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  :قىــــة الملتـــاليــــإشك
فرضت التحوالت العالمية على الجامعة مراجعة وظيفتها التقليدية البسيطة التي كانت ترتكز على عملية     

اجتماعية، تعليمية، تكوينية و : تلقين المعارف المختلفة للطلبة إلى النظر إليها كمؤسسة متعددة األهداف

.إلخ....قتصاديةا  

هذا التصور الحديث لدور المؤسسة الجامعية يجعلنا نتساءل عن واقع اإلصالحات الجارية في المنظومة 

الجامعية  الجزائرية التي أوجبت استخدام األساتذة    و الباحثين، باعتبارهم مهندسي العملية التعليمية التعلمية، 

اء ممارستهم لعملية التدريس من جهة و من جهة أخرى مدى تقنيات المعلومات و االتصاالت الحديثة أثن

استفادتهم من الشبكة العنكبوتية   العالمية في انجاز بحوثهم ومساهمتهم في تطوير البحث العلمي بالجامعة 

.الجزائرية  

  :قى ـــداف الملتـــأه

 خالل من جامعيال التعليم في الحديثة التكنولوجية والوسائط الحاسوب استخدام واقع عن الكشف -1

 .االستخدام هذا معوقات و خصوصا انتشارها ومدى استخدامها كيفيات مالمسة

في ) التعليم االفتراضي(استعراض تجارب بعض الجامعات في تصميم البرامج التعليمية الحديثة   -2

  .الجزائر وتقييم طرق تطبيق هذه البرامج

وماته وتوسيع استخدام الوسائط التعرف على أهمية تكوين األستاذ الجامعي وتحديث معل  -3

الجامعة، ( التكنولوجية في البحث والتدريس، والجهات التي يقع على عاتقها تقديم هذا التكوين 

  ). ...مخابر البحث، التكوين الذاتي

محاولة تشريح واقع استخدام االساتذة والطلبة لقواعد البيانات وبنوك المعلومات المختلفة من خالل  -4

 .مجاالت استعمالها، والفوائد المرجوة منها وكذا معوقات هذا االستخدام التعرف على
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  :قىــــاور الملتــــــمح

 .، الواقع والمأمولفي التدريس الجامعي ةاستخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال الحديث  -1

 الجامعي واستعمال تكنولوجيا المعلومات في التدريس، بين التكوين الجامعي  األستاذ  -2

والتكوين الذاتي استخدامات قواعد البيانات وبنوك المعلومات في التعليم الجامعي خاصة   -3

 .في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية

  :الهيئات المشرفة على الملتقى

  أحمد بوطرفاية: د.أ      :  الرئيس الشرفي للملتقى
                        عبد الفتاح أبي مولود: د        :  رئيــــس الملتقى

    علي سعد اهللا        : د      :رئيس اللجنة العلمية للملتقى
  عمر حمداوي: أ      :    رئيس اللجنة التنظيمية

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة            عبد الكريم قريشي       : د.أ
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة      د نادية بوشاللق           .أ
  قسنطينة 2جامعة منتوري           د أحمد بخوش        . أ
  جامعة محمد خيذر بسكرة    د دبلة عبد العالي              .أ
  مرباح ورقلة جامعة قاصدي            د موسى إبراهيم حريزي    .أ
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة             منصور بن الزاهي     . د.أ
  قاصدي مرباح ورقلة جامعة            محمد الساسي الشايب    . د.أ
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة            محمد المهدي  بن عيسى  : د
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة           خليفة عبد القادر           . د
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة            عبد اهللا لبوز              . د
  ة قاصدي مرباح ورقلةجامع           مليكة جابر                 . أ
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  علي تعوينات/ د.أ
  2جامعة الجزائر 

l'université virtuelle  
Les raisons majeures du 

développement de l'université virtuelle 

08  

  نادية بوشاللق/ د.أ
  جامعة ورقلة

هل من : التربية و التعليم و التكنولوجيات الحديثة
  صحوة؟

13  

Cisse Hadj Bangali 
France 

Les MOOCS pour les sciences de 
l’information et de la 

communication : quelles innovations 
pédagogiques avec la donne du 

numérique ?  

23  

Ghaouti ZIANI 
Université de Lorraine – 

Laboratoire CREM France  

Usage des forums de discussion et 

médiatisation des savoirs au sein d’un 

dispositif de formation en ligne. Cas de 

l’université d’Ouargla (Algérie) 

35  

النشر اإللكتروني للمجالت والدوريات العلمية ودوره في   خليفة عبد القادر  جامعة ورقلة.د
  ترقية الجامعة والبحث العلمي

56  

  عوفي مصطفى  جامعة باتنةد .أ
  حماني فضيلة جامعة ورقلة. أ

تكنولوجيا المعلومات و االتصال و دورها في نشر و 
جامعة ورقلة  - إنتاج المعرفة في الجامعة الجزائرية 

  - أنموذجا

66  

  محمد قوارح  جامعة ورقلة. د
  2حكيمة نيس جامعة الجزائر. أ

مية في واقع استخدام األستاذ الجامعي للشبكة العال
  .التطوير الذاتي و التدريس

87  

  سالف مشري جامعة الواد. أ
  مسعودة منتصر جامعة الوادي. أ

التعليم االلكتروني في التعليم الجامعي والتعلم المنظم 
  أية عالقة؟: ذاتيا

101  

  بزيو سليم  جامعة بسكرة. د
  ةربزيو عادل جامعة بسك.  د

فعيل االتصال في تالرياضية استاذ التربية البدنية و  دور
  .بين الطلبة باستعمال الوسائل الحديثة

114  

Dr : Djaber Malika,  Univ ouargla 
Hadjadj Fatiha ,  Univ ouargla 

Les technologies de l'information et de la 
communication et l'enseignement en 

sciences humaines et sociales à 
l'université de Kasdi Merbah: usage et 

appropriation . 

125  

  عبد العزيز العايش جامعة خنشلة.د.أ
  عقون عليمة  جامعة خنشلة.أ

في عصر تكنولوجيا ومزاياه التعليم االلكتروني 
.المعلومات واالتصاالت  

131  

  سويسي عمار جامعة المسيلة.أ
  معوش عبد الحميد  جامعة ورقلة.أ

) 0، 1(، )الورقة، القلم: (التعليم الجامعي بين الثنائيتين
  .التحديات والحلول... 

145  
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  جامعة ورقلة  محجر ياسين . د
  مروك فاطمة الزهراء:طلبة الدكتوراه

  وعواع صالح الدين  جامعة ورقلة

 –واقع استخدام األساتذة للتكنولوجيا في التدريس 
دراسة مقارنة بين أساتذة العلوم االجتماعية و العلوم 

  الطبيعية

164  

طلبة  .ولود عبد الفتاح  جامعة ورقلةأبي م. د
  جامعة ورقلة: الدكتوراه
  الحي فاطمة الزهراءص/جهاد براهمية 

تقييم واقع استخدام النظام الوطني للتوثيق اإللكتروني 
  في إعداد البحوث العلمية وعالقتها ببعض المتغيرات 

174  

  جامعة ورقلةخولة الشايب .أ
  جامعة وهران صباح عايش.أ

  192  .العروض التقديميةنحو استخدام الجامعة  ةاتجاهات طلب

  جامعة عنابة زهيـر أحجر عين.د
  جامعة عنابة آمنــة بـهـلـول.أ

شبكات المعلومات ودورها في دعم التكوين الذاتي 
 :والبحث العلمي وطرق التدريس لدى األستاذ الجامعي

  .Meda Tempus  دراسة ميدانية لشبكة المكتبات

209  

  معة ورقلةحمداوي عمر  جا. أ
  طاهير رياض  جامعة ورقلة. أ

  مازن سليمان الحوش جامعة ورقلة. أ

تكنولوجيا الحاسوب و عملية التعليم اإللكتروني 
  بالجامعة الجزائرية

235  

  جامعة ورقلة  غالم فاطمة. أ
  جامعة ورقلة: طلبة الدكتوراه
  طراد نفيسة/ نجار جمال

جتماعي من التفاعل اإلجتماعي الحقيقي إلى التفاعل اال
  لدى الطلبة) الفايسبوك(اإلفتراضي 

249  

  محامدية إيمان  جامعة ورقلة. أ
  مذكور رشيدة جامعة سكيكدة. أ

  265  .تكنولوجيا الحاسوب واستخداماته في التدريس الجامعي

  شنين فاتح الدين  جامعة ورقلة.أ
  األخضر جغوبي جامعة الواد. أ

  280  استخدام الوسائط المتعددة في التعليم الجامعي

  عيساوي الساسي  جامعة ورقلة.أ
  لزغد راضية جامعة جيجل. أ

  296  .واقع التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي

  أحمد عماد الدين خواني، جامعة سطيف.د
  زهراء زرقين، جامعة باتنة.أ

 التعليمية العالقات بناء وإعادة االتصال تكنولوجيا
  التفاعلية

  ةافتراضي جامعية تعليمية منظومة نحو

308  

  320  التفاعلية في المواقع االلكترونية الجامعية  رياب رابح     جامعة ورقلة/ أ

  طارق شنقال  جامعة ورقلة/ أ 
  2مهري شفيقة جامعة سطيف/ أ

 التعليم في والمعلومات االتصال تكنولوجيات استخدام
 الجامعي

340  

  جامعة الطارفمنية غريب . د
  جامعة الطارف  ساسي سفيان. د

  

التعليم العالي نحو  في مؤسساتساتذة األاتجاهات 
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي

358  
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  بخوش أحمد جامعة قسنطينة. أ د
  سلمانية نعمة اهللا  جامعة ورقلة. أ

  .األرشيفات المفتوحة ودورها في تنمية البحث العلمي
381  

  رواب عمار جامعة بسكرة. د
  غربي صباح  جامعة بسكرة. د

  .محاضرة الفعالةنحو ال
392  

  2ناصر الدين زبدي جامعة الجزائر. د
  2جامعة الجزائر أسماء لشهب  . أ

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعالقته 
  بالكفاءة الذاتية

409  

  قريشي عبد الكريم  جامعة ورقلة. أ د
  جامعة ورقلة صونيا دودو: طالبة دكتوراه

 تكنولوجيا عمالاست نحو المسيلة جامعة أساتذة اتجاهات
  العلمي والبحث التدريس في المعلومات

425  

  فرحات أحمد جامعة الوادي.أ
  إسعادي فارس جامعة الواد.أ

  

آفاق التدريس في التعليم العالي من التعليم التقليدي إلى 
  .التعليم اإللكتروني

438  

  جامعة أم البواقي شريفة معدن. د
  سالف نا ر جامعة تبسة.أ

وجيات اإلعالم واالتصال في معوقات استخدام تكنول
العملية التعليمية لدي األستاذ الجامعي في الجامعة 

  .الجزائرية

454  

  عمروني حورية جامعة ورقلة/ تارزولت . د
  زهار جمال جامعة ورقلة: طالب دكتوراه

  

أهمية استخدام الحاسوب واالنترنت والتعليم عن بعد 
  .والتعليم االكتروني في عملية التعليم 

486  

  وس وازي   جامعة ورقلةطا. د
  عادل يوسف خوجة جامعة بجاية.أ

  

استخدام تكنولوجيا التعليم ومستجدات التقنية التعليمية 
  .في الجامعة ومدى تأثيرها على التحصيل الدراسي

507  

  جامعة  تلمسان  رحماني  نعيمة . د
  جامعة ورقلة      دهيمي زينب .أ

ة لألستاذ الكفاءة المهنيودورها في رفع  التكنولوجيا
  .الجامعي

525  

  جامعة بسكرة  بن ققة سعاد  .د
  جامعة ورقلة  مسعودي كلثوم .أ

التدريس الجامعي في ظل متطلبات التكنولوجيات 
دراسة ميدانية بشعبة علم االجتماع في  – الحديثة

  - جامعة بسكرة

548  

  جامعة ورقلة  عويسي خيرة. أ
الجامعة الجزائرية في ظل تكنولوجيا االتصال بين 

  . االنتاج و اعادة االنتاج
558  

  3عزايزي لعبان   جامعة الجزائر .د
  3لعليجي محمد أمين  جامعة الجزائر .أ
  3جامعة الجزائر  عبد اللطيف بوزير .أ

في سيرورة التعلم  (LMSs) دور انظمة ادارة التعلم
  .التشاركي عن بعد

571  

  3دحمار نور الدين  جامعة الجزائر . د
  ة  جامعة األغواطمحمد عبد الغفور بوصيل

اتجاهات األستاذ الجامعي الجزائري نحو النشر 
  اإللكتروني عبر األنترنت دراسة ميدانية بجامعة سطيف

582  
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  نادية بوضياف بن زعموش جامعة ورقلة. د
  الطالبة مخلوفي فاطمة   جامعة ورقلة

التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الثورة المعلوماتية 
  تكنولوجيا اإلتصال

595  

  عبد الرحمان صالحي جامعة ورقلة.أ
  لبنى سويقات       جامعة غرداية.أ

  تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية الجامعية
615  

  جامعة معسكرمختاري فيصل   . د
  بلحنافي أمينة معسكر. أ/عوفي حكيمة .  أ

آثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال الحديث في التدريس 
  فاقالجامعي، الواقع و اال

639  

  بوسحلة إيناس     جامعة ورقلة.أ
  سمية هادفي      جامعة سكيكدة. أ

  تكنولوجيا المعلومات والواقع التعليمة
655  

  حمايمي محرز       جامعة ورقلة.أ
  يسعد زهية          جامعة ورقلة.أ

  التعلم الجامعي المتمازج بوابة التعلم االلكتروني
668  

  موالي أمحمد جامعة وهران. د
  ي محمد جامعة أدرارموال. أ

إستخدامات الباحثين لتكنولوجيا المعلومات في البحث 
الباحثين في مجال :العلمي بالجامعات الجزائرية

 المخطوطات العربية اإلسالمية أنموذجا

674  

  قنيفة نورة جامعة أم البواقي.د
  قرقوش أسماء جامعة سطيف.أ

بين المعطى  تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة
  واقعيال

  .و المنتظر علميا

692  

  الحمزة منير    جامعة تبسة.د
  مفيدة بوسحلة  جامعة تبسة.أ

  

إسهامات المكتبة الرقمية في دعم التعليم العالي ضرورة 
حتمية أم مجرد موضة تكنولوجية؟ المكتبة الرقمية لجامعة 

  .األمير عبد القادر بقسنطينة أنموذجا 

705  

  مرداسفاطمة الزهراء بوكرمة جامعة بو.د
  سميرة سالمي جامعة الجزائر

La visioconférence dans l’enseignement 
supérieur: Etat de lieu et perspective. 

722  

  بوفاس الشريف جامعة سوق أهراس.د
  فاطمة الزهرء طلحي  جامعة سوق أهراس.أ

  735  .تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي في الجزائر

استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في التدريس   عنابةخلفالوي شمس ضيات جامعة .د
  .الجامعي

748  

  حمداوي جابر مليكة جامعة ورقلة. د
  حمداوي عمر  جامعة ورقلة. أ

المجال االفتراضي كأداة لتطوير البحث العلمي في الجامعة 
  .الجزائرية

760  

ثيره على العمليات المعرفية  الحاسوب كوسيلة تعليمية وتأ  يوسف عدوان جامعة باتنة/ أحمان لبنى د/ د
  .للطالب الجامعي

771  

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ زكري نرجس 
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ فوزية محمدي 

واقع تطبيق التقييم اإللكتروني عبر الواب من قبل أساتذة 
  التعليم العالي  بورقلة

784  

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ بغدادي خيرة 
  امعة قاصدي مرباح ورقلةج /بن زيان نورالدين

  812  تجربة التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية
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« L’université virtuelle » 
 

I.  Les raisons majeures du développement de l'université virtuelle 

D- Ali Taouinat  l'université Algé3 

Les systèmes éducatifs, l’université sont aujourd’hui soumis à de nouvelles contraintes de 

quantité, de diversité et de vitesse d’évolution des savoirs. 

Les universités débordent et on ne peut augmenter le nombre des enseignants 

proportionnellement à la demande. 

La demande de formation ne connaît pas seulement une énorme croissance quantitative, elle 

subit aussi une profonde mutation qualitative dans le sens d’un besoin croisant de diversification et de 

personnalisation. 

Les individus supportent de moins en moins de suivre des cursus uniformes ou rigides qui ne 

correspondent pas à leurs besoins réels et à la spécificité de leur trajet de vie. 

Dans les pays en voie de développement, il y a le coût de l’enseignement qui se pose. 

Aussi, l’université doit profiter des mutations imposées par la mondialisation des évolutions en 

contenus, en méthodes, et en moyens. 

Pour faire face à ces contraintes, l’université virtuelle constitue un concept fédérateur qui doit 

permettre de promouvoir l’enseignement universitaire. 

II Définition de l'université virtuelle 

Avant de définir l'université virtuelle, nous avons jugé intéressant de définir le mot virtuel 

Le mot « VIRTUEL » peut avoir au moins trois sens : 

- Un sens philosophique. Dans ce sens est virtuel ce qui existe en puissance.  

- Un sens courant : Le mot virtuel s'emploie pour signifier l'irréalité.  

- Un sens technique (lié à l’informatique) : le virtuel est réel. 
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Au sein des réseaux numériques, l'information est physiquement située quelque part sur un 

support donné, mais aussi virtuellement présente en chaque point du réseau où l'on demandera: 

L’université virtuelle n’a pas : 

* De mur. 

* De lieu. 

* D’identité physique. 

Elle est accessible dans un réseau ouvert tel le WEB par des enseignants et des étudiants 

d’horizons divers. 

Schématiquement, on représente l’université virtuelle comme suit : 

                       

                                     Mettre leurs                                Mot de passe 

                                                         

    Enseignants                            WEB                                                                Etudiants          

                                                                                                                                 inscrits    

                       Connaissances                                 Transmission                                                                                                     

                          de bases                                              de savoir 

                                                                        

III. Accessibilité à l'université virtuelle 

Les étudiants : 

Ils s’inscrivent en donnant : nom, origine, niveau, e-mail. Au retour, ils reçoivent un mot de 

passe qui leur permet l’accès à l’ensemble des fonctions de l’université, à l’historique de leurs 

consultations et aux résultats de leur évaluation. 

Les enseignants : 

Les enseignants sont recrutés dans un groupe homogène et valide. Ce groupe pourrait être 

restreint ou étendue. 

Ils sont répertoriés sur un annuaire permettant de les joindre par téléphone, fax ou e-mail. 

Leurs spécialités sont indiquées par mots clés, ce qui permet de les rechercher en fonction de 

leurs compétences. 
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IV. Organisation de l'enseignement au sein de l'université virtuelle: 

 

 

 

Matériels didactiques 

 

Accès à la 

bibliothèque 

 

Modules de cours 

 

 

 

Université virtuelle 

Enseignement sur 

le Web 

Evaluation des 

tests 

 

 

 

Thèses et projets 

 

Transferts   Présentation 

De fichiers   multimédia 

 

 

Discussion et 

recherche 

Virtuelle 

 

Dans l’U.V on assiste à un nouveau style de pédagogie, qui favorise à la fois les apprentissages 

personnalisés et l’apprentissage coopératif : 

Les étudiants ont la possibilité de naviguer sur l’océan d’information et de connaissances accessible 

par Internet : (des programmes peuvent être suivis sur le WEB). 

Les courriers et conférences électroniques servent au tutoring intelligent et sont mis au service de 

dispositifs d’apprentissage coopératif. 

Des systèmes de simulation permettent aux étudiants de se familiariser avec la pratique des 

phénomènes complexes. 

L'enseignant dans cette situation a un nouveau rôle; il devient un animateur de l'intelligence collective 

dans son groupe d'étudiant plutôt qu'un dispensateur direct de connaissances. 

L'incitation à l'échange du savoir 

Le pilotage personnalisé des parcours d'apprentissage 

Le conseil des étudiants pour trouver l'information et leur montre à en faire tri. 
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V Avantages et inconvénients de l’université virtuelle 

V.1 Les avantages 

L'université virtuelle, 

- Pourrait selon les moyens disponibles apporter du soutien aux universités traditionnelles par: 

  1. Les infrastructures éducatives à distance 

  2. Le conseil assistance 

  3. Contenus pédagogiques partagés de divers horizons 

  4. Moyens techniques et humains pour faciliter l'amélioration des contenus pédagogiques. 

 * N'a pas d'infrastructures 

 * Absence de déplacements 

 * Nombre importants d'étudiants et d'enseignants 

 * Transcende les frontières et associe des universités qui peuvent connaître des niveaux de 

développement différents. 

V.2 Les inconvénients 

 + Absence de contacts humains 

 + Systèmes d'évaluation sans surveillance 

 + Système d'autoévaluation dans le cadre d'une formation continue que d'un système d'examen 

validant 

VI Les objectifs de l'université virtuelle. 

Elle permet à l'enseignant de disposer: 

 * d'un réseau important de site 

 * d'une audience très large et de divers horizons 

 * d'appuyer sa tâche d'enseignement par l'utilisation de moyens technologiques de l'assistance 

d'autres experts d'autres horizons. 
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Elle permet à l'étudiant de bénéficier: 

 * d'un enseignement approprié 

 * d'un environnement attractif 

 * d'une autoévaluation de ses connaissances. 

 

CONCLUSION: 

Dans le cadre de sa mission pédagogique l’U.V a toujours coordonnée, voir conçu et animée un 

système d’enseignement centré sur l’autonomie d’apprentissage cette caractéristique nous mène à 

réfléchir sur l’opportunité dans la mise en place d’outils qui entraîneront le développement d’une 

nouvelle démarche pédagogique évolutive et valorisante. 
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  :لةعنوان المداخ
  هل من صحوة؟: التربية و التعليم و التكنولوجيات الحديثة

  د نادية بوشاللق.أ
  مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 

  الملخص
و لكن الممارسة اليومية مع .  لقد كان  يعتقد أن الرغبة القوية للتعلم كافية الستيعاب المادة المقصودة بالتعلم

لهذا بات من الضروري البحث عن سبل . طلبة أظهرت أن هذه الرغبة لوحدها غير كافية الستثارة  المتعلمال
  . أنجع من أجل تعلم أفضل

و انطالقا من ذلك فإن التعلم قد يتم . تركز النظرة الحديثة اهتمامها علي وسائل االتصال و أساليب التعلم الحديثة
أكثر إثارة، اذا استعملت أثناء تقديم المادة المدرسة أحدث وسائل االتصال  بشكل أكثر فعالية و يصبح التعليم

  . التكنولوجية 
فإنه يستوجب من التعليم في  , و نتيجة لهذا الغزو التكنولوجي في شتي المجاالت في كل بالد العالم المتطورة
و بالتالي توفير المتعلم , لمستمرالدول العربية أن يصبح قادرا علي مواجهة تحديات هذا التطور التكنولوجي ا

  .إن التعليم الفعال يعكس صورة مجتمع متطور: بتربية مناسبة تتماشى و عالم التكنولوجيا
فإن هذه المداخلة ما هي إالّ محاولة للتركيز علي أهمية التعليم باستعمال أحدث , و انطالقا من هذا التصور

  .وسائل االتصال التكنولوجية من أجل تعلم أفضل

  تكنولوجيا كأداة تربويةالأهمية - 1

هل يمكن أن نتصور ما الذي يحدث للتربية و التعليم عندما يتمكن كل متعلم االتصال بوابل من الكلمات و 
الصور من كل أنحاء العالم؟ و أكثر من ذلك، ما مستقبل عملية التعلم و التعليم عندما يتمكن كل من المتعلم و 

إن هذا قد ينقل ).   O’Donnell, 1996(البعض في أي وقت طوال النهار أو الليل؟ المعلم االتصال يبعضهما 
عملية التعليم و التعلم من عالمها التقليدي النظري،  إلى عالم تكنولوجي يسهل و يقرب للفهم كل ما عجزت عن 

  .    تحقيقه الوسائل التقليدية
فبالتكنولوجيا و باالنترنيت .  ا ألجل إحداث التغييربأن األدوات بين أيدين O’Donnellويري في هذا الشأن 

يمكننا أن نبتكر أدوات للتعليم ذات فعالية كافية لندفع بالتالميذ إلى . يمكن أن نحدث تحوالت جذرية في التربية
زيادة علي ذلك، فانه تبين أن التكنولوجيا الحديثة تساعد ). O’Donnell, 1996 .(حبها و العمل بها بمفردهم
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لي التعلم الجماعي، والتعلم الحيوي، و التعلم المستقل، و تفوق بشكل كبير الطريقة الكالسيكية من حيث ع
  ) Elizabeth, 1996.(القدرات علي الربط بين التالميذ و وسائل التعليم
حول موضوع مساعدة  1993- 1987سنوات أي من  5و في هذا الشأن أجريت دراسة تتبعيه دامت 

 computers helping instruction andكالكمبيوتر مثال، في تطوير التكوين و نمو التعلم التكنولوجيا   

learning development  كما . تلميذ  1400لقد شارك في الدراسة أكثر من . في مدراس ابتدائية بفلوريدا
 6إلى  3كل قسم من  تلقي المعلمون تدريبات متعلقة بالمكونات األساسية التكنولوجية للبرنامج حيث وضعت في

و قد تَضمن المشروع الكثير من الروتين اليومي للطّالبِ  كالتفاعَل مع الوسائل الجديدة، و . أجهزة كمبيوتر
ضبط الذات أثناء التعلم عن طريق التكنولوجيا؛ إضافة الى ذلك، اشتمل المشروع على تنمية قدرات التفكير و 

ت النتائج دالة إحصائيا لدى كل المدارس و التالميذ  الذين قضوا  أكثر من لقد كان. حل المشاكل لدى المتعلمين 
مدارس جديدة رغبتها  9هذا و أظهرت كل المدارس رضاها عن المشروع و أبدت . سنة في المشروع

  ) Kromhout et al, 1993. (لالنضمام فيه
منحت أجهزة ,  1988-1986أي من و استمر لمدة عامين " أقسام كمبيوتر الغد"وفي مشروع آخر تحت عنوان 

من المعلمين و مئات التالميذ طيلة مدة  20و لقد قضي حوالي . كمبيوتر  لمدارس و بيوت المعلمين و التالميذ 
  ) Dwyer, 1994.( المشروع معظم الوقت يتعلمون و يعلمون باستعمال تكنولوجيا تكنولوجيا

القسم الحظ الباحثون تغيرات جذرية على مستوى طبيعة بعد عدة سنوات من دراسة تأثيرات تكنولوجيا علي 
كما تبين كذلك أنه ترتفع قدرة التالميذ علي التعبير، و . التعليم     و التعلم، و التقييم، و ثقافة المدرسة نفسها

التالميذ  القراءة،                و تقنيات اللغة باستعمال تكنولوجيا؛ هذا و من أهم ما توصلت إليه الدراسة قدرة
حقيقة لقد اعتبرت التكنولوجيا بانها ذلك المحيط الذي يتم من خالله تنمية القدرة علي . علي حل المشاكل

لقد أكد المشروع انه إذا أردنا من التعلم أن يزدهر و ينمو ينبغي . االكتساب و االستكشاف و التعبير عن األفكار
  ).Elizabeth, 1996.  (بيةعلينا احداث تغييرات جذرية في كل مستويات التر

 5بدراسة دامت حوالي  the Software Publishers Associationكما قامت جمعية ناشرو البرمجيات 
اظهر التقرير أن استعمال . تلميذ 176و قد تضمنت عينة الدراسة حوالي .  1995- 1990سنوات امتدت من 

يخص التحصيل، و االتجاهات، و التفاعل مع المعلمين،  تكنولوجيا كأداة تربوية يمكن أن تحدث فرقا قياسيا فيما
فيما . وجدت نتائج إيجابية من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي, فيما يخص التحصيل. و بقية التالميذ

و لقد وجد . يخص اتجاهات التالميذ نحو التعلم و مفهوم التلميذ عن ذات،  فقد نمت في المحيط الغني تكنولوجيا
التفاعل بواسطة كما اعتبر . ن ضبط النفس من أكثر العوامل المرتبطة بالتحصيل إيجابيا عند توفر التكنولوجياأ

هذا و تأكد من الدراسة أن الوسط التعاوني، و الجماعي . الفيديو من األدوات التكنولوجية الفعالة في التعلم
   ) ,1996Software Publishers Association. (  يتعزز باستعمال التكنولوجيا
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و حول أهمية استعمال تكنولوجيا كوسيلة تربوية لتحسين مستوي التحصيل، اجرى مركز التكنولوجيا التطبيقية  
قسم التالميذ إلى . مناطق مختلفة في الواليات المتحدة األمريكية  7تلميذ في  500الخاصة دراسة مقارنة بين 

  أظهرت النتائج درجات بالغة التفاوت . اآلخر يعمل بدون تكنولوجياو القسم , قسم يستعمل بتكنولوجيا: قسمين
و قد دعمت هذه الدراسة أهمية استعمال . و طريقة تقديم األفكار, بين القسمين فيما يخص استعمال المعلومات

و الحصول , و القدرة علي التقييم, فهو يساعد علي تنمية االعتمادية الذاتية لدى التالميذ. تكنولوجيا في القسم
و التعبير بشكل فعال و بأكثر ثقة علي األفكار،   و المفاهيم  الجديدة التي , و التنظيم , علي المعلومات
  ).The Role of Online Communications in schools,2000. يتحصلون عليها

وية نفسها أمام ضرورة فإذا تبين باألدلة العلمية أهمية تكنولوجيا تكنولوجيا للتحصيل، أال تجد األسرة الترب
مواجهة هذا التحدي و التفكير فورا في القضية بأكثر جدية و عزم؟ فبدال من  دفع أموال باهظة و قضاء 

يمكننا اليوم اختصار الطريق، و الوقت، و , سنوات طويلة من أجل تعليم أبنائنا الحصول علي مهارات و قدرات
ما هي أفضل إذن . يق أهدافنا في أقل وقت ممكن و بتكاليف أقل توفير األموال، ألن تكنولوجيا يمكننا من تحق

  الطرق إلدماج التكنولوجيا في عملية التعليم و التعلم حتى نخفض من التكاليف و المصاعب ؟ 

  المبادئ السبع - 2

حيث يعتبرانها ضرورية لعملية إدماج التكنولوجيا في   Arthurو   Chickeringأول من جاء بهذه المبادئ 
حين التفكير في عملية إدماج التكنولوجيا في  كما يؤكدان علي ضرورة احترام هذه المبادئ.  لتعليم و التعلما

  :و تتلخص هذه المبادئ فيما يلي)  . Chickering, et al 1997(عملية التعليم و التعلم
استعمال تكنولوجيا بأشكال  يستطيع المعلم .يشجع التطبيق الجيد االتصال بين المعلم و المتعلم: المبدأ األول

إن هذا يسهل عملية االتصال لدى . مختلفة إلحداث االتصال المباشر مع المتعلم داخل و خارج قاعة الدرس
المتعلم الخجول أو الذي يعاني من قصور في القدرة علي الكالم ،  أو لعجز في اللغة خاصة إذا كانت اللغة 

أيضا طرقا كثيرة للتعلم كاستعمال الدرس المتلفز    كما توفر تكنولوجيا المعلومات. الثانية
teleconferencing  ,  أو  الدرس المرئيvideoconferencing .  

يعزز االتصال بواسطة . ينمي التطبيق الجيد التعاون و تبادل المعلومات لدي المتعلمين: المبدأ الثاني
ثيرة للتلميذ الخجول أو الذي يعاني من قصور و توفر هذه أيضا فرصا ك. تكنولوجيا التفاعل بين المتعلمين

و , حيث يسمح بدراسة الجماعات groupwareو يعرف نوع من تكنولوجيا المعلومات بآنية الجماعة . لغوي 
 و مناقشة المشاريع سواء بشكل مباشر بواسطة غرف الدردشة , و إيجاد الحلول الجماعية, التعلم الجماعي

Chat rooms باشر عن طريق البريد اإللكتروني أو الدرس عن طريق الواب  ، أو بشكل غير مweb 

conferencing.  
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أنه تكمن أهمية تكنولوجيا  Chickeringيؤكد  .يستعمل التطبيق الجيد تقنيات حيوية للتعليم: المبدأ الثالث
التي  softwareفبرمجيات تكنولوجيا . المعلومات حين توفر األدوات و المصادر التعلمية الممارسة العملية

إن التلميذ مهما كان . تدعم و تزود حصص تدريب، أو تجارب عملية مطابقة للواقع، قد تصبح ذات قيمة معتبرة
مستواه، و مهما كانت المرحلة العلمية التي وصل إليها، يحب أن يتعامل مع ما هو مرئي و مسموع حيث أن 

تعجز عن تحقيقه الطرق التقليدية، مهما كانت كفاءة  هذه تقرب المادة إلى الفهم  و االستيعاب في وقت زمني
. كذلك يستطيع التلميذ اختيار الوسيلة التي يراها تساعده علي التعلم . المعلم، و قدرته علي الشرح

)Chickering, et al 1997 (  
متعلم قد أن اختبار تحصيل ال Chickeringيؤكد  .يوفر التطبيق الجيد تغذية رجعية فورية : المبدأ الرابع

كذلك فإن األلعاب لها دورها في إحداث التغذية الرجعية . و يؤدي إلى تعليم و تعلم فعال, يركز مجهوداته
كذلك يؤكد . فيستطيع المتعلم إن يتعلم منها و يصحح أخطاءه في نفس الوقت. خاصة تلك التي لها هدف تربوي

،   word processing programsمج الو وردالمتخصصون في الكتابة أنه هنالك حاشية اختيارات في برنا
. تمكن المتعلمين من تصحيح أخطاء بعضهم البعض المتعلقة باألخطاء اإلمالئية و النحوية و التعبيرية

)Chickering, et al 1997    (  
ه كما يمكن من خاللها عرض هذ. كذلك توفر تكنولوجيا المعلومات طرقا فعالة لحفظ أعمال و إنجازات المتعلم
فقد تحفظ المعلومات علي شكل . اإلنجازات، و األعمال علي جماعة كبيرة كوسيلة لالطالع علي نوعية عمله

، أو مشاريع فردية أو جماعية  CD-ROMباستعمال قرص مضغوط   individual portfoliosحقيبة فردية 
  .    websitesأو مواقع الواب   WebPagesتنشر في صفحات الواب 

تسهل تكنولوجيا المعلومات توفر التطبيقات في أي  .يؤكد التطبيق الجيد حسن استغالل الوقت : مسالمبدأ الخا
كذلك تساعد تكنولوجيا المعلومات   . و يصبح جدول التوقيت أكثر مرونة للمتعلم , وقت يختاره المتعلم الستعمالها

و كما تم . الخاصة بالقدرة علي االكتساب المعلم حسن استغالل وقته فهو مثال ال يحتاج لإلشراف علي األعمال
و , ذكره من قبل يمكن تسجيل نشاط المتعلم علي شكل ملف يمكن الرجوع إليه و إعطائه وقتا محددا للتصحيح

  .  قد يقوم المتعلم بتصحيح ذاتي دون الرجوع إلى المدرس
هذه التكنولوجيا تزيد من قدرة أن  Chickeringيري .  يوحي التطبيق الجيد بتوقعات عالية: المبدأ السادس

 فقد لوحظ إن التكنولوجيا قد تمد المتعلم بتحديات تعلمية قوية .  المتعلم علي التركيب و التحليل و التقييم

powerful learning challenges  . يستطيع المعلم اليوم تشجيع المتعلم التعامل مع مجموعة كبيرة من
لحاجة إلى اللجوء إلى إعطاء أمثلة لتبسيط  هذه العمليات المعقدة البيانات المعقدة، و األلغاز دون ا

)Chickering, et al 1997  
كأن يحفظ , إن مثل هذا التوقع ألعلي مستوي من التحصيل قد يعزز عن طريق الوسائل التي توفرها التكنولوجيا



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

17 

  .WWW أو ينشر في الشبكة العالمية CD-ROMعمل المتعلم في قرص مضغوط 
يميل بعض  المتعلمين إلى التعامل أثناء  .يحترم التطبيق الجيد المواهب المختلفة و طرق التعلم: السابعالمبدأ 

عملية التعلم بكل ما هو مسموع؛  و قد يحبذ آخرون المرئي، و قد يفضل البعض اآلخر المرئي و المسموع 
و تكنولوجيا بإمكانه . ليه لتوسيع معارفهإذن يختار المتعلم  الطريقة التي يراها أكثر فاعلية و األنسب إ, معا

  .تلبية كل هذه الرغبات التربوية ؛ تكنولوجيا أداة قادرة علي التكيف مع رغبة كل شخص
و علي . علي المتعلم استغالل هذه التكنولوجيا الحديثة: إلى القول أنه Chickeringيخلص , و في األخير

  .           ة و إثارة  و التي تتناسب و ميول المتعلم و اهتمامات الحياة األسرة التربوية البحث عن الوسائل ذات فعالي
.               على المؤسسات تدعيم هذه المصادر التعليمية الجديدة، و السعي إلى ترقية الوعي المهني بضرورة استعمالها

) Chickering, et al 1997(  

  حسن استغالل  التكنولوجيات الحديثة : المستقبل- 3

و آخرون أنه  يمكن للكمبيوتر أن يغير من طبيعة التعليم و التعلم في معظم مستوياته  Swamيري 
ولهذا فنحن نحتاج أن نطمئن أنفسنا بأنه باستعمالنا للتكنولوجيا في التربية فهذا يعد قاعدة للتحضير . األساسية
  )Swam et al, 1993.(للمستقبل

األساسية العشَر الستعمال التّكنولوجيا في التّربية، و التي تعطي  و آخرون خالصة العوامل  Peckو يقدم 
  :    و هذه العوامل تتلخص كما يلي) . Peck et al, 1993.(نظرة    عما يمكن أن تنجزه  التكنولوجيا  الحديثة

  الفردية و التعلم الذاتي •
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• براعة متزايدة في   تَقييم، وإيصال المعلومات  
  لقدرة علي التفكير و علي الكتابة لدي المتعلمرفع كمية و نوعية ا •
تزويد المتعلم بالقدرة علي حل مشاكل معقّدة، هذه مهارة   ال يمكن َأن يعلمها المعلم و لكنها    •

  .تنمو عند  توفر الوسائل التكنولوجية التعليمية 
  َتربِية التّعبيرِ الفنيِ بسبب توفر أدوات مشجعة لذلك •
  ور حول العالم  من جديد في كل الميادينتزايد الوعي بما يد •
خَلْق بعض الفُرصِ للمتعلّم  للقيام بعمَل له مغزى، هذا العمل الذي يمكن أن يصل  صداه حتى  •

  .خارج المدرسة كأن يقدم إلي جمهور آخر غير المعلم
  توفير إمكانية الوصوِل ِإلى مستوي عال و دروس ذات اهتمام عال •
• شْعرل المتعلّم  يعج   عصر المعلومات بالراحة حين التعامل مع أدوات  
  .تزايد إنتاجية و كفاءة و فعالية المدارس •

لقد بينت الدراسات انه لتحقيق تغييرات . إن هذه الفوائد ال تحدث عن طريق المعجزة بمجرد توفر التكنولوجيا
لحة للتدريب و التدعيم في جميع هنالك ضرورة م, جذرية  متعلقة باإلدماج التكنولوجي في الوسط التعليمي 

انه يجب تغيير تفكير الناس فيما يخص التكنولوجيا و  Dwyerكذلك يؤكد   .)Aust et al, 1994.(المستويات
  ) Dwyer, 1994. (طريقة استعمالهم لها في التعلم 

مكنه أن يعرف كل أنه من بين أحد آثار االنفجار التكنولوجي هو أن المعلم ال ي Leslieو في هذا الشأن يري 
ما هو مفيد لتالميذه، إال إذا استعان بتكنولوجيا و االنترنيت؛ ان هذه التكنولوجيا قد تمكنه  من توجيه تالميذه إلى 

أن الشيء الذي أصبح أوضح من   Kinnamanو يري  ). Leslie, 1994. (المعلومات التي يريدونها
  الكريستال هو

.                 ديدا و غنيا لعملية التعليم و التعلم اكثر صالبة و أهمية عن ذي قبلأن التقدم التكنولوجي أنشأ شكال ج
)Kinnaman, 1995  (  

هذا التغير , إذن تعد التكنولوجيات التعليمية الحديثة من العوامل األساسية التي ستغير جذريا النظام التربوي 
و تنمية اإلحساس بالعمل داخل الجماعة و مع , ارفهالذي يشمل مساعدة التلميذ علي توسيع و تعميق دائرة مع

كذلك توفير التلميذ بوسائل و أدوات عديدة تمكنه من اكتساب المعلومات و تساعده علي التفكير  و , الجماعة 
و يقول . كما يشمل هذا التغير أيضا تحضير التلميذ للعيش بنجاح في عالم تكنولوجيا المعلومات. التعبير

Johnson أفضل مفكر، و , أفضل مستهلك, نتحدث اليوم عن التلميذ الذي سيصبح أفضل مواطن"ا الشأن في هذ
  )Johnson, 1996"(أفضل شخص
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  هل من صحوة  ؟ - 4

و ما يزال يعد من الكماليات عند . ما يزال محدود االنتشار في بالدنا, رغم أن تكنولوجيا يعتبر ثورة العصر
فهو عند البعض مجرد , وي و إنما للتباهي و التفاخر و التظاهر بالتقدمو إن توفر فهو ليس بغرض ترب, البعض

أما في المؤسسات التربوية بشكل عام فيقتصر استعماله ألغراض إدارية بحتة؛ أما في األقسام . وسيلة ترفيهية
تكنولوجي إن هذا ما يمكن تسميته بالغياب ال. فال يمكن رؤيته أبدا، و كأن تكنولوجيا ليس بمصدر بيداغوجي 

يعتبر أغلبية أعضاء , و أكثر من هذا. فالتكنولوجيا إذن هي أكبر متغيب عن األقسام. عند األسرة التربوية 
األسرة التربوية أن التكنولوجيات الحديثة وسيلة منفصلة عن المحتوي التربوي، و ليس كشيء يجب أن يدمج 

رة استغاللها ا في عملية التعليم و التعلم عند و يدل هذا علي أن الوعي بضرو.  في هذا المحتوي التربوي
  . البعض ما تزال منعدمة

المؤتمر الدولي حول "و في هذا الشأن يقول طالل أبو غزالة مدير القطاع الخاص لألكاديمية بابوظبي في 
ألمام و إذن ما الذي يمكن أن نفعله لندفع إلى ا…". تحديات و مستقبل: التعليم العالي في الجامعات اآلسيوية

إن فشلنا في تحقيق االبتكار . نحتاج إلى إنشاء مجتمع يؤمن بالتجديد و االبتكار …نزيد في سرعة هذا التطور؟
إذن من أين نبدأ؟ رغم أنه عندنا مدارس جيدة في . ال يتناسب مع  التاريخ الرائع لإلنجاز العلمي العربي 

و ,ربية في العالم العربي ال تشجع الطلبة علي طرح األسئلةاعتقد أنه ينبغي االعتراف بأن الت…المناطق العربية 
سنة أو أكثر من عمر هذا النظام فإن الطالب غير قادر علي  17بعد . البحث عن األجوبة و روح اإلبداع

إن روح اإلبداع عنده شلت منذ عدة  سنوات  . الدخول في عالم الشغل و القدرة علي االعتماد علي نفسه
  ) Talal Abu Ghazaleh, 2000" (الوضعية و الكثير منا هنا كان ضحية هذه الطريقة هذه حقيقة . مضت

إنها وصمة عار أن تكون أمة  حضارة الدجلة و الفرات، و أمة الحضارة اإلسالمية العريقة، و أمة ابن سينا               
ما الذي ينقص أمتنا العربية لتواكب .أن  تقف بعيدا خلف التقدم التكنولوجي السريع , و الفارابي و ابن خلدون 

و ال , و كم أثبتت هذه قدرتها في البالد األجنبية, هذا الزحف التكنولوجي المريع؟ فال الكفاءات البشرية 
  فأين يكمن المشكل إذن؟ . و كم تصرف هذه في مواطن غير ضرورية, اإلمكانيات المادية

توي المجتمعات و األمم و الشعوب ال يكون إال بخطة ليس هناك من شك أنه لبناء الحضارات، و لرفع مس
تربوية شاملة تتماشى و العصر، و بالعمل علي إعطاء عملية التعليم و التعلم في بلداننا العربية األولوية و 

  .  األهمية الكبرى،  و جعلها تتناسب مع متطلبات  العصر و اإلنسان المعاصر
البالد العربية إلى تجديد الطرق و المناهج حتى تصبح عملية تعليمية  تحتاج عملية التعليم و التعلم في كافة

و بما أن عصرنا الحاضر يقوم أساسا علي . تهدف إلى تكوين جيل معاصر يأخذ بأسباب الحياة العلمية
ملة، يستلزم من الدول العربية من توجيه جديد في عملية التعليم و التعلم الشا, التكنولوجيا   و االتصال الرقمي 

و المقصود بذلك ليس تدريس . و ذلك بأن تهتم  بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم و التعلم
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بل و التدريس أيضا باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ و هكذا يتحول الدرس ,التكنولوجيا كمقياس فحسب 
  . virtual and digital courseو رقمي من شكله التقليدي إلى درس افتراضي 

بدأت بعض المحاوالت هنا و هناك المطالبة بالتغيير و التجديد في الطرق و المناهج ألنها أصبحت غير صالحة 
و نذكر في هذا الشأن الخطاب الذي قدمه طالل أبو غزالة بابوظبي في المؤتمر الدولي حول . لهذا العصر

  :ات و مستقبلتحدي: التعليم العالي في الجامعات اآلسيوية 
لقد قضيت وقتا طويال في الدول العربية و غيرها مشجعا و مقنعا و مصرا   علي قبول حقيقة مجتمع المعرفة              "

و عندما سئلت ماذا أقصد بمجتمع المعرفة قلت إن مجتمع المعرفة يدرس،               . و الحاجة إلى أن نصبح جزءا منه
تواصل،  و يحكم، و يعقد الصفقات، و يصنع القوانين، و يتطور عن طريق استعمال و يعلم، و يخترع، و ي
رغم أنه هنالك بعض التقدم الواضح إال …,إنه المجتمع الذي يملك الجهاز العصبي الرقمي. التكنولوجيا الرقمية

. لغة التكنولوجياو الخطوة األولي هي أن نفهم . أن الطريق ما يزال طويال للوصول فعال إلى مجتمع المعرفة
أنشأت برنامجا يهدف إلى التربية و التكوين  و لهذا فإن مجتمع التسيير و المعرفة العربية.              …

و . طالب و ربات البيوت,عمال, ضباط, و البرنامج متوفر لكل من يهمه األمر من رجال أعمال. التكنولوجي
بينما الذين ليست له أية دراية باستعمال . يات معرفة تكنولوجيايتوقع من خالل البرنامج توفير الفهم بأهم أساس

و المواضيع المدرسة تشمل . تكنولوجيا فسوف تعطي لهم  دروسا تحضيرية عن أساسيات معرفة تكنولوجيا
ة و تمنح للناجحين شهاد, التجارة اإللكترونية, استعمال االنترنيت, استعمال البريد اإللكتروني, الوسائط المتعددة

  . التسيير و المعرفة من طرف مجتمع التسيير  و المعرفة العربية
االتفاقية التعاونية مع معهد التسيير العالي في األكاديمية العربية "فيما يخص التعاون فلقد نمت المصادقة علي  

قد تم هذا االتفاق و ل. يغطي هذا االتفاق تنظيم دروس تحضيرية للطلبة ". الجامعة العربية-للعلوم و التكنولوجيا 
, نابلس , سلطنة عمان؛ جامعة النجاح, مسقط, عمان ؛ المعهد العربي العماني للتدريب, مع جامعة األردن

اإلمارات العربية , البحرين؛ جامعة عجمان, المنامة, فلسطين؛ أكاديمية دالمن, غزة, فلسطين؛ جامعة األزهر
اليمن؛ جامعة , صنعاء, لبنان؛ جامعة العلوم و التكنولوجيا, وتبير, المتحدة؛ أكاديمية التكنولوجيا األمريكية

ليبيا؛ و جامعة , طرابلس, اليمن؛ أكاديمية دراسات التخرج و معهد البحوث االقتصادية, حضرموت, األقحاف
 Talal "(و نحن نسعى إلى تطوير مثل هذه  العالقات مع جامعات أخري و معاهد عليا للتربية . اليمن, عدن

Abu Ghazaleh, 2000(  
فأصبحت هذه . و من هنا يظهر جليا ظهور صحوة للتغيير ولو أنها اقتصرت علي بعض الدول العربية فقط

إما مواكبة عصر ثورة التكنولوجيا، و إما البقاء في الوراء خلف ما يجري في : الدول العربية أمام خيارين اثنين
  :و هذا ما يؤكده طالل أبو غزالة . هاالعالم من تغير، و هو ما ستحاسب عليه أمام أجيال

نحن دخلنا عهدا جديدا من االتصاالت و السؤال الذي أطرحه هنا هل سنترك في الخلف أيضا؟ نحن ال نسمح " 
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إن هذا العصر هو بطبيعة . بأن يحدث لنا ذلك، و نحن مدينون بذلك ألطفالنا، و أحفادنا بأنه سوف لن يتم ذلك
  )Talal Abu Ghazaleh, 2000 ".(إنه يستوجب  أن يشارك العالم العربي في ذلكالحال مسير إلكترونيا، و 

في أبو ظبي و أهم ما تمت  2000و في  المؤتمر العربي الرابع الدولي  للمحاسبة الذي انعقد في جانفي 
و  دياالمصادقة عليه هو أن ركز المجتمعون علي ضرورة مراجعة األنظمة التربوية في الجامعات العربية عمو

تقرر تطوير المحتوي العلمي لهذه األنظمة بحيث يجب إعادة تشكيلها و إثرائها بمواضيع توفي بمتطلبات . أفقيا
، أوصي أيضا المشاركون بضرورة إدماج تكنولوجيا المعلومات في األنظمة التربوية للجامعات 21القرن 
   .العربية

Fourth Arab International Accountancy Conference Abu-Dhabi, January 2000 

ماي من  8-4كما جاء في الندوة الجهوية حول العالم العربي و مجتمع المعلوماتية التي انعقدت بتونس ما بين 
، بأن التقدم السريع و استعمال "الوحدة العالمية لالتصال عن بعد و منظمة اليونسكو"تحت إشراف  1997عام 

لقد , حقيقة". مجتمع المعلومات"إلى " مجتمع صناعي"قد حولت المجتمع من المعلومات  و تكنولوجيات االتصال 
مما أصبح . تأثرت  التربية  و التعليم وكل مظاهر الحياة بالشبكة اإللكترونية و الوسائط التكنولوجية المتعددة 
فكل , لوماتيستدعي إذن و بإلحاح إلى طريقة جديدة و شاملة تتناسب مع التطور الحديث المرتكز علي المع

أو شخص أصبح يحتاج إلى تطوير طرق جديدة و أفكار جديدة و معرفة , و كل منظمة,  و كل جماعة, مجتمع 
 Regional symposium on The Arab World and Information(.  جديدة و  قدرات  جديدة

Society, 1997(  
   
  الخالصة 

أم أنه سيتحول من  كالم  نظري إلى ,  ي ورق و ماذا بعد كل هذا الكالم ؟  هل سيبقي مجرد حبر عل
التطبيق الفعلي؟ متي ستتغير نظرة األسرة التربوية في العالم العربي عن أهمية و دور تكنولوجيا تكنولوجيا في 
, إحداث التغيير الجذري و الفعال في المجتمع ككل؟ متي سندرك أن تلميذ اليوم هو الذي سيصبح أفضل مواطن

فضل مفكر و أفضل شخص ؟ و لن يتحقق هذا إال بخطة تربوية  تتماشى فعال و متطلبات أ, أفضل مستهلك
  .    العصر و مستوي طموحات المجتمع العربي

و ستبقي هذه األسئلة و أسئلة أخري مطروحة  إلى أن تعي األسرة التربوية في العالم العربي  بضرورة وجود 
  .    الكرسي و السبورة تكنولوجيا في القسم كضرورة وجود الطاولة و 
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TITRE 

Les MOOCS (Massive Open Online Courses) pour les sciences de l’information et de la 

communication : quelles innovations pédagogiques avec la donne du numérique ? 

CISSE Hadj Bangali,  

Docteur en Sciences de l’information et de la communication 

Université : Université Blaise Pascal/I.U.T /ALLIER 

Résumé : 

Face au progrès des technologies de l’information et de la communication, l’université se devait 

d’innover pour améliorer et faciliter le transfert des connaissances mais surtout être en phase avec 

l’environnement numérique. Cette nouvelle donne a entrainé une refonte des programmes 

pédagogiques nationaux dans la plupart des universités françaises. Celle-ci vise notamment à faciliter 

l’insertion des diplômés dans la vie active en leur donnant le maximum d’outils numériques de sorte 

qu’ils soient opérationnels sur le marché du travail. En outre, il faudra veiller aussi à les familiariser 

avec les communications professionnelles et pédagogiques comme la rédaction et la mise en forme de 

documents (normes de présentation, normes typographiques, fiches bibliographique) relatifs à la 

rédaction de rapport de stage à l’écrit (normes de présentation) et pour la soutenance 

orale (présentation à l’aide d’un logiciel de présentation). 

Les usages de l’ordinateur pour ces étudiants se résument à la maîtrise des logiciels bureautiques leur 

permettant de réaliser des écrits professionnels (comptes rendus, rapports, notes de service…) en 

utilisant de manière optimale tous les outils offerts par le logiciel. Qu’il s’agisse de la mise en page, 

de l’insertion d’objets multimédia ou de l’insertion des catégories de style, la maîtrise de la 

bureautique (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) est un facteur indispensable dans la 

formation des étudiants. 
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Depuis la rentrée 2013, le gouvernement français a défini 6 objectifs prioritaires 

accompagnés de 23 mesures pour la réussite étudiante, l’insertion professionnelle et la 

démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. La mesure 7 : introduire 

massivement le numérique dans les enseignements permettra par le biais de la loi du 22 

juillet 2013 de combler le retard dans le domaine du numérique, grâce au démarrage des 

MOOCs (Massive Open Online Courses). 

Les premiers cours (une vingtaine) communément appelés FUN (France Université 

Numérique) viennent de démarrer (janvier 2014). Ils sont en ligne à la disposition de tous les 

apprenants (étudiants, professionnels, retraités etc.). Il s’agira pour cette communication de 

donner un aperçu de cette plateforme et partant de voir les différentes innovations en 

rapport avec les sciences de l’information et de la communication. Cela me permettra 

d’évaluer la formation universitaire et l’auto-formation issue des nouvelles formes massives 

d’apprentissage en ligne. 

Mots clés : TICE, SIC (Sciences de l’information et de la communication), 

innovation (pédagogique), formation, auto-formation, MOCCs 

SUMMARY 

The MOOCs for Information Sciences and communicatio n: what gives pedagogical 

innovations with digital 

Since September 2013, the French government has identified 6 priority objectives with 23 

measures for student success, workforce development and democratization of access to 

higher education. Measure 7: massively introduce digital technology in lessons will through 

the law of 22 July 2013 to bridge the gap in the digital domain, with the start of 

MOOCs (Massive Open Online Courses). 

The first courses (twenty) commonly called FUN (France Digital University) just 

started (January 2014). They are online available to all learners (students, professionals, 

retirees, etc…). It will be about for this communication, to provide an overview of this 

platform and therefore see different innovations related to information science and 
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communication. This will allow me to assess the academic training and self - training 

outcome of massive new forms of online learning. 

Keywords:  TICE, Information Science and Communication, Innovation (learning), Training, Self-
Training. 
 
Selon Forest Woody Horton Jr  (2008 : 3-4) – expert international en gestion de l'information et auteur 

du rapport sur la maîtrise de l'information élaboré par l'Unesco 

 « La grande famille des « maîtrises pour la survie » au XXIe siècle compte six 

membres : (1) la maîtrise fonctionnelle fondamentale ou de base des 

pratiques (compétences) que sont la lecture, l’écriture, l’expression orale et le calcul ; (2) la 

maîtrise de l’informatique ; (3) la maîtrise des média ; (4) l’enseignement à distance et le 

cyberapprentissage ; (5) la maîtrise culturelle ; (6) la maîtrise de l’information. Il y a certes des 

chevauchements entre les champs couverts par les divers membres de cette famille mais la 

famille n’en est pas moins très unie ». 

Si l’Unesco s’est intéressé de prêt à la diffusion et à l’enseignement des TIC dans l’enseignement 

supérieur, c’est parce que cette dimension est une nécessité et tend vers la transversalité des 

connaissances. Enseigner les théories de l’information et de la communication par le biais des TIC est 

un excellent moyen d’intéresser les étudiants à ce module théorique. Les sciences de l’information et 

de la communication, branche des sciences humaines, ont cette particularité pluridisciplinaire qui 

permet d’innover dans la façon d’enseigner cette discipline, en réinventant un paradigme éducationnel 

qui prend en compte l’environnement numérique dans lequel nous sommes immergés en permanence. 

Le champ des sciences de l’information et de la communication est assez large et prend en compte les 

travaux qui privilégient une approche communicationnelle de tous les sujets même si par ailleurs 

ceux-ci sont considérés à priori comme non-communicationnels. 

Dans le cadre de mes enseignements pour des étudiants en 1ière année de DUT, en génie thermique et 

énergie, j’aborde les notions d’information et de communication en remontant aux origines de la 

création de l’information comme processus de médiatisation sociale. 

Pour mieux sensibiliser les étudiants sur les enjeux de l’information et de la communication, j’ai misé 

sur l’ordinateur et les possibilités numériques pour ancrer certains concepts en mêlant l’utile à 

l’agréable. 

J’ai également intégré un cours issu des MOCCs qui sont des enseignements ouverts à tous et qui 

répondent à cet impératif, à savoir l’utilisation du numérique dans l’enseignement. La France vient de 
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démarrer les premiers cours en ligne dont l’un touche les sciences de l’information et de la 

communication : introduction aux technologies des médias interactifs et numériques. Dès lors que l’on 

aborde l’information on revient à l’histoire des théories de l’information et de la communication, 

l’information comme support ou vecteur de transmission, de communication à travers un support 

physique. 

Ce module sur les théories de l’information permet aux étudiants de mieux comprendre l’évolution 

des technologies de l’information mais surtout les différents aspects et enjeux de la communication. 

Les étudiants sont amenés à connaître et à mettre en application les fondements et les codes de la 

communication mais surtout prendre en compte tous les phénomènes de communications afin de 

mieux comprendre le monde contemporain 

1. Histoire des découvertes techniques 

L’histoire nous apprend que les Hommes ont toujours cherché à inventer des techniques pour 

améliorer leur quotidien. La période néolithique a vu la prolifération d’outils fabriqués à partir de la 

pierre avec différentes formes liées à l’évolution des sociétés. L’apparition de l’élevage, de 

l’agriculture et de la pêche auraient permis aux Hommes d’inventer des techniques pour leur survie. 

J’ai choisi parmi ces techniques, celles qui sont en rapport avec les phénomènes de communication 

tout en privilégiant tous les aspects ayant traits à la spécificité de la formation des étudiants (génie 

thermique et énergie) mais aussi des informations pouvant participer à l’acquisition d’une culture 

générale. Parmi celles-ci l’hydrostatique, l’invention de la roue, l’écriture qui permettent 

d’approfondir des notions ayant trait à la transmission, à la communication, au circuit de 

transmission (fermé ou ouvert), la notion de source d’information, de canal, d’émetteur de récepteur et 

de tous les éléments qui fondent la communication qu’elle soit humaine ou mécanique. 

� L’ Hydrostatique : Le savant grec Archimède (IIIe siècle av. J.-C.) découvre l’immersion de 

corps solides ou fluides dans un liquide soumis à un champ de gravité et jette ainsi  les bases 

d’une nouvelle science. 

Dans mes enseignements en Génie thermique et énergie, cette référence permet aux étudiants de 

mieux comprendre les différents états de la matière et des phénomènes thermodynamiques : notions 

de fluides incompressibles, de gaz parfaits, de transformations réversibles, de phénomènes 

adiabatiques, qu’ils sont amenés à revoir en rapport avec leur futur enseignement de la mécanique des 

fluides. Celle-ci est abordée au second semestre et constitue un moyen de préparer les étudiants sur les 

mouvements et les différentes propriétés d’un fluide. Avec l’utilisation de l’ordinateur, les étudiants 
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vont mener des recherches dans ce domaine en intégrant mieux ces concepts de fluidité des corps et 

matériaux. En même temps, les étudiants se familiarisent avec cette notion de communication 

considérée comme un moyen de passage, de changement d’un état à un autre (une transmission 

d’énergie mécanique en hydraulique qui est le principe même de l’hydrostatique). 

Dans les MOCCs pour le moment, un cours aborde l’histoire de la communication, la transmission 

d’images par le biais des télécommunications avec notamment la première transmission avec le réseau 

téléphonique du chercheur allemand Korn qui a mis au point en 1907, la téléphotographie permettant 

d’envoyer et de réceptionner des images entre deux points distants1. 

L’histoire du Docteur Arthur Korn (1070-1945) est révélatrice des débuts des phénomènes de 

transmission d’images numérisées et constitue une référence dans l’histoire des télécommunications. 

Pour la première fois est expérimentée une transmission d’images fixes en utilisant les procédés 

photoélectriques du Sélénium. Cet oligo-élément a comme principale propriété physique d’être un 

semi-conducteur. 

Ceci est très important pour les étudiants thermiciens qui doivent prendre en compte tous les aspects 

environnementaux et énergiques des projets qu’ils sont appelés à gérer dans leur futur métier, 

principalement la maîtrise des énergies renouvelables et du développement durable. 

Le premier modèle de la communication de Claude Shannon sera abordé afin de montrer aux étudiants 

l’importance de ce modèle et son rôle dans la transmission de l’information grâce au phénomène de la 

numérisation. Nous devons à ce chercheur la quantification du signal qui émet à partir d’une source en 

passant par un canal. Les théories de l’information et de la communication possèdent toutes une 

particularité, celle de s’insérer dans un contexte donné. Il convient donc de connaître les circonstances 

qui les ont vus naître pour mieux comprendre les postulats énoncés. La théorie de l’information de 

Claude Shannon, étant la première a marqué l’histoire de l’information et de la communication, il n’en 

demeure pas moins que celle d’Harold D. LASSWELL est la référence de la communication moderne. 

D’inspiration cybernéticienne  la théorie de l’information créée par Claude Shannon en 1948 est une 

des plus grandes inventions du 20e siècle. Ce modèle basé sur les transmissions de messages 

télégraphiques, se propose de coder, de comprimer et de transmettre, l’information (texte, voix, 

images). C’est pourquoi on l’appelle modèle télégraphique. Son idée géniale a été d’avoir  chiffré 

l’information sous la forme numérique par un code composé de suites de 0 et 1.N’oublions pas que 

                                                 
1 CNAM, Introduction aux médias interactifs numériques : numérisation, 1907 et après, 2014 
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses 
Date de la dernière visite : Le 20/02/2014 
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Shannon était un ingénieur électricien, mathématicien et se préoccupait du transfert d’un signal vers 

une source avec le moins de pertes possibles. Sa théorie fut exposée dans un ouvrage The 

Mathématical Théory of Information en 1949 selon 5 phases du processus suivant : la source du 

message envoyé ; l’émetteur qui va coder le message en signal, le canal (source de bruits ; le 

signal (décodé par un récepteur ; et enfin un destinataire. 

Ce processus fonde même la base de toute communication et pose des éléments de réflexion pour les 

étudiants sur : comment mesurer le signal ? La capacité du canal ? Quelle quantité prévoir pour faire 

transiter le signal dans le canal ? Comment les bruits affectent-ils, ou perturbent-ils le port du 

signal ? Comment peut-on réduire au maximum les effets des bruits ? Quel est l’impact du signal émis 

selon qu’il est continu ou discontinu ? 

Ces différentes questions soulevées permettent d’introduire des notions comme le :  

� Le bit  comme unité d’information permettant de coder tout type de message 

� L’ entropie pour désigner le changement d’état dès lors que le système subit une pression qui 

est  la quantité d’informations  émise par une source. L’entropie représente le degré de liberté 

de choix, plus il est grand (improbable) et plus le message est sûr d’être livré. Autrement dit 

l’émetteur doit disposer de ce maximum de choix pour éviter la redondance de son message. 

L’information pour Claude Shannon est une mesure du degré de hasard ou de l’état 

d’incertitude ou de désordre d’une situation. 

 

� Le bruit  ou interférences que l’on peut corriger pour optimiser le signal (bruits physiques ou 

techniques qui altèrent la transmission, bruits psycho-physiologiques et les bruits sémantiques 

qui peuvent altérer le sens du message. 

Ainsi la connaissance de la théorie mathématique de Claude Shannon permet de comprendre non 

seulement la numérisation de l’’information mais surtout la capacité des supports de transmission. 

� L’invention de la roue va révolutionner les transports et permettre aux Hommes de se 

déplacer, d’échanger et de partager, les techniques, les biens, les savoirs, etc. Cela aboutira 

plus tard à la création de la charrue, de la bicyclette, de l’automobile, des trains, tramways, 

métro, etc. 

La roue comme découverte technologique met l’accent sur les moyens de communication que 

l’Homme a inventé pour faciliter non seulement la communication entre les êtres mais également les 
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échanges commerciaux. Il s’agira pour les étudiants de remonter à travers l’histoire en faisant une 

recherche sur le net afin de voir les différentes évolutions des transports (terrestres, fluviaux, aériens 

etc…), en partant des innovations technologiques. La notion de réseaux de communication est 

approfondie par ce biais avec les concepts de communication analogique et de communication 

digitale. 

� L’invention de l’écriture:  

- Les écrits idéographiques correspondant à des  pictogrammes sont la première forme 

d’expression avec comme support des tablettes d’argile. Elle apparaît en Mésopotamie vers le 

IVe siècle av. J.-C.Les écritures cunéiformes faites de roseaux d’argile prendront le relais, 

jusqu’à l’apparition des hiéroglyphes avec les égyptiens (papyrus).C’est entre le IVe et VIIIe 

siècle que naquit l’alphabet et l’’apparitionde la Bible (parchemin) va renforcer l’usage de 

l’écriture. Il faudra attendre la naissance de l’imprimerie avec Gutenberg pour assister à une 

grande révolution de l’écriture. 

L’écriture est une invention fondamentale pour l’acquisition de connaissances et la transmission des 

savoirs à travers les générations. L’écriture a permis de conserver les traces des passages de l’Homme 

sur terre et constitue une mémoire vivante pour l’ensemble de l’humanité. Ceci marque la naissance 

de la communication écrite qui va évoluer jusqu’à la nouvelle d’écriture interactive que nous 

connaissons actuellement avec les réseaux numériques. Ecrire c’est aussi communiquer, transmettre, 

échanger, partager les expériences, les histoires etc. 

� L’invention de la Pascaline : la première machine à calculer digitale fut créée par Blaise 

Pascal en 1642 et permettra plus tard de produire des machines en série. 

L’I.U.T. de Montluçon est une partie intégrante de l’I.U.T. d’Allier qui appartient à l’université Blaise 

Pascal de Clermont-Ferrand II. La référence à cet inventeur est juste une parenthèse n’ayant pas de 

rapport direct avec la communication mais néanmoins tout en restant dans cette mouvance de 

découvertes techniques, cela permet d’attirer l’attention des étudiants sur leur parrain afin de mieux le 

connaître. 

Toutes ces découvertes  techniques vont évoluer au cours de l’histoire des Hommes et ne cessent de se 

perfectionner. Celles-ci contribuent à l’épanouissement des sociétés mais certaines seront vite 

détournées de leurs fonctions utilitaires et serviront plutôt à nuire. Qu’elles soient utiles ou 
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destructives, ces découvertes ne seront que le reflet des usages de ce que Les Hommes en feront. 

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » François Rabelais, Pantagruel 1532  

Ainsi par exemple, les armes de combats connaîtront rapidement des développements (couteaux, 

baïonnettes, épées, pistolet, fusil, mitraillette, chars de combat etc.).Les conséquences de toutes ces 

proliférations de découvertes vont susciter des velléités de domination chez certains et donner parfois 

naissance à des conflits armés. 

L’histoire des découvertes techniques grâce à des recherches d’informations sur le net pourrait 

conserver son caractère ludique et en même temps fournir aux étudiants quelques bases de culture 

générale tout en restant dans le champ des sciences de l’information et de la communication. 

2. Histoire de l’information et de la communication 

L’information sociale, culturelle circulant à travers les réseaux établis par les Hommes, va permettre à 

la communication écrite de se développer. La Bible (biblia en grec ou rouleaux de papyrus) jettera les 

bases d’une véritable culture écrite et sous l’impulsion plus tard de l’imprimerie elle aura une nouvelle 

dimension. Le XVIIe siècle verra la naissance de la presse moderne avec les gazettes d’information de 

Théophraste Renaudot.  La presse quotidienne française fut mise en place par Emile de Girardin qui 

va révolutionner la presse en utilisant la publicité.  

2.1. L’information comme matière première 

Avec les deux dernières guerres, on assiste à l’émergence des télécommunications, de l’informatique, 

et de l’électronique. Les préoccupations du moment étaient d’ordre sécuritaire et les nations 

dominantes comme les Etats-Unis et l’Union soviétique vont se lancer dans la course à la suprématie 

en développant de plus en plus leurs armements. 

L’information commence à devenir un enjeu  puisque la maîtrise de l’information est synonyme de 

puissance. Les outils de communication le télégraphe, l’électronique, le fax, le téléphone, la radio sans 

fil etc.., font leur apparition. 

Jamais dans l’histoire, le rôle des outils de communication n’a été aussi prégnant. Les messages codés 

d’adversaires circulent à travers les canaux de transmission. Ces messages sont susceptibles d’être 

interceptés grâce au mécanisme de décodage des informations. La guerre ne se gagne pas uniquement 

sur le champ des batailles mais aussi également à travers les ondes. 

« Le codage des messages, ou cryptographie, doit permettre aux petits Etats de se défendre contre les 

plus grands. Car, de Pékin à Washington, le contrôle des communications est aujourd'hui une arme de 

guerre ». (Julien Assange, fondateur de Wikileaks) Courrier international du 10/07/2013.On parle 
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souvent de guerre de l’information ou 3e guerre mondiale pour dire que celui qui maîtrise 

l’information a toujours une longueur d’avance sur ses concurrents. 

La cryptographie consistant à déchiffrer les messages est mise à contribution pour deviner les 

intentions de l’ennemi. L’espionnage devient une pratique courante surtout durant la Guerre Froide et 

verra la création de services de renseignements comme la CIA (Central Intelligence Agency) aux 

Etats-Unis et le KGB à l’ex Union soviétique. 

Tous ces éléments que forment l’information, le codage ou décodage de l’information, la 

cryptographie, participent à l’élaboration du processus de la communication avec ses différents 

éléments que sont : l’émetteur, la source, le canal de transmission, le récepteur, le contexte et le 

feedback. En partant de l’histoire, j’introduis ces différents concepts de la communication que les 

étudiants se doivent d’assimiler. 

2.2. Le Free flow of information 

L’information est la nouvelle matière première dans les années 70 avec la rivalité entre l’Est et 

l’Ouest (les États-Unis et l’Union soviétique pour la course à la suprématie mondiale). D’un côté les 

pays du Nord (riches) et de l’autre les pays du Sud (pauvres). Un débat va naître au sein de l’Unesco 

avec les pays du Sud (pays non-alignés) qui demandent un Nouvel Ordre Mondial de 

l’Information (NOMIC). 

Les progrès de l’informatique, la naissance des premiers logiciels et le développement de l’internet 

vont donner naissance aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et du web. La 

convergence technologique (radio, télévision, presse, internet) devient une réalité avec la numérisation 

de l’information. Ainsi on est passé d’une diffusion analogique à une diffusion numérique. Ces TICS 

seront à l’origine de la société de l’information et/ou de la communication. Qu’est-ce que la société de 

l’information ? Cette question permet de revenir sur les types de société que l’Homme a connue et de 

mieux voir toutes les caractéristiques de cette société où l’information est fondamentale. 

2.3. Les Technologies de l’information et de la communication(TIC ) 

Cette inégalité d'accès aux Tic en chiffres absolus donne lieu à des disparités frappantes : on compte 

davantage d'internautes à Séoul, capitale de la Corée du Sud, que dans toute l'Afrique 

subsaharienne (mise à part la République Sud-Africaine) et davantage à Londres que dans tout le 

Pakistan. On parle alors de fracture numérique 

Ces (N)TICS sont comme une aubaine pour certains acteurs de l’espace public au rang desquels on 

trouve les politiciens qui y voient une manière de toucher plus directement le public, les publicitaires 
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pour cibler des catégories de consommateurs et les opérateurs privés qui se lancent dans l’e-

commerce. C’est l’ère des e: e-administration, e-books,     e-Learning, e -mail, etc. 

Ainsi les professionnels comme les journalistes voient-ils leurs sources se diversifier et leurs marchés 

s’agrandir avec des conditions de diffusion de l’information plus efficientes. L’internet, le multimédia 

permettent de nombreuses possibilités de collecte de traitement et de diffusion de  l’information. La 

mondialisation de l’information devient effective grâce à la numérisation des données mais on note 

encore des inégalités quant à l’accès à ces technologies. 

Faudrait-il en conclure que cette vision techniciste est universellement partagée par l’ensemble des 

pays ? Théoriquement oui, mais le rythme de développement n’est pas la même partout, si bien que 

chaque pays devrait trouver les meilleures solutions pour l’utilisation de l’internet en fonction de la 

hiérarchie de ses besoins. La productivité tant espérée qu’induirait cette technologie ne pourrait se 

réaliser que si la paix, la stabilité et surtout la démocratie sont ancrées dans les pratiques.  

Si les Tics ont joué un rôle prépondérant dans les pays développés, c’est surtout parce qu’elles 

reposent sur une structure économique assez solide qui peut servir de levier. 

Quels rôles les Tic peuvent-elles jouer si l’accès à l’énergie électrique demeure l’équation à résoudre 

dans la plupart des pays africains qui ne disposent pratiquement pas de réseaux électriques fiables 

? On parle alors de fracture énergétique  

L’Homme dans son évolution a toujours cherché à comprendre son environnement, ses conditions 

d’existence afin de donner du sens à sa vie. 

L’histoire du développement de l’humanité est marquée par des stades d’évolution qui confèrent à 

l’Homme une dimension transcendantale (de dépassement). 

3. Généralités sur l’approche systémique en sciences de l’’information et de la communication 

La théorie des systèmes est un ensemble d’approches pluridisciplinaires dans laquelle sont regroupées 

plusieurs constructions théoriques. Ces théories utilisent des formules ou axiomes dans leurs 

démonstrations comme : la logique, l’informatique, les mathématiques, les théories des sciences de 

l’ingénieur, les théories des sciences humaines etc. C’est un nouveau paradigme naissant qui va 

bouleverser les raisonnements scientifiques de l’époque. Ceux-ci étaient basés sur une démarche 

analytique qui privilégiait la causalité des phénomènes. Norbert Wiener sera le premier à avancer le 

concept de la boîte noire dans les expériences scientifiques. Cela lui permettra de mieux étudier les 

comportements d’un système à partir de son fonctionnement interne. Connaissant les valeurs de 

l’input et de l’output, il est possible de connaître les comportements des éléments dans un système et 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

33 

par conséquent de mesurer le feedback grâce aux réactions observées.  Cette notion de système (fermé 

ou ouvert) permet de révéler les différentes formes que peuvent avoir un système : 

� Statique, comme pour la théorie de l’information de Shannon, un seul état est à analyser 

� Dynamique : quand les éléments interagissent entre eux dans un mouvement de succession 

� Homéostatique : possibilités pour chaque élément de pouvoir s’ajuster, s’équilibrer en 

fonction des agissements de l’extérieur. (Ex le corps humain face aux aléas climatiques ou aux 

agressions microbiennes). 

La cybernétique qui est l’étude des relations entre un système et son environnement révèlent 

toutes les dimensions d’un système. On parlera de régulations intrasystémiques ou système fermé 

quand la relation est interne (sans rapport avec l’environnement) et de régulations extra-

systémiques ou système ouvert quand celle-ci est externe (l’environnement intervient). 

Norbert Wiener le fondateur de la cybernétique est à l’origine de ce concept qui désigne l’étude 

des communications et de leurs régulations dans les systèmes naturels et artificiels. Dérivé du grec 

Kubernos qui veut dire gouverner ou diriger, la cybernétique va fortement influencer la théorie de 

Shannon et presque toutes les théories se réclamant de l’approche systémique. Il a introduit les 

notions comme l’entropie (positive, négative) qui pour lui sont des alternatives pour éviter les 

désordres. C’est une fonction d’état élaborée par Rudolf Clausius (1822-1888) qui avait démontré 

que lorsqu’il y a changement d’un état physique, il y a un désordre qu’il appelle entropie. Les 

étudiants revoient ainsi la notion de thermodynamique le premier principe élaboré par Lavoisier 

stipule que : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » mais également le deuxième 

principe édifié par Sadi Carnot à savoir que : « Dans un système physique, l’énergie tend à se 

dégrader ». Cette dégradation va augmenter le désordre dans le système physique et créée ce que 

l’on appelle l’entropie. 

 La maîtrise de l’information circulant dans ces systèmes peut être une solution et pour la première 

fois dans l’histoire de la science, l’information comme objet d’étude, devient un sujet central. Ceci 

va marquer l’histoire des sciences cognitives avec l’étude des mécanismes de fonctionnement de 

l’humain, de l’animal et de l’intelligence artificielle. La cybernétique est à l’origine de plusieurs 

concepts qui vont servir beaucoup de disciplines scientifiques : 

�  La boîte noire : pour la première fois elle est utilisée dans les démonstrations scientifiques 

pour mesurer la quantité d’information, 
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� Input et output : la quantité d’information ou flux à l’entrée et à la sortie 

� Le flux : quantité mesurable d’informations 

� Le Feedback informationnel : qui symbolise la rétroaction du récepteur qui réagit au message 

Ces trois thématiques que sont l’histoire des découvertes techniques, l’histoire de l’information et de 

la communication, l’approche systémique des phénomènes de communication permettent d’enseigner 

cette discipline par le biais de l’ordinateur. Celui-ci est un outil indispensable pour les étudiants qui 

peuvent approfondir certains concepts grâce à des recherches en ligne. Le programme pédagogique 

national (PPN) définit les grandes orientations de l’enseignement de cette discipline et il appartient 

aux enseignants d’innover en utilisant tous les avantages du numérique. La France a inauguré une 

nouvelle forme d’enseignement en ligne, les MOCCs qui pour l’instant n’ont pas beaucoup abordé les 

sciences de l’information et de la communication 
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  :المداخلة عنوان

  ورقلة مرباح قاصدي جامعة البيداغوجية بالمنصة المعارف توسيط و منتديات استخدام

   فرنسا – اللورين جامعة ، االتصال و االعالم علوم في دكتوراه رابعة سنة ، زياني غوتي - 

  : الملخص

 و ، الحضورية للدروس كمكمل المستعملة البيداغوجية صاتالمن إلى الوصول  الجزائري الجنوب طلبة بإمكان

  . المتعلمين بين المعارف بناء و إثراء في تساهم للمناقشة منتديات تحوي التي

 الذي البيداغوجي و االجتماعي اإلسهام فهم أجل من المنتديات استخدام بدراسة نقوم البحث هذا خالل من و  

 من ؟ العكس أو المعارف بناء على تدل التي الخطابات هي ما ؟ نالحظها التي الكيفية هي ما.  حولها يصاغ

 ما و بالدروس الخاصة البيداغوجية المنصة منتديات في الطلبة حوارات بتحليل قمنا  الممارسات هذه فهم أجل

  . المقابالت استغالل  خالل من يقال

 عن المتعلمين بين التفاعالت نحلل و تخداماالس بسوسيولوجيا الخاصة النظرية الوسائل باستعمال نقوم لهذا

  . بإعدادها قمنا التي المعايير شبكة استعمال طريق عن النتائج تحليل على باالعتماد المنتديات طريق

  

  طيتوس ممارسة، معرفة، ، وساطة ، ،تفاعل استخدام ، اتصال ، منصة ، هيئة:  المفتاح الكلمات
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Usage des forums de discussion et médiatisation des savoirs au sein d’un dispositif 

de formation en ligne. Cas de l’université d’Ouargla (Algérie) 
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Résumé : 

Les étudiants du sud algérien ont désormais accès à des plateformes pédagogiques qui sont utilisées en 

complément à l’enseignement présentiel. Celles-ci mettent à disposition des forums de discussion qui 

participent à la construction des savoirs qui se nouent autour des échanges entre apprenants. Étudiant 

plus particulièrement l’usage des forums pour tenter de comprendre les apports sociaux et 

pédagogiques qui se construisent autour de ces artefacts. Quelles sont les modalités observées ? 

Quelles sont dans les discours les actions de construction ou de déconstruction des savoirs en œuvre ? 

Pour comprendre ces pratiques, nous avons analysé ce que font les étudiants des forums de la 

plateforme de cours et ce qu’ils en disent à travers l’exploitation des entretiens. Pour cela, nous 

mobilisons des outils théoriques de la sociologie des usages et nous analysons les interactions des 

apprenants via les forums en nous appuyant sur l’analyse détaillée des savoirs produits selon une grille 

de critères que nous avons élaborée. 

 

Mots clés : Dispositif, plateforme, outil, communication, usage, interaction, médiatisation, savoir, 

pratique, médiation,  

 

Introduction : 

Cette étude s’interesse de l’usage des forums de discussion associés à des cours en ligne dans 

la plateforme pédagogique de l’université Kasdi Merbah de Ouargla. Cette plateforme de cours en 

ligne est généralement considérée comme complément au présentiel. L’enseignant met des cours en 

ligne aux formats Word, PDF, HTML, PowerPoint avec des liens dirigés vers des sites web et parfois 

il associe des activités pédagogiques tels que des exercices, des devoirs, etc. Des outils de 

communication accompagnent les cours en ligne comme les forums, messagerie éléctronique et chat, 

dans un but de diminuer ou même d’éviter la multiplication des échanges personnalisés entre 

l’enseignant et les apprenants. Cela est perceptible, surtout quand l’enseignant a un grand nombre 

d’étudiants sous sa responsabilité. Ces outils offrent aux étudiants la possiblité de communiquer entre 

eux ou de joindre l’enseignant afin d’échanger des points de vue sur des sujets précis. Les étudiants 

utilisent les outils de communication associés aux cours en ligne car ils sont notés et évalués sur 

l’usage de la plateforme pédagogique. Lors de notre exploration, nous avons remarqué que les forums 
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sont les outils de communication les plus associés aux cours en ligne et les plus utilisés par les 

apprenants par rapport à d’autres outils de communication. 

Notre travail de recherche contribue à appréhender la réalité actuelle des activités que font les 

étudiants dans les forums de discussion. Le travail consiste à analyser les interactions médiatisées et 

distantes à travers l’observation des traces et la lecture des messages échangés via les forums associés 

aux cours en ligne. L’analyse que nous allons effectuer se base sur des critères nous permettant 

d’identifier des savoirs à partir de certaines acitivtés des apprenants. Comprendre et expliquer les 

usages que font les étudiants des forums de discussion, et est ce que ces usages contribuent-ils à la 

médiatisation des savoirs ?  

Notre hypothèse consiste à considérer la médiatisation des savoirs comme une mise en visibilité d’un 

ensemble d’activités du savoir que l’apprenant exerce afin de construire des savoirs.  

Nous nous intéressons à la manière dont le savoir est élaboré par les apprenants, au fil des discussions 

sur la plateforme pédagogique. Les actes comme les savoirs sont repérés à travers les discours des 

apprenants.  

2- Fondements théoriques : 

Dans notre cas, nous considérons le forum de discussion comme un dispositif. Il est possible, 

en élargissant les réflexions de Daniel Peraya (1999 :153), et Yves Jeanneret (2011:82), de définir le 

dispositif comme étant à la fois technique, car il est matériel, il englobe des moyens non humains, et 

social, il englobe des moyens humains qui façonnent l’individu et conditionnent l’échange social. Il 

met en relation les individus et met à leur disposition un espace social de production et de circulation 

des discours sociaux. Ce dispositif est considéré comme un support des langages et de structuration de 

nos échanges, et de circulation des messages, des productions de connaissances et de savoirs. Le 

dispositif organise les conditions de pratiques relatives aux savoirs.  

Les rapports établis entre l’objet technique et les pratiques impliquent une dimension sociale et 

culturelle, mais dépendent aussi des caractéristiques techniques de l’objet technique. Dans ce cas, 

l’usage est défini comme une conduite située face à l’objet technique. Les usages s’inscrivent dans des 

pratiques et pour les analyser, il faut mettre le regard sur la rencontre d’un sujet avec les objets. 

Dans un contexte d’enseignement en ligne, nous entendons par médiatisation des savoirs, 

l’ensemble des activités des acteurs, qui participe ou implique une mise en visibilité des savoirs. ou 

les faire connaître par les médias. En effet, la médiatisation ne peut se contenter de médium matériel 

(technologique, etc.) cet intermédiaire qui rend médiate la communication entre les interlocuteurs; elle 

devrait également être par l’intermédiaire de langage verbal utilisé entre l’expression transparente de 
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notre pensée et les autres interlocuteurs. Il s’agit de l’usage du langage seulement comme moyen de 

diffuser le savoir dans un cadre social, pour le faire connaître ou apparaître sans se servir d’objet 

technique comme intermédiaire. Dans ce cas là, le langage s’interpose entre les participants dans les 

échanges. 

Le « savoir » est tout ce qu’on déchiffre sur le monde. Le savoir désigne un énoncé, une réalité 

que l’individu peut savoir sur le monde, et nous définirons les savoirs comme : des énoncés associés à 

des représentations sur la réalité du monde et sa transformation. Ces énoncés sont socialement 

reconnus et peuvent être investis dans des activités de pensée, de communication ou de transformation 

de l’environnement physique. Ces énoncés ont une existence sociale distincte de ceux qui les énoncent 

et de ceux qui les approprient.  (Barbier et Galatanu, 2004 :319)  

Le savoir circule entre les personnes. Il n’existe pas de savoir figé, englué dans un individu. Il est soit 

reçu de quelqu’un soit communiqué à un autre. Les savoirs peuvent prendre différentes formes, écrite, 

orale ou graphique. Ils résultent de l’expérience ou de l’apprentissage. 

Avant de citer les différents domaines de savoir, nous devons avouer que ces notions ont été 

éclairées par de nombreux chercheurs d’autres champs disciplinaires.(Gerard, 2000). Trois domaines 

du savoir ont été identifiés :  

Le domaine cognitif concerne toutes les activités d’ordre essentiellement mental ou intellectuel, le 

domaine psychomoteur concerne toutes activités d’ordre essentiellement gestuel, nécessitant un 

contrôle kinesthésique, et le domaine socio-affectif concerne toutes les activités d’ordre 

essentiellement affectif, se traduisant par des attitudes, des valeurs. 

Il est possible distinguer trois types d’activités du savoir au même titre que François-Marie Gerard 

(2000) : 

Les savoir-reproduire : par ces activités, l’apprenant redit ou refait un message, un geste, un acte 

appris ou donné, sans y apporter de transformation significative. Nous distinguons le savoir-

reproduire littéral qui est une répétition identique au message initial, et le savoir-reproduire transposé 

qui permet à l’apprenant de reformuler le message avec ses propres termes. 

Les savoir-faire : par ces activités, l’apprenant transforme un message, un geste, un acte donné. Ces 

activités impliquant un rapport d’appropriation des savoirs antérieurs en tant que matériau ou en tant 

que moyen pour la transformation ou la reconstruction des représentations sur le monde. 

Les savoir-être : par ces activités, l’apprenant manifeste la façon d’appréhender sa propre personne, 

les autres situations et la vie en général, dans sa manière d’agir et de réagir. Ces activités peuvent 
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recouvrir les attitudes (disposition psychologique, résistance aux changements, …) et des 

comportements (expressions, gestuelles, prises de position, …).  

Les trois types d’activités du savoir : savoir-reproduire, savoir-faire et savoir-être peuvent être 

combinées aux trois domaines du savoir. 

Nous faisons l’hypothèse, que dans notre étude empirique, le travail sur la médiatisation des savoirs 

peut être caractérisé en référence à des activités du savoir. Ces activités intègrent des caractéristiques 

sociales, cognitives et elles sont reliées à la communication et les discours. Nous devons penser et de 

façon intégrée la question de l’activité du savoir, de son contexte, du sujet individuel et collectif  qui 

s’y engage et de leurs rapports réciproques. 

Pour analyser les interactions entre apprenants en situation de communication, nous nous appuyons 

sur l’analyse de discours. (Maingueneau, 2012). Nous utilisons une grille dans laquelle sont pris en 

compte le contrat de communication, l’analyse de l’énoncé et la reconnaissance et validation du 

savoir. 

3- Méthodologie d’analyse :  

Nous avons réalisé un entretien auprès de l’enseignant responsable des cours et cinq(5) entretiens 

auprès des étudiants de l’université Kasdi Merbah de Ouargla. Nous avons été inscrits sur la 

plateforme de l’université de Ouargla où nous avons pu consulter les cours et les outils associés. De ce 

fait notre analyse des interactions a été effectuée sur deux forums, associé chacun à un cours. Nous 

avons choisi d’étudier les forums associés à ces deux cours que nous avons consultés :  « TIC et 

Banques », « Google Applications » 

Le cours « TIC et Banque » est entièrement en ligne, il n’ y a pas de partie présentielle. Par contre le 

deuxième cours contient la partie présentielle et la partie en ligne.  

Selon l’enseignant responsable, les forums dédiés à ces cours ont deux finalités : ils sont utilisés pour 

les discussions sur les cours, et ils accueillent les collaborations sur les activités pédagogiques 

associées aux cours en ligne.  

Les  observations réunies dans notre étude sont issues d’un corpus comportant 47 messages partagés 

sur 2 forums et recuillis entre le 15 Mars 2011 et le 15 Juin 2011 . Ce corpus concerne un seul groupe 

d’étudiants dans une seule discipline. Les extraits des messages des forums sont restitués sous le 

couvert de l’anonymat :les noms ont été remplacés par des pseudonymes. 

Une analyse détaillée des savoirs, c'est-à-dire si les activités que font les apprenants des forums de 

discussion constituent-elles des activités du savoir ? Une grille a été élaborée selon les critères 

suivants : 
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Catégorie Critère  Description 

Altérité 

Reconnaitre l’autre dans sa 

différence 

L'altérité est la reconnaissance de l'autre dans 

sa différence. 

Soutenir l’objet de discours 

Appuyer l’objet de discours par des signes de 

reconnaissances, de compréhension et 

d’encouragement voire par des évaluations 

Émergence des objets 

de savoirs  

Énoncé de l’apprenant Proposition de formulation d’un énoncé 

Analyse de l’énoncé 

Statut de l’énoncé : quel type d’activité ? 

Domaine de savoir : (cognitif, psychomoteur, 

socio-affectif) 

Interprétation des 

reconnaissances et des 

qualifications 

associées aux objets de 

savoirs 

Le champ de reconnaissance  L’objet sur lequel porte la reconnaissance 
Le destinataire de l’activité L’acteur auquel est destinée l’activité 

Le jugement de valeur sur 
l’objet de savoir 

L’évaluation de l’énonciateur et de son objet 
de savoir 

 

Table5 : Critères d’analyse des messages 

4- Résultats : 

4-1-Rôle important de l’enseignant :  

L’enseignant joue un rôle très important sur l’usage des outils de communication de la plateforme par 

les étudiants. Des actions de sa part ont été entretenues sur les possibilités de motiver l’ensemble des 

étudiants à suivre des cours en ligne et à communiquer entre eux. Il évalue et donne des notes aux 

étudiants qui accèdent à la plateforme et communiquent entre eux. Il propose des travaux individuels 

et rythmés aux apprenants tels que les devoirs et quiz. Il autorise des communications entre 

apprenants sur tous les sujets même ceux en dehors du cours, et encourage en incitant les étudiants à 

travailler en groupe et au travail collaboratif. En parallèle de toutes ces actions, l’enseignant fait le 

suivi de l’accès des étudiants à la plateforme et fait les statistiques afin d’évaluer les usages et voir ce 

que font les étudiants de ce dispositif. 
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4.2. Différents usages des forums de discussion : 

Les types d’usages des forums de discussion que nous avons identifiés sont emboités l’un dans l’autre. 

Bien que les usages des outils de communication par les étudiants soient très disparates, nous pouvons 

les catégoriser en trois groupes. Le premier groupe d’usages, les forums de discussion sont utilisés 

pour la transmission des informations. Le deuxième groupe, les étudiants instrumentent leurs activités 

d’apprentissage, et le troisième groupe concerne des usages libres dans lesquels l’étudiant fait usage 

des forums en dehors de son cursus : 

 

4.2.1. Usage des outils de communication pour la transmission des informations : 

Ce type d’usage concerne l’appropriation des forums de discussion pour la transmission des 

informations. Aussi ce type d’usage apparaît comme standard chez tous les étudiants qui font usage de 

la plateforme pédagogique. Les étudiants utilisent les forums pour la transmission des informations 

surtout que les étudiants se connaissent bien, ils s’envoient des informations entre eux. Ils sont des 

digitales natives, ils n’ont pas de problème d’usage des outils de communication tels que le forum. La 

transmission des informations portent sur les contenus de cours, ou bien sur des informations sur 

l’emploi du temps, l’heure du cours, les dates des examens, etc. Ces usages sont généralement liés au 

cursus d’enseignement. L’usage du forum est lié à la période du module enseigné pendant un 

semestre. Les usages des forums viennent se greffer sur des pratiques de communication déjà 

stabilisées telles que le face à face, l’usage des outils de communication externes à la plateforme 

pédagogiques.  

4.2.2. Usage des forums de discussion comme instruments des activités d’apprentissage : 

Dans un dispositif d’enseignement mêlant des cours en présentiel et des cours en ligne, chaque 

étudiant a sa manière d’apprendre, suivre des cours avec son propre rythme. Il a sa manière 

d’interagir avec le cours et les autres pairs via les forums de discussion afin de collaborer, et traiter 

des activités pédagogiques proposées dans un cours en ligne. L’étudiant intègre le forum dans ses 

pratiques d’apprentissage, tantôt il communique en face à face, tantôt il fait usage des outils de 

communication de plateforme pédagogique et des outils de communication externes à celle-ci 

(Facebook, messagerie électronique, Skype, Linkedin, Forums, etc.). Le recours à l’interaction avec 

les autres étudiants est considéré pour lui comme une source de savoir. À travers les forums, 

l’étudiant se dirige facilement vers ses pairs. Il fait usage des forums pour poser des questions et 

répondre aux questions. L’hypothèse que nous formulons est que les réponses ainsi, peuvent être dans 

les trois domaines de savoirs: cognitif, psychomoteur et socio-affectif. Dans sa réponse, l’apprenant, 
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soit il reproduit le même contenu donné pendant le cours (savoir-reproduire), soit il transforme un 

contenu donné par l’enseignant pour arriver à un résultat (savoir-faire). Tantôt pour des échanges et 

des discussions. Nous formulons l’hypothèse que le forum de discussion est un espace social de 

reconnaissance des savoirs. 

4.2.3. Des usages libres : 

Dans cette situation, il s’agit d’un usage libre de cours en ligne qui ne fait pas partie du cursus de 

l’étudiant. L’étudiant accède par exemple à un cours d’anglais pour se cultiver ou améliorer son 

niveau de langue. Le cours n’appartient pas au cursus de l’étudiant. L’étudiant ne fait pas partie de la 

classe ayant le cours d’anglais officiellement. Il va s’efforcer d’apprendre et de consulter un cours 

quand il a le temps libre car soit il a ses propres cours concernant le diplôme qu’il est en train de 

préparer soit, il est en phase de recherche pour préparer un mémoire ou une thèse et il a besoin 

d’informations supplémentaires. Cet étudiant choisit ce cours de son propre gré. Il est dans une 

situation très différente de celle des étudiants formant le groupe de la même classe. Il est isolé, son 

réseau de relations est très limité. Il va contacter des interlocuteurs extérieurs au groupe de sa classe 

via les forums de discussion de la plateforme pédagogique comme en témoigne l’extrait suivant :  

 

« … oui il y’avait une formation sur l’anglais…via la plate-forme Moodle.. non pas 
étrangers ils parlent une autre langue mais ce sont des algériens » (BA, p.8) 

 

L’étudiante BA est une doctorante en informatique qui accède occasionnellement au cours d’anglais 

parce qu’elle l’a besoin pour faire ses recherches.  

Le cours d’anglais constitue un savoir utile à l’activité de recherche. 

 

4.3. Des discours qui émergent :  

Les discours que nous avons identifiés sont au nombre de six : 

Les discours sont étroitement liés à la discipline des étudiants et tournent autour des sciences 

financières, même si les discussions sortent du sujet. Les étudiants forment une communauté 

d’apprentissage car il y a déjà un dévoilement de soi entre eux (Dejean-Thircuir, 2008:21, 22). Ils se 
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connaissent bien puisqu’ils utilisent les noms lors des échanges « Peut être c’est vrai KSK ce que tu 

dits… », les formules de politesse « Bonjour tout le monde », les formules de tutoiement « Si tu veux 

CET…» , les expressions « SVP mes amis conseillez moi… » et « Chacun de nous rêve d’atteindre ses 

objectifs…». On retrouve aussi l’expression des émotions par la formulation explicite d’états 

émotionnels, tels que le plaisir et la satisfaction, comme l’extrait du message suivant: « C’est une 

bonne chose, Merci » 

Les discours de politesse liés à la fonction « éthique » de la communauté d’apprentissage. Il s’agit des 

expressions« Bonjour», « Bonjour tout le monde », « S’il vous plait », « Bon courage », « Je vous prie 

de bien vouloir», « Merci », « Bienvenue », etc. 

Les discours régis par les normes (formels) et liés à l’« expression des besoins ». Le locuteur pose 

une question car il ignore la solution du problème qui a quelque intérêt pour lui et il croit que le co-

énonciateur qui est un membre de sa communauté peut la donner. Si la question est posée, c’est 

qu’elle est justifiée par le besoin exprimé par l’apprenant à résoudre un problème :  

  

Une étudiante AB, vendredi 22 avril 2011, 18:52 : 

                 «[ Bonjour ];  

                  Y at-il une différence entre Le cashless et Porte-monnaie électronique » 

 

Les questions sont posées en arabe, par contre les mots clés restent en langue française. 

Un discours narratif s’insère dans un discours argumentatif. L’étudiante AB raconte une histoire d’un 

pêcheur et lance une discussion. Chaque apprenant fait une déclaration qui met en évidence sa 

position. Il intervient pour justifier, expliquer et argumenter.  

L’étudiante AB s’exprime selon l’extrait suivant :  

 

« Selon les informations que j’ai maintenant, les outils de paiement électronique les plus 

utilisés, sont la carte de paiement, le virement électronique, le porte-monnaie 

électronique. SVP, nous voulons plus d’informations sur les autres outils »  

 

Cet extrait fait passer des contenus implicites ou sous entendus, que l’étudiante a lu des informations 

d’autres auteurs ce qui renvoie au discours d’un autre. Il s’agit d’un discours direct sans guillemets, 
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par lequel l’étudiante montre qu’elle rapporte des définitions authentiques et se montre objective et 

sérieuse. Nous pouvons dire qu’il ne s’agit pas des mêmes écrits d’autres auteurs mais c’est une 

reformulation de l’étudiante qui conserve le sens des informations données par les auteurs. 

(Maingueneau, 2012 :164). Nous pouvons avancer qu’il s’agit d’un savoir-reproduire 

transposé.(Gérard, 2000) 

L’étudiante BM contribue à la solution pour la question « comment utiliser les agendas sur 

Google » en donnant l’adresse du site web où les autres pairs peuvent trouver la solution sur 

l’utilisation des agendas sur Google : 

 

 

- Une étudiante BM, Samedi 11 Juin 2011, 17 :17 

                  « [Bonjour ;                    J’espère que vous allez bénéficier du cours sur le lien suivant sur 

l’utilisation des agendas sur Google  

                  Bon courage        

                http://www.youtube.com/watch?v=nDh8eo2im80  ] » (Traduit  de l’arabe) 

Ici, il s’agit d’un discours direct qui se trouve dans le site web. L’étudiante BM introduit le discours 

direct à la fin. Le recours à l’adresse du site est lié à sa volonté de mettre en évidence le contenu 

original de l’énonciateur.  

4.4. Les situations de communication vécues dans le forum: 

Un examen du corpus montre que l’enseignant associe le forum au cours, par contre touts les sujets 

sont libres et peuvent être lancés et discutées par les étudiants. L’enseignant est en retrait par rapports 

aux échanges. Les étudiants réagissent les uns par rapport aux autres, mais il existe ceux qui sont 

silencieux. En tant qu’observateur passif, j’ai tenté d’observer de façon plus détaillée les messages 

archivés afin de mettre en évidences les situations de communication dans ce contexte. J’ai relevé 

certains échanges et j’ai repéré les formes ou les catégories. (Mucchielli, 2004 : 278). Nous devons 

réfléchir sur les liens qui existent entre les activités des apprenants et les circonstances sociales, 

institutionnelles et ou discursives de ce contexte. Comme le soulignent Henri et Charlier, « La 

participation à un forum constitue une activité située, finalisée et cadrée par un contexte. » (Henri et 

Charlier, 2004 :4) De ce fait, nous avons choisi d’étudier les relations entre le discours et le contexte 

dans la mesure où toute action est située. Ce qui nous a permis de distinguer les situations suivantes : 

4.4.1 Situation d’expression des besoins personnels et appropriation: Dans cette situation, 

l’apprenant exprime son besoin personnel, il demande de l’aide des autres pairs et s’attend à des 
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réponses concernant le cours ou les problèmes techniques afin de pouvoir s’approprier les outils de 

l’environnement pédagogique. En voici un exemple représentatif : 

 

Une étudiante SB, Jeudi 21 avril 2011, 21 :06 

                  «[ Bonjour ;  

                  Pour le devoir n°2, j’ai essayé de l’envoyer, mais il n’y a pas une possibilité        

                 de confirmation  de son envoi, avez-vous eu le même problème ?] » (Traduit    

                 de l’arabe) 

Cela représente les signes de communication pour des fins personnelles des apprenants. Cette 

situation constitue une étape pour l’apprenant afin de s’approprier les outils de l’environnement 

pédagogique ainsi que certains concepts lui permettant de comprendre mieux ses cours. Généralement 

la dimension socio-affective qui domine les messages de l’apprenant, comme les formules de politesse 

« Bonjour » afin d’attirer ses pairs pour lui répondre. Le message contient les éléments de la 

description de la difficulté rencontrée par l’apprenant. En dernière partie, le message se termine par 

une question comme « avez-vous eu le même problème ». 

4.4.2 Situation de reconnaissance de l’autre et être à son service : Dans cette situation, un étudiant 

répond au besoin d’une autre étudiante qui a rencontré un problème technique de lien hypertexte. En 

voici deux extraits des messages échangés : 

 

Une étudiante AT, Mercredi  30 Mars 2011, 23 :37 

«[ Bonjour tout le monde ;  

Pour le 2ème volet nous avons les 2 éléments suivants :] 

U2.2 – Définitions de la banque 

U2.3 – Les différents types de banques 

[Mais quand on clic sur les 2 éléments on obtient le même fichier. 

SVP expliquez-moi ça ?] » (Traduit de l’arabe) 

Un étudiant CET, Samedi 02 avril 2011, 12 :20 

« [Oui effectivement, il y a une erreur dans l’emplacement du fichier. L’adresse n’est pas celle du 

contenu.] » (Traduit de l’arabe) 

 

De même le message commence par une formule de politesse. Où l’étudiant CET a assumé sa 

responsabilité de prendre à son compte le besoin exprimé par l’étudiante AT. Son statut est double, 

celui d’un apprenant visant à maitriser son cours et d’un médiateur qui joue le rôle de médiation entre 

une étudiante et le savoir. Ce qui nous montre la reconnaissance de l’autre. Généralement l’expression 
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des besoins se situe au début de discussion dans le forum. Cette situation constitue une étape très 

importante pour l’apprenant afin de consolider ses relations avec ses pairs afin de pouvoir collaborer 

ultérieurement sur des projets importants. 

4.4.3 Situation de mutualisation et de collaboration :  

Cette situation est marquée par l’implication des participants qui échangent entre eux, coopèrent et 

partagent des idées en vue d’atteindre un objectif commun. Ils exposent leurs savoirs en apportant des 

contributions, en posant des questions et en publiant leurs points de vue. Où la résolution d’un 

problème est l’affaire de tous. Nous avons remarqué deux cas : Un étudiant envoie un message dans 

lequel, il expose une problématique aux autres membres. Il a des difficultés à résoudre son problème 

ou prendre une décision. Le deuxième cas, une étudiante qui a déjà la solution mais veut enrichir par 

les contributions des autres. Les autres participants interviennent chacun par sa contribution. Cela dit 

que chacun bénéficie de l’apport de l’autre. Les interventions sont articulées en fonction de 

l’évolution de la conversation :  

* 

Une étudiante SB, vendredi 25 mars 2011, 09:28 

«[ Bonjour tout le monde 

SVP mes amis conseillez moi, comment dois-je construire ma méthode de mon projet avec mr KA, (Les 

critères islamiques et les critères internationaux de financement). Après avoir collecté des informations, j’ai 

trouvé plusieurs critères qui contrôlent le financement  avec ces outils et je me suis confronté au problème 

de choix des critères. Il existe des critères, …] » 

Une étudiante AB, vendredi 25 mars 2011, 11:08 

« [Bonjour tout le monde 

À mon avis tu es en train de chercher les critères internationaux, puis tu cherches ce qu’a donné la religion 

islamique comme solution alternative……Bon courage] » 

Une étudiante BM samedi 26 mars 2011, 09:53  

 «[ Bonjour tout le monde 

Il est possible de parler des différents critères du système international d’une façon générale, …et dans 

l’étude de cas tu dois choisir un critère bien déterminé et étudies le de différentes facettes.] »   

Un étudiant CET samedi 26 mars 2011, 12:23 

« [Bonjour tout le monde 

À mon avis : 

1- Il faut éclaircir  en ce qui concerne le sujet ‘les critères islamiques et les critères internationaux ‘, ? 

Comment ? Est-ce que cela veut dire les critères islamiques locaux ou internationaux ou les critères 

islamiques à part et les critères internationaux ?  
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2- En plus de ce qu’a suggéré BM, la recherche des critères d’une manière globale est un sujet très vaste, il 

peut être un sujet de mémoire, et c’est pour cela je vois que si tu choisis un des critères ….Bon courage]»  

En premier, il y a l’intervention d’une étudiante SB qui est initiatrice du fil de discussion. Elle est 

suivie par une étudiante AB qui lui donne la réponse. En troisième tour de la parole, une étudiante BM 

qui donne une autre réponse. En dernier l’étudiant CET donne une dernière réponse. Tous les 

messages commencent  par des formules de politesse. Cela témoigne de la reconnaissance de l’un à 

l’autre et ainsi de l’existence d’un sentiment de proximité et de solidarité, ainsi d’une relation entre les 

membres du groupe. (Walckiers, De Praetere, 2004 : 65). 

La dimension temporelle correspond à la communication asynchrone où les interactants ne sont pas 

forcément en présence les un des autres. Par contre les situations de communication sont 

interdépendantes entre elles. Elles peuvent être dans un ordre progressif, comme elles peuvent être 

imbriquées l’une dans l’autre car elles concernent le même groupe d’apprenants. Comme nous 

remarquons que la dimension socio-affective qui domine. Ce qui contribue à la création d’une 

familiarité entre les apprenants. 

 

4.5. Les activités effectuées par les apprenants dans les forums : 

La méthode d’analyse des messages échangés via les forums de discussion, et qui renvoie à 

l’utilisation de la grille d’analyse permet d’identifier les savoirs à partir de certaines activités des 

apprenants. Les activités du savoir sont repérées à travers le discours des apprenants, soit individuel, 

soit collectif. C’est probablement ce qui explique que si nous voulons parler d’un savoir, il s’agit de 

tenir un discours sur un énoncé. Nous devons trouver des explications pour les messages qui ne 

répondent pas à ces critères. 

Activité du savoir n°01 : Savoir-faire d’affirmatio n 

L’étudiante AT demande une explication sur un problème rencontré sur le lien hypertexte :  

« [Bonjour ;  
Pour le deuxième volet, nous avons deux éléments :] »  

                  U-2-2 Définitions de la banque 
                  U-2-3 Les différents types de la banque 
                  [Quand on clic sur les 2 éléments on obtient le même lien, svp expliquez moi ça ?] » 

L’étudiant CET lui répond par la formulation de l’énoncé suivant : 

« [Oui effectivement, il y a une erreur dans l’emplacement du fichier. L’adresse n’est pas celle du 

contenu. ]» 
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Dans ce cas là, il existe une reconnaissance explicite de « vous » par « moi » de l’étudiante AT 

L’étudiant CET lui répond. Une hypothèse que nous formulons, est que les apprenants se 

reconnaissent car il ya déjà un lien socio-affectif qui a déjà été créé en présentiel. L’altérité est un 

processus ou acte situé socio-historiquement.  

Cet énoncé monttre que l’apprenant CET dispose de savoirs sur les liens hypertextes. Une fois qu’il 

existe une erreur du fait qu’on cliquant sur les deux diiférents éléments, on obtient le même lien. Ce 

type de savoir est cognitif, pour obtenir un lien hypertexte on doit placer l’adresse exacte du fichier à 

accéder via le lien hypertexte. Le discours de l’étudiant CET se caractérise, lui par la déclaration 

d’une erreur. Le modalisateur « effectivement » relève également du registe d’affirmation. Il s’agit là, 

de l’activité de savoir-faire. L’étudiant dispose déjà de savoirs cognitifs antérieurs sur les liens 

hypertextes, qu’il met en œuvre pour corriger les erreurs à ses pairs. Puisqu’il accepte de répondre à 

autrui, il met aussi en œuvre un savoir socio-affectif. 

Activité du savoir n°02 : Savoir-faire de prescription 

L’étudiante AT demande une explication sur un problème rencontré sur le lien hypertexte :  

« [Bonjour tout le monde ;  
Effectivement ce qui suit, cette méthode est devenue un outil de publicité avec moins de  coûts en 

exigeant une crédibilité et une confiance de l’utilisation.] » 

L’étudiante AT confirme et soutient explicitement ce qu’a annoncé l’étudiant CET. Elle débute son 

intervention par le modalisateur « effectivement » pour confirmer une affirmation soufflée par CET. 

Ce qui montre une reconnaissance de AT à CET. 

L’éttudiante AT semble affirmer une légitimité de la méthode énoncée « outil de publicité ». 

l’expression « en exigeant » traduit les conditions d’utilisation de la méthode. (crédibilité et 

confiance). L’affirmation de l’apprenant AT, monttre par la méthode considérée comme savoir 

procédural antérieur utilisé dans l’activité du savoir-faire qui prescrit les conditions d’utilisation de la 

méthode. 

L’« outil de publicité » se fonde bien sûr sur une composante cognitive (connaissances et théorie de la 

communication publicitaire), mais aussi la composante psychomotrice (l’accent correcte de la 

communication), et enfin la composante socio-affective (utiliser les techniques de l’écoute des 

clients).  

 

Activité du savoir n°03 : Savoir-reproduire littéral d’explication 

L’étudiante AB demande une explication sur un problème rencontré sur le lien hypertexte :  
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«[ Bonjour ;  
                  Explication de la méthode de réalisation et de gestion d’un mémoire  
                  Bon courage        
http://www.youtube.com/watch?v=S58YMxvYtmY 
En répondant à autrui, l’apprenant AB externalise la méthode de réalisation d’un mémoire en affichant 

l’adresse du site web contenant le document. Il existe une reconnaissance explicite d’autrui.  

L’éttudiante AB reproduit le contenu sur la méthnode de réalisation et de gestion d’un mémoire en 

affichant l’adresse du site web. Il s’agit d’une activité de savoir-reproduire littéral en répétant 

identiquement le contenu via un site web. Ce contenu fait partie du domaine cognitif. Il nous montre 

une méthode et l’explique. L’étudiant AB a commencé son discours par « Bonjour » qui traduit un 

savoir socio-affectif de l’apprenante  

Activité du savoir n°04 : Savoir-reproduire littéral de collaboration 

L’étudiante AB demande plus d’informations pour compléter la liste des outils de payement 

électronique :  

« [Les outils de payement électronique sont les suivants :] 
- Le chèque électronique (eCheck) ;….. ; - Pay Bye Touch ; -  Le cashless ; - La carte de paiement ; - 
La carte cadeau international 
[Selon les informations que j’ai maintenant, les outils de paiement électronique les plus utilisés, sont 

la carte de paiement, le virement électronique,  Le porte-monnaie électronique. SVP, nous voulons 

plus d’informations sur les autres outils] »    

L’étudiante AB demande à ses pairs de collaborer avec elle afin de compléter la liste des outils de 

payement électronique. En disant « SVP, nous voulons plus d’information sur les autres outils ». Par 

cette attitude, elle manifeste la volonté d’accepter les autres et leurs contributions. Il existe une 

reconnaissance explicite de « vous » par « moi ». Construire le savoir, c’est en effet être confronté à 

l’autre. 

L’éttudiante AB reproduit un savoir cognitif mais incomplet, sans y apporter de transformation 

significative. Il s’agit d’une acvtivité de savoir-reproduire littéral. Les outils de payement sont bien 

connus par l’apprenant AB mais incomplet. L’énoncé se manifeste comme ayant une valeur 

déclarative.  

Une dimension socio-affective « Bonjour tout le monde »se traduit par les valeurs et les normes de 

respect. Demander les autres de collaborer pour donner plus d’informations, et accepter leurs avis. 

Activité du savoir n°05 : Savoir-faire de construction de consensus: 

L’étudiant CET, en plus de ce qu’il a été déclaré par l’étudiante BM, il émet le message suivant : 

«[ Bonjour tout le monde 
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À mon avis :…..2- En plus de ce qu’a suggéré BM, la recherche des critères d’une manière globale 

est un sujet très vaste, il peut être un sujet de mémoire, et c’est pour cela je vois que si tu choisis un 

des critères ….Bon courage]»  

L’étudiant CET soutient l’objet de discours émis par l’étudiante BM, en l’intégrant dans son discours. 

Il confirme et soutient explicitement ce qu’a annoncé l’étudiante BM. Il débute son intervention par 

l’expression «En plus de ». Cela manifeste explicitement la reconnaissance de BM par CET 

On constate dans cet énoncé que l’étudiant CET intègre l’énoncé de l’étudiante BM qui manifeste un 

savoir-faire sur le choix des critères du système international. En utilisant les expressions « à mon 

avis » et « en plus »trduit ici l’intégration dans l’énoncé un autre savoir-faire pour construire  

Chacun des apprenants comprend le problème à sa façon, mais l’ensemble des pairs  doivent se mettre 

d’accord sur une solution commune. D’où chacun doit accepter les contributions des autres en la 

complétant ou levant les ambigüités des contributions postulées par ses pairs. 

Dans cette situation, l’étudiante BM introduit une idée dans un énoncé en réponse à une autre 

étudiante qui a posé une question dans le forum. L’étudiant CET incorpore explicitement ce qu’a été 

suggéré par l’étudiante BM. Il est tout a fait d’accord avec BM en intégrant ce qu’elle a annoncé dans 

son discours et comble ce qui a été dit dans le discours des autres pairs. Il a pris la proposition de BM 

comme relais de points de vue pour ajouter un plus pour éclaircir ce que doit faire l’étudiante qui a 

posé la question aux membres du forum. Cela montre une volonté de CET de réviser ou modifier son 

point de vue en intégrant la proposition de BM qui est un argument convaincant.  

A chaque fois, un apprenant tient compte de son plein gré la proposition de l’autre et il l’incorpore 

pour continuer la résolution du problème. Ainsi cette prise en compte dessine le consensus qui se 

montre par l’adhésion qui peut se faire dans l’interaction.  

Activité du savoir n°06 : Savoir-être de construction d’un consensus : 

L’étudiant AB, émet le message suivant : 

« [Un pêcheur de poisson…..les autres pêcheurs étaient jaloux de lui car quand il attrape un gros 
poisson il le jette dans l’eau, par contre quand il attrape un petit il le met dans sa mosette. Ses amis 
ont crié, pourquoi tu jettes les gros poissons dans l’eau ? il répond : parce que j’ai un petit poêle. 
L’idée principale de cette histoire : c’est que nous mettons derrière nous les meilleures idées ….. ]»    

Nous remarquons ici, que l’étudiante AB a raconté une histoire d’un « pêcheur » aux autres étudiants 

et attend leurs commentaires. Cette attitude de l’étudiante AB, montre qu’il existe une reconnaissance 

explicite d’autrui par l’étudiante AB. Cela montre qu’elle a un sentiment de trouver chez les autres ce 

qu’elle n’a pas.  
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L’histoire racontée par AB, explique la décision ou le comportement adopté par le pêcheur. Il s’agit là 

d’une activité de savoir-être. Cela a provoqué chez les autres étudiants un conflit d’idées entre eux. 

Dans cette situation, les collaborations des apprenants permettent l’élaboration participative de l’idée 

principale d’une histoire d’un pêcheur. * 

 

5. Discussion : 

Trois principales activités, que font les apprenants des outils de communication: transmettre des 

information, instumenter des activités d’apprentissage et des usages libres par les apprenants 

(communiquer sur un cours en dehors de leur groupe de classe).  

Trois situations de communication ont été identifiées lors de l’analyse des acitvités de communication 

dans les forums de discussion: expression des besoins (poser une question), reconnaitre l’autre et être 

à son service (répondre aux questions), et mutualisation et collaboration entre les apprenants. Par 

ailleurs nous constatons que les discours qui émergent sur les forums sont hétérogènes et inter-reliés. 

Ils sont liés à ces situations de communication. Il est très difficile de tracer une frontière entre eux. 

Chaque discours ne prend sens qu’à l’intérieur des autres discours.(Maingueneau, 2012 :45). Les 

discours régis par les normes (formels) servent de repères aux apprenants dans la conduite de la vie 

sociale. Poser une question ou répondre à une question est une norme qui détermine le partage des 

savoirs au sein du groupe d’apprenants. Toutefois, les discours sur les forums sont liés aux besoins 

des apprenants. Ces discours viennent lors de la résolution des problèmes d’incompréhension de cours 

ou les problèmes techniques afin de pouvoir s’approprier les outils de l’environnement pédagogique 

rencontrés par chaque apprenant, et lors de l’élaboration des devoirs proposés par l’enseignant. Les 

discours argumentatifs, les discours directs avec ou sans guillemets permettent aux apprenants de 

formuler ou restituer des points de vue des auteurs en donnant l’adresse du site web concerné par 

exemple. En effet, nous avons signalé comment les interactions sociales entre apprenants via les 

forums sont considérées comme moyens de rendre publique des discours. 

Lors de l’analyse des messages, une question à laquelle j’ai tenté de répondre : Quels sont 

les facteurs qui déterminent, lors des interactions entre apprenants, les rôles de chacun des 

apprenants ? Ainsi les rôles des apprenants sont déterminés en fonction de cinq facteurs : le besoin 

d’aide des autres afin de résoudre des problèmes, la compétence de guider des discussions, celui qui 
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détient l’idée d’initiative est celui qui guide la discussion, celui dont le thème fait partie de ses centres 

d’intérêt, et le statut social de l’apprenant comme le représentant des étudiants, etc. 

Les activités du savoir dans les forums de plateforme pédagogique, ne peuvent s’opérer sans une 

participation active de l’apprenant, car ce dernier est au cœur de son apprentissage. Il construit ses 

savoirs individuellement et collectivement afin de résoudre des problèmes d’incompréhension ou de 

réaliser des activités pédagogiques. Cela n’empêche pas de dire que les étudiants construisent leurs 

savoirs en dehors de la plateforme de cours en ligne. Certains d’entre eux sont membres d’autres 

communautés d’apprentissage.  

Les activités du savoir que nous avons identifiées dans un contexte où l’accès à la plateforme 

et l’usage des outils de communication sont évalués et notés, s’exercent sur les trois domaines du 

savoir – cognitif, socio-affectif et psychomoteur : 

Savoir-faire d’affirmation : Cette activité s’exerce sur un savoir cognitif afin d’affirmer l’existence 

d’une erreur et met en œuvre un savoir socio-affectif qui permet de reconnaître les autres dans leur 

différences et soutenir leurs objets de discours. 

Savoir-faire de prescription : prescrit un savoir cognitif procédural qui décrit une méthode à suivre et 

les conditions de son utilisation. Cette activité de savoir-faire s’exerce sur trois domaines de savoirs 

(cognitif, psychomoteur, et socio-affectif). 

Savoir-reproduire littéral d’explication : reproduit littéralement un savoir cognitif afin d’expliquer la 

méthode de réalisation et de gestion d’un mémoire et s’exerce sur un savoir socio-affectif qui lui 

permet d’aider les autres. 

Savoir-reproduire littéral de collaboration : Par cette activité, l’apprenant reproduit littéralement un 

savoir cognitif afin de collaborer avec les autres. Cette collaboration est basée sur un savoir socio-

affectif qui permet de reconnaître l’autre dans sa différence. 

Savoir-faire de construction d’un consensus : L’apprenant intègre l’objet de discours d’autrui afin de 

construire un consensus avec les autres apprenants. Ce discours manifeste un savoir cognitif. Cette 

activité est basée sur un savoir socio-affectif qui permet de soutenir les objets de discours d’autrui. 

Savoir-être de construction d’un consensus : Par cette activité, l’apprenant provoque un conflit 

cognitif afin de pousser les autres à l’élaboration participative de l’idée principale. Chacun des 

apprenant intervient mais sur la base d’un respect mutuel des points de vue d’autrui. Cela ne peut se 

passer sans le savoir socio-affectif. 

Les activités du savoir s’exercent sur des énoncés relationnels ou de communication. Les 

activités du savoir sont indissociables des situations de communication. Le savoir émerge donc d’une 
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activité constructive. Le savoir est un énoncé reconnu socialement. Chaque acteur de la 

communication, est mis en position de faire l’expérience pour valider les savoirs. Nous ferons 

l’hypothèse que dans d’autres situations de communication, il pouvait y avoir des activités du savoir. 

Les activités du savoir correspondent chacune aux situations de communication convenables 

Dans toutes ces activités du savoir, les apprenants mettent en œuvre le registre de communication 

adapté à l’objet de discours :reconnaître l’autre dans sa différence, soutenir l’objet de discours des 

autres, répondre aux autres, entrer en contact aves les autres, aider les autres, … 

Les situations étudiées dans les forums de discussion, ont montré que le forum est un espace de 

confrontation des points de vue. Les apprenants, par leurs activités ont alimenté une dynamique 

d’évolution du forum.  

Dans l’ensemble des messages recenssés l’enseignant est en retrait. Les étudiants sont de la même 

faculté. Cela met les étudiants dans un état de réflexion et de recherche de la solution. Les extraits des 

messages montrent que les interactions sont sous forme de question / réponse, il existe un seul cas où 

les échanges vont au-delà du deuxième tour de la parole. Les messages ne montrent pas que les 

étudiants cherchent le contact entre eux. Les étudiants se connaissent déjà en présentiel. La dimension 

socio-affective domine tous les messages échangés faisant manifester l’entraide comme valeur du 

groupe. Le forum est utilisé que pour discuter sur les cours ou sur les informations générales. Les 

étudiants font usage des forums pour valider leurs informations ou compléter des lacunes. Il existe un 

esprit critique face aux points de vue publiés par les étudiants, et incite aux conflits cognitifs qui se 

terminent généralement par la construction de consensus. 

Notre analyse a permis d’identifier des registres de reconnaissance : 

Une reconnaissance individuelle du savoir et selon les résultats obtenus de cette activité comme le 

cas de l’affirmation, prescription et explication. L’apprenant reconnait, pour lui-même ses propres 

savoirs et affirme pour corriger les erreurs aux autres. La reconniassance est collective qu’après avoir 

expérimenté les savoirs. 

Une reconnaissance collective du savoir : un savoir est reconnu et validé par le groupe que s’il est 

collectivement affirmé et élaboré par la confrontation des points de vue comme le cas de collaboration 

et cxonstruction de consensus. 

Une reconnaissance liée à la légitimation des auteurs référencés : cette reconnaissance dépend des 

savoirs émanant des auteurs légitimes, de reproduire un savoir d’un document ou site web ou des 

résultats de recherches validés, etc.  
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Si les savoirs sur lesquels s’exercent les activités sus identifiées sont validés, et vu que le forum est un 

espace de communication asynchrone permettant une perennité de messages, nous pouvons avancer 

qu’une capitalisation des savoirs peut y avoir lieu. 

Conclusion : 

L’analyse des messages échangés via les forums de discussion de plateforme, a permis aussi 

d’ientifier  les critères des situations vécues dans les forums : enjeux, normes et valeurs, et relation de 

groupe. 

L’application de ces critères en analyse des intéraction a fait sortir les situation de 

communication suivantes: situation d’expression des besoins personnels et approrpaition, situation de 

reconnaissance de l’autre  et être à son service, et situation de mutualisation et de collaboration 

On peut souligner le double statut des discours puisqu’ils sont révélateurs du processus collaboratif et 

de la construction des savoirs en même temps qu’ils les favorisent. 

Pour conclure, on est amené à faire un certain nombre de constatations. Tout d’abord l’usage 

régulier des forums ne peut y avoir lieu qu’avec l’intervention de l’enseignant. Celui-ci qui a la faculté 

de motiver l’ensemble des étudiants pour suivre des cours en ligne et communiquer entre eux.  

Envisager la communication des savoirs comme une activité humaine, invite à concevoir toute 

construction des savoirs résultant de cette activité.  

On en vient à identifier un certains nombre de discours qui sont en relation interdiscursive. Certains 

servant de sécuriser la communication et d’autres véhiculant des savoirs.   

On perçoit peut être mieux que le forum comme dispositif nous impose de nous confronter à la 

complexité de situations. Pour cela, la conclusion à laquelle nous invitent ces résultats, est que cette 

étude est liée à une situation singulière sous certaines conditions. Si ces conditions sont réunies dans 

d’autres situations, nous pouvons dire que les hypothèses proposées à partir de la situation étudiée 

peuvent rendre compte des usages et des pratiques du forum et les activités du savoir dans d’autres 

situations.  

Les activités du savoir s’effectuent grâce à l’organisation de situations de communication engageant 

des acteurs (apprenants) impliqués dans des dynamiques individuelles et / ou collectives. Nous faisons 

l’hypothèse, que l’activité du savoir est une des étapes dans un processus global de situations de 

communication qui a pour objectif la reconnaissance sociale du savoir. Dans toute situation de 

communication, toute activité du savoir, ne peut se faire que sous le contrat de communication 

(altérité), en combinaison avec les domaines du savoir (cognitif, psychomoteur, socio-affectif) et la 

reconnaissance sociale de ces savoirs. 
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Dans cette perspective, pour mieux appréhender le rôle des forums de discussion dans la 

médiatisation des savoirs, il faut analyser les situations de communication dans lesquelles ils seront 

utilisés, ainsi que les relations entre les situations, car les activités du savoir et leurs situations de 

communication associées ne sont que des occurrences singulières de la dynamique globale de 

communication des savoirs d’un dispositif de communication. On peut avancer que l’apprenant 

mobilise deux formes de savoirs : la première forme est au service de la communication comme les 

règles de construction des consensus, et les normes et valeurs de l’altérité, la seconde forme du savoir 

est au service de production des savoirs.  
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 :المداخلة عنوان
  النشر اإللكتروني للمجالت والدوريات العلمية ودوره

  في ترقية الجامعة والبحث العلمي

  خليفة عبد القادر ، أستاذ محاضر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة .د
  مدير النشر الجامعي  

اصدي مرباح سنقدم خالل هذه المداخلة خالصة تجربة ميدانية، للنشر اإللكتروني الجامعي لجامعة ق  
ورقلة من خالل عشر مجالت علمية محكمة في مختلف التخصصات العلمية، وذلك من خالل إثارة القضايا 

  :التالية
 .أوال مفهوم النشر اإللكتروني والقواعد المعلوماتية والعلمية التي يقوم عليها - 

 .المجالت العلميةثانيا بأية وسائل وقواعد يمكن القيام بعملية رقمنة وتصنيف ونشر المقاالت و - 

 .ثالثا النشر والفهرسة في قواعد المعطيات الوطنية والدولية المعتمدة وأثره على عامل التأثير - 

 دور النشر اإللكتروني في الحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين ونشر أبحاثهم والتعريف بهم - 

 الدوليةدور النشر اإللكتروني في ترقية الجامعة ضمن مصاف الجامعات الوطنية و - 

 

مناقشة هذه القضايا في ورقة بحثية تتضمن حالة واقعية هي تجربة جامعتنا في هذا المجال   
 .الهام

  : مقدمة
إن الجامعات ومراكز البحث في الجزائر كغيرها من الجامعات في العالم تتزاحم وتتنافس لبلوغ أحسن 

جامعات قصارى جهدها وتجند له أفضل المراتب في التصنيف الدولي والوطني، وهو هدف سام تبذل فيه ال
ومراتب التصنيف هي المقياس األهم الذي يعكس المصداقية العلمية   للجامعة، وبالتالي يؤهل . الكفاءات عنها

  .تنافسيتها في مجال علمي يتميز بالدقة المتناهية
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لمتمثل في مخرجات ومن بين المجاالت الهامة التي يرتكز عليها التصنيف الجامعي هو اإلنتاج العلمي ا
البحث العلمي أي المقاالت العلمية والتي تبذل الجامعات كل الوسائل التكنولوجية الحديثة لنشرها وتعميمها، 

  .  وأهم وسيلة لذلك هو النشر اإللكتروني، كأداة رقمية معاصرة لترقية الجامعة والبحث العلمي
 تعريف النشر اإللكتروني

  :بتعارف عديدة ال حصر لها نذكر منها ما يلي يعرف النشر اإللكتروني عموما
يعرف بأنه االختزان الرقمي للمعلومات مع تطويعها وبثها وتوصيلها و عرضها الكترونيا أو رقميا عبر 

  1شبكات االتصال،هذه المعلومات قد تكون في شكل نصوص،صور،رسومات يتم معالجتها اليا
وسائل االلكترونية و خاصة الحاسب سواء مباشرة او من ويعرف أيضا  بأنه عملية إصدار عمل مكتوب بال

 2.خالل شبكات االتصال

وأيضا هو االعتماد على التقنيات الحديثة و تقنيات االتصاالت بعيدة المدى في جميع الخطوات التي تنطوي 
  3.عليها عمليات النشر

 
  :أنواع النشر االلكتروني

  :ايقسم النشر االلكتروني إلى نوعين رئيسيين هم
وفيه يكون النشر االلكتروني مأخوذا عن النصوص المطبوعة و المنشورة : النشر االلكتروني الموازي .1

 .و موازيا لها،أي انه ينتج نقال عنها و يوجد إلى جانبها
وفيه ال يكون النشر عن نصوص مطبوعة،بل يكون الكترونيا صرفا، و ال : النشر االلكتروني الخالص .2

 4.ترونييوجد إال بالشكل االلك

  :و من حيث البث يمكن تقسيم هذا األخير إلى قسمين هما
  on ligneالنشر االلكتروني على الخط •

 off lineالنشر االلكتروني خارج الخط  •

لقد مكنت تكنولوجيا المعلومات  بمختلف أنواعها وتفاعالته كالحواسيب واالتصاالت والتصوير الرقمي 
مات ونشر المعارف وإيصالها للمستفيدين في كل مكان  ولقد مرت والفيديو من تطوير وتحسين بث المعلو

عملية نشر و توزيع  واستخدام مصادر المعلومات منذ ظهور األصول الورقية واختراع الطباعة المعدنية 
  :المتحركة بمراحل عدة  وهي

                                                 
1 
	 ��ر �،�
���ت و ا�����ت ا��� درا��ت:ا��.309ص.1996ا�.! -، دار:ا�,�ه!ة.ا��)��'� ا&ر%��$�ت و ا�#"! �   
2 
���ت ��5در.�1ه'4 آ��2 1! 0 �� ا&���!و6'� ا�� ��.ا���9'8 و�!اآ7 ��تا� ] م.د [ .ا�
�#�6'� ا�5! � ا��ار: ] ت.د [ .25ص  

3 � ا�;� <� ا��,#'� .ا�=�ش �;�د ��! ا�� �
���ت �@�,�2 �!�'� ا��!ا%'?'� 6;�:ا�����ت و ا�� A
���ت �?�� و �
#C! ا�B?! دار:ا�,�ه!ة.ا�
A 152ص.2002.ا���ز.  

4  ��� 0'E
� ا���F.ت���
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و التقارير , والدوريات ,كالكتب بمختلف أنواعها ,وهي مرحلة األصول الورقية : المرحلة االولية  .1
 . والنشرات وغيرها

وتتمثل بالطباعة والنشر المكتبي , مرحلة بداية استثمار إمكانات الحواسيب:المرحلة المتوسطة  .2
الذي كان نشر الكتب والدوريات والمطبوعات األخرى فيه يتركز على استثمار إمكانات ,االلكتروني 

, ت بشكل ورقي متميز على الشكل السابقالحواسيب في الطباعة والتحرير  ومن ثم إخراج المعلوما
 . (Publishing Desk-Top)   ومن ابرز معالم هذا التحول ما يطلق اسم النشر المكتبي 

كالبحث باالتصال المباشر  ,وهي مرحلة النشر االلكتروني بمختلف األشكال : المرحلة المتقدمة األولى .3
ن النشر بقيت المصادر واألصول الورقية تنتج واألقراص الصلبة   كذلك فإنه إلى جانب هذا النوع م

 .ولنفس المواد والمواضيع,جنبا إلى جنب مع المصادر الورقية , 
واستبعاد , وعدم توفرها بشكل ورقي ,وهي مرحلة المعلومات االلكترونية : المرحلة المتقدمة الثانية  .4

كة االنترنت مثاال واضحا لمثل األصول الورقية واالكتفاء بالشكل االلكتروني ويعتبر النشر عبر شب
  DVD) (1إضافة إلى األقراص الصلبة وأقراص الملتيميديا , هذه المرحلة

  :يوفر النشر االلكتروني جملة من المزايا و الفوائد للمستعملين نذكر منها على الخصوص .5

الكاملة  توفير الوقت وذلك من خالل اختصار جهد الباحث الن النشر االلكتروني يغني عن القراءة -  .6
  .للمحتوى و يمكنه من الحصول على المقاطع أو المحتويات التي يريدها مباشرة

إمكانية التعديل في المحتوى سواء باإلضافة أو الحذف الن النشر االلكتروني يمكن المؤلف من  -  .7
  .التعديل في محتوى نصه دون عناء أو جهد أو أي إشكاليات أخرى

ومات التي تتميز بها الوسائط االلكترونية حيث ان قرص مدمج السعة الكبيرة في تخزين المعل -  .8
واحد بإمكانه تخزين محتوى مكتبة بكاملها وقد نجد موسوعات علمية مخزنة مع كل ما تحتويه من 

  .وسائل اإليضاح كالجداول والرسومات البيانية و الصور الثابتة والمتحركة صورة وصوتا

مكانية اإلطالع على محتويات المكتبات ومراكز المعلومات و يتيح النشر االلكتروني للباحثين إ -  .9
األرشيف التي تقدم أرصدتها على شكل إلكتروني حيث أصبح بإمكان القارئ استعمال حاسوبه 

  .الشخصي في مكتبه أو في بيته للوصول إلى المعلومات التي يريدها

در في مختلف بلدان يوفر النشر اإللكتروني فرصة لمطالعة الصحف والمجالت التي تص -  .10
  .صدورها العالم عبر االنترنت وفور

                                                 
1  �?
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سهولة الرجوع الي المصادر البيبليوغرافية المستخدمة من طرف المؤلفين الن النص  -  .11
االلكتروني يتوفر على حواشي يمكن للقارئ وبمجرد النقر عليها بمؤشر جهاز الكمبيوتر الحصول 

  .م العودة الى النص الذي هو بصدد مطالعتهعلى المصدر البيبليوغرافي المستخدم وتصفحه ث

  :مشاكل النشر االلكتروني
  :صادف ظهور وتطور النشر االلكتروني جملة من العوائق والمشكالت منها 

حقوق الملكية الفكرية من أكثر واخطر المشاكل المترتبة عن اتساع رقعة النشر االلكتروني حيث أن  - 
األقطار لم تستطع بعد ضمان حماية لحقوق المؤلفين أمام القرصنة  أغلبية التشريعات المطبقة فقي مختلف

  .والنسخ غير القانوني لمؤلفات دون علم أصحابها
ارتفاع تكلفة اقتناء األجهزة الالزمة لالستفادة من خدمات النشر االلكتروني كالحواسيب ومختلف الوسائط  - 

النترنيت وسائر شبكات المعلومات األخرى خاصة االلكترونية الحديثة اضافقة إلى رسومات االشتراك في ا
  .بالنسبة للفرد الواحد أما إذا تعلق اآلمر بشركة آو مؤسسة فقد يصبح عبئ التكاليف اقل تأثيرا

مشكلة اللغة بدورها من عوائق النشر االلكتروني إذ ان نسبة كبيرة من قواعد المعلومات على الخط  - 
نها الباحث أو المستعمل وقد يزيد األمر تعقيدا في حالة عدم توفر ترجمة المباشر أو قراص تكون بلغة ال يتق
  .للمحتوى المقروء إلى لغة القارئ

خطر الفيروسات التي يقوم قراصنة المواقع إدخالها حيث إن الولوج إلى الحاسبات الحاملة للبيانات  - 
  .والمعلومات أمرا ممكنا حتى في البلدان األكثر تطورا في العالم 

المتسللين    HACKER’Sخطر تخريب البيانات المتوفرة داخل مواقع الناشرين من طرف القراصنة  - 
إلى برامج الكمبيوتر وهي اعتداءات أصبحت تشكل خطرا كبيرا على النشر االلكتروني وحماية محتويات 

    1.األوعية الحاملة للمعلومات
  النشر اإللكتروني في جامعة قاصدي مرباح ورقلة

نبهت جامعتنا منذ مدة طويلة إلى أهمية النشر اإللكتروني، وحاولت كغيرها من الجامعات تطوير لقد ت
هذا الجانب الهام المتمثل في التحكم في نشر المجالت العلمية المحكمة، عبر الموقع الرسمي للجامعة، وقد 

  :مرت التجربة بعدة مراحل
رير المجالت العلمية إلصدار نسخة بدأت كمحاوالت األساتذة والباحثين وخاصة رؤساء تح - 

إلكترونية للمطبوعات الجامعية وإصدارها ضمن موقع الجامعة أو مواقع خاصة بمخابر الحث 
 .التي تصدر عنها المجلة

                                                 
1 
���ت ا�����ت �?
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مديرية النشر الجامعي، والتي  2009/2010في المرحلة الثانية تم تأسيس في الموسم الدراسي  - 
مجالت  10للجامعة وهي تشرف اليوم على إصدار  كلفت بترقية النشر الورقي واإللكتروني

 .علمية محكمة وطنية ودولية، بشقيها الورقي واإللكتروني

 -  Physique, ues,Mathématiq : (AST) Annales des Sciences et Technologies .1
 procédés, des Chimie mécanique, Génie Informatique, électrique, Génie ; Chimie

Hydrocarbures. civil, Génie Hydraulique, 
 -  Biochimie, : )(AJAE of Arid And Environment urnalAlgerian Jo 2.
 Biotechnologies, Microbiologie, animale, Physiologie végétale, Physiologie

terre. la de sciences et aquaculture agronomiques, Sciences Immunologie, 
 - ( Revue AlAthar .3األثــرAnglais,… Français, arabes, Lettres : )  

 - ( Revue Le Chercheur .4الباحث commerciales, sciences économiques, Sciences ) :
gestion,…. 

 -  ( Cahiers de la politique et de la loi .5دفاتر السياسة والقانون Sciences : ) 
communication,.. la de sciences ,sciencespolitiques s,juridique 

 - ,...sociologie : et Sociales Revue des Sciences Humaines .6 
 - Psychologie,... : Psychological and Educational Studies Review .7 

 - Revue des Bioressources .8 
 - ( ogieet sa Terminol  Revue de la Crique Littéraire .9مقاليد) 

 - 10. Algerian Business Performance Review (أداء المؤسسات الجزائرية) 

  

  الفهرسة 

وتعني بشكلها البسيط هو تصنيف المجلة أو اإلصدار العلمي أو المقال ضمن قواعد البيانات الوطنية أو 
قاييس المتفق عليها في النشر اإلقليمية أو الدولية، وال يتم ذلك إال إذا كانت الدوريات تتوفر على الشروط والم

العلمي، حسب كل قاعدة بيانات وهي مصنفة دوليا حسب تخصصات العلوم وحسب المكانة العلمية من درجة 
وداخل كل تصنيف هناك فروع، ويمكن للمجلة أن تحسن تصنيفها بالتدقيق في المعايير ) ج(إلى ) ب(إلى ) أ(

  .المطبقة وتحسينها

  :فات هامة حسب األمثلة التاليةوتتوفر الجامعة على تصني
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  :مجلة حوليات العلوم والتكنلوجيا مثال 

  

  

  مجلة المناطق الجافة 
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  مجلة الباحث
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 impact factorعامل الـتأثير

ضمن مجال تخصصها البحثي، ويعكس معامل  المجالت العلمية المحكمة هو مقياس ألهمية معامل التأثير
بها، وبذا تكون المجلة  واالستشهاد التأثير مدى إشارة األبحاث الجديدة لألبحاث التي نشرت سابقاً في تلك المجلة
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التي تملك معامل تأثير مرتفع مجلة مهمة تتم اإلشارة إلى أبحاثها واالستشهاد بها بشكل أكبر من تلك التي تملك 
 المعهد العلمي للمعلومات مؤسس إيوجين جارفيلد معامل تأثير منخفض، وقد تم ابتكار معامل التأثير من قبل

ISIبحساب معامالت التأثير بشكل سنوي  (تومسون رويترزكـمؤسسة(حالياً  ، وتقوم بعض المؤسسات
، والتي يتم فيها ستشهاد المجالتبتقارير ا للمجالت العلمية المحكمة المسجلة عندها ونشرها في ما يعرف

  .تصنيف المجالت بحسب معامالت التأثير

  :ولقد وصلت بعض مجالت جامعة قاصدي مرباح إلى درجات من عامل التأثير يعتبر مقبوال مثل

El-BAHITH REVIEW  
2013 l'année pour Facteur Impact 

 1.0443 de est )Factor Impact Universal par (calculé  
  
 

bioressources des evueR  

 bases plusieurs dans indexée actuellement est bioressources" des "Revue La
dessous). si (liste scientifiques 

 est )Factor actImp Universal par (calculé 2012 l'année pour Facteur Impact Son
1.0235 de 
  

  :اآلفاق

يضمن الشفافية  OJSعبر مواقع جديدة لتطوير وتحسين النشر الجامعي، يتم اآلن العمل على نظام جديد 
    Tomson Reuteursالتامة في تحكيم المقاالت العلمية، وهذا ما تشترطه أحسن القواعد للمعطيات الدولية 

  .امن األساسي لترقية جامعتناالتي نطمح للوصول إلى تصنيف مجالتنا عبرها وهي الض scorpusو 
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 الجزائرية الجامعة في المعرفة إنتاج و نشر في دورها و االتصال و المعلومات تكنولوجيا
  نموذجا– ورقلة جامعة -

  )باتنة جامعة( مصطفى عوفي : الدكتور األستاذ - 

  )ورقلة- مرباح قاصدي جامعة( فضيلة حماني - 

  

  :مقدمة 
 فإن إبداعات، و اكتشافات من المتقدمة المجتمعات إليه توصلت ما و التكنولوجيا و العلم ألهمية نظرا

 و اإلنسانية الحياة لوازم من الزم كشرط التعليم بمنظومة االهتمام على تؤكد البشرية التنمية تقارير معظم
 على أثر من لها لما اتهمؤسس و خاصة العالي التعليم على التركيز مع تعقيداتها مواجهة و تطويرها، إلى السبيل
 من تمكنه التي الكفايات و بالمهارات تأهيله و الفرد إعداد خالل من المجتمع خدمة في تقدمها و المعرفة تطوير
  .المجتمع صانع و الفاعل العنصر باعتباره العصر تحديات مواجهة

 التي القوى تأثير تحت العالم، أنحاء كل في خاصة العالي التعليم و عامة التعليم على تحول طرأ لقد
 الجامعة و العالي التعليم مؤسسات تتأثر و جذريا، تغييرا حاجاتها و بناها في التغيير و العصرية الحياة تسود
 هذه به قامت الذي الهام بالدور مقارنة المواجهة عليها تفرض تحديات أمام نفسها تجد و القوى بهذه خاصة

 مؤلفاته أحد في" دوركايم" تعبير حد على و. تحدياته و العصر مواكبة يف هذا يومنا إلى الزمن عبر المؤسسات
 و. مؤسساته خالل من بالمجتمع النهوض و االجتماعي التقدم لتحقيق األساسية القواعد من يعتبر التعليم أن

 قيادة يف محوريا دورا تلعب بالمجتمع، تتأثر و تؤثر تربوية و ثقافية و اجتماعية مؤسسة باعتبارها الجامعة
 و العلمي البحث و التعليم تتضمن التي و المختلفة بوظائفها القيام خالل من المنشود االجتماعي التغيير حركة
 من يزيد صافي علمي إنتاج بهدف الالزمة الكفاءات إعداد على القدرة يتيح مناخ من توفره بما  المجتمع خدمة
  .     عالميا و مجتمعيا مكانتها تعزيز
 :راسةالد مشكلة )1

 أصبحت أنها عن فضال بها، النهوض و األمم تقدم دعائم من رئيسية دعامة المعرفة تمثل أصبحت
 مواجهة على قدرتها وفق المجتمعات تقدم و رقي يقاس حيث مجتمع، كل في تحقيقه وجب شرط و قوة مصدر
 ما خالل من المتقدمة الدول في خاصة" المعرفة مجتمع" الحالي العصر مجتمع على يطلق كما. التحدي هذا
 الواضحة بصماتها تترك باتت التي االتصاالت، و المعلومات تكنولوجيا صناعة في مؤكدة نجاحات من حققته
 المعلومات و المعارف على الحصول فيه يكون الذي هو المجتمع هذا أن كما. اليومية حياتنا جوانب معظم على
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 الوصول على التدرب يعني ال هذا و متعددة، بوسائل و ائقةف بسرعة إليها الوصول يكون حيث يسر، و بسهولة
 حتى توظيفها  سهولة و حسن و نشرها على العمل و إنتاجها في المساهمة إنما و فقط اكتسابها و المعلومة على
  . المجتمع و الفرد على بالنفع تعود

 هذا متطلبات مع تماشيا لعاليا بالتعليم النهوض إلى تسعى العربية الدول من الكثير أن فيه الشك مما و
 الغربية التجارب من المكتسبة اآلليات و التوجهات من العديد تبنت التي الدول هذه إحدى الجزائر و.  العصر
 و الحديث التعليم أنماط تفعيل بهدف المعرفة إنتاج و نشر عملية في نظامها بتغيير العالي تعليمها إصالح في

 العلمي، البحث تعزيز و المعرفة نقل زيادة على يساعد إصالحات من الجزائرية عةالجام شهدته ما فهل. أساليبه
  :التالي التساؤل على اإلجابة في البحث مشكلة تكمن عليه و. ذلك دون تحول عوائق هناك أم

 في للفاعلين متكررة و منتظمة بممارسة تسمح حديثة تكنولوجيا على الجزائرية الجامعة تتوفر هل - 
 المعرفة؟ إنتاج و نشر

  :هي و فرعية، أسئلة إلى يتفرع و
 و بانتظام المعرفة نشر عملية تسهل حديثة تكنولوجية وسائط على الجزائرية الجامعة تتوفر هل - 

 تكرار؟
   المعرفة؟ إنتاج على تساعد حديثة تكنولوجية وسائط على الجزائرية الجامعة تتوفر هل - 

  :يلي كما للدراسة عامةال الفرضية صياغة يمكن اإلشكالية على بناءا و
 زاد كلما متكررة و منتظمة بطريقة ممارستها كانت و االتصال و المعلومات تكنولوجيا توفرت كلما - 

 .المعرفة إنتاج و نشر

 :يلي كما جزئية فرضيات عنها تتفرع و
 ومتكررة منتظمة بممارسة تسمح االتصال و المعلومات تكنولوجيا الجزائرية الجامعة توفر كلما - 

 المعرفة؟ نشر زاد اكلم

 ومتكررة منتظمة بممارسة تسمح االتصال و المعلومات تكنولوجيا الجزائرية الجامعة توفر كلما  - 
 المعرفة؟ إنتاج زاد كلما

  :الدراسة أهداف و أهمية

 إنتاج مصدر باعتبارها الجامعة و العالي التعليم تخص التي الموضوعات أهم الدراسة هذه تعالج
 و االتصال و المعلومات تكنولوجيا على الجزائرية الجامعة توفر مدى عن بالكشف ذلك و. هااكتساب و المعرفة
  .العصر تحديات أحد باعتبارها المعرفة إنتاج و لنشر كأداة بها الفاعلين اهتمام مدى
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  :أهمها من األهداف، من مجموعة تحقيق إلى تهدف كما
  .المعرفة نشر في االتصال و المعلومات وجيالتكنول الجزائرية بالجامعة الفاعلين استخدام مدى �
  .االلكتروني التعليم في المتمثل و الحديث التعليم ألنماط الجزائرية الجامعة تحقيق مدى �
 .المعرفة إنتاج أجل من االتصال و المعلومات تكنولوجيا تفعيل �

 :للمفاهيم اإلجرائي التعريف )2

  االتصال و المعلومات لتكنولوجيا اإلجرائي التعريف .1
 و معالجة، و جمع، في االنترنت و الحاسوب مثل التكنولوجية األجهزة و التقنيات كل استخدام هي
 مواكبة بغرض صور، أو نصوص رسوم، أشكال، رموز، صوتي، شكل في تبادلها و المعلومات بث و تخزين

  .المعرفة إنتاج و لنشر خدمة تطويعها و الخارجية و الداخلية التغييرات و التطورات
  المعرفة لنشر اإلجرائي لتعريفا .2
 الوقت في المناسب الشخص إلى المناسبة المعرفة إيصال هو الدراسة هذه في المعرفة نشر بعملية نقصد
  .المكان و للزمان قيود دون عليها التدريب و منها االستفادة بهدف الحديثة التكنولوجية الوسائل بمختلف المناسب

 ةالمعرف إلنتاج اإلجرائي التعريف .3
 المعرفة مصادر جميع باستخدام العلمي البحث تشجيع و الجديدة األفكار توليد المعرفة بإنتاج نعني
  .تطويره و العلم تنمية بهدف الجزائرية بالجامعة المتوفرة االلكترونية

 الجزائرية لجامعةل اإلجرائي التعريف .1

 بالشخصية تتمتع داريإ طابع ذات عمومية مؤسسة أنها على الجامعة الجزائري المشرع يعرف
 نشر في تساهم العالي، بالتعليم المكلف الوزير سلطة تحت موضوعة هي و المالي، االستقالل و المعنوية
   ) 1(.البالد لتنمية الالزمة اإلطارات تكوين و تطويرها، و إعدادها و المعارف

 العلمية المعرفة إنتاج و نشر على تعمل التي العالي التعليم مؤسسات أحد هي الجزائرية فالجامعة
 من تنتجه ما بفضل مجاالته كافة في األساسية المجتمع حاجات إشباع في تساهم  إمبريقية و نظرية بطريقة
  .لذلك الزمة إطارات
  :للدراسة النظري الجانب
 :المعرفة إنتاج و نشر في االتصال و المعلومات تكنولوجيا إسهامات •

 الحياة على مباشر تأثير من له لما التكنولوجي التقدم مع التعليمية العملية تتفاعل أن األهمية من أصبح
 و األجهزة صناعة في تغيير مجرد فقط ليست فالتكنولوجيا بالمجتمع، الثقافية المتغيرات و االجتماعية

                                                 
)1

 
 القانون املتضمن م،1983 سبتمرب 24 لـ املوافق هـ 1403 عام احلجة ذي 17 يف املؤرخ 554-83 رقم التنفيذي املرسوم الرمسية، اجلريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية) 

 .2421 ص ،27/9/1983 ،40 العدد ،للجامعة النموذجي األساسي
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 فيالثقا اإلطار في تغلغلها و المجتمع في األفراد سلوكيات في التغييرات يصاحب ما إلى تمتد بل استخداماتها
  ) 1(.عليهم تدريبية مهارات و خبرات و معارف إكساب و للمجتمعات

 التعليم مجال غزو في كبير حد إلى االتصال و المعلومات تقنية في السريع و المذهل التطور ساهم كما
 قطاع خدمات تحسين و العلمي البحث تقدم و المعارف نمو على تأثيرها يجعل مما خاصة، الجامعات و العالي
 على قاصرة تعد لم اليوم الجامعة أن و السيما، الجماعة، و الفرد ثقافة تنمية في فعالية و إنتاجية أكثر تباتالمك
 إعادة و االهتمامات صناعة إلى المختصين أغلب بإجماع تحولت إنما و المعلومات، غرس و االهتمامات إشباع
  ) 2(.المتعددة التواصل تقنيات و فةالمختل اإلعالمية األجهزة خالل من لإلنسان الثقافي التشكيل

 مواقع تزويد إمكانية و ،)االنترنت( للمعلومات العالمية الشبكة شهدتها التي الثورة مع جليا ذلك بدا و
 إلى ذلك تتجاوز إنما و فحسب، المكتوب النص و الصورة أساس على تقوم ال تفاعلية، بمؤثرات االنترنت
 اللتقاء شرطا نفسه المكان في الوجود يعد فلم.  لألحداث المسجل أو لحيا النقل و المباشر، الحوار تقنيات
 يتبين وهكذا. توابعه و الحاسوب جهاز خالل من ممكنة التفاعل عملية أصبحت إنما و التعليمية، العملية طرفي
 و) 3(.عليميةالت العملية حصول في كبرى أهمية كتوقيت للزمان يعد لم إذ الحسبة، هذه من انتفى الزمن عامل أن
 الحديثة االتصال فبيئة بحثية، بعلمية واالدعاء العلمية و التقنية التطورات تجاهل اليوم باحث أي بمقدور ليس

  )4(.دقتها و األبحاث شمولية بالتالي و العلمية، القدرات توسيع أجل من ضرورية أصبحت

 على إضافية بأعباء يلقى و متخلفة،ال الدول و المتقدمة الدول بين عميقة فجوة نشوء إلى أدى ذلك إن
 التوجهات هذه مع التعامل على القادرة الوحيدة المراكز باعتبارها المتخلفة البلدان في العالي التعليم و الجامعات
 االستثمارات إلى الحاجة بسبب التواصل هذا تحقيق على القدرة عدم من تعاني أنها إال الجديدة، العلمية

  )5(.معها التعامل و الجديدة فةالمعر لنقل الضرورية
 الثقافية الذاتية و الهوية إثبات و الحضاري التطور تدارك و العربي المجتمع شكل في تغييرا يستلزم مما
 التربوية خططها في تضع أن البد إنما و الغرب من نقلها و التقنية و التكنولوجيا متابعة مجرد على يتوقف وال
 و المبدع إلى المتلقي مجرد من لتنتقل التقدم و التطور بركب للحاق تؤهلها لتيا االستراتيجيات التعليمية و

                                                 
)1

 
 .160 ص ،2007 ،1ط التوزيع، و للنشر العلمية املعرفة كنوز دار ،املعلومات و املعرفة إدارة مطر، ودحمم اللطيف عبد) 

)2  (
 . 131-129 ص ص سابق، مرجع احلقيقة، جملة ،املعاصر العريب الفكر يف التكنولوجية الثورة ملكاسب نقدي استيعاب حنو التواصل تقنيات و اجلامعة حنفي، مصطفى

)3  (
 . 543 ص ،2008 األردن، عمان، ،1ط التوزيع، و للنشر الشروق دار املستقبل، آفاق و التحديات و التغريات- املعرفة عصر يف العايل التعليم الربيعي، حممد بن سعيد

)4
 

 .1997 سبتمرب مصر، دط، التوزيع، و للنشر األمني دار ،املدين اتمع ثقافة دعم يف البحث مراكز و اجلامعات دور موصلى، أمحد) 

)5  (
 املستقبلية، اآلفاق و العصر حتديات- العربية اجلامعات مؤمتر املستقبلية، اآلفاق و العصر حتديات العربية اجلامعات مؤمتر العوملة، حتديات مواجهة و العايل التعليم متويل أمحد، سعيد يوسف

 .452 ص ،2007 ديسمرب املغربية، اململكة- الرباط اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات
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 و أساليبها و محتواها و الدراسية المناهج بناء خالل من التعليمية مؤسساتها في التقنية و التكنولوجيا لهذه المنتج
  ) 1(.يميةالتعل المنظومة داخل تتم التي العمليات من غيرها و االختبارات و التقويم طرق
 و العلمية الثورة مسايرة في واضحة تحديات الجزائر فيه بما العربي الوطن في التعليم يواجه عليه و

 مؤسسات على وجب لذا. إنتاجها و استخدامها في السريع و المذهل التطور بسبب المعلوماتية، و التكنولوجية
 المعرفة نقل في مساعدة كأداة التعلمية برامجها في بإدخالها التحدي هذا مواجهة من الجامعات و العالي التعليم
 التعليمية العملية في إدماجها و توفيرها خالل من نوعا و كما توسيعه و العلم لخدمة تطويعها و عنها البحث و

 تكنولوجيا ينتج العلم كان فبعدما تغيرت، التكنولوجيا و العلم بين العالقة طبيعة ألن الجامعات في خاصة
  . العلمي المجال في أهميتها زادت بذلك و المعرفة، و للعلم مصدرا أيضا لتكنولوجياا أصبحت

  :العربي الوطن في التعليم تكنولوجيا استخدام واقع •
 و االتصاالت و المعلومات تقانات استخدام بين االرتباط يتسم ،2009 لعام العربي المعرفة تقرير حسب
 لصياغة التوجه و منخفضة، بكلفة الحواسيب توفير ذلك يتطلب و. فبالضع العربية الدول في العالي التعليم
 في الحال هو كما التعليمية، العملية ضمن الشبكات و الحواسيب استخدام على يحفز نحو  على التعليم مناهج
 ) 2(.العالم بلدان من الكثير

 عمليتي في المعلومات و االتصال تقنيات بدمج تتصل جديدة أهدافا يضعوا أن التربويين على فإن لذلك
 مؤسسات لربط و الكافية، باألعداد و  الحاسوب بأجهزة التعليم مؤسسات لتزويد ضرورة فهناك. التعلم و التعليم
 طرق تعدل أن و الستخدامها، المناسبة البرامج تتوافر أن و االنترنت، بخدمة موصلة داخلية بشبكات التعليم
 حتى العالي التعليم مؤسسات في خاصة و التعلم و التعليم عملية في تقنيال التقدم هذا بجد لتستوعب التدريس
   ) 3(.التعلم بفرصة معارفهم تجديد في يرغبون الذين و العاملة الفئة تحظى
 ااستخدامها في قيمتها تكمن حيث كثيرة، فوائد االتصال و المعلومات لتكنولوجيا أن نجد سبق ما ضوء في
 إنتاج و نشر زيادة على تساعد كما العالي، التعليم مؤسسات و الجامعات بها متقو التي الوظائف جميع في

  .   مكانية و زمانية حدود دون مصادرها وتنوع المعرفة
  االتصال و المعلومات تكنولوجيا ظل في للجامعة الجديدة األدوار •

 على التعليمية مؤسساتها على يتوقف كفايتها و أمنها في المتقدمة المجتمعات تفكير أن" بدران شبل" يقول
 االجتماعي للتغيير وسيلة و أداة تصبح الجامعية التعليمية المؤسسات فإن هنا من و. مشاكلها لحلول البدايات أنها

   بلورة و المجتمع و الفرد تكوين في تسهم التي األساسية األدوات أحد هو العالي التعليم و. الشامل بمفهومه

                                                 
)1  (

 .159، ص 2008، عمان، األردن، 1، دار الصفاء للنشر و التوزيع، طاجلودة يف التعليمسوسن شاكر جميد و حممد عواد الزيادات، 
)2

 
 .144 ص ،2009 مكتوم، آل راشد بن حممد مؤسسة العريب، املعرفة تقرير  ،منتج معريف تواصل حنو اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج) 

 .34ص ،19 السنة ،21 العدد املتحدة، العربية اإلمارات جامعة التربية، كلية جملة ،املعرفة جمتمع ظل يف العريب الوطن يف التعليم ملؤسسات اجلديدة األدوار ،حيدر حسني اللطيف عبد)  3(
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 مختلف في أهدافها تحقيق في لألمة السليم التطور ضمان و معا، بلالمستق و الحاضر في مالمحه
 على المؤسسات و الجماعات و األفراد خدمة بهدف المعارف تلقي مكان الجامعة باعتبار و) 1(.الميادين
 يف واضحة تغييرات إلى أدى بإبداع استثمارا و إنتاجا و استقباال المتقدمة البلدان معها تعاملت فقد اختالفها،
   .المتطورة المجتمعات
 من خاصة العالي التعليم و بالتعليم أكثر االهتمام على يتوقف المعرفة إنتاج و نشر تحقيق أن نجد هكذا و
 و العالي التعليم مؤسسات تشكيل إعادة و تشكيل خالل من الجديد العصر مع تتوافق جديدة أدورا تبني خالل
 المنافسة إلى القفز و الرقمية الفجوة تقليص تستطيع حتى التقنية ئلهاوسا في دائما النظر بإعادة الجامعة خاصة
  . العالمية

  :هي للجامعة، الجديدة األدوار في عليها التركيز الواجب المتطلبات من و

 التوافق و تطويرها، مواصلة و الحديثة التعليمية التقنيات استيعاب و التقنية و العلمية التطورات مواكبة - 
 .العالمية التعلمية المنظمات و المؤسسات على االنفتاح و العالمية المتغيرات مع
 برامج و أشكال و نظم تنويع و تطوير في االتصاالت و المعلومات تقنيات و التعليم مناهج بين الربط - 

   )2(.قيود دون العالي التعليم في للراغبين إتاحتها و التعليم،
 و بالجامعات العلمية المعرفة وسائل تعدد خالل من ذلك و الخاص، للقطاع التقنية المعلومات توفير - 

 .الخاص للقطاع نقلها سهولة
 الحديثة التقنية بالمعلومات المؤسسات إمداد و بالجامعات، المنجزة، األبحاث من القصوى االستفادة -

 و ةجديد عمل مجاالت تفتح قد األبحاث تلك من االستفادة أن كما اإلنتاجية، مسيرتها في لمساعدتها
 )3(.للدخل جديدة مصادر و عمل، فرص تخلق بالتالي

  :للدراسة التطبيقي الجانب
انطالقا من أننا نحاول التعرف على تكنولوجيا المعلومات واالتصال و دورها في نشر و إنتاج المعرفة 

لنا جمع اكبر  ،الذي يكفل"الوصفي و التحليلي "بالجامعة الجزائرية، فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج 
كما يقوم . قدر ممكن من المعلومات عن مجتمع البحث، و الالزمة بغرض تحليل و استخدام البيانات و تفسيرها

المنهج الوصفي بوصف ما هو كائن ،مع تحديد الظروف و العالقات  التي توجد بين الوقائع ،و يهتم بتحديد 
و يلجأ إليه عادة الباحث . يق جمع المعلومات  و البياناتالممارسات الشائعة و السائدة داخل الجماعات، عن طر

                                                 
 .79 ص ،2007 اإلسكندرية، ،1ط ،اجلامعية املعرفة دار ،املعرفة جمتمع يف التعليم ،سليمان سعيد بدران، شبل)  1(

 .208ص ، ،2001 القاهرة، ،1ط للكتاب، العربية الدار مكتبة ،التطبيق و النظرية بني اجلامعي التقومي و اجلامعي التعليم شحاتة، حسن) 3(

 مصر، السويس، قناة جامعة دط، للمؤلف، حمفوظة النشر و الطبع قوقح ،التحسني مناهج و التطوير استراتيجيات-العايل التعليم مؤسسات و اجلامعات إدارة الرب، جاد حممد سيد)  3(

 .348 ص ،2010
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لدراسة الظواهر الموجودة في الوقت الراهن، و يطبق غالبا على مجموعات كبيرة من األفراد الذين يصعب أو 
  .يستحيل االتصال بهم كلهم

كونت من و تمثلت عينة الدراسة في أساتذة جامعة ورقلة، حيث اختيرت بطريقة عشوائية طبقية، و ت
نظرا لنقص الخبرة المهنية لديه في المجال " أ"أستاذ من مختلف الرتب العلمية ما عدا رتبة أستاذ مساعد  100

و تم تطبيق استمارة مقسمة إلى ثالث محاور، يضم المحور البيانات الشخصية ألفراد العينة، و يخص . التعليمي
نشر المعرفة بالجامعة الجزائرية، في حين خصص المحور المحور الثاني  تكنولوجيا المعلومات و االتصال و 

  .الثالث لتكنولوجيا المعلومات و إنتاج المعرفة بالجامعة الجزائرية
  :الدراسة نتائج تحليل و عرض •

  :بعد استرجاع االستمارات و تفريغها توصلنا إلى النتائج التالية
  
  
  

نترنت لألساتذة و الطلبة في جميع األقسام يبين مدى توفر الجامعة على قاعات اال) 01(الجدول رقم 
  الدراسية

 النسبة التكرار االحتماالت

  48 % 48 نعم

  52 % 52 ال

 %100 100 المجموع

  
بعدم توفر الجامعة على  52 %من خالل المعطيات الكمية للجدول أعاله صرح أفراد العينة بنسبة 

و بناءا . منهم يؤكدون على توفرها 48 %م الدراسية، بينما قاعات االنترنت لألساتذة و الطلبة في جميع األقسا
على هذه المعطيات نستنتج أن هناك نقص في قاعات االنترنت في بعض األقسام و ليس انعدامها و هذا نظرا 

  .للتقارب الموجود بين النسب المؤيدة و المعارضة لذلك
عي خاصة بين الطالب و األستاذ، كما تعتبر فاالنترنت تعتبر تقنية اتصالية للفاعلين داخل النسق الجام

أداة مرجعية لكثير من الباحثين في حقول المعرفة المختلفة ألنها توفر رصيدا هائال من مصادر المعلومات من 
إذ يستطيع الباحث من خالل االنترنت التوصل لمحتويات المكتبات العالمية و االطالع على . مختلف بقاع العالم
  .واعد المعلومات و المراجع و الدوريات االلكترونيةفهارسها و على ق
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و عليه فإن االنترنت أصبحت تمثل مرجعا مهما لكل الطلبة و الباحثين بمختلف مستوياتهم من خالل ما 
تتوفر عليه من معلومات في مختلف المجاالت و التخصصات التي تزيد من وتيرة البحث العلمي و إنتاجه،فهي 

عرفة و توفر التعاون بين الباحثين فيما بينهم من جهة و بين الباحثين و مؤسسات المجتمع و تساعد على نشر الم
و نظرا ألهمية االنترنت في تعزيز اإلنتاج العلمي و نشر المعرفة . بين المؤسسات فيما بينها من جهة أخرى

راسية للكليات حتى تكون هناك يتطلب من الجامعة توفير قاعات انترنت للطلبة و األساتذة في جميع األقسام الد
  .فرصا متساوية لجميع الفاعلين بالجامعة لالستفادة من خدماتها بطريقة منتظمة و متكررة

يوضح مدى تسهيل الجامعة لعملية النشر اإللكتروني من خالل االنترنت لزيادة ) 02(الجدول رقم 
  إمكانية االتصال بين الجامعة و الطلبة

 سبةالن التكرار االحتماالت

 % 75 75 نعم
 %25 25 ال

 % 100 100 المجموع

  
يبين الجدول رقم أعاله أن غالبية أفراد العينة يصرحون بسهولة عملية النشر االلكتروني من خالل 

منهم يجدون صعوبة %  25، و يقابلها نسبة %75االنترنت لزيادة إمكانية االتصال بين الجامعة و الطلبة بنسبة 
  .اللكترونيفي عملية النشر ا

تعبر النسب السابقة على أن الجامعة تولي أهمية لعملية النشر االلكتروني عبر االنترنت من أجل تسهيل 
نشر المعرفة و تعميمها و تغيير نمط التفكير في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا سريعة التطور و التدفق الهائل 

قة طردية بين األبعاد المعرفية و التكنولوجية و أن هناك عال" دانيال بيل"للمعلومات ألن على حد تعبير 
اجتماعهما معا يمثل سمة األلفية في هذا القرن و لهذا وجب األخذ بأسباب التكنولوجية الحديثة التي تزيد من 
وتيرة نشر المعرفة و تعميمها و سهولة تداولها مع االهتمام بالعنصر البشري ألنه العامل األساسي و المحرك 

  .ه يساعد على تطور المجتمع و تحوله إلى مجتمع معلوماتيلها و من
و يرجع باقي أفراد العينة الذين يجدون صعوبة في عملية النشر االلكتروني األسباب إلى نقص التكوين 
في استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال من حيث استخدام الحاسوب و االنترنت مع عدم وجود معايير 

اعده في القيام بهذه العملية و كذلك ضعف الدعم التقني من موظفي و فنيي الجامعة واضحة لألستاذ تس
  . المتخصصين في ذلك
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  يوضح الوسائط التكنولوجية التي توفرها الجامعة لتفعيل عملية االتصال و التواصل) 03(الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 72.73 % 96 .البريد االلكتروني

 4.54 % 06 .دثةغرف المحا

 6.06 % 08 .المنتدى

 7.58 % 10 .أدوات المناقشة االلكترونية

 9.09 % 12 .الفيديو التفاعلي

 %100 132 المجموع

  
من خالل المعطيات الكمية للجدول أعاله نجد أن الجامعة توفر مختلف الوسائط التي تساعد على عملية 

أفراد العينة يتمتعون ببريد الكتروني و هذا ما صرح به  االتصال و التواصل االلكتروني، حيث أن معظم
من أفراد العينة، أنشأته له الجامعة من أجل أن يكون على علم بما يتعلق بالجامعة كما يستخدمه  % 72.73

كوسيلة للتواصل مع الطلبة للتمكن من إرسال رسائل استفسارية و كل ما يتعلق بالقضايا التعليمية  و يسمح 
من يؤكد على توفر  9.09 %اوز المكان و الزمان و االتصال بأقصى نقطة في العالم، ثم تليها نسبة  كذلك بتج

الفيديو التفاعلي الذي يسمح بتوفير عرض سمعي و بصري عالي الجودة و من أماكن مختلفة، و بعدها تأتي 
، و 6.06 %يليها المنتديات بنسبة من أفراد العينة التي تؤكد وجود أدوات المناقشة االلكترونية، ل 7.58%نسبة 

  . % 4.54في األخير غرف المحادثة بنسبة 
إن كل هذه الوسائط تعبر عن مدى اهتمام الجامعة بتكنولوجيا المعلومات و االتصال و مدى حرصها 
على استخدام تقنياتها المتنوعة من أجل خلق مجتمع الكتروني يتعامل مع اآللة بكل يسر و سهولة و يطوعها 

خدمة العلم و المعرفة، ألن الممارسة االلكترونية تعتبر مهمة في العملية التعليمية بتركيزها على إكساب جميع ل
الفاعلين بالمجال العلمي المهارات و القدرات على التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة و التي بدورها 

ة على اختزان المعلومات و استردادها وقت الحاجة من تساعدهم على نشر و إنتاج المعرفة لما لها من قدرة فائق
  .    خالل تحويلها إلى معرفة يستفيد منها كل المجال العلمي و المجتمع ككل
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يوضح مجاالت استخدام الجامعة لعملية النشر اإللكتروني من خالل االنترنت لزيادة ) 04(الجدول رقم 

  إمكانية االتصال بين الجامعة و الطلبة
 النسبة التكرار الحتماالتا  

  %16.67 26 المحاضرات

  %14.74 23 اإلجابة النموذجية لالمتحانات

  %39.10 61 نقاط الطلبة

  %26.28 41 المقاالت العلمية

 %3.21 05 أخرى

 % 100 156 المجموع

  
االتصال بين يوضح الجدول السابق مجاالت استخدام أفراد العينة لالنترنت و التي تزيد من إمكانية 

تمثل من يستخدمون االنترنت في نشر   %39.10الجامعة و الطلبة، حيث أن أكبر نسبة من أفراد العينة هي
لنشر المقاالت العلمية لتثري  %26.28نقاط الطلبة حتى تكون في متناول الجميع و بسهولة، ثم تأتي نسبة 

و   %16.67المجتمع، و تليها المحاضرات بنسبة  مكتبة الجامعة و تكون مرجع للطلبة و األساتذة و كل أفراد
هو ما يشجع على التعلم المستمر و التعليم االلكتروني الذي يجعل من المعرفة خارج الزمان و المكان حتى 
يسهل تدوالها و تكون في متناول جميع الطلبة، لتأتي بعدها نشر اإلجابات النموذجية لالمتحانات و التي بدورها 

و هناك من أضاف من . الب مراجعة عمله دون صعوبة االتصال باألستاذ في البحث عن اإلجابةتسهل على الط
أفراد العينة نشر األعمال التطبيقية عن طريق االنترنت حتى يكون الحصول عليها سهل للجميع خاصة للطلبة 

  .الذين لديهم التزامات أخرى تمنعهم من الحضور إلى الحصة
شر االلكتروني يساعد الجامعة و الفاعلين فيها على أداء مهامهم و تدعيمها و بالتالي نستنتج أن الن

بالتخفيف من العوائق التي تعترض عملية النشر التقليدية، كما تساهم في نشر التعليم العالي لصالح مختلف فئات 
جتماعي ككل دون وشرائح المجتمع و تسهل من عملية التواصل بين الجامعة و األساتذة و الطلبة و المحيط اال

و عليه نجد أن الجامعة تقوم بعدة مبادرات في عملية النشر االلكتروني التي تساهم في . قيود الزمان و المكان
ممارسة التكنولوجيا التعليمية لمواكبة العصر من جهة و من جهة أخرى تسعى إلى تفعيل عملية االتصال قائمة 

  . على روافد المعلوماتية
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يوضح مدى حرص الجامعة على نشر الملتقيات و االنجازات العلمية الخاصة بها ) 08(الجدول رقم 

  على صفحات االنترنت
 النسبة التكرار االحتماالت

 %91 91 نعم

 % 09 09 ال
 % 100 100 المجموع

  
يتضح من الجدول أعاله أن غالبية أفراد العينة يجدون أن الجامعة حريصة على نشر الملتقيات و 

و هذا ما يزيد تأكيد اهتمام الجامعة و أفراد %  91زات العلمية الخاصة بها على صفحات االنترنت بنسبة االنجا
العينة بتكنولوجيا المعلومات و االتصال وخاصة االنترنت التي تجعل من المعلومات في متناول الجميع و تسهل 

فون ذلك و يرجعون هذا إلى نقص االتصال و فقط ممن يخال%  09عملية االتصال إقليميا و عالميا، بينما نسبة 
  .المحسوبية

و حتى نتمكن من النشر الواسع للمعرفة البد من سيطرة األساليب التقنية على الوظائف التعليمية مع 
كما يجب على الفاعلين في النسق " دانيال بيل"تطوير التفكير التقني لتطوير المعرفة الجديدة على حد تعبير 

لديهم مهارات االتصال و الرؤية الالزمة لالستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة التي تنقسم إلى  العلمي أن تكون
و هكذا يتبين لنا من النسب . تقنية معلوماتية من حيث استخدام الكمبيوتر و التقنيات االتصالية مثل االنترنت

ولوجيا المعلومات و االتصال و خاصة المئوية السابقة أن الجامعة كأحد مؤسسات التعليم العالي تهتم بتكن
  .    االنترنت من خالل مبادراتها في نشر مختلف انجازاتها العلمية و آخر تطوراتها حسب متطلبات القرن الحالي

 

  مدى إطالع أفراد العينة على محتوى ما ينشر على صفحة الواب للجامعة) 09(الجدول رقم 
 النسبة التكرار االحتماالت

 %88 88 نعم

 %12 12 ال

 %100 100 المجموع

  
يوضح الجدول أعاله أن أكبر نسبة من أفراد العينة يطلعون على محتوى ما ينشر على صفحة الواب 

  .ال يطلعون على ما ينشر%  12، في حين نجد أن نسبة %88الخاصة بالجامعة و ذلك بنسبة 
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ى ما ينشر على صفحة الواب هي إن هذه النسب التي تعبر عن مدى اطالع أفراد العينة على محتو

مقنعة مما يدل على الممارسة الفعلية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال و مدى تفاعل األساتذة مع الوسائل 
التكنولوجية الحديثة و اإللمام بها و هو ما يشير إلى ظهور أنماط جديدة في الفعل االجتماعي تتواءم مع طبيعة 

  .المجتمع المعلوماتي
اد العينة الذين يرفضون االطالع فهم يمثلون القلة من المبحوثين و يرجعون سبب عدم اطالعهم أما أفر

، و البعض اآلخر يربطها بمعيقات تقنية في موقع "ليس لدي هذه الثقافة:" إلى ضيق الوقت، و هناك من يقول
لوجيا الحديثة من خالل مواجهة و بالتالي البد من تعميم ثقافة ممارسة التكنو. الجامعة الذي يصعب االتصال به

  .   المعيقات التي تعترضها حتى نتمكن من نقلها و تعميمها على كل المجتمع
  فترات إطالع أفراد العينة على محتوى ما ينشر على صفحة الواب للجامعة) 10(الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %32.95 29 يوميا

 %37.5 33 أسبوعيا

 %29.55 26 شهريا

 %100 88 المجموع

  
من أفراد العينة يطلعون على   %37.5من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن أكبر نسبة و التي تمثل

تمثل نسبة ممن يطلعون   %32.95محتوى ما ينشر على صفحة الواب الخاصة بالجامعة كل أسبوع، بينما 
  . يطلعون على ما ينشر على صفحات الواب شهريا إلى أفراد العينة الذين  %29.55يوميا، في حين تشير نسبة 

رغم أن المسافة بين فترات إطالع أفراد العينة تعتبر متقاربة نوعا ما إال أن هذه النتائج الكمية المحصل 
عليها في الجدول أعاله تدل على وجود تذبذب و تباين بين أفراد العينة في فترات االطالع مما يؤثر على 

نولوجيا المعلومات و االتصال و تكرارها ألن من الواجب أن يكون هذا االطالع يوميا حتى انتظام استخدام تك
  . تكون هناك متابعة تساعد الجامعة على أداء مهامها في نشر المعرفة

و منه رغم ما تبين من وجود واضح في استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال إال أن الممارسات 
لفاعلين داخل النسق الجامعي هي التي تساعد على تطوير العمليات الروتينية التي تمكنهم المتكررة و المنتظمة ل

من فهم أسباب أفعالهم التي تواجههم في استخدامها و بالتالي تصبح لديهم الصياغة الماهرة التي تسمح بمراقبة 
  .أنشطتهم بصفة مستمرة و التي تساهم بدورها في نشر المعرفة

  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

78 

  
  

  يوضح مدى توفر الجامعة على مصادر إلكترونية تساعد على إنتاج المعرفة العلمية) 05(الجدول رقم 
  

 النسبة التكرار االحتماالت

 %72 72 نعم

 %28 28 ال

 %100 100 المجموع

  
من خالل قراءة الجدول أعاله يتضح أن غالبية أفراد العينة تؤكد توفر الجامعة على مصادر الكترونية 

  .من يصرحون بالعكس %28، بينما تقابلها نسبة %72المعرفة العلمية بنسبة تساعد على إنتاج 
تدل هذه المعطيات الكمية على اهتمام النسق الجامعي بتشجيع البحث العلمي و إنتاج المعرفة من خالل 
قع تعدد مصادرها االلكترونية و التي تتمثل حسب أفراد العينة في مكتبة الكترونية و بنك للمعلومات مع مو

  .للمؤسسة خاص باإلنتاج العلمي
أصبح يحتل البحث العلمي في عصرنا الحالي مكانة عالية في تقدم الدول و تطورها من خالل مساهمة 
الباحثين بأفكارهم و إبداعاتهم و تحفيز مؤسسات التعليم العالي باعتبارها الحقل الذي يساعدهم على اكتساب 

ائل الالزمة لذلك مثل المصادر االلكترونية التي تزيد من حيوية البحوث المهارات البحثية و توفير مختلف الوس
  .و تنشيطها حتى تصبح لديها القدرة على اإلبداع و االبتكار قوامه العلم و المعرفة

فمن يملك ناصية العمل و التكنولوجيا و المعلومات هو اإلنسان العصري الناجح األمر الذي يحتم علينا 
نضاعف الجهد و التحلي باإلصرار و العزيمة لالنخراط في العالم المتقدم و استيعاب كل أن نسابق الزمن و 

آليات التقدم العلمي و االعتماد على البحوث العلمية في كل المجاالت ألن االهتمام بالعلم هو الوسيلة الوحيدة 
المصادر االلكترونية التي تساعد  و بالتالي نستنتج أن تعدد )1(.لمواجهة التحديات التي يفرضها المجتمع الجديد

  .   على البحث العلمي تعتبر قوة دافعة إلى إنتاج المعرفة و ترقيتها في العصر الحديث
  
  
  
  

                                                 
 .  81 ص ،2007 القاهرة، ،1ط الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار ،املعرفة اجتماع علم يف مقدمة البهنساوى، ليلى التابعي، كمال) 1(
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يبرز مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة وتيرة اإلنتاج العلمي ) 06(الجدول رقم 

  لألستاذ
 النسبة التكرار االحتماالت

  90 % 90 نعم

  10 % 10 ال

  %100 100 المجموع

  
يرون أن تكنولوجيا  %90تشير المعطيات الكمية للجدول أعاله أن معظم أفراد العينة و المقدرة بنسبة 

المعلومات و االتصال زادت من وتيرة اإلنتاج العلمي لألستاذ، في حين باقي أفراد العينة و التي بلغت نسبتهم 
  .يرون عكس ذلك 10%

من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة يعترفون بتطور اإلنتاج العلمي اعتمادا على تكنولوجيا نستنتج 
المعلومات و االتصال و خاصة االنترنت كوسيلة اتصالية و ثرية بالمعلومات و هو ما يزيد تأكيد تنوع 

و هكذا نجد أن تكنولوجيا   .المصادر االلكترونية التي تساعد الباحثين على البحث العلمي و التقدم المعرفي
المعلومات و االتصال لها تأثير على نمو المعارف و تقدم البحث العلمي و تحسين و تنمية ثقافة الفرد و 
الجماعة ألن الجامعة باعتبارها مركز للنشاط العلمي تعمل على إعادة التشكيل الثقافي لإلنسان من خالل 

و منه كلما زاد استخدام تكنولوجيا . المختلفة و تقنيات التواصل المتعددةاألجهزة و الوسائل التكنولوجية الحديثة 
  .المعلومات و االتصال بصورة منتظمة في البحث العلمي زادت وتيرة اإلنتاج العلمي و تنوعت

يوضح تطوير المناهج التعليمية بالجامعة بحيث تستوعب تكنولوجيا المعلومات و ) 07(الجدول رقم 
  اسي يهااالتصال كجزء أس

 النسبة التكرار االحتماالت

  81 % 81 نعم

  %19 19 ال

  %100 100 المجموع

  
يتضح من الجدول أعاله أن أكبر نسبة من أفراد العينة يؤكدون على أن الجامعة تسعى إلى تطوير 

 %19بينما ، %81 المناهج التعليمية، بحيث تستوعب تكنولوجيا المعلومات و االتصال كجزء أساسي فيها بنسبة
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من أفراد العينة ينفون ذلك بحجة غياب البنية التحتية الالزمة لتطبيق هذه التكنولوجيا و نقص في ذوي الخبرة 
  . في استخدامها

من خالل نتائج الجداول السابقة نجد أن هناك مبادرة فعلية من الجامعة في استخدام التكنولوجيا الحديثة 
العلمية وهذا ما يؤكد تطوير المناهج التعليمية بطرق متطورة من خالل في مجاالت مختلفة لتطوير المعرفة 

إدخال تكنولوجيا المعلومات و االتصال كجزء فيها و هذا ما نلمسه في المصادر االلكترونية التي توفرها لطلبة 
نيات اتصالية الدراسات العليا و األساتذة و في األعمال التطبيقية و الموجهة باستعمال وسائل تكنولوجية و تق

حديثة حسب ما يحتاجه المجال العلمي، إال أن هناك نقص في هذه الوسائل مما يظهر غيابها في بعض األحيان 
بسبب عدم توفر بنية تحتية تؤكد على استمراريتها كما يرون بقية أفراد العينة، مما يجعل من هذه التقنيات دون 

  .   جدوى في بعض األحيان
ء أهمية مضاعفة في الوقت الحالي للمكونات المادية و البشرية التي تسمح و عليه البد من إعطا

بممارسة تكنولوجيا المعلومات و االتصال و تحديد معالم النسق العلمي من خالل تطوير المناهج التعليمية ألنها 
  .لوماتيلم تعد مسألة اختيارية بل أصبحت ضرورة و إلزاما على كل الدول التي تتطلع لتشكيل مجتمع مع

إن طريق المعلومات السريع سوف :" صاحب شركة مايكروسوفت بقوله" بيل جيتس"و هو ما يؤكده 
فسوف يتيح طرائق جديدة للتدريس، و مجاال . يساعد على رفع المقاييس التعليمية لكل فرد في األجيال القادمة

كما ...لجودة بتمويل حكومي مجاناأوسع بكثير لالختيار، و سيكون باإلمكان توفير مقررات دراسية عالية ا
إن المعلم الناجح في المستقبل سيعمل بوصفه مدرب و . يستخدمون التكنولوجيا كنقطة بداية أو كوسيلة مساعدة

  )     1(".شريك و كمنفذ خالق و جسر اتصال بالعالم
ولوجيا يوضح قيام الجامعة بعقد ورشات عمل لتدريب األساتذة حول توظيف تكن) 11(الجدول رقم 
  المعلومات و االتصال

  
 النسبة التكرار االحتماالت

 %77 77 نعم

  %23 23 ال

  %100 100 المجموع

  
من أفراد العينة كأكبر نسبة تؤكد على قيام الجامعة بعقد  %77تبين معطيات الجدول أعاله أن نسبة 

في جميع التخصصات، بالمقابل ورشات عمل لتدريب األساتذة حول توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال 
                                                 

 .  206 ص ،سابق مرجع سليمان، سعيد بدران، شبل) 1(



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

81 

من المبحوثين من ينكرون قيام الجامعة بعقد هذه الورشات و يبررون ذلك بغياب اإلدارة و  %23هناك نسبة 
  .عدم اهتمام المسؤولين بذلك

مما سبق و من خالل النتائج الكمية للجدول أعاله نستنتج أن الجامعة تسعى إلى تدريب األساتذة على 
و المعلومات باعتبارهم أبرز عناصر النظام التعليمي من خالل اقتراح الطرق الالزمة التي  تقنيات االتصال

تمكنه من التفاعل مع هذه التقنيات و امتالك القدرة على التعامل معها من أجل نقل و نشر المعرفة للجميع و 
عمليات التعليم و في أساليب  فالقائمين على الجامعة يرجعون أهمية هذه التقنيات في تطوير. بأساليب متنوعة

و انطالقا من أهمية األستاذ كعنصر . إجراء األبحاث العلمية و نشر نتائجها و في اكتساب المعرفة المتجددة
مركزي في العملية التعليمية و كموجه لها البد من أن تكون البرامج التدريبية مستمرة و متجددة حسب متطلبات 

كنولوجيا المعلومات و االتصال و ذلك يكون من قبل متخصصين حتى يستطيع العصر و التغير المتسارع في ت
  .األستاذ تطويع التقنيات االتصالية في العملية التعليمية و البحثية حسب متطلبات العصر

  
يوضح تحديث الجامعة للتقنيات الموجودة بما يتناسب مع حاجة و واقع التعليم ) 12(الجدول رقم 

  العالي
 النسبة لتكرارا االحتماالت

  80 % 80 نعم

  %20 20 ال

  %100 100 المجموع

  
أن الجامعة تقوم بتحديث التقنيات الموجودة بما   80 %ترى أكبر نسبة من أفراد العينة و المقدرة بـ

ترى غير ذلك و ترجع عدم التحديث إلى  %20يتناسب مع حاجة و واقع التعليم العالي، بالمقابل نجد نسبة 
  .فاءة في التسيير و نقص تجهيز القاعات بهذه التقنياتنقص الك

من خالل معطيات الجدول السابق نجد أن الجامعة تقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال و 
تعمل على تحديثها حتى تضمن توفر اإلمكانيات و التجهيزات الالزمة لنشر تعليم عال متميز و من أجل جعل 

يسير لألستاذ و الطالب و ألفراد المجتمع الذين ال يستطيعون المثول في الجامعة، لهذا سبل البحث عن المعرفة 
نجد أن الجامعة تسعى دائما إلى تجديد المستلزمات المادية للتكنولوجيا الجديدة حتى تضمن ممارسة فعلية و 

  .منتظمة للفاعلين االجتماعيين سواء داخل الجامعة أو خارجها
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  وضح أهداف استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في الجامعةي) 13(الجدول رقم 
 النسبة التكرار االحتماالت

 12.44 % 25 .المواءمة بين برامج التعليم و متطلبات التنمية

 17.91 % 36 .أنماط التعليم الحديث

 26.86 % 54 .القضاء على األمية االلكترونية

 18.91 % 38 .ةالتدريب المستمر على المهارات الجديد

انسياب المعلومات بين اإلدارة و األستاذ و الطالب 
 .بيسر و سهولة

48 % 23.88 

 %100 )∗∗∗∗1(201 المجموع

تتعدد أهداف استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في وقتنا الحاضر و تتنوع حسب مجاالت الحياة 
وجيا المعلومات واالتصال في جميع وظائفها و مؤسساته، فالجامعة أحد هذه المؤسسات التي أدخلت تكنول

اإلدارية أو التعليمية و لمعرفة الغرض الذي تسعى له الجامعة يوضح الجدول أعاله أن أعلى نسبة سجلت ترى 
كأكبر نسبة، ثم تهدف إلى انسياب المعلومات  26.86% أنها تهدف إلى القضاء على األمية االلكترونية بنسبة 

، و بعدها يأتي التدريب المستمر على المهارات 23.88 %اذ و الطالب بيسر وسهولة بنسبة بين اإلدارة و األست
، لتهدف في األخير إلى المواءمة 17.91 %، ليليها هدف أنماط التعليم الحديث بنسبة 18.91 %الجديدة بنسبة 

  .12.44 %بين برامج التعليم و متطلبات التنمية بنسبة 
ين لنا أن معظم األساتذة كان لديهم أكثر من اختيار، و بالنظر إلى ترتيب من خالل عدد التكرارات يتب

االختيارات نجد أن الجامعة تسعى إلى التحول من التقنيات البسيطة إلى التقنيات العالية و المتقدمة للقضاء على 
ة و تطويعها حسب األمية االلكترونية و إنتاج رأسمال بشري له القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديث

  .متطلبات التعليم العالي و برامجه
و لقضاء مؤسسات التعليم العالي و الممثلة في الجامعات على التعليم التقليدي البد من توفير الظروف 
المالئمة لتعليم جديد تغيرت فيه أنماط و أساليب الحصول على المعرفة و ذلك بتهيئة المرافق البيداغوجية وفق 

تتطلب إعادة النظر في الهياكل و ما تحتاجه من أجهزة و وسائط تكنولوجية تساعد على تقديم رؤية جديدة 
و بالتالي تتحقق االختيارات األخرى و . المعرفة العلمية بطرق مختلفة حسب متطلبات كل قسم و كل كلية

ت التي تسمح بالتدريب تصبح هناك سهولة في انسياب المعلومات الذي يحتم على الفاعلين استخدام هذه التقنيا
على المهارات لنصل إلى تحقيق أنماط التعليم الحديث و نحقق المواءمة بين برامج التعليم و متطلبات التنمية، و 
دون قصد يتحقق إزالة الحواجز في نشر المعرفة و جعلها في متناول الجميع من أجل تسهيل مهمة التعليم 
                                                 

 .اختيار من كثرأل املبحوث اختيار على الزائدة التكرارات عدد يدل ) ∗(
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و المكان و هذا ما تندد به المنظمات العالمية مثل اليونسكو و البنك  العالي و تحرير المعرفة من قيود الزمان
العالمي و تقرير التنمية العربية حول استخدام تقنيات المعلومات و االتصال ألنها أداة مهمة في العصر الحالي 

عضها البعض فهي اختيارات مرتبطة مع ب. لنشر المعرفة و تداولها بسبب تغلغلها في مختلف البنى في المجتمع
و تحقيق كل اختيار يساعد على تحقيق االختيارات األخرى ألن األفعال المقصودة عادة ما يكون لها نتائج غير 

  ". غيدنز"مقصودة حسب تعبير 
يوضح العوائق التي تعترض أفراد العينة في استخدام  تكنولوجيا المعلومات و ) 14(الجدول رقم 

  ج المعرفة العلميةفي نشر و إنتا) االنترنت(االتصال
العوائق التي تعترضك في نشر 

 المعرفة

 النسبة التكرار

 %36.19 38 ضعف الشبكة و انقطاعها

 %1.90 02 الملكة الفكرية غير محمية

 %14.29 15 .انعدام هذه الثقافة بين األساتذة

 11.43% 12 .قلة الوقت

 %5.71 06 .اللغة االنجليزية

 %30.48 32 .ال يوجد عوائق

 %100 105 المجموع

  
يوضح الجدول أعاله النتائج الكمية للعوائق و الصعوبات التي تتعرض أفراد العينة في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات و االتصال و خاصة االنترنت، حيث أكبر نسبة من أفراد العينة ترى أن أول عائق هو 

و تليها صعوبة ترجع لألستاذ نفسه و هي ، %36.19ضعف الشبكة و انقطاعها و ذلك ما عبر عنه نسبة  
ممن عبروا عن انعدام الوقت  % 11.43، ثم تأتي نسبة %14.29انعدام ثقافة استخدام االنترنت و هذا بنسبة 

الذي يستخدم فيه االنترنت، ، و يجد البعض أن من الصعوبات التي تواجهه هي ضعف اللغة االنجليزية التي 
، و آخر صعوبة تمثلت في انعدام حماية الملكة الفكرية و ذلك ما عبر %5.71تعوق استخدامه و ذلك بنسبة 

  .يؤكدون على عدم وجود عوائق تعترضهم %30.48و بالمقابل نجد نسبة  . %1.90عنه نسبة 
نستنتج مما سبق أن عائق ضعف الشبكة و انقطاعها هو عائق كبير في عصرنا الحالي الذي يتسم 

للمعلومات، ألنها بدورها تعيق استخدام تكنولوجيا االنترنت بطريقة منتظمة و متكررة بالسرعة و التدفق الهائل 
ينتج عنها عدم االهتمام بها و التحول إلى التفكير في المصادر التقليدية بسبب توفرها رغم ما تتوفر عليه هذه 

أنها مهمة ألن  الصعوبة التي  أما بالنسبة للعوائق األخرى رغم أن نسبها ضعيفة نوعا ما إال. الشبكة من مزايا
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تيبن انعدام ثقافة استخدام االنترنت من قبل األساتذة تعبر عن سياسة مقاومة التغيير و عدم القبول بالجديد كما 
أما عن الوقت فهو مشكله ترجع لألستاذ نفسه ألنه الوحيد . تعبر عن انعدام و ضعف الوعي بأهمية تطبيقاتها

و بالنسبة لعائق اللغة االنجليزية فهو يتطلب وضع برامج . حسب أولويات احتياجاته الذي يقدر على تقسيم وقته
باللغة العربية تساعد في استخدام االنترنت، و اهتمام المسؤولين بالترجمة كرافد من روافد المعرفة العلمية حتى 

كة الفكرية فهي عائق و و فيما يخص حماية المل. تكون في متناول الجميع من خالل تعزيز مراكز تختص بذلك
و بالتالي نجد . مشكلة كل الدول النامية، فهو يستحق التفكير رغم أن ممن صرحا به اثنان فقط من أفراد العينة

أن معظم هذه العوائق ال تمنع من وجود ممارسة لتكنولوجيا المعلومات و االتصال و هذا ما أكده باقي أفراد 
  . العينة

  : نتائج البحث
تحليل الدراسة أسفرت دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج، و التي يمكن حصرها فيما بعد عرض و 

  :يلي
 كما. انعدامها ينفي ال هذا أن إال الطلبة و لألساتذة االنترنت قاعات على األقسام جميع توفر عدم رغم �

 مما الطلبة، و ةالجامع بين االتصال إمكانية لزيادة االلكتروني النشر عملية في سهولة هناك نستنتج
 األستاذ على يتوجب التي االلتزامات من غيرها و العلمية المقاالت و المحاضرات نشر على يساعد
 و اتصال كوسيلة االلكتروني بالبريد االستعانة خالل من الجامعة و الطلبة مع التواصل لتحقيق نشرها
 االتصال لتسهيل أخرى جهة من و ريس و بسهولة المعرفة تبادل أجل من األستاذ و الطالب بين تواصل
 .   فيها الفاعلة األطراف كل بين التفاعل تحقيق و نفسها بالجامعة

 االنترنت صفحات على بها الخاصة العلمية االنجازات و الملتقيات نشر على الجامعة حرص ظهر كما �
 بإزالة الجميع ولمتنا في المعلومات جعل بهدف هذا و األساتذة من الساحقة األغلبية بتصريح ذلك و

 المعرفة لتطوير التقني التفكير تطوير و المكان و الزمان قيود من تحريرها و المعرفة نشر في الحواجز
 . الجديدة

 العلمي البحث تقدم و المعارف نمو على تأثيرها في االتصال و المعلومات تكنولوجيا ألهمية نظرا �
 مكتبة مثل الكترونية مصادر توفير خالل من العلمي البحث و المعرفة إنتاج تشجيع إلى الجامعة تسعى

 المناهج بتطوير دفع ما هو و. العلمي لإلنتاج بالمؤسسة خاص موقع و للمعلومات، بنك و الكترونية،
 القدرات لتنمية وسيلة و فيها أساسي كجزء االتصال و المعلومات تكنولوجيا تستوعب جعلها و التعليمية
 . الطالب و لألستاذ العلمية

 القدرة امتالك و التكنولوجيا هذه توظيف على األساتذة لتدريب عمل ورشات عقد على الجامعة تعمل �
 .المعرفة إنتاج و نشر في التعليمي النظام عناصر أبرز باعتبارهم معها التعامل على
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 عوائق كهنا أن إال التعليمية العملية في حديثة تكنولوجية وسائل و أساليب من الجامعة توفره ما رغم �
 انعدام و انقطاعها، و الشبكة ضعف بينها من االنترنت في المتمثلة التكنولوجيا هذه استخدام تعترض
 عوائق إلى باإلضافة رأيهم حسب األساتذة بعض عند االتصال و المعلومات تكنولوجيا استخدام ثقافة
 للمعلومات الملكية ةالحماي انعدام من الخوف و الوقت، توفر عدم و اللغة ضعف مثل تخصه أخرى

 .المنشورة

و عليه نستنتج أن الجامعة تسعى إلى توفير العديد من أشكال تكنولوجيا المعلومات و االتصال من أجل 
تسهيل عملية نشر و إنتاج المعرفة إال أن هناك عوائق تمنع من أن تكون ممارستها بشكل متكرر و منتظم مما 

  .ابها أو انعدامهايؤدي في بعض األحيان إلى اإلحساس بغي
  

  :خالصة
و في ظل نتائج هذه الدراسة يتطلب من الجامعة الجزائرية الحرص على االستمرار في توفير 
تكنولوجيا المعلومات و االتصال و العمل على تجنب العوائق الفنية التي تواجه الفاعلين داخل المجال العلمي 

اده على أساليب و أدوات تكنولوجية حديثة تواكب حتى تتمكن من تحقيق تعليم عالي حديث من خالل اعتم
  .العصر و تسايره

  
  :المراجع

 المؤرخ 554-83 رقم التنفيذي المرسوم ،الرسمية الجريدة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية .1
 األساسي القانون المتضمن م،1983 سبتمبر 24 لـ الموافق هـ 1403 عام الحجة ذي 17 في

  .27/9/1983 ،40 العدد معة،للجا النموذجي
 التوزيع، و للنشر العلمية المعرفة كنوز دار ،المعلومات و المعرفة إدارة مطر، محمود اللطيف عبد .2

  .160 ص ،2007 ،1ط
 ،1ط التوزيع، و للنشر الصفاء دار ،التعليم في الجودة الزيادات، عواد محمد و مجيد شاكر سوسن .3

  .2008 األردن، عمان،
 الفكر في التكنولوجية الثورة لمكاسب نقدي استيعاب نحو التواصل تقنيات و جامعةال حنفي، مصطفى .4

 .2004- 2003 السابع الدولي بالملتقى خاص عدد أدرار، جامعة الحقيقة مجلة ،المعاصر العربي

 دار ،المستقبل آفاق و التحديات و التغيرات- المعرفة عصر في العالي التعليم الربيعي، محمد بن سعيد .5
 . 2008 األردن، عمان، ،1ط التوزيع، و للنشر وقالشر
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 و للنشر األمين دار ،المدني المجتمع ثقافة دعم في البحث مراكز و الجامعات دور موصلى، أحمد .6
  .1997 سبتمبر مصر، دط، التوزيع،

 تحديات العربية الجامعات مؤتمر ،العولمة تحديات مواجهة و العالي التعليم تمويل أحمد، سعيد يوسف .7
 منشورات المستقبلية، اآلفاق و العصر تحديات- العربية الجامعات مؤتمر المستقبلية، اآلفاق و لعصرا

  .2007 ديسمبر المغربية، المملكة- الرباط اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة
 بن محمد مؤسسة العربي، المعرفة تقرير  ،منتج معرفي تواصل نحو اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج .8

  .2009 مكتوم، آل دراش
 ،المعرفة مجتمع ظل في العربي الوطن في التعليم لمؤسسات الجديدة األدوارحيدر، حسين اللطيف عبد .9

  .2004 ،21 العدد المتحدة، العربية اإلمارات جامعة التربية، كلية مجلة
 ندرية،اإلسك ،1ط الجامعية، المعرفة دار ،المعرفة مجتمع في التعليم سليمان، سعيد بدران، شبل .10

2007.  
 للكتاب، العربية الدار مكتبة ،التطبيق و النظرية بين الجامعي التقويم و الجامعي التعليم شحاتة، حسن .11

  .2001 القاهرة، ،1ط
 مناهج و التطوير استراتيجيات-العالي التعليم مؤسسات و الجامعات إدارة الرب، جاد محمد سيد .12

  .2010 مصر، السويس، قناة جامعة دط، للمؤلف، محفوظة النشر و الطبع حقوق ،التحسين
 الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار ،المعرفة اجتماع علم في مقدمة البهنساوى، ليلى التابعي، كمال .13

 .2007 القاهرة، ،1ط
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  .واقع استخدام األستاذ الجامعي للشبكة العالمية في التطوير الذاتي و التدريس

  
����. ارح���� ��/ أ  -�� ، . ، *&�(� �&)�ي ���&ح ��ر� �.، دآ��را" ! �م ا

���ي. .-��� ,�+/ أ -��، :&,�� دآ��را" ! 1 .، �9�8&ر �7*�6 و أر4&د ��ر23 ، ! 1 ا�0/+ ا

���ي��  ،  2*&�(� ا�=>ا;�.ا�0/+ ا

  :الملخص

اهج الرياضيات والعلوم يتطور العالم من حولنا تقنياً بسرعة ال حدود لها حيث ظهرت في الستينات من   
المهنية في السبعينات، والكمبيوتر /المعاصرة، والحركة السلوكية والتربية كنظام، ثم حركة الكفايات الوظيفية

والكمبيوتر  النقال والشبكة العالمية والهاتف) اإلنترنت(المكتبي في الثمانينات، وطريق المعلومات السريع
التصال ألمعلوماتي الالسلكي عن بعد مع بداية القرن الواحد نتشار اء باانتها ثم المحمول خالل التسعينات ،

  .والعشرين الحالي

فقد أضحت التحوالت التربوية المتسارعة سببا مباشرا في  تحول التربية العالمية المقيمة إلى أخرى 
ى وجوب إحداث تغيرات عن بعد هي التربية اإللكترونية عن طريق ،الشبكة العالمية أدى هذا الوضع إلحيوية 

ويعد أساتذة التعليم العالي أحد المكونات  .جذرية في طبيعة التربية التقليدية المقيمة ألجل التطوير ومواكبة العصر 
الرئيسة لمنظومة التعليم العالي ، فالتدريس يبنى بشكل أساسي على مدى تأهيله وقدراته العلمية والمهنية في أدائه للوظائف 

وفي هذا السياق يجمع التربويون والمتخصصون في . ي هذه المنظومة من تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع  األساسية ف
مؤهالته العلمية المتميزة : المناهج وطرق التدريس على أن نجاح األستاذ الجامعي في أدائه يعتمد على أمرين أساسين هما أوالً

يات التربوية والممارسات المرتبطة بعمليات التعلم والتعليم، مع المهارة في معرفته بالنظر: وتمكنه من تخصصه العلمي، وثانياً
  .الحديثة و تعتبر شبكة االنترنت من اهم المصادر استخداما في استقاء المعلومات الالزمة استخدام التقنيات التعليمية

خدام أعضاء هيئات التدريس بمختلف أدى هذا الوضع إلى ضرورة تسليط الضوء على قضية است
الجامعات الجزائرية لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال في التكوين الذاتي و التدريس و تهدف هذه المداخلة من 

واقع استخدام األستاذ الجامعي لشبكات االنترنت في التكوين الذاتي و "خالل دراسة ميدانية إلى الكشف عن 
  .التدريس
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 .األستاذ الجامعي ، للشبكة العالمية ،التطوير الذاتي ، التدريس :الكلمات المفتاحية
  .الدراسة إشكالية

 بدأ ظهورها ومنذ فاالنترنت ، االتصاالت مجال في خاصة و  هائال تكنولوجيا تطورا العالم يشهد    
 ومستمر مدائ اتصال على والطالب الباحث ،وتجعل الدراسة مقاعد تتجاوز للتعليم جديدة صيغة عن الحديث
 عمليات في التوسع على قبل ذي من قدرة أكثر يجعله مما المعلومات ومصادر المعطيات وبنوك بالباحثين
 العصر، هذا يفرضها التي للتحديات نظرا الملحة القضايا من التعليم تطوير يعتبر عليه وبناءا.واإلنجاز البحث
 من تتمكن كي الجامعة لرسالة جديدة قراءة تقديم يستدعي االتصاالت،مما وتكنولوجيا المعلومات عصر

 توظيف على قادرا لألستاذ،وجعله المهنية الكفاءة بتنمية المعلومات عصر تحديات مع بكفاءة التخاطب
 عصر في الجامعة مخرجات وتحسين والبحثي، التعليمي بعمله االرتقاء في المتطورة الحديثة التكنولوجيات

 األسرة ت وقدرا بمهارات واالرتقاء) 1994عطية محمد اإلبراشي،( -. المتسارعة والتحوالت العولمة
 Hartnett, St) بها قام دراسة اخرى جهة ومن  .جهة من المعرفة وإنتاج المعلومات استيعاب في الجامعية

George, & Dron, 2011) لهم أعطي ممن نيوزيلندا في الخدمة قبل ما نمعلمي لدى الدافعية لبحث 
 طرح إلى األولى مرحلتها في الدراسة توصلت وقد ،On-line)( المباشر التعلم بيئة في مختلفان موضوعان

 الدراسة من التالية المرحلة إلى قاد الذي األمر المباشر، التعلم بيئة في التعلم نحو الدافعية طبيعة حول سؤال
 الدافعية، طبيعة لتحديد عدة قياس طرق واستخدمت الحالة دراسة نمط واستخدم المفحوصين من عينتين بأخذ
 لم المباشر التعلم بيئة في المتعلمين وأن ومتداخلة، معقدة عملية التعلم نحو الدافعية أن إلى الدراسة خلصت وقد

 االعتبار بعين األخذ من بد وال ل،المجا هذا في تمت التي الدراسات تذكر كما داخلية بدافعية مدفوعين يكونوا
 أمام واالختيارات المناقشات باب وفتح األهداف، وتحديد التعلم، بيئة تصميم خالل التعليمي الموقف عوامل
  .التعلم عملية استمرار نحو دافع إليجاد الدارس

 التصالا تكنولوجيات لمختلف الجامعي األستاذ استخدام واقع على الوقوف الضروري من بات وعليه
 في الدراسة مشكلة تكمن وعليه التطويرية و منها التدريسية نشاطاته مختلف في العنكبوتية الشبكة خاصة
  :التالي الرئيسي التساؤل

  ؟ واقع استخدام األستاذ الجامعي للشبكة العالمية في التطوير الذاتي و التدريس ما - 
 .الدراسة تساؤالت
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 ؟ الموجودة التطبيقات حيث من االنترنت كةلشب الجامعي األستاذ استخدام يختلف -1
 ؟ االستخدام دوافع حيث من االنترنت لشبكة الجامعي األستاذ استخدام يختلف -1

 :الدراسة أهمية - 2

 أساليبه تطوير في االنترنت لشبكة الجامعي األستاذ استخدام مدى تحديد في الدراسة هذه أهمية تنبثق   
 النتائج وهذه الجامعيين، األساتذة قبل من استخداماً األكثر لتكنولوجيةا والبرامج التطبيقات تحديد إلى إضافة
 .الجامعي للتعليم التطويرية الخطط وإعداد التعليمية البرامج  وضع خالل القرار ألصحاب كموجهات ستعمل

 :الدراسة أهداف       

  .التدريس و لذاتيا التطوير في االنترنت لشبكة الجامعي األستاذ استخدام واقع على التعرف* 1
  .بالجامعات التدريس هيئة طرف من استخداما األكثر التطبيقات تحديد* 2
  .االنترنت لشبكة الجامعي األستاذ استخدام وراء تقف التي الدوافع على التعرف*3
   :للدراسة اإلجرائية المفاهيم - 3

  :األستاذ*1

 في أما. وأساتذة أستاذون،أساتيذ جمعها صنعة، كل في البارع والمعلم العالم معناها معربة فارسية كلمة" أستاذ"
 فيشيع اآلن أما الصانع، على أيضا وأطلق ووليها النعمة رب على تطلق" أستاذ" كلمة كانت فقط التركي العصر

 أساسيا مصدرا يعتبر الجامعة في فاألستاذ. خاصة بصفة الجامعي الحقل في والمدرسيين عامة، للمدرسين استخدامها
 إليها، الموكلة المهمة انجاز من أكاديمية علمية كمؤسسة الجامعة وتمكين الجامعي، الصرح قيام في جدا مهمة وركيزة
 المؤهلة البشرية الكفاءات وإعداد العلمي البحث خدمة وهي

  : االنترنت شبكة* 2 

 شبكة ومعناها INTERnational NETwork االنجليزية الكلمة اختصار فهي Internet" أنترنت  
 ما تربط فهي. الدول من العديد في البعض بعضها مع شبكات مجموعة ربط فيها يتم التي العالمية، المعلومات

 لتخصص تبعا مختلفة تعاريف لها تعطى أن ويمكن.العالم نقاط مختلف في المتواجدة الحواسيب من الماليين بين
 في GLEE HARA KADY و POT MACREGOT األمريكيان العالمان يقول هذا وفي التعريف، صاحب
 كل حسب وهذا عليها، متفق محددة إجابة توجد ال أنه: األنترنت ماهية حول سؤال عن اإلجابة معرض
 اإللكترونية الحاسبات من جملة عن عبارة أنها يقولون اآللي اإلعالم في المتخصصون أنه مثال فنجد تخصص
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 أقمار ضوئية، ألفياف محورية، كوابل هاتفية، خطوط: فةالمختل الربط تقنيات بإستخدام بينها فيما المترابطة
  ... صناعية،

  : الذات تطوير* 3

 وغاية أداه أمامه،باعتباره المتاحة الخيارات توسيع بهدف اإلنسان، ومقدرات إمكانيات وتطوير تنميه عمليه هي
  التنمية،

  : التدريس* 4

 إعداد إلى باإلضافة وإلقاءها، المحاضرات رتحضي الدراسة، قاعات في الطلبة لقاء عملية هي: لتدريسا
 تدخل التي األساسية العناصر بين من أن القول ويمكن الطلبة، نتائج على اإلطالع وحتى والبحوث اإلمتحانات
 السلوك من معين مستوى في الطلبة بقاء على المحافظة الجامعي األستاذ بها يضطلع التي التدريس مهمة ضمن
 .الدراسة قاعات داخل واآلداب الحسن

 :الدراسة عينة - 4

  الوادي بجامعة عملهم يزاولون الذين المساعدين االساتذة و األساتذة مجموعة من الدراسة عينة تتكون      
  . الوادي جامعة كليات من عشوائية بطريقة اختيارهم تم وقد استاذ، 72 عددهم والبالغ) الجزائر(
  : الدراسة أداة - 7

 بالجامعات التدريس هيئات أعضاء استخدام واقع موضوع تناولت التي السابقة الدراسات على االطالع بعد     
 أداة ببناء قمنا فقد وتساؤالتها الدراسة مشكلة إطار وفي للدراسة النظرية األدبيات وعلى االنترنت لشبكة

  :ابعاد اربع من األخير هذا تكون حيث االستبيان
   فقرة 12 من يتكون و الذاتي التطوير في نترنتاال استخدام يتناول:األول البعد -1
  فقرات8 من يتكون و التدريس في االنترنت استخدام يتناول :الثاني البعد - 2
   فقرة 12 من يتكون و االنترنت تطبيقات استخدام يتناول: الثالث البعد - 3
  فقرات 7 من يتكون و االنترنت استخدام دوافع يتناول :الرابع المحور -  4
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 واقع استخدام األستاذ الجامعي لشبكة االنترنت في التطوير الذاتي و التدريس

  

  :بيانات عامة

  :.......................التخصص....................../ االسم  و اللقب 

  :..........................الرتبة................................/ الكلية 

  .....................................................:..عدد سنوات العمل

 :تعليمات

استاذتي، في إطار إجراء دراسة حول واقع استخدام االستاذ الجامعي لشبكة االنترنت / استاذي  
في إحدى الخانات ) x(في التطوير الذاتي و التدريس يرجى اإلجابة على بنود هذا االستبيان بوضع عالمة 

ل عبارة من العبارات الواردة في االستبيان، وذلك من وجهة نظرك ومن واقع خبرتك، وإجابتك المقابلة لك
  ).يمكن عدم كتابة االسم.(ستكون موضوع دراسة علمية مفيدة، وستحفظ بسرية تامة

 ابدآ نادرا دائما العبارات الرقم

 الذاتي التطوير في االنترنت استخدام: األول البعد
    االنترنت من التعليمية و البحثية المعلومات على الحصول تفضل 1
    المهنية كفاءاتك و قدراتك تنمية في االنترنت من كثيرا تستفيد 2
    باالنترنت االستعانة دون مكتملة غير تعدها التي المحاضرات ان تعتقد 3
     بك خاصة مدونة تمتلك 4
    بك خاص انترنت موقع تمتلك 5
    لالنترنت استخدامك عند أكثر معلوماتك رتطو بأنك تشعر 6
    البشرية التنمية في المتخصصة االنترنت مواقع تستخدم 7
    األكاديمي للبحث ضروري االنترنت بان ترى 8
    للدكتوراه بحثك في االنترنت تستعمل 9
    مختلفة مصادر من البحثية المعلومات االنترنت تتيح 10
    االنترنت من كثيرا تستفيد 11
    الكتب بدل التعليمية للمعلومات كمصدر االنترنت استخدام أفضل 12
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 التدريس في االنترنت استخدام: الثاني البعد
    اآلخرين مع االتصال في االنترنت استعمل 1
     االنترنت شبكة على المحاضرات اقدم 2
    الطلبة مع التواصل في االنترنت استخدم 3
    وطنك خارج جامعات في محاضرات حضور في اشارك 4
    االنترنت عبر محاضرات اعطاء أفضل 5
    أسهل االنترنت عبر الطلبة مع المعلومات تبادل ان اجد 6
    الطلبة مستوى تقييم في االنترنت استخدم 7
    المعرفة نشر في االنترنت استعمل 8

  االنترنت تطبيقات استخدام: الثالث البعد
    الجامعة موقع على الموجودة المساقات تصفح على أداوم 1
    العلمية والمواقع االلكترونية الكتب-  االنترنت استخدم 2
    ) CD( على تعليمية برمجيات على اعتمد  3
     احتاجها التي المعلومات جمع في Wikipedia استخدام  4
    Google  &Yahoo البحث محركات أفضل  5
    المتخصصة المنتديات في أشارك 6
     استخدمGoogle Earthالجغرافية المواقع بعض اكتشاف في  7
     أفضلYouTubeالمحاضرات شرح في  8
     الباحثين و الزمالء و الطلبة مع التواصل في Facebook استخدم 9
     استخدمTweeter  أفكاري نشر في 10
     استخدمSkype  اآلخرين مع التواصل في 11
     استخدمMSN الخبرات و المعلومات تبادل في 12

  االنترنت استخدام دوافع: الرابع البعد
    تخصصي مجال في جديد هو ما كل على أتعرف 1
    الدراسية األيام و الملتقيات و العلمية المؤتمرات أتابع 2
    المعلومات بعض لمناقشة باآلخرين االتصال 3
    بها أقوم التي بالبحوث خاصة ملفات و وثائق على صولالح 4
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   .الخصائص السيكومترية لألداة -8

  :دراسة ثبات االستبيان -أ

ساب معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية، التي تقوم بتصنيف المقياس إلى قمنا في هذه الدراسة بح       
بنود فردية وبنود زوجية، ثم يحسب معامل االرتباط بيرسون بين نصفي دراجات االستبيان وتستعمل معادلة 
نة سبيرمان براون التصحيحية للحصول على معامل الثبات الكلي للمقياس وذلك بعد تطبيقه على نفس العي

  :االستطالعية السابقة، والجدول الموالي يوضح معامل ثبات االختبار
  .يوضح ثبات االستبيان) 01(الجدول رقم 

 مستوى الداللة معامل الثبات معامل االرتباط 

  االستبيان

0.87 0.97 0.001 

 
وبالتالي يمكن  0.01وهو دال عند مستوى  0.88أن معامل الثبات قدر بـ) 01(يالحظ من خالل الجدول رقم   

  . الحكم بثبات استبيان المعرفة المسبقة بأساليب التقويم
  :دراسة صدق االستبيان - ب

 :الطريقة األولى -1

من أكثر أنواع الصدق استخداما وانتشارا خصوصا في االختبارات التي يراد "باعتبار صدق المحكمين       
ريقة، هو أن يعرض االستبيان على مجموعة من منها معرفة صدق المضمون أو المحتوى ومفاد هذه الط

أحمد " (المحكمين ممن لهم سابق الخبرة والمعرفة بالمجال الذي وضع فيه المقياس وتؤخذ آرائهم حول المقياس
  ).  212: ، ص 1999محمد الطيب 

م التربية وعليه فقد تم عرض االستبيان في صورته األولية على مجموعة من أساتذة قسم علم النفس وعلو    
  .واألرطوفونيا ذوي خبرة في االختصاص 

  حول النقاط التالية  وقد طلب منهم إبداء آرائهم 

     السابقة األبحاث و دراسات إلى الوصول 5
     اإلحصائيات بعض إلى الوصول 6
    األبحاث و الدراسات و المقاالت نشر 7
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  .مدى مالئمة المعلومات الشخصية - 
 .مدى مالئمة بدائل األجوبة - 
 .مدى مالئمة ووضوح محتوى الفقرات - 
  .مدى قياس الفقرات للسمة التي وضعت من أجلها - 
 

 :الطريقة الثانية -2

 االستطالعيةعينة الرنة الطرفية على نفس اصدق المق ةطريق بتطبيق قمنا للتأكد من صدق هذا المقياسو      
حيث تم ترتيب الدراجات تنازليا ، لداللة الفروق )ت(أستاذ و أستاذة ، وذلك بتطبيق اختبار 46والمساوية 

القيم الدنيا والجدول الموالي يوضح النتائج فردا من  23فردا من القيم العليا و 23التي تمثل % 30د نسبة اواعتم
 :المحصل عليها 

 

 يوضح صدق استبيان ) 02(الجدول رقم 

  
  المتوسط  

 الحسابي 

  االنحراف 
 المعياري

 ت     

 المحسوبة

  ت    
 المجدولة

 مستوى الداللة الحرية  درجة 

   6.03 87.5 القيم العليا
9.28 

  
1.65 

  
44 

 دالة عند
0.01 

 
 

 7.94 70.09 نياالقيم الد

 

المحسوبة الستبيان المعرفة المسبقة بأساليب التقويم ) ت(يتضح لنا أن قيمة) 02(من خالل الجدول رقم
أي أن االختبار يتمتع  0.01عند مستوى داللة  1.65المجدولة والمساوية) ت(أكبر من القيمة 9.28والمساوية 

  .مجموعات الضعيفة وعليه فاالختبار صادقبالقدرة على التمييز بين المجموعات القوية وال
يتبين من خالل معامالت الثبات والصدق التي تم استخراجها لهذا االستبيان، أن هذه المعامالت كانت         

، وهذا ما يجعل هذا االستبيان صالحا لالستخدام في هذه 0.01مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 .الدراسة
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  .ةنتائج الدراس -9

  أوال التعرف على واقع استخدام أساتذة جامعة الوادي االنترنت في التطوير الذاتي و التدريس*

من خالل التحليل اإلحصائي لإلجابات المتحصل عليها من عينة الدراسة توصلنا إلى كما هو موضح في       
 :الجدول الموالي

 

 امعة الوادي االنترنت في التطوير الذاتييوضح نتائج البعد األول استخدام أساتذة ج) 03(جدول رقم 

  

 النسبة المؤوية العبارات الرقم

 %67 االنترنت من التعليمية و البحثية المعلومات على الحصول تفضل 01

 %89 المهنية كفاءاتك و قدراتك تنمية في االنترنت من كثيرا تستفيد 02

 %81 باالنترنت تعانةاالس دون مكتملة غير تعدها التي المحاضرات ان تعتقد 03

 %45  بك خاصة مدونة تمتلك 04

 %12 بك خاص انترنت موقع تمتلك 05

 %67 لالنترنت استخدامك عند أكثر معلوماتك تطور بأنك تشعر 06

 %66 البشرية التنمية في المتخصصة االنترنت مواقع تستخدم 07

 %87 األكاديمي للبحث ضروري االنترنت بان ترى 08

 %43 للدكتوراه بحثك في االنترنت تستعمل 09

 %65 مختلفة مصادر من البحثية المعلومات االنترنت تتيح 10

 %71 االنترنت من كثيرا تستفيد 11

 %34 الكتب بدل التعليمية للمعلومات كمصدر االنترنت استخدام أفضل 12

 

  نترنت في التدريسيوضح نتائج البعد األول استخدام أساتذة جامعة الوادي اال) 04(جدول رقم 
 

 النسبة المؤوية العبارات الرقم

 %72 اآلخرين مع االتصال في االنترنت استعمل 01

 %11  االنترنت شبكة على المحاضرات اقدم 02

 %53 الطلبة مع التواصل في االنترنت استخدم 03
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 %13 وطنك خارج جامعات في محاضرات حضور في اشارك 04

 %64 االنترنت برع محاضرات اعطاء أفضل 05

 %65 أسهل االنترنت عبر الطلبة مع المعلومات تبادل ان اجد 06

 %9 الطلبة مستوى تقييم في االنترنت استخدم 07

 %28 المعرفة نشر في االنترنت استعمل 08

 
 على الحصول اجل من االنترنت شبكة على لالساتذة الكبير االعتماد السابقة النتائج خالل من نالحظ

 المكتبات قصور الى اشارة ربما و المختلفة العلمية بتخصصاتهم المتعلقة الجديدة التعليمية و البحثية لوماتالمع
 الذي االمر متخصصة معلومات من يحتاجونه ما تلبية عن فيها يعملون التي الكليات و الجامعات في المركزية
 نتائج مع كليا و جزئيا النتائج هذه تتفق و ورالقص و النقص هذا لتعويض االنترنت شبكة من لالستفادة يدفعهم
  )Lazinger 2005( دراسة
 في االنترنت لشبكة الجامعيين االساتذة استخدام واقع عن العام التساؤل عن باجابة الدراسة نتائج جاءت فقد

 نقلت و المكان و الزمان اختصرت التي الوسائل احدث من فاالنترنت التعليمية و الذاتية نشاطاته مختلف
 بشكل االنترنت شبكة يستخدمون الوادي جامعة اساتذة ان تبين فقد المعرفة و العلم من جديد عالم الى البشرية
  : يلي فيما تلخيصها يمكننا و النتائج في المؤوية النسب اوضحته كما واسع
  .منها االستفادة على يعملون و االنترنت شبكة يستخدمون الجامعيون االساتذة - 
 كما المحاضرات و الدروس اعداد هو االساتذة طرف من االنترنت شبكة  الستخدام االساسي الغرض يعتبر - 

  .الباحثين و االساتذة مع االبحاث و المعلومات لتبادل االلكتروني البريد يستخدمون
 

  ثانيا ترتيب تطبيقات االنترنت المستخدمة من طرف أساتذة جامعة الوادي*

لإلجابات المتحصل عليها من عينة الدراسة توصلنا إلى ترتيب التطبيقات االنترنت  من خالل التحليل اإلحصائي
  :المستخدمة من طرف أفراد عينة الدراسة من أساتذة جامعة الوادي  وذلك كما هو موضح في الجدول الموالي
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   يوضح ترتيب تطبيقات االنترنت المستخدمة من طرف أساتذة جامعة الوادي) 05(جدول رقم 

 

 النسبة المؤوية التطبيقات الرقم

 %11.74 الجامعة موقع على الموجودة المساقات تصفح على أداوم 01

 %20.34 العلمية والمواقع االلكترونية الكتب-  االنترنت استخدم 02

 CD ( 8.33%( على تعليمية برمجيات على اعتمد  03

 %7.04  ااحتاجه التي المعلومات جمع في Wikipedia استخدام  04

 % Google  &Yahoo 12.09 البحث محركات أفضل  05

 %5.59 المتخصصة المنتديات في أشارك 06

 %2.99  استخدمGoogle Earthالجغرافية المواقع بعض اكتشاف في  07

 %5  أفضلYou Tubeالمحاضرات شرح في  08

 %25.01  الباحثين و الزمالء و الطلبة مع التواصل في Facebook استخدم 09

 %3.68  استخدمTweeter  أفكاري نشر في 10

 %0.04  استخدمSkype  اآلخرين مع التواصل في 11

 %1.18  استخدمMSN الخبرات و المعلومات تبادل في 12

  

 التواصل لتطبيقات كانت استخدام نسب أعلى أن نالحظ أعاله الجدول في الواردة النسب إلى بالنظر
- االنترنت استخدام ) %25(الباحثين و الزمالء و الطلبة مع التواصل في Facebook استخدم االجتماعي
 المساقات تصفح ) 12%(Google  &Yahoo البحث محركات ) %20(العلمية والمواقع االلكترونية الكتب

 استخدام ) CD ( )8.33%( على تعليمية برمجيات على االعتماد )%"11.74(الجامعة موقع على الموجودة
Wikipedia)7.04%( المتخصصة المنتديات )5.59%(You Tube  )5% (استخدام Tweeter)3.68%(  

 مقداد،( )%1.18(و) 0.04%(MSN و Skype  استخدام أخيرا و) Google Earth)2.99% استخدام
  )2010محمد،
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  ثالثا التعرف دوافع استخدام أساتذة جامعة الوادي لشبكة االنترنت*

يل اإلحصائي لإلجابات المتحصل عليها من عينة الدراسة توصلنا إلى ترتيب دوافع من خالل التحل       
  :استخدام اساتذة جامعة الوادي لشبكة االنترنت كما هو موضح في الجدول الموالي

  
  يوضح ترتيب دوافع استخدام أساتذة جامعة الوادي لشبكة االنترنت) 06(جدول رقم 

 

 النسبة المؤوية الدوافع الرقم

 %19 تخصصي مجال في جديد هو ما كل على أتعرف 01

 %13 الدراسية األيام و الملتقيات و العلمية المؤتمرات أتابع 02

 %6 المعلومات بعض لمناقشة باآلخرين االتصال 03

 %16 بها أقوم التي بالبحوث خاصة ملفات و وثائق على الحصول 04

 %28  السابقة األبحاث و دراسات إلى الوصول 05

 %9.85  اإلحصائيات بعض إلى الوصول 06

 %3 األبحاث و الدراسات و المقاالت نشر 07

     
 استخدام االنترنت لشبكة الوادي جامعة أساتذة من الدراسة عينة استخدام دوافع اهم لنا تتضح سبق ومما     

 المرتبة في ذلك يلي) %28(  السابقة األبحاث و الدراسات خالل من البحثية لمعلوماتهم كمصدر االنترنت
 بالحصول المتعلق الدافع الثالثة المرتبة في جاء ثم)  %19(جديد هو ما كل على بالتعرف المرتبط الدافع الثانية
 االيام و الملتقيات و المؤتمرات بمتابعة المرتبط الدافع يليه ثم)  %16( بالبحوث خاصة ملفات و وثائق على

 ثم)  %9.85( اإلحصائيات بعض الى بالوصول المتعلق الدافع الخامسة تبةالمر في جاء ثم)  %13( الدراسية
 المقاالت بنشر المتعلق الدافع احتل اخيرا و)  %6( باالخرين باالتصال المتعلق الدافع السادسة المرتبة في جاء
  ) %3(نبسبة االخيرة المرتبة في الدراسات و البحوث و
 
  االقتراحات - 10

على وتحليل النتائج المتحصل عليها وبعد اإلجابة على تساؤالت الدراسة قصد إبراز من خالل دراسة       
  :واقع استخدام أساتذة جامعة الوادي االنترنت في التطوير الذاتي و التدريس
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  : يمكننا أن نقدم التوصيات التالية 
  .ضرورة تولى الجامعة ربط األساتذة انطالقا من مقر سكناهم* 1
  .ة بأجهزة كمبيوتر محمولةتدعيم األساتذ* 2
  .العمل على تطوير تقنيات الربط بالشبكة و العمل على زيادة سرعة البث خاصة في الجامعة*3
  .تخفيض سعر االرتباط باإلنترنت سواء لألفراد و المؤسسات*4
  . المشاركة في المكتبات عبر الخط مع دفع الرسوم من طرف الجامعة*5
  . الجامعية في الدوريات العلمية و اتاحتها لالساتذةاشتراك الجامعة و المكتبة * 6
  .ادراج التحكم في الحاسوب و اإلنترنت مقررا في شروط التوظيف*7
  .ادخال خدمة االنترنت الالسلكية*8
  .تخصيص فضاءات لالرتباط خارج الجامعة خاصة باألساتذة*9
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  :��ان ا��0ا�8(

  عالقة؟ أية: ذاتيا المنظم والتعلم يالجامع التعليم في االلكتروني التعليم
  
   ، الوادي جامعة المدرسي، النفس علم ، دكتوراه ، مشري سالف -
  الوادي جامعة ، المدرسي النفس علم ، ماجستير ، منتصر مسعودة -
  

  :ملخص
 أن منطلق من ذاتيا؛ المنظم والتعلم اإللكتروني التعليم بين العالقة وضيحت إلى المداخلة هذه تهدف
 إلى تقود أن يجب والمعلومات االتصال تكنولوجيات باستعمال العالي التعليم تطوير تفرض التي التحديات
  .جهة من هذا ذاته؛ حد في غاية وليس األهداف من جملة لتحقيق وسيلة االلكتروني التعليم اعتبار

 في التغيير على يرتكز ال العالي التعليم في االلكتروني التعليم تطبيق نجاح فإن ثانية؛ جهة نوم
 يرتبط حيث واألدوار؛ المفاهيم في جذري تغيير على أيضا يرتكز وانما فقط، والهياكل والبرامج األهداف
 الطالب دور وتحول الموجه، لىإ الملقن من األستاذ دور وتحول التعلم، مفهوم إلى التعليم مفهوم من بالتحول
  .ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات وفق وينظمه تعلمه يبني الذي النشط الطالب إلى المتلقي من

  .ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات ذاتيا، المنظم التعلم اإللكتروني، التعليم العالي، التعليم: المفتاحية الكلمات
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  :مقدمة
 في الهائل للتقدم نتيجة الحياة، مجاالت جميع تمس ومتالحقة سريعة وتغيرات تحوالت اليوم العالم يشهد  
 المعرفة وتوليد إنتاج فأصبح المعرفي؛ والتفجر المعلوماتية والثورة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال
 مدى نقيس أن خاللها من نيمك التي المؤشرات أهم وأحد الغالبة السمة هي منها واالستفادة وتوظيفها ونشرها
 اقتصاده في يعتمد عالم في التنافسية والميزة الجدارة تحقيق في الفعالة المساهمة على وقدرتها المجتمعات تقدم
  )2012 العيدروس،. (المعرفة على
 تلزماس الذي األمر التغيرات، هذه مع التكيف يمكنه الذي النوعي، اإلنسان إشكالية التربويين على طرح ما وهذا
 وتقع) 2008 العاطي، عبد. (التعليمية العملية لعناصر تصميمهم أثناء التغيرات هذه مسايرة التعليم مصممي من
 استثمار في المحوري دورها إلى بالنظر وتطويرها، البشرية المجتمعات تنمية مسؤولية الجامعي التعليم على

 مسؤولية تحمل على القادرة وخلقيا ونفسيا وعمليا علميا المؤهلة اإلطارات مختلف وتكوين البشرية الطاقات
  .العالم في الحاصلة التغيرات ومسايرة المتقدمة الدول بركب به واللحاق بالمجتمع النهوض

 وبرامجه أهدافه حيث من العالي، التعليم في نظر إعادة إلى ماسة الحاجة أصبحت األساس هذا وعلى
. والجاذبية الجودة من عال مستوى إلى ويصل ومنتجاته، خدماته ويجود ووظائفه مهامه يطور لكي وهياكله،

  )ت.د بربكيت،(
 أساسا يقوم حيث التعليم، مجال في االتصاالت لتكنولوجيا التطبيقات أهم من اإللكتروني التعليم ويعد

 انتشاره في سببا كانت والتي واإلنترنت، اآللي الحاسب في متمثلة أدوات من التكنولوجيا هذه توفره ما على
 الى الوصول في وسرعة سهولة من التقنية هذه مثل توفره ما الى اضافة) 2006 زيد أبو( ،هوتطوير

 المدرس يجيد نأ الضروري من أصبح لهذاو جودته، وتحسين هوتقدم التعليم تطور في تساهم التيو المعلومات،
 التي المعلومات من الهائل الكم هذا مع التعامل من تمكنهما التي الضرورية المهارات الجامعة في والطالب
 على والتي عام، بشكل والتربية التعليم من المرجوة األهداف تحقيق إلى والوصول التكنولوجيا، هذه توفره
  .الحياة متطلبات مواجهة على قادرا المتعلم جعل رأسها

 على أو التلقين، على يعتمد تعليم خالل من يتحقق أن األحوال من حال بأي يمكن ال هذا فإن وبالتالي،
 يتعلمون، كيف الطالب تعليم ضرورة إلى ماسة الحاجة برزت هنا ومن. ويحفظها المعلومات يتلقى سلبي طالب
 نعلم أن هو التعليم من الرئيسي الغرض يصبح إذ واستراتيجياته، ذاتيا المنظم التعلم مفهوم يطرحه ما إطار في

 تلقي ثقافة من) 2006( والشبل األحمد ترى كما بهم والخروج ،سهمأنف ىعل معتمدين يتعلمون كيف المتعلمين
 فوق مرحلة إلى المعرفة مرحلة من االنتقال ثم معرفة، إلى وتحويلها المعلومات بناء ثقافة إلى المعلومات
  .المعرفة
  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

103 

  
  :اإللكتروني التعليم - 1

 الرئيس أطلق أن منذ ،1996 سنة إلى تعود اإللكتروني التعليم نشأة أن إلى) ت.د( الهجري يشير
 إلى خاللها من دعا التي التكنولوجية المعرفـة تحديات باسم المعروفة مبادرته" كلينتون بيل" السابق األمريكي
 المبادرة لهذه أولية وكنتيجة ،2000 عام بحلول االنترنيت بشبكة وصفوفها العامة األمريكية المدارس كافة ربط
 أول عن عبارة وهو ،األكاديمي االنترنيت مشروع بإدخال 1996 سنة العامة الفدرالية المدارس اتحاد قام

اإللكتروني ليشمل  تطبيق التعليمبعد ذلك وامتد  واشنطن، والية في الخط عبر مقررات بتدريس تقوم مدرسة
  .أخرى دوال

  :إلى أن ظهور التعليم اإللكتروني جاء لتحقيق المبادئ التالية) ت.د(وتشير مداح 
 .بعيدة كانت ولو حتى المعرفة، إلى الوصول في الفرد حق  -1

 .الزمن تجاوزها وأن حتى التعليمية، الفرص في األفراد حق -2

 .المتعلم نشاط إلى المعلم نشاط من أو التعلم إلى التعليم من التحول -3

    .الذاتي وتعلمه الذاتية وسرعته وقدراته واهتماماته لحاجاته وفقاً التعليم برنامج مع المتعلم تكيف -4

 والشبكة للحاسب الحديثة التقنيات استخدام على يعتمد تعليمي أسلوب" بأنه اإللكتروني التعليم ويعرف
 وساحات اإللكتروني والبريد التعليمية والبرمجيات المدمجة األقراض مثل المتعددة، ووسائلها للمعلومات العالمية
  )ه 1429 الكريم، العبد". (والنقاش الحوار

 أن يرى حيث منه، الغاية على اإللكتروني للتعليم تعريفه في) 2006( زيد أبو يركز ذلك، جانب إلى
 سرعة من به تتمتع وما الدولية المعلومات شبكة فيها بما المتعددة الوسائط جميع استخدام" هو اإللكتروني التعليم
 أي وفي قدراته وفق العلمية للمادة وفهمه الطالب استيعاب لتسهيل ،المختلفة اآلالت في المعلومات تدفق في
  ".يشاء وقت

 الدور على التأكيد زيادة مع الرأي، هذا مع اإللكتروني للتعليم القادر وعبد مصيلحي تعريف يتفق كما
 ويعتمد المتعلم، على يرتكز تفاعلي تعليمي نمط"  بأنه يعرفانه حيث التعليم، من النمط هذا في للطالب المحوري
 معينه وبرامج مواد لتقديم المتعددة اإللكترونية الوسائط باستخدام التعليم، ييسر بشكل التعلم بيئة متصمي على

  ) 08 ،2009 السيف،. ("خارجها أو التعليمية المؤسسة داخل واءس  تعليمية، أهدافًا تحقق للمتعلمين
 ،)المتزامن غير المتزامن،( فةالمختل أنماطه على اإللكتروني للتعليم تعريفها في فتركز) ت.د( مداح أما

 أي في التدريب أو التعليم على ا��@�ل �< المتدرب أو المتعلم تمكن التدريب أو للتعليم طريقة" بأنه ترى حيث
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 الفصل في متزامنة بطريقة التفاعلية واالتصاالت المعلومات تقنية خالل من ،العالم من مكان أي ومن وقت
   ."والمتعلم المعلم بين والتفاعل الذاتي التعلم على اعتمادا  ،بعد عن متزامنة غير أو الدراسي

  :يلي كما) المتزامن غير – المتزامن( اإللكتروني التعليم أنماط) 04 ،2006( الدين زين ويعرف
 متزامن، بشكل التعليم على يعتمد ألنه التفاعلي، او اآلني التعليم أيضا عليه يطلق: المتزامن المباشر التعليم -
 الطالب مع بالتفاعل المدرس ويقوم واحد، زمني موعد في باالتصال الصف في المشتركين جميع يقوم ثحي

. واحد آن في المدرس ومع مباشر بشكل البعض بعضهم مع التفاعل الطالب جميع يستطيع كما مباشر، بشكل
 ألواح مشتركة، شاشات والصورة، بالصوت مباشرة مشتركة تفاعلية مؤتمرات التعليم من النمط هذا ويتضمن
  .مباشرة إلكترونية

 موعد في االتصاالت على الطالب فيه يعتمد ال الذي التعليم يصف وهو: المتزامن غير المباشر التعليم - 
 قاعدة إلى بعد عن والوصول اإللكتروني، والبريد Web شبكة على التعليم من النمط هذا يعتمد. واحد زمني
 أو كامل صف أو واحد شخص المعلومات هذه يتلقى وقد ،Web شبكة على معلوماتال تقديم ويتم بعيدة، بيانات
 المقدمة للمعلومات يستجيب وقد اإلنترنت، شبكة إلى وصول ولديه المقدمة، بالمعلومات اهتمام له شخص أي
  .المستقبل في الحق وقت في

 المحاضرات المعرفة، اناتبي قواعد: هما االلكتروني، للتعليم نمطين ذلك إلى) 2010( زاهر ويضيف  
  :اإللكترونية

 إليها الوصول يمكن والتي ،اإللكتروني التعليم أشكال أهم من البيانات قواعد تعتبر: المعرفة بيانات قواعد - 
 خطوة التعلم وأداءات ومهام برامج عن وإرشادات إيضاحات تقدم التي االلكترونية المواقع برمجيات طريق عن
 محددة، اختبارات الجتياز المقدمة االستفسارات من العديد تتضمن والتي األسئلة تبيانا وقواعد خطوة –

 .هجائياً ترتيبها حسب منها يختار وأن بكلمة، إليها يرمز أن للشخص يمكن حيث ،متاحة تكون البيانات وقواعد
 عضو ويقوم نترنت،اإل عبر الكترونيا مناقشتها يتم التي الموضوعات بها ويقصد: االلكترونية المحاضرات - 
 يبدأ حيث ،لتعليميةا والمرحلة الطالب لسن المناسبة الموضوعات باختيار اإللكتروني التعليم في التدريس هيئة
  .السابقة التعليمية المراحل في الطالب انتهي حيث من

 في ولةمتدا أخرى مفاهيم مع متداخل مفهوم هو اإللكتروني التعليم مفهوم أن يتبين قد الصدد، هذا وفي
 التعليم مفهوم أن من) 2009( السيف إليه أشارت ما مع االتفاق يمكن االلتباس ولرفع أنه إال اإلطار، هذا

 ودمج استخدام مستوى في لالختالف يرجع فذلك األخرى، المفاهيم بعض مع متداخال بدا وإن حتى اإللكتروني
  :التالي الشكل يوضحه ما وفق وذلك. المحيطة والظروف التقنية
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 في التقنية بدمج المتعلق المتصل حد على يقع اإللكتروني التعليم فإن الشكل، هذا يوضحه ما وحسب
 متاحا التعليم يجعل حيث المرن، التعليم نماذج ضمن يندرج وإنما فقط، التقليدي الفصل يعزز ال لكنه التعليم،
 الكامل التحرر على يؤكد" كونه مفتوحا تعليما يعتبر كما مخفضة، وبتكاليف مختلفة وأوقات أماكن في للطالب
 التعليم، وسائلو القبول في باالنفتاح يتعلق فيما خاصة الطالب، على التقليدي النظام يفرضها التي العقبات من

 يتناسب ما اختيار في محدودة غير بحرية الطالب يتمتع حيث والزمان، والمكان والمسافات المناهج، ومستوى
  ". الشخصية وظروفه اتهقدر مع

 إال بعد، عن والتعليم اإللكتروني التعليم بين الكبير التشابه رغم أنه إلى) 12 ،2009( السيف تشير كما
 ما حسب مختلفة نظر وجهات من التعليم من النمطين بين االختالفات وتورد مترادفان، اعتبارهما يمكن ال أنه

  :التالي الجدول يوضحه
 بعد عن التعليم لكترونياإل التعليم الجانب

 دون المعلومات تلقي في ينحصر حيث سلبيا، دورا .بخطوة خطوة التربوية العملية في مشارك المتعلم دور
 .التعليمية المادة في والتفاعل المشاركة

 المتعلم مكان
 جزئيا،أو أو كليا فصال المعلم عن مفصوال يكون قد
 .كليا المعلم عن مفصوال يكون أن يجب .استخدامه مستوى حسب نفسها الصف غرفة في معه

 التعليمية المادة
 طبقًا آلخر فرد من عرضها وطريقة المحتوى يتغير

 . والمستقبلية اآلنية لقدراتهم
 خصائصهم اختالف على ثابتة المتعلمين لجميع معدة
 . زمنية بجداول وتقدم

 التقويم
 التعلم تأثير عن المعلومات لجمع مستمرة نشطه عملية
 .البرنامج نهاية في الطالب انجازات تقويم .وفاعليته

 أنماط ضمن يندرجان أنهما رغم بعد عن التعليم عن تميزه التي خصائصه اإللكتروني للتعليم أن ويبدو
 هي التقليدي التعليم نمط وبين بينه بالتالي الفروق أن يؤكد مما التعليمية، العملية في التقنية تدمج التي التعليم
  .جوانب عدة مستوى على التغييرات من العديد على ترتكز جوهرية، فروق
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 من بعدد يرتبط اإللكتروني التعليم من المرجوة األهداف تحقيق أن إلى اإلشارة تجب ذلك مع أنه إال
 يحول وقد ظاهري، تغيير مجرد يكون قد فإنه وإال توفيرها، الضروري من التي الجوهرية والمتطلبات الشروط
 مختلف سلبيات تجمع لم إن هذا منها، الفائدة تحقق ال تعليمية أنماط عدة من هجين نمط إلى التعليمية الممارسة

  .لها المدروس وغير والسطحي االرتجالي التطبيق نتيجة التعليمية األنماط تلك
 الطالب ودور ذاألستا بدور المرتبطة اإللكتروني التعليم متطلبات أهم توضيح على التركيز يمكن وعليه؛

  :يلي كما المداخلة هذه بموضوع لعالقتها
 منظومة أركان أهم أحد الجامعي األستاذ يعد: الجامعي األستاذ بدور المرتبطة اإللكتروني التعليم متطلبات -

 تحسين أن على والعشرين الحادي القرن في للتربية الدولية اللجنة أكدت وقد. فيها والمؤثر الجامعي التعليم
 مهارات معرفة إلى حاجة في فهم تدريبهم، وجودة انتقائهم تحسين على يتوقف التدريس هيئة أعضاء ةجود
 ،2009 السيف،. (للتعليم جديدة أنماط استخدام عند خصوصا مهنية، ورؤى شخصية خصائص وامتالك مناسبة
03(  

 التعليم الستخدام بدوره واعياً الجامعي األستاذ يكون أن ضرورة إلى) 46 ه، 1430( الشهراني ويشير    
 التعليم ليستخدم هفي تتوفر أن الالزم المطالب ضوحوو تحديد أن كما ذاته، وتطوير طالبه تعليم في اإللكتروني
 هإعداد برامج على يقوم لمن واضحة المطالب هذه ولتكون أفضل، بشكل دوره أداء في يساعده اإللكتروني
  :المطالب هذه أهم ومن. وتقويمه

  .االلكترونية والمقررات التعليم متصمي - 
  .التكنولوجيا توظيف - 
 نفسه مع الطالب وتفاعل البعض، بعضهم مع أو األستاذ، مع أو المحتوى مع سواء الطالب، تفاعل تشجيع - 
  .المعرفة الستقبال االستعداد خالل من
  .والتعاون اإلرشاد - 
  .الذاتي التعلم تطوير - 

 التعليم بنجاح الشخصي واقتناعه والوسائط، البرامج ومختلف حاسبال استخدام على قدرته على فضال
  .وبنتائجه اإللكتروني

 التعليم في التعليمية العملية محور الطالب يعتبر: الطالب بدور المرتبطة اإللكتروني التعليم متطلبات -
 على الطالب قدرة تعد لذلك. التعلم عملية في الطالب دور على كبير بشكل يعتمد األخير هذا إن بل اإللكتروني،

 الوقت إدارة على كالقدرة( الوسائط ومختلف األنترنت مع والتعامل وبرامجه ولواحقه الكمبيوتر استخدام حسن
 قاعدة)    إلخ...استخدامها أخالقيات ومراعاة التقنية مع التعامل وخطورة بفوائد الوعي للتعلم، المخصص
 قدرة على ترتكز فإنها التعلمات جودة وتحقيق منه الفائدة تحقيق أما ذاته، دبح اإللكتروني التعليم لتطبيق أساسية
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 فقط مقتصرا األمر يعد ولم اإللكترونية، المصادر مختلف توفره الذي الهائل المعرفي الكم مع التعامل حسن
 بتحد يتعلق اليوم األمر بل المعرفة، الكتساب إليها والوصول المصادر مختلف استخدام حسن على القدرة على
 نفسه، الطالب في خاصة مواصفات تتطلب التحدي هذا مواجهة أن والحقيقة. أيضا المعرفة بإنتاج يتعلق حقيقي

   .ذاتيا المنظم بالتعلم يعرف ما إطار في وذلك استخدامها، عليه معينة واستراتيجيات

  :ذاتيا المنظم التعلم - 2
 الكم استلزم حيث ذاتيا، المنظم بالتعلم االهتمام يدتزا العصر هذا يعرفه الذي المعرفي التفجر فرض

 دور ويبقى ذاته، بحد المتعلم على التعلم مسؤولية تلقى أن المجاالت شتى في والمعارف المعلومات من الهائل
 نشاطهم على ذلك في معتمدين ومعالجتها المعرفة اكتساب من تمكنهم ومهارات بآليات تزويدهم هو المعلم

   . عناصرها بكل التعلم عملية ومراقبة نظيموت وفعاليتهم
 خاللها من يوجه التي العملية" إلى يشير ذاتيا المنظم التعلم أن إلى )2011( شقة وأبو المالحة شيرت
 تقدمهم مدى لتقدير الراجعة التغذية بعمل ويقومون لتحقيقها، ويجتهدون األهداف يضعون حيث تعلمهم، الطالب
 بفعالية أهدافهم تحقيق إلى يصلوا كي سلوكهم ينظمون الراجعة التغذية تلك على وبناء األهداف، تلك تحقيق في
  .أكبر

 أداءه، خاللها من ويستثمر المتعلم فيها ينشط التي المعرفية الذهنية العملية بأنه Zimmerman ويعرفه
 ومستوى بدافعية مشاركا المتعلم فيها يكون عملية وهو منتظم، بشكل األكاديمية أهدافه تحقيق من يتمكن حتى
    )  2010 الدباس،. (نشط وسلوكي معرفي

 الدافعية: هي معينة، جوانب ذاتيا المنظم التعلم إطار في والضبط والمراقبة التنظيم عملية تشمل وعليه
  .والسياق والمعرفة والسلوك

 النماذج قدمتها التيو الباحثين من للعديد ذاتيا المنظم للتعلم التعريفات مختلف مراجعة تبين ،عموما
& Walters يشير ذلك ومع األبعاد، متعددة عملية أنه  المفهوم هذا بتفسير اهتمت التي المختلفة  Pintrich 

  . ذاتيا المنظم التعلم عليها يقوم أساسية افتراضات على قتتف النماذج هذه مختلف أن) 2010 الدباس،(
  :في االفتراضات هذه تتمثل

 بتحديد يقومون حيث التعلم، عملية في نشطين مشاركين يكونون ذاتيا المنظمون المتعلمونف: النشط البناء - 1
 إلى باالضافة الخارجية، البيئة في المتاحة بالمعلومات باالستعانة تحقيقها، استراتيجيات واختيار أهدافهم

  .الداخلية المعرفية بنيتهم في المعلومات
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 معينة أوجه في ويتحكموا المتعلمون يوجه أن الممكن من أنه إلى ضاالفترا هذا ويشير :التحكم إمكانية - 2
 إلى التحكم هذا ويخضع فيها، يعيشون التي البيئة جوانب بعض إلى باالضافة ومعرفتهم، ودافعيتهم لسلوكهم
  .التنظيم في الفردية الجهود في تتدخل أو تعوق أن يمكن التي والبيئية والبيولوجية الفردية الفروق

 عليه بناء تجرى المعيار، أو الهدف من ما نوع وجود ذاتيا المنظم التعلم نماذج تفترض: الهدف جهتو - 3
 بهدف والدافعية والمعرفة اإلدراك تنظيم خالل من األهداف تحقيق في التقدم مدى وتقييم التعلم تقييم عملية
  .األهداف تلك تحقيق

 من الشخصية الخصائص بين العالقة يتوسط المتعلم وسلوك ةلدافعي الذاتي التنظيم: ذاتيا المنظمة األنشطة - 4
  )2011 شقة، وأبو المالحة. (أخرى ناحية من النهائي األداء وبين البيئة ومعطيات ناحية

 نشطون مشاركون أفراد هم ذاتيا المنظمين المتعلمين أن إلى )2010( الدباس ترى اإلطار هذا وفي
  .وسلوكيا دافعيا تعلمهم عن ومسؤولون المعرفية وراء وما عرفيةالم بعملياتهم الوعي حيث من معرفيا،

 الذين المتعلمين أولئك أنهم في ذاتيا المنظمين المتعلمين خصائص) 62 ،2011( شاهين يحدد كما
  :هامة أشياء بأربعة القيام يستطيعون
 . دقيقا صحيحا تشخيصا معيناً تعليميا موقفا يشخص أن  -
 . المطروحة التعلم مشكلة لمعالجة تعلم إستراتيجية يختار أن -  
 .اإلستراتيجية فاعلية يراقب أن  -
   .التعلم موقف في ليندمج الدافعية لديه يكون أن  -

 استخدامه خالل من ذاتيا تعلمه توجيه على قادر المتعلم أن ذاتيا المنظم التعلم نماذج تفترض وعليه؛
 يتبعها والتي بنجاح، المهمة أداء نحو الموجهة الخطط بأنها لمالتع استراتيجيات تعرف. متنوعة الستراتيجيات

  )2010 الدباس،. (أهدافه لتحقيق المتعلم
 اكتساب أجل من شعوريا المتعلم يمارسها التي السلوكيات أو األفعال أو الخطوات مجموعة وهي 
  )2011 شقة، وأبو المالحة. (إليه الحاجة عند واسترجاعه، به وواإلحتفاظ وتخزينه، التعلم،

 المتعلم استخدام على بناء ذاتيا المنظم لتعلمل تعريفا) 2011( الشقة وأبو المالحة تورد ولذلك
 استخدامه خالل من تعلمه عملية في المتعلم فيها يشارك نشطة عملية" بأنه تعرفانه حيث الستراتيجياته،
 مراقبة التخطيط،( معرفية وراء ما تعلم جياتواستراتي) التنظيم التوسيع، التسميع،( معرفية تعلم الستراتيجيات

 تعلم الجهد، تنظيم الدراسة، ووقت بيئة تنظيم( التعلم مصادر إدارة واستراتيجيات) الذاتي التنظيم الذات،
  )مساعدة عن البحث األقران،
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 كما مهاأه نورد أن ويمكن ذاتيا، المنظم التعلم الستراتيجيات العلماء قدمها التي التصنيفات تعددت وقد
  ):د،ت.خليفة( يلي
  :وتشمل: المعرفية التعلم استراتيجيات: أوال
  .التسميع -1
  .اإلتقان -2
  .التنظيم -3
  .الناقد التفكير -4

  :وتشمل: المعرفية وراء ما االستراتيجيات: ثانيا
  .التخطيط -1
  .المراقبة -2

  :وتتضمن: المصادر إدارة استراتيجيات: ثالثا
  .تعلمال وبيئة وقت إدارة -1
  .الجهد تنظيم -2
  .األقران من التعلم -3
  .األكاديمية المساعدة طلب -4

  :التالية االستراتيجيات وتشمل: الدافعية المعتقدات: رابعا
  .داخلي هدف نحو التوجه -1
  .خارجي هدف نحو التوجه -2
  .المهمة قيمة تقدير -3
  .التعلم معتقدات في التحكم -4
  .داءواأل للتعلم الذات فعالية -5

  :ذاتيا المنظم والتعلم العالي التعليم في اإللكتروني التعليم عالقة -3
 التدريس على يقتصر يعد لم الجامعية المرحلة في التعليم من الهدف أن عليها المتفق األمور من بات لقد

 للجامعات اليوم يوكل لذلك. مختلفة وأولويات تعلم نظم تتطلب األصعدة جميع على المتسارع فالتغيير فقط،
 مهارات تنمية خالل من العصر هذا يميز الذي والثقافي القيمي التداخل مع لتعاملا على قادرة أجيال إعداد مهمة
 أي ،المعرفي البحث ومهارات المشكالت وحل الصائب القرار اتخاذ على والقدرة بتكارياإلو النقدي التفكير
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 الهجري،( .وإنجازها المهام مع والتعامل الجماعي للعمل إضافة معالجتها وكيفية المعرفة على الحصول كيفية
  )ت.د

. ذاتيا المنظم والتعلم اإللكتروني التعليم طروحات إليه؛ اإلشارة سبقت ما وحسب اإلطار هذا في وبرزت
  . بينهما تبادلية عالقة هناك أن القول ويمكن
 التحديات جميع ومواجهة اإللكتروني يمالتعل من المرجوة الفائدة تتحقق أن يمكن ال أنه نجد جهة؛ فمن   

 استراتيجيات استخدام على قدرة -السواء على األستاذ وحتى– الطالب لدى تكون أن دون ظهوره إلى أدت التي
 بها ويتميز يوفرها التي والوسائط البرامج وكذا والخبرات النشاطات تساعد ثانية؛ جهة ومن. ذاتيا المنظم التعلم
  .اإللكتروني التعليم

 جديدة رؤية عنها نتجت عامة، العالي التعليم منظومة في اإللكتروني التعليم أحدثها التي التغييرات إن
 وتدفق المعرفي الكم مع التعامل في المبادرة زمام أخذ في الفعلي االنخراط وفرضت والطالب، األستاذ لدور

  .الفعل برد االكتفاء وعدم المختلفة، تالمعلوما مصادر من سديدة وأحكام ناقدة رؤى واستخالص المعلومات،
 يمكن ال) 2010( الدباس يرى كما فإنه المعلومات، من هائلة كميات من يتوفر ما ظل ففي وبالتالي،

 معالجة له يمكن للمتعلم، ونشط فعال دور على ينصب اإلهتمام بدأ لذا قدراته، كانت مهما بها يلم أن فرد ألي
 التعلم تنظيم خالل من وفهمها استرجاعها من يمكنه بشكل وتنظيمها دقيق بشكل وتنظيمها المعلومات هذه

 تفيد التي األساسية الفرضية إلى يستند ذاتيا المنظم التعلم أن حيث .للمعلومات سلبيا متلقيا وليس الذات، وتنظيم
 الدراسات في النتباها يتوجه ومنه. األكاديمية التعلم أهداف تحقيق في كبيرة وبدرجة بفاعلية يسهم المتعلم أن

  .ذاتيا األفراد تعلم على اإليجابية آثارها تنعكس التي الصلة ذات لإلستراتيجيات أعمق فهم إلى الحديثة
 اإللكتروني التعليم تطبيق متطلبات أهم من أن إلى تشير حيث الطرح، هذا )23 ،2009( السيف وتؤكد

 التدريس على القادر المؤهل الجامعي األستاذ في ةالمتمثل األساسية البشرية العناصر توفر جامعة أي في
 ومرشد التعليمية للعمليات وميسر للمحتوى مبسط إلى مدرس من دوره تغير حيث الحديثة التقنيات باستخدام
  .ةخاص وخبرات ومهارات معارف اكتساب منه يتطلب وهذا وموجه،
� ،الذاتي التعلم مهارة من المتمكن المتعلم يتطلب كما)I M�. �Nالتعليم في التعليمية العملية محور هو المتعلم 

 التعلم واستراتيجيات الجديدة الممارسات تطبيق من هلتمكين تحد أمام عليه القائمين يجعل الذي األمر اإللكتروني،
   .المناسبة

 التعلم مهمة حسب المالئمة االستراتيجية اختيار كيفية على الطلبة تدريب يمكن فإنه المقابل؛ وفي
 بتنمية تسمح أن يمكن والتي ،التدريس في وطريقته األستاذ توجيهات خالل من ذلك يتم أن ويمكن وتوظيفها
 توفره الذي المعرفي الكم مع والتعامل األداء عليهم يسهل وبالتالي المشكالت، وحل التفكير على الطالب قدرة
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 يبني مما المالئمة، التعلم استراتيجيات استخدام على القدرة لديهم ويبني عالية، بكفاءة المعلومات تكنولوجيات
  .معرفي وراء والما الناقد والتفكير التنظيم على القدرة لديهم

 خطوات ذات المتعلمين نكسبه أن نحاول الذي التفكير كان كلما أنه إلى Swartz )سوارترز( أشار وقد
 القيام األساتذة من يتطلب وهذا التفكير، في همعادات من ويغيروا يتعلموا أن احتماال أكثر كان كلما وضوحا أكثر
 بتوجيهه ويقومون ويراقبونه تفكيرهم في يتأملون ثم ومن فيه يفكرون بما واعين يكونوا كي طالبهم بتحفيز
  ) 2006 والشبل، األحمد. (المعرفي فوق التفكير باستراتيجيات يسمى ما وهذا وتقويمه،
 التفكير تعليم أو تنمية هو اإللكتروني للتعليم األسمى الهدف أن إلى) 2006( والشبل األحمد تشير ،وعليه     
 الحديث، والعلمي التقني التقدم في ومشاركته بنفسه، المعرفة إلى التوصل على قادرا يكون حتى الطالب، لدى
   .ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات وتمثلها يمارسها، التي الذهنية النشاطات خالل من وذلك

 استجابة فعالية من نزيد او نحسن كيف هو اليوم التربية يواجه الذي التحدي نأ) 2010(ترى الجمل  اولذ

  . عموما استراتيجيات التعلم وفى المشكالت، وحل والتذكر، والتفكير، التعلم في الفرد
ليمية، قد توصل الخياط والعجمي إلى أن استخدام تكنولوجيا التعليم يساعد في تحقيق األهداف التعو

وتشويق الطالب، وجذب انتباههم نحو الدرس، وتقريب موضوع الدرس إلى مستوى إدراكهم،  وتحسين 
  )ت.،دالغدير( اتجاههم نحو موضوع الدرس

 وزيادة التعلم على واإلقبال بالدراسة، الطالب ارتباط زيادة على يساعد اإللكترونى التعلم أن الدارسات أظهرتو

  )2010القصاص، ( .للتعلم األساسية طلباتالمت وهى ، حضورال نسبة

، للمتعلمين الشخصية السمات مع االتساق االلكتروني التعليمتصميم برامج  عنديلزم  فانه عامشكل وب
خاصة ما  المتعلمين بين الفردية الفروق بمراعاة وذلكمتعلم،  لكل أفضل بيئة يوفر االلكترونيالتعليم  أن حيث

اتيجيات التعلم المنظم ذاتيا، حيث ال يتشابه الطالب في االستراتيجيات التي يتعلق منها باستخدام استر
بل إن المتعلم الواحد قد يستخدم استراتيجيات مختلفة حسب كل مهمة وموقف تعليمي، وهو ما . يستخدمونها

  .يمكن للتعليم اإللكتروني مراعاته وتوفيره للطالب
لى األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو فالتعليم اإللكتروني يتيح للطالب أن يركز ع

الدرس، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام االستفادة من المادة، وذلك ألنها 
يمكنه ) 21، 1429العبد الكريم، . (تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة، والعناصر المهمة فيها محددة

ر البيئة المالئمة ليستخدم الطالب استراتيجيات تعلم األقران وطلب المساعدة األكاديمية من خالل كذلك توفي
الوسائط المتعددة التي تسهل له التواصل مع زمالئه وأساتذته، وذلك عن طريق خدمات البريد اإللكتروني، أو 

لفورية من خالل مختلف البرامج كما يمكنه من الحصول على التغذية الراجعة ا...مواقع التواصل والدردشة
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والمقررات اإللكترونية، وتعد التغذية الراجعة من الجوانب الهامة التي تساعد الطالب على استخدام استراتيجيات 
  .ما وراء المعرفة وخاصة منها المراقبة والتقويم

  :خاتمة -
الواقع في مختلف مؤسساتنا التعليم اإللكتروني من أنماط التعليم التي يؤمل تجسيدها على أرض  يعتبر

الالزمة سواء المادية أو البشرية، وذلك لمسايرة التطورات الحاصلة الجامعية، وذلك بأن تتوفر لها المتطلبات 
  .في النظم التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في كثير من دول العالم

العائد منها يجعل من النفقات عملية ورغم التكلفة الباهضة التي يتطلبها هذا النمط من التعليم إال أن 
والحقيقة أن هذا لم يعد اليوم من قبيل الترف، وإنما حاجة وضرورة ملحة فرضتها . استثمار منتجة لقطاع هام

وأصبح تجسيدها يتطلب اقتناعا راسخا بجدوى هذا النمط من التعليم في إتاحة . جملة من الظروف والتحديات
رة على اللحاق بركب التقدم الحضاري والتعامل معه ومسايرته، بل وتغييره، في الفرصة لتكوين األجيال القاد

  .   عالقة تأثر وتأثير، ومن منطلق الفعل وليس رد الفعل
  

  :المراجع قائمة
 األلفية في العمل ومجاالت التعليم نوعية على االتصاالت تكنولوجيا أثر ).2006(عبدالمنعم  أبوزيد، عبدالباقي

 اإللكتروني الذي للتعليم األول الدولي المؤتمر ". ميدانية دراسة ." لها لالستعداد التعليمية تطلباتوالم الثالثة
  البحرين ‐ المنامة. البحرين بجامعة اإللكتروني التعليم مركز ينظمه

أثر استخدام استراتيجيات ). 2006(األحمد، نضال بنت شعبان مصطفى والشبل، منال بنت عبد الرحمن يوسف 
تفكير فوق المعرفي من خالل الشبكة العالمية للمعلومات على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير ال

  .جامعة الملك سعود. العليا لدى طالبات مقرر البرمجة الرياضية بجامعة الملك سعود
 البيئة قوماتم. اهللا عبد محمد والحازمي، اهللا عبد القادر عبد والحميري، سالم بن محمد بن أكرم بربكيت،

  .40- 21. طيبة جامعة. والتطلعات األبعاد. للفتاة العالي التعليم ندوة. الجاذبة الجامعية
جامعة . مجلة التعليم اإللكتروني. التعليم اإللكتروني واالستراتيجيات المعرفية). 2010(الجمل، أماني 
  .21. 2010مارس ). 5. (المنصورة

 المرحلة تالميذ لدى مبكر عالجي كمدخل ذاتيا المنظم التعلم راتيجياتاست). ت.د( أحمد السيد وليد خليفة،
  .مستقبلي الرياضيات مادة في التحصيل النخفاض المعرضين الموهوبين االبتدائية

 المرحلة وطلبة الجامعة طلبة بين ذاتيا المنظم التعلم مهارات في الفروق). 2010( الحليم عبد خولة الدباس،
  .72- 43). 144(6. األزهر جامعة التربية كلية مجلة. وأدبية علمية تخصصات في الثانوية



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

113 

 مارس). 5. (المنصورة جامعة. اإللكتروني التعليم مجلة. اإللكتروني التعليم مستويات). 2010( الغريب زاهر،
2010 .18  

 على يةالمصر اإلعدادية المدارس في اإللكتروني التعليم تجربة أثر). 2006( محمود محمد الدين، زين
 البحث منظومة. النوعية التربية لكلية الثاني العلمي المؤتمر. نحوها واتجاهاتهم للطالب الدراسي التحصيل
  .2006 أفريل 20- 19 من الفترة في المنعقد.  المستقبلية الرؤى -المعايير – التحديات مصر، في العلمي
 وجهة من تنميتها وأساليب ومعوقاتها اإللكتروني التعليم كفايات توافر مدى). 2009( سليمان بنت منال السيف،
 وتكنولوجيا وسائل في ماجستير رسالة. سعود الملك جامعة في التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر
  .سعود الملك جامعة. التعليم
 نماطوأ التعلم وإستراتيجيات المتقدمة التدريس إستراتيجيات). 2011( الحميد عبد حسن الحميد عبد شاهين،
   .االسكندرية جامعة بدمنهور التربية كلية التعلم

 الطبيعية العلوم تدريس في اإللكتروني التعليم استخدام مطالب). ه1430( ناصر اهللا عبد بن ناصر لشهراني،ا
  .القرى أم جامعة. التدريس وطرق المناهج في دكتوراه رسالة. المختصين تظر وجهة من العالي بالتعليم

). 2. (المعلومات دراسات. المعلوماتية عصر في الناقد التفكير). 2008( محمد الباتع حسن العاطي، عبد
149 -180.  

 األهلية المملكة مدارس في االلكتروني التعليم استخدام واقع). ه 1429( العزيز عبد مشاعل الكريم، لعبدا 
   .الرياض بمدينة
 تطبيقية دراسة. (السعودية الجامعات في للجودة دخلم المعرفة إدارة).  2012( سالم بنت أغادير العيدروس،
   .م2012 يناير. الثاني الجزء) 147. (االزهر جامعة التربية كلية التربية مجلة). القرى أم جامعة على
 التدريس في التعليم تكنولوجيات مجال في الحديثة األساليب توظيف). ت.د( علي ابراهيم فاطمة الغدير،

  .القاهرة جامعة. التربوية الدراسات معهد". تقويمية دراسة. "السعودية بيةالعر المملكة بمدارس
. المنصورة جامعة. اإللكتروني التعليم مجلة. ناقدة قراءة اإللكتروني التعليم). 2010( محمد مهدي القصاص،
   .8. 2010 مارس). 5(
  .السعودية. القرى أم جامعة التربية كلية منشورات اإللكتروني التعليم). ت.د( صدقة بنت سامية داح،م

 المنظم التعلم استراتيجيات بعض على التدريب أثر). 2011( أحمد سعده شقة، وأبو الفتاح عبد حنان المالحة،
. التحصيل منخفضي الموهوبين التالميذ من عينة لدى والتحصيل المشكالت وحل الذات فعالية في ذاتيا
   .331- 265). 87. (ببنها التربية كلية مجلة
 التكنولوجية التحديات أمام العربى الوطن فى التعليم). ت.د( اهللا عبد إبراهيم الهجرى،

www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/.../71.doc   
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  عنوان المداخلة

 باستعمال الطلبة بين االتصال تفعيل في الرياضية و البدنية التربية استاذ دور
  الحديثة الوسائل

  
�ة *&�(�                �I<� 1� 3. د-9�        �  ا�=>ا;
�ة *&�(�               !&دل �>�I. ا-9�           �   ا�=>ا;
  

  :ا���>;

 و البدنية التربية استاذ لعبهاي التي األدوار أهم إبراز حول حوريتم المداخلة هذه في عملنا

 الجو داخل ألهميته انظر الرياضية و البدنية التربية حصة سير فشل او انجاح في الرياضية

 وتربيته المختلفة الرياضية االلعاب في الطلبة رغبة تطوير الى الحصة تهدف حيث ، التعليمي

 الحضاري والتصرف النظام وحب بالمسؤولية والشعور والفردي الجماعي والعمل الشجاعة  على

 ومدى طلبته مع بها يقوم التي االتصالية العملية حيث من عمله في االستاذ بكفاءة مرتبط وهذا

 والبصرية السمعية العرض وأجهزة واالنترنت الحاسوب كجهاز الحديثة االتصال لوسائل استعماله

 بينه الجيدة الحميمية العالقة على ويحافظ له الطلبة واحترام لألستاذ الشخصية قوة في يزيد مما

  , وتعاليمه وارشاداته نصائحه يتقبلون يجعلهم مما تالميذه وبين
 الوسائل احلديثة -االتصال_ التربية البدنية _ التربية الرياضية_ااالستاذ : كلمات الدالة ال

  

  مــقــدمــة
 ذاتها، حد في غاية وليست وسيلة فهي الجماعة، بين والحيوية الهامة العمليات من االتصال عملية إن
 يمكن طريقه فعن لها، المتسبب وليس الفريق أعضاء بين التفاهم  نتيجة هو السليم االتصال أن معرفة وينبغي
  .نوعه كان مهما النشاط تنظيم
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 على أيضا بل بموضوعه، أو باالتصال القائم الفرد علم على فقط ليس االتصال عملية فشل أو نجاح إن  
 استقبال وكفاءة األفكار لهذه المناسبة االتصال طرق واستخدام األفكار صياغة في خبرته منها كثيرة اعتبارات

  .األفكار هذه يستقبل الذي اآلخر الفرد وتصرف فهمو
 بتعاون والفوز جيدة بطريقة األنشطة أو األعمال وأداء األهداف تحقيق في يساعد الجيد االتصال إن  
 ولنجاح .والنتائج األداء في المرغوبة التغييرات وإحداث بوضوح، تفهم والتعليمات األفكار وجعل اآلخرين،
 بين التفاهم ودرجة المستخدمة والوسائل الطرق مراعاة ومنها أمامه من العوائق الشيت وجب االتصال عملية
       .     والالعبين المدرب  او والطالب االستاذ وباألخص الرياضي الفريق أعضاء

 الجيدة النتائج تحقيق ناحية من الرياضية الفرق تطوير في هامة مكانة له االتصال فإن معلوم هو وكما
 في والالعب المدرب بين االتصال دور لمعرفة الدراسة بهذه قمنا المنطلق هذا ومن الالعبين، بمستوى والرقي
  .الرياضي الفريق نتائج وتحسين رفع
  :اإلشكالية -

 تسهل بحتة، اتصالية ظاهرة هي أساسها في البشري المجتمع فظاهرة اتصالي، بأنه اإلنساني المجتمع يتميز
  .أخرى ناحية من اإلنساني الهدف وتحقق ناحية نم البشري المجتمع أغراض
 الحياة من جزء االتصال فا الوجود، هذا له يهيئ اتصال دونما بشري تجمع يظهر أن الطبيعي غير من
  .آخر إلى جيل من وترحيلها عليها والمحافظة اإلنساني للمجتمع الطبيعية
 لتحقيق ووسيلة جلدته، لبني انتماء عصب االتصال يزال وال كان البشري، التجمع حضارات قيام عند
 فهو والنهاية، بداية له ليس إذ اإلنساني النشاط أوجه أقدم من يعد فهو المجتمع، أفراد بين واالندماج التناغم
 أن والواقع معهم، يتعامل ممن حوله من تغير وكلما اإلنسان، بيئة تغيرت كلما يتغير اإلنسان حياة من جزء
 للتعلم به ويتصلوا بهم ليتصل المجتمع، في معه ويعملون يعيشون الذين األفراد مع االتصال دائم اإلنسان
  . ومناقشاتهم أحاديثهم في األفراد إليها يرمي أهداف من ذلك إلى وما والتأثير الفهم وتحقيق واإلفادة،
 به يقوم فعل رد أو سلوك كل أن لنا تبين جماعة، أي أعضاء بين المنتشرة للعالقات التحليلية الدراسة إن
  .الجماعة داخل عالقة عن تعبير هو الجماعة أعضاء نحو وتعقل وعي وعن متعمدة بطريقة الجماعة في الفرد

 الفرق خاصة الرياضية الجماعات إلى نظرنا ويصرف يقودنا كانت جماعة أي داخل العالقة فدراسة
 اجتماعية ظاهرة باعتبارها فالرياضة األفراد، بين العالقات لدراسة خصبا مجاال تعتبر الرياضة إن إذ والنوادي،
 الجماعات داخل العنف ونبذ االتصالية عالقاتهم وتقوية سلوكهم بتوجيه وأفراده المجتمع في التأثير في تساهم
 وما العملية هذه ألهمية نظرا االتصالية، العملية دراسة نماذج أهم من نعتبرها أن يمكن والتي الرياضية والفرق
  .الفريق وأفراد المجتمع أفرد بين الربط في إيجابيات من لها
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 يكون فعندما.  اإلداري الالعب، المدرب،: أساسية أضالع ثالث إلى يستند أن البد ناجح فريق أي أن يقال
 الطموحات مع ومتماشيا مرضيا الناتج يكون قد وإيجابية علمية أسس على وقائما صحيحا هؤالء بين االتصال

 هذه في واألساس المرجوة، النتائج تحقيق وصعوبة وضعف تدهور إلى يؤدي قد غيابه دوعن الغالب، في
  .بالمدرب والالعب بالالعب المدرب عالقة هو المعادلة
 هذا باالتصال، عليه نصطلح ما وهذا عالقة، وجود إلى يؤدي والالعب المدرب بين الدائم االحتكاك إن
 فهذه اآلخر، الطرف إلى منهما كل ذهن في المعاني أو األفكار نقلل طريقة أو نهج وجود بدوره يتطلب األخير
 وتعلم األهداف وضع في تساهم قد والمدرب الالعب بين المعلومات لتبادل اتجاهين ذات باعتبارها العملية
 المراد واألهداف النتائج على بأخرى أو بطريقة يؤثر قد مما الدافعية واكتساب أشكالها بمختلف المهارات

  . إليها وصولال
 االتصال لدراسة أو والالعب المدرب بين االتصال دور إليجاد كمحاولة البحث هذا يأتي سبق مما وانطالقا

  .الرياضية النتائج تحسين في وأثره األخيرين هذين بين
  : التالي النحو على صياغتها يمكن البحث إشكالية فإن ذلك على وبناءا
  الرياضي؟ الفريق داخل النتائج وتحسين رفع في ورد والالعب المدرب بين لالتصال هل
  :الدراسة فرضيات        

  . الرياضي الفريق داخل النتائج وتحسين رفع في دور والالعب المدرب بين لالتصال �
 النتائج تحقيق في يساهم أن)  العب ، مدرب(  الرياضي الفريق داخل الجمعي االتصال بإمكان �

  المرجوة
 الفريق نتائج من الرفع في المساهمة إلى والالعب المدرب بين لشخصيا االتصال يؤدي قد �

 . الرياضي
 . االتصالية العملية على تأثيره خالل من الرياضي الفريق نتائج على أثر للمدرب الشخصي للسلوك �
  . الرياضي الفريق نتائج وتحسين رفع في دور والالعب المدرب بين المنتهجة االتصال لطريقة �
  

  تصالاال: أوال
  : االتصال تعريف  -1

  :لغة-أ
 ومعناها COMMUNIS الالتينية الكلمة إلى يرجع COMMUNICATION اتصال كلمة أصل 

COMMON فكرة أو شيء حول التفاهم أو المشاركة يتضمن كعملية االتصال أن لتبين مشترك أو عام بمعنى 
 بشيء اتصل ما والوصلة االتصال: نظورم لبن العرب لسان في جاء وقد... ما معنى أو أسلوب أو اتجاه أو
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 وصلة وصال الشيء ووصلت وذريعة، اتصال أي وصلة، بينهما فيما بشيء اتصل شيء كل الليث ،قال
 وصلنا أي ،" القول لهم وصلنا ولقد:" الكريم القرآن في وجاء الفصل، خالف والوصل الهجران ضد والوصل
 ،ووصل ينقطع لم بالشيء الشيء ،واتصل يعتبرون هملعل ببعض بعضها مضى من وأقاصيص األنبياء ذكر
 وفي...  إياه وأبلغه إليه أنحاه وأوصله إليه ووصل وبلغه، إليه انتهى إليه وتوصل وصوال، لشيء إلى الشيء
 إليه، الوصول في تلطف أي إليه وتوصل يتصلون، أي"  ميثاق وبينهم بينكم قوم إلى يصلون الذين إن:"التنزيل
  ...أربعة معان حول يدور العربية اللغة في فاالتصال
  .الشيء إلى والذريعة التوصل �
 .واالنقطاع الفصل وخالف الهجران ضد الوصل �
 .إليه الوصول في تلطف أي وبلغه إليه انتهى: إليه توصل �
 ذكرنا كما وشائع عام بمعنى"COMMUNIS" الكلمة من مشتق الكلمة أصل فإن األجنبية اللغات في أما
 وكصفة المفرد في COMMUNICATION اتصال كلمة:"أن اإلعالمية المصطلحات قاموس في وجاء أعاله،
 إلى فتشير الجمع صيغ في االتصال أما معنى، نقل طريقها عن يتم التي االتصال عملية إلى لإلشارة تستخدم
  "...االتصال مؤسسات أو نفسها الوسائل
  :اصطالحا - ب

 أو كتابية أو شفاهية الرموز هذه كانت سواء ووسائل زرمو واستقبال إرسال عملية عن عبارة هي
 في ومتعددة متنوعة عالقات نشوء إلى يؤدي الذي االجتماعي للتفاعل أساساً االتصال عملية وتعتبر لفظية،
  .أكثر أو شخصين بين كانت سواء المواقف مختلف

 أو كتابية أو شفاهية الرموز هذه كانت سواء ووسائل رموز واستقبال إرسال عملية عن عبارة هي
 في ومتعددة متنوعة عالقات نشوء إلى يؤدي الذي االجتماعي للتفاعل أساساً االتصال عملية وتعتبر لفظية،
  .أكثر أو شخصين بين كانت سواء المواقف مختلف

 بهاتمن باالتصال القائم أو الفرد بمقتضاها ينقل التي العملية:" بأنه االتصال فيعرف" هوفالند كارل" أما
  ...للرسالة مستقبل أي اآلخرين األفراد سلوك يعدل لكي لغوية رموزا تكون ما وعادة

 يتطلب مما اآلراء أو األفكار أو للحقائق مشترك تبادل:"بأنه االتصال لدراسة القومية الجمعية وتعرفه
  "... ضمني انسجام وجود عدم أو وجود عن النظر بغض العناصر كافة بين التفاهم إلى يؤدي واستقباال عرضا
  :االتصال لمفهوم المقاربة المصطلحات بعض -2

 يستهدف واإلحصاءات واألرقام الحقائق على يقوم موضوعي تعبير عملية عن عبارة هو: اإلعالم 2-1
  .وغيرها المسرح، التلفاز، اإلذاعة، الصحافة،: منها والتي العديدة وسائله خالل من الناس بين التفاعل تنظيم
   :واإلعالم االتصال بين الفرق-3
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  :في تكمن واإلعالم االتصال بين الجوهرية الفروق أن عيساني رحيمة الدكتورة ترى
  .اإلعالم من أشمل االتصال -    
  .اإلعالم من أقدم نشاط االتصال -   
  .دائما له مخطط اإلعالم بينما عشوائيا يكون قد االتصال -   
  .محددة وسائله ماإلعال بينما أكثر وسائله االتصال -   
  .اإلنسان يمارسه نشاط اإلعالم ،بينما الكائنات كل تمارسه نشاط االتصال -   
   سلبيا المستقبل دور يكون بينما والرسالة، المرسل أساسيين عنصرين اإلعالمية العملية تتضمن -   

  .لالمرس مع بتفاعله إيجابي بدور المستقبل قيام تشترط التي االتصالية العملية بخالف
  :االتصال وفوائد أهداف -4
 
 
 
  
  
  
  
  

   ...1992-المعاد مصطفى حمدي نموذج): 1( شكل
  :لالتصال األساسية العناصر -5
 بإرسال االتصال عملية يبدأ الذي الشخص وهو من؟ بالسؤال المقصود وهو )...:المصدر(المرسل -5-1

  .ادهابإعد يقوم التي الرسالة خالل من المعلومات أو الرأي أو الفكرة
 في نرى حيث المعاون، وجهازه المدرب بين الرياضي مجالنا في الحال هو كما آخر فردا المصدر ويكون
 خالل من االتصال بعملية القائم بعملية المدرب ويقوم المصدر هو يصبح المعاون الجهاز أن األحيان بعض
  .باالتصال والقائم المعلومات مفهوم بين نفصل أن هنا نفضل لذا واإلرشاد، التوجيه عملية
 المعاني وتتضمن المستقبل إلى المصدر ينقله الذي المحتوى أو الفكرة أو المعنى وهي..: .الرسالة -5-2
 غير أو المنطوقة باللغة سواء رمزيا عنها التعبير يتم معينة، بموضوعات تتعلق التي واآلراء واألفكار
  .بها يقدم التي واللغة للموضوع ركالمشت الفهم على االتصال فاعلية وتتوقف المنطوقة،

 أهداف وفوائد االتصال

تفهم الفرد للعمل 

 املكلف به

التعرف على 

 مشكالت

 ومعوقات العمل

تدعيم مفهوم 

العالقات 

 اإلنسانية

حتقيق التنسيق يف 

 األداء

تدعيم العالقات 

بني أعضاء 

 الفريق
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 عبر تنتقل ، ذلك غير أو مصورة، أو) مطبوعة(مكتوبة أو ملفوظة، كلمات شكل على الرسالة تكون وقد      
 الرسالة تفكك حيث...) العين،األذن،(حواسه خالل من المستقبل، إلى ذلك غير أو الضوء، أو الورق، أو الهواء
   دماغ في رتستق رموز إلى تحول ثم وتحلل
   .المستقبل
 إطار في المعنى وأدراك الرموز بتفسير ويقوم الرسالة يستقبل الذي فهو المتلقي هو :المستقبل -5-3

 الالزم األدنى الحد تمثل الثالثة العناصر وهذه ، االتصال عملية خالل بها سيقوم التي العقلية العمليات
  .المجموعة أو للفرد بالتنسيق بدورها ومتق اتصالية عملية بأنها العملية لوصف والضروري

 وهذه) الالعبين(المستقبل إلى) المدرب(المرسل من الرسالة نقل خاللها من يتم التي هي :الوسيلة - 4- 5      
 وحدود وانتشارهم، المتلقين، وحجم االتصالي، الموقف باختالف إمكانياتها أو خصائصها في تختلف الوسيلة
   .متلقينوال المرسل بين المسافة

  : المدرب: ثانيا
           : المدرب تعريف -1
 الذي الخاصة الكاريزما ذات الشخص"  بأنه تعريفه بإمكاننا القدم كرة لمدرب شامل تعريف تكوين أردنا ما إذا

 واحد فريق في الالعبين من منظمة و متناسقة مجموعة ليكون خاصة دورات من اكتسبها التي خبراته يستخدم
  "  الفوز تحقيق و قدراتهم تطوير في تساعدهم معينة لعب خطة وفق
  :  الناجح المدرب خصائص -2
 مستواه من ترفع التي التدريب   مبادئ و بأساسيات معرفته و المعتمدة التدريبية للشهادات امتالكه   – 1

 جانب إهمال معد مع ذلك في عالي مستوى على متخصصين بمدربين االستعانة و خبراته من تزيد و التدريبي
  .. شابه ما أو مدرب كمساعد العملي التدريب

 إيجابا التأثير على قدرة و جاذبية و حضور صاحب المدرب يكون أن بمعنى الكاريزما المدرب يملك أن   - 2
 إتباع و تقليده محاولة بالتالي و المثالي بالشخص لوصفه اآلخرين تدفع التي االستقاللية تمنحه بحيث حوله بمن
  .. الميزة هذه يفتقدون المدربين من الكثير أنه التأكيد مع.. فتهفلس
  ..بالمجمل التصرفات و الكالم بطريقة االهتمام كما العامة الهيئة و األناقة و المناسب بالشكل االهتمام – 3
 آرائهم نع للتعبير الفرصة منحهم و الالعبين مع التشاور و اللعبة أطراف مع الفعال التواصل على القدرة – 4
  .. البناء االنتقاد و
 زيارة ،، الالعبين أحد ميالد بعيد كاالحتفال ،، الرياضي اإلطار خارج االجتماعية العالقات إيجاد  - 5

 مساعدة و.. اللعبة أفراد و المدرب بين التكافلية الروح تعزز أطراحهم و أفراحهم مشاركتهم و العائلية الالعبين
  .. سببها كان مهما النفسية اتاألزم من للخروج الالعبين
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 األعصاب على السيطرة و بعقالنية التصرف و الشخصية قوة و بالنفس الثقة مثل الصفات بعض امتالك – 6
 على القدرة و االلتزام و االتزان و الهدوء و بالصبر التحلي و التردد عدم و الغضب أو الحزن أو الفرح عند
   ..  الحماس و ادةاإلر و العزيمة من جرعات الفريق منح
 مستفيضة دراسة طريق عن ذلك يتم و المتاحة الفريق إمكانات وفق للفريق المناسبة اللعب طريقة إيجاد – 7

 مهارات يكيف أن المدرب يستطيع بحيث ،، الملعب أرض على بلورتها و التدريبات خالل الالعبين لقدرات
 الواجبات إعطاء و سليم بشكل توظيفه و لملعبا أرض على األنسب بالمكان وضعه في ميزاته و الالعب
 قراءة على قدرته و المدرب لنجاعة يعود هذا كل..  يستفيد و يفيد خاللها من التي و بها القيام منه المطلوب
  .. الالعب

 قبل النادي إطار في حوصلتها محاولة و الالعبين مع فردي بشكل تحصل التي المشكالت حل إمكانية – 8
 و الالعب و المدرب مسيرة على تؤثر أن المحتمل من إشاعات من يتبعها ما و بلبلة إحداث و الملإلع خروجها
  .. الفريق
 ، التصريحات خالل من واضحا يكون هذا و يدربه الذي الفريق مع واقعي و موضوعي المدرب يكون أن – 9
 العلم مع كاسحة نتيجة و سهل فوز سيحقق فريقي بأن للقول المباراة قبل المدربين بعض يخرج أن السذاجة فمن

  .. المتدنية الالعبين بقدرات المسبق
 مدرب فمثال:  إخفاقه أو نجاحه لمدى معيار تكون بحيث للمدرب اإلستراتيجية الخطة وجود ضرورة – 10
 عدم حال ففي ،، البطوالت كل لحصد دائما يطمح و موسم كل في البطوالت تحقيق على معتاد فريق يدرب
 مستواه آخر فريق بينما ،، الفريق مع فشل المدرب بأن القول بإمكاننا المطلوب تحقيق في لمدربا نجاح

 المركز الفريق هذا احتل حال ففي ،، نادي 20 بين من الممتازة األندية ضمن للبقاء دائما يسعى بأنه معروف
 يسعى و أسطورة المدرب هذا يصبح و تاريخي إنجاز حقق قد المدرب يكون الحالة هذه في الخامس أو الرابع
  .. معه للتعاقد الجميع
   :الرياضي للمدرب االتصال مهارات -3
 :االحترام -3-1

 المدرب يقدمه الذي الثناء و التشجيع ويفسر ، مدربه في االحترام و الثقة يفقد الالعب تجعل أساليب عدة هناك
 : منها سلبي نحو على
 يبذله الذي الجهد أو األداء على النظر يصرف و ، فقط فوزال حالة في العب التشجيع المدرب تقديم - 

 .الالعب
 : منها تقدير و ثقة موضع تجعلك أسباب وهناك - 
 .بالرياضة الجيدة المعرفة •
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 .الالعبين نحو الود و الصداقة مشاعر عن التعبير •
 : االيجابي التعامل - 3-2
 .المنافسة و التدريب أثناء الالعبين نحو المدرب سلوك تحليل 
 .لالعبين الثناء و التشجيع يقدم 
 .القرارات اتخاذ في للمشاركة لالعبين الفرصة يتيح 
 .الالعبين لتوجيه التربوية العبارات يستخدم 

 وكذلك الالعبين لدى النفس في الثقة ضعف إلى يؤدي الالعبين مع التعامل في السلبي األسلوب المدرب استخدام
 مع التعامل في السلبي األسلوب يستخدم المدرب تجعل أسباب من و ، ربالمد نحو االحترام و التقدير نقص

 :منها الالعبين
  .لالعب االيجابي بالسلوك االهتمام من أكثر األخطاء على بالتركيز المدرب اهتمام* 

 .الالعب قدرة تفوق ألهداف المدرب وضع
 :األداء توجيهات -3-3
 .مرات عدة الخطأ يكرر و – فنيا خطأ الالعبين أحد ارتكب التدريب أثناء

 وذلك ، إصالحه كيفية له يوضح أن دون ، األداء في خطأ وجود إلى الالعب المدرب وجه:  األول الموقف
 .الالعب و المدرب بين االتصال عملية و الثقة من يضعف
 و منها عبالال يستفيد أن إلى تؤدي توجيهات قدم أي ، إصالحه كيفية و الخطأ المدرب حدد: الثاني الموقف
 . بينهما االتصال عملية تحسين و بالمدرب الالعب ثقة زيادة إلى يؤدي مما األداء يتحسن

 :االيجابي االستماع - 4- 3   
 التعرف في تفيد حيث الالعب و المدرب بين االتصال عملية لنجاح كبيرة أهمية الجيدة االستماع مهارة تمثل
 ؟ سلوكه تنظم التي الدوافع وماهي ، ؟ انفعاالته وماهو ؟ ريفك كيف. لالعب الداخلي السلوك خصائص على
 وبذلك ، منهم أي مع الحديث عن يعرض سوف الالعب أن يعني لالعب الجيد االستماع يجيد ال المدرب وكون
 تركيز و انتباه إلثارة فيه المرغوب غير السلوك تعمد إلى الالعب يلجأ قد وربما االتصال عملية تضعف
 .المدرب

 ):الجسمي(  اللفظي غير االتصال - 5- 3  
 اللمسي السلوك ،)  منخفض ، مرتفع( الصوت خصائص ، األصابع إشارات ، الرأس أنحاء(  الجسم حركات  
 رضا عن بعيد الالعبين أداء تحو سلبية أو ايجابية انفعاالت يعكس أن يمكن ذلك وكل

     .المنافسة أو التدريب أثناء معينة مواقف في الالعبين سلوك على المدرب
 : المعلومات توصيل -3-6
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 . يسر و بسهولة العب يريدها التي المعلومات توصيل المدرب يستطيع
 يمكنه كما ، بسرعة الالعبين جذب يستطيع و بوضوح يتكلم و فهمها الالعبون يستطيع التي العبارات فستخدم
 يقدم - مهارات تدريب أو لتعلم التساؤالت عن ابةاإلج ، البصرية المتابعة خالل من الالعبين مع الجيد االتصال
   .الالعبين مع التعامل عند الصبر لديه – تصحيحها كيفية و لألخطاء مختصرا شرحا
  :الالعب: ثالثا
  :المتفوق الالعب -1

 ألي التنافسية الرياضة ممارسة أن كما رياضية منافسة في فعالة بطريقة يشارك الذي الرياضي به يعرف
  .أخر نوع دون الرياضة من نوع ممارسة إلى تنجذب الرياضيين فئة نجد يثبح رياضي

  : الالعب سلوك -2
 .الفريق مكتسبات عن الدفاع
 .المراتب أعلى إلى بالفريق للوصول العزيمة و اإلرادة
   .الفريق نتائج تحقيق سبيل في التحمل و الشجاعة
   :االتصالية العالقة تطوير في الالعب دور -3
 إلى الالعب حاجة فان عامة أهداف تجمعهم و بعض إلى بعضهم يحتاج الواحد المجتمع في األفراد كان اذا

 تطويرها على يعمل جيدة عالقة يخلق ا دور لديه يبرز ما هذا و أعظم و أشد تكون) الفريق( المحدود مجتمعه
 التي المشاكل حل على العمل و زمالئه بين التي األخوة و الصداقة و كالمصادفة ، االيجابي توظيفها خالل من

  . بسرعة تحدث
  : الدراسة إجراءات  - 1  
  : العينة - 1- 1
 .العبا 24و) 02(مدربين في وتمثلت مقصود بشكل العينة اختيار وتم
  : والمكاني الزماني المجال - 1-2

 برج نادي: ( تاليكال وهي الطائرة للكرة األول الوطني القسم من فريقين مستوى على الميدانية الدراسة أجريت
 المتعددة القاعة من بكل 2009 ماي15إلى10 من الممتدة الفترة في)  المسيلة رجاء رائد  ونادي بوعريريج،
 .المسيلة رجاء رائد فريق ومدرب لالعبي بالنسبة فردا فردا بالالعبين واالتصال بوعريريج ببرج الرياضات

  : المنهج - 3- 1  
  . به القيام أو عمله المراد البحث طبيعة لمالئمة كوذل الوصفي المنهج على اعتمدنا
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  : إليها المتوصل النتائج - 4- 1
 تعاونا اللذين والفريقين الرياضية الفرق نتائج تحسين في وفعال كبير دور والالعب المدرب بين االتصال - 

  .ذلك على دليل أحسن الدراسة هذه في معهما
-الشخصي االتصال وطريقة - الجماعي-الجمعي االتصال طريقتي بين مزاوجتهم أو المدربين استعمال أن - 

  .الرياضية النتائج أفضل تحقيق إلى يؤدي - الفردي
- الجمعي االتصال بطرقتي الدراسة هذه في والممثلتين والالعبين المدربين بين المنتهجة االتصال لطريقة - 

 الرياضي الفريق نتائج رفع في دور أخرى جهة من -الفردي-الشخصي االتصال وطريقة جهة، من - الجماعي
  .وتحسينها

  خــاتمــة
 أو ايجابيا تؤثر بالغة أهمية من له وما العبيه بين و بينه االتصال قيمة يقدر الذي المدرب أن القول خالصة
 صحيحة وطريقة ، الواسعة الخبرة و العلمية بالشهادة مسلحا يكون الذي و الرياضي، فريقه نتائج على سلبا
 التدريب مهمة لتولي األنسب وهما الشخصي و الجماعي االتصال طرق استعمال ويحسن ، الالعبين مع لللتعام
 األخرى الحياة مجاالت جميع في وإنما فقط المباريات أو التدريبات في ليس أكثر االجتهاد إلى الالعبين ودفع
  . االنجازات و النتائج أفضل يحقق أن يمكن الذي المدرب وهو

  :اقتراحات
 الخبرات نقل يتم طريقه عن أن باعتبار وطرقه لالتصال بالغة أهمية إعطاء والالعبين المدربين على يجب -  

  الالعب إلى المدرب من واألفكار والمهارات
 والشخصي الجمعي االتصال طريقتي بين وغيرها التدريبات خالل المزاوجة على الطائرة الكرة مدربي حث - 
  ).الفردي(الشخصي االتصال طريقة على أكثر التركيز مع لالعبين، ونصائحهم راتهموخب أفكارهم إيصال أثناء
 لكل االتصالية المهارات لتطوير األكبر الوقت فيها يخصص أمكن إن وخارجه الوطن داخل تربصات تنظيم - 
  .المجال هذا في مختصون يقدمها والمدرب الالعب من

  المراجع قـائمة
 .وسنة نشر دار الجماهيري،بدون االتصال إلى المدخل:موسى محمد أحمد عن نقال -1
 .2007 الجزائر، باتنة، والحكمة، الكتاب دار ،1ط واالتصال، اإلعالم إلى مدخل:ني عيسا رحيمة -2
 .سنة دون جدة، الشروق، دار دط، ،)عربي- انجليزي(اإلعالمية المصطلحات قاموس:عزة فريد محمد -3
 اإلسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب دط، االجتماعية، الخدمة في تصالاال تكنولوجيا: فهمي سيد محمد -4

2006. 
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 الجامعي كتب االجتماعية، للخدمة العالي المعهد دط، والتطبيق، النظرية بين االتصال:بدوي حافظ هناء -5
 .1988 اإلسكندرية، الحديث،

 .2008 األردن، الحديث، الكتب عالم ،1ط الجماهيري، االتصال سيكولوجية:سعيد جبر سعاد -6
 و للنشر الهدى دار ،1ط المدرب، و لالعب الرياضي للتدريب العلمية األسس:  أخرون و الفاتح مصطفي -7

 .22ص ،2002 ، مصر ، التوزيع
 . 2000 ، مصر ، العربي الفكر دار ، 1،ط النفسية المهارات تدريبات ، راتب كامل أسامة -8
 . 1990، السعودية ، القادة إعداد معهد ، ط بدون ، الرياضي لنفسا علم:  النقيب كاطم يحي   -9
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  :��ان ا��0ا�8(
Les technologies de l'information et de la communication et l'enseignement en 
sciences humaines à l'université Kasdi Merbah: usage et appropriation  
Hadjadj Fatiha et Djaber Malika 
          La grande évolution technologique de notre époque est parait comme imaginable pour 

les uns mais pour les autres est un évènement qu'il faut le profiter, le gagner et le prendre en 

considération. Ce monde virtuel qui rend la vie quotidienne plus rapide, plus facile et plus 

confortable ouvre la porte sur de multiples moyens et des technologies remarquables. Le 

monde d'assimilation du réel devient successivement plus attirant de tout le monde: petit et 

grand, des hommes de culture ou des gens ordinaires, hommes et femmes, fonctionnaires et 

administrateurs, étudiants et enseignants… donc tout le monde essaye d'acquérir et 

d'apprendre l'usage des moyens et des technologies d'information et de communication. 

L'analphabète, de nos jour, est celui qui ne connait pas l'usage de l'ordinateur, des i-phones, 

des i-pads… 

           Les communautés scientifiques d'enseignement et même de recherche à leur tour 

entament ce monde qui présente beaucoup d'intérêt pour la recherche scientifique et de 

l'enseignement dans toutes les branches, Massit-Folléa Françoise nous explique: "La notion 

d'imaginaire(s) a connu un réel succès en sciences sociales car elle permet de réintégrer dans 

une perspective anthropologique les manières de faire, les discours et les objets de la société 

contemporaine. Abondamment sollicitée dans l'étude des relations entre technique et société, 

cette notion est le plus souvent confondre avec d'autres: le mythe, l'utopie, l'idéologie, le 

symbole, la croyance. Elle permet une sorte de "ré enchantement du monde" incertain, 

complexe, parfois anxiogène, de la technique, et cela d'autant plus, dans le champ des 

recherches sur les technologies de l'information et de la communication, que celle-ci sont 

censées proposer un horizon infini de "progrès" aux sociétés humaines"1  

             Comme on sent très clairement ses relations de corrélation entre les technologies de 

l'information et de communication, il est nécessaire d'en profiter. les traces et les effets de ces 

technologies sur la société, nous pouvons les voir, les sentir et les remarquer par des 

                                                 
1
 Massit-Folléa Françoise et autres. Imaginaire(s) des technologies de l'information et de communication. La maison des 

sciences de l'homme. Paris 2009. P 09.   
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représentations sociales: les modes vestimentaires, les modes de parler, de marcher… à cause 

de la gouvernance de l'internet qui constitue la première condition de l'acceptabilité de ces 

technologies selon l'avis de plusieurs spécialistes. 

           L'enseignement est le domaine qu'il faut le moderniser, développer et l'améliorer pour 

la progression de la société en générale. Donc, l'enseignement a un rôle très indispensable 

pour l'évolution de la société et du monde, certainement, plusieurs spécialistes en pédagogie et 

même en psychologie d'enseignement visent à améliorer les conditions les dimensions qui 

peuvent aides à la meilleure maitrise dans le processus d'enseignement et d'apprentissage: les 

méthodes et les démarches d'enseignement, les conditions de travail, la maitrise de la 

psychologie des apprenants, la compétence et la qualité des enseignants… en plus, la 

révolution technologique qui marque notre époque et l'avènement des nouvelles technologies 

de l'information et de la communication présentent-ils un intérêt à l'enseignement? ou au 

contraire entravent-ils le processus d'enseignement et d'apprentissage? Cet article, donc 

cherche à éclaircir la relation entre les technologies de l'information et de la communication et 

le processus d'enseignement d'apprentissage et d'enseignement en sciences humaines à  

l'université Kasdi Merbah.  

 

           L'importance des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication: 

                 Avant de savoir l'importance des nouvelles technologies, il faut tout d'abord 

expliquer leur notion. Selon l'époque où la définition est introduite et selon la source, plusieurs 

définitions sont présentées. Plusieurs raisons de la multitude des définitions mais le plus 

remarquable est celui qu'en raison du renouvellement et l'apparition des nouvelles 

technologies à chaque période. Selon le dictionnaire terminologique les TIC sont:       " 

l'ensemble des technologies issues de la convergence de l'informatique et des techniques 

évoluées du multimedia et des telecommunication, qui ont permis l'émergence  de moyens de 

communication plus efficaces, en ameliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et 

l'échange de l'information".  
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         Une autre définition aussi qui me parait la plus simple mais aussi la plus adéquate est 

que les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme étant 

l'intégration des technologies de télécommunication, de l'informatique de multimédia et 

l'audiovisuel.       

        Ces moyens indispensables pour le petit comme le grand relient plusieurs domaines 

ensemble: l'informatique, les multimédias et télécommunication. Pour cela ils facilitent 

beaucoup des travaux et même de recherche dans des durées remarquables. Sur le plan 

politique, économique, social et même culturel, ils suppriment les frontières et les obstacles de 

faiblesse et lentement des transformations,  d'échanges et de la diffusion des informations. 

          Sur le plan culturel, le plan de l'enseignement et de la recherche scientifique, ils sont 

certainement  des moyens nécessaires pour améliorer le processus d'enseignement et 

d'apprentissage. Dans un autre plan, chaque nouvelle invention a certainement des effets qu'il 

faut les prendre en considération et essayer de les éviter en organisant leur usage.    

 

            Les effets des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication:   

           Cependant que ce moyen présente un grand aide pour l'humanité, mais il a certainement 

des points noirs et des inconvénients qui font peur pour une grande partie de la société, 

Mathias P parle des trois facettes de l'internet: "La première concerne ce qu'on désigne dans 

une langue un peut triviale comme" les fabuleuses opportunités de l'internet"  en termes de 

commerce, en termes des connaissances, en termes des loisirs, etc […] une sorte d'horizon 

pratique et / ou cognitif sans limites […] le coté un peu "sulfureux" de l'internet, voire 

même 'diabolique: l'internet serait un royaume d'illicéité parce qu'il offrirait de multiples 

possibilités de transgresser toutes sortes de règles et d'usages […] enfin le troisième aspect 

concerne la "liberté" "1 

        Les nouvelles inventions ont toujours des bienfaits et des méfaits et c'est le même 

problème qui a été se posé lors de l'avènement de la télévision et des satellites. Néanmoins, la 

diversité des moyens et des technologies qui marque notre époque, le danger est devenu de 

                                                 
1
 Mathias.Paul. Imaginaire et imagination à l'épreuve de l'internet. Maison des sciences de l'homme. Paris. 2009. P 15.  
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plus en plus remarquable surtout avec l'avènement des mesures sociaux qui ont intégré à la 

société au même moment comme: la liberté personnelle, la liberté numérique, la démocratie 

virtuelle… et chacun les utilise avec ses propres idéologies et avec ses propres idées.  

         En enseignement et en recherche, les spécialistes et les responsables dans un travail en 

collaboration déterminent et créent des lois qui organisent l'usage des nouvelles technologies 

de l'information et de la communication.  

 

          Le processus d'enseignement en sciences humaines 

        Tout enseignement est un processus de communication qui exige inévitablement 

l'existence des éléments constitutifs du transfert de l'information. Mais ce qui différencie 

l'enseignement en telle ou telle branche et le message lui-même ou le savoir transféré. 

L'enseignement en sciences humaines ou même en sciences sociales est un processus de 

communication qui  exige la nécessité des éléments suivants:  

     -  Le destinateur: il est certain que dans tous les niveaux hiérarchiques  d'enseignement et 

d'apprentissage, l'enseignant est un élément essentiel car c'est lui qui porte le savoir (le 

contenu du message) en sciences humaines comme dans tous les processus d'enseignement. 

    - le destinataire: l'apprenant, l'étudiant ou même l'élève telle qu'elle est son appellation, il 

est un élément indispensable pour l'équilibre des taches de la communication car c'est lui qui 

reçoit le savoir. 

     - Le contexte: il est bien définit en processus d'enseignement et d'apprentissage en sciences 

humaines. Le savoir est déterminé dans le cadre de l'enseignement supérieure. 

     - Le code: est certainement existe, le processus d'enseignement se fait en arabe.  

    - Le canal de communication: c'est là qu'il faut prendre position: les moyens traditionnels de 

transfert ou de recherche de l'information existent encore mais ces opérations deviennent 

habiles et faciles à cause de l'avènement des nouveaux moyens qui s'ajoutent aux anciens pour 

faciliter la tache de transformation de l'information pour cela que l'orientation vers ces 

nouvelles technologies est un choix stratégique qui a un intérêt pour les deux pôles de ce type 

de communication.  
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         L'évolution et la progression d'un bon enseignement exige le renouvellement des 

informations scientifiques présentés lors du processus d'apprentissage et cela devient de plus 

en plus possible et rapide avec le défi de l'internet à l'aide des microordinateurs et des mobiles 

intelligents. 

       L'usage des téléphones mobiles et de l'internet en Algérie:  

         Les nouveaux moyens de l'information et de la communication sont d'un usage récent 

mais plus croissant dans le monde en générale et l'Algérie est une partie intégrante de ce 

monde qui rend un petit village à cause principalement des inventions technologique. Cette 

révolution technologique qui a marqué notre monde moderne a donné lieu à genèse d'une 

nouvelle génération portant des nouvelles idées de liberté et de libération. 

        Les exigences de la mondialisation qui servent à forger notre planète en un modèle 

unique en développant l'interdépendance dans les échanges et activités humaines. Les moyens 

de télécommunications et de l'informatique sont les moyens qui aident à la diffusion et 

l'échange rapide et immédiat des informations. Donc l'internet et les téléphones mobiles, qui 

forment notre champ de recherche, en Algérie, comme ailleurs, deviennent indispensables.  

         L'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication donne 

lieu à la création des nouvelles notions comme celui de TICE qui signifie les technologies de 

l'information et de la communication pour l'enseignement. Ces derniers sont définis comme 

l'ensemble des moyens et des outils qui permettent à lire, à prendre, à utiliser et même 

d'échanger des documents numériques pour le but d'apprentissage et d'enseignement. Plusieurs 

exemples en Algérie sont présents tels que les colloques en lignes qui diffusent des cours et 

des annales corrigés pour tous les niveaux de concours du primaire au baccalauréat. Même, en 

enseignement supérieur, le site de l'université Kasdi Merbah par exemple contient des sites et 

serveurs qui présentent beaucoup de service pour la part des étudiants et des enseignants de 

cette université et qui aident à l'apprentissage en ligne comme le e-learning de Ouargla.  

      Conclusion: 

        L'apprentissage et l'enseignement en ligne- qui est définit comme l'utilisation des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication comme l'internet et la 

téléphonie mobile pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en 
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facilitant d'une part l'accès à des services et des ressources et d'autres parts les échanges et la 

collaboration à distance- devient de plus en plus une nécessité accroissant dans notre époque 

qui a été marquer par la mondialisation et la télécommunication.  

       L'université Kasdi Merbah et meme les autres universités ou aussi les établissements 

économiques, politiques, sociales et culturels, ont pris en charge l'usage et l'appropriation des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication, et devient l'une de ces 

premières préoccupations pour plusieurs raisons:  

        -  Elles présentent des moyens rapides et faciles dans le processus de la recherche de 

l'information. 

        - Elles forment les services et ressources de la diffusion et l'échange des documents et des cours à 

distance. 

        - A la comparaison des anciens moyens ne demandent pas un travail fatigant. 

        - La modernisation de société et les exigences de la mondialisation imposent l'usage et 

l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.  

        - La rapidité et la mise à jour immédiate de l'information et le renouvellement des évènements et 

des publications scientifiques. 

        - Rapprocher les informations et les recherches éloignées et même les ouvrages nécessaires aux 

différentes spécialités des étudiants et des enseignants.      
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  المداخلة عنوان

  .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عصر في ومزاياه االلكتروني التعليم

 - خنشلة–أستاذ بجامعة عباس لغرور ،  .أ عبد العزيز العايش -
  - خنشلة–عباس لغرور  جامعةأ دماجستير ، .عقون عليمة ، - 

  
Résumé : 

  De nos jours, nous vivons une époque de révolution scientifique, informatique et 

technologique ; c’est l’époque de l’explosion du savoir. 

  L’utilisation de nouvelles technologies de l’information de la communication est 

de plus en plus demandée afin de développer et d’actualiser le système et la 

méthodologie de l’enseignement grâce à un ensemble variés d’outils techniques utilisé 

dans la transmission, la diffusion et le stockage de l’information. 

  Tous ces élément constituent une partie intégrante de la méthode de 

l’enseignement, de façon que les nouvelles techniques de l’information et de la 

communication telles que le réseau internet sont devenus des moyens indispensables 

pour la présentation électronique de cours et l’utilisation de différents moyens 

intermédiaires par ordinateur, mécanismes de recherche et bases de données. Le but 

étant de transmettre l’information de façon rapide et avec moindre effort.  

  Dans notre intervention, nous aborderons l’enseignement électronique et ses 

caractéristiques dans cette époque de la technologie de l’information et de la 

communication.  
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  :مقدمـــــة

العالم اليوم بمرحلة انتقالية تقتضي إجراء تغيير جذري في األولويات التنموية واالقتصادية   يمر  
وتكنولوجيا االتصاالت إلى تغير تقني  إذ أدت عمليات التداخل واالندماج بين تكنولوجيا الحاسوب واالجتماعية ،

إلنساني ، فقد شكلت العولمة وما تضمنته من صراع ما بين القوى العالمية كبير أثّر على مختلف أوجه النشاط ا
على إنتاجها  وبين المصالح المحلية ، تحدياً تربوياً وسياسياً ، هذا عدا عن أن تقدم األمم قد أصبح يقاس اعتماداً

  .واستهالكها من المعلومات والمعارف

لوماتية والتكنولوجيا، عصر المعلومات واالنفجار ويعرف العصر الراهن بعصر الثورة العلمية والمع   
المعرفي ، عصر التالحم العضوي بين الحاسبات والعقل البشري ، فالحاسبات غزت كل مجاالت النشاط 
اإلنساني المعاصر في االقتصاد والخدمات واالتصاالت ، حتى السياسة التي تعتمد على قواعد المعلومات 

ي اتخاذ القرارات السليمة ، لهذا اهتمت النظم التربوية في مجتمع المعلومات وبنوكها لمساعدة السياسيين ف
  .بإعداد األفراد إعدادا يؤهلهم لالستخدام الجيد للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

ويزداد الطلب يوما بعد يوم في جميع النظم التعليمية و في مختلف أرجاء العالم على استخدام التقنيات   
ولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير وتحديث األنظمة التعليمية وأساليبها ،غير إن المتتبع لواقع الجديدة لتكن

التعليم الجامعي لبالدنا يجد انه يعاني أوجه قصور عديدة و خاصة ما يرتبط منها بادوار المدرس الجامعي 
المدرس كمصدر  فيلى األساليب التقليدية ،فالعملية التعليمية في الجامعة الجزائرية ال زالت تركز إلى حد ما ع

أساسي و الكتاب الورقي والقلم و السبورة ، مع إهمال األساليب التدريسية المصحوبة باستخدام التكنولوجيا 
هل  يمكن أن يكون التعليم االلكتروني بديال تاما للتعليم التقليدي ؟ و ما هي : والسؤال المطروح.المتطورة 
  .مزاياه ؟ 

  :فهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت م: اوال

بأنها العلم والنشاط في تخزين واسترجاع ومعالجة وبث " Procter  et autres بروكتر وآخرونيعرفها   
  " المعلومات باستخدام أجهزة الكمبيوتر 

  " علم تجميع وتصنيف ومعالجة ونقل البيانات " كما يعرفها معهد تكنولوجيا المعلومات  بأنها    

الوسائل المختلفة للحصول على المعلومات واختزانها ونقلها باستخدام الحاسبات " بأنها  سويلمويعرفها  
Computers  واالتصاالتTélécommunications  واإللكترونيات المصغرةMicro-électronique "  
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وال يقتصر ذلك على  جمع وتخزين ومعالجـة وبث واستخدام المعلومــات " بأنها  Rowley رولي يعرفها 
ولكن ينصرف كذلك إلي أهمية دور اإلنسان  Softwareأو البرامج   Hardwareالتجهيزات الماديــة 

  ".وغاياته التي يرجوها من تطبيق واستخدام تلك التكنولوجيات والقيم والمبادئ التي يلجا إليها لتحقيق خياراته

في مجال التعليم بأنها ثورة المعلومات المرتبطة بصناعة  informations Technologie تكنولوجيا المعلومات
وحيازة المعلومات وتسويقها وتخزينها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها من خالل وسائل تكنولوجية حديثة 
ومتطورة وسريعة وذلك من خالل االستخدام المشترك للحاسبات اإللكترونية ونظم االتصاالت الحديثة ، وأنها 

الجديد لجمع وتخزين واسترجاع وبث المعلومات الحديثة آليا عبر األقمار الصناعية ،وهي بذلك  باختصار العلم
تعني كل ما يستخدم في مجال التعليم من تقنية معلوماتية ، كاستخدام الحاسب اآللي وشبكاته المحلية والعالمية 

  )01. (وذلك بهدف تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات في أي وقت

القنوات الجديدة التي يمكن من خاللها نقل وبث الثورة  communication Technologie يا االتصاالتتكنولوج
المعلوماتية من مكان آلخر، وهكذا فإن تكنولوجيا التخزين واالسترجاع تشكل مع تكنولوجيا االتصاالت الحديثة 

  .تكنولوجيا المعلومات بمعناها الواسع 

البيئة االقتصادية واالجتماعية التي تطبق االستخدام األمثل  Société de l'Information" مجتمع المعلومات" 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة بما في ذلك اإلنترنت، وفي هذا المجتمع إذا أحسن استخدام 

  .ية المعلومات وتوزيعها توزيعا عادال يعم النفع على األفراد في جميع مناحي حياتهم الشخصية والمهن

و يمكن تعريفه بأنه طريقة , هو شكل من أشكال التعليم عن بعد Electronique Education التعليم اإللكتروني
للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسب و الشبكات و الوسائط المتعددة و بوابات اإلنترنت من أجل 

صورة تمكن من إدارة العملية التعليمية و ضبطها و إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت و أقل تكلفة و ب
  )02.(قياس و تقييم أداء المتعلمين

وفي مؤسسات التعليم العالي كالجامعات تشتمل خطوات التحول نحو التعليم االلكتروني للمقرر على خطوات 
يم االلكتروني و وتحديد مجموعات الطالب المتلقية للتعلالتعليمي و تحديد خطة المحاضرات إعداد المحتوى 

  .إدارة العملية التعليمية وتقويم الطالب و إعداد التقارير و اإلحصائيات

  :التعليم االلكتروني صيغة جديدة للتعليم :ثانيا

ما تتوصل إليه  التعليم اإللكتروني هو الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم والتي تسخّر أحدث  
سائل العرض اإللكترونية إللقاء الدروس في  ليات التعليم ، بدءا من استخدام والتقنية من أجهزة و برامج في عم

المتعددة في عمليات التعليم الفصلي والتعليم الذاتي ، و انتهاء ببناء  الفصول التقليدية و استخدام الوسائط
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تقام في  دواتالذكية و الفصول االفتراضية التي تتيح للطالب الحضور والتفاعل مع محاضرات ون المدارس
  دول أخرى من خالل تقنيات اإلنترنت والتلفزيون التفاعلي 

والتعليم االلكتروني أو االفتراضي هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط   
رة االلكترونية في االتصال بين المعلمين والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية ، وهناك مصطلحات كثي

 éducationوWeb Base Education  وL'éducation en ligne  تستخدم للداللة علي هذا النوع من التعليم منها

électronique و l'enseignement virtuel  وغيرها من المصطلحات.  

وتعتمد طرق التعليم اإللكتروني علي استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته و وسائطه   
تعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء الم

كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة 
  .للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة 

  :ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعملية التعليمية في ظ:ثالثا

يسود تفاؤل كبير حول إمكانيات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في تعزيز التنمية االقتصادية   
واالجتماعية، وفي عصر المعلومات الجديد أضحى تبادل المعلومات هو المتغير الثالث في مثلث المؤشرات إلى 

جتماعي والمستخدمان لقياس االقتصاديات ومراقبتها، وتحدد األضالع جانب المتغير االقتصادي والمتغير اال
ومن . الثالثة للمثلث مدى توازن كل دولة في التنمية وبالتالي قدرتها العامة على جذب المستثمرين الخارجيين
في كافة  المتوقع أنه في حالة االستخدام الفعال لألدوات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تؤثر

البني الثقافية للمجتمع بما في ذلك الحياة المنزلية وأماكن العمل والمدارس والمؤسسات والحكومات، هذه 
  ".مجتمع المعلومات"المؤثرات جميعها سوف تقود إلى بزوغ ما يسمى 

تشكل تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة مجموعة متنوعة من ففي مجال التعليم بشكل خاص   
وتعتبر هذه العمليات . ادر واألدوات التقنية التي تستخدم في نقل وابتكار ونشر وتخزين وإدارة المعلوماتالمص

وقد ازدادت في السنوات األخيرة الفرص المتاحة للتعليم في أدوات . كلها جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية
  .ا ووسائل اإلعالم على المستوى العالمي تقنيات المعلومات و االتصاالت الرقمية وتطبيقاتها وشبكاته

ومن المهم في هذا السياق التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة للمعلومات واالتصاالت، وبوجه خاص   
على االستخدامات التعليمية لالنترنت والشبكات بشكل عام وهذه التقنيات ليست فردية منفصلة ولكنها مجموعة 

وهذه التقنيات سريعة التطور وهي تتضمن . امج ووسائل اإلعالم وأنظمة التدريسمتداخلة من األجهزة والبر
  . كال من األجهزة والبرامج واستخداماتها
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وتختلف تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة عن التقنيات القديمة من عدة أبعاد مهمة، فهي تستطيع   
كما أنها متداخلة التفاعل، وتملك القدرة على المراقبة . دمج وسائل إعالمية متعددة في تطبيقات تعليمية واحدة

باإلضافة إلى مرونتها وتحررها من المعلومات الجامدة، وكذلك من . والمناورة واإلسهام في بيئة المعلومات
حدود الزمان والمكان، كما يمكن من خالل روابط االتصاالت بها، الوصول إلى أي شخص آخر على ظهر 

تسهيالت االنترنت، وكذلك إلى مئات اآلالف من ملفات المعلومات، وإلى ماليين من الكوكب يكون لديه 
وهذه األبعاد األربعة، وهي دمج الوسائل اإلعالمية المتعددة والتفاعل المتداخل ومرونة . صفحات الشبكة

ونظرا . يات السابقةاالستخدام وروابط اتصاالتها، هي التي تميز تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة عن التقن
لهذه الفروق يقوم خبراء التعليم بإيجاد طرائق جديدة قوية لبرامج هذه التقنيات الرقمية الجديدة للمعلومات 

   .واالتصاالت في المناهج التعليمية

  :التعليم اإللكتروني ومزاياه:رابعا

  :فيما يلي ين لنا مزايا للتعليم اإللكترونيعند مقارنة أساليب التعليم اإللكتروني باألساليب التقليدية للتعليم تتب

  .تجاوز قيود المكان و الزمان في العملية التعليمية       -1

و تمكين مؤسسات التعليم العالي , توسيع فرص القبول في التعليم العالي و تجاوز عقبات محدودية األماكن    -2
  . من تحقيق التوزيع األمثل لمواردها المحدودة

الفروق الفردية بين المتعلمين و تمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم و التقدم مراعاة     -3
  .حسب قدراتهم الذاتية

إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من جهة و بينهم وبين المعلم من جهة أخرى     -4
  . نقاش و غرف الحوار ونحوهامن خالل وسائل البريد اإللكتروني ومجالس ال

نشر ثقافة التعلم و التدرب الذاتيين في المجتمع و التي تمكن من تحسين وتنمية قدرات المتعلمين و     -5
  .المتدربين بأقل تكلفة و بأدنى مجهود

ق رفع شعور وإحساس الطالب بالمساواة في توزيع الفرص في العملية التعليمية وكسر حاجز الخوف و القل    -6
لديهم و تمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم و البحث عن الحقائق و المعلومات بوسائل أكثر وأجدى مما 

  .هو متبع في قاعات الدرس التقليدية

  .سهولة الوصول إلى المعلم حتى خارج أوقات العمل الرسمية       -7
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ل الوسائل واألدوات االلكترونية في إيصال تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل استغال    -8
  .المعلومات والواجبات والفروض للمتعلمين و تقييم أدائهم

  .استخدام أساليب متنوعة و مختلفة أكثر دقة و عدالة في تقييم أداء المتعلمين    -9

قة المرئية أو تمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خالل الطري - 10
  .المسموعة أو المقروءة و نحوها

توفير رصيد ضخم ومتجدد من المحتوى العلمي و االختبارات و التاريخ التدريسي لكل مقرر يمكن من  - 11
  )03.(تطويره و تحسين وزيادة فعالية طرق تدريسه

  :فعالية التعليم االلكتروني :خامسا

  ا بينهم ، وبين الطلبة والمدرسةزيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيم  _1

وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البريد   
  . اإللكتروني ، غرف الحوار ، بما يزيد ويحفز الطالب على المشاركة والتفاعل مع المواضيع المطروحة 

  : المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب   _2

فالمنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرصا لتبادل وجهات النظر في المواضيع   
المطروحة مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالطالب مما 

وسديدة وذلك من خالل ما اكتسبه من  يساعد في تكوين أساس متين عند المتعلم وتتكون عنده معرفة وآراء قوية
  . معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار 

  :اإلحساس بالمساواة  _3

بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج ، خالفاً لقاعات   
ضعف صوت الطالب نفسه ، أو  إما لسبب سوء تنظيم المقاعد ، أو  من هذا الميزة تحرمهالدرس التقليدية التي 

الخجل ، أو غيرها من األسباب ، لكن هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه 
  . وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار

  : سهولة الوصول إلى المعلم  _4

إللكتروني سهولة كبيرة في الحصول على المعلم والوصول إليه في أسرع وقت وذلك يتيح التعليم ا  
خارج أوقات العمل الرسمية ، ألن المتدرب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل البريد 
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أكثر فائدة للذين وتكون   .اإللكتروني، وهذه الميزة مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر بدال من أن يظل مقيداً على مكتبه
  . تتعارض ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم ، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال يحتمل التأجيل

  إمكانية تحوير طريقة التدريس     _5

تناسبه الطريقة المرئية ، ومنهم    من الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم من  
طريقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية ، فالتعليم اإللكتروني من تناسبه ال

ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقاً للطريقة األفضل بالنسبة 
  . للمتدرب 

  : مالئمة مختلف أساليب التعليم  _6

لم أن يركز على األفكار المهمة في أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو التعليم اإللكتروني يتيح للمتع  
الدرس ، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام االستفادة من المادة وذلك ألنها 

  . تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة

  : المساعدة اإلضافية على التكرار     _7

يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن طريق  للذينية بالنسبة هذه ميزة إضاف  
إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعوها في جمل معينة مما يعني أنهم أعادوا تكرار , التدريب

  .وذلك كما يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان معين   المعلومات التي تدربوا عليها

  : وفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع ت _8

هذه الميزة مفيدة لألشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون التعليم في وقت معين ، وذلك ألن بعضهم   
صباحاً واآلخر مساءاً ، كذلك للذين يتحملون أعباء ومسئوليات شخصية ، فهذه الميزة تتيح للجميع  التعلميفضل 

  . ي يناسبهم التعلم في الزمن الذ

  : االستمرارية في الوصول إلى المناهج     _9

استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلومة التي يريدها في  حالةهذه الميزة تجعل الطالب في   
يؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته   الوقت الذي يناسبه ، فال يرتبط بأوقات فتح وإغالق المكتبة ، مما

  .  بالضجر 
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  : عدم االعتماد على الحضور الفعلي  _10

ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في العمل الجماعي بالنسبة للتعليم التقليدي ، أما اآلن 
فلم يعد ذلك ضرورياً ألن التقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معين لذلك 

  .ليس بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج   أصبح التنسيق

  : سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب _11

على إعطاء المعلم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف المعلومات  الفوريوفرت أدوات التقييم   
  . بصورة سريعة وسهلة للتقييم 

  : االستفادة القصوى من الزمن _12

 للمعلومةالمعلم والمتعلم ، فالطالب لديه إمكانية الوصول الفوري  إن توفير عنصر الزمن مفيد للطرفين  
في المكان والزمان المحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البيت إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب 

إمكانه األستاذ وهذا يؤدي إلى حفظ الزمن من الضياع ، وكذلك المعلم بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع ألن ب
  .إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط االتصال الفوري 

  : تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم  _13

 محاضرةالتعليم اإللكتروني يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية التي كانت تأخذ منه وقت كبير في كل   
العبء ، فقد أصبح من الممكن إرسال مثل استالم الواجبات وغيرها فقد خفف التعليم اإللكتروني من هذه 

  )04.(واستالم كل هذه األشياء عن طريق األدوات اإللكترونية مع إمكانية معرفة استالم الطالب لهذه المستندات

  :تقنيات المعلومات و االتصاالت التي يمكن أن تستخدم في التعليم االلكتروني :سادسا

التصاالت والمعلومات والتي يمكن أن تستخدم في مجال عن ثورة ا الناجمةهناك العديد من التقنيات   
  التعليم االلكتروني منها 

  Logiciel de création multimédia برمجيات التأليف بالوسائط المتعددة 6-1

تعزز التعليم حيث ال يمل الحاسب اإلعادة والتكرار وتعرض المعلومات بالطريقة المناسبة وتمكن   
قدم تعزيزات إيجابية له وتعالج األخطاء باإلعادة أو بالتوجيه لمعلومات أخرى وهي تقدم المتعلم من االستجابة وت

كما توفير بيئة تفاعلية و تقلل اإلنفاق، وتشجع على االكتشاف والتجربة وهي تحقق أهم . مدى التقدم فوراً
  .ي إلى اإلتقاناستراتيجيات التعلم والتعليم إذ يتم الربط بين عمليتي التعلم والتقويم وهذا يؤد
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  Lecture CD :األقراص المضغوطة المقروءة 6-2

و تحتوي نسخا عن البيئات ) عندما ال تتوفر الشبكات(تساند وقد تكون بديل عن شبكات الحاسب   
وكذلك توفير بيئة تفاعلية تساعد المتعلم على اكتساب المهارات .التعليمية المنشورة عبر االنترنت والشبكات

  .معرفة وحل المشكالت و تمهد لقيام قدرة ذاتية في العلم والتطوير التقنيوالخبرات وال

  Télévision par satellite :البث التلفزيوني الفضائي 6-3 

يسهم في تعليم أعداد متزايدة من الدارسين في صفوف مزدحمة، بل ويمكن إعداد وتدريب المعلمين   
هم في عالج التضخم واالنفجار المعرفي والتكنولوجي وتسهم على مستوى الدولة باستخدام هذه التقنية وهي تس

في عالج مشكلة قلة عدد المدرسين المؤهلين علمياً وتربوياً وتساعد المتعلمين في تعويض الخبرات التي قد 
تفوتهم داخل الصف الدراسي و تساهم في حل مشكلة زيادة نفقات التعليم وهي حل مناسب للتعويض عن 

ما توفير بيئة تفاعلية، تساعد المتعلم على اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة وحل ك.شبكات الحاسوب
  .المشكالت و تمهد لقيام قدرة ذاتية في العلم والتطوير التقني

  Technologies Internet :تقنيات شبكة االنترنت   6-4

كة كبيئة للتعلم والتعليم مع إن ذروة االستفادة من شبكة اإلنترنت تتحقق عندما يتم استخدام هذه الشب  
انعدام الحدود و انخفاض التكاليف ، لذا فإنه يجدر بالدارسين االطالع بشكل علمي على هذه الشبكة وخصائصها 

  .و المواقع الموجودة عليها ، ومدى مالءمة و حداثة المعلومات التي تتضمنها 

  La vidéo interactive. الفيديو التفاعلي

  .Multimédia .الوسائط المتعددة

لقد أثبتت هذه التقنيات قدرتها كوسيط فعال في التعلم بأوسع معنى، حيث يمكن بواسطتها وباالعتماد   
على شبكات الحاسب المختلفة تطبيق التعلم في جميع مراحل التعليم وبمختلف أنواعه من التعليم المدرسي إلى 

م وتدريب المعلمين وتطويرهم مهنياً بشكل خاص ، كما يمكن استخدامها في تدريب بشكل عا. التعليم لجامعي
وتتمتع الوسائط المتعددة بقدرة عالية على توفير بيئة تفاعلية تساعد المتعلم على اكتساب المهارات والخبرات 
والمعرفة وحل المشكالت، وتحتوى األقراص المضغوطة على الصوت والصورة المتحركة أو الثابتة، وتحمل 

  )05.(يس وغيرها من مصادر المعلومات، مما يجعل قيمتها التربوية مرتفعة جداًالموسوعات والقوام

  :في التعليم االلكتروني " االنترنت" دور شبكة المعلومات العالمية :سابعا
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بالنظر إلى سهولة الوصول إلى المعلومات الموجودة على الشبكة ، مضافاً إليها المميزات األخرى التي   
مجاله ومن بينهم التربويون الذي بدأوا   ت شبكة اإلنترنت الكثيرين باالستفادة منها كل فيتتمتع بها ، فقد أغر

وتنفرد هذه التقنية بإمكانية النفاذ إلى مصادر المعلومات عن طريق تطبيق واحد،   باستخدامها في مجال التعليم
لى شبكات سريعة أو محلية فإنها و هذه التقنية إذا ما تم تطبيقها ع. ومن منصات عمل مختلفة  هو المستعرض

. ستكون فعالة جدا وتكلفتها بسيطة وتطويرها سهل ألنها مغلفة تحت تقنيات و برمجيات الخدمة األكثر أهمية 
   :ولعّل من أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام هذه الشبكة في التعليم ، هي 

  :أمثلة هذه المصادر  الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات ، ومن 7-1

  .الكتب اإللكترونية_ 

  .قواعد البيانات _

  الموسوعات   _

  الدوريات _ 

  المواقع التعليمية_ 

حيث يستطيع األشخاص االتصال فيما بينهم بشكل غير مباشر :  االتصال غير المباشر غير المتزامن 7-2
  :ومن دون اشتراط حضورهم في نفس الوقت باستخدام

  .حيث تكون الرسالة والرد كتابياً E-Mailكتروني البريد اإلل _

  .البريد الصوتي حيث تكون الرسالة والرد صوتياً  _

  :وعن طريقه يتم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة: االتصال المباشر المتزامن 7-3

ح والشخص حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة لوحة المفاتي communication écrite التخاطب الكتابي _
  .المقابل يرى ما يكتب في اللحظة نفسها، فيرد عليه بالطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء األول من كتابة ما يريد

حيث يتم التخاطب صوتياً في اللحظة نفسها هاتفياً عن طريق  voix conversationnelleالتخاطب الصوتي _
  .اإلنترنت

  . حيث يتم التخاطب حياً على الهواء بالصوت والصورة  la vidéoconférence المؤتمرات المرئية_

  :ومن الخدمات المهمة التي تقدمها اإلنترنت والتي يمكن توظيفها في مجال التعليم ما يلي

  .  E-mail systemنظام البريد اإللكتروني  _
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    Conversation Service خدمة المحادثة _

  Système de transfert des fichiers نظام نقل الملفات - 

  Les listes de services de rechercheخدمة البحث في القوائم  _

  Service de Nouvelles de la communauté خدمة المجموعات اإلخبارية  _

  Listes de diffusion de services خدمة القوائم البريدية _ 

   Large service Webخدمة الشبكة العنكبوتية  _

  Les classes virtuelles sur le réseauاالفتراضية على الشبكة الفصول الدراسية  _

  Les bibliothèques numériquesالمكتبات الرقمية   _

  Distance Learningالتعلم عن بعد   _

  Les universités virtuellesالجامعات االفتراضية  _

  Applications de réalité virtuelleتطبيقات الواقع االفتراضي _ 

 Inter médiate logiciel لبرمجيات الوسيطة ا _

  الفوائد التي يقدمها االنترنت في مجال التعليم  2-2

يتيح االنترنت للطالب الوصول إلى كتل المعلومات و قواعد البيانات على شبكة االتصاالت العالمية    
اور أو النقاش و إرسال والتحدث مع زمالئهم من الطالب على الهواء مباشرة و المشاركة في جماعات التح

  .أسئلة بالبريد االلكتروني للمشرف األكاديمي أو تقديم تعيينات له الكترونيا 

توفر فرصا كثيرة لتخفيف عزلة الطالب بالنسبة للزمن و البعد الجغرافي و مثل هذه الفرص تعني أن الحدود  
  .لعالم الجغرافية قد زالت حيث تتم تقديم التعليم عن بعد في اى مكان في ا

يتيح البريد االلكتروني للطالب و المشرفين األكاديميين االتصال الهاتفي كما يسمح بإرسال رسائل   
  .مكتوبة أو تبادل مباشرة 

يمكن استدعاء مشرفين أكاديميين على شاشة االنترنت إذ دعت الحاجة إلى ذلك أو كان هناك نقص في    
  . تنظيم لقاءات مع الطالب من خالل االنترنت بتكلفة عادية عددهم في مكان ما من البالد كما انه يمكن 
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  :خدمات االنترنت في العملية التعليمية 2-3

  .تقدم االنترنت خدمات عديدة في جميع ميادين الحياة بشكل عام ، والعملية التعليمية بشكل خاص 

  :خدمة البريد االلكتروني 

لنصوص و الصور وغير ذلك مع شخص أو أشخاص تتيح  هذه الخدمة للمستخدم تبادل الرسائل و ا  
آخرين لهم بريد الكتروني على الشبكة و ال يستغرق ذلك ثوان معدودة ويشترك مالين األشخاص في هذه 

  .الخدمة حيث يتبادلون البريد بسرعة فائقة 

  : أهمية البريد االلكتروني في التعليم 

الطالب من خالل إرسال الرسائل لجميع الطلبة سواء استخدام البريد االلكتروني كوسيط بين األستاذ و   
فيما يتعلق بإرسال األوراق المطلوبة في المقررات الدراسية المختلفة أو في إرسال بحوثهم العلمية أو الرد على 
استفساراتهم العديدة من جانبهم حول مسائل معينة تتعلق بالمواد المقررة أو كوسيط للتغذية الراجعة لمعلومات 

  . لبةالط

  .االتصال بين أعضاء هيئة التدريس و الجامعة أو الشؤون اإلدارية فيها

استخدام البريد االلكتروني كوسيلة إلرسال اللوائح والتعميمات و ما يستجد من أنظمة وقوانين وتعميمات 
  .ألعضاء هيئة التدريس وغيرهم 

ئل الجامعية أو الدراسات الخاصة أو في االستفادة من الخبرات العلمية للمتخصصين سواء في تحرير الرسا 
االستشارات العلمية ومن اى مكان مما يوفر الوقت و الجهد والمال من خالل إمكانية التواصل بين األطراف 

  .من أماكنهم 

االتصال و التواصل بين الجامعات والمعاهد ومراكز األبحاث والدراسات سواء المحلية في البلد الواحد أو بين  
  . واألجنبية المحلية
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  :خاتمة

ويعرف العصر الراهن بعصر الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية ، عصر المعلومات واالنفجار   
المعرفي ، عصر التالحم العضوي بين الحاسبات والعقل البشري ، فالحاسبات غزت كل مجاالت النشاط 

، حتى السياسة التي تعتمد على قواعد المعلومات اإلنساني المعاصر في االقتصاد والخدمات واالتصاالت 
وبنوكها لمساعدة السياسيين في اتخاذ القرارات السليمة فال بد من االهتمام الكامل بالتكنولوجيا بإعداد األفراد 
إعدادا يؤهلهم لالستخدام الجيد للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تماشيا مع التحديات المعلوماتية بأبعادها 

لفة منطلقاً لدعوات عديدة بضرورة تطوير النظام التعليمي خاصة الجامعي بجميع مدخالته وعملياته المخت
  .ومخرجاته، خصوصاً في ضوء تحول العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي
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  :المراجع

" ، بحث مقدم إلى ندوة "  الواقع والمأمول" التكنولوجيا ومدرسة المستقبل : ممدوح عبد الهادي عثمان  .1
،  2002هـ ، كلية التربية جامعة الملك سعود، 1423شعبان  17- 16: ، الرياض  مدرسة المستقبل

 .07ص

 .09ص :المرجع السابق .2

عوائقه ، ورقة عمل ..فوائدة...خصائصه..، مفهومة التعليم االلكتروني: عبداهللا بن عبدالعزيز الموسى  .3
جامعة الملك / هـ ، كلية التربية 17/8/1423-16في الفترة  لمدرسة المستقبمقدمة إلى ندوة 

 .6ص  ،2002سعود،

 .36ص:المرجع السابق .4

، ابحاث المؤتمر العالمي  نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعلم في مصر: محمد محمد الهادي .5
  153يمية ، القاهرة ،صديسمبر ، المكتبة االكاد 15-13الثاني لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات ،

،الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة 3، ط تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات: حسن عماد مكاوي .6
  133ص  2003، 
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� Pا���  !�0ان ا
  

  التحديات والحلول) ... 0، 1(، )الورقة، القلم: (التعليم الجامعي بين الثنائيتين
  
 . معوش عبد الحميد                                                         سويسي عمار  –

  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة               ،                                      جامعة المسيلة
  

  :ملخص ال

للبحث عن إن التحوالت العميقة التي تعرفها الساحة التربوية الدولية تدفع المنظومة الجامعية الجزائرية 
مكان لها في ظل مجتمع المعلومات والمعرفة وذلك من خالل إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
باعتبارها مصدرا للمعلومات والوصول إلى المعرفة ضمن سيرورة التعلمات مما سيجعل من المؤسسة التعليمية 

 .لمعلومات والمعرفةقاطرة أساسية للتنمية المستدامة ولبنة محورية من لبنات مجتمع ا

يعد تعزيز مزايا وقدرات تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى بناء القدرات في  إذ
مجال التعليم من األمور ذات األهمية القصوى في عالم اليوم؛ فقد أحدثت التطورات التكنولوجية في العقود 

  .سلوب تدريسه وإدارتهاألخيرة مستويات تحسن كبيرة في جودة التعليم وأ

ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الورقة البحثية ألجل إبراز الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة في 
المنظومة التربوية عموما والتعليم الجامعي خصوصا وسعيا لبسط التحديات المسطرة وإيجاد الحلول لبعض 

  . التحديات التي استعصى تحقيقها على أرض الواقع
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  :عنوان المداخلة -
  .التحديات والحلول) ... 0، 1( ،)الورقة، القلم: (التعليم الجامعي بين الثنائيتين

 .معوش عبد الحميد/  أ                     سويسي عمار/  أ
  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة                 جامعة المسيلة،

  

  :ملخص المداخلة

للبحث عن  الجزائرية الجامعيةة التربوية الدولية تدفع المنظومة إن التحوالت العميقة التي تعرفها الساح
مكان لها في ظل مجتمع المعلومات والمعرفة وذلك من خالل إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
باعتبارها مصدرا للمعلومات والوصول إلى المعرفة ضمن سيرورة التعلمات مما سيجعل من المؤسسة التعليمية 

 .اسية للتنمية المستدامة ولبنة محورية من لبنات مجتمع المعلومات والمعرفةقاطرة أس

يعد تعزيز مزايا وقدرات تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى بناء القدرات في  إذ
العقود مجال التعليم من األمور ذات األهمية القصوى في عالم اليوم؛ فقد أحدثت التطورات التكنولوجية في 

  .األخيرة مستويات تحسن كبيرة في جودة التعليم وأسلوب تدريسه وإدارته

الرقمنـة فـي   لعبـه  إبراز الدور المحوري الـذي ت جل تأتي هذه الورقة البحثية ألومن هذا المنطلق، 
لبسط التحديات المسطرة وإيجاد الحلـول لـبعض   وسعيا المنظومة التربوية عموما والتعليم الجامعي خصوصا 

  . لتحديات التي استعصى تحقيقها على أرض الواقعا
  :تمهيد

المتزايد من طالبي العلم، وعجزها عن إشباع  تلبية الطلبعلى عدم قدرة األنظمة التعليمية التقليدية إن 
من دون دعم من الوسائل واألدوات التي توفرها تكنولوجيا و حاجيات األفراد في ظل المتغيرات الكثيرة الحالية،

ومات واالتصاالت وما تتيحه من تيسير النفاذ واإلتاحة العادلة للموارد، وبالتالي فإن المعرفة أصبحت سلعة المعل
جيـا  قد تغير التعليم في حد ذاته تغيـراً جـذرياً عنـد دخـول تكنولو    وعليه ل. عالمية قابلة للتداول والمشاركة
 تسـاهم لمأسسة المجتمعات الحديثة التي  مغايرا اأخذ التعليم طابعاً مختلفاً وفهمالمعلومات واالتصاالت، حيث 

ـ  ،معلومـات  مجتمعـات  إلـى  صناعية مجتمعات من المجتمعات حولمما  .في استدامة عملية التعليم تلعب وس
يـد لتـوفير   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً حاسماً في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والطلب المتزا

  .التعليم للجميع
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  :الجامعيالتعليم  مفهوم. 1

ارتبط مفهوم الجامعة كمؤسسة علمية من أهم مؤسسات المجتمع الحيوية، وأداة من أدواته الفاعلة فـي  
نقل ونشر المعرفة وإنتاجها، مع المساهمة في بناء وتطوير المجتمع، وبما أنها مؤسسة تعليمية ومركز لإلشعاع 

نسقا فرعيا يرتبط باألنسـاق الفرعيـة األخـرى مـن المؤسسـات      د في ونظام ديناميكي متفاعل، فهي تعالثقا
االجتماعية، واألنساق الكبرى التي توجد في المجتمع باعتباره البيئة الخارجية التي تؤثر على العمليات الداخلية 

  .والخارجية للجامعة، كما تتأثر هذه المؤسسة بالظروف المحيطة بها
  )12: 1990ملكة أبيض، ( .يم األكاديمية والمهنية والتقنيةإن التعليم العالي هو كل أشكال التعل

يعد األستاذ الجامعي الركيزة الحقيقية للجامعة وأساس البحث العلمي فهو الناقل للمعرفـة العلميـة   إذ 
والقائم على العملية التكوينية تدريسا وتلقينا، فأداؤه يحدد استمراريته وفاعلية المؤسسة الجامعيـة فـي القيـام    

وظائف المنوطة بها في إطار الهياكل التنظيمية، وعضو هيئة التدريس هو أحد األعضاء القـائمين بشـؤون   بال
  .التدريس أو اإلشراف على التعليم الجامعي

ظف من موظفي الجامعة متحصل على شهادة في التخصص األكـاديمي أو  إن األستاذ الجامعي هو مو
لمي يقوم بأدوار كثيرة خبيرا، مصمما، ناقال للمعرفة، محفزا، ومشرفا التربوي، يهتم مباشرة بالتعليم والبحث الع

  )170: 1999 ،، أحمدمحمد( .أكاديميا، محققا لذاته ومراقبا ألدائه ومشاركا لطلبته
   :)التكنولوجي( االلكترونيو ين التقليدينظرة عامة على التعليم. 2

  :التعليم التقليدي. 1.2
القة اتصال المعلم بتالميذه، حيث ال تضاهيها وسيلة اتصال أخـرى، بـين   التعليم التقليدي، عما يميز  

يلتقيان وجهاً لوجه، فتجتمع الصورة والصوت، الحركة والمشاعر واألحاسيس التي تقـوم  .. شخصين أو أكثر 
فة إلى هذه إضا.. جميعها بنقل المادة التعليمية وإيصالها إلى المتلقي، يحصل التأثير فيتم التعلم وتعديل السلوك 

العالقة هناك عالقة أخرى ال تقل حميمية من األولى تربط المتعلم بالكتاب، يحمله كاالبن المدلل بين كفيـه، أو  
  .هيجلسه على الطاولة مداعباً صفحاته محدقاً صوره، منصتاً، قارئاً، مردداً نصوص

صعبة التحقيق، من منظور التعليم التقليـدي  أضحت مكلفة و) المعلم، المتعلم، والمادة التعليمية(إن هذه المعادلة 
 )2010، عثمان آيت مهدي(  :لألسباب التالية

  . االنفجار المعرفي الهائل الذي يشهده العصر الحديث. أ
 . االنفجار السكانيالطلب المتزايد على مقاعد الدراسة بسبب . ب

 .نقص التأطير البيداغوجي وقلة المؤهلين تربوياً لعملية التعليم. ت

  . قلة االهتمام بالفروق الفردية بين التالميذ، مما يسبب هدراً وتسرباً مدرسياً كبيراً. ث
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.. علم والمعرفة هذه األسباب وغيرها، تجعل التعليم التقليدي غير قادر على مواكبة التطور الحاصل في ميدان ال
والبحث عن وسائل تربوية ناجعة تسد النقائص وتذلل الصعاب وتعطي دفعاً جديداً لعملية التعلم والتعليم هي عند 

   .التربويين أكثر من ضرورة
لم يعرف عصر من عصور اإلنسانية جمعاء تدفقاً علمياً وانفجاراً معرفياً مثل العصر الذي ظهر فيـه  

ال يمكن االستغناء عنها، ألنها تتميز بخاصية ال توفرها وسيلة أو أداة تربوية أخـرى،   الحاسوب كأداة تربوية
حيث يستجيب الحاسوب لكل عملية صادرة من المتعلم بناء على المعطيات المقدمة لـه  ) التفاعلية(وأعني بذلك 

  .في أي علم من العلوم، بالدقة والوقت الالزمين
بشري في العمليات الحسابية والمنطقية، لديها القـدرة علـى إدخـال    الحاسوب هو آلة مساعدة للعقل ال

بيانات بها وإجراء عمليات عليها بواسطة برنامج من التعليمات، وتخزينها واسترجاعها كمخرجـات بسـرعة   
  . ةبفائقة، كما يمكن تزويدها بتغذية راجعة إلجراء التعديالت التي نراها مناس

  :)نولوجيالتك( االلكترونيالتعليم . 2.2
، بما فيها اإلذاعة )ICT(التعليم االلكتروني هو تعريف لجميع أنواع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والتلفزيون والتقنيات الرقمية الحديثة مثل أجهزة الكومبيوتر واالنترنت، التي تستخدم في تعزيز التعليم ورفـع  
  . جودته، مع التركيز على التعليم نفسه

رمزاً للتقـدم     Information & Communication Technologyيا المعلومات واالتصاالت تُعد تكنولوج
العلمي والتكنولوجي لهذا العصر، فقد غزت الحياة العصرية واتسعت دائرة استخدامها، خاصة وقد أصبح لهـا  

نية ووقت طويـل  قدرة حتمية هائلة لمواجهة واقتحام مشاكل المجتمع المستعصية التي كانت تحتاج لجهود مض
  )264 -239: 1995محمد الهادي، ( .للتغلب عليها بإتباع الطرق واألساليب التقليدية

كما تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد أهم األساليب الحديثة التي يمكن استخدامها في إعـداد  
دم العلمي والتقنـي مـن جهـة    وتنظيم وتقديم مقررات الجغرافيا بما يتناسب واألهداف التربوية من جهة والتق

  )Rich David, 2000: 109-115( .أخرى
& Procterيعرفها بروكتر وآخرون   Others  " بأنها العلم والنشاط في تخزين واسترجاع ومعالجة وبث

، كما يعرفها معهد تكنولوجيا المعلومات بأنها )Procter, 1997: 728( "المعلومات باستخدام أجهزة الكمبيوتر
" ، ويعرفها سويلم  بأنها)3: 1997معهد تكنولوجيا المعلومات، (" يع وتصنيف ومعالجة ونقل البياناتجمعلم ت"

واالتصـاالت   Computersالوسائل المختلفة للحصول على المعلومات واختزانها ونقلها باسـتخدام الحاسـبات   
Telecommunications  واإللكترونيات المصغرةMicro-Electronic  ")56-41: 1998 ،بهان سويلممحمد ن( ،

جمع وتخزين ومعالجـة وبث واستخدام المعلومــات وال يقتصر ذلك علـى  : "بأنها Rowley ويعرفها رولي 
ولكن ينصرف كذلك إلي أهمية دور اإلنسان وغاياتـه   Softwareأو البرامج   Hardwareالتجهيزات الماديــة
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". يات والقيم والمبادئ التـي يلجـا إليهـا لتحقيـق خياراتـه     التي يرجوها من تطبيق واستخدام تلك التكنولوج
)Jennifer Rowley, 1988: 02(   

، و قوامهـا  بيق المعرفة على األغـراض العلميـة  علم تط: مفهوم التكنولوجيا أنه الدايل يعرفاسالمة و
عمـا إذا كـان   الطرائق العلمية المنظمة التي تستخدم لحل المشكالت العلمية بغض النظر ة المعارف ومجموع
. و صغيرة بسيطة التركيـب أو لتسـتدعي وجـود هـذه اآلالت    ا يستدعي وجود آالت كبيرة معقده أاستخدامه

   )16، 2008سالمة، الدايل، (
يتضح من التعريفات السابقة أنها اتفقت فيما هدفت إليه من إيضاح مـا يشـمله مصـطلح تكنولوجيـا     

استخدام التجهيزات المادية والبرمجيات ودور اإلنسان وغاياته المعلومات واالتصاالت من جوانب، تشتمل على 
  .في الحصول على المعلومات واختزانها ونقلها ومعالجتها وبثها وعرضها واستخدامها

هي دراسة، تصميم، تطوير، تفعيل، دعم ، ITAA) المعلومات األمريكية مجموعة تقنية(حسب تعريف 
 ، تهـتم تقنيـة  "على الحواسيب، بشكل خاص تطبيقات وعتاد الحاسوبالمعلومات التي تعتمد  أو تسيير أنظمة

االسترجاع اآلمن إرسال، و المعلومات باستخدام الحواسيب والتطبيقات البرمجية لتحويل، تخزين، حماية، معالج
  )http://www.itaa.org( للمعلومات

  .زين وبث مختلف أنواع المعلوماتأنها العلم الذي يهتم بجمع وتخ -
ويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات على أنها جميع الوسائل و األدوات الالزمة، ويتمثـل ذلـك فـي    

تكس والفيديوتكس واستخدام الحاسـبات  كس والتلفزيون والراديو والتليتكنولوجيا االتصاالت بعناصرها من الفا
ت وشبكات االنترنيت والمؤتمرات عـن بعـد واسـتخدام القمـر     اآللية وشبكات المعلومات ومراصد المعلوما

  )1998محفوظ، سمير أحمد، (. الصناعي والبريد اإللكتروني وغيرها من وسائل االتصال
مجموعة المعارف والخبرات : هي )Informatique Technologie(ويشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات 
والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية التي يستخدمها اإلنسـان فـي   والمهارات المتراكمة والمتاحة، واألدوات 

الملفوظة، المصورة، المتنية، والمرسومة، والرقمية، وفي معالجتها وبثها وتخزينها، : الحصول على المعلومات
����)41: 1990محمود علم الدين، (. بغرض تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة للجميع �

بأنشطة تجهيز المعلومـات وإنتاجهـا وبثهـا وتنظيمهـا واختزانهـا       –علم المعلومات  –ا يهتم هذا العلم كم
واسترجاعها وتفسيرها واالستفادة منها واألساليب التكنولوجية الالزمة ويـرتبط بـذلك دراسـة المسـؤوليات     

رجمة وإدارة مراكـز المعلومـات   والخبرات التي ينطوي عليها التكشيف واالستخالص والكتابة والتجهيز والت
كقواعـد  (، والمسـتحدثة  )كالمكتبـة واألرشـيف  (والتوثيق وغيرها من مؤسسات مرافق المعلومات التقليدية 

، وفرز اإلنتاج الفكـري، وتحليـل الـنظم والبحـث عـن      )المعلومات وبنوكها، وشبكات المعلومات ومرافقها
  .المعلومات
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لى خالصات علوم أخرى كالرياضيات والمنطق وعلم اللغة وعلم ويشتق علم المعلومات ويهتم ويعتمد ع
النفس وعلوم الحاسبة اإللكترونية وبحوث العمليات واالتصاالت وعلم المكتبات واالتصال الجمـاهيري، إلـى   

�. جانب فنون التحرير والترجمة والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والسينمائي ونظرية المعلومات �
  )41: 1990محمود علم الدين، (�:ا جانبانوبهذا المعنى له

الذي يهتم بضـبط  ) Information Science(الذي يتمثل في علم المعلومات : الجانب الفكري أو المعرفي
خواص وسلوك المعلومات والقوى التي تتحكم في عمليات تدفق المعلومات وطرق تجهيزها للفحص حتى تكون 

ة، كما يعنى بالمعايير والنظريات واإلجراءات التي تكفل إدراك سبل متاحة ومستخدمة بأقصى درجة من الكفاء
تلبية احتياجات المجتمع من المعلومات، والتي تكفل أيضا األسس الالزمة لتنمية القدرة على تحديد االحتياجات 

  .  ومتابعتها
ات واالختراعـات  والجانب الثاني لتكنولوجيا المعلومات جانب مادي يتمثل في التطبيق العملي لالكتشاف

كالحصول على المعلومات، وتحليلها، وتخزينها، وبثها، أو توصـيلها،  : والتجارب في مجال معالجة المعلومات
الكتابة، الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، التلفزيوني، التصـوير  : مستفيدة من التكتيكات أو األساليب الفنية في
الحاسـبات  : مازجا بين األدوات أو األجهزة أو االكتشافات التالية... المصغر، االتصاالت السلكية والالسلكية 

اإللكترونية، التصوير المصغر، أشعة الليزر، األلياف البصرية، االتصاالت السـلكية والالسـلكية، وخاصـة    
 الفاكسميل، التيلبرلتر، الميكروويف، واألقمار الصناعية، معتمدا على وسائل بدأت يدويـة،  -التلكس–التليفون 

  .   وتطورت إلى رسائل ميكانيكية، فاإللكتروميكانيكية حتى وصلت اآلن إلى اإللكترونية الكاملة
مستودع مشترك للبيانات التي تبنـى عليـه أي منظمـة قراراتهـا     : ويعرفها محمد محمد الهادي بأنها

لتقليدية المتاحـة فعـال   وبهذا المفهوم تحتوي على قاعدة بيانات قد تتمثل في التنظيمات ا. وأنشطتها وبرامجها
محمود علم الـدين،  (... كالمكتبة واألرشيف، ولكن المفهوم الحديث لقاعدة البيانات قد يتعدى المفهوم السابق 

1990 :72-73(���  
  :قاعدة المعلومات: أوال

وهـي نتـاج التحسـيب    . وقد يطلق عليها كما سبق المرصد البيليوغرافي، أو مرصـد المعلومـات   
الذي يكتفي فيه بتسجيل بيانات معينة عن كل كتاب، وهي البيانات التي تضعها المكتبات عادة في  البيليوغرافي،

وتبلغ هذه البيانات لكل كتاب بضع مئات من الحروف كما فعلت مكتبة الكونجرس . شكل فهرس أو بيبليوغرافية
ن تسمى فهرس إلكتروني أو فهرس وغيرها من المكتبات في البالد المتقدمة، والمختزنات في هذه الحالة يمنك أ

محسب، وهو يقوم مقام الفهرس البطاقي أو الفهرس المطبوع، الذي يبلغ في بعض المكتبات عشرات أو مئات 
  ) 22: 1984سعد محمد الهجرسي، (. المجلدات
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  :بنوك المعلومات: ثانيا
رافي بعقد كامل على األقـل،  وهي نتاج عملية التحسيب غير البيبليوغرافي، وقد سبق التطبيق البيبليوغ

أو (ت ال يختزن بيانات عن الكتاب كما قفز في السنوات األولى للثمانينات قفزة هائلة، وهو يعكس قواعد البيانا
ولكنه يختزن المعلومات ذاتها التي يحتويها الكتاب، وهو بهـذا المعنـى   ) أي وثيقة أو مصدر آخر للمعلومات
إلى الشكل اإللكتروني المحسب، ومن الطبيعي في الوقت الحالي على األقل،  تحويل للكتاب من الشكل التقليدي

أن نوعيات معينة من الكتب، ونوعيات معينة من المعلومات، وهي التي تستغرق كل تطبيقات هذا التحسـيب،  
  . بسبب التكاليف المالية التي يتطلبها حتى باحتساب التكلفة للحرف سنتا واحدا

مرفق معلومات مهمته األساسية هي استرجاع الحقائق والمعطيات الرقميـة  : هو أي أن بنك المعلومات
التي تحتاج إليها لتلبية حاجة إعالمية مباشرة، ومدخالت بنوك المعلومات تتمثل في نتائج جهـود مـا يسـمى    

يا حيث يتم بمراكز البيانات، وهي مؤسسات تتناول البيانات والمعطيات والنتائج الخام أو المجهزة تجهيزا جزئ
اختزانها بشكل قابل لالسترجاع، وهو يعتمد على الحاسب اإللكتروني، ويشبه كتاب الحقائق الذي نلجـأ إليـه   

  ���)74: 1990محمود علم الدين، (.  التماسا لحقيقة معينة
   :الميزات والفرص. 1.2.2
، قلة عـدد المدرسـين،   جل التغلب على مسائل التكلفةالمعلومات واالتصاالت كأداة من أ تكنولوجيا -

  .على العقبات مثل الوقت والمسافة وسوء نوعية التعليم  وكذلك للتغلب
استخدام  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن يجعل عملية التعلم أسهل وأكثر فعالية  وبالتالي  -

  . ل التعليم الرسمية وغير الرسميةتحسين نوعية كل أشكا
األكاديميـة   الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومـات  مات واالتصاالتتكنولوجيا المعلو تيسر -

  . والموارد والموضوعات
المهارات الالزمة لخلق االبتكار، ال سيما في مجـال  لومات واالتصاالت لكفيلة بإنتاج تكنولوجيا المع -

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .يكية عالية في توليد المحتوى وخاصة بين الشبابتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان دينام -
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحسين كفاءة وفعالية التعليم -
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء والمجتمعات المهمشة -
   .رتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحفيز أنماط االبتكا -
  .الشمول الرقمي -
   .تحقيق محو األمية الرقمية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية -



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

152 

  
  :اإللكتروني التعليم تقنيات. 2.2.2

يشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية و 
  )96: 2005د الهادي، محم(: التي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسية وهي

والتي تنقسم إلى نوعين، األول تفاعلي مثـل المـؤتمرات السـمعية    : الصوت على المعتمدة التكنولوجيا :أوالً
  .والراديو قصير الموجات، أما الثانية فهي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية والفيديو

الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل للتفاعـل المباشـر   يتنوع استخدام : )الفيديو( المرئيات تكنولوجيا :ثانياً
وغير المباشر، ويتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح، واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو، باإلضافة 
اه إلى اإلشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم في اتج

   .واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوت
وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعليم اإللكتروني، فهو يستخدم في عملية التعلم : شبكاتهو الحاسوب :ثالثاً

  )94: 2006، قنديل( :بثالثة أشكال وهي
  .فقط والمتعلم الحاسوب بين بالتفاعل تتمثل والتي الحاسوب على المبني التعلم -أ
 أو المعلومـات  استرجاع مثل للتعلم ووسيلة للمعرفة مصدراً الحاسوب فيه يكون الحاسوب بمساعدة التعلم -ب

 . واألجوبة األسئلة مراجعة

  .المتعلم وإرشاد توجيه على الحاسوب يعمل حيث الحاسوب بإدارة التعلم -ت
  :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ظل في التعليمية العملية. 3

 االقتصـادية  التنميـة  تعزيز في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إمكانيات حول كبير اؤلتف يسود
 إلى المؤشرات مثلث في الثالث المتغير هو المعلومات تبادل أضحى الجديد المعلومات عصر وفي واالجتماعية،

 األضـالع  وتحدد قبتها،ومرا االقتصاديات لقياس والمستخدمان االجتماعي والمتغير االقتصادي المتغير جانب
 ومن. الخارجيين المستثمرين جذب على العامة قدرتها وبالتالي التنمية في دولة كل توازن مدى للمثلث الثالثة
 كافـة  فـي  تؤثر أن واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الجديدة لألدوات الفعال االستخدام حالة في أنه المتوقع
 هـذه  والحكومـات،  والمؤسسـات  والمدارس العمل وأماكن المنزلية الحياة ذلك في بما للمجتمع الثقافية البنى

  )2003اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ( "المعلومات مجتمع" يسمى ما بزوغ إلى تقود سوف جميعها المؤثرات

  :لليونسكو بالنسبة التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا. 4
حو يتوافق والرؤية اإلستراتيجية لليونسكو وأولوياتهـا فـي   تم وضع الئحة المؤشرات الموسعة على ن

بافتراض أن استخدام تكنولوجيا المعلومات . ةواالتصاالت ألغراض تعليمي المعلوماتمجال استخدام تكنولوجيا 
ضرورة وفرصة على حد سواء بنظر العالم أجمـع،   بمثابةواالتصاالت في التعليم ومن أجل التعليم هو اليوم 
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ويـتم  . اختصاص اليونسكو مجاالتوية تتقاطع فيها كافة أولكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشكّل أصبحت ت
تطوير منحى اليونسكو المتعلق بتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من خالل منهاجها 

دة مـن تكنولوجيـا المعلومـات    لتعزيز التعلم المحسن باالسـتفا "الموضوعي الشامل عبر مختلف القطاعات 
  ."واالتصاالت

من خالل الدور الذي تؤديه اليونسكو كمختبر لألفكار، وواضـع للمعـايير، وقيامهـا بمهـام تبـادل      
محايد لتعزيز التعاون الدولي، تقدم اليونسكو النصـح والمشـورة حـول     وسيطالمعلومات، وبناء القدرات، وك

بالسياسات مبنية على أدلـة إحصـائية لتعزيـز     المتعلقةالتوصيات  لكن ينبغي أن تكون هذه. سياسات للدول
على حـد سـواء    والحديثةالممارسات الناجحة والفعالة من حيث الكلفة في مجال استخدام التكنولوجيا القديمة 

  )13: 2009منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، (. ملتوفير التعلي
  التكنولوجيات أفضل؟  أي. 5

على الرغم من أن التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في توصيل التعليم، فإن األساتذة يجب أن يواصـلوا  
  . التركيز على النتائج التعليمية وليس على تكنولوجيا الحصول على هذه النتائج

والعامل الرئيسي الذي يؤدي إلى الوصول إلى تعليم جيد هو التركيز علـى احتياجـات الدارسـين أو    
وعلى متطلبات المحتوى التعليمي والقيود التي يواجهها األستاذ وذلك قبـل اختيـار نظـام توصـيل      طالبال

  . المعلومات
  .وهذا المنهج المنظم سوف يؤدي إلى خليط من وسائل التوصيل التي تخدم كل منها هدفا معينا

  .علميتوفير طرق جديدة متطورة للتعليم لعدد أكبر من الراغبين في التحصيل ال. أ
وبين الجامعات والمعلوماتية لوضع برامج  الواحدة التعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. ب

  .للمقررات التي سوف تدرس من خالل المختبرات االفتراضية
  .التعليمية بشكل عالمي ومعاصر الرسالةؤدي يس من خالله تحقق الفائدة المرجوة ويدرالتفكير بأسلوب ت. ت
   :تحدياتال. 6

لمعلومات واالتصاالت تلعب دوراً مهماً في إعادة هيكلة التعليم لالستجابة إلـى احتياجـات   اا تكنولوجي
فمـن غيـر   ا، هأهدافي تحقيق فنظراً للتحديات التي تواجهها الجامعة الجزائرية و. مجتمع المعلومات المعاصر

تضمن فرص تعليم عالية الجودة وتحقيق مبدأ تكـافؤ  الواقعي االفتراض بأن آليات تقديم التعليم التقليدية سوف 
  . ومستدامةبطرق سهلة المنال  للجميعالفرص 

المشاكل التقنية والتي تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات وانقطاع الشبكة المفاجئ نتيجة لضعف شبكة  -أ
  .االنترنت

م الحاسوب مكلفا كما أن التعليم ، حيث يعتبر استخداالجامعاتعدم توافر األجهزة الكافية للطالب في  -ب
  .الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى عال لتالءم البرامج المتطورة
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المؤتمرات في الدول عليمية وعدم التحاقهم بالدورات ونقص الخبرة لدى األشخاص القائمين على البرامج الت -ت
  . العالمية والمتطورة

ن التعليم بسبب تعودهم على التعليم التقليدي والخوف مـن  والطالب مع هذا النوع م األساتذةصعوبة تأقلم  -ث
أن اإلنسان " :ويقول الباحثان ما يسمى بالمقاومة الرافضة) 1999 السلطان والفنتوخ،(ويذكر كل من . "التغيير

بطبيعته ال يحب تغيير ما اعتاد عليه، بل يقاوم ذلك بأساليب مختلفة، وال يكون ذلك باتباع سلوك مضاد نحـو  
ويعود ذلك إما إلى التمسك باألساليب التعليمية القديمة، أو . نترنت، وإنما الوقوف موقفا سلبيا تجاه هذا التغييراإل

عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات الحديثة، أو الشعور بعدم االهتمام والالمباالة نحـو التغييـرات   
 .الجديدة
و في قدرتها على تقديم فرص تكوين هتحدي األكبر الذي تواجهه في الواقع ال: تكوين اإلطار البشري. 1.6

حيث ال يمكن ربط كـل طالـب   ، كثر أهمية إلى جميع الفئاتأوبشكل . أو تعلّم قائم مدى الحياة لجميع األفراد
في المناطق النائية واقتصارها على الحضر  واالتصاالته في ظل نقص تكنولوجيا المعلومات ته أو كليتبجامع
 . اعتبارات أخرى هي في نطاق اهتمامات الدولة لوحدها ال غير وعلى

تخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم سيؤدي إلى تقلـيص الفجـوة   اسيعتقد بأن  :التمويل. 2.6
عالوة على ذلك فـإن  . ىالقائمة بين الواقع االجتماعي االقتصادي من جهة ونتائج أنظمة التعليم من جهة أخر

  . كاليف يمكن أن تكون باهظة نظرا الرتفاع أسعار التكنولوجيا الحديثةالت
  :عملية تحويل المناهج إلى رقمية وتطوير المحتوى. 3.6

  )2010قورين حاج قويدر، ( :تتميز المناهج الجامعية في الجامعات الجزائرية بما يلي
و ال  ي تتوافق و بيئة التعليم العـالي القديمـة  قدم المناهج التعليمية المستعملة في الجامعات الجزائرية و الت -

تتوافق مع البيئة التعليمية الحالية خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي فرضت بيئة تعليمية سماتها المعرفة و 
  .التي أساها المرود البشري

ت فـي السـنوا  : ئريةعدم توافقها مع البيئة التعليمية الجزاردة من الدول المتطور األخرى والمناهج المستو -
إجراء مجموعة من اإلصالحات مست مختلـف األطـوار    لى رأسهم الجزائرعاألخيرة حاول الدول العربية و

في مختلف التخصصات الجامعية هذا النظام  LMDالتعليمية على رأسها التعليم العالي لعلى أهمها إدخال نظام 
ية تتوافق مع البيئة التعليمية في األصل هو تجربة أوروبو ،مالمح بالنسبة للطلبة واألساتذةالذي يعتبر غامض ال

االجتماعية األوروبية، هذه التجربة التي يتنبأ لها الكثير من الخبراء الجزائريين بالفشل واالقتصادية والسياسية و
  .نظرا لعدم توافقها مع البيئة الجزائرية

في بداية السنة : ر المدرسة لمعظم الموادمفصلة للمحاوو غياب برامج واضحةغموض المقررات المدرسة و -
عندا مطالبة األستاذ اإلدارة بالبرنامج التدريسي للمقياس يلقى رد من قاييس لألساتذة من أجل تدريسها وتمنح الم
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بعدم وجود برنامج وزاري يحدد المحاور األساسية الواجب تدريسها خالل السنة، و حتى إن وجدة هذه البرامج 
هذا بالطبع سوف يؤثر بشـكل أو بـأخر علـى    تكرار أو غموض في بعض المحاور و قص أوفهي إما فيها ن

  .المناهج التعليمية المتبعة في الجامعات الجزائرية
التنظيم غير السليم للبرامج و المناهج المتبعة في التعليم العالي و توليـة عمليـة إعـداد البـرامج     التخطيط و

  .ألشخاص ليسوا في التخصص
هذا في عدة مقاييس بعض الدول المتطورة مثل فرنسا و برامج المواد من مقرراتحرفي للمقررات والنقل ال -

  .التي ال تتوافق مع مستوى الطالب الجزائري في البيئة الحاليةأسها مقاييس العلوم االقتصادية وعلى ر
المسطرة  المناهج ضعف أو قصر إن : التأثير السلبي لمناهج ما قبل التعليم العالي على منهاج التعليم العالي -

المنطلق لمناهج التعليم العالي أثر بشكل مباشـر علـى   من طرف وزارة التربية والتعليم والتي تعتبر القاعدة و
  .الطرق التعليمية في الطور الجامعي

ـ : دارة الجامعة على الكم ال الجودةتركيز إبة وارتفاع عدد الطل - دد إن أصل هذا المشكل ينطلق أساس من ع
يزيد عدد الملتحقين بالجامعات ومع ضعف المنهـاج   ارتفاع عدد الناجحين ممالوريا والناجحين في شهادة البكا

على مستوى الجامعات إلى التركيز ى باإلدارات على مستوى الوزارة وضعف الطالب على السواء أدالمتبعة و
المقررات الدراسية بجل فيها نوع مناهج ورور الوقت أثر هذا على المع معلى الكم على حساب جودة الطالب و

  .اإلدارة من أجل زيادة عدد الناجحيناهل والتقصير من طرف األساتذة ومن التس
يعتبر ضعف األستاذ : المقررات الدراسيةضعف مستوى األستاذ مما يولد عدم القدرة على تطبيق المناهج و -

تدريس مقـاييس   -هاهذا يعود إلى عدة أسباب أهموفي فشل أو ضعف المناهج المطبقة من األسباب الرئيسية 
فاءته، نقص الرقابة على األساتذة، ضعف عملية االختيار عدم كليست في التخصص، ضعف تكوين األساتذة و

  . التوظيف، الفساد اإلداري في الجامعات، الظروف الماديةو
ع هـذا بـالطب  لطالب الجامعي وضعف مستوى ايقر كل األساتذة في الوقت الراهن ب: ضعف مستوى الطالب -

اإلدارة من خـالل مالحظتهمـا ضـعف    ق التعليمية المتبعة، فاألستاذ والطريؤثر بشكل مباشر على المناهج و
اهج التعليمية مع مستوى الطالب ومع الزمن تدهوره هـذه  مستوى الطلبة يحاوالن مع مرور الوقت تكييف المن

  . ، هذا من أجل رفع مستوى النجاحالطالب والمناهجقة طردية بين مستوى أصبحت العالالمناهج، و
  . غياب هيئة مختصة في التخطيط استراتيجي للمناهج التعليمية على مستوى عالي في الوزارة -
نالحظ أن البـرامج المنـاهج   : المناهج المتعبة للتطورات التكنولوجية الحاليةاكبة البرامج وموعدم توافق و -

مسايرة التطورات وعدم التوافق و التقنيات المعلوماتية التكنولوجية الحديث،ي ال تتوافق وة في التعليم العالالمتبع
  .الحاصلة على الساحة المعلوماتية يؤدي إلى إضعاف مصداقية المناهج التعليمية المتبعة
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مية من خالل تعمل الدول الغربية على تعزيز المناهج التعلي: ج التعليمية عن الواقع المؤسساتيانفصال المناه -
على رأسها الجزائر هناك شرخ كبيـر بـن المنـاهج    سساتي، على خالف الدول العربية وربطها بالواقع المؤ

ـ في الجامعات والواقع المؤسساتي والتعليمية و الطرق األكاديمية المدرسة  ودي إلـى إضـعاف   هذا بالطبع ي
ن الجامعات مولد المورد البشري الذي يستغل الطرق التعليمية المتبعة ألنه من المفروض أمصداقية المناهج و

  . مباشرةً من طرف مختلف المؤسسات على مستوى البلد
 .عدم تطبيق المرجعية الوطنية في إعداد المناهج -
 .محتويات البرامجالتوفيق بين حاجات المجتمع و عدم -
  .بين المواداالنسجام داخل المادة الواحدة و عدم -
لتعليم الجامعي للتطورات الحديثة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا المختلفـة وتـدني   صعوبة مجاراة مناهج ا -

مستوى استجابتها لمتطلبات هامة مثل االرتباط باحتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن بين النظري والعملي 
  .والذي يالحظ من خالل الساعات المخصصة للتدريب العملي

رئيسي على الملخصات وقلة االعتماد على الكتب المنهجية المؤلفة من قبـل  اعتماد المنهج الدراسي بشكل  -
  .أعضاء هيئة التدريس

الطلبة بكتابة التقارير  تسود طريقة المحاضرة أنشطة التعليم والتعلم في الجامعة تليها طريقة المناقشة وتكليف -
مشكالت والنقاش االستقصائي والطـرق  ، أما استخدام األساليب المحفزة للتفكير المبدع كطرق حل الوالبحوث

  .عات والمشروعات فنادرة االستخدامالمعززة للعمل التعاوني مثل عمل المجمو
  .شح فرص التطبيق العملي والتدريب الميداني التي تتوفر إلى حد ما في أجهزة ومرافق الدولة فقط -
  .ديم الخدمات التدريبية أثناء الدراسةبطء تفاعل القطاع الخاص في تحديد احتياجاته من الخريجين وفي تق -

لم تعد تناسب  -برغم عدم االستغناء عنها  –الوسائل القديمة للتعليم القائم على وعليه األساليب التقليدية 
تكنولوجي يتماشى والطفرة النوعية الهائلة الحاصـلة  التعليم الجامعي الحديث، فالجامعة تحتاج اليوم إلى تعليم 

جار الصناعي والتقدم التكنولوجي في إنتاج الوسائل، وبخاصة في عصر سـادته الوسـائط   على مستوى االنف
عبر اإلنترنت وغيرها من وسـائل االتصـال   ) Hyper-Media(والوسائط الفائقة ) Multimedia(المتعددة 

: الثالثـة  البصرية التي حولت الحاسبات اآللية اليوم إلى وسائل عرض وتجسيد للمعلومات المختلفة، بأبعادهـا 
   )18: 2010، سعيد(. النصية والصوتية والمرئية

لى شـبكة  لتطوير التعليم االلكتروني باللغة العربية يجب أن نعمل على توفير مواد محوسبة تعليمية عو
وهذا يفتح قضية المحتوى باللغة العربية الرقمي العلمي الموجود على االنترنت، لـو  االنترنت باللغة العربية، 

لى تصنيفات المواقع العربية المنشورة في موقع تابع لشركة صخر، نالحظ أن معظم هذه المواقع تتعلق نظرنا إ
ى بدورها مـع المواقـع   باالقتصاد والتجارة وتكنولوجيا المعلومات ويليها مواقع التسلية والرياضة والتي تتساو
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مواقع التعليمية؟ وبهدف الوقوف علـى  ولكن ما هو دور ال). وعقائد، مؤسسات، أفراد، مجالتدين (المجتمعية 
قيمة هذا المحتوى باللغة العربية يجب أن نبحث في محتوى المواقع التعليمية، والتي قد تبين أن عـددها قليـل   
نسبيا بالمقارنة مع غيرها من المواقع التي تظهر في دليل شركة صخر والجدير بالذكر أيضا أن ثلثهـا مبنـي    

، إذن هناك فرق واضح بين المحتوى ة عن مواقع رسمية لجامعات مختلفةاآلخر عبار باللغة االنجليزية وبعضها
حتـوى العربـي العلمـي علـى     هناك أيضا صعوبة في الوصول للمي الرقمي الخاص بالتعليم وغيره والعرب

وة المختصة في المحتوى العربي ال تقارن بمحركات البحث األجنبية من قاالنترنت، فمحركات البحث العربية 
النتائج والوصول الصحيح للمعلومة وهنا قد يقول البعض لنستخدم المحركات األجنبيـة للوصـول للمحتـوى    

  . ولكن هذا ال يفيد حيث أن معظم النتائج تعود إلى صفحات عربية لم يعد لها وجود !العربي التعليمي
بشكل عام والتعليمـي  ضعف في المحتوى ي المحتوى العربي على االنترنت وإذن نالحظ عدم انتظام ف

المحتوى باستخدام محركات بشكل خاص وأيضا نالحظ وجود مشكلة حقيقية في الوصول الصحيح والمفيد لهذا 
وهنا يكمن التحدي في إضافة وتوفير محتوى تعليمي جديد على الشبكة حيث ال بد لنا أن نعمل علـى  البحث، 
ربـي جديـد   خالل إضافة محتوى تعليمي عذلك قبل ويم المحتوى الحالي وإعادة هيكلته بطريقة صحيحة وتنظ

  )www.escwa.un.org( .له من قبل المستخدمينحتى نضمن سهوله الوصول 
. في فرساي دورا رائدا في هـذا المجـال  ) CNAM(د الوطني للفنون والمهن ففي فرنسا لعب المعه

يسمح نظامه للطالب المزودين بمنظم ألي صغير ملتيميديا وببرنامج معالجة االستماع للمحاضرات وباتصـال  
باإلنترنت أن يتابعوا إعدادهم عن بعد، بإمكانهم بهذه الوسيلة مراجعة ركائز دروسـهم مـع االسـتماع إلـى     

تبث هذه الدروس في أوقات ثابتـة وتـدور حـول    . لشروحات اإلضافية التي يعطيها األستاذ بصورة مباشرةا
  )79: 2001فرانسوا، نقوال، (. مواضيع متنوعة

بعـض  . جامعة تقدم اليوم إعدادا إلكترونيا عـن بعـد   300وفي الواليات المتحدة األمريكية أكثر من 
إن دروسـها، وإن  . الشهيرة) International University(نت، مثل المؤسسات غير موجودة إال على اإلنتر

كانت تستدعي أساتذة جامعيين تقليديين، تتكيف بصورة خاصة مع التعليم على الخط، بإمكان التالميـذ الـذين   
: 2001فرانسوا، نقـوال،  (. يتحررون من ضغوطات الزمان والمكان، وأن يستمروا في دروسهم طيلة حياتهم

80(     
   :)البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في الجزائر(متطلبات البنيية التحتية . 4.6

محتوى االلكتروني بشكل عام، هناك ترابط مباشر بين انتشار وقوة وسائل االتصال بشبكة االنترنت وال
تقنيات  نتشارفنحن نالحظ ضعف اولو نظرنا لواقع الجزائر مقارنة مع الدول التي قضت شوطا في هذا الجانب 

قلتها وعدم كفاءتها بالمقارنة بالوسائل وحلول االتصال بالدول الغربية المتقدمة وهذا يلعـب  االتصال السريع و
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دور سلبي في نشر وزيادة المحتوى االلكتروني باللغة العربية ويؤدي إلى ضعف انتشار الكثير من التطبيقـات  
 )12: أسماء، دون تاريخ( .لكترونيالمخصص للتعليم االالتي تزيد من حجم المحتوى 

  .يوضح المؤشرات الجديدة المقترحة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم): 01(جدول رقم 
 المؤشر عنوان المؤشر المجاالت المفاهيمية

 البنية التحتية

EDR1 3- 1د لمستويات إسك(بالكهرباء ة المزودس المدارة نسب.( 

ED1 3-1د لمستويات إسك(بجهاز الراديو ألغراض تعليمية ة مزودالس المدارة نسب.( 

ED2 3-1د لمستويات إسك(بجهاز تلفاز ألغراض تعليمية ة المزودس المدارة نسب.( 

ED3 3-1د لمستويات إسك(بخدمة االتصال الهاتفي ة المزودس المدارة نسب.( 

ED4 
س التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة الطلبة إلى الحاسوب الواحد في المدار/التالميذة نسب

 ).3-1د لمستويات إسك(في التدريس 

ED4 bis 3-1د لمستويات إسك(الطلبة إلى الحاسوب الواحد /التالميذة نسب.( 

ED5 

  ).3-1د لمستويات إسك(بخدمة اإلنترنت حسب نوع التوصيل ة المزودس المدارة نسب
  .التوصيلع أنوان مع نوي أ -
شبكة الخدمات  dial-upباستخدام المودم (إلنترنت بوساطة الحزمة الضيقة التوصيل با -

  ).ISDNالرقمية المدمجة 
، والكيبل، DSLخط المشترك الرقمي (التوصيل باإلنترنت بوساطة الحزمة العريضة  -

  ).وأنواع أخرى من تكنولوجيا الحزمة العريضة
 .العريضةوة الضيق معاً الحزمتين باإلنترنت بوساطة التوصيل -

ED22 3-1د لمستويات إسك(المدارس التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس ة نسب.( 

ED23 3-1د لمستويات إسك(المدارس التي تستخدم اإلنترنت وسيلة مساعدة في التدريس ة نسب.( 

ED24 
لمكتبات العلمية نسبة المؤسسات التعليمية التي تمتلك تراخيص أو التي لديها اشتراكات في ا

 ).6-5وللمستويين  4ومستوى  3-1د لمستويات إسك(الرقمية 

ED24 bis 
نسبة المؤسسات التعليمية التي تمتلك تراخيص أو التي لديها اشتراكات في مختبرات التجارب 

 ).6-5وللمستويين  4ومستوى  3- 1لمستويات إسكد (االفتراضية 

ED25 3-1د لمستويات إسك( لة مع شبكة اإلنترنتعدد الطلبة إلى الحواسيب المتص.( 

ED26 
 4ومستوى  3-1لمستويات إسكد ( الواحدةة التعليمية المؤسسي ف الحاسوبة أجهزد عد متوسط

 ).6-5وللمستويين 

ED27 
 الواحدةة التعليمية المؤسس الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت فية أجهزد عد متوسط

 ).6-5وللمستويين  4ومستوى  3-1لمستويات إسكد (

ED28 
 4لمستويات (نسبة أجهزة الحاسوب التي يملكها الطلبة والمتاحة لألغراض التربوية 

 ).6-5وللمستويين 

ED29 
 4ومستوى  3-1لمستويات إسكد ( نسبة مجموع الحواسيب المتوفرة ألغراض تربوية

 ).6-5وللمستويين 

ED30  6-1لمستويات ( إداريةنسبة مجموع الحواسيب المتوفرة ألغراض.( 
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ED31 3- 1د لمستويات إسك( إلكتروني موقعا له التيس المدارة نسب.( 

ED32 
صفحات المدونات اإللكترونية الخاصة  يستضيف إلكتروني موقعا له التيس المدارة نسب

 ).6-5وللمستويين  4ومستوى  3-1لمستويات إسكد (بالطلبة والمعلمين 

ED33 
لتعليمية التي تقدم برامج تعليم عن بعد باالستفادة من تكنولوجيا المعلومات نسبة المؤسسات ا
 ).6-5وللمستويين  4ومستوى  3- 1لمستويات إسكد (واالتصاالت 

لوطني على حد سواء لمراقبة عمليات وايمكن استخدام معظم هذه المؤشرات على المستويين الدولي 
ا يمكن استخدام بعض هذه المؤشرات على المستوى ما دون كم. ودعمها القراراتوضع السياسات واتخاذ 

، وإمكانية الوصول لها، واالتصاالتالمعلومات  لتكنولوجياالوطني وعلى مستوى المدرسة لمقارنة البنية التحتية 
المؤسسات التعليمية خالل  منمعظم البيانات الكمية المطلوبة يمكن جمعها . اهتعطيواستخدامها، والنتائج التي 

 المتعلّقةالتعدادات أو المسوحات المدرسية، في حين يمكن جمع البيانات األخرى من الوثائق الحكومية الرسمية 
  .بالسياسات، والخطط، والميزانيات

الي يرتفع مجموع عدد المؤشرات بما في ذلك بالت مؤشراً 45ة المقترحة الجديد المؤشراتد عد غيبل
ؤشراً، ما عدا المؤشر المرجعي حول الكهرباء باعتبارها شرط أساسي م 53ى الالئحة المحورية األصلية إل

كما تم تقديم بعض المؤشرات الجديدة من . سمسبق الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدار
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم (. د مختلف وجهات النظر التحليليةلرصخالل متغيرين اثنين وذلك 

  )29- 27: 2009فة، والثقا
  

  : ا المعلومات في التعليممعوقات استخدام تكنولوجي. 7
التعلـيم إال أن هنـاك   على الرغم من الفوائد الكبيرة التي نجنيها من استخدام تكنولوجيا المعلومات في 

ا يعزى ، ومنها مإلى طبيعة التقنية نفسهافمنها ما يعزى التعليم  صعوبات تحد من استخدامها في مجالقصور و
حيث يمكن تقسيم المعوقات إلى، معوقات ذاتيـة،  . موظف نفسه، أو ثقافة المجتمع والحالة االقتصاديةلطبيعة ال

   .معوقات مادية، معوقات أمنية، معوقات فنية
  : معوقات ذاتية. 1.7

استخدام التكنولوجيا فـي عملـه ويفضـل     لفكرة ،)موظف مدير، وكيل،(رفض الموظف اإلداري  - 
  . كس عليه بعدم الرغبة في التعلم والتدريب واإلبداع، وبذلك ينعام الطرق التقليديةاستخد

  .بجدوى ما يتعلمه من تكنولوجيا تعليمية عدم إحساسهسلبية المتعلم و -
  :معوقات إدارية. 2.7
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ـ التعليمية وعدم استيعابه الطرق وجمود النمط اإلداري الحالي في المؤسسات  - ي األساليب الحديثة الت
  .تفرضها استخدامات تكنولوجيا المعلومات

الفلسفة التربوية التي تكمن اسمي السياسات التربوية بالهدف ورضعف الوعي لدى بعض مخططي و -
  .و راء االستخدام األمثل للتكنولوجيا المعلومات داخل العملية التعليمية

  : معوقات مادية .3.7
ارس بأفضل الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة أو غالئهـا    عدم توفر رؤوس األموال الكافية لدعم المد -

  . ى العمل اإلداري ويقلل من كفائتةفبالتالي شراء جزء بسيط منها فينكس عل
قات المادية، عدم انتشار أجهزة الحاسب اآللي، ومحدودية تغطية اإلنترنت ، أن من المعيويشير المحيسن

  )69-31 :2000المحيسن، (. وبطئها النسبي وارتفاع سعرها
  .لتدريب الموظفين على التقنيات الحديثةعدم دفع بعض اإلدارات المدرسية  -
  . لتأهيلاد حوافز مادية ومعنوية للموظفين تدفعهم للتدريب وعدم وجو -

 : معوقات أمنية. 4.7

كنولوجيا بشكل عام في شـتى المجـال،   أمن المعلومات من أهم المعوقات التي تواجه مستخدمي الت إن
الختراق المنظومة المعلوماتية وهذا يترتب علية فقدان الخصوصية والسرية،  هناك مجموعة من األساليبحيث 

  )62: 2010القدوة، (: ومن جوانب األمن المعلوماتي
  .األجهزة والبرامج المستفادة منهاالجانب األمني التقني، ويتعلق باألنظمة التقنية والشبكة و -
  . تصرفات اإلنسان المستفيد والمستخدمتعلق بيالجانب اإلنساني و -
اليـة  يقصد به البيئة المحيطة بالتقنيات المستخدمة ومن أمثلـة هـذه التهديـدات الم   الجانب البيئي و -

للحفاظ علـى   بذلك يجب أن توفر اإلدارة أفضل البرامج األمنية المحكمةو... واالختراقات األمنية والقرصنة، 
  . وحمايتها من اإلطالعمعلوماتها وبياناتها الموثقة 

  : معوقات فنية .5.7
التـي   عدم توفر الفنيين المؤهلين المناسبين إلصالح األضرار التي تلحق باألجهزة اإللكترونيـة أو  -

ركات المتخصصة لكنهـا  ، وإن وجدت  بعض الشقواعد البيانات في أجهزة الحاسوبوتتعلق ببرمجة البرامج 
  .تكلف الكثير
   

  :لاقتراحات وحلو. 8
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القصوى واالستخدام الفعال  بهدف االستفادة الجزائرإعادة توجيه أهداف واستراتيجيات السياسة التربوية في  -
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمل
من خالل توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لـدعم   الجامعاتتطوير البنية التحتية التعليمية في  -

  .الفعال بواسطة هذه التكنولوجيا التعليم
  .تشجيع استخدام التعليم النقال بإمكانياته العديدة لخدمة العملية التعليمية -
  .متعلقاتها باألعداد التي تتناسب مع أعداد الطلبةتوفير أجهزة الحاسوب و -
  .يمتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعلدورات تدريبية على التعلم اإللكتروني وعقد  -
  .تشجيع التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية المختلفةتعزيز و -
  .توظيف التكنولوجيا الحديثة فيهاهج الدراسية والمناتحديث المقررات و -
  .الجامعاتاالتصاالت في بة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتوفير البنية التحتية المناس -
  .لالرتقاء بمستوى العملية التعلمية لما لها من أثر على تعلم الطالب المتوفرةالوسائط المتعددة استغالل  -
  .للجامعاتتوفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة  -
لالستفادة القصـوى مـن إمكانيـات الـتعلم     ) الالسلكيةالسلكية و(تأهيل شبكات االتصال  العمل على إعادة -

  .اإللكتروني
التركيز على األسـاليب  ولوجيا الحديثة واالرتقاء بها لكي تتماشى مع متغير التكنتحديث أساليب التدريس و -

  .فعالتيعاب هذا المتغير بشكل إيجابي والتدريسية التي تكون قادرة على اس
لالسـتفادة مـن تجـارب     الجزائرية والجامعات العالميـة فتح قنوات تواصل بين الجامعات إقامة عالقات و -

  .لتكنولوجيااآلخرين في توظيف ا
العشرين من خالل توظيف التكنولوجيا المعاصرة في نحو القرن الحادي و وضع السياسات التي تشجع السير -

  .العملية التعليمية
إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتنوعة  -

  .في العملية التعليمية
  .الكتب التعليمية اإللكترونيةو اإللكترونية المناهجمشروع توفير  تبني -
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 :خالصة

أصبحت أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلنترنت أهم وسائل النهوض بالتعليم فـي القـرن الحـادي    لقد 
جـابي  وفي الوقت الحالي، بات واضحا أن أي تقدم يحرز في القطاع التعليمي يؤثر بدوره بشكل إي. والعشرين

على جميع قطاعات االقتصاد األخرى؛ حيث يعد دور هذه التقنيات في تحسين االقتصاد الوطني من األمور التي 
إلصالح التعليم اهتماما خاصا، ونتيجة لذلك، تخصص  الجزائروفي السياق ذاته، أولت . تحظى بالتقدير الكامل

التعليم، مما أدى إلى إحداث عملية تغيير من شأنها أن  الحكومة نصيبا كبيرا من الميزانية الموجهة للخدمات إلى
علـى  لتنمية االقتصادية واالجتماعية لذلك، تتركز أنشطة كثيرة تهدف إلى تحسين ا. تؤثر على أجيال المستقبل

تطبيقات تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعلم بغرض تقديم الدعم الشامل لهذه العمليـات  
  .الحيوية
   :باللغة العربية املراجع

وقائع الماضي وحقـائق الحاضـر وتوقعـات    : الكتب وبنوك المعلومات): 1984(سعد محمد الهجرسي  -01
   .، القاهرة، مصر03 ، مجلة عالم الكتاب، العددالمستقبل

ة ، الـدار المصـري  3، طتكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقميـة ): 2010(سعيد الغريب النجار  -02
   .اللبنانية، مصر

  .ضالريا، الخريجي، مدخل إلى تكنولوجيا التعليم): 2008( الدايلالحافظ سالمة وسعد  عبد -03
، عويـدات للنشـر   1، ط"ميلتميـديا "وسائل الوسائط المتعددة ): 2001(فرانسوا لسلي، نقوال ماكاريز  -04

  .، بيروت، لبنانوالطباعة
  .عمان، التوزيعللنشر و دار أسامة ،اإللكترونية واإلدارة المعاصرةالحكومة : )2010(محمود  القدوة، -05
  .مصرالقاهرة،  ، عالم الكتب،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ):2006( قنديل، أحمد -06
، العربي للنشر والتوزيع، تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيري): 1990(محمود علم الدين  -07

     .القاهرة، مصر
تكنولوجيا المعلومات ومحو األمية الشاملة في تعليم الكبار نحو توظيـف  ): 1995(محمد محمد الهادي  -08

 .، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصرتكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر
، مكتبة 1، طاصردراسات في التعليم العالي المع): 1999(محمد وجيه الصاوي، أحمد عبد الباقي البستان  -09

  .الفالح للنشر والتوزيع، الكويت
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  : المؤتمرات والملتقيات

، أعمال المؤتمر التاسع لالتحـاد العربـي   مكتبات األطفال وتكنولوجيا المعلومات): 1998(محفوظ، سمير أحمد  -10
  .للمكتبات والمعلومات، تونس

صدار األول، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة ، اإلشبكة اإلنترنت): 1997(معهد تكنولوجيا المعلومات  -11
 . مجلس الوزراء، القاهرة، مصر

  :الدراسات األكاديمية
، جامعة بيرزيت كلية تكنولوجيـا المعلومـات   التعليم اإللكتروني والتحديات المعاصرة): دون تاريخ(أسماء العقاد  -12

  .قسم هندسة أنظمة الحاسوب
  :المجالت والدوريات

، المعلومات والمجتمع والتكنولوجيا، االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومـات ): 1998(محمد نبهان سويلم  -13
  .، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر5، المجلد 10العدد 

واقع ومعوقات استخدام الحاسوب فـي كليـات  التربيـة فـي الجامعـات      ): 2000(المحيسن، إبراهيم عبدا هللا  -14
  .، الكويت57المجلة التربوية، العددودية، السع

، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد التعليم العالي، تغيرات في السياق واستجابات الحقـة ): 1990(ملكة أبيض  -15
25 .  
ومـات  دليل لقياس تكنولوجيا المعل): 2009(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، معهد اليونسكو لإلحصاء -16

  .، كنداواالتصاالت
  :مواقع الشبكة العنكبوتية

ولـم ال إلـى التعلـيم    ... من التعليم التقليدي إلـى التعلـيم بالحاسـوب    ): 21/01/2010( عثمان آيت مهدي -17
  .07/02/2014روجع بتاريخ   http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=6240،اإللكتروني؟

http://www.itaa.org -18  
موقع مجلـة علـوم اإلنسـانية،     واقع و متطلبات إصالح مناهج التعليم الجامعي،): 2010(قورين حاج قويدر   -19

www.ulum.nl.com.  
20- 
www.escwa.un.org/divisions/ictd/workshop/forum_a/docs/Arabic%20Content%20on%20Digi
tal %20Network.pdf 

  :مراجع باللغة الفرنسيةال
21- Jennifer Rowley (1988): The Basics of Information Technology, Clive Bingley, London.  
22- Paul  Procter &Others (1997) :International Dictionary of English , London , Cambridge  
Univ. Press. 
23- Rich David, Andrew Pitman & Maree Gosper (2000): Integrated IT-Based Geography 
Teaching and Learning, Journal of Geography in Higher Education, Vol 24, No.1. 
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  المداخلة عنوان
 اإلجتماعية العلوم أسشاتذة بين مقارنة دراسة.  التدريس في للتكنلوجيا األساتذة استخدام واقع

  الطبيعية العلوم و
  

  ورقلة  مرباح قاصدي جامعة             ياسين محجر: ألستاذا إشراف
  طلبة الدكتوراه                 الدين صالح وعواع.- 
  طلبة الدكتوراه                الزهراء فاطمة مروك.- 

  : المقدمة
 االستراتيجي المورد أساس باتت لقد المعلومات، تفجر بظاهرة يعرف اصبح بما الحالي العصر  يتميز        
 أحد إلى المعلومات تكنولوجيا تحولت المعلوماتية ألنظمة الهائل التطور فمع الطبيعية، للموارد لالمكم الجديد
 الى الملحة الماسة الحاجة ظهرت تطورها، و المعلومات تراكم أمام و العالمي، االقتصاد تطور جوانب أهم

 استرجاعها تخزينها، تحليلها، ،اقناءها حيث من سواء المعلومات، مع للتعامل منظورة أساليب و نظم استخدام
  . استخدامها او

 الجزائري فالمجتمع .التغيير آليات جميعا نستوعب أن تتطلب المجاالت جميع في الشاملة النهضة ألن و      
 واالتصاالت للمعلومات أساسية بنية تطوير مسؤولية يتحمل أن عليه الموكب هذا إلى االنضمام أراد ما إذا

 المدى بعيد استراتيجي تخطيط من ذلك يتطلبه ما مع التعليمية السياسية واإلرادة تتماشى ريةالجزائ بالجامعة
 التي البلدان تجارب من باالستفادة المستقبلية والحاجات المتسارعة التكنولوجية التطورات االعتبار بعين يأخذ
  .العالمي أو العربي اإلقليمي الصعيد على تخطيطها في نجحت
 المجتمع قطاعات عن المسؤول فهو الماضي، في عليه كان مما أكبر العالي التعليم يلعبه الذي لدورل نظرا      
 ليس المجتمع لها أناط التي للجامعات األولى بالدرجة موكلة العلمي البحث وظيفة و الشغل، عالم وعن األخرى،
 التحديات ومواجهة التعليمية شاكلللم حلول عن البحث إنما و للطالب، العلمي والتكوين التأطير مهام فقط

  . العالمي التقدم وصيغ أشكال مسايرة وبين الوطنية االحتياجات بين الربط في أساسا المتمثلة و عليه، المفروضة
 و االستاذ عمل في هائال انقالبا أحدث العالي التعليم في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا استخدام ان        
 في التقنية الوسائل استخدام الى الى للمعرفة، الناقل و الملقن كونه في ينحصر الذي التقليدي الدور من دوره؛
 االستاذ مواكبة مدى لمعرفة و. االبداع و المعرفة توليد و التعليمية العملية في التفاعل على يشجع و الشرح،
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 رصد تحاول التي الورقة هذه ضعر ارتأينا التطورات لهاته ورقلة مرباح قاصدي بجامعة خاصة و الجزائري
 العلوم و االجتماعية العلوم اساتذة   من كل بين مقارنته و التدريس في للتكنولوجيا االساتذة استخدام واقع

 التعليم ميدان في استخدامها مجاالت و تطبيقاتها أهم و المعلومات تكنولوجيا مفهوم بتحديد نستهلها الطبيعية
  .  العالي

  : البحث اشكالية
 العمل سوق ومتطلبات ناحية من االقتصادية الضغوط فرضتها تحوالت عامة بصفة الجامعات تعيش 

 دأبت وقد ، مشقة دون الوظيفة في االنخراط من تمكنهم الخريجين في معينة خصائص لتوفير أخرى ناحية من
 التعليم، جودة و  فعالية و كفاءة بمستوى االرتقاء بهدف المتطلبات، لهذه االستجابة في رغبة الجامعات معظم
  . التغييرات هذه لمواكبة الالزمة التحتية البنى لتوفير العصر متطلبات و ليتماشى
 استقبال من تشملها بما. التدريسية الطرق في الحديثة التكنولوجيات إستدخال في التطور ذلك تمثل و
 و االتصال شبكات و البرمجيات و لمعداتا باستخدام الكتروني بشكل نقلها و طباعتها استرجاعها، للبيانات،
 التخصصات، مختلف في الجزائرية الجامعات بمستوى االرتقاء أجل من. غيرها و المتعددة الوسائط تطبيقات
  . فيها التعليم جودة على بالفائدة يعود بما

 ومتعددة  غنية، يةتعليم بيئة توفير في يسهم التكنولوجية التقنيات استخدام أن ،إلى)2010، الحجايا( ويشير
  معيارية، صورة في وتقديمه التعليم نمذجة في ويسهم  ، الطلبة و االساتذة التواصل على ويشجع  المصادر،
 أعضاء وكفاءة قدرة على يعتمد العملية هذه نجاح أن بيد. التقنية مع التعامل على قادر جيل إعداد في ويسهم
  .معها التعامل في التدريس هيئة
 في وكقائد ، وعالم كمفكر تدريسه أساليب وتحسين  دوره لتفعيل الجامعي المدرس إلى تتجه ألنظارا فان لذا 

 ، للنشاط وموجه ، والمناقشة للحوار وكقائد ، االستكشافية – االستقصائية العقول وتكوين ، التفكير تعليم
 لتكنولوجيا المحددة اماتاالستخد فكرة على المؤلفون أبرز ويرى. واالكتشاف والتقصي للبحث ومرافق

 )الدراسي النموذج أو  (التربوي المنحى مع االستخدام أنواع توافق ضرورة إلى ويشيرون واالتصاالت المعلومات
  .تكنولوجيا استخدموا الذين المعلّمين لدى لوحظت بروزا اآلثار  أكثر أن وإلى المعلّمون يتبعه الذي
  : عن الكشف لمحاولة هذا بحثنا جاء منه و
   ؟- ورقلة– مرباح قاصدي بجامعة التدريس في للتكنولوجيا الجامعي االستاذ استخدام واقع ما - 
   التدريس؟ في التكنولوجيا استخدام ضرورة تحدد المدرسة المادة طبيعة هل - 

  : الدراسة أهمية
 القاء محاولة كما التدريس، في التكنولوجية التقنيات استخدام واقع عن الكشف في الدراسة أهمية تكمن

  .االجتماعية العلوم و الطبيعية العلوم بين الحديثة التكنولوجية االستخدام في الفرق عن الضوء
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  : االجرائية المفاهيم تحديد
  : المعلومات تكنولوجيا
 المعلومات تبادل و تخزين و معالجة و لتجميع البرمجيات و المعدات استعمال هذا بحثنا في بها تقصد و
   لياتالعم لدعم

  . الطلبة مع التواصل و التدريس في الجامعي االستاذ يستعملها التي و. المختلفة التعليمية
  

  :الدراسة محددات
 بجامعة الطبيعية العلوم و االجتماعية العلوم فرع من كل في الجامعيين االساتذة على الدراسة اقتصرت - 

  . بورقلة مرباح قاصدي
  : المعلومات تكنولوجيا تعريف
 تعني Tech و علم تعني و logos من المركبة و Technologie الالتينية الكلمة من تكنولوجيا مصطلح أصل
  . العلم فن أي فن

 العمليات، نتائج بث و تناقل و معالجة و تخزين في ستخدم التي الرقمية و االلكترونية التقنيات وتعني
 ضمان مع السبل بأيسر المستفيدين قبل من امنه االفادة توجيه و المعلومات استخالص و تصنيف و تحليل

  .)7،ص2002الهزاني،( . .الدقة و السرعة محصالت
 لمصادر المختلفة االنواع في المتضمن البشري الفكري بالنتاج )ealroM 2002(   مونريال يعرفها و

 و االفكار أو نوعة،المت االتصاالت تقنيات خالل من المستقبل و المرسل بين المتناقلة الرسائل أو المعلومات
   )7،ص2002الهزاني،( .الموجه البث وسائل خالل من بثها يتم التي المفاهيم
 المتعلمين فاعلية من يزيد الحديثة التكنولوجيات باستعمال التعلم أن ).2003 يونس، وأبو القال،(  دراسة  اكدت

  .والمتابعة والتركيز نتباهاال على قدراتهم وزيادة للتعلم دافعيتهم إثارة خالل ومن  وتحصيلهم،
 العملية في تعليمي كمساعد  التقنية واستخدام العام  التعليم لخدمة الحديثة تقنية إمكانيات استخدام به ويقصد
 الحديثة التقنية  استخدام خالل من عملية أو نظرية كانت سواء العام التعليم في المختلفة المواد لتدريس التعليمية

 تلك حصر يمكن و. العامة بالتعليم المواد هذه أهداف يحقق وبما والمحاكاة والتمرين سةالممار خالل من أو 
  : يلي فيما التقنيات
  :اإللكتروني التعليم
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 المصطلح هو  اإللكتروني والتعليم  التعليم، منظومة في الجديدة االتجاهات من اإللكتروني التعليم أن
 Electronic Education/ Online Learning/ Web :مثل أخرى مصطلحات نستخدم حيث استخداما األكثر

Based Education الحاسب استخدام خالل من بعد عن التعلم طرق من طريقة يعتبر اإللكتروني التعليم أن إال 
 وبوابات  ومكتبات،  بحث، وآليات  ورسومات،  وصورة،  صوت، من  المتعددة، ووسائطه  وشبكاته، اآللي

 قاعة داخل استخدامه إلمكانية بعد عن التعلم من وأشمل أوسع اإللكتروني لتعليما ولكن  األنترنت،
  .)2005  والمبارك،  الموسى،(الدرس

  ):MultiMedia( المتعددة الوسائط
 فيلم أو والصورة، الصوت، مثل االتصال وسائط من جملة استخدام معناها) " Multi Media (  فكلمة    

 من خليط أنها أي... والتعليم التدريس عملية في الفاعلية تحقيق أجل من ةومتكامل مندمجة بصورة فيديو
  .   المختلفة االتصال وسائط من مجموعة من وتتكون عام، نسق في موضوعة عناصر

 بعضها مع تتكامل التي المواد من مجموعة من تتكون تعليمية منظومة أنها على المتعددة الوسائط تعرف  و  
 يسمح محكم متتابع ترتيب في  الوسائط هذه وتنظّم. أهدافه لتحقيق تعليمي برنامج في ظيفياًو تفاعالً وتتفاعل
 من يناسبه ما يختار وان وايجابي نشط بشكل ، الخاصة إمكانياته وفق التعليمي البرنامج في يسير أن طالب لكل
  محدد ومكان معين زمن في استخدامها يمكن تعليمية مواد

 أمثلة ومن.. التدريس أو العرض عند األخرى منها كل تكمل واحدة وسيلة من أكثر بين التكامل"  وهي
 وسائل وهي".  بأنواعها األفالم الشفافيات، الكمبيوتر، الصوتية، التسجيالت الشرائح، الفيديو، المطبوعات، ذلك

 التوضيحية البيانية سومالر ، النص استرجاع ، اإلرسال لنقل وتخزن ، وتبدع ، تختلق التي المتفاعلة االتصال
  .بصرية وسائل أو سمعية وسائل خالل من

  : االنترنت
 بعضها العالم بقاع في المنتشرة الحواسيب شبكات من اآلالف تربط عالمية معلومات شبكة اإلنترنت

 متصل شخص ألي يمكن بحيث أصغر، شبكات من تتكون عمالقة حاسوبية شبكة عن عبارة هي فهي ، ببعض

 أن أو )بذلك له سمح إذا(الشبكة هذه في المعلومات جميع على يحصل وأن الشبكة هذه في يتجول أن باإلنترنت

   ).www.abahe.co.uk( .العالم من مكان أي في آخر شخص مع يتحدث
  

 وتحديث الدراسية المقررات تطوير ذلك في بما التعليمية العملية لتعزيز كبيرة إمكانات اإلنترنت توفر
 وإشراك دمج من التخصصات من عدد في العلمية واألقسام المدارس من الكثير تمكنت وقد ، التدريس أساليب
 المكتبات مدارس مواقع يتصفح من فإن أيضا ، متتالية نجاحات وحققت ، الدراسية المقررات في اإلنترنت

 أنها يلحظ وخططها ومفرداتها الدراسية المقررات ويستعرض نتاإلنتر على األجنبية الجامعات في والمعلومات
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  التي العوامل من يعد التعليمية العملية في اإلنترنت استخدام أن ،والواقع الجانب هذا في متقدمة أشواطا قطعت
 طريق عن يتم الذي الخبرات تبادل على باالعتماد جديدة مهارات وإكسابهم الطالب معارف تثبيت على تساعد
  . المستمر التعلم على الطالب حث يعني مما وغيرها ، المفتوحة الجماعية الحوارات أو االلكتروني البريد
  : االلكتروني البريد

 أي إلى إلكتروني بريد ترسل أن يمكن كما التقليدية البريد خدمات على ضخم تحسين هو اإللكتروني البريد

 أهم إحدى من يعتبر و .ومضمون تقريبا اآلني بالتسليم لمالعا في مكان أي في إلكتروني بريد بعنوان شخص

    .لإلنترنت مستخدم أي من أو إلى رسالة أي استقبال أو إرسال خالله من تستطيع الشهيرة، اإلنترنت خدمات
 على الطالب تعليم أن كما التعليم، في واسع نطاق على يستخدم االلكتروني البريد أن نعلم أن المهم ومن 

 لجميع الرسائل ارسال إلمكانية ذلك و .األستاذ مع اتصاالً أكثر الطالب يجعل االلكتروني البريد استخدام
 آراء على والتعرف الراجعة للتغذية وكوسيط االستفسارات، على الرد المنزلية، الواجبات إرسال الطالب،
  www.abahe.co.uk .الدراسي المقرر مفردات بعض في الطالب
  : يةااللكترون المكتبات

 من نشهده لما وذلك هذا عصرنا في التقليدية للمكتبات الطبيعي االمتداد اإللكترونية المكتبات تعتبر
  .الماضي القرن ثمانينات في ظهر اإللكترونية المكتبة مصطلح أن القول يمكن. تطورات

 عملياته في يستخدم بةمكت نظام " :بأنها اإللكترونية المكتبة والمعلومات المكتبات علوم موسوعة تعرف حيث 

 واالجراءات الخدمات في للحاسبات واسعا استخداما يعني مما عليها ويعتمد اإللكترونية التقنية والرئيسية األساسية

 هذا ومع . واالسترجاع التخزين في اإللكترونية التقنية عالم نحو وسريع دائم توجه في وذلك المختلفة والعمليات

 جنبا ستكون المطبوعة التقليدية المصادر فإن اإللكترونية المكتبة في اإللكترونية للتقنية رالكبي والتوجه االستخدام

  ."اإللكترونية المصادر إلى
 تعطي التي المكتبة" هي اإللكترونية المكتبة أن ترى والتي اليابان في الوطنية دايت مكتبة وضعته تعريف وهناك

 تمكن المكتبات هذه أن التأكيد مع ، اإلنترنت شبكة عبر التواصل خالل من وثانوية أولية إلكترونية معلومات

  ). 2005الصباحي،(  ."اإلنترنت شبكة خالل من اإللكترونية المعلومات إلى الدخول أو الوصول من المستخدمين
  : االجتماعية العلوم تدريس خصوصية

 العلوم فان الخاصة، بأدواتها العلمي قيقللتح تخضع التي الطبيعية العلوم بين المدروسة، الطبيعة اختالف رغم
 على تعتمد مادة جوهرها في الطبيعية العلوم ان اال. أيضا الخاصة بأدواتها العلمي للتحقيق تخضع الجتماعية
 مساعدة أجل من تنشيط الى تدريسها يحتاج و) NCERT،2006. (تجريدية فهي االجتماعية العلوم أما التطبيق
  ,. (االبداع تشجع التي االساليب اعتماد يجب لذلك. تفاعلية بيئة في المهارات و ةالمعرف اكتساب المتعلم

2011Spencer(  
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 تحققه ما وهذا وأصالة ومرونة وطالقة إبداعية بسمات التدريسي السلوك باتسام يتحقق التدريس في واإلبداع  
  .   المتعددة  الوسائط

  
  : التدريس في الحديثة التقنيات استخدام معوقات و مزايا

 تعلّم إلى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تقود أن المتوقع من كان فقد التعليم في الحواسيب استخدام مع

 لم التعليم مخرجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثر حول األخيرة الدراسات أن غير .إنتاجية أكثر

 2004 ) تفاؤالً أآثر صورة إعطاء إلى فتميل ,الذي العام ستنتاجواال الشمولية التحليالت أما .متطابقة نتائج تعطي

meta-analysis) 

 المعلومات لتكنولوجيا محددة الستخدامات اإليجابية اآلثار حددت قد البحوث أن هو المؤلفون يستخلصه ما

 عند لوحظت فقد صاالتواالت المعلومات تكنولوجيا آثار أبرز أما .للطلبة التعليمية اإلنجازات على واالتصاالت

 تكنولوجيا آثار أن يعني ال هذا لكن .االنجليزية واللغة العلوم الرياضيات، تدريس في التكنولوجيا هذه استخدام

 المواد تتناول كافية دراسات وجود لعدم ولكن سلبية، األخرى الدراسية المواد على واالتصاالت المعلومات

 اليونيسكو معهد( .الزمن من طويلة لفترة التعليمية مقرراتهم في تواالتصاال المعلومات .األخرى الدراسية
  ).15. ص ،2009لالحصاء،

  :الدراسة منهج
 وصفها خالل من الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على القائم االرتباطي الوصفي المنهج الدراسة هذه اتبعت
  . كميا عنها يعبر دقيقا وصفا
  : الدراسة حدود

 العلوم أقسام من بكل ذلك و - ورقلة والية – مرباح قاصدي جامعة في البحث هذا انجاز تم: ةالمكاني الحدود
  .  االجتماعية العلوم ، الحياة، و الطبيعة

 متساويتين مجموعتين على موزعين -ورقلة – مرباح قاصدي بجامعة استاذا 30 الدراسة شملت :الدراسة عينة
  . االجتماعية العلوم الى استاذا 15 و يةالطبيع العلوم الى ينتمون استاذا 15: 

  : الدراسة ادوات
 العلوم اساتذة بين الفرق معرفة و التدريس في الحديثة التكنولوجية التقنيات استخدام واقع استكشاف بهدف

  . بندا 13 من مكون الدراسة موضوع يخدم استبيان ببناء الباحثين قام الطبيعية؛ العلوم و االجتماعية
  )  SSPS 20( االحصائي البرنامج باستعمال كانت النتائج تحليل لعملية و

  : النتائج مناقشة و عرض
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 جداول في االستجابات هذه تبويب تم استجاباتهم؛ على حصولنا و العينة افراد على االستبيان توزيع عملية بعد
  :محورين في النتائج هذه تنحصر و.  الدراسة هذه عنها ستفسر التي النتائج الستخالص احصائية
  .التدريس عملية في للتكنولوجيا العينة استخدام مدى معرفة: االول المحور

  
 البند رقم االسئلة المئوية النسبة

 نعم ال

 1  التدريس؟ في الحديثة بالتقنيات تستعين هل 93,33% 06,66%

 2  ؟ خاص كمبيوتر جهاز تملك هل 100% 00%

 3  التقنيات؟ تلك استخدام دون وليح االجنبية اللغة ضعف هل 40% %60

 4  التكنولوجية؟ التقنيات باستخدام الطلبة تفاعل يزيد هل 70% 30%

 التقنيات استخدام مدى على تأثر المدرسة المادة طبيعة أن ترى هل 83,33% 16,66%
  الحديثة؟

5 

  – االستبيان بنود بعض على العينة افراد اجابات نسب يوضح جدول -

  : الجدول ىعل التعليق
 يستخدمون منهم% 93 ، بهم خاص حاسوب يملكون العينة أفراد جميع أن لنا يتبين السابق الجدول خالل من

 على  منهم% 83 من أكثر تأكيد من الرغم على. الطلبة تجاوب زيادة على% 70و التدريس في الحديثة التقنيات
  .  االجنبية اللغة تأثير يخص فيما آراءهم تفاوت و  التكنولوجية الوسائل استخدام في المدرسة المادة تأثير
 العلوم و الطبيعية العلوم أساتذة بين التقنيات تللك استخدام في الموجودة الفروق طبيعة يتناول و: الثاني المحور

  .االجتماعية
 

Statistiques de groupe 

 
spéçialité N Moyen

ne 
Ecart-

type 
Erreur 

standard 
moyenne 

total 

science 
sociale 15 

10,400
0 

1,8439
1 ,47610 

science 
naturel 15 

10,600
0 

1,7647
3 ,45565 
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 -جدول يوضح المتوسط الحسابي للعينتين  -

   - Tجدول يوضح نتائج اختبار  -
 

  : الجدول على التعليق
  التدريس في للتكنولوجيا االساتذة استخدام في احصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه يتبين الجدول هذا خالل من
  .  للعينتين الحسابة المتوسطات لتقارب ذلك و.  االجتماعية العلوم و االنسانية العلوم ميدان بين

   :الخالصة
 يستعينون  - ورقلة – مرباح قاصدي جامعة الدراسة شملتهم الذين االساتذة ان الدراسة هذه خالل من لنا يتضح
 بعض مبادرة من بالرغم متعددة، اعالمية خدمات من الجامعة توفره ما حدود في التدريس في الحديثة بالتقنيات
 بين التقنيات هذه استعمال جدوى في اآلراء لتباين نظرا محدودا يبقى االستعمال هذا أن إال الطلبة و االساتذة
  .معارض و مؤيد
  

Test d'échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité 

des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatér

ale) 

Différe
nce 

moyen
ne 

Différe
nce 

écart-
type 

Intervalle de 
confiance 95% 
de la différence 
Inférieu

re 
Supéri

eure 

tot
al 

Hypothèse de 
variances égales ,187 ,669 

-
,30

3 
28 ,764 -

,20000 ,65900 
-

1,5499
1 

1,1499
1 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  -
,30

3 

27,9
46 ,764 -

,20000 ,65900 
-

1,5500
2 

1,1500
2 
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  : التوصيات 
  . التقنيات استعمال على سواء حد على الطلبة و االساتذة تشجيع - 
 تبعا الجامعة، موقع على باألساتذة الخاصة البحوث و المحاضرات نشر و معالجة في مختصة خلية انشاء - 

  . بذلك للقيام يجدونها التي الصعوبة في االساتذة من كبير عدد ابداها التي للمالحظات
  .  الجنس و الخبرة كالسن، وسطية متغيرات استعمال و اكبر عينة لتشمل الدراسة توسيع  - 
  

  المراجع قائمة
 كةالممل  العبيكان، مكتبة  والتطبيقات، األسس اإللكتروني التعليم): 2005( احمد  والمبارك،  عبداهللا،  الموسى،
 .السعودية
  دمشق جامعة   التربية، كلية منشورات  التعليمي، الحاسوب):  2004( إلياس  يونس، أبو  الدين، فخر  القلّا،
 القطاعات كفاءة رفع في دورها و المعلوماتية ندوة االلكترونية، المكتبة ،)2005(الصباحي، محمد سمية 

  . صنعاء ،جامعة الخدمية و االنتاجية
  ).  2009. (التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لقياس دليل. لإلحصاء كواليونيس معهد
 حول الثالث الدولي للمؤتمر" المعرفة مجتمعات تعزيز في اإللكتروني التعلم دور"2010 الحجايا محمد نايل 

  البحرين جامعة اإللكتروني التعلم
             التدريس هيئة أعضاء لدي الجامعي التعليم في المزيج لمالتع استخدام تحديات" القباني الواحد عبد حامد نجوان

  .االسكندرية جامعة بكليات ومعاونيهم 
Spencer., Ph. (2011). Surviving your teaching practive. (1st ed). Uk. Mc Graw Hill 

Publishing.  

NCERT. (2006). Teaching of social sciences.  

)www.abahe.co.uk (arab british academy for higher education 
  

  : الدراسة ملخص
 التقنيات على كبير حد إلى يعتمد العلمي البحث و التعليم ميدان في الحديث العصر متطلبات مواكبة أن      

 االرتقاء أجل من ،...)الكترونية مكتبات كتروني،ال بريد إعالمية، وسائط معلومات، بنوك(  الحديثة التكنولوجية
 و للوقت توفيرٍ و فيها؛ التعليم جودة على بالفائدة يعود بما التخصصات، مختلف في الجزائرية الجامعة بمستوى
 الى تدفع الطبيعية للعلوم التجريبية الطبيعة كانت فإذا.  جديد هو ما كل على الطلبة اطالع حسن و الجهد،
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 ضرورة عن يغني االجتماعية العلوم ميدان في التجريب غياب فهل اختالفها على التقنيات ذهه استخدام
 ام. الطلبة إلى األستاذ من المعلومة نقل و التلقين على أكثر تعتمد إنها و التجريدية؛ لطبيعتها ذلك و استخدامها

 هذه استعمال دون عائقا يكون معها لالتعام على وقدرتهم التقنيات، هذه استخدام مجال في األساتذة تكوين ان
  . التقنيات
 قاصدي جامعة أساتذة استخدام مدى معرفة إلى تهدف استطالعية دراسة إجراء ارتأينا الصدد هذا في و     
 مكتبات الكتروني، بريد اعالمية، وسائط معلومات، بنوك(  المختلفة التكنولوجية للتقنيات بورقلة مرباح،
 التواصل مستوى على الطلبة مع التفاعل أو العلمي، التقصي و البحث ميدان في ءسوا ،...)الكترونية
 أهم و ، الموضوع هذا حول العالي التعليم أساتذة آراء على الوقوف خاللها من نحاول. التدريس و االلكتروني
  .  نظرهم وجهة حسب المعوقات

Abstract :  

To keep pace with the requirements of the modern era in Education and Scientific 

Research fields, depends on the modern technological techniques (banks of information, 

media, e-mail, electronic libraries ... ), in order to the progress of the Algerian university 

in various specialties, which comes with benefit for the quality of education; and the 

provision of time and effort, and the best informing for students. 

 If the experimental nature of the natural sciences permit the use of these different 

technologies. the absence of experimentation in social sciences and its abstract nature 

eliminates the need to use it; so they depend more on the transfer of information from 

professor to students. the competences of teachers in the use of these technologies, and 

the ability to deal with ,would be a barrier to the use of these technologies. 

 

And in this regard we wish to trace a survey aimed to know the extent of the use of 

Kasdi Merbah university’s professors, the various technological techniques (banks, media, 

email, electronic libraries ... ), 

Both in the field of scientific research and investigation, or interaction with 

students at the level of electronic networking and teaching. We are trying to ascertain the 

views Higher Education Professors on this subject, and the most important constraints on 

their view. 
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  :المداخلة عنوان

 وعالقتها العلمية البحوث إعداد في اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام واقع تقييم

  .الدكتوراه طلبة لدى المتغيرات ببعض

  أنموذجا بورقلــة مربــاح قـــاصدي جــامعة

  الفتاح عبد ميلود أبي: األستاذ إشراف

  الزهراء فاطمة صالحي                                                  براهمية جهاد       

  ورقلة جامعة                                                         ورقلة جامعة

    المؤسساتي المرضي النفس علم دكتوراه أولى سنة                            

  :الملخص

 من االستفادة يحاولون نجدهم لذلك الباحثين، انشغاالت أهم العلمية المراجع على الحصول عملية تشكل

   .احتياجاتهم تلبي معلومات من البيانات وقواعد المكتبات،  عليه تتوفر ما كل

 العالي التعليم وزارة تبنته الذي اإليجابي التحول االلكتروني للتوثيق الوطني النظام واعتماد لظهور كان وقد

 منح في ساهمت خالله فمن والتكنولوجي، العلمي للبحث العامة لمديريةا تمثلها التي الجزائرية، العلمي والبحث

 من تحتويها ما بكل المعلومات قواعد لمختلف المتضمنة اإللكترونية المعلومات إلتاحة فرصة الجامعية المكتبات

 نتائج نوضما اإللكتروني، للتوثيق الوطني النظام من الجيدة االستفادة بهدف وهذا. ومجالت ومقاالت، كتب،

 وتسريعــــا للمعـــــــارف، تطويـــــرا يحقق بمــا العلمي، البحث مستوى على حسنة

 مصادر استخدام نحو التدريجي والتوجه الدكتوراه، رســــــائل مناقشــــات لــــوتيرة
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 ومن معلومات،ال تشاطر في يساهم تجعله امتيازات من له لما االنترنيت، عبر المتاحة اإللكترونية المعلومات

  .الوطني المستوى على المعلومات مصادر القتناء الباحث يواجهها التي النفقات في االقتصاد ثمة

 للتوثيق الوطني للنظام الدكتوراه طلبة استخدام مدى معرفة إلى الدراسة هذه خالل من هدفنا وقد

 ، أطروحاتهم خدمة في ظيفهتو ومدى ،)الجنس التخصص،( المتغيرات ببعض وعالقته  "SNDL" االلكتروني

  .هباستخدام المتعلقة واإلشكاليات الصعوبات أهم على الوقوف وكذا

 المعلومات توفر أن منها يتوقع و ؛"SNDL" نظام استخدام مجال في البحوث لقلة الدراسة هذه أهمية جاءت

 الوطني النظام استخدام دون تحول التي والعوائق بالمشكالت، تعريفهم خالل من الجامعة في القرار ألصحاب

 تشخيص تحاول كدراسة فهي الجامعات، في تفعيله إلمكانية المقترحات بعض إعطاء مع االلكتروني؛ للتوثيق

  .ومأمول مطلوب هو لما النتائج ضوء في الحاجة وتحدد القائم الواقع

 بوالية مرباح اصديق بجامعة ميدانية دراسة إجراء منا أقتضيSNDL "" نظام استخدام واقع على للوقوف

  .الدكتوراه طلبة من عينة بذلك مستهدفين ورقلة،

Résumé: 

Le processus d'obtention de la littérature scientifique les des préoccupations les 

plus importantes des chercheurs, afin que nous les trouver en essayant de profiter de 

tout ce qui est disponible sur les bibliothèques et bases de données pour répondre à 

leurs besoins. 

Il a été l'émergence et l'adoption du système national de l'authentification 

électronique transformation positive adoptée par le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique de l'Algérie, représentée par la Direction 
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générale de la recherche scientifique et technologique, laquelle a contribué à l'octroi 

de bibliothèques universitaires, la possibilité de fournir des renseignements 

électroniques impliquant diverses bases de données tout le contenu de livres, 

d'articles, et magazines. C'est afin de faire bon usage du système national de 

l'authentification électronique, et obtenir de bons résultats sur le plan de la recherche 

scientifique, de manière à parvenir à un développement de la connaissance, et à 

accélérer le rythme des discussions thèses de doctorat, et le passage progressif à 

l'utilisation de sources d'information électroniques disponibles sur Internet, en raison 

de ses concessions à faire contribue à l'échange d'informations, C'est là, dans les 

dépenses de l'économie rencontrés par le chercheur pour l'acquisition des sources 

d'information au niveau national. 

  Le Notre objectif à travers cette étude est de savoir comment l'utilisation des 

doctorants du système national de l'authentification électronique "SNDL" et sa relation 

avec certaines variables (spécialisée, sexe), et la mesure de l'emploi dans le service 

de leurs thèses, ainsi que position sur les difficultés les plus importantes et les 

problèmes liés à son utilisation. 

L'importance de cette étude pour le manque de recherche dans le domaine de 

l'utilisation du système "SNDL", et on s'attend à fournir des informations aux décideurs 

à l'université par les initiant aux problèmes et les obstacles à l'utilisation du système 
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national de l'authentification électronique, en donnant quelques suggestions pour une 

éventuelle activation dans les universités, ils sont aussi une étude essayer de 

diagnostiquer le statu quo et identifier les besoins à la lumière des résultats de ce qui 

est nécessaire et souhaité. 

Pour résister à la réalité de l'utilisation du système "SNDL" nous a demandé de 

mener une étude sur le terrain à l'Université de l'Etat KASDI  Merbah de Ouargla, 

échantillon de manière ciblée des doctorants. 

  مقدمة

 ثم ومن بذاتها، قائمة وصناعة مربحا اقتصادا أضحت حيث يوم بعد يوما المعلومات أهمية تتعاظم  

 المعلومات مصادر توفير فإن لذا والخارجية الداخلية والعالقات التعامالت في يستعمل إستراتيجيا عنصرا

 التحقق كذا و الحالية المعرفة ماءوإن المعلومات، اكتشاف إلى يسعى الذي العلمي للبحث أساسا يعد الحديثة

 باإلنتاج اإلحاطة يمكنها ال مقتنياتها تحديث من المكتبات حاولت فمهما ،)14 ص, 1996 الشريف، محمد(منها

 مضطربا،فقد تزايدا المعرفي اإلنتاج فيه يتزايد الذي واالتصاالت المعلومات ثورة زمن في الضخم الفكري

 المصادر أن خاصة العلمي، البحث مجال في عنه االستغناء يمكن ال مهما جزءا االلكترونية المصادر شكلت

 واالختراعات االكتشافات تزايدت أخرى جهة ومن المعلوماتي، الكم على السيطرة باستطاعتها تعد لم التقليدية

 عن لالحصو كيفية معرفة من البد إذ المعلومات، عن البحث بعملية منها تعلق ما خاصة المجاالت، شتى في

 في العلمي البحث حركية يخدم بما السبل، وأيسر التكاليف، وبأقل ممكن، وقت أسرع في وترجمتها المعلومة

 مصداقيتها ودرجة البحث موضوع المعلومات طبيعة إدراك من مناص ال أنه كما الجزائرية، الجامعة
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 لذا البحث، مراحل جميع في ودائمة  ةمستمر للمعلومة الحاجة إن.المستفيدين احتياجات تلبية ونسبة وموثوقيتها

  .العلمية البحوث انجاز سبيل في األساس حجر تعد

 على بعد عن للتوثيق الوطني النظام بإطالق العلمي البحث و العالي التعليم وزارة قامت ذلك أجل ومن  

 في المعلومات على والحصول العلمي للبحث "ضرورية وسيلة" أو كبوابة رأتها والتي بالجزائر، االنترنت شبكة

 لها ومتنوعة ثرية ودولية وطنية إلكترونية وثائق على تحتوي التي بيانات قواعد في االشتراك عبر وذلك حينها،

  ).2011 نوفمبر الجزائرية، األنباء وكالة( ..العلمي البحث و العالي التعليم ميادين بجميع صلة

 كذا و البيبليوغرافية، بحوثهم بإنجاز التدرج دبع ما مرحلة في والطلبة للباحثين سمح النظام فهذا  

 جعل .البحث ألعمال الضرورية الوثائق وتحميل ،المتخصصة والمجالت والكتب، المقاالت آالف على االطالع

 الطلبة، عند النظام حول المعلومة غياب الحظنا لحداثته نتيجة ولكن. جديدة مرحلة إلى تنتقل الجزائرية الجامعة

 المصادر مع التعامل في الصعوبات بعض ومواجهة النظام، هذا استغالل في الفتور بعض وجود ذلك إلى أضف

 كما. المجال هذا في الباحثين قبل من النظام هذا استخدام مدى نعرف ال فنحن النظام يوفرها التي االلكترونية

 شدنا هذا كل والبحث؛ دراسةلل مستقل موضوع إلى بعد يتحول لم علمنا حدود في االلكتروني التوثيق نظام أن

 أبحاثهم في استخدامه وواقع النظام هذا حول الباحثين آراء استطالع الضروري من فكان الموضوع هذا لدراسة

  : التالي النحو على البحثية مشكلتهما تصوغان الباحثتين جعل الذي األمر

 و ؟ العلمية حوثالب إعداد في اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام واقع هو ما - 

 ؟ والسن الجنس متغيري باختالف استخدامه يختلف هل

 :فرعية أسئلة 

  البحث عينة حدود في العلمية البحوث إعداد في  اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام نسبة ما - 
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  الجنس؟ باختالف االلكتروني للتوثيق الوطني لنظام  الدكتوراه طلبة استخدامات تختلف هل - 

 التخصص؟ باختالف االلكتروني للتوثيق الوطني لنظام الدكتوراه طلبة استخدامات تختلف هل - 

 للتوثيق الوطني لنظام استخدام البحث عينة االنترنيت و اللغة من كل تعرقل مدى أي إلى - 

  ؟ االلكتروني

  : الدراسة أهداف     

 العلمية البحوث في   (SNDL) نظام استخدام واقع على التعرف إلى عام بشكل الدراسة هذه تهدف 

  :التالية األهداف تحقيق على خاص بشكل تعمل حيث الدكتوراه لطلبة

  .(SNDL)نظام استخدام واقع على التعرف - 

  .(SNDL) نظام استخدام في التخصص و الجنس متغيري من كل تأثير مدى معرفة - 

  . النظام لهذا الفعال االستخدام وجه في تقف التي الصعوبات على التعرف - 

  .عليه القائمين للمسئولين مقترحة حلول تقديم - 

  :الدراسة أهمية

  : التالية النقاط خالل من الدراسة أهمية تتضح

  SNDL لنظام الفعال االستخدام دون تحول التي العوائق و المشكالت عن الكشف  -1

 بالمشكالت، تعريفهم خالل من الجامعة في القرار ألصحاب المعلومات توفر أن منها يتوقع  -2

 .االلكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام دون تحول التي العوائقو
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 القائم الواقع تشخيص تحاول كدراسة فهي الجامعات، في تفعيله إلمكانية الحلول بعض اقتراح -3

 .ومأمول مطلوب هو لما النتائج ضوء في الحاجة وتحدد

  

  :اإلجرائية التعريفات

  :كاآلتي توضيحها يمكن يالت المصطلحات بعض الدراسة هذه في وردت

 التي المعلومات من هائلة مجموعة يحوي معلوماتي مصدر هو: االلكتروني للتوثيق الوطني النظام

  . األطروحات إعداد في منها االستفادة يمكن

  .الدكتوراه أطروحات مداخالت، المقاالت، من كل هي: العلمية البحوث

  . التدرج بعد ما مرحلة يف األستاذ أو الطالب ذلك هو: الدكتوراه طالب

  :قسمين تحت ادرجناها والتي التخصصات بعض على الدراسة هذه اقتصرت

   أدبية تخصصات - علمية تخصصات

  : )SNDL(اإللكتروني للتوثيق الوطني بالنظام التعريف

 أيSystème National de Documentation en Ligne للعبارة اختصار وهي SNDL كلمة    

 مختلف في المراجع من ضخمة أعداد تحوي بيانات قواعد عن عبارة وهو اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام

 الوطني للنظام إطالق أول كان وقد أيضا اللغات وبمختلف العالم جامعات عبر تدرس التي العلمية المجاالت

  .  2011 نوفمبر 02 في مرة ألول بالجزائر االنترنت شبكة على للتوثيق

 ) :̏  SNDL̋ االشتراكات خالل من عليها المحصل( يةالدول الوثائق

  : قسمين إلى مصنف التوثيق من النوع هذا فإن الدخول، حيث من
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  . الدائمة األبحاث ومراكز الجامعات في والباحثين والمحاضرين الطالب لجميع قيود دون متاح: األول القسم

 بعد ما بقسم الطلبة الدائمين، الباحثين الباحثين، ذةلألسات موجه فهو. البحث جانب يخص الذي الثاني القسم أما

. 2 الماستر و تكوينهم لدورة المنهيين المهندسين الطلبة ،)الماجستير و الدكتوراه لشهادة المحضرين( التدرج

 حساب على الحصول يتطلب لكنه بالشبكة، التواصل بمكان مقيد غير التوثيق من الثاني القسم إلى فالدخول

  :  بها يتكفل الحساب على الحصول ريقةط و. خاص

 مخبر إلى المنتمين الباحثين لألساتذة بالنسبة) البحث وحدات و لمراكز بالنسبة المدير( المخبر مدير.1

  ). الماجستير الدكتوراه، لشهادة المحضرين( التدرج بعد ما قسم في والطلبة بحث

 بحث، مخبر إلى بعد المنتمين غير احثينالب لألساتذة بالنسبة المركزية الجامعية المكتبة مسئول .2

 .الطبية للعلوم بالنسبة المقيمين و تكوينهم لطور المنهين المهندسين الطلبة ،2 الماستر

)WWW.Sndl.cerist.dz(  

 مصادر كل إلى للدخول وحيد شباك توفير هدفه نظام هو): SNDL(بعد عن للتوثيق الوطني النظام بوابة هدف

 المصادر صفة لديها التي أو االشتراك عبر الخارج من عليها المتحصل تلك أيضاً و محلياً المتوفرة التوثيق

  )WWW.Sndl.cerist.dz(. الوطنية العلمية المجموعة جميع لصالح الحرة،

  ): SNDL( مستوى على المتوفرة المصادر أنواع

  :أنواع ثالثة هي بعد عن للتوثيق الوطني النظام بوابة خالل من المتاحة اإللكترونية المصادر
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 أربعة في مصنفة هي و:  المؤهلين الممونين لدى االشتراك خالل من عليها المتحصل المصادر .1

 مجال تماعية،االج و اإلنسانية العلوم التقنيات، و العلوم األرض، و الحياة علوم: كبرى مجاالت

 بيانات قواعد إلكترونية، جرائد:  أشكال عدة في متوفرة المصادر هذه و. االختصاصات متعدد

  )WWW.Sndl.cerist.dz(. الخ... إلكترونية، كتب العلمية، القياسات

 تقارير، أطروحات، كتب،( هاأشكال تتعدد أن يمكن و اإلنترنيت شبكة عبر متوفرة حرة مصادر .2

  .)الخ... العلمية، القياسات بيانات قواعد مجلّات، مداخالت،

(  التقني و العلمي اإلعالم في البحث مركز أوجدها الوطني المستوى على متوفرة مصادر .3

CERIST (دولية و وطنية هيئات مع بالتعاون أو مهامه من كجزء )،قواعد مجلّات، أطروحات 

 ).بيانات

 ):SNDL( المصادر إلى ولالدخ

  ) :اشتراكات شكل على المحصلة األجنبية( المصادر من األول القسم إلى الدخول

 لبعض عام بشكل الباحثين/ األساتذة الطلبة، من المستعملين لجميع مسموح فالدخول القسم لهذا بالنسبة 

).                                                 الجامعية الفئات ميعلج والموجهة الخارج من المكتسبة المصادر المجانية، المصادر( المصادر

 حساب خالل من بهم المرتبطة واالختصاصات المختصين على المصادر لبعض بالنسبة مقصور هو بينما

 بين ما مشترك اتفاق في مفصلة التحديدات، وأيضاً المستعملين لجميع بالنسبة الدخول فطرق. خاص إلكتروني

  . المصادر اقتناء عقود في عليها منصوص وهي للمصادر والمقتنين ممونينال

  : الوطنية المصادر إلى الدخول
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 لتقييدات تخضع التي المصادر بعض باستثناء الجامعية الفئات لجميع متاح الوطنية المصادر إلى الدخول 

  . خاص ترونيإلك حساب على الحصول خالل من مسموح فهو وبالتالي التأليف لحقوق طبقاً

  : المصادر الستعمال اإللكترونية الحسابات

  . خاص إلكتروني حساب على الحصول يتوجب المراقبة المصادر على للحصول

  : العناصر مختلف مسؤولية

 ومسئولي أقسام مخابر، رؤساء لصفة الحاملين للمتصرفين اإللكترونية الحسابات فتح تخصيص .1

  ).CERIST(  والتقني العلمي اإلعالم في البحث كزمر اختصاص من هو الجامعية المكتبات

  : اختصاص من هو النهائيين للمستعملين حسابات تخصيص .2

  .البحث لمخابر التابعين للباحثين بالنسبة المخابر رؤساء -1

  ).البحث وحدات و مراكز مستوى على( الدائمين للباحثين بالنسبة األقسام رؤساء -2

 و تكوينهم طور إنهاء مرحلة في للمهندسين بالنسبة للمؤسسات المركزية الجامعية المكتبات مسئولي -3

 بالنسبة المقيمين و لمخابر، المنتمين غير األساتذة أيضاً و الماستر، من الثاني الطور في المهندسين

                          . الطبية للعلوم

 البحث أقسام المخابر، ءرؤسا و) CERIST(  التقني و العلمي اإلعالم في البحث مركز من كل يتحمل

. اإللكترونية الحسابات منح يخص فيما الكاملة المسؤولية المركزية المكتبات ومسئولي

)WWW.Sndl.cerist.dz(  
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  :المستعملون

 لمحددا العنوان عبر البوابة خالل من ، تصرفهم تحت الموضوعة المصادر إلى المستعملون يدخل  

 عن المسئولين لدى عليها المتحصل الخاصة اإللكترونية الحسابات خالل من أو للمؤسسة (IP)  الفردية للهوية

 لالستعمال مخصصة اإللكترونية والحسابات الوجود، لمكان تقييد دون آنفاً المذكورة اإللكترونية الحسابات منح

 أو تجارية ألغراض حسابه يستعمل شخص أي تجاه المناسبة اإلجراءات اتخاذ يتم عليه و ،المحض الفردي

 )WWW.Sndl.cerist.dz (.آخرين ألشخاص استعماله يمنح

 CERIST : والتقني العلمي اإلعالم في البحث بمركز التعريف

 بتاريخ 56 - 58 رقم مالمرسو بموجب العاصمة الجزائر في العلمي اإلعالم في البحث مركز إنشاء تم

 73- 86  رقم المرسوم بموجب العلمي للبحث السامية بالمحافظة إلحاقه تم1986 سنة وفي  1985 مارس16

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة إلى تابع وهو اآلن غاية إلى الوقت ذلك ومنذ ، 1986 أفريل 8 بتاريخ

 مركز ومنها الوطن، تراب عبر منتشرة أخرى، بحث مراكز لىإ إضافة لها، التابعة البحث مراكز أهم أحد وهو

 مركز المراقبة، و التلحيم في البحث مركز المتقدمة، التكنولوجيات تطوير مركز المتجددة، الطاقات تطوير

 في البحث مركز العربية، اللغة تطوير في التقني و العلمي البحث مركز كمياء،-الفيزيو التحليل في البحث

 هذا كان وقد .الخ....والثقافية االجتماعية األنثربولوجيا في البحث مركز التطوير، أجل من التطبيقي االقتصاد

  .االنترنت شبكة لخدمات والرئيسي األول المزود المركز

 تطوير وتقنية، علمية لمعلومات وطني نظام وضع  والتقني العلمي اإلعالم في البحث مركز مهام ومن 

 اإلعالم في البحث مركز أنشطة وتستند والدولية، اإلقليمية بالشبكات وعالقاتهم جذرية،ال القطاعية الشبكات
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 المقر إلى وباإلضافة .والخدمات التوثيقية والعلوم البيانات معالجة مجال في والتنمية البحث على والتقني العلمي

 جهويا مركزا له كما .وهران ورقلة، عنابه، :من كل في جهوية مقرات من المركز يتكون بالعاصمة، المركزي

 وزو، تيزي عنابه، :من كل في الوطن تراب عبر منتشرة ربط مكاتب إلى باإلضافة .تلمسان بمدينة للتوثيق

 عن مسئول كذلك هو والتقني العلمي اإلعالم في البحث مركز و .بجاية سطيف، وهران، قسنطينة بومرداس،

  ).23- 22 ص-ص ،2011يوليو أحجر،( الواب مواقع تثبيثو تصميم و بالشبكة، االتصال االنترنت، خدمة

  :وإجراءاتها الدراسة منهجية

  .تنفيذها أثناء أتبعت التي واإلجراءات فيها المستخدمة واألداة ومتغيراتها الدراسة عينة وصف يلي فيما

  :الدراسة عينة

 40 وعددهم رقلةبو مرباح قاصدي جامعة في الدكتوراه طلبة من مجموعة من الدراسة عينة تكونت

 حسب الدراسة عينة وتوزعت صدفية عشوائية بطريقة اختيارهم تم وقد 2014-2013 الجامعي للموسم

  .وأدبية علمية كليات التخصص

  :الدراسة منهج

 المدروسة الظاهرة طبيعة على التعرف كبير لحد يتيح فهو األنسب ألنه الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

  .البحث فريق طرف من أعدت إستبانة الدراسة هذه في استخدام تم وقد. أبعادها وعلى

 شملت باحث 36 من(SNDL) نظام على حساب امتالكهم لعدم أربعة استبعاد بعد الدراسة عينة تكونت

  .باحث 18 األدبية والتخصصات باحث،18 على العلمية التخصصات

 البحوث إعداد في (SNDL) لنظام اهالدكتور طلبة استخدام واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 صممت استبانة بإعداد قمنا الهدف هذا ولتحقيق) والتخصص الجنس( المتغيرات ببعض وعالقتها العلمية،

  :يلي ما خالل من الدكتوراه طلبة من البيانات لجمع خصيصا
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 والبحث العالـــي التعليم لوزارة الرسمي الموقع طرف من المتوفرة المعلومات من االستفادة- 

 تغطيت حاولت فقرة) 14( من مبدئيا االستبانة تكونت حيث (SNDL) لنظام الرسمي الموقع ومن العلمـــي،

  .استخدامه أثناء تصادفهم التي والعوائق الصعوبات إلى اإلشارة إضافة ،(SNDL) لنظام الباحث توظيف مدى

 الحسابية، والمتوسطات المئوية، النسب إليجاد الدراسة، بيانات تفريغ بعد: اإلحصائية المعالجة

 األسئلة عن لإلجابة مجموعتين بين للفروق ت قيمة وحساب االستبانة، فقرات على المعيارية واالنحرافات

  .الفرعية

   :النتائج عرض 

 :األول الفرعي التساؤل نتائج عرض - 

البحث عينة حدود في العلمية البحوث إعداد في  اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام نسبة ما - 

 في ممثلة الدراسة، عينة من %91.66 تمثل النظام هذا استخدام نسبة أن وجدنا فقد    

 مجموع من %81.67 بمعدل وهذا الثانية المرتبة الخدمات نوعية احتلت حين في) 5.6(العبارتين

 ).7.8.10.11.9(العبارات في ممثلة المستخدمين

  :الثاني الفرعي التساؤل نتائج عرض

 االلكتروني للتوثيق الوطني لنظام الدكتوراه طلبة استخدامات تختلف هل:  كالتالي السؤال كان و - 

  الجنس؟ باختالف

 .واإلناث الذكور درجات متوسطات بين الفروق داللةل"  ت"  اختبار نتائج):  01(رقم الجدول

  ).2- 19+17=(34:    الحرية درجة/     1-)2ن+1ن= (ن: المستقلة العينات
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  34 الحرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 2.02:المجدولة" ت"

 متوسط من اكبر وهو 10.0625 بلغت االستبانة على الذكور درجات متوسطي نجد دولالج خالل من  

 2.02: المجدولة" ت" قيمة من اقل وهي 1.145 بلغت المحسوبة" ت" وقيمة 9.5789 بلغ الذي اإلناث درجات

  34 الحرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند

 تعزى أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال ومنه 0.01 الداللة مستوى عند 2.704

  .لمتغير

 راجع وهذا. (SNDL) لنظام الباحثين استخدام في أثر للجنس ليس أن نستنتج النتائج هته من انطالقا  

 فهم مهم غير الجنس عامل يصبح المرحلة هذه إلى الباحث وصول عند أنه يكون قد األسباب من للعديد

   الضغوط نفس يعانون كما لبحوثهم، جودة يعطي ما كل عن والبحث االجتهاد، في متساويين

 :الثالث الفرعي التساؤل نتائج عرض

 التخصص؟ باختالف االلكتروني للتوثيق الوطني لنظام الدكتوراه طلبة استخدامات تختلف هل    

 .واألدبية ميةالعل التخصصات أفراد درجات بين الفروق لداللة"  ت"  اختبار نتائج.):  02(.رقم الجدول

 لمجموعاتا 

 عدد

  األفراد

 " ن" 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  قيمة

 " ت" 

 مستوى

  الداللة

 

 الداللة

 االستبانة
 1.5692 10.0625 17 ذكور

1.145 
0.05  

0.01 

 غير

 1.9535 9.5789 19 إناث دال
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  ).1- 18=(17:    الحرية درجة/      1-1ن= ن: المستقلة العينات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  17 الحرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 2.11: المجدولة" ت"

  17 حرية ودرجة 0.01 داللة مستوى عند2.898

 أفراد درجات متوسطات في ظاهر اختالف هناك أن نالحظ الجدول خالل من الجدول خالل من  

 8.61 بلغ الذي األدبية التخصصات أفراد درجات من اكبر وهو  10.94 بلغ العلمية التخصصات

 الداللة مستوى عند 2.898: المجدولة" ت" قيمة من اكبر وهي 3.7558 بلغت المحسوبة" ت" وقيمة

  ومنه 17 الحرية ودرجة 0.01

 لعامل تعزى المجموعتين أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد  

 .األدبية التخصصات مقابل العلمية التخصصات ولصالح التخصص

 

 المجموعات 

 عدد

  األفراد

 " ن" 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  قيمة

 " ت" 

 مستوى

  الداللة

 

 الداللة

 االستبانة

 تخصصات

 علمية
18 10.94 1.2589 

3.7558 
0.01  

0.05 
 دال

 تخصصات

 أدبية
18 8.61 2.2265 
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  يعود قد وهذا. (SNDL) لنظام الباحثين استخدام في أثر للتخصص أن نستنتج النتائج هته من انطالقا  

 اللغة فهم على القدرة لهم العلمية التخصصات ذوي الباحثين كون في تتمثل أن الممكن من التي األسباب لبعض

  . التخصص لخلفية ترجع النظام بها يسيير التى

  :الرابع الفرعي التساؤل عن اإلجابة

 للتوثيق الوطني لنظام استخدام البحث عينة االنترنيت و اللغة من كل تعرقل مدى أي إلى  

 ؟ االلكتروني

: التالية المئوية بالنسب) 3،4،12،13،14(أربعة بنود في ممثلة كانت والصعوبات للمعيقات بالنسبة 

  
 يواجهه ما أكثر هي االنترنيت شبكة إلى بالوصول الخاصة معيقات أن النسبية الدائرة هذه خالل من ونالحظ

 المعيقات تعقبها  %34 بنسبة التقنية المعيقات لتليها ،%  45 مثلت إذ SNDL نظام الستخدام ويعيقه الباحث

  .  %21 بنسبة اللغوية
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 للمجتمع ممثال يكون أن إلى يرقى ال العدد هذا ألن المجتمع بقيت على الدراسة هذه نتائج تعمم ال

  .األصلي

  :الرئيسي التساؤل عن االجابة

 يختلف هل و ؟ العلمية البحوث إعداد في اإللكتروني للتوثيق الوطني النظام استخدام واقع هو ما - 

 ؟ والسن الجنس متغيري باختالف استخدامه

 العينة حدود في جيدة نسبة هناك أن لنا تبين الدراسة لهذه الفرعية التساؤالت عن اإلجابة خالل من - 

 فروق وجدنا أننا غير الجنس، بمتغير تتأثر لم االستعماالت وهذه ،SNDL لنظام المستعملين من

 فهناك هذا كل مع التخصص، لمتغير يعزى SNDL نظام استخدام في إحصائية داللة ذات

 تليها االنترنيت، إلى الوصول صعوبة في أهمها تمثلت والتي المستعملين قبل من أبديت صعوبات

  .التقنية العراقيل ثم لغةال

  :مقترحات

 للتوثيق الوطني النظام إلى الوصول صعوبة منها عديدة عراقيل الدراسة خالل من ظهرت

 األمر%86.12 بنسبة العينة إجابات مثلته ما هذا االنترنيت شبكة إلى راجعة العراقيل وهذه اإللكتروني

 االنترنيت خدمات في الجودة بتوفير هذا مقترحنا جاء فلذا SNDL من االستفادة في الباحثين يعيق الذي

  .بهم خاصة قاعات بتوفير الدكتوراه طلبة منهم خاصة للباحثين

 .تطبيقية عملية بطريق النظام استخدام كيفية وشرح للتعريف ودورات دراسية بأيام القيام - 

 بحث مجال تقيد أنها خاصة اللغة هذه في الباحثين مهمة وتسهيل العربية اللغة استعمال تطوير - 

 .النظام داخل الباحث
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 بعض االعتبار بعين األخذ مع اإللكتروني التوثيق نظام تقدم تتابع التي الدراسات ببعض القيام - 

 الكالسيكي والنظامين العلمي، والمؤهل السن، كعامل الدراسة هذه في تتناول لم التي المتغيرات

 LMDوال

  .لتحسينه والمعيقات استخدامه، مدى ومعرفة نظام،ال استخدام عملية يتابع متخصص فريق إنشاء - 

 .البوابة داخل وأدائه النظام حول المستخدمين رأي تستطلع إلكترونية استبانات - 

 : المراجع

 مصادر الستخدام دراسة: االلكترونية المعلومات مصادر واستخدام إتاحة: الحميد عبد بلعباس - 

 ماجستير شهادة للنيل مذكرة الجامعية، للمكتبة العليا الدراسات طلبة قبل من اإللكترونية المعلومات

 .2005/2006 الجزائر، جامعة والتوثيق، المكتبات علم تخصص

 دار بيروت، دط، والتربوي، واالجتماعي النفسي اإلحصاء). 1987:(النيل أبو السيد محمود - 

 .العربية النهضة

 .الشعاع مكتبة سكندرية،اإل ،1ط: العلمي البحث مناهج). 1996(الشريف محمد اهللا عبد - 

 العلمية المعلوماتية ومصادر خدمات ،)والثالثون الخامس العدد ،2011يوليو( زهير أحجر عيد - 

  جامعة المكتبات علم قسم عنابة، المعلوماتية، مجلة ،cerist البحث مراكز في والتقنية

 نوفمبر2. بالجزائر رنيتاالنت شبكة على للتوثيق الوطني النظام إطالق: الجزائرية األنباء وكالة - 

 .7:34 ساعة. 2011

 :إلكترونية مواقع

 - www.sndl.cerist.dz  االنترنيت عبر للتوثيق الوطني للنظام الرسمي الموقع. 
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  المداخلة عنوان

  التقديمية العروض استخدام نحو الجامعة طلبة اتجاهات :


( �� ا��0رCD ا�B	���، ا��ا+@ وا��?��لا��>0ام �  :المحورD0�ل ا�	E�Fت و ا	ا������ 	�������  

 عايش صباح                                                                            الشايب خولة 
  وهران جامعة                                                                             ورقلة جامعة
  

  المداخلة ملخص
 ثمار ومن والتقني، العلمي التقدم عن الناجم السريع والتغير بالتطور  اليوم نعيشه الذي العصر يتميز         
 مجاالت مختلف على ايجاباً انعكست التي الحديثة واالتصاالت المعلومات وتقنية الحاسوب استخدام التطور هذا

 وفق للتعلم للطلبة الفرصة يعطي التعليم في وبالحاس استخدام أن حيث التربوي، المجال بينها من الحياة،
  .النشطة طبيعتهم

 استهدف فقد االتجاه، موضوع من االستفادة مدى تحديد في حاسماً عامالً تعتبر الطلبة اتجاهات أن وبما
 الحديثة التقنية على تعتمد تعليمية وسائل استخدام نحو الجامعة طلبة اتجاهات عن الكشف الحالية الدراسة

 عارض(العرض جهاز إلى إضافة المتنوعة وبرامجه الحاسوب على المعتمدة) présentationتقديمي عرض(
 عينة على الدراسة هذه أجريت وقد العرض، فترات بين المحاضرة أسلوب استخدام مع) data showالبيانات
  ).2014- 2013(الجامعية السنة خالل وطالبةً، طالباً)111( عددهم ورقلة جامعة طلبة من

 طرف من المصممة الحديثة التقنية نحو االتجاه لقياس أداة على اعتماداً الدراسة بيانات جمع تم وقد
  السيكومترية خصائصها وقياس تكييفها بعد) 2004 النقيثان، حمد بن إبراهيم(

 فروق وجود وعدم التقديمية، وضالعر استخدام نحو الطلبة لدى سلبية اتجاهات وجود النتائج وأشارت
  إلى النتائج أشارت فيما الجنس، لمتغير تبعا التقديمية العروض نحو الطلبة اتجاه مستوى في إحصائيا دالة
  .الدراسي التخصص لمتغير تبعا التقديمية العروض نحو الطلبة اتجاه مستوى في إحصائيا دالة فروق  وجود

  .السابقة والدراسات النظري لإلطار وفقا النتائج مناقشة تم وقد
  :مقدمة
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 المعلومات، بعصر أيضا ويعرف والمعرفي، التقني واالنفجار التكنولوجيا بعصر الحالي عصرنا يعرف
 واإلعالم االقتصاد في المعاصرة، الحياة مجاالت كل غزت خصوصاً اآللي والحاسب عموماً فالتكنولوجيا
 .االتصاالت في األولى الوسيلة أصبح ماليو الحاسوب إن حيث واالتصاالت، والسياسة

 وأن واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا متغيرات يواجه أن العالي التعليم على أنه المختصون ويؤكد
 المعلومات تكنولوجيا يطوع وأن جديدة، أفكار وابتكار صياغتها، وإعادة المعارف اختيار على القادرين يخرج
 فهم بينها من العالي للتعليم العامة األهداف من مجموعة على اليونسكو تقرير ديؤك كما واإلبداع، االبتكار في

  )2002 مدكور،. (ومتطلباتها الحديثة التكنولوجيا
 وتحقيق المهارات لمعظم الطالب إتقان إلى للوصول المستمر التحسين هو للتعليم األساسي الهدف وألن
 ونستخدمه معه ونتعايش ونسايره، التكنولوجي التطور هذا اكبنو أن جداً الضروري من فإنه التربوية، األهداف
  .المنشود الهدف إلى للوصول والتعلُّم؛ التعليم عمليتي في

 المواد لمصلحة الحاسوب وتوظيف استخدام مهارة المعاصرة التدريسية المهارات أهم من ولعل 
 أدائنا على غالباً يطغى الذي المتكرر الروتين من والخروج والتغيير التجديد أجل من والتدريس، الدراسية
 في ومرونة المعروضة للمعلومات وتنويع ودقة سرعة من الحاسوب بها يتمتع التي فالمميزات التدريسي،
 كتب من المختلفة المعلومات عرض أجهزة من بكثير أفضل تجعله العرض طرق في والتحكم االستخدام
  .والمعرفي يالحضار بأثرها يعترف وبصرية سمعية ووسائل

 أنها حتى ، األخيرة السنوات في كبير حد إلى منتشراً التعليم في التكنولوجيا استخدام أصبح وقد
 المواد تطوير خالل من الفعال للتعلم بيئات إنتاج يتيح التعليم بيئات إلى التكنولوجيا وإدخال ، ضرورية أصبحت
   .الدراسية

 بعصر يبشر)  الخ ، والسمعية البصرية والعروض ترنت،اإلن(  التعليم في اآللي الحاسب واستخدام
 وغير التقليدية التعليمية األساليب بعض تغير أن يحتمل التي التعليم أدوات ويقدم ، المعلومات نقل في جديد
 توفر أدوات هي الكمبيوتر وأجهزة للطالب، التعلم عمليات تطوير في مهم دعم عنصر هي فالتكنولوجيا الفعالة،
  .الفعال والتدريس التعليم عمليات لتطوير التكنولوجي الدعم

 الدروس، في النجاح وتعزز المعلومات، عرض أثناء المحاضر تدعم التعليم تقنيات استخدام أن كما
   (Seval .K et al :2009) .للدروس الطالب قبل من الدافعية و االهتمام وتحسن ، المعلومات ديمومة وتعزز
 المهن من العديد في األدوات أن  "Pedras and Horton)"  1996" (ورتونه و بدرس" أشار لقد    

 زيادة ىإل التكنولوجا تأثير أدى وقد المجاالت، هذه عن استثناءاً ليست التعليم وأن يصدق ال بمعدل تتغير
 Microsoft( ويعتبر  ،الدراسية الفصول من العديد في المعلومات لتقديم الكمبيوتر أجهزة استخدام

PowerPoint العروض إلنشاء االستخدام سهلة وسيلة )التقديمية العروض( أو )بوينت باور مايكروسوفت 
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 (وجد حيث .الدراسية الفصول عروض لتقديم المعلمين بين مفضلة وجهة أصبح و المهنية، التقديمية
(Ljungdahl ,2000  التقديمية العروض أن)( PowerPoint  نطاق على تخداماًاس األكثر البرامج من تعتبر 

 .العامة المدارس في المعلم برامج إعداد من كل في واسع
 20 بين وما التداول، في حاليا البرنامج من نسخة مليون 400 من أكثر فإن)  2005 ،سيمونز( ــل "ووفقا  
  .يوم كل العالم أنحاء جميع في) بوينت باور( على القائمة العروض من مليون 30 إلى
 ستخدمت ،)أوفيس مايكروسوفت( برامج حزمة من أساسياً جزءا ،)بوينت باور( التقديمية العروض وتعتبر  

 .الموجه الحاسوب شاشة على للجمهور عرضها يتم التي الشرائح من سلسلة إلعداد
(Rebecca.M :2009,44) ، إستراتيجية وفق المحاضرات تقديم  على اليوم األساتذة من كثير يعتمد حيث 

 أردنا لذا ،)PowerPoint( برنامج باستخدام تقديمية عروض شكل على الدروس بتصميم اآللي اسببالح التعلُّم
 األول المستفيد باعتبارهم التقنية هذه طريق عن الدروس تقديم نحو الطلبة اتجاه معرفة الدراسة هذه خالل من
 .منها

 األساسية األمور من التدريس مجال في منها واالستفادة التقديمية العروض استخدام أصبح: الدراسة مشكلة
 واإلبداع التميز من عال مستوى إلى للوصول للمدرسين والمعرفي والتقني العلمي التطور لمواكبة المطلوبة
  )330 :2011الديرشوي،(واالبتكار

 وكون ، المحاضرة أسلوب تتعدى ال يجدها عامة بصورة الجامعة في التدريس وطرائق ساليبأل المتتبعو 
 )المطورة بالمحاضرة( يسمى بما المدرس يستعين أن يمكن الجامعي التعليم في الشائعة األساليب من ضرةالمحا
 على تشجعه حيث للطالب، اكبر دوراً وتعطي التعليمية العملية لتفعيل تسعى عديدة أساليب على تشتمل التي

 التي الدراسات أن إال ،)1الكبيسي،(يميةالتقد العروض منها التربوية التقنيات على معتمدة والمشاركة المساهمة
 دخلت لم البرامج هذه الن  جدا، قليلة بالتحليل) power point( التقديمي العرض برنامج استخدام فاعلية تناولت

 هذه نحو الطلبة اتجاه لمعرفة الدراسة هذه جاءت هنا ومن الماضية، القليلة السنوات في إال التربوي لميدانل
   :التالية اإلشكاليات خالل من وذلك التعليمية العملية في األساسي المحور باعتبارهم ةالحديث التقنية
 الطلبة؟ نظر وجهة من الدراسي التحصيل على التقديمية العروض باستخدام التدريس أثر ما - 
  الطلبة؟ نظر وجهة من المحاضر أثناء التفاعل على التقديمية العروض باستخدام التدريس أثر ما - 
  الطلبة؟ نظر وجهة من الدافعية على التقديمية بالعروض التدريس أثر ما - 
  الجنس؟ لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتاتجاه في إحصائيا دالة فروق توجد هل - 
 التخصص لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتاتجاه في إحصائيا دالة فروق توجد هل - 

  الدراسي؟
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  :الفرضيات -
 .الجنس لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس ونح الطلبة اتاتجاه في إحصائياً دالة فروق توجد - 
 التخصص لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس ونح الطلبة اتاتجاه في إحصائيا دالة فروق توجد - 

 .الدراسي
  :الدراسة أهمية -

 وخاصة والتعليم، التعلم عملية في الحديثة التقنية الوسائل استخدام أهمية اللخ من الدراسة أهمية تبرز
 تتعلق عديدة بمهارات الرتباطها نظراً التربوي، الميدان في االستخدام حيث من حديثة بأداة األمر يتعلق حين

 data( تالبيانا عرض وسيلة مع التعامل وكذلك ،خاصة برامجه بعض ومع ،عامة الحاسوب مع بالتعامل
show. (  

 متعددة حسية شبه أو حسية خبرات توفير ضرورة على التربويين بين واضح اتفاق هناك كان ولما
 وأدوات مواد استخدام الجامعي التدريس يتضمن أن الضروري من فإنه ،مجردة مفاهيم تدريسهم قبل للطلبة

 المجرد المستوى نحو تدريجياً بهم النتقالل تمهيداً المجرد المفهوم في المتضمن المعنى الطلبة تُري محسوسة
  .المحسوس إلى المجرد من االنتقال أي الكامل

 على مجتمعنا في مهمل شبه يكون يكاد التعليم من النوع هذا أن نجد الموضوع أهمية من وانطالقاً
 التدريس ءأثنا المباشر العرض حساب على المحاضرة أساليب فيه طغت يالت الجامعي التدريس مهارة مستوى

  .بالباورباونت
  :الدراسة أهداف -

 أيضا وهدفت  التقديمية العروض استخدام نحو الطلبة اتاتجاه معرفة إلى أساسي بشكل الدراسة هذه هدفت
  :إلى
  .الطلبة نظر وجهة من الدراسي التحصيل على التقديمية بالعروض التدريس أثر معرفة - 
 .الطلبة نظر وجهة من المحاضرة أثناء التفاعل على التقديمية بالعروض التدريس أثر معرفة - 
 .الطلبة نظر وجهة من الدافعية على التقديمية بالعروض التدريس أثر معرفة - 
 .الجنس لمتغير تبعا التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتجاهات في الفروق على التعرف - 
  .الدراسي التخصص لمتغير تبعا تقديميةال بالعروض التدريس نحو الطلبة اتجاهات  على التعرف - 
  :الدراسة حدود -
 خالل من التقديمية العروض استخدام نحو الطلبة اتجاه معرفة على الدراسة اقتصرت :الموضوعية الحدود -

 أثناء التفاعل على الدراسي، التحصيل على التقديمية بالعروض التدريس أثر: وهي رئيسية أبعاد ثالثة
  .لدافعيةا علىو ،المحاضرة
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 مستوى على الطلبة لدى التقديمية العروض استخدام نحو الطلبة اتجاه الدراسة تناولت :المكانية الحدود -
 .ورقلة جامعتي

 . م2014- 2013 الدراسي العام من األول السداسي في الميدانية الدراسة إجراء تم: الزمانية الحدود -
  :االجرائية التعاريف -
 والمشاهدين المتحدث بين تفاعلي عرض عن عبارة) presentation(التقديمي رضالع: التقديمي العرض -

 المتحدث مالحظات أو النشرات أو الشرائح:  مثل أكثر أو المرئية العناصر أحد العرض هذا يتضمن ما وعادة
 محاضرته بتحضير األستاذ يقوم حيث) power point( برنامج بواسطة إنشاؤها يمكن العناصر هذه ،
  .الطلبة على وعرضها باورباونتبال
 نحو الطلبة اتجاه مقياس على الطلبة عليها يحصل التي الدرجة هو: التقديمية العروض استخدام نحو االتجاه -

  .الباحثتين قبل من والمعدل) 2004(التقثيان  قبل من المعد الباورباونت استخدام
  :السابقة والدراسات النظري الجانب
 الكمبيوتر أجهزة دخلت حيث المجاالت، مختلف في كبيرةو عديدة تطورات تحقيق على جياالتكنولو ساعدت لقد
 أجهزة أصبحت ،للمعلمين الجيد تدريبال عدمل نظراًو ،1980 سنة الدراسية الفصول إعداد في مرة ألول

   .للتعليم مفيدة أداة تكون أن من بدالً فقط مساحة تشغل أجهزة مجرد الكمبيوتر
 المعلمين إعداد من يتجزأ ال جزءاً المستمر التدريب برنامج يكون أن يجب ،التعليم وجيالتكنول وفقاو
 في التكنولوجيا تطبيق في باالهتمام حظيت التي المجاالت بين ومن ،الدراسية الفصول في التكنولوجيا لتطبيق
  .PowerPoint ةتقديميال ضوالعر الدراسية الفصول
 ناآل أصبح فقد ،العرض في رائعة مكملة أداة هو "بوينت باورال" أن من الرغم على أنه البعض يعتقدو

"  microsoft" office عائلة بأفراد يمتزج أن البرنامج لهذا يمكن حيث ،Ahmadi, M :2007)(عنه بديل ال
 يتم الذي العرض شرائح أحد لتتضمنها  "word" ببرنامج غيرها أو الرسوم أو الجداول احد استدعاء يمكن حيث

 بأكمله التقديمي العرض طباعة يمكن بل الحد هذا عند برنامجال هذا يقف ولم ،"الباورباونت" باستخدام تصميمه
 كصفحات لينشر أو المؤتمرات في العمالقة العرض شاشات على ذلك بعد لتعرض المنتقاة الشرائح بعض أو

  . االنترنت شبكات على الويب
 للمعلم فيمكن ،السبورة كدور  دوره يكون تعليمية كوسيلة رضالع وجهاز الحاسوب استخدامات أن كما   
 ،والجهد الوقت المعلم يوفر حتى ،"باورباونت" برنامج عبر سوببالحا اوعرضه معينة دروس بتحضير يقوم أن
 طريقة وهي طالبال انتباه جذب على يعمل والحركات والرسوم بالصور كان إذا العرض أسلوب أن شك وال
  )60: 2007 ،األحمد.( الحاضر الوقت في المعلمين معظم ايستخدمه علمية
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 في للطالب كبيرة فائدة يمنح " PowerPointباونت باور "برنامج استخدام أن إلى الباحثون خلص وقد   
 أن يجب  ةالغاي لهذه تحقيقاًو م،تعليال العملية نحو ايجابياً اًانطباع لديهم نويكو ،أفضل بشكل المقررات تعلمهم
  . المجال هذا في وإعدادهم المعلمين تقييم يجب كما ،فعاالً "باوربوينتال" عروض إعداد نيكو

 ،لالستخدام الباورباونت شرائح عرضل فعالية األكثر خصائصال بتفصيل الباحثين من العديد قام وقد
 في للنص)24(الخطو للعناوين )32(خطال استخدام  ويجب ،صحيح بشكل النص حجم يكون أن يجب أنه رأواو

 التي الصفوف في للنص )28(الخطو للعناوين )36(طالخو ،مقعداً)50(من أقل تحتوي التي الدراسية الفصول
  .Jennifer M et all, 2006 :2 )(.مقعد)200 و 50(بين ما تحتوي

 سمك نأل الرقيقة الخطوط استخدام بعدم"  Holzl ,1997،هولزل" يوصي وضوحال من قدر ألقصىو
 عرضال  في المختلفة خطوطال من اثنين عن يزيد ال ما استخدام أيضاً ويقترح  ،القراءة في أسهل يجعلها الخط
 بالنسبة أما ،القراءة في صعباً يكون أن يمكن الخطوط من كبير عدد استخدام الن ،)للنص احدو للعناوين واحد(

 اللون وتحديد بينها، فيما متسقة ونتك وأن ،الواحدة الشريحة في ألوان أربعة من أكثر يكون ال أن يجبف للون
 ،لأللوان الثقافية األهمية إلى والنظر ،)والبيضاء الحمراء التوقف عالمة مثل( الجمهور لدى معنى له يكون الذي
  (Holzl, J :1997,178).الخلفية لون عن مميزاً ويكون النص، لون يكتمل أن يجب كما

 المتحركة والرسوم الفيديو ، الصورة ، البياني الرسم النص، دمج نم نيمكّ التقديمية العروض استخدام نإ      
 تساعد تدريسية وحاالت حية، بصرية صورة خلق خالل من شاملة معلومات تنتج أن ويمكن ،معاً الصوت و

 عليها يحصل  التي اإلنسان معرفة أن التربوي بحوثال تشير حيث ،الدرس محتوى إتقان و فهم على الطالب
 تذكر فيمكنه الرؤية طريق عن عليها يحصل التي المعلومات أما ،٪15 منها يتذكر أن يمكن لسمعا خالل من
 ما تذكري أن يمكن فإنه ،المعلومات تلقي في واحد وقت في البصرو السمع حاسة تمتزج عندما ولكن ،منها25٪

  (Xiao-Ling YU. X et al ,2010 : 436).منها%65 يقارب
 تنظيم في يساعد حيث ،األخرى التقنيات معظم من بكثير أفضل هو الذي البصري تأثيرال "الباورباونت" ويوفر
 (Sigafoos. J ,2007 :138).الهامة البياناتو النقاط إلثبات مساعدة بصرية وسيلة ويعتبر األفكار
 زابو" أثبتت فقد الصفية، التفاعالت على تأثيره هو التعليم في" الباوربونت" استخدام مميزات أهم ومن       

 في الحضور زيادة من يمكن "بونتباورال" استخدام أن"  ,2000Szabo and Hastingsوهاستينغز
  .إلحاحاً أكثر الدراسية الفصول في اعتماده يجعل مما المحاضرة،
) 2011(الديرشوي قام قدف نسبياً، محدودة التقديمية العروض استخدام أثر تستكشف التي األبحاث إن
  الجغرافية مادة تدريس في البيانات عارض وجهاز المحوسبة الشرائح برنامج استخدام فاعلية حول بدراسة
 ريف محافظة في داريا، بنات ثانوية في طالبة ( 71 )من الدراسة عينة وتكونت العاشر، الصف لطالبات
 تحصيلي رالختبا تصميمه عن فضالً التقديمية، العروض ببرنامج دروس (6) ستة الباحث صمم و دمشق،
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 في(0,05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق وجود إلى البحث وخلص  الجغرافية، مادة في موضوعي
 وذ فرق وجود إلى توصل كما التجريبية، المجموعة لصالح والضابطة التجريبية المجموعتين بين التحصيل
 عارض وجهاز المحوسبة الشرائح نامجبر استخدام نحو االتجاه في 0,05)(داللة مستوى عند إحصائية داللة

 أهم من وكان ،التجريبية المجموعة لصالح والضابطة التجريبية المجموعتين بين الجغرافية تدريس في البيانات
 عارض وجهاز المحوسبة، الشرائح برنامج استخدام على الجغرافية مادة مدرسي تدريب البحث، مقترحات
 .التدريس في البيانات

 في الحديثة التقنية استخدام نحو الدارسين اتجاهات حول بدراسة) 2004 النقيثان،(قام اقالسي نفس وفي
 مستوياتهم بمختلف الدارسين لدى االتجاهات طبيعة عن للكشف الدراسة هدفت حيث الجامعي، التدريس
) presentation تقديمي عرض( الحديثة التقنية على تعتمد تعليم وسائل استخدام نحو جنسهم وطبيعة الدراسية
 مع)  data showالبيانات عارض(عرض جهاز إلى إضافة المتنوعة، وبرامجه بالحاسوب على المعتمدة
 وخلصت ودارسةً، دارساً 148 من الدراسة عينة تكونت حيث العرض، فترات بين المحاضرة ألسلوب استخدام
 العرض وسيلة استخدام فاعلية نحو يةاإليجاب االتجاهات لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة
 التفاعل وزيادة المحاضرة أثناء االنتباه شد في وكذلك للمقرر، الفهم زيادة وفي التحصيل زيادة في التقديمي
  )1: 2004 النقيثان،.(التعلم نحو الدافعية وازدياد القاعة داخل

 في (Data show)العرض جهاز دور حول الكبيسي حميد الواحد عبد دراسة تأتي الموضوع، نفس وفي  
 تدريسي أراء  على التعرف إلى البحث هدف حيث الجامعة، تدريسي نظر وجهة من التدريس مهارة تفعيل
 التدريس مهارة لتفعيل بعرض المدعم التدريس استخدام في الدراسية تخصصاتهم بمختلف األنبار جامعة
 حملة من ومتدربةً متدرباً)120(من مكونة عينة على البحث وطبق نحوه، واتجاههم (Data show)الجامعي
 وللطالب للتدريسي  (Data show) عناستخدام البحث عينة رضا  النتائج بينت وقد الماجستير، العليا الشهادات
  ).1: 2011 الكبيسي،.( الدراسي والمنهج
 أطلقت حيث  ،ريسالتد في التقديمية لعروضا استخدام حول االنتقادات زادت الماضي العقد في أنه غير

Tufte(2003)  التسلسل على المفرط االعتماد إلى ؤديت "الباورباونت" شرائح أن بحجة ،عنيفة نقد موجة 
 في يستخدمونه ال والذين "الباروباونت" يستعملون الذين للمعلمين مسحية دراسة فيو ،التبسيطو لألفكار، الهرمي

 كبير اختالف يوجد ال أنه Kunkel  (2004)ونكيلكو Cyphert (2004)سيفرت اكتشف حيث محاضرات،ال
 اإلبداع خنقي بوينت باور استخدام أن الدراسات هذه تؤكد ذلك، من أبعد بل ،المواد فهم أو الطالب أداء في

   .التربوي
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 أثر الواقع في لها يكون أن يمكن الدراسية الفصول في التكنولوجيا استخدام أن (1998)نيل يرى كما         
  ."المعلومات تسليم" إلى "تعلم تجربة" من التركيز تحول خالل من والتعلم التعليم على يسلب

 et al ,2011 : 86, 87) (Sabra. B  
  :الميدانية الدراسة  
 إمكانية ومعرفة القياس أدوات صالحية من التأكد إلى االستطالعية الدراسة تهدف: االستطالعية الدراسة -

 .ورقلة جامعة طلبة من طالباً 40 من االستطالعية الدراسة عينة تكونت وقد الحالية، ةالدراس عينة على تطبيقها
  :الدراسة أداة وصف -
  :التدريس في التقديمي العرض استخدام نحو االتجاه استبيان -

 العرض استخدام نحو الطلبة اتجاهات لقياس وذلك ،" النقيثان حمد بن إبراهيم" طرف من األداة صممت
 البنود بعض وتعديل بنود)3( بإضافة الباحثتان قامت بنداً،)16( من األداة تتكون حيث التدريس، في يميالتقد

  .الحالية الدراسة عينة بيئة مع للتتناسب األخرى
  :وهي أبعاد ثالث إلى لالستبيان تقسيم تم كما
 .19 ،18 ،12 ،11 ،9 ،1 العبارات: الدراسي التحصيل على التقديمي العرض أثر -1

 .16 ،15 ،13 ،10 ،5 ،4 ،3: التفاعل على التقديمي العرض ثرأ -2

  .14 ، 8 ،7 ،6 ،2: الدافعية على التقديمي العرض أثر -3

 خير محايد، موافق،(لإلجابة بدائل بثالث بنداً)19( من تتكون لألداة النهائية الصورة أصبحت وقد
  .السالبة للبنود حالة في والعكس وجبة،الم البنود حالة في الترتيب على) 1 ،2 ،3(الدرجات وتأخذ) موافق
  .19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،2 ،1: الموجبة البنود
  10 ،8 ،6 ،4 ،3: السالبة البنود

  :الدراسة ألدوات السيكومترية الخصائص
 تفريغ وبعد العية،االستط العينة أفراد على تطبيقها تم الدراسة ألداة السيكومترية الخصائص من التأكد أجل من

 والتجزئة كرومباخ ألفا معامل استخدم حين في الطرفية المقارنة طريقة على اعتمادا الصدق حساب تم النتائج
  .الثبات لحساب النصفية

 من% 27نسبة وأخذت الدراسة، أداة على درجاتهم حسب تنازليا األفراد ترتيب تم :الطرفية المقارنة صدق -

 تم) ت(اختبار وباستخدام ،):(أي فرداً)11( النسبة هذه تمثل حيث الدنيا، الفئة من% 27و العليا الفئة
  .والدنيا العليا المجموعتين بين المقارنة
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  الدراسة أداة على والعليا الدنيا المجموعة درجات بين) ت(اختبار نتائج): 1(رقم جدول
 الداللة مستوى المجدولة) ت( المحسوبة)ت( المتغير

 0.01عند دال 2.7 11.20 التقديمي العرض استخدام نحو التجاها

 أقل المحسوبة)ت(قيمة كانت حيث الدراسة، أداة على والدنيا العليا الفئة درجات بين الفرق الجدول يبين
  .األداة صدق على يدل ما وهو ،)22(حرية درجة عند المجدولة)ت(قيمة من
 أجل ومن متسقة، نتائج يعطي مرات عدة القياس أداة تطبيق أن من التأكد إلى الثبات قياس يهدف :الثبات  -

  .االختبار نصفي بين االرتباط ومعامل كرومباخ، ألفا معامل على االعتماد تم الدراسة أداة ثبات قياس
 فأظهرت ،)SPSS.20(برنامج باستخدام كرومباخ ألفا الثبات معامل حساب تم :كرومباخ ألفا معامل - 1

  .مقبول ثبات معامل وهو 0.62 بـ قيمته تقدر الثبات عاملم أن النتائج
 يضم الثاني والنصف الزوجية البنود يضم األول النصف نصفين، إلى االختبار تقسيم تم: النصفية التجزئة - 2

 وهو 0.54 بــ تقدر قيمته أصبحت التجزئة أثر من تصحيحه وبعد ،0.5 الثبات معامل وقُدر الفردية، البنود
  .مقبول اتثب معامل

  : الميدانية الدراسة إجراءات -
 في التقديمي العرض استخدام نحو االتجاه استبيان باستخدام الدراسة، في التحليلي الوصفي المنهج اتباع تم

 .الطلبة نظر وجهة من التدريس
  :الدراسة مجتمع: أوالً

  .2014 -2013 الدراسية للسنة قلةور بجامعة يدرسون الذين والطالبات الطلبة جميع من الدراسة مجتمع تكون 
  : الدراسة عينة: ثانياً
 عينة خصائص يلي وفيما ،عشوائية بطريقة اختيارهم تم وطالبة،  طالب) 100( من الدراسة عينة تألفت
  :الدراسة

  :الدراسي والتخصص الجنس يلمتغير تبعا العينة أفراد توزيع -
  .الدراسي والتخصص لجنسا يلمتغير تبعا العينة أفراد توزيع):2(رقم جدول

 المجموع المئوية النسبة التكرار 

 17,1% 19 ذكور
111 

 82,9% 92 إناث
 33,3% 37 العلمي التخصص

 31,5% 35 االدبي التخصص 111
 35,1% 39 لغات تخصص
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 ابينم ، 82,9%اإلناث نسبة بلغت حيث الذكور، على اإلناث لنسبة تفوقا هناك أن الجدول خالل من نالحظ
 طلبة نسبة بلغت حيث ،متقارباً جاء الثالث للتخصصات وفقا الطلبة توزيع أما ،17,1% الذكور نسبة بلغت

 اللغات تخصص طلبة نسبة بلغت فيما ،31,5% األدبية التخصصات طلبة ونسبة ،33,3% العلمية التخصصات
  .35,1%نسبة أعلى

  : التالية اإلحصائية اليباألس الدراسة استخدمت :المستخدمة اإلحصائية األساليب -
 من أكثر بين للفروق )ف(اختبار مستقلتين، مجموعتين بين للفروق )ت(اختبار التكرارات، المئوية، النسب

  .مجموعتين
  :ومناقشتها الدراسة نتائج عرض: ثالثا
 الطلبة؟ نظر وجهة من الدراسي التحصيل على التقديمية بالعروض التدريس أثر ما: األول السؤال - 1

 التحصيل على التقديمية بالعروض التدريس أثر بعد إزاء الدراسة عينة استجابات بتحليل الباحثتان قامت
  :الدراسة عينة أفراد نظر لوجهة وفقاً وترتيبها االستجابات لتلك وتحليل عرض يلي وفيما ،الدراسي
 الدراسي التحصيل على يةالتقديم بالعروض التدريس أثر بعد إزاء عينةال أفراد استجابات):3(رقم جدول

 الدراسي التحصيل على التقديمية بالعروض التدريس أثر بعد االستجابة
 موافق غير محايد موافق

 ت 6 10 95 الدراسي تحصيلي مستوى من يزيد الحديثة التقنية استخدام إن

85 9 4, 5 % 

 باتصعو على التغلب في يساعدني] ت ع[باستخدام المحاضرة عرض ت 18 29 64
 % 16.2 26.1 57.7 .المحاضرة موضوع

 بالشرح مقارنة الطالب انتباه يشد]  ت ع[  باستخدام للشرح المتابعة ت 14 22 75
 % 12.6 19.8 67.6 .العادي

 ت 19 20 71
 .تعقيداً أقل الدرس يجعل]  ت ع[  باستخدام التدريس أن أرى

64 18 17.1 % 
 للمقرر وتحصيلي فهمي من يزيد]  ت ع[  امباستخد الشرح أن أرى ت 16 27 67

 % 14.4 24.3 60.4 .الدراسي
5 4 3 2 1 0 

 حول دائرة وضع فالمرجو ، موافق بـ السابقة للفقرة إجابتك كانت إذا ت
) 5( والرقم ، قليلة االستفادة بأن) ا( رقم يشير حيث ، المناسب الرقم

 كبيرة االستفادة
38 11 23 5 10 24 

34.2 9.9 20.7 4.5 9 21.6 % 

 من يزيد الحديثة التقنية استخدام أن على موافقين الطلبة من بالمئة85 هناك أن الجدول خالل من نالحظ - 
] ت ع[باستخدام المحاضرة عرض أن على يوافقون الذين الطلبة نسبة بلغت فيما ،الدراسي تحصيلهم مستوى
 األول السؤال نتائج مع يتسق وهذا  بالمئة، 57.7 المحاضرة موضوع صعوبات على التغلب في يساعدهم
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 على يساعدهم" الباورباونت" ألن الدراسي التحصيل تزيد الحديثة التكنولوجيا أن إلى تشير التي الدراسات وكذا
 موافقتهم نسبة بلغت حين في ،التحصيل زيادة ثم ومن الدرس ابعةومت فهم عليهم يسهل مما العناصر كتابة
 وموافقتهم بالمئة، 67.6العادي بالشرح مقارنة الطالب انتباه يشد التقديمية العروض باستخدام الشرح أن على
 للمقرر والتحصيل الفهم من يزيد أنه على وموافقتهم بالمئة،64 بنسبة تعقيداً أقل الدرس يجعل أنه على

 من تزيد التقديمية العروض أن على الطلبة من بالمئة 60.4   وافق فيما بالمئة، 60.4 بنسبة الدراسي
 العروض طريق عن والتحصيل الفهم من كبيرة استفادتهم أن منهم بالمئة34.2 وعبر ،الدراسي التحصيل
  .التقديمية
 التحصيل على التقديمية العروض بأثر يتعلق فيما الطلبة لدى ايجابياً اتجاهاً هناك أن على يدل وهذا
 الدارسين اتجاهات حول)2004 النقيثان،( دراسة  منها نذكر لالمجا هذا في الدراسات أغلب وتؤيده ،الدراسي
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة وخلصت ،الجامعي التدريس في الحديثة التقنية استخدام نحو
 دراسة  وكذلك التحصيل، زيادة في التقديمي العرض وسيلة استخدام فاعلية نحو اإليجابية االتجاهات لصالح

 بغير تعلمت التي المجموعة أن الدراسة أوضحت الطالبات، تحصيل على بعد عن التعليم أثر حول "الدباسي"
 بينهما الفروق أن حيث التقليدية، بالطريقة تعلمت التي بالمجموعة مقارنة عاليا تحصيلها كان التقليدية الطريقة
  )20 :2004 ،النقثيان) .(0.001( عالية معنوية مستويات عند اًإحصائي لةدا كانت

  .الدراسي التحصيل على التقديمية العروض أثر نحو ايجابي اتجاه لديهم الطلبة أن القول يمكن ومنه
 الطلبة؟ نظر وجهة من المحاضرة أثناء التفاعل على التقديمية بالعروض التدريس أثر ما: الثاني السؤال
 أثناء التفاعل على التقديمية بالعروض يسالتدر أثر بعد على الدراسة عينة استجابات بتحليل الباحثتان قامت

  :الطلبة من الدراسة عينة أفراد نظر لوجهة وفقا وترتيبها االستجابات لتلك وتحليل عرض يلي وفيما ،المحاضرة
 التفاعل على التقديمية بالعروض التدريس أثر بعد إزاء الدراسة عينة أفراد استجابات):4( رقم جدول

 التفاعل على التقديمية بالعروض سالتدري أثر بعد االستجابة

 موافق غير محايد موافق

 ت 19 35 57 .العادي الشرح عن مميزات أية]  ت ع[  استخدام في يتوفر ال

51.4 31.5 17.1 % 

 ت 32 28 51
 ت ع[  باستخدام المادة لشرح متابعتي في صعوبة هناك

45.9 25.2 28.8 % 

 ت 13 28 70
 .للمحاضرة المسبق اإلعداد عملية يضمن]  ت ع[  استخدام أن أرى

63.1 25.2 11.7 % 

 ت 31 40 40
 .القاعة في األستاذ فاعلية لضعف يؤدي]  ت ع[  باستخدام الشرح أن أرى

36 36 27.9 % 
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 ت 39 27 44
 ]. ت ع[  باستخدام التدريس من أفضل التقليدي باألسلوب التدريس

39.6 24.3 35.1 % 

 ت 8 14 89
 .أساليبها وينوع التدريسية العملية يثري]  ت ع[  استخدام ان أرى

80.2 12.6 7.2 % 

 ت 17 24 70
 .والطالب المدرس بين الحوار تبادل على يساعد]  ت ع[  استخدام

63.1 21.6 15.3 % 

 عن ميزاتم أية]  ت ع[  استخدام في يتوفر ال أنه على بالموافقة الطلبة إجابات أن الجدول خالل من نالحظ
 إلى توصل حيث )2007 الحذيفي،( دراسة مع يختلف ما وهذا بالمئة، 51.4 نسبة أعلى بلغت العادي الشرح
 يوافق فيما التالميذ، لدى التحصيل مستوى لرفع التقليدية الطريقة من أفضل اإللكتروني التعليم استخدام أن

 يمكن وهذا  ،ميةالتقدي العروض باستخدام حالشر متابعة في صعوبة هناك أن على الطالب من بالمئة 49.5
 الحاسوب بمساعدة الطريقة تفوق الدراسة هذه نتائج أظهرت حيث) 1996"(شوانج" دراسة خالل من تفسيره
 لمن أفضل التقليدية الطريقة فإن ذلك من العكس وعلى بالموضوع، سابقة معرفة تمتلك التي المجموعة لدى
 وقابليات قدرات على تعتمد التدريس طريقة أهمية أن يظهر هنا ومن بالموضوع، أقل معرفة يمتلك
  ).240 ،2011:الديرشوي(الطلبة
 ، للمحاضرة المسبق اإلعداد عملية يضمن]  ت ع[  استخدام أن على يوافقون الطلبة من بالمئة63.1 أن كما
 حين في ، القاعة في ذاألستا فاعلية لضعف يؤدي]  ت ع[  باستخدام الشرح أن على يوافق منهم بالمئة36و

 80.2و ،]  ت ع[  باستخدام التدريس من أفضل التقليدي باألسلوب التدريس أن الطلبة من بالمئة 39.9 يوافق
 وافقوا الطلبة من بالمئة63.1و أساليبها، وينوع التدريسية العملية يثري]  ت ع[  استخدام أن على وافقوا بالمئة
 بنود أغلب على الطلبة موافقة وإن ،والطالب المدرس بين الحوار تبادل على يساعد]  ت ع[  استخدام أن على
 .االيجابي اتجاههم على يدل التفاعل بعد
 الطلبة؟ نظر وجهة من الدافعية على التقديمية بالعروض التدريس أثر ما: الثالث السؤال -3

 وفيما ، الدافعية على التقديمية عروضبال التدريس أثر بعد إزاء الدراسة عينة استجابات بتحليل الباحثتان قامت
  :الطلبة من الدراسة عينة أفراد نظر لوجهة وفقا وترتيبها االستجابات لتلك وتحليل عرض يلي
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  الدافعية على التقديمية بالعروض التدريس أثر بعد إزاء الدراسة عينة أفراد استجابات):5( رقم جدول

 الدافعية على يميةالتقد بالعروض التدريس أثر االستجابة

 موافق محايد موافق غير

 ت 25 15 73 .المحاضرة نقاط كتابة على]  ت ع[  استخدام يساعدني

65.8 13.5 20.7 % 

 ت 21 24 65
 .ممالً الشرح يجعل المحاضرة في]  ت ع[  استخدام إن

58.6 21.6 18.9 % 

 ت 11 11 89
 .للمتابعة انتباهي يشد]  ت ع[ في ةوالخلفي والحركة اللونية المؤثرات استخدام

80.02 9.9 9.9 % 

 ت 30 34 47
 .المحاضرة في)جهداً اليبذل(سلبياً الطالب يجعل] ت ع[بوسيلة الشرح استخدام

42.3 30.6 27 % 

 ت 14 33 64
 .للتعلم دافعيتي من يزيد]  ت ع[  باستخدام الشرح إن

57.7 29.7 12.6 % 

 على يساعدهم التقديمي العرض أن على موافقين الطلبة من بالمئة65.8 هناك نأ الجدول خالل من نالحظ
 فيما ممال، الشرح يجعل التقديمي العرض استخدام أن على موافقين بالمئة 58.6 وهناك ، المحاضرة نقاط كتابة
 استخدام أن بالمئة 42.3 ويرى للمتابعة، انتباههم تشد اللونية المؤثرات أن الطلبة من بالمئة 80.02 يرى

 استخدام أن يرى حيث )1998 نيل،( اليه ذهب ما مع يتفق ما وهذا سلبياً، الطالب تجعل التقديمية العروض
 عليها التركيز تحول خالل من والتعلم التعليم على سلبي أثر له يكون أن يمكن الدراسية الفصول في التكنولوجيا

   "التعليمات تسليم" إلى "تعلم تجربة" أنها من
 وهو بالمئة، 57.5 نسبة للتعلم دافعيتهم من يزيد]  ت ع[  باستخدام الشرح نأ على الطلبة موافقة بلغت قدو 

 دراسة مع النتيجة ههذ وتتفق ،الدافعية على التقديمية العروض أثر نحو يحابيإ اتجاه للطلبة أن على مايدل
 أثر دراسة موضوعها كان دراسة 500 نع زيدت الدراسات من كبير عدد نتائج أن حول"  Kulik كويلك"

 ممن بغيرهم مقارنة الحاسوب من استفادوا الذين تحصيل ارتفاع:  إلى وخلص ، التعليم على الحاسوب استخدام
 كما التعلم، نحو إيجابية اتجاهات لديهم تكونت كما ، كبير بشكل للتعلم التالميذ حب زاد ، الحاسوب يستخدموا لم
  .)22 :2004 النقيثان،(للتعلم الالزم الوقت اختصار ىإل الحاسوب استخدام أدى

 : أنه على وتنص: االولى الفرضية نتيجة عرض
  .الجنس لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتاتجاه في إحصائيا دالة فروق توجد
 والجدول ،  (T test)نمستقلتي عينتين متوسطي بين للفرق )ت(ختبار استخدام تم الفرض هذا صحة من للتحقق
 . اإلجراء هذا نتائج يوضح التالي
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  .الجنس لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتجاه بين للمقارنة)ت(اختبار نتائج):6(رقم جدول
 الداللة مستوى )ت(قيمة الحسابي المتوسط

 44.16 الذكور
0.31- 0.75 

 44.78 االناث

 توجد القائل نرفض وبالتالي ،0.75 داللة مستوى عند ،- 0.31 بلغت قد) ت(قيمة نأ الجدول خالل من يتضح
 ما وهذا ،الجنس لمتغير تعزى التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتجاه مستوى في إحصائيا دالة فروق
 افياالجغر  تدريس في حاسوبي برنامج استخدام فاعلية :بعنوان1999)  مصطفى،( دراسة دراسة مع يتفق

  )284 :2013 ،الشماط(.واإلناث الذكور بين التحصيل في إحصائية داللة ذو فرق يظهر لم حيث ،الطبيعية
  :أنه على تنص والتي: الثانية الفرضية نتائج عرض – 2 

 التخصص لمتغير عزىت التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتاتجاه في إحصائيا دالة فروق توجد
 .الدراسي
  :اإلجراء هذا نتائج يوضح التالي والجدول ،البسيط التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه ارالختب   

  .الدراسي لتخصصهم تبعاً التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتجاهات بين للمقارنة البسيط التباين تحليل:)7(رقم جدول

 تباينال مصدر مربعات مجموع متوسط الداللة مستوى الفائية النسبة

6.41 0.05 

 المجموعات بين 737,622
 المجموعات داخل 6212,703

 الكلي 6950,324

: بأنه القائل  الفرض نقبل وبالتالي 0.05 داللة مستوى عند 6.41 بلغت قد )ف( قيمة أن إلى الجدول يشير
 .الدراسي للتخصص ىعزت التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتاتجاه في إحصائياً دالة فروق توجد

 التدريس نحو ةالطلب اتاتجاه في الفروق ترجع الدراسية التحصصات من تخصص أي لصالح ولتحديد  
 ترجع من لصالح وتحديد للمقارنة المجموعات بين للفروق Scheffe اختبار باستخدام قمنا ،التقديمية بالعروض
 .الدراسة عينة اجابات في الفروق

 البعدية للمقارنة Scheffeباراخت نتائج): 8(رقم جدول

 الدراسية التخصصات المتوسطات بين الفروق الداللة مستوى

0.01 
0.83 

5.94  
1.05 

  علمي
  أدبي
 لغات

0.05 4.89 
  علمي
 لغات
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 العلمي التخصص طلبة بين إحصائياً دالة فروق وجود Scheffe المجموعات بين الفروق شيفيه اختبار يوضح
 بالعروض التدريس نحو اتهماتجاه مستوى في اللغات وتخصص العلمي لتخصصا وطلبة االدبي، والتخصص
 الفرضية قبول إلى يؤدي مما ،اللغات تخصص وطلبة االدبي التخصص طلبة بين فروق وجود وعدم التقديمية،
 التخصص لمتغير تبعا التقديمية بالعروض التدريس نحو الطلبة اتاتجاه في إحصائيا دالة فروق توجد القائلة
  .الدراسي
 في األدبية، التخصصات من أكثر التقديمية العروض تستخدم العلمية التخصصات أن إلى تعود االختالفات وهذه
 التدريس أساليب تقارب إلى اللغات وتخصص األدبي التخصص طلبة اتجاهات في الفرق داللة عدم يعود حين
 يركزون ال المدرسين أن دراسات عدة أكدت وقد التقديمية، العروض استخدام عن ابتعادها وربما منهما كل في
 نسبة وأن الوسائل، كباقي تعليمية وسيلة أو أداة وليس إضافي شيء بأنه العتقادهم الحاسوب استخدام على
 تلقيهم لعدم بسيطة، الزالت التعليمية العملية في وتطبيقاته اآللي بالحاسب معرفتهم أن يرون المدرسين من كبيرة
  ) 2010 الناعبي،('. التدريس في المعلومات تكنولوجيا توظيف على فيالكا التدريب

  :والمقترحات التوصيات
  : يلي بما الدراسة توصى عليها المحصل نتائجال ضوء في

 .التقديمية العروض فيها بما الجامعي التدريس في الحديثة التقنية استخدام -1
 . المحاضرات في حديثةال التقنيات استثمار كيفية على الجامعات أساتذة تدريب -2
 . التقديمي العرض  باستخدام التدريس واقع على للوقوف الدراسات من المزيد إجراء -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

207 

  :المراجع
 والقــدرات الدراسي التحصيل مستوى على اإللكتروني التعليم استخدام أثر ،)2007(فهد بن خالد ،الحذيفي - 

 سعود الملك جامعة مجلة المتوسطة، المرحلة تالميذ لدى موالعل مـــادة نحــو واالتجــاه العقلــية
  . 20جلدمال ،)3(اإلسالمية والدراسات التربوية للعلوم
 في البيانات عارض وجهاز المحوسبة الشرائح برنامج استخدام فاعلية). 2011( المهيمن عبد ،الديرشوي - 

 مجلة ، "دمشق ريف محافظة في عاشرال الصف طالبات على تجريبية شبه دراسة" الجغرافية مادة تدريس
  .358-327 ص ص ،27 المجلد دمشق، جامعة
 الصف طلبة تحصيل في )البوربوينت( التقديمية العروض برنامج استخدام أثر ،)2013(وفا محمد ،الشماط - 

 جلد،الم دمشق جامعة مجلة. )دمشق محافظة في تجريبية دراسة( نحوها واتجاهاتهم الجغرافية مادة في العاشر
  .315- 273 ص ص األول، العدد ، 29
 وجهة من التدريس مهارة تفعيل في (Data show) العرض جهاز دور ،)2011(حميد الواحد عبد الكبيسي، - 
 ماي 6-5للفترة  ،األنبار جامعة الجادرية، في التربوية الدراسات مركز إلى مقدم بحث الجامعة، تدريسي نظر
.  
 والنفسية، التربوية العلوم مجلة: في واالتصال، المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع ،)2010(سالم الناعبي، - 
  .74- 41 ص ص ،3العدد ،11المجلد البحرين، جامعة التربية، كلية
 الجامعي، التدريس في الحديثة التقنية استخدام نحو الدارسين اتجاهات ،(2004)حمد بن إبراهيم النقيثان، - 

 الرياض، الجامعي، التعليم مؤسسات في التدريس هيئة أعضاء ةتنمي لندوة مقدمة عمل ورقة
  -2004/10/25.في
 سلسلة المستقبل، إلى الطريق- العربي الوطن في العالي التعليم سياسات ،)2002(أحمد علي مدكور، - 

  .70- 1 ص ص الخامس، المجلد قابوس، السلطان جامعة التربية، كلية ، والتربوية النفسية الدراسات
- Ece Nur OZASLAN(2013). The use of Power Point Presentations at in the Department of Foreign 
Language Education at Middle East Technical University ,Middle Eastern & African Journal of 

Educational Research, Issue 2 Year .  

- Jennifer M. Apperson , Eric L. Laws, James A. Scepansky(2006).An assessment of student 
preferences for PowerPoint 

presentation structure in undergraduate courses. 2 J.M. Apperson et al. / Computers & Education xxx 
(2006) xxx–xxx.  

Sabra Brock ,Yogini Joglekar(2011). Empowering PowerPoint: Slides and Teaching Effectiveness. 
Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 6.  

- Rim M. El Khoury(2012). PowerPoint in Accounting Classrooms: Constructive or Destructive?, 
International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No.  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

208 

- Rebecca M. Giles,  Paige V. Baggett(2009. Investigating Technologies in Teacher Education: Does 
PowerPoint Enhance Retention or Influence Attitudes?, SRATE Journal  , Vol. 17, Number 1 . 

- Sultan Ayoub Meo1, Shaikh Shahabuddin1, Abeer A. Al Masri1, Shaikh Mujeeb Ahmed, Mansoor 
Aqil2, Muhammad Akmal Anwer  and Abdul Majeed Al-Drees (2013) .Comparison of the Impact of 
PowerPoint and Chalkboard in Undergraduate Medical Teaching: An Evidence Based Study. Journal 

of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, Vol. 23 (1): 47-50   
-Sabra Yogini Jogleka(2001). Empowering PowerPoint: Slides and Teaching Effectiveness 

Interdisciplinary,Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 6, 2011   
- Jeff Sigafoos, Vanessa Green (2007).Technology and Teaching Nova Publishers, 205 pages. 

- Holzl, J. (1997). Twelve tips for effective PowerPoint presentations for the technologically 
challenged. Medical Teacher, 19(3), 175–179. 

- Seval Kardes SELIMOGLU, Anadolu University, Eskisehir (2007) THE EFFECT OF POWERPOINT 
PREFERENCES OF STUDENTS ON THEIR PERFORMANCE: A Research In Anadolu University 
Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2009ISSN 1302-6488 Volume: 10 

Number: 1 Article 5  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

209 

  :المداخلة عنوان

شبكات المعلومات ودورها في دعم التكوين الذاتي و البحث العلمي وطرق التدريس لدى األستاذ 
  .Meda Tempus دراسة ميدانية لشبكة المكتبات: الجامعي

                   بـهـلـول آمنــة. أ                         الدكتور عين أحجر زهيـر          
    أستاذة المكتبات المساعدة بقسم علم المكتبات                               تبات المحاضر بقسم علم المكتبات       أستاذ المك

  العلوم اإلنسانية و االجتماعية  العلوم اإلنسانية، جامعة عنابة                                   كلية اآلداب و كلية اآلداب و
  جامعـة باجـي مختـار عنابـة                              لجة المعلومات           مسؤول تخصص ماستر معا

 

  :الملخـص
بالمكتبة المركزية  Meda Tempusهذه البحث الميداني  هو محاولة لمعرفة واقع مشروع التكتل المكتبي    

ذاتي والبحث العلمي لألستاذ ،والتعرف على الدور الذي لعبه في دعم التكوين العالي ال 1لجامعة الجزائر
الجامعي، و معرفة كيف أثّر على هذا األخير في تعديل و تغيير طرق تكوين الطلبة بما يتماشى مع متطلبات 
العصر، حيث تطرقت هذه الدراسة إلى دور الجامعة و مكتبتها في دعم التكوين و البحث العلمي بصفة عامة، 

ا في تحقيق أهداف التكتالت المكتبية، إضافة إلى ذلك التطرق إلى مع التطرق إلى شبكات المعلومات و دوره
أحد وأهم مشاريع التكتالت المكتبية التي تبنّتها المكتبات الجامعية الجزائرية، و هو مشروع التكتل المكتبي 

Meda Tempus  إلنشاء الشبكة الجهوية أساسها فهرس موحد ،مع إبراز أهم اإلجراءات المتخذة لتحقيق
و التطرق كذلك إلى .افها وأهم االنجازات التي حققها، و الدور الذي لعبته في دعم التكوين والبحث العلميأهد

دراسة و تحليل واقع هذا المشروع في أحد المكتبات الجامعية التسعة المشاركة فيه، و هي المكتبة المركزية 
لى توزيع استمارة االستبيان على عينة عشوائية و في إطار جمع البيانات الميدانية اعتمدنا ع. 1لجامعة الجزائر

أستاذ جامعي مسجل  987أستاذ جامعي من أصل مجتمع دراسة كلي حدد بـ  90و التي قدر عددها بـ
وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها أن هذه المكتبة سعت من خالل انضمامها لمشروع . بالمكتبة

اح لروادها األساتذة الجامعيين و حتى الطلبة بالتعرف على مجموعاتها، التكتل إلى تحسين خدماتها، مع السم
 .ومجاالت أنشطتها والخدمات التي تقدمها، مع إتاحة البحث في الفهارس اآللية 

  : الكلمات المفتاحية
  .مكتبة  جامعة الجزائر ، تكوين جامعي، بحث علمي،Meda Tempusشبكة مكتبات ، تكتل مكتبي، 
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Résumé : 

      Cette étude vise à explorer la réalité du projet consortium de bibliothèque intitulé Meda Tempus à 

la bibliothèque centrale de l’université d’Alger Ben Youssef Ben Khéda et reconnaître le rôle qu’il a 

joué dans le soutien à la construction de la formation personnelle et la recherche scientifique pour 

l’enseignant universitaire, et découvrez l’impact de celle-ci à l’égard des modifications et 

changements des méthodes de formation des étudiants en ligne avec exigences de l’époque où cette 

étude élaborée en deux parties:  

      En première partie, nous avons abordé le chapitre d’introduction et le plan théorique, en 

expliquant le rôle de l’université et ses bibliothèques pour soutenir la formation et la recherche 

scientifique, à l’adresse aux réseaux d’information et leur rôle dans la réalisation des objectifs des 

consortiums des bibliothèques en plus de celle adressée à l’un des consortiums des bibliothèques des 

universités d’Algérie, dont le projet le plus important intitulé Meda Tempus se fait cette étude est 

réalisé pour créer un réseaux régional solide avec un indice unifiée pour mettre en évidence les actions 

les plus importantes prises pour atteindre les objectifs du projet et les réalisations les plus importantes 

en plus montrer l’effet positif et le rôle qu’il a joué pour l’appui à la formation et la recherche 

scientifique des pionniers de la bibliothèque.  

      En deuxième partie, nous avons basé notre travail sur l’étude réale du projet dans l'une des neuf 

bibliothèques universitaires adhérentes à la Bibliothèque centrale de l'Université d'Alger Ben Youssef 

Ben khéda. Avec la reconnaissance du rôle joué par ce projet pour soutenir la formation  et la 

recherche scientifique pour l’enseignant de l'Université qui passe la plus part son temps. en Suivant un 

entretien avec le gouverneur de cette bibliothèque et un personnel assimilés pour suivre des 

programmes de formation pour le projet, ainsi que notre observation sur la note avec la distribution du 

questionnaire sur une étude de l'échantillon qui a estimé les 90 enseignants sur 987 enseignants 

universitaires enregistres sur la bibliothèque, et l'échantillon est aléatoire simple nous somme focalisé 

sur l’étude de cas et de méthode d'analyse descriptive, et parmi les résultats les plus important est que 

cette bibliothèque à cherché a travers son adhésion au projet du consortium d’améliorer ses services, 

tout en permettant aux clients d’identifier leurs collections et leurs domaine d’activité, et leurs 

services, qui sont fournis. En plus elle donne l’accès à la recherche dans le mécanisme des catalogues 

automatisé et des bases de données disponibles en ligne, ou sous forme de CD-ROM, sauf que ces 

services n’ont pas aidé les enseignants à répondre aux exigences et besoins de la formation et la 

recherche. Ils n’ont pas les aidé à modifier et changer les méthodes de formation des étudiants en 
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conformité avec les exigences de l’époque en raison des difficultés qu’ils rencontrent au cours du 

mécanisme de recherche dans les catalogues et les bases de données. 

Mots clés:  

Consortiums des bibliothèques, consortium Meda Tempus, formation, recherche scientifique, la 

bibliothèque centrale de l’université d’Alger. 

 :مقدمـة

فالمعلومة أصبحت من المصطلحات المستخدمة بشكل  ،يعرف العصر الذي نعيش فيه بعصر المعلومات    
نا اليومية، وأصبحت الشغل الشاغل ألي مجتمع يرنو إلى التقدم، ويطلع إلى االزدهار، ولقد واسع في حيات

تعاظم دور وأهمية المعلومات في حياتنا المعاصرة، مما احدث فيضا معلوماتيا هائال، وأصبحت مسائل نقل 
سبيل التحكم في هذا وتبادل المعلومات من أكثر األمور التي تشغل بال المشتغلين بقطاع المعلومات، وفي 

الفيض المعلوماتي وتنظيم تدفقه خاصة مع تنوع مصادر المعلومات وازدياد قنواتها، وتنوع مساراتها، ظهرت 
أساليب تحكم جديدة ومتطورة تهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي وصول المعلومات إلى من يحتاجها في 

من مكتبات ومراكز المعلومات أساليب جديدة من تقنيات  الوقت المناسب، وتحقيقا لذلك تبنت الهيئات التوثيقية
ووسائل االتصاالت الحديثة بهدف تجميع مصادر المعلومات وتنظيمها وتيسير سبل اإلفادة منها مما احدث 

  .تغييرات جذرية في أساليب ممارسة المكتبات ومراكز المعلومات لنشاطها وخدمة روادها
تل عبر أنحاء العالم والنتائج االيجابية المحققة على مستوى تسهيل بث وأمام ظهور وانتشار تجارب التك   

وتداول المعلومات وتنمية المجموعات والمشاركة في نفقات االشتراكات في المصادر االلكترونية، فقد تبنت 
مه الجزائر فكرة التكتل وازدادت أهميته نظرا لما تعانيه من عجز في السيطرة على اإلنتاج الفكري وتقدي

للمستفيدين بمختلف أشكاله وقنواته، وكذلك التشتت واالنعزالية في العمل التي تميزت بها الهيئات التوثيقية 
ومع ظهور برامج التعاون . الجزائرية، وما نتج عن ذلك من تبذير لألموال والجهود وضعف الخدمات المقدمة

الموجهة لدعم برامج التعليم  Tempus مشاريع متوسطية بقيادة االتحاد األوروبي في إطار  والشراكة االورو
بالجزائر وكان من بين أهم  Meda Tempusاألبيض المتوسط، فقد ظهر مشروع  العالي عبر دول البحر

بين تسعة مكتبات جامعية عبر الوسط  برامجه إنشاء الشبكة الجهوية ما بين المكتبات الجامعية الجزائرية
، وتولت جامعة بومرداس ) cerist( ز البحث لإلعالم العلمي  والتقني والشرق الجزائري، إضافة إلى مرك

وقد جاء هذا البرنامج في األساس إلقامة شبكة جهوية . مسؤولية قيادة المشروع واعتبرت بمثابة الهيئة المنسقة
رق العمل تسمح بتبادل المعلومات بين األطراف والقيام بعمليات اإلعارة ما بين المكتبات وتسهم في توحيد ط

داخل الهيئات واالرتقاء بمستوى الخدمات وكهدف أساسي وضع سياسة لبث المعلومات العلمية والتقنية، فكان 
البدأ ببناء أرضية للتعاون ما بين الهيئات الجامعية الجزائرية التي طالما عانت من فشل لمعظم المشاريع 
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ية والبشرية المتوفرة وكذلك عدم وجود فهارس موحدة التعاونية بسبب اختالف أساليب العمل واإلمكانيات الماد
تسهل التعرف على الوثائق وأماكن تواجدها، ولذلك كانت المرحلة التنفيذية األولى لهذا المشروع وضع الفهرس 

  .الموحد لكافة الهيئات والذي ترتكز عليه الشبكة الجهوية ما بين المكتبات الجامعية
ة مختلف جوانب المشروع لكشف واقعه وانجازاته ومعرفة مدى مساهمة قد جاءت هذه الدراسة موضح و   

المشروع في دعم التكوين والبحث العلمي لألساتذة الجامعيين والتي تتمثل بالدرجة األولى في توفير األوعية 
وينية، الفكرية بمختلف أنواعها وأشكالها والمعلومات الالزمة إلنجاز البحوث العلمية وتلبية االحتياجات التك

وأيضا معرفة مدى تأثير هذا المشروع على األستاذ في تعديل وتغيير طرق تكوين الطلبة بما يتماشى مع 
متطلبات العصر، ولذلك البد على المكتبة الجامعية تطوير خدماتها حتى تقوم بدورها التعليمي بأكثر فعالية 

معين من بين األطراف المشاركة بالتكتل  وركزت الدراسة على طرف. باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الجامعة
واجتمعت لدينا جملة من الدوافع واألسباب لدراسة هذا الموضوع كان . 1وهي المكتبة المركزية لجامعة الجزائر

أهمها حداثة مشاريع التكتل ببالدنا، والحاجة الماسة إلى استطالع الواقع ومعرفة مدى نجاعتها في تحقيق 
الهيئات الجزائرية، ومعرفة مدى مساهمة المشروع في دعم التكوين والبحث العلمي التعاون والتنسيق بين 

  .لألستاذ الجامعي
تعد المكتبة الجامعية من بين المرافق الحضارية التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في عمليتي التعليم  و   

ت التي عرفتها عبر مختلف العالي من جهة، وتطوير البحث العلمي من جهة أخرى، وذلك تبعا للتطورا
العصور، فلم تعد المكتبات مجرد أماكن لحفظ اإلنتاج الفكري ووضعه تحت تصرف طالبيه، بل أصبحت عبارة 
عن خلية نشطة جديدة ومتجددة ومركزا هاما في عمليات معالجة المعلومات، فأصبحت تعد من بين الوسائل 

كما تعد من أهم   .ة، والبحث العلمي وال يمكن االستغناء عنهاالبيداغوجية األساسية والمدعمة للدراسة الجامعي
الركائز التي تعتمد عليها رسالة الجامعة األكاديمية وفي تحقيق أهدافها األمر الذي جعل منها تحتل مكانة متميزة 

را وفضال عن كونها مركزا للبحث واإلطالع والتنقيب على الحقائق تمثل عنص  .في مؤسسات التعليم العالي
أساسيا في تقويم الجامعات العصرية واالعتراف بمستواها األكاديمي والحكم على مدى نجاحها، وهذا يعني أنه 
إذا كانت مكتبة الجامعة هي ركيزة العملية التعليمية والبحثية وهي مصدر المعلومات الرئيسي للطالب واألستاذ 

معية عن أهداف الجامعة التي وجدت المكتبة والبحث بشكل عام، فال يمكن أن نعزل أهداف المكتبة الجا
  .لخدمتها، نظرا لوجود عالقة قوية وبارزة بين الجامعة والمكتبة تصب أساسا  في  عملية  تكوين الطالب

إذ نجد التعبير عنه في " formation"لقد استعملت عدة مصطلحات أو عبارات للتعبير عن مفهوم التكوين  و   
فكلمة .  enseignementـ   instruction: أما في اللغة الفرنسية نجد. تدريب والتعليمال: األدبيات العربية بـ

إعطاء :" وهما تعنيان بصفة عامة  formaالالتينية، أو كلمة   formareمشتقة من كلمة " formation"تكوين 
اته الخاصة، شكل معين لشخص أو شيء ما، ويقصد به إعطاء الفرد الشكل اإلنساني عن طريق تنمية ممتلك
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ويشير إلى انه هناك فرق بين إيصال المعلومات والتكوين، بحيث أن الكلمة المتداولة في . كالذكاء واإلرادة
التكوين  Le petit Larousseوقد جاء في قاموس  .) information "")1تمرير المعلومات هي كلمة اإلعالم  

ينا وعمل على تطويره مستعمال في ذلك طريقة معينة مشتق من الفعل كون معناه شكل شيئا أو شخصا مع" :انه
وهو . )3(كما هو مجموعة المعارف النظرية والتطبيقية المكتسبة في ميدان ما) 2(".تتضمن مجموعة من المقاييس

على معرفة عليا يبني ويكتسب من ورائها آلة علمية، تسمح ) الطالب(تلك العملية التي من خاللها يحصل الفرد 
ارها من جديد في أساليب التفكير واإلدراك والشعور والسلوك وفي تحليل مختلف المواقف التي تحيط له باستثم

  . به
، Library Consortiumمن المعلوم ال يعرف بالضبط التاريخ المحدد لنشوء مصطلح تكتل المكتبات  و   

ين أو أكثر بهدف التعاون في المشاركة لكن مفهوم تكتل أو االئتالف أو االتحاد بين المكتبات كارتباط بين مكتبيت
ولذلك فان األدب المنشور يشير إلى انه تعاون وتعاضد وتالحم وتنسيق بين . في المصادر، يعود إلى زمن بعيد

وقد كانت األسباب الرئيسية لنشوء هذه التكتالت هو . المكتبات بهدف التقاسم والمشاركة في مصادر المعلومات
لذي شهدته سنوات عقدي السبعينات والثمانينات، وارتفاع أسعار المطبوعات مقابل االنفجار المعلوماتي ا

االنخفاض في مخصصات المكتبات وميزانياتها، وازدياد أعداد الطالب المسجلين في الجامعات، كما انه هناك 
فيدين، وكذلك سببين إضافيين تمثال في االزدياد المطرد في الطلب والحاجة لخدمات المعلومات من قبل المست

وبدأت أول أشكال التعاون في الواليات المتحدة األمريكية . )4(الحاجة إلى تطوير وتحسين مستوى تلك الخدمات
سنة مضت عندما قامت مكتبة الكونغرس األمريكية بتوزيع مهام الفهرسة على مجموعة  100منذ ما يقرب من 

في سنوات الستينات والسبعينات عندما دخلت التقنية من المكتبات العامة، ولكنها ظهرت بصورة أكثر وضوحا 
أعمالها، فقد كان من الصعب عليها تحمل أعباء تكاليف التشغيل اآللي للمكتبات، أما التكتالت المكتبية بصورتها 

 1960غير أن بعض المصادر ترجع ظهور مصطلح التكتالت إلى ما بعد سنة . )5(الحالية فتعود إلى التسعينات
انتشار التطورات التكنولوجية واستخدام الحاسبات االلكترونية في مختلف أعمال المكتبات، حيث  مع بداية

                                                 
(1)

-Guinchat ,P, Menou,M.... Introduction général aux sciences et techniques de l’information et de la 

documentation. Paris: UNUSCO, 1981. p. 493  
(2)

-Le petit Larousse. Paris: la rousse, 1995. p. 223  
(3)-

Le grande Renald: Dictionnaire actuel de l’éducation . 2 eme éd . Guerin: Mentréal , 1995 . p. 622  
)4  دفه الملك مكتبة: الرياض. استكشافية دراسة: السعودية العربية المملكة في االفتراضية األكاديمية المكتبة. سعيد بن سعد الزهري،_ )

162. ص. 2009 الوطنية،  

الحل  library consortiumالتكتالت المكتبية . العمران، عبد العزيز بن إبراهيم، العمران، حمد بن إبراهيم، سانفيل، توم_ )5(
 2010افريل  02: زيارة يوم. [ 2005يناير . 09.ع]. دورية متاحة على  الخط [ مجلة المعلوماتية . األمثل لمشاكل المكتبات

    http://www.informatics.gov.sa: اإلتاحة على الخط ].
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، )1(انخرطت العديد من المكتبات في جمعيات مكتبية بغية توفير اكبر عدد من مصادر المعلومات بأقل التكاليف
يكية في جامعة والية أوهايو؛ للمشاركة تأسست أولى التكتالت المكتبية التعاونية في الواليات المتحدة األمروقد 

م أي قبل ثالثة وأربعين عاماً، وبعض المكتبات العربية ما زالت 1967في تبادل تسجيالت الفهرسة وذلك عام 
وعندما بدأت هذه الشبكة في جامعة أوهايو األمريكية . تدرس وتناقش المشاركة في التكتالت المكتبية التعاونية

المدير التنفيذي مع سكرتيرته فقط، وأضحت هذه الشبكة اليوم واحدة من أكبر عمل بها  OCLCبمسمى 
 . )2(الشبكات أو التكتالت المكتبية في العالم

 يتسم العصر الحالي بالتطور السريع، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وحركة النشروعلى العموم    

من اإلنتاج  رف بعصر انفجار المعلومات، نظرا للكم الهائلللكتب والمقاالت العلمية، مما أدى إلى ظهور ما يع
لغاتها وتطور أشكال النشر  الفكري المنشور وغير المنشور، باإلضافة إلى اختالف موضوعاتها وتعدد

فيما بينها لالستفادة من إمكانات كل  مما حتم على المكتبات خاصة الجامعية منها التعاون والتنسيق. واألوعية
  . )3(ولة السيطرة على هذا اإلنتاج الفكريمكتبة ومحا

ويزيد من تلك المشكلة، ذلك االرتفاع المستمر في األسعار مع صعوبة البقاء على المصادر التقليدية في ظل    
ونتيجة لذلك الواقع، فقد لجأت المكتبات في بعض الدول إليجاد . التزايد الواضح في أنشطة النشر اإللكتروني

لى التعاون الجماعي للمشاركة فيما بينها في الموارد، متيحةً لكل عضو االستفادة من الخدمات منظومات مبنية ع
المقدمة، وهذا المفهوم ال يعد جديداً من الناحية التاريخية، فقد سلكت العديد من المكتبات هذا السبيل منذ عقود 

كالفهرسة، التزويد، اإلعارة  مضت، عن طريق التعاون في خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات المكتبية 
، وأخذ في التطور إلى أن ظهر مصطلح الشبكات الذي ال يعني التنظيمات الخاصة بالمشاركة في )4(وغيرها

المصادر ومحتوى المعلومات فحسب، ولكنه يعني أيضا المشاركة في اإلمكانيات والتجهيزات المادية الخاصة 
حيث لعبت . التقليدية له عاون بين المكتبات أو امتداداً لألشكالشكالً من أشكال الت بالبث والتجهيز، فهو

                                                 
)1  أعمال ضمن مقدمة ورقة. والتحديات والطموح الواقع:  األردنية الحكومية المكتبات)  الكونسورسيوم(  تجمع. محمود صالح ، القاسم _)

 الى2 من المعرفة مجتمع إرساء في ودورها ماتوالمعلو المكتبات حول بتونس والمعلومات للمكتبات العربي لالتحاد عشر الخامس المؤتمر
.2005 مارس 5  

)2  افريل 2:يوم زيارة[  ،2009]. الخط على مقال[  مقارنة دراسة: والمتقدمة النامية الدول في المكتبية التكتالت. القادر عبد حسين أمل،_ )
: الخط على اإلتاحة].  2010 http://www.elaegypt.com 

)3  مارس 15: يوم زيارة[  ،2008 افريل بالمنوفية، المكتبيين مدونة. المكتبات بين التعاون. حمدى سحر زهران، ،عمرو الحليم، عبد - )
: الخط على متوفر]. 2010 http://librariansinmenofia.blogspot.com 

4)  2010 مارس 15: يوم زيارة [. 22. ع. ] الخط على متاحة دورية [ المعلوماتية مجلة. المكتبية التكتالت. احمد بن احمد اهللا، عبيد_ )
:الخط على متوفر. ] http://informatics.gov.sa 
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الحاسبات اآللية دورا كبيرا في زيادة إمكانيات التخزين والبث واالسترجاع ودعم مسائل نقل وتبادل المعلومات 
  .)1(عن بعد وكذا تشجيع التعاون ما بين مختلف الجهات

لدعم تعاونه مع الدول المتوسطية وهو يعمل على  Medaمج برنا 1996و قد انشأ االتحاد األوروبي عام    
، الجامعات، مراكز البحث والمؤسسات )المنظمات غير الحكومية(تقديم المنح واإلعانات للجمعيات غير الربحية 
 كما يقدم هذا البرنامج معونات ثنائية وإقليمية لمساعدة الدول. العامة لتمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه

ويعتبر جزءا مهما من سياسة االتحاد األوروبي . الشركاء في تحديث وتحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي
المتوسطية ومصدر تمويل للمنظمات غير الحكومية المستقلة وغير الحزبية، كما أن نسبة األموال المخصصة 

ها االتحاد األوروبي لدعم الشراكة ال تزيد على واحد بالمئة من إجمالي األموال التي خصص Medaلبرنامج 
وقد بلغت قيمة المساعدات التي تقدمها المفوضية األوروبية إلى الشركاء المتوسطيين ما .األوروبية المتوسطية

، Meda، تم تسليم القسم األكبر من هذه المساعدات عبر برنامج 2005مليون يورو في عام  850يزيد عن 
مليون  20شملت مجموعة مساعدات  تنمية قطاع المياه بـ( )2(مليون يورو 40كانت فيه حصة الجزائر تقدر بـ

وباالعتماد على مشروع سابق ناجح، تم االتفاق على تقديم . ماليين يورو 10الحدود بـ يورو، وتحديث شرطة
ر المنظمات غي مشروعاً اقترحته 150ماليين يورو عن طريق تمويل أكثر من  10جديد للمجتمع المدني بـ دعم

 3) ().الحكومية المحلية

من أهم المشاريع التي دخلت إليها الجزائر بالتعاون والتنسيق مع االتحاد األوروبي هو مشروع التكتل  و   
الذي يهدف إلى وضع شبكة جهوية ما بين المكتبات الجامعية، وهذه المبادرة التي  Meda Tempusالمكتبي 

 tempus3قبل االتحاد األوروبي في إطار البرنامج األوروبي  قد تم تمويلها من 2005تمت مباشرتها عام 
الستكمال مشروع  Tempus 4تحت اسم  2013ألف يورو، كما تم تمديد هذا المشروع إلى غاية  450بقيمة 

التعاون في مجال التعليم العالي بين الجزائر والمفوضية األوروبية الذي يهدف إلى تمديد الشبكة على كل 
مليون يورو  30امعية الجزائرية ووضع دليل عام للمخزون الوثائقي الجامعي الذي تم تمويله بقيمة المكتبات الج

   )4(.بموجب برنامج التعاون اإلقليمي للميدا
 Trans-European Mobility Program For: هو مصطلح انجليزي اختصار للعبارة تومبيس و   

University Studies وهو احد برامج االتحاد األوروبي . روبي لدعم التعليم العاليوالذي يعني البرنامج األو

                                                 
)1 . 1998 األكاديمية، المكتبة: القاهرة. المعلومات خدمات وتنظيم إدارة في دراسات: المعلومات ومراكز المتخصصة المكتبات. احمد بدر،_ )

  118. ص

 274. ص. 2008قسم علم المكتبات والتوثيق، : الجزائر. ت في المكتباتتكنولوجيا المعلوما. سعيدي، وهيبة غرارمي_ )2(
)3 ( _ http://www.albaath.news.sy/epublisher/html_np/12743/62.html 

(4)
- Journée de clôture RIBU. [ en ligne ]. [visité le 24 avril 2010 ]. Disponible sur site: 

http://www.ribu_dz.org/events.html  
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فهو يهدف إلى . المصمم من اجل مساندة عمليات اإلصالح االجتماعي واالقتصادي والتنمية في الدول الشريكة
تطوير أنظمة التعليم العالي في هذه البلدان بالتعاون مع مؤسسات دول األعضاء في االتحاد األوروبي، على 

كما يقود عملية  .أن قطاع التعليم العالي هو الذي يقود عملية التحول االجتماعي واالقتصادي في المجتمع أساس
التنمية الثقافية، كما يسعى هذا البرنامج إلى تشكيل مراكز الخبرات لتنمية الموارد البشرية عن طريق تكوين 

 .جيل جديد من المسيرين
  :ـ إشكالية الدراسة1
لومات من أهم قضايا العصر الذي نعيشه والتي تتزايد مع مرور األيام والسنين حتى أطلق إن قضية المع   

ومن المالحظ أن . عليها البعض ثورة المعلومات، وقد أصبح نجاح أي مؤسسة على ما تمتلكه من معلومات
العلم والبحث نموها وتطورها زادت بصورة ضخمة نتيجة األبحاث العلمية المتطورة، فالمعلومات تنمو بنمو 

وأمام هذا الفيض من المعلومات المتراكمة أصبحت هناك حاجة ماسة . والدراسة وتتجدد بالكشف واالختراع
جدا إلى استخدام نظم وأساليب أكثر حداثة للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات، وبهذا بدأت متطلبات 

وعلى هذا . نة بصفة عامة والجامعية بصفة خاصةالحياة العصرية تشكل عبئا ثقيال على المؤسسات التكوي
األساس تستدعي الضرورة مواصلة الجهد في مجال البحث عن أساليب وإتجاهات مستحدثة قادرة على إحداث 
التغير المنشود ومواكبة العصر، إذ ال يمكن للجامعة أن تتطور في غياب نظام تكويني يستوعب األحداث 

لتطورات العلمية والتقنية ويعد األجيال إعدادا متكامال يمكنها من فهم حقيقة الجارية ويتفاعل إيجابيا مع ا
وإن استحداث العملية التكوينية  تبدأ بتعديل طرائق التدريس المتبعة من طرف األستاذ، ألن هدف . التطورات

نبغي أن يكون التكوين ينبغي أن ال يكون حشو ذهن الطالب بالمعلومات التي سرعان ما ينساها ولكن الهدف ي
  . تنمية قدراته على البحث والوصول إلى المعرفة التي يحتاجها

ونظرا للتحديات الكبيرة التي تواجها المكتبة الجامعية نتيجة االنفجار الوثائقي واالبتكارات التكنولوجية لتسيير    
فاض المستمر للميزانية المعلومات وتسهيل بثها واسترجاعها، ومع تعقد حاجات المستفيدين وتنوعها، واالنخ

عالوة على ارتفاع تكاليف األرصدة الوثائقية، جعلها تبحث عن أنجع الطرق لمواجهة هذه التحديات من خالل 
دخولها إلى مشاريع تعاونية ما بين المكتبات من اجل تقاسم األرصدة، توحيد األعمال، ترشيد اإلنفاق وتقليص 

  . يث تعرف هذه المشاريع التعاونية بالتكتالت المكتبيةح. األعباء والتكاليف للهيئات المشتركة
لذي يضم تسعة مكتبات جامعية منتشرة عبر ا Meda Tempusوأبرز هذه التكتالت المكتبية لدينا مشروع    

الوسط والشرق الجزائري إضافة إلى مركز البحث لإلعالم العلمي والتقني، ويدخل هذا المشروع في إطار 
المتعلق بالدعم األوروبي للتعليم العالي في الجزائر حيث يمثل برنامج ميدا  TEMPUSبرنامج تمبيس 

MEDA  اإلطار المالي الرئيسي للشراكة األورومتوسطية التي تجمع دول االتحاد األوروبي بدول البحر
جهود فيما ويسعى هذا التكتل إلى التسيير األحسن للمكتبات الجامعية العضوة فيه، من خالل تنسيق ال. المتوسط
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بينها لتطوير أساليب عملها وانسجام خدمات المعلومات من جهة، واقتصاد الجهود وتوفير النفقات من جهة 
أخرى، كما يسعى إلى االستغالل األمثل للموارد المادية والمالية المتوفرة لتلبية حاجات المجموعات الهائلة من 

المنظمة له والمتزايدة باستمرار، واهم من ذلك يسعى إلى  الفئات التعليمية والبحثية المنتشرة عبر الجامعات
تطوير عملية التكوين والبحث العلمي من خالل االستفادة القصوى لألرصدة المتواجدة على مستوى مختلف 

وإذا كانت المكتبات . الجهات عبر إحداث شبكة جهوية ما بين المكتبات الجامعية  المنظمة لهذا المشروع
فما مدى مساهمة مشروع  ئرية المعنية بهذا المشروع تسعى إلى تحقيق هذه األهداف مجتمعة،الجامعية الجزا
والبحث العلمي لألستاذ التكوين في دعم بمكتبة الجامعة المركزية بالجزائر  Meda Tempusالتكتل المكتبي 

  شى مع متطلبات العصر؟الجامعي، ومدى تأثيره على هذا األخير في تغيير وتعديل طرق تكوين الطلبة بما يتما
  :و قد أدرجت جملة من التساؤالت تمثلت فيما يلي   

بمكتبة الجامعة المركزية بالجزائر في دعم التكوين  Meda Tempusـ ما مدى مساهمة التكتل المكتبي 
  الذاتي لألستاذ الجامعي؟

 لمي لألستاذ الجامعي؟ـ ما مدى مساهمة الخدمات المكتبية التي حققها هذا المشروع في دعم البحث الع

ـ ما مدى تأثير الدخول إلى هذا المشروع على األستاذ الجامعي في تغيير وتعديل طرائق التدريس لترقية 
 تكوين الطلبة حسب متطلبات العصر؟    

         :ـ أهمية الدراسة2
 : تنبع أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية  

ب مهم من الجوانب التي تحظى بإهتمام كبير من طرف المختصين في ـ يرتبط موضوع الدراسة مباشرة بجان
  .ميدان المكتبات والمعلومات والمتمثل في التكتالت المكتبية

ـ بروز التكتالت المكتبية كمشاريع تعاونية قدمت الحل األمثل للتغلب على ظاهرة االنفجار المعرفي بأبعاده  
من حيث الشكل، النوع، اللغة وكذا النطاق الجغرافي ومن حيث المختلفة من تضخم اإلنتاج الفكري وتنوعه 

فالتكتالت المكتبية توفر فرص التعاون وتوحيد . إتاحة فرص التحكم في اقتنائه، ضبطه، اختزانه واسترجاعه
  .األعمال وتنسيق األنشطة للحصول على أفضل النتائج بأقل جهود ممكنة

بية على خدمات المعلومات من حيث تطويرها وتيسير سبل ـ كذلك ما أضافته مشاريع التكتالت المكت 
االستفادة من المعلومات غير المتوفرة على مستوى الهيئة الواحدة فحسب، بل كذلك على مستوى مجموع 
الهيئات المجتمعة، فضال عن تنوع احتياجات المستفيدين وتباينها وعجز المكتبات برغم ما توفره من 

 .ية هذه الحاجات دون االستعانة بجهات أخرىمجموعات وإمكانيات عن تلب
  :ـ أهداف الدراسة3
  :و أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي  
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ـ تهدف الدراسة إلى التعرف على التكتالت المكتبية كمشاريع تعاونية تسهم في تفعيل الخدمات المكتبية 
  . المحكم واإلنفاق الجيد للميزانيةوتيسير تبادل المعلومات واالستفادة من األرصدة الوثائقية ، مع التسيير 

بمكتبة جامعة  Meda Tempusـ كما تهدف إلى التعرف على واقع التكتل من خالل معاينة مشروع 
  .ومختلف االنجازات التي حققها منذ بدأ تنفيذ المشروع 1الجزائر

 .لعلمي بالجامعةفي دعم العملية التكوينية والبحث ا بالجزائر Meda Tempusـ التعرف على دور التكتل 
  :ـ فرضيات الدراسة4
 Meda Tempusالخدمات المكتبية المقدمة في إطار مشروع التكتل :و تتمثل فرضية هذه الدراسة في   

 .من شأنها أن تساهم في دعم التكوين الذاتي لألستاذ الجامعي 1بمكتبة الجامعة المركزية الجزائر
  :  ـ المنهج المستخدم في البحث5
تمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، باعتباره المنهج األنسب لطبيعة بحثنا، ففيه مزيج من وقد اع    

الدراسة النظرية والتطبيقية في آن واحد، فالوصف يكون من خالل جمع الحقائق والبيانات التي تخدم 
المتحصل عليها من الموضوع، ثم وصف خصائصها ومميزاتها، ونعتمد التحليل من خالل التعامل مع النتائج 

جراء تطبيق الدراسة الميدانية، والمتمثلة أساسا في استمارة اإلستبانة التي اعتمدت لجمع المعلومات، إذ يتم 
 . تحليل نتائجها والتعليق عليها وإسقاطها على الجانب النظري للدراسة، للوصول إلى النتائج واستغاللها مستقبال

  :ـ أدوات جمع البيانات6
االستبيان أداة من أدوات جمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي على يعتبر    

. فهو مصمم بطريقة تغطي كافة المجاالت والفرضيات األساسية للدراسة وجوانب الموضوع )1(.عدد من األسئلة
موض من بعض األسئلة، فوجدنا بان قمنا بتوزيع عشرة استبيانات تجريبية إلزالة الغ:  حيث اعتمدنا أوال على

  .أفراد العينة قد فهموا جميع األسئلة المطروحة
إن أي باحث في هذا النوع من الدراسات التي تتوفر على قسم ميداني يسعى إلى   :ـ مجاالت الدراسة7

ود بحثه وضع حدود أو مجاالت لدراسته الميدانية، والتي غالبا ما تشتمل على ثالثة عناصر تعتبر ركيزة حد
  :وهي
كونها احد المكتبات  1تمحورت هذه الدراسة في مكتبة الجامعة المركزية الجزائر :ـ المجال الجغرافي1ـ7

، وأيضا المكان الذي يرتد عليه األساتذة Meda Tempusالجامعية التي انضمت إلى مشروع التكتل المكتبي 
فجامعة الجزائر هي أول جامعة في الجزائر  .تالجامعيين الحتوائها على مقتنيات وأرصدة في شتى التخصصا

، بعد أن تطورت المدارس التي تم إنشاؤها بموجب 1909ديسمبر  30، تأسست بموجب القانون )الجامعة األم(
                                                 
)1    191. ص. 1999 منتوري، جامعة: قسنطينة. االجتماعية العلوم في المنهجية أسس. فضيل دليو،_ )
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المتعلق بالتعليم العالي في الجزائر، وهذه المدارس العليا هي المدرسة العليا للطب،  1879ديسمبر  20القانون 
وخالل الفترة . لحقوق والمدرسة العليا لآلداب بالجزائر إلى معاهد تكون في تجمعها هذه الجامعةالمدرسة العليا ل

االستعمارية شهدت العديد من التغيرات من الناحية النوعية والهيكلية لكنها كانت تصب كلها في خدمة األهداف 
ت التي كانت البالد في حاجة إليها، وبعد االستقالل تمثلت مهمتها في التكوين وتخريج اإلطارا. االستعمارية

   )1(.وعرفت خالل هذه المرحلة أيضا تغيرات أيضا من حيث التنظيم، الهيكلة وتوجيه المادة البيداغوجية والبحث
  : ـ المجال البشري2ـ7

لقد قمنا باختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي الذي يتمثل في األساتذة : أـ تحديد المجتمع األصلي للدراسة
وبلغ ، 2011/2012: بمختلف رتبهم للموسم الجامعي  1الجامعيين المسجلين بمكتبة الجامعة المركزية الجزائر

  .)2(أستاذ 987 عدد األساتذة الذين شملتهم الدراسة
 النسبة المئوية العدد الرتبة

 % 07,29 72 أستاذ التعليم العالي

 % 10,23 101 _أ _ أستاذ محاضر قسم 

 % 23,60 233 _ب _ سم أستاذ محاضر ق

 % 25,73 254 _أ _ أستاذ مساعد قسم 

 % 28,77 284 _ب _ أستاذ مساعد قسم 

 % 04,35 43 معيد

 % 100 987 المجموع

 .يبين المجتمع األصلي للدراسة: 10جدول رقم 

  :ب ـ  تحديد عينة الدراسة
المجتمع  الرتبة

 األصلي

االستمارات 
 الموزعة

 االستمارات %النسبة 
 المسترجعة

  النسبة
% 

االستمارات 
 المعتمدة

 % النسبة

 07,77 07 07,52 07  07,21 07 72 أستاذ التعليم العالي

 11,11 10 10,75 10  10,30 10 101 _أ _ أستاذ محاضر قسم 

 22,22 20 23,65 22  23,71 23 233 _ب _ أستاذ محاضر قسم

 26,66 24 25,80 24  25,77 25 254 _أ _ أستاذ مساعد قسم 

 28,88 26 27,95 26  28,86 28 284 _ب _ أستاذ مساعد قسم 

 03,33 03 04,30 04  04,12 04 43 معيد

 100 90 100 93   100 97 987 المجموع

 .يبين العينة المعتمدة في الدراسة من خالل االستمارات الموزعة والمسترجعة المعتمدة: 02جدول رقم 

                                                 
(1  -) http://www.univ-alger.dz   
)2   2012 ـ 2011 الجامعي للدخول 1الجزائر جامعة بمكتبة المسجلين األساتذة رتب قائمة - )
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بمختلف رتبهم، وكان  1د تم اختيار جميع األستاذة المسجلين بمكتبة جامعة الجزائرمن خالل هذا الجدول فق  
أستاذ للقيام بهذه  97من األساتذة أي ما يعادل %  09,82أستاذ، لذا فقد أخذنا نسبة  987عددهم اإلجمالي 

تكوين والبحث في دعم ال 1الدراسة والتعرف عن مدى مساهمة مشروع التكتل المكتبي بمكتبة جامعة الجزائر
استمارة وكانت  93استمارة استبيان، إال أننا لم نسترجع إال  97العلمي لألستاذ الجامعي، حيث تم توزيع 
استمارات نظرا للتناقض  03استمارة استبيان، أي انه تم استبعاد  90االستمارات المعتمدة في هذه الدراسة 

استمارة استبيان تمثل العينة الفعلية للدراسة،  90إن الواضح في إجابات المستجوبين وأخرى ناقصة، وعليه ف
وهي كافية إلجراء هذه الدراسة مقارنة مع المجتمع األصلي وهذا حسب األسس المتعارف %  09,11بنسبة 

عليها من خبرات الباحثين ومن خالل الطرق اإلحصائية لتقرير حجم العينة العشوائية البسيطة أن يكون حجم 
  )1(.من حجم مجتمع الدراسة في حالة الدراسات المسحية%  20إلى %  05العينة بين 

وقد تم . ، واستغرقت حوالي ثمانية أشهر2012انطلقت هذه الدراسة في شهر افريل  :ـ المجال الزمني3ـ7
   .توزيع  استمارات االستبيان و التي استغرقت عملية توزيعها، جمعها وتحليلها حوالي شهرين

 :بيانـ تفريغ أداة االست8

  .دور مشروع التكتل المكتبي في دعم التكوين الذاتي: المحور األولـ 
  :و لمعرفة البيانات الشخصية للمبحوثين طلبنا منهم تحديد الرتبة، فكانت النسب كما يلي :أـ المعلومات العامة

 النسبة التكرارات الرتبة

 % 07,77 07 أستاذ التعليم العالي
 %  11,11 10 _أ _ أستاذ محاضر قسم 

 % 22,22 20 _ب _ أستاذ محاضر قسم 
 % 26,66 24 _أ _ أستاذ مساعد قسم 
 % 28,88 26 _ب _ أستاذ مساعد قسم 

 % 03,33 03 معيد
 % 100 90 المجموع

 .N�HD ��زD@ أ�.اد ا����( �IJ ا�.�H(: 0�3ول ر+� 
ختلف فيما بينها، فاكبر نسبة كانت لرتبة من خالل هذا الجدول والشكل نالحظ أن نسب رتب أفراد العينة ت   

%  22,22لرتبة أستاذ مساعد قسم أ ثم نسبة %  26,66تليها نسبة %  28,88أستاذ مساعد قسم ب بنسبة 
لرتبة أستاذ محاضر قسم ب وهذه النسب متقاربة فيما بينها مقارنة بالنسب األخرى المتبقية، حيث بلغت نسبة 

بينما بلغت نسبة أستاذ %  07,77، وبلغت نسبة أستاذ التعليم العالي بـ % 11,11أستاذ محاضر قسم أ بـ 
                                                 
)1 153. ص. 2000 صفاء، دار: عمان. والتطبيق النظرية: العلمي البحث وأساليب مناهج. مصطفي ربحي عليان، - )  
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وهذا ما يفسر إقبال كل من أستاذ مساعد قسم ب و قسم أ وأستاذ محاضر . وهي اقل نسبة%  03,33معيد بـ 
قسم ب على ملئ االستمارة من جهة ومن جهة أخرى يعود ذلك إلى اختالف نسب هذه الرتب في المجتمع 

الخاص بالمجتمع األصلي للدراسة حيث بلغت نسبة أستاذ  )01(ي الذي تم توضيحه في الجدول رقم األصل
لتأتي %  23,60وأستاذ محاضر قسم ب بـ %  25,73، وأستاذ مساعد قسم أ بـ% 28,77مساعد قسم ب بـ 

 07,29م العالي بـ بينما بلغت نسبة أستاذ التعلي% 10,23باقي النسب حيث تقدر نسبة أستاذ محاضر قسم أ بـ 
  %.  04,35وأستاذ معيد بنسبة % 
  هل تتردد على مكتبة جامعة بن يوسف بن خدة بالجزائر لتكوين ذاتك؟. 1  

 %النسبة  التكرارات اإلجابة

 % 100 90 نعم
 % 00 00 ال

 % 100 90 المجموع

 .يبين مدى تردد أفراد العينة على المكتبة: 4جدول رقم 

لنعم، وهذا ما يفسر تردد وإقبال جميع %  100الجدول نالحظ أن نسبة اإلجابة كلها كانت من خالل هذا     
أفراد العينة على المكتبة وذلك لكثرة أبحاثهم العلمية وانشغاالتهم العلمية المختلفة من اجل تحضير الدروس 

ذين يترددون على المكتبة حيث نجد اكبر نسبة ألفراد العينة ال. واإللمام بكل ما هو جديد في مجال تخصصهم
أكثر من مرة في األسبوع وذلك لكثرة أبحاثهم العلمية وانشغاالتهم العلمية من اجل التحضير الجيد للدروس 
ولتجديد معارفهم والكتساب معلومات ومعارف جديدة، تليها فئة أكثر من مرة في الشهر وذلك لقلة أبحاثهم 

ابقة، أما بالنسبة لمرة في الشهر  ومرة في األسبوع وهما نسبتان وانشغاالتهم العلمية مقارنة بالنسبة الس
  . متقاربتان نوعا ما  كانت  ضعيفة  تقريبا ، وهذا راجع إلى قلة أبحاثهم وانشغاالتهم العلمية

  الذي انضمت إليه المكتبة؟  Meda Tempusهل أنت على علم بمشروع التكتل المكتبي . 2
 %النسبة  التكرارات اإلجابة

 % 92,22 83 نعم
 % 07,77 07 ال

 % 100 90 المجموع

 Medaيبين مدى علم أفراد العينة بمشروع التكتل المكتبي : 5جدول رقم 

Tempus. 
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 Meda Tempusمن خالل الجدول أعاله نرى بان معظم أفراد العينة على علم بمشروع التكتل المكتبي     
مما يعكس الجهد المبذول من طرف هذه %  92,22ك بنسبة وذل 1الذي انضمت إليه مكتبة جامعة الجزائر

المكتبة في توعية الباحثين ومنهم األستاذة الجامعيين بأهمية مثل هذه المشاريع وااليجابيات التي تحققها على 
علم  مستوى الخدمات المقدمة لتلبية كافة احتياجاتهم البحثية والتكوينية، بينما األقلية من أفراد العينة ليست على

وهذا راجع إلى عدم قدرة الوسائل المعتمدة % 07,77وهذا بنسبة  Meda Tempusبمشروع التكتل المكتبي 
في إعالم كل رواد المكتبة بمثل هذا المشروع الضخم، مما يؤكد ضرورة االعتماد على وسائل أكثر فعالية 

  .ى مستوى الخدمات المكتبية المقدمةإلعالم الباحثين بهذا المشروع وما سيحققه من نتائج ايجابية خاصة عل
  ما هي الخدمات المكتبية التي تقدمها لك هذه المكتبة لتكوين ذاتك؟ . 3

 النسبة التكرارات اإلجابة

 % 16,30 90 )الداخلية والخارجية ( اإلعارة 
 % 16,30 90 اإلحاطة الجارية
 % 00 00 البث االنتقائي

 % 09,23 51 اإلجابة على استفسارات الباحثين
 % 16,30 90 البحث في الفهرس اآللي للمكتبة

 % 14,13 78 البحث في الفهرس المباشر من موقع المكتبة
 % 04,16 23 البحث في الفهرس الموحد للمكتبات المنضمة في هذا المشروع

 % 07,42 41 أو على الخط CD-ROMالبحث في قواعد البيانات على 
 % 16,30 90 )النترنت ا(إتاحة المعلومات على الخط 

 % 00 00 أخرى اذكرها
 % 100 552 المجموع

 .يبين الخدمات التي تقدمها المكتبة ألفراد العينة: 6جدول رقم 

ألفراد العينة من اجل تكوين  1تبين نسب هذا الجدول بان أهم الخدمات التي تقدمها مكتبة جامعة الجزائر    
ة بنوعيها الداخلية والخارجية باعتبارها الخدمة األساسية والضرورية خدمة اإلعار: هي%  100ذاتهم بنسبة 

ألي مكتبة مهما كان نوعها وتخصصها، فمن خاللها يتحصل الباحث على المعلومة التي هو بحاجة إليها لتكوين 
االت ذاته، إضافة إلى خدمة اإلحاطة الجارية وهذا يدل على أن المكتبة تحيط روادها بكل ما هو جديد في مج

تخصصهم وفي مجاالت أخرى، عالوة عن ذلك البحث في الفهرس اآللي للمكتبة مع إتاحة المعلومات على 
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الخط المباشر وهذا لتوافر أجهزة اإلعالم اآللي مزودة بشبكة االنترنت في قاعة األساتذة والتي أتاحت لهم 
  .خط المباشر لتلبية احتياجاتهم التكوينيةفرصة البحث في الفهرس اآللي للمكتبة أو البحث عن المعلومة على ال

%  86,66و ثان أهم خدمة تقدمها المكتبة هي البحث في الفهرس المباشر من موقع المكتبة وذلك بنسبة    
وهذا يدل على أن المكتبة وضعت تحت تصرف روادها وفي إطار مشروع التكتل المكتبي وسيلة بحث جديدة 

على كل ما هو موجود داخل المكتبة من أوعية فكرية عن طريق شبكة وحديثة تمكن الباحث من االطالع 
االنترنت سواء داخل المكتبة أو خارجها من خالل كلمة المرور الخاصة بالفهرس، أي أن الباحث بإمكانه 

كما أن المكتبة تقدم خدمة اإلجابة . االطالع على فهرس المكتبة من أي مكان وفي أي زمان خارج إطار المكتبة
وبالتالي مساعدة الباحثين في الوصول إلى المعلومة بيسر دون بذل %  56,66ى استفسارات الباحثين بنسبة عل

 45,55أو على الخط وذلك بنسبة  CD-ROMالكثير من الجهد، تليها خدمة البحث في قواعد المعلومات على 
يستغلون أهم خدمة رغم أهمية وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب األخرى وهذا يعني أن أفراد العينة ال % 

المصادر التي تحتويها خاصة ما يتعلق بالدوريات االلكترونية، الكتب والمصادر المرجعية والتي تضم اإلنتاج 
  .العلمي على مستوى عالمي وفي مختلف الميادين والتخصصات، إضافة إلى كونها تمتاز بالحداثة والمصداقية

لموحد للمكتبات المنضمة إلى مشروع التكتل فكانت النسبة ضئيلة جدا أما فيما يخص البحث في الفهرس ا   
وهذا يعني أن المكتبة لم تشجع روادها على استعمال الفهرس %  25,55مقارنة بالنسب األخرى وذلك بنسبة 

إلى بلوغه بالرغم من  Meda Tempusالموحد الموجود بموقع المكتبة والذي هدف مشروع التكتل المكتبي 
بيات التي يمتاز بها، خاصة فيما يتعلق بإمكانية االطالع على عناوين األوعية الفكرية الموجودة في جميع االيجا

%  00المكتبات المنضمة في المشروع وغير موجودة في هذه المكتبة، أما خدمة البث االنتقائي فكانت النسبة 
ن خاللها يتمكن الباحث من الحصول على وهذا يعني عدم إدراك المسؤولين والموظفين بأهمية هذه الخدمة فم

المعلومة التي تخدم مجال تخصصه وهو في بيته، وبالتالي المحافظة عليه كزبون دائم، وهذا ما تهدف إليه 
  . المكتبة في نهاية المطاف

 هل ترى مقاييس البحث كافية؟ . 4

 النسبة التكرارات اإلجابة

 % 96,66 87 نعم
 % 03,33 03 ال

 % 100 90 المجموع

 .يبين كفاية مقاييس البحث البيبليوغرافي في الفهارس اآللية: 7جدول رقم 
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من كفاية المقاييس المخصصة %  96,66من خالل هذا الجدول يتضح ألول وهلة أن أفراد العينة يرون بنسبة 
ص المقاييس المخصصة من نق%  03,33للبحث البيبليوغرافي في الفهارس اآللية، بينما األقلية ترى بنسبة 

  .للبحث
   هل تستخدم قواعد البيانات المتوفرة بالمكتبة لتكوين ذاتك؟. 5

 النسبة التكرارات اإلجابة

 % 32,22 29 نعم
 % 67,77 61 ال

 % 100 90 المجموع

 .يبين استخدام أفراد العينة لقواعد البيانات المتوفرة: 8جدول رقم 

يستغلون قواعد البيانات من اجل تكوين %  32,22اقل نسبة والمقدرة بـ  من خالل الجدول أعاله نرى أن   
ال يستغلونها رغم أهمية المصادر التي %  67,77ذاتهم وتلبية احتياجاتهم، بينما النسبة األكبر والمقدرة بـ 

علمي على تحتويها خاصة ما يتعلق بالدوريات االلكترونية، الكتب والمصادر المرجعية والتي تضم اإلنتاج ال
مستوى عالمي وفي مختلف الميادين والتخصصات، إضافة إلى كونها تمتاز بالحداثة والمصداقية، حيث تخضع 
هذه القواعد لتحديث يومي في معظم األحيان والمصادر المنشورة بها مراقبة من طرف لجنة قراءة متخصصة 

  .مما يؤكد ضرورتها
   مكتبة تساعدك في تكوين ذاتك؟هل ترى بان قواعد البيانات المتوفرة بال. 6

 النسبة التكرارات اإلجابة

 % 34,48 10 نعم
 % 65,51 19 ال

 % 100 29 المجموع

 .يبين رأي أفراد العينة حول مساعدة قواعد البيانات في تكوين ذاتهم: 9جدول رقم

يانات المتوفرة بالمكتبة بان قواعد الب%  34,48من خالل الجدول أعاله يتضح أن أفراد العينة ترى بنسبة    
ترى عكس ذلك، وهذا راجع %  65,51تساعدهم في تكوين ذاتهم، بينما النسبة األكبر والمتبقية والمقدرة بـ 

إلى أسباب عديدة تم توضيحها سابقا والتي تتمثل أساسا في صعوبة البحث باللغة االنجليزية، عدم توفر أدلة 
  . قواعد إضافة إلى النقص في عدد أجهزة اإلعالم اآلليكافية وتدريب منظم حول استخدام هذه ال

ما هي اقتراحاتك لجعل خدمات المعلومات المقدمة من طرف هذه المكتبة تساهم بدرجة كبيرة في دعم . 7
   ؟)التكتالت المكتبية(التكوين الذاتي لألستاذ الجامعي في ظل مثل هذه المشاريع 
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  :وجدنا أن أفراد العينة يقترحون ما يليفمن خالل تفريغ إجابات هذا السؤال     
ـ اعتماد المكتبة على وسائل أكثر فعالية إلعالم اكبر شريحة ممكنة من رواد المكتبة سواء أساتذة، طلبة أو 
 .باحثين بمثل هذه المشاريع الضخمة وبالمزايا وااليجابيات التي تتيحها على مستوى الخدمات المكتبية المقدمة

مشروع أحسن استغالل من اجل التحسين في خدماتها، وإضافة خدمات جديدة كانت غائبة من ـ استغالل هذا ال
قبل كخدمة الترجمة، البث االنتقائي، اإلعارة ما بين المكتبات، إضافة إلى ذلك تدريب كل من األستاذ الجامعي 

واالستفادة من كل الخدمات والطالب لتنمية مهاراتهم األساسية وتحقيق اإلفادة الفعلية من مصادر المعلومات 
) الفهرس اآللي، الفهرس المباشر والفهرس الموحد ( المكتبية المتوفرة خاصة البحث في مختلف الفهارس اآللية 

 .بهدف تلبية احتياجاتهم التكوينية CD-ROMوقواعد البيانات على الخط أو في شكل 
 .ي مختلف الفهارس اآللية التي توفرها المكتبةـ توفير األدلة الكافية الستخدام قواعد البيانات والبحث ف

 .ـ توفير العدد الكافي من أجهزة اإلعالم اآللي حسب العدد المحتمل من األساتذة الجامعيين
ـ إعالم اكبر عدد ممكن من األستاذة الجامعيين بقواعد البيانات المتوفرة بالمكتبة ومحتوى كل قاعدة، إضافة 

  ذ.ة خاصة الفهرس المباشر من موقع المكتبة والفهرس الموحدإلى الفهارس اآللية الموجود
  .دور مشروع التكتل المكتبي في تعديل وتحديث طرق تكوين الطلبة: ـ المحور الثاني

  هل تعتمد في تكوين الطالب على طريقة المحاضرة والتلقين للمقررات الدراسية فقط؟ . 8
 النسبة التكرارات اإلجابة

 % 26,66 24 نعم
 % 73,33 66 ال

 % 100 90 المجموع

 .يبين اعتماد أفراد العينة على طريقة المحاضرة والتلقين لتكوين الطالب: 10جدول رقم

من خالل الجدول أعاله يتضح أن معظم أفراد العينة ال تعتمد في تكوين الطالب على طريقة المحاضرة     
وهي %  26,66بينما النسبة المتبقية والمتمثلة في  ،% 73,33والتلقين للمقررات الدراسية فقط وهذا بنسبة 

نسبة قليلة مقارنة بالنسبة المتبقية تعتمد على طريقة المحاضرة والتلقين للمقررات الدراسية وهذا راجع إلى عدة 
و من خالل الجدول أعاله كذلك يتضح أن من أسباب االعتماد على طريقة المحاضرة والتلقين . أسباب

مقارنة مع أفراد %  24,44وبنسبة %  55سية عدم توفر وسائل حديثة للتكوين وذلك بنسبة للمقررات الدرا
مقارنة مع أفراد العينة %  20وبنسبة % 45، أما بالنسبة لسهولة استخدام هذه الطريقة فكانت بنسبة )90(العينة 
على وسائل إيضاح متنوعة  كما يتضح أيضا أن أفراد العينة تعتمد. وهي نسب متقاربة مع النسب األخرى) 90(

بالنسبة %  35,82وبنسب مختلفة لتكوين الطالب تكوينا علميا وأكاديميا، حيث بلغت اكبر نسبة والمقدرة بـ
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لالنترنت وهذا راجع إلى أن هذه األخيرة فرضت وجودها في مختلف ميادين الحياة السيما مجال البحث 
وبنسبة . أنواع وأشكال مصادر المعلومات االلكترونية العلمي، فهي فضاء مفتوح للنشر يحتوي على مختلف

لكل من الحواسيب واألقراص المدمجة وهذا راجع إلى االنتشار الواسع لهذه األجهزة وااليجابيات %  27,61
ألجهزة عرض الشرائح %  08,95وبنسبة . التي تمتاز بها خاصة فيما يتعلق بسرعة االسترجاع للمعلومات

أما بالنسبة لألفالم وأشرطة الفيديو فكانت النسبة منعدمة وهذا راجع . رنة بالنسب األخرىوهي نسبة قليلة مقا
  . إلى عدم توفر أجهزة التشغيل لهذه الوسائط االلكترونية

في دعم األستاذ الجامعي من اجل تكوين الطالب  Meda Tempusإلى أي حد يساهم مشروع تكتل . 9
  تكوينا علميا وأكاديميا؟ 

  :وردت األجوبة الخاصة بهذا السؤال المفتوح في اتجاه واحد يتفق من خالله أفراد العينة على ما يليو لقد   
ـ إثراء معارف األستاذ الجامعي بكل ما هو جديد في مجال تخصصه من خالل السماح له باالطالع على 

حداثة والمصداقية حيث أو على الخط لتميزها بال CD-ROMاألوعية الفكرية خاصة قواعد البيانات في شكل 
 .تخضع لتحديث يومي في معظم األحيان والمصادر المنشورة بها مراقبة من طرف لجنة قراءة متخصصة

ـ السماح له باالتصال مع أساتذة آخرين لتبادل الخبرات والمعارف حول طرق تكوين الطلبة بما يتماشى مع 
  .متطلبات العصر

  .ي جميع التخصصاتـ إثراء المنهج الدراسي بما هو جديد ف
  .دور مشروع التكتل المكتبي في دعم البحث العلمي: ـ المحور الثالث

   على البحث العلمي؟ Meda Tempusحسب رأيك، ما هو اثر مشروع التكتل المكتبي . 10
 النسبة التكرارات اإلجابة

 % 00 00 سرعة الحصول على المعلومات مهما كان تواجدها
 % 03,50 02 بل الهيئات المنضمة للمشروعالتقصي على البحوث من ق

 % 78,94 45 االطالع على األوعية الفكرية بمختلف أشكالها وأنواعها
 % 00 00 االستغالل األمثل لوقت البحث
 % 00 00 االستغالل األمثل للجهد والمال
 % 17,54 10 الحصول على معلومات دقيقة

 % 00 00 أخرى اذكرها
 % 100 57 المجموع

 .يبين رأي أفراد العينة حول اثر مشروع التكتل المكتبي على البحث العلمي: 11 دول رقمج
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 Medaمن أفراد العينة ترى بان مشروع التكتل المكتبي %  78,94من خالل الجدول أعاله يتضح أن نسبة  

Tempus  الفكرية بمختلف اثر على البحث العلمي من خالل السماح ألفراد العينة االطالع على األوعية
أشكالها وأنواعها من خالل البحث في الفهارس اآللية التي توفرها المكتبة، إضافة إلى ذلك االطالع على قواعد 

بحيث تحتوي على كم معتبر من الدوريات والكتب في  CD-ROMالبيانات المتاحة على الخط أو في شكل 
الحصول على معلومات دقيقة وهذا ما أثبته أفراد  جميع التخصصات وبلغات مختلفة وبالتالي بإمكان الباحث

ويرجع ذلك إلى أن الدوريات الموجود في قواعد البيانات تخضع إلى تحديث مستمر %  17,54العينة بنسبة 
التقصي على السماح ألفراد العينة %  03,50وبنسبة اقل والمقدرة بـ . ومراقبة من قبل لجان متخصصة

مختلف الهيئات المنضمة للمشروع، وهذا من خالل الفهرس الموحد المتاح على  البحوث العلمية المنجزة في
أما فيما يخص سرعة الحصول على المعلومات ، )RIBU(الخط في موقع المكتبة أو موقع الشبكة الجهوية 

ي أن ، هذا يعن%) 00(مهما كان تواجدها واالستغالل األمثل لوقت البحث، الجهد والمال فكانت النسبة منعدمة 
خاصة في مجال البحث %  100لم يحقق األهداف المرجوة بنسبة  Meda Tempusمشروع التكتل المكتبي 

العلمي، فالهدف من تواجد أي مكتبة جامعية مهما كان نوعها وتخصصها أن تلبي كافة احتياجات روادها 
التكتل لم تصل إلى بأقصى سرعة وبأقل جهد وتكلفة، وهذا دليل على أن مكتباتنا حتى في ظل مشروع 

   .المستوى المطلوب لالرتقاء بالبحث العلمي
   ما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجهها أثناء انجاز أبحاثك العلمية؟. 11

النسبة مقارنة مع أفراد العينة  النسبة التكرارات اإلجابة
)90( 

 % 41,11 % 38,94 37 صعوبة الحصول على المعلومة الدقيقة
 % 07,77 % 07,36 07 ف على أماكن تواجد الوثيقةصعوبة التعر

 % 50 % 47,36 45 صعوبة الحصول على المعلومة بسرعة
 % 06,66 % 06,31 06 العلمية المنجزة  صعوبة االطالع على األعمال

 % 00 % 00 00 صعوبات أخرى اذكرها
 % 105,54 % 100 95 المجموع

 .لتي يواجهها أفراد العينة أثناء انجاز األبحاث العلميةيبين الصعوبات والعراقيل ا: 12جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله يتضح أن أفراد العينة تواجه صعوبات عدة أثناء انجاز األبحاث العلمية وذلك بنسب 
لصعوبة الحصول على المعلومة بسرعة، وهذا راجع %  47,36متفاوتة، حيث بلغت اكبر نسبة والمقدرة بـ 

أي وثيقة يتطلب وقت ابتداء من طلب الوثيقة إلى غاية الحصول عليها، إضافة إلى ذلك في بعض  إلى أن إعارة
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األحيان ال توجد الوثيقة بالمكتبة، فيضطر عمال المكتبة إلى إعارتها من المكتبات المنضمة لمشروع التكتل 
لحصول على المعلومة لصعوبة ا%  38,94وبنسبة . المكتبي، وبالتالي الحصول على الوثيقة يتطلب وقت

الدقيقة، وهذا راجع إلى عدم استخدام أفراد العينة لقواعد البيانات التي تحتوي على أوعية فكرية متنوعة من 
كتب ودوريات في جميع التخصصات والتي يتم تحديثها باستمرار خاصة قواعد البيانات التي تشترك فيها 

  .المكتبة على الخط
عوبات التي يواجهها أفراد العينة أثناء استخدام الفهارس اآللية الموجودة بالمكتبة ويرجع ذلك أيضا إلى الص    

خاصة فيما يتعلق بعدم إظهار الشفرة أمام عنوان الوثيقة، واألخطاء المطبعية أثناء إدخال التسجيالت 
أما فيما يخص . وبةالبيبليوغرافية، وبالتالي عدم الحصول على بيانات بيبليوغرافية دقيقة حول الوثيقة المطل

ويعود ذلك إلى أن نسبة قليلة فقط والمقدرة %  07,36صعوبة التعرف على أماكن تواجد الوثيقة فكانت بنسبة 
لصعوبة %  06,31تستخدم الفهرس الموحد، وبنسبة اقل من النسب األخرى والمقدرة بـ %  02,22بـ 

  .االطالع على األعمال األكاديمية المنجزة
ح على المسؤولين القائمين على هذا المشروع من اجل تخطي هذه الصعوبات التي تواجهها ماذا تقتر. 12

  أثناء انجاز األبحاث العلمية؟    
  :فمن خالل تفريغ إجابات هذا السؤال وجدنا أن معظم أفراد العينة يقترحون ما يلي      

 .ـ القيام بخدمة اإلعارة ما بين المكتبات بشكل سريع
 .رشادية حول استخدام قواعد البيانات والفهارس اآللية بمختلف أنواعهاـ وضع أدلة إ

 .ـ تشجيع مستخدمي المكتبة على استخدام قواعد البيانات واستخدام الفهارس اآللية بمختلف أنواعها وأشكالها
ت ـ إعداد وسائل بحث تحيل إلى المعلومة بشكل دقيق وسريع كالكشافات والمستخلصات مع إدخال البيانا

  .البيبليوغرافية للوثائق بشكل دقيق
  :ـ النتائج العامة للدراسة9  

)  Meda Tempusالمسؤول األول عن مشروع التكتل المكتبي ( بعد إجرائنا للمقابلة مع محافظ المكتبة       
ل إليها، وبعض موظفي المكتبة واعتمادنا على المالحظة، وبعد توزيعنا لالستبيان وجمعه وتحليل النتائج المتوص

  :وصلنا إلى النتائج التالية
ـ قيام المكتبة بتسخير الموظفين المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال المكتبات واإلعالم اآللي لمتابعة برامج 

 .التكوين واكتساب المعارف حول المشروع وأساليب العمل التعاوني وتجسيدها على ارض الواقع
لشبكة الجهوية ما بين المكتبات الجامعية والتي تبدأ بوضع الفهرس ـ توفير كل الظروف لالنطالق في إقامة ا

  .المحلي والمشاركة في بناء فهرس موحد ما بين المكتبات المشاركة في التكتل
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ـ مشاركة المكتبة في مختلف االجتماعات والملتقيات ووضع الملصقات اإلعالمية بالمكتبة وبكلياتها للتعريف 
 .رجهابالمشروع داخل الهيئة وخا

ـ سعت المكتبة من خالل االنضمام إلى تحسين خدمات المعلومات داخلها باالستفادة من مزايا التكتل في مجال 
خلق قنوات لالتصال بين األعضاء والتوحيد في اإلجراءات الفنية، إال أن توسيع اإلفادة من األرصدة عبر خدمة 

 .داثة التجربة على الهيئات الجزائريةاإلعارة ما بين المكتبات لم تظهر بصورة جلية نتيجة ح
ـ السماح لرواد المكتبة بالتعرف على مجموعاتها ومجاالت أنشطتها والخدمات التي تقدمها مع إتاحة البحث في 

، إضافة إلى ذلك )والفهرس الموحد OPACالفهرس اآللي، الفهرس المباشر ( الفهارس المتوفرة بالمكتبة 
 .CD-ROMالبيانات المتوفرة بالمكتبة على الخط أو في شكل السماح لهم بالبحث في قواعد 

 OPACـ رغم انضمام المكتبة لمشروع التكتل إال أنها لم تشجع روادها على استخدام الفهرس المباشر 
 . والفهرس الموحد إضافة إلى قواعد البيانات التي أتاحها المشروع لتلبية جل احتياجاتهم التكوينية والبحثية

 .ر األدلة الكافية للبحث في الفهارس اآللية وقواعد البياناتـ عدم توف
ـ رغم انضمام المكتبة لمشروع التكتل والذي يهدف إلى تحسين خدمات المعلومات إال أن رواد هذه المكتبة 

 .مازالوا يواجهون صعوبات جمة أثناء البحث في الفهارس اآللية وقواعد البيانات المتوفرة لتكوين ذاتهم
ت المعلومات المقدمة من طرف المكتبة لم تساعد األستاذة الجامعيين التعديل والتغيير في طرق تكوين ـ خدما

 .الطلبة، ولم تساعدهم في تلبية احتياجاتهم التكوينية
وقواعد  RIBU، منتدى RIBUـ عدم استخدام األساتذة الجامعيين ألدوات التكتل والتي تتمثل في موقع 

 .لالتصال بالطلبة RIBUيها أعضاء البيانات التي يشترك ف
ـ األساتذة الجامعيين يواجهون صعوبات عدة أثناء انجاز األبحاث العلمية نتيجة تعرضهم لعدة صعوبات أثناء 
استخدام الفهارس اآللية وقواعد البيانات ما ترتب عنه صعوبة الحصول على المعلومة بدقة وسرعة مع صعوبة 

 .قة واالطالع على األعمال األكاديمية المنجزةالتعرف على أماكن تواجد الوثي
 :  ـ  نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات10

من خالل البيانات التي استقيناها من ميدان الدراسة واعتمادا على أسئلة االستبيان يمكن استخالص النتائج   
  :التالية
 1مكتبة الجامعة المركزية الجزائرب Meda Tempusـ الخدمات المكتبية المقدمة في إطار مشروع التكتل   

من شأنها أن تساهم في دعم التكوين الذاتي لألستاذ الجامعي، قد تم تحقيقها نسبيا وذلك من خالل تحليل إجابات 
أفراد العينة على أسئلة االستبيان، حيث وجدنا بان خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبة في إطار مشروع 

، الفهرس % 100اقتصرت على خدمة البحث في الفهرس اآللي بنسبة  Meda Tempusالتكتل المكتبي 
، إضافة إلى خدمة البحث في قواعد البيانات المتوفرة على الخط أو % 86,66المباشر من موقع المكتبة بنسبة 
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، قد ساعدت أفراد العينة في الوصول إلى المعلومة التي يحتاجونها لتكوين ذاتهم، و هذا من CD-ROMعلى 
مع االطالع على كل ما هو جديد في % 34,48خالل مراجعة اإلنتاج الفكري إلعداد الرسائل العلمية بنسبة 

  %.27,58مجال التخصص بنسبة 
 :    ـ  خاتمـــة11 

نظرا للظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه المكتبات الجامعية في ظل االنفجار الوثائقي    
م عليها تبني أساليب عمل جديدة ليس فقط بإدخال التقنيات الحديثة، أو تسخير الطاقات البشرية والمعلوماتي، تحت

المؤهلة بل أكثر من ذلك الدخول ضمن مشاريع تعاون وتكتل مع هيئات أخرى قصد ضم الجهود وتنسيق 
كبر عدد ممكن من األعمال والنشاطات ومحاولة السيطرة على اإلنتاج الفكري وتيسير االستفادة منه وبثه أل

المستفيدين عبر هيئات متعددة، وظهرت أهمية التكتل لتطوير هيئات المعلومات أمام ما تشهده هذه األخيرة من 
ضغوطات وعراقيل بسبب التسيير الفردي وعجز الميزانيات على توفير كل ما يحتاجه المستفيدون بسبب تزايد 

  عن الحاجة إلى االرتقاء بمستوى خدمات المعلومات  أسعار المطبوعات وكثرة أحجامها وتنوعها، فضال
فمن خالل هذه الدراسة تم تأكيد أهمية التكتالت المكتبية باعتبارها مشاريع تعاون مدروسة وفق . المقدمة

إستراتيجية معينة، تسعى لتطوير خدمات المعلومات عبر توفير قنوات جديدة لبث المعلومات وتداولها، 
والنفقات الشيء الذي يساهم في ترشيد اإلنفاق ويزيد من نسبة اإلفادة من المصادر  والتشارك في الموارد

  .المتوفرة داخل الهيئات لجمهور أوسع
وان كانت التكتالت المكتبية تحمل العديد من الحلول للمكتبات وتسمح بتجاوز الكثير من العقبات، فقد كان    

تبات الجامعية الجزائرية، وقد تجسد ذلك كتجربة أولى من من الضروري االهتمام بها وتبنيها من طرف المك
إلنشاء الشبكة الجهوية ما بين المكتبات الجامعية التابعة لتسعة  Meda Tempusنوعها من خالل مشروع 

جامعات جزائرية عبر الوسط والشرق الجزائري إضافة إلى مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني تحت 
حيث أتاح هذا المشروع دربا جديدا للتعاون وتوحيد طرق العمل ما بين المكتبات  إشراف ودعم أوروبي،

وكان . الجامعية الجزائرية التي طالما عانت التشتت واالنعزالية مما نتج عنه تبذير للمال، الجهد والوقت
والعمل ضمن  االنضمام لهذا المشروع فوائد عدة فمن خالله تم وضع الفهرس الموحد ما بين األطراف التسعة

شبكة جهوية، الذي أتاح فرصة نقل وتبادل المعلومات ما بين األطراف عن طريق عمليات اإلعارة والمشاركة 
في المصادر االلكترونية والورقية وتقليل الجهود والنفقات كما أضفى فعالية على خدمات المعلومات عبر 

  . مختلف الهيئات
ل في العالم قد أثبتت جدواها وفائدتها بعد مرور بعض الوقت على وأخيرا يمكن القول أن مشاريع التكت    

تطبيقها، فغياب مثل هذه المشاريع يعني االنعزال والزوال شيئا فشيئا، ووجودها يعني التكامل والتضافر ومن 
ت وعليه البد من وعي لدى المكتبيين ومسؤولي قطاع المعلومات على مختلف المستويا. ثمة النجاح واالستمرار
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بأهمية التكتل وتضافر الجهود للنهوض بقطاع المعلومات الذي يعد الركيزة األساسية لدخول مجتمع المعلومات 
  . بالعدة المناسبة

  :بيبليوغرافيا المراجعـ  12
  :قائمـة المراجع باللغة العربيـة: أوال
  :القواميـس والمعاجـم -1

دار راتب : بيروت. عربي ـ عربي: قاموس زاد الطالب. ناحمد، زار راتب، جميل أبو نصري، رمزية نعمة حس. 01
  .].ت. د[ الجامعية، 

  .2003دار العلم للماليين، : بيروت. معجم ألف بائي في اللغة واإلعالم: الرائد. جبران، مسعود. 02
  :الكتـــب -2

  .1996ر، دار عصمى للنش: القاهرة. تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل. أبو بكر محمود، الهوش. 03
  .1995مكتب عصمي، : طرابلس. دراسات في نظم وشبكات المعلومات. أبو بكر محمود، الهوش .04
: القاهرة. دراسات في إدارة وتنظيم خدمات المعلومات: المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات. احمد، بدر. 05

  .1998المكتبة األكاديمية، 
  .1996المكتبة األكاديمية، : القاهرة. جهأصول البحث العلمي ومناه. احمد، بدر. 06
تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم : المكتبات الجامعية. احمد، بدر، محمد فتحي، عبد الهادي. 07

  .2001دار غريب، : القاهرة. 4. ط. الجامعي والبحث العلمي
2001.  

  .2002دار صفاء، : عمان. المعلومات إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز. ربحي مصطفى، عليان. 8
  . 2000دار صفاء، : عمان. النظرية والتطبيق: مناهج وأساليب البحث العلمي. ربحي مصطفي، عليان. 9

. دراسة استكشافية: المكتبة األكاديمية االفتراضية في المملكة العربية السعودية. سعد بن سعيد، الزهري. 10
   . 2009ة، مكتبة الملك فهد الوطني: الرياض

  .2002دار المسيرة، : عمان. تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها. عامر إبراهيم، قندليجي؛ إيمان فاضل، السمرائي .11
   .2004دار المسيرة، : عمان. المكتبات) أتمتة(حوسبة . عامر إبراهيم، قندليجي؛ إيمان فاضل، السمرائي. 12
  . 1999جامعة منتوري، : قسنطينة. جتماعيةأسس المنهجية في العلوم اال. فضيل، دليو. 13
  .2008قسم علم المكتبات والتوثيق، : الجزائر. تكنولوجيا المعلومات في المكتبات .وهيبة غرارمي، سعيدي. 14
  : مقاالت المجالت والدوريـات العلميـة -3

كوين النظري والعمل الميداني بين الت: المكتبيون الحاصلون على شهادة جامعية في علم المكتبات. جميلة، معمر. 15
  . 1. ، ع3. ، مج2006مجلة المكتبات والمعلومات، . بجامعة منتوري قسنطينة

  .1.، ع1.، مج2002مجلة المكتبات والمعلومات، . دور الجمعيات المهنية في التكوين الجامعي. حروش، موسى. 16
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اديمية التي يواجهها أعضاء الهيئة التدريسية في المشكالت األك. سامح، محافظة؛ محمود حامد ياسين، المقدادي. 17
  .33. ، ع1998مجلة اتحاد الجامعات العربية، جانفي . جامعة اليرموك

  :أعمـال المؤتمرات والنـدوات -4
ورقة . الواقع والطموح والتحديات: المكتبات الحكومية األردنية ) الكونسورسيوم ( تجمع . صالح محمود، القاسم. 18

أعمال المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بتونس حول المكتبات والمعلومات مقدمة ضمن 
  .2005مارس  5الى 2ودورها في إرساء مجتمع المعرفة من 

أعمال . محليا وإقليميا وعربيا: الحوسبة والتعاون مابين المكتبات ومراكز المعلومات. عامر إبراهيم، قندليجي. 19
نحو إستراتيجية لدخول اإلنتاج الفكري المكتوب باللغة . لحادي عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلوماتالمؤتمر ا

تونس، الرياض، االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، مكتبة . 16/08/2001ـ12من . العربية في الفضاء االلكتروني
  .  2001الملك عبد العزيز، 

  
   
  :الرسائـل الجامعيـة -6

. التجارب العالمية: التعاون بين المكتبات الجامعية الجزائرية وسبل تطويره في ضوء الواقع. احمد، بودوشة .20
  .1999مذكرة ماجستير، علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة، 

: ئريةدراسة ميدانية في المؤسسات التربوية الجزا: البحث الوثائقي في مجتمع المعلومات. عزالدين، بودربان. 21
  .2005أطروحة دكتوراه، علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة، . والية قسنطينة نموذجا

  MEDA TEMPUSالواقع واالنجازات ضمن مشروع : التكتالت المكتبية وخدمات المعلومات. غنية، زايدي. 22
  .2006نتوري قسنطينة، مذكرة ماجستير، علم المكتبات والتوثيق، جامعة م. بجامعة عبد الحق حمودة بجيجل

  :ويبـوغرافيـا -7
 زيارة[  ،2008 افريل بالمنوفية، المكتبيين مدونة. المكتبات بين التعاون. زهران حمدى، سحر الحليم، عبد عمرو،. 23
 http://librariansinmenofia.blogspot.com: الخط على متوفر. ] 2010 مارس 15: يوم

  :متفرقــات -8
  .62، العدد 2004سبتمبر  26. الجزائرية الجريدة الرسمية. 24
  .1989ـ 1988: جامعة الجزائر. دليل الجامعة الجزائرية للمدرسين و الطالب. 25
  .2010وثيقة مسلمة من طرف محافظ المكتبة، أفريل . رصيد المكتبة المركزية .26
  

 :األجنبيـة باللغة المراجع قائمـة: ثانيا

:Dictionnaires -1 

27.  Encyclopédie Microsoft Encarta. Dictionnaire encarta 2005 
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28.  Le  petit Larousse. Paris: Larousse, 1995. 

29. Le grande Renald: Dictionnaire actuel de l’éducation. 2 eme éd. Guerin: Mentréal, 1995. 

                                                                                  

.:Ouvrages -2 

30. Guinchat,P, Menou,M. Introduction général aux sciences et techniques de l’information 

et de la documentation. Paris: UNUSCO, 1981.  
:Webographie -4 

31. Etat d’avancement du projet ribu. [ en ligne ]. [ visité le 14/08/2010 ]. Disponible sur 
site: http://www.ribu-dz. Org  

http://www.ribu_dz.org/events.html 
32. Le  prêt entre bibliothèque dans le réseau ribu : quelle exigence pour quelles 

contrainte ?. [en ligne]. [visité le 11/08/2010]. Disponible sur site: http://www.ribu-dz. org 

33. Le projet RIBU. [en ligne]. [visité le 23 juillet 2010]. Disponible sur site: http://www.ribu-

dz.org 

-http://www.ribu. [en ligne]. [visité le 24 avril 2010]. Disponible sur site: Tempus34. 
dz.org/tempus.html  

35. Université d’Alger. [en ligne]. [visité le 23 juillet 2010]. Disponible sur site: 
http://www .univ-alger.dz  

 ملحق االستبيان

  .دور مشروع التكتل المكتبي في دعم التكوين الذاتي: المحور األول
  ات شخصيـة عامة حول  المبحوثين ـ بيــان

  لتكوين ذاتك؟ 1ـ هل تتردد على مكتبة جامعة الجزائر1
  الذي انضمت إليه المكتبة؟ Meda Tempusـ هل أنت على علم بمشروع التكتل المكتبي 2
  ـ ما هي الخدمات المكتبية التي تقدمها لك هذه المكتبة لتكوين ذاتك؟3
   كافية؟ البحث مقاييس ترى هل ـ4
  ذاتك؟ لتكوين بالمكتبة المتوفرة البيانات قواعد تستخدم هل ـ5
  ـ هل ترى بأن قواعد البيانات المتوفرة بالمكتبة تساعدك في تكوين ذاتك؟ 6

 ؟)المكتبية التكتالت( المشاريع هذه مثل ظل في الجامعي لألستاذ الذاتي

مكتبة تساهم بدرجة كبيرة في دعم التكوين ـ ما هي اقتراحاتك لجعل خدمات المعلومات المقدمة من طرف هذه ال7
  ؟ )التكتالت المكتبية(الذاتي لألستاذ الجامعي في ظل مثل هذه المشاريع 

  .دور مشروع التكتل المكتبي في تعديل وتحديث طرق تكوين الطلبة :المحور الثاني
    قط؟ـ هل تعتمد في تكوين الطالب على طريقة المحاضرة والتلقين للمقررات الدراسية ف8
في دعم األستاذ الجامعي من اجل تكوين الطالب علميا  Meda Tempusـ إلى أي حد يساهم مشروع تكتل 9

  وأكاديميا؟
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  .البحث العلمي دور مشروع التكتل المكتبي في دعم :المحور الثالث
  على البحث العلمي؟ Meda Tempusـ حسب رأيك، ما هو أثر مشروع التكتل المكتبي 10
  عوبات والعراقيل التي تواجهها أثناء انجاز أبحاثك العلمية؟ـ ما هي الص11
ـ ماذا تقترح على المسؤولين القائمين على هذا المشروع من اجل تخطي هذه الصعوبات التي تواجهها أثناء انجاز 12

  األبحاث العلمية؟
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  :عنوان المداخلة
  ة التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائريةوعملي تكنولوجيا الحاسوب 

  طاهير رياض، جامعة قاصدي مرباح ورقلة . مازن سليمان الحوش، أ. ، أحمداوي عمر. ـ أ
 :مقدمة
 إحداث في البالغ األثر له كان الذي والتقني العلمي بالتقدم اتسامه هو الحالي عصرنا يميز ما إن
 لمجتمعنا  سمح ما وهذا. والتربوية والتعليمية والثقافية منها االجتماعية الحياة، مجاالت شتى في تغيرات
 ثمة ومن الواسع؛ بابها من التقنية عصر ولوج من خاصة بصفة الجزائرية والجامعة عامة بصفة الجزائري
 لذا .الحديثة التكنولوجيا بهذه األخذ دون تعليمية عملية عن الحديث يمكن فال وبذلك المتحضرة، الدول مواكبة

 إلى الجامعيون األساتذة يسعى التي األهداف أهم من الجيد التخطيط خالل من والتحديث التطوير صبحأ
 مجتمع بناء ذلك في أخرى،غايته جهة من الطلبة ومطالب جهة من المجتمع احتياجات تلبية قصد تحقيقها
 .والمعرفة العلم أساسه

 المستمر اإلقبال إلى القرن؛ هذا من الثاني لنصفا في العلمية والثورة المعرفي التطور إليه آل ما ولعل
 البحث إلى دفعه الذي األمر المعرفة، مجاالت شتى في الطالب معها تعامل التي والمعلومات البيانات كمية في
 ما وهو الحاجة، وقت األمثل بالشكل واستثمارها واسترجاعها وبياناته معلوماته تخزين قصد وسيلة أنجع عن
 لتخزين المناسبة واألدوات الطرق إيجاد به والمقصود المعلومات؛ مجتمع  القول صح إن هنسمي أن يمكن

 اتخاذ على تساعد التي المفيدة األشكال بأحسن وعرضها اللزوم عند استرجاعها وسرعة وتنظيمها المعلومات
  .المناسبة القرارات
 سيشهد القادم القرن فإن اقتصاداً، واألقوى ثروة األعظم هي اآلن حتى المتقدمة المجتمعات كانت وإذا

 أساسي كعنصر الحاسوب أهمية للعيان يتجلى وهنا معلوماتياً، المتقدمة للدول والثروة الغنى فيه يكون تحوالً
 ألنها أخر، جهة ن المعرفية الطالب وحياة جهة، من بالمعلومات المتعلقة الصناعات أو التطبيقات جميع في

 .لها المحرك الجهاز هو الحاسوب سيكون
 :التالية التساؤالت على اإلجابة تحاول الدراسة هذه فإن ولذلك
 المعلومات؟ تكنولوجيا مفهوم ما ــ1
 الجامعي؟ التعليم في التعليمية العملية في الحاسوب تكنولوجيا استخدام وخصائص مزايا ما  ــ2     
  عليمية؟الت المشكالت بعض لحل computer الحاسوب استخدام يمكن كيف ــ3
 ؟ التعليمية العملية في للمعلومات العالمية الشبكة استخدام أهمية ما ـــ4
  ؟ التعليمية العملية في ( Internet )اإلنترنت استخدام مميزات هي ما ـــ5

 :الدراسة أهمية
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 :يلي فيما الدراسة أهمية تكمن
 . والتعليمة التًعلمية مليةالع مجال في وتطبيقاته المتعددة وتقنياته الحاسوب على التعرف ــ1
 .التعليمية العملية مجال في وتطبيقاتها اإلنترنت للمعلومات العالمية الشبكة على التعرف ــ2

 :الدراسة منهج
 والمنهج جهة، من التحليلي الوصفي المنهج استخدم على اعتمدنا الذكر، السابقة التساؤالت على ولإلجابة

   .أخرى جهة من النقدي
 : وميةمفه مقاربة
 بأقل إليها الحاجة عند استرجاعها وسرعة وتنظيمها المعلومات تخزين هي المعلومات تكنولوجيات ــ
  (2)دقيقة وبصورة وقت

 إثراء أو تطويراً التعليمية العملية في التكنولوجيا عنصر وجود تعني التعليم في التكنولوجيا استخدام ــ
 صوتيه وسائل من التعليمية العملية في استخدامها بذلك والمقصود والتًعلم، التعليم لعمليتي وتيسيراً لها

 (3).وغيره وحاسبات وشرائح وفيديو وضوئية
 ثم بمعالجتها ويقوم ويخزنها وتعليمات بيانات يتقبل للبرمجة قابل جهاز هو:Computer حاسوب ــ
 .(4) له المعطاة للتعليمات وفقاً النتائج يخرج
 شبكة( واحد موقع في وموزعة البعض بعضها المتصلة الحواسيب من مجموعة :حاسوبية شبكة ــ
 .)5()محلية

 السنوات في والتعلم التعليم أساليب تطوير في كبيراً دوراً لعبت وأدوات وسائل الحديثة التكنولوجيا قدمت
 التعليمي اخالمن توفر أن شأنها من والتي التعليم أساليب لتحسين الفرصة الوسائل هذه أتاحت كما األخيرة،
. فعال بأسلوب فردية فروق من بينهم ما ومواجهة وتحفيزهم الطالب اهتمام إثارة على يساعد الذي الفعال

 التعليم مجال في نوعية قفزة أحدث الذي الحاسوب أنتجت واالنتشار االتساع في التقنية الثورة وباستمرار
 والتجريب بالبحث فقاموا الجارية اليومية تطوراتال عن بمنأى التربية علماء يكن ولم منه، الجامعي وخاصة
 أن إلى التوصل تم ذلك وبعد والمتشبعة، المتعددة الحاسوب إمكانية في الكامنة التعليمية القدرات على للتعرف
 : هو الحاسوب
 . للتعليم وأداة ـ
 . للتعلم وسيلة  ـ
 األساسية المهارات اكتساب على عدهيسا بذلك وهو الطالب ويناقش نفسه، المعلم بدور يقوم أنه كما ـ
 . للحياة

 : الحاسوب ومزايا خواص
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 .محددة أعمال بتنفيذ يقوم لكي" للحاسوب وأوامر تعليمات إعطاء" أي الحاسب برمجة إمكانية ـ
  والضرب والقسمة والطرح كالجمع عليها الحسابية العمليات وإجراء البيانات هذه معالجة إمكانية ـ 
 . قيمها بين كالمقارنة المنطقية تالعمليا وإجراء
  .والصور الهجائية والحروف كاألرقام البيانات واسترجاع تخزين على القدرة ـ
 

  التعليمية العملية في الحاسوب استخدام
 المنزل من بدءاً الحياة مناحي شتى الحاسوب دخل فقد الحديثة، التقنية أنتجته ما قمة الحاسوب يمثل
 من به يتمتع ولما مباشر، غير أو مباشر بشكل الناس حياة في يؤثر وأصبح خارجي،ال بالفضاء وانتهاءاً
 هذه أهم من ولعل التعليمية؛ العملية في استخدامه اتسع فقد التعليمية الوسائل من غيره في توجد ال مميزات
 : نجد المميزات

  :التفاعلية  ـ1
 اختيار على بناءاً التالية الخطوات فيقرر المتعلم عن الصادر للحدث باالستجابة الحاسوب يقوم حيث
 دراسية حلقة تشكيل يتم حيث للمتعلمين، الفردية الفروق مراعاة يمكن ذلك خالل ومن تجاوبه، ودرجة المتعلم
 .يريد ما ودراسة تعلمه ما مراجعة من التلميذ يتمكن وبذلك والمتعلم البرنامج بين االتجاه ثنائية
  :مجبالبرنا المتعلم تحكم ــ2
 ويرها تعلمها يريد التي الفقرة أو الجزاء يختار أن وله شاء متى يشاء ما تعلم في الحرية المتعلم لدى
 .المطلوبة والكمية تعلمه يريد ما اختيار في الحرية لديه تكون وبذلك له مناسبة
  :مستنتج إلى المتلقي دور من المتعلم نقل ــ3    

 المتلقي دور من المتعلم ينقل أن على يساعد أنه إذ محاسن، ليميةالتع العملية في الحاسوب الستخدام
 المعلومات خالل من والفرضيات المفاهيم لهذه مستنتج إلى المعلم قبل من والمفاهيم والمعارف للمعلومات
  . له يقدمها التي والبيانات

 :والتشويق اإلثارة ــ4
 الجيد التفاعل في أساسي دور له وعنصر جدا هام أمر التعليمية العملية في والتشويق اإلثارة وجود إن
 البرامج تصميم عند وجودها مراعاة يتم حيث الصفة هذه فيه تتوفر والحاسوب العلمية، والمادة التالميذ بين

 .تعب أو ملل دون التعلم إلى الطالب جذب تحاول التي التعليمية
 : أهمها من التعليم يف الحاسوب الستخدام سلبيات هناك المميزات هذه مقابل وفي
  :للمعرفة)  الضمني( للتمثيل افتقاده
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 تعابير خالل من نفسها اللحظة في رسائل عدة يتلقى يجعله المعلم أمام المتعلم وجود فإن معلوم هو فكما
 يستطيع ال والتي والتخاطب التفاهم طرق من وغيرها اإليماء واستخدام واإلشارة والوصف الجسم ولغة الوجه
 . الطبيعي بالشكل تمثيلها بالحاسو

 :التالية األشكال بأحد التعليم في الحاسوب ويستخدم
 .المعلم محل يحل أي والتقويم والتدريب التعليم عملية كامل الحاسوب يتولى حيث:  الفردي التعليم ــ
 . للمعلم مساعدة تعليمية كوسيلة الحاسوب يستخدم وفيها:  الحاسوب بمساعدة التعليم ــ
 عند بها يستعان ثم الحاسوب جهاز في مخزنة المعلومات تكون حيث:  للمعلومات مصدراً صفةبو ــ
  .الحاجة

 التعليمية العملية في الحاسوب تكنولوجيا استخدام مزايا
 مجال في أجريت التي واألبحاث الدراسات من كبير عدد خالل من ظهرت التي المزايا من الكثير يوجد
 : ومنها التعليمية ليةالعم في الحاسوب استخدام
 . واإلنسان اآللة بين وتفاعلية نشطة تعليمية بيئة إنشاء  ـ
 . التعليمية األهداف لتحقيق الطالب مهارات تنمية ـ
 واللغات الرياضيات مثل ومعقدة صعبة يرونها التي المواد نحو اإليجابية الطالب اتجاهات تنمية ـ
 .األخرى
 الطريقة من أفضل للطالب خبرة يوفر مما والنموذج الرسم أو والحركة والصور بالصوت العرض ـ
 . التقليدية
 . التعلم من الطالب بين والسأم الملل نسبة تقليل ــ
 . الطالب بين الفردي التعلم فرص توفير -6
 . الطالب بين الفردية الفروق مراعاة على يساعد ـ
 . المهارات اكتساب تمرارالس المنزل إلى والتعلم التعليم عملية نقل على يساعد ـ
 خارج معلومات اكتساب على تساعد التي المتنوعة والبرامج المختلفة األنشطة من كبير قدر يوفر ـ
 .الدراسية المادة
 . العمليات من كبير بعدد ويقوم المعلومات من كبير قدر يختزن ـ
 . المدرس من أسرع واألعمال الوظائف أداء ـ
  . ويقوالتش اإلثارة عنصر يوفر ـ
 . األصعب إلى األسهل من للتدرج التحدي عنصر استخدام ـ
  .الدراسة مواصلة على الطالب لحث التعزيز أساليب استخدام ـ



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

239 

 التعليم في الحاسوب تطبيقات
 المتبعة األساليب تطوير على مركزاً اآلن االهتمام وأصبح التعليم في الحاسوب استخدام أساليب تطورت

 تحقيق في الحاسوب خاللها من يساهم أن يمكن جديدة أساليب استحداث أو الحاسوب بمصاحبة التدريس في
  )6(الدراسية المواد أهداف بعض
 الحاسوب- :  وهي أدوار ثالثة إلى التعليمية الحاسوب استخدامات)  م1980 تايلور روبرت( صنف وقد
 وفي الحاسوب بثقافة يعرف ما وهو وبرمجته ومنطقته الحاسوب مكونات على ويشمل: للدراسة كموضوع

 . األخرى والمواد والكتابة القراءة شأن شأنها المعرفة تكون هذا
 المحتوى خالية التطبيقات برمجيات ذلك من وتمكنه كوسيط يعمل والذي:  إنتاجية كأداة الحاسوب
 . االتصال وبرمجيات والرسومات الجدولية، واللوحات النصوص، معالجات مثل المتعددة واألغراض
 الطالب لتحصيل العام المستوى تحسين بهدف الحاسوب بمساعدة التعلم ويعني: تعليمية كوسيلة الحاسوب
  .المشاكل حل وأسلوب التفكير مهارات وتنمية الدراسي
 : وهي مجاالت ثالث إلى التربية في الحاسوب استخدامات قسم فقد الفار الدكتور أما
  : والتعلم التعليم قطاع ـ
 عوناً الحاسوب كان سواء والتعلم التعليم عملية في الحاسوب استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو
 .للتفكير معلم أو عنه عوضاً أو للمدرس
 : اإلدارة قطاع ـ
 : في الحاسوب ومجاالت استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو
  : المدرسية اإلدارة ـ
 . واالمتحانات والمخازن والمرتبات الطالب وشئون والموظفين المدرسين شئون مثل
  : المعلومات ونظم المكتبة إدارة ـ
 المعلومات بنظم واالتصال التربوية المصادر عن المعلومات ونظام والدوريات الكتب تداول حركة مثل
  . العالمية للمصادر
  :التعليمية الخدمات ـ
 التحليل أو الشخصية المقابالت أو تحليلهاو االستبيانات عمل أو للطالب والنهائي المرحلي التقويم مثل
 .للبحوث اإلحصائي
  :هي رئيسية أنواع ثالثة إلى التعليم في المستخدمة الحاسوب برامج تصنيف يمكن سبق ومما
 . تعليمية كمادة الحاسوب استخدام ــ
 . تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام  ــ



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

240 

 . ةالتعليمي العملية إدارة في الحاسوب استخدام ــ
  : أبرزها عدة بخصائص يمتاز الحاسوب باستخدام التعليم أن إلى السابقة الدراسات أشارت لقد
 التعليم، مزايا من بعضا يكسبه مما الخاصة وقدراته بسرعته للعمل للمتعلم كافية فرصاً توفير  ــ1
 . فورية راجعة بتغذية المتعلم وتزويد
 . للمتعلم المناسبة والكيفية والزمان بالمكان باستخدامه والمرونة التشويق ــ2
  Self-Concept " للذات اإليجابية المفاهيم وينمي بنفسه المتعلم ثقة بزيادة يساهم ــ3

 المعاصرة التعليمية المشكالت بعض لحل الحاسوب استخدام
 : المستمر التعليم ـ

 مستويات إلى تعليمهم ستكمالال الفرص لهم تتيح لم لمن التعليم مواصلة هو المستمر بالتعليم المقصود
 لتحسين نظامية دراسات أو تدريبية دورات على للحصول واالستعداد الرغبة ولديهم حاليا لديهم مما أعلى

 التعليم لهم يسبق لم أفراد يستهدف األمية محو كون األمية محو عن ويختلف الوظيفي أو التعليمي مستواهم
 المواصلة في ويرغبون التعليم من قدر لديهم أفراد يستهدف المستمر مالتعلي بينما والكتابة القراءة ومعرفة
 .أعلى درجات على للحصول

 بالدراسات االلتحاق من يتمكنون ال للذين المستمر التعليم برامج تقدم أن بإمكانها الحاسوب وتكنولوجيا
 واالتصال الدخول من ارسالد تمكن التي اإلنترنت شبكة طريق عن وذلك الجامعات أو المدارس في النظامية
 التدريب ومراكز الجامعات من الكثير وهناك المختلفة، التدريب ومراكز الجامعات في الحاسوب شبكات على

 الحديثة االتصال وسائل طريق عن مختلفة برامج تقدم التي والمعاهد الجامعات من الكثير وهناك المختلفة،
 .)7( جدا كبير بشكل منه االستفادة يمكن الذي الحاسوب ضمنها ومن

 : المعلمين ونقص الدراسية الفصول ازدحام ـ 
 ازدحام إلى ذلك أدى األطفال جميع قبل من التعليم على اإلقبال وشدة السكان عدد في الكبيرة للزيادة نظرا
 المباني من كثير انتشار إلى كذلك وأدى فصل، لكل المفترضة األعداد من أكبر بأعداد الدراسية الفصول

  . مدرسة لتكون األصل في تصمم لم التي لمدرسيةا
 يتم برامج باستخدام المشكلة هذه معالجة في كبير بشكل يساهم أن يمكن الحاسوب تكنولوجيا واستخدام

 التعلم ويقدم والحاسوب الطالب بين بالتفاعل تسمح والتي التربوي المجال في المتخصصين قبل من إعدادها
 قدرته حسب يرغبها التي المعلومات على والحصول الحاسوب مع التعاملب طالب كل ويتمكن الفردي
  . للتعلم واستعداده
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  : أعمال من يستجد ما على العامليين تدريب ـ 
 مشكلة هي التعليم مؤسسات جميع في التربوي المجال في العاملون يواجهها التي الكبيرة المشاكل من
 وتقنيات تعليمية وأدوات جديدة نظريات من عملهم مجال في ديستج ما على الالزم التدريب على الحصول
 نظام في خلل إلى يؤدي قد مما التدريب مراكز إلى والتوجه أعمالهم ترك في صعوبة يجدون حيث حديثة،
 . التالميذ وتدريس المدرسة

 على وهم للمدرسين التدريبية البرامج ويقدم المشكلة هذه حل في يساهم الحاسوب تكنولوجيا واستخدام
 وهذا المحاكاة، وبرامج المهارات، وإكساب للتدريب، المتطورة البرامج باستخدام مواقعهم في العمل رأس

  . مدارسهم في وهم المستجدات على التدرب على يساعدهم
 : المعرفي االنفجار ـ 

 األوائل مسلمينال علماء عن قرأنا ما فكثيرا نسبياً صغير المعرفة وحجم محددة السابق في العلوم كانت
 والشعر والفلك والرياضيات الطب مثل مختلفة مجاالت في المعلومات من هائل بكم يلم منهم العالم كان حيث
 مجال في شيء بكل يلم أن الفرد على الصعب من حيث األيام هذه في يحدث ما بعكس وغيرها، واألدب
 . فقط تخصصه
 بشكل معرفي انفجار السكاني االنفجار مع تزامن تقريباً ةالثاني العالمية الحرب انتهاء وبعد الماضي ففي
 فترة في والغرب الشرق بين الشديد للتنافس وكان والمعارف العلوم تطوير في جدا كبير تسارع وحدث مذهل
 الواضح دوره عام بشكل بالعلوم واالهتمام األسلحة وإنتاج المعلومات تقنية مجال في الباردة بالحرب يسمى ما
 .المعرفية المجاالت معظم في دثح الذي

 المعلومات وتكنولوجيا االتصال وسائل مجال في وخصوصا العلوم مختلف في الهائل التطور ومع
 حجم تزايد على ساعد كذلك وهذا وسيلة من بأكثر األرضية الكرة في جزء كل إلى تبث المعلومات أصبحت
 والمدرسين المتعلمين مساعدة في تساهم أن كانهابإم الحاسوب تكنولوجيا. كبير بشكل وانتشارها المعرفة
 أو عادية اسطوانات أو مدمجة اسطوانات في بحفظها يكون قد وذلك المعلومات من الهائل الكم مع للتعامل
 صور أو مكتوبة معلومات سواء التقنية هذه في يخزن أن يمكن لما حدود ال أنه حيث الحاسوب في تخزينها
 يعد لم الحاسوب تقنية باستخدام الحاجة، وقت إليه والرجوع به االحتفاظ يمكن مما كثير وغيرها متحركة
 اسطوانات على متوفرة أنها حين في الكبيرة األحجام ذات الموسوعات أو الكتب لشراء مضطرا المتعلم
 .رخيصة وبأسعار مدمجة

  التعليمية العملية في الحاسوب تطبيقات
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 :المناهج تخطيط تطبيقات

 : المعلومات مصادر ملف -1
 األخرى المدارس وفي المدرسة في المتوفرة المعلومات بمصادر خاصة ملفات إلنشاء خاصة برامج توجد

 تحتاجها التي التعليمية المصادر وجميع النماذج، الشرائح، الصوتية، التسجيالت الفيديو، أشرطة الكتب،: مثل
 جميع بإمكان فإن المنطقة في التعليمية المؤسسات أو رسالمدا بين شبكة وجود حالة وفي. التعليمية العملية

 فيما التعاون إلى يؤدي وهذا األخرى، الكليات أو األخرى المدارس في المتوفرة المصادر معرفة المدرسين
 .)8(األخرى والخبرات المصادر وتبادل بينهم
 : التعليمية المواد إنتاج ملف -  

 ومفردات العمل أوراق مثل المنطقة في أنتجت التي تعليميةال المواد على يحتوي رئيسي ملف وجود
 المواد إنتاج في غيرهم خبرات من لالستفادة المدرسين من كثير يساعد مما وغيرها والواجبات المقررات
 .المستخدمة التعليمية
  التربوي البحث تطبيقات ـ2
 تحليل في تساعد التي حصائيةاإل البرامج ذلك ومن التربوي للبحث برامج بها يوجد الحاسوب تقنية
 . البحث في المطلوبة اإلحصائية العمليات وإجراء البيانات
 تساعد حتى المختلفة المجاالت شتىىى في أجريت التي األبحاث عن معلومات توفير باإلمكان ذلكك

 . لهم المتاحة واإلمكانات وخبراتهم التعليمي وضعهم مع تتناسب التي المناسبة األبحاث اختيار على المدرسين
  :المهنة تطوير تطبيقات ـ3

 لتطوير التدريس هيئة أعضاء أو لألساتذة خاصة تنتج التي العمل رأس على والتطوير التدريب برامج
 تساعدهم وسوف عملهم مواقع في وهم عليها يحصلوا أن المدرسين بإمكان البرامج وهذه.التعليمية مهاراتهم

 والفيديو والصور بالرسوم الخاصة المتطورة البرامج توفر ومع. وغيرها تدريسية وحلقات برامج تصميم في
  الحاسب بواسطة التعليمية المؤسسات في للمدرسين وتوجه وتطويرية تدريبية برامج تنتج أن السهل من تجعل

 : الخاصة الخدمات تطبيقات ـ4
 إلى يدلهم قد الذي المهني اإلرشاد إلى والجامعات والكليات المعاهد طالب يحتاج قد:  مهني إرشاد
 على ملفات فهناك السابقة، وخبراتهم األكاديمي وضعهم مع وتتناسب العمل فرص فيها تتوفر التي األماكن
 إلى يدخل أن الطالب وبإمكان التعليمية المؤسسة هذه خارج المتوفرة واألعمال المهن كل بها يوجد الحاسب
 ويختار الموجودة المهن مع المعلومات هذه بمقارنة لحاسبا ويقوم وخبراته نفسه عن معلومات الحاسب
  .منها المناسب
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 :ومعالجة تشخيص  ـ
 تقييم بإمكانه الكمبيوتر.  التعليمية المشاكل بعض ومعالجة لتشخيص مهمة معلومات تقدم أن باإلمكان

 يعطي أن ويستطيع بقاسا الحاسب في الموجودة المعلومات مع المشكلة عن المعطاة المعلومات بمقارنة الحالة
 .المشكلة هذه حل على تعمل مهمة معلومات
 : االختبار تصحيح - 

 ورقة باستخدام الحاسوب بواسطة تصحيحه باإلمكان فإنه بغيره أو الحاسوب بواسطة االختبار أعد سواء
 . الحاسوب مع للتعامل خاصة أورق في الطالب إجابات مع النموذجية اإلجابة
 : باراالخت وتحليل تقييم -

 الطالب ألوراق الحاسوب في المخزونة النتائج خالل ومن االختبار وتصحيح االختبار بناء نظام استخدام
 ليعطيها التحليالت بعددمن يقوم أن الحاسوب بإمكان البيانات هذه خالل ومن قبل من تصحيحها تم التي

  .المختلفة المجموعات نتائج بين مقارنات بعمل ويقوم االختبار قوة عن معلومات
 :التعليمية المعينات تطبيقات ـ

 البرامج من الكثير فهناك. أخرى بصرية سمعية وسيلة أي مثل التعليمية البيئة في الحاسوب استخدام يمكن
 الثابتة الصور وعرض الفيديو وعرض والنماذج الرسوم: مثل التعليمية العملية في استخدامها يمكن التي

 الصعب من التي العلمية التجارب تعرض أن يمكن التي المحاكاة برامج تخداماس ويمكن وغيرها، والشرائح
 أن يمكن التي المحاكاة برامج من العديد وهناك الدراسي، الفصل في لها حقيقي عرض بعمل القيام يتم أن

 .المختلفة الموضوعات في تستخدم
   التدريس إدارة تطبيقات ـ
 إلى يحتاج فإنه بمفرده طالب لكل أو صغيرة لمجموعات ختلفةم أنشطة بعمل يقوم أن يريد عندما غالبا
 األنشطة حفظ باإلمكان حيث المدرس لمساعدة متوفرة الحاسوب برامج. المفردة خطه تنفيذ في المساعدة
 ويطلب الحاسب أجهزة على الطالب بتوزيع المدرس ويقوم الحاسوب على موضوع أو مادة لكل التدريسية

 .وميوله واستعداداته قدراته حسب نمعي نشاط منهم كل من
  الحاسوب بمساعدة التعلم تطبيقات ـ
 كبير بدور الحاسب يقوم وأن التعليمية العملية في الحاسوب استخدام على المدرس تساعد التطبيقات هذه
 في منها االستفادة باإلمكان البرامج وهذه التخصصات جميع في البرامج من كثير يوجد. التدريس عملية في

  .وجه أكمل على بدوره القيام في المدرس لمساعدة واستخدامها الطالب تدريب
  الحاسوب علم ـ
 في البداية تكون قد الحاسوب علم مجال في ولكن التقنية، هذه عن عامة معلومات تعطي الحاسوب ثقافة إن
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 وعمله صناعته حيث من الحاسوب دراسة في التعمق على تركز أنها حيث بعدها وما الثانوية المرحلة
 تكنولوجيا في يتخصصون الذين الطالب هم لهم األقرب يكون المجال وهذا المختلفة، والبرامج والبرمجة
 .الحاسوب
 الحاسوب كمواد ذلك في المواد بعض وقررت التعليم، مراحل جميع في الحاسوب استخدام انتشر وقد
 البرامج من الكثير وظهور بكثرة الحاسوب معامل انتشار إلى ذلك أدى وقد مستقلة كمواد المتنوعة ومهاراته
 . الدراسية والمراحل المواد جميع في التعليمية
 والمستمرة العالم، أنحاء جميع في انتشارها في والسرعة وتقنياتها أدواتها في الحديثة االتصاالت ثورة إن
 لهم يكون أن بالتعليم المهتمين على يجب ولذلك إيجابا، أو سلبا التعليمية العملية في كبير تأثير لها تطورها في
 ال لها ومطورين منتجين يكونوا وأن التعليم أهداف تحقيق في وتسخيرها منها االستفادة في كبير دور

 يسمى ما أو للمعلومات العالمية الشبكة الحديثة االتصاالت ثورة معالم من وإن.  فقط لها مستهلكين
 والترفيهية التجارية والمؤسسات البيوت معظم ودخلت العالم دول جميع في انتشرت التي (Internetاإلنترنت(

 . الخ... والتعليمية والسياسية
 . التعليمية العملية في واستخدامها توظيفها يجب أنه فيه الشك ومم
  )9(التعليمية العملية في وتطبيقاته Internetاإلنترنت عن مختصرة نبذة يلي وفيما

  :اإلنترنت
 .بينها فيما المعلومات لتبادل العالم حول ببعض بعضها المتصلة الشبكات من مجموعة هي
 .واحدة بشبكة الحاسبات من مجموعة تربط التي العالمية المنظومة هي أي
 ولكن. الدفاعية لألغراض عسكرية شبكة األمريكية المتحدة الواليات في اإلنترنت شبكة بدأت وقد
 عالمية شبكة جعلها – وخارجها أمريكا في – والتجارية األهلية ساتالمؤس ثم األمريكية الجامعات بانضمام
 . الحياة مجاالت شتى في تستخدم

 : اإلنترنت شبكة مميزات
 وقت في األفراد ماليين إلى خطاباً يرسل أن فرد أي يستطيع حيث: المعلومات انتقال وضمان سرعة ـ
 إذ أيضاً، صحيح والعكس أسابيع، بل أياماً رقيستغ الذي العادي البريد بعكس اإلنترنت، خالل من واحد
 المتبع هو وهذا مكانها، عرفت إذا واحد وقت في نبأ أو رسالة أو معينة معلومة تعرف األفراد ماليين يستطيع
 .وغيرهاCNN مثل العالمية، األنباء وكاالت في
 هذه على الحصول ناسال ماليين ويستطيع الكمبيوتر، أجهزة على الجوية والنشرات األخبار تضع حيث
 .انتظار دون األخبار
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 اسم أو به خاص رقم له باإلنترنت مرتبط جهاز كل أن من تأتي السرية وهذه : المعلومات سرية ـ
 ويطمئن بداخله، خزنت أنها ويضمن بعينه جهاز إلى رسالة يرسل أن فرد أي يستطيع وبالتالي به، معروف

 . الرسالة على الفوري الرد إليه المرسل ستطيعوي االستالم، ووقت ال، أم وصلت كانت إن
 كان مهما باإلنترنت مرتبط كمبيوتر جهاز أي من مستند أي واستقبال إرسال يمكن :المستندات تبادل ـ
  فيديو أو كاسيت شريط أو كتاباً أو مذكرة أو خطابا كان سواء وحجمه، المستند نوع

 معتمدة، اتصال أجهزة أو خاص كمبيوتر شراء إلى تحتاج ال :المؤتمرات وعقد والمشاورة الحديث ـ
 عال فني أو علمي مستوى إلى اإلنترنت يحتاج وال تليفون، بخط ربطه تم دام ما يصلح كمبيوتر جهاز فأي

 .للتشغيل
:  ذلك في بما المجانية البسيطة اإللكترونية األلعاب مئات اإلنترنت شبكة توفر :والترفيه التسلية ـ
 ما قراءة من اإلنترنت شبكة تمكنك كما.  ذلك وغير بأنواعها القدم كرة الورق، لشطرنج،ا الزهر، طاولة
 األفالم ونصوص الواحد الموضوع ذات واألغاني التلفزيونية الحديثة األفالم عن السينمائيون النقاد يكتبه

  .السينمائية
 : اإلنترنت شبكة خالل من التسوق ـ

 البيتـ، مغادرة أو السوق إلى الذهاب دون عليها الحصول ترغب تيال البضائع أنواع مختلف طلب يمكن
 . وغيرها الكمبيوتر وبرامج كالكتب المواد مختلف شراء فيمكن
 :النقاش مجموعات ـ

 والشخصيات األفراد بمختلف لاللتقاء اإلنترنت شبكة خالل من النقاش مجموعات مع االشتراك يمكن
 أو هامة قضايا مناقشة أو أفكار تقديم أو إليهم أسئلة توجيه ويمكن. هاذات االهتمامات لهم ممن العالم حول
 .شائقة قصص قراءة

 والمرح والطعام البيئة:  مثل الموضوعات مختلف تناقش التي النقاش مجموعات من اآلالف هناك
 .وغيرها والتلفزيون والرياضة والدين والسياسة والموسيقى
 سهولة إلى وبالنظر. معلوماتي انفجار من اليوم العالم يشهده فيما يسيالرئ المساهم تعد اإلنترنت شبكة إن
 أغرت فقد الشبكة بها تتمتع التي األخرى المميزات إليها مضافاً الشبكة على الموجودة المعلومات إلى الوصول
 التعليم، المج في باستخدامها بدءوا الذين التربويون هؤالء، جملة من. مجاله في كل منها باالستفادة كثيرين
 إلى إضافة اإلنترنت خالل من التعليمية موادها بعض تقدم وغيرها، األمريكية الجامعات بعض أن حتى
  .التقليدية الطرق
   يلي ما التعليم، في اإلنترنت شبكة استخدام على األساتذة شجعت التي المميزات أهم
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 : المعلومات مصادر في الهائلة الوفرة ـ
 قواعد ،Periodicals الدوريات ،Electronic Book اإللكترونية الكتب} :  ادرالمص هذه أمثال ومن
  Educational Sites التعليمية ،المواقعEncyclopedias الموسوعات ،Data Bases البيانات

 :المباشر غير االتصال -2
 لوقتا نفس في حضورهم اشتراط دون ومن مباشر غير بشكل بينهم فيما االتصال األشخاص يستطيع
  : باستخدام
 .كتابياً والرد الرسالة تكون حيث (E –mail) اإللكتروني البريد -
 .صوتياً والرد الرسالة تكون حيث (Voice- mail) الصوتي البريد -
 :( المتزامن(المباشر االتصال-3
  : بواسطة نفسها اللحظة في التخاطب يتم طريقه وعن
 والشخص المفاتيح لوحة بواسطة قوله يريد ما الشخص بيكت حيث( Relay-Chat) الكتابي التخاطب -
 .يريد ما كتابة من األول انتهاء بعد مباشرة نفسها بالطريقة عليه فيرد نفسها، اللحظة في يكتب ما يرى المقابل
 طريق عن نفسها اللحظة في صوتياً التخاطب يتم حيث ( Voice-Conferencing) الصوتي التخاطب -
 . اإلنترنت
 حياً التخاطب يتم حيث (Video-conferencing ) (المرئية المؤتمرات( والصورة بالصوت اطبالتخ -
 .والصورة بالصوت الهواء على
 .سابق مرجع اإللكترونية، المدرسة مشروع التعليم في اإلنترنت*
 .)9(العالم أنحاء مختلف من المعلومات على الحصول على للقدرة واقعي مثال اإلنترنت ـ
 فإنه اإلنترنت عبر المتوفرة المعلومات لكثرة الجماعي،فنظراً التعاوني التعلم على اإلنترنت يساعد ـ
 يقوم حيث الطالب، بين الجماعي العمل طريقة استخدام يمكن لذا القوائم كل في البحث الطالب على يصعب
 .إليه التوصل تم ما لمناقشة الطالب يجتمع ثم معينة قائمة في بالبحث طالب كل

 .تكلفة وبأقل وقت بأسرع بالعالم االتصال على اإلنترنت يساعد ــ
 كبيرة مكتبة بمثابة هي اإلنترنت أن ذلك التدريس في طريقة من أكثر توفير على اإلنترنت يساعد ــ
 التعليمية البرامج بعض اإلنترنت في يوجد أنه كما.  صعبة أو سهلة كانت سواء الكتب جميع فيها تتوفر

 .توياتالمس باختالف
 :الدراسية المناهج مجال في
 صفحات في الدراسية المناهج وضع يمكن بحيث المناهج، في مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام ــ
  . المنزل في الصفحات لتلك بالدخول األمر وولي للطالب الفرص وتتاح اإلنترنت في مستقلة
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 .معين موضوع وشرح ناهجالم تناول في مساعدة تعليمية كوسيلة اإلنترنت استخدام ــ
 :التدريس مجال في
 .العلمية المواقع من المطلوبة المعلومات على الحصول في اإلنترنت استخدام ــ
 المرض مثل قاهرة لظروف زمالئهم عن يتخلفون الذين الطالب مشكالت حل في اإلنترنت استخدام ــ
 .وكيفيته التعلم ومكان وقت في المرونة خالل من وذلك وغيره
  الذاتي التعليم تجاه اإليجابية المفاهيم بتنمية وذلك بنفسه الطالب ثقة زيادة في اإلنترنت استخدام ــ
 .األسئلة بنوك عمل في اإلنترنت استخدام  ــ
 .النموذجية الدروس على االطالع في اإلنترنت استخدام ـ
 :البشرية الموارد تنمية مجال في
 والتوجيهية، والتدريسية اإلدارية للهيئة كانت سواء التدريبية البرامج عقد في اإلنترنت استخدام ــ
 الدورات هذه متابعة فرد ألي ممكن،ويمكن عدد ألكبر منها واالستفادة التدريبية الدورات متابعة يمكن وهكذا
 .اإلنترنت في مشترك كان إذا المنزل من

 دون العربية الخليج دول في رسالمدا ومديرات راء مد بين اجتماعات عقد في اإلنترنت استخدام ـ
  التربوية التجارب على واالطالع الخبرات تبادل واحد،بهدف مكان إلى السفر إلى اللجوء
 الخليج دول في مكان أي من العمل وورش والندوات المحاضرات استقبال في اإلنترنت استخدام ــ
  .العربية

  التوصيات
)) الجزائرية بالجامعة التعليمية والعملية الحاسوب وجياتكنول(( حول الدراسة محتوى استعراض خالل من
 :يلي بما التعليمية،نوصي العملية لتطوير خدمات من التقنية هذه تقدمة أن يمكن وما

 الحاسوب أهمية حول والمقروءة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل جميع في توعوي برنامج وضع ــ
 .التعليمية العملية في

  .الحاسوب مجال في تدريبية دورات على للحاصلين والمعنوية المادية،( التشجيعية الحوافز وضع ــ
 .المعلومات تبادل لسهولة بالوزارة الجامعات تربط) اإلنترنت(شبكة وضع ضرورة ــ
 .الميدان في متخصصين إشراف تحت تعليمية برامج بإنتاج القيام ــضرورة  
 . الطالب بتحصيل الحاسوب اماستخد عالقة لمعرفة دراسات إجراء ــ    
 . التعليم في اإلنترنت استخدام في األساتذة التدريبية الدورات عقد ـ
 واألنشطة المحتوى في المنهج عناصر جميع في دورها وتفعيل الجامعات جميع في اإلنترنت تعميم ـ
   .والتقويم التدريس وطرق
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  :الهوامش
 .م2001 الدوحة العالي، والتعليم التربية وزارة ليمية،التع العملية في اإلنترنت المالكي، حورية ـ1
 التدريس،الطبعة وطرق المناهج في المعرفة التربوية المصطلحات معجم اللقاني، حسين أحمد ـ2
 .مصر – م،القاهرة1996األولى،
 بالدول األساسي التعليم في والحاسوب المعلومات تقنية استخدام الموسى، العزيز عبد بن عبداهللا ـ3

 .م2000الرياض، ،( االبتدائية المرحلة( األعضاء
 االردن،– عمان والتوزيع، والنشر المناهج دار المكاتب، أتمتة النعيمي، ومحمد السالمي عالء ـ4
 .هـ1419
 وطرق المناهج في دراسات مجلة التعليمية، العملية في الحاسوب تكنولوجيا العمري، سعد عبداهللا ـ5

 .م2001سبتمبر القاهرة، - مصر والسبعون، الثالث العدد التدريس،
 العربي، الخليج رسالة اإللكترونية، المدرسة مشروع:  التعليم في اإلنترنت ، الفتوخ القادر عبد ـ6

  .م1999 الرياض،
 جامعات في الحاسوب ندوة والمستقبل،وقائع الرؤية – بالحاسوب المعزز والتعلم التعليم الفار، ابراهيم ـ7
 .م1995- هـ1415 لعربي،ا الخليج دول
 هـ1419/ م1998 الثالثة، الطبعة اآللي، الحاسب تبسيط بهكلي، محمد بنت سلوى ـ8
 .سابق مرجع التعليمية، العملية في الحاسوب تكنولوجيا العمري، سعد عبداهللا ـ9     
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  المداخلة عنوان
  الجامعيين الطلبة لدى) الفايسبوك( اإلفتراضي اعياالجتم التفاعل إلى الحقيقي االجتماعي التفاعل من

  فاطمة غالم: األستاذة إشراف
  نفيسة طــراد /جمال نجار: إعداد من                                                                      

  :الدراسة ملخص
 تنمية في يساعد مما اآلخرين مع فاعلالت إلى بحاجة فهو اذ  بطبعه، اجتماعي اإلنسان أن فيه الشك مما    

 العالقات هذه وبناء والصداقة كالحب  تجاذب وإما تنافر إما عالقات اطار في بالغير والشعور باألنا الشعور
 ومن  زمانية و  مكانية حدود داخل ويتم لوجه وجها مباشرا االتصال كان قديما ، االتصال طريق عن يكون
 التطور نتيجة آخر مفهوما لالتصال أصبح المعاصر الحديث في بينما التصوراتو األفكار تبادل يتم له خال
 شبكة النقال، الهاتف أهمهاو الرقمي الجيل عصر في العملية هذه أهمية وتزداد االتصال تكنولوجيال الهائل

 ما ذاه شخص، أي ومع وقت أي وفي مكان أي من الغير مع التواصل يمكن بمعنى  الثالث الجيل و االنترنت
 المؤسسات دور فيه تراجع حيث  الثقافية العولمة ظل في خاصة ما بطريقة  االجتماعية العالقات تأثر إلى أدى
 أن بيد الفعلي التفاعل هشاشة مقابل اإللكتروني التفاعل انتشار نفسه الوقت فيو  الجامعةو كاألسرة  القيمية
 الحقيقي، التفاعل تفعيل في ساهم كما قائمة كانت شكالتلم حلوال قدم االفتراضي التفاعل بأن يعتقد من هناك
 تأثير كان إذا وفيما الفعلي، بالتفاعل اإللكتروني التفاعلو تأثير عن الكشف سيتم  المداخلة هذه خالل من ونحن
 . الطلبة لدى الحقيقي التفاعل على إيجابي أم سلبي االفتراضي التفاعل
 واإلنسانية االجتماعية العلوم قسم طلبة مع ستنجز التيو يدانيةم دراسة ضمن المداخلة هذه تندرج    
 مستوى على سلبية أو إيجابية بصفة يؤثر االفتراضي التفاعل كان إذا ما عن الكشف إلى يهدف موضوعناو

 .الحقيقي االجتماعي التفاعل
From real social interaction to the virtual social interaction(facebook) of the students 

Abstarct :  
    There is no doubt that the human civilian nature, for this is the need to interact with 
others, which generate about a sense of ego and sense of others in the relationship 
either repulsion or attraction like love, friendship and building these relationships is 
through contact, was an old direct face- to-face and are within the limits of spatial and 
temporal and except it is the exchange of ideas and perceptions while in the era of 
contemporary become to communicate a concept by the action of communication 
technology and the increasing importance of this process in the era of the digital 
generation the most important mobile phone , Internet and third generation where it 
became are described as the qualities of God because they are not subject to time and 
place during the social interaction in the sense can communicate with others from 
anywhere, at any time and with any person , this is what led to the affected social 
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relations in some way , especially in light of cultural globalization as it declined the 
role of institutions such as the family values the university at the same time the spread 
of electronic interaction compared to the fragility of the actual interaction , however, 
there are those who believe that interaction default offered solutions to the problems 
existed also contributed to the activation of real interaction, and we are through this 
intervention will detect the effect of the actual interaction -mail interaction, and 
whether the effect of the interaction default negative or positive impact on the real 

interaction among students . 
      Fall within this intervention field study that will be completed at the level of the 

Department of Social Sciences and Humanities and as our theme is designed to detect 
whether the interaction affects the default as positive or negative on the level of real 

social interaction.  
  : مقدمـــــة    
 مختلفين ونوع طراز ذات مشتركة مجموعة في المتحدين الناس بنشاط االجتماعية العمليات سائر ترتبط      
 واألمم كالطبقات الكبيرة البشرية الجماعات هذه وتتشكل. اجتماعية تشكيلة كل سمات من ليس وهذا

 وغيرها، والعائلية التربوية المجموعات مثل الصغيرة الديمغرافية، – واالجتماعية القومية والمجموعات
 فهي. الكلمة لهذه الواسع بالمعنى للمجتمع االجتماعي الهيكل و واالتحادات، االجتماعية المنظمات ومختلف
 وتحتل مختلفة، وأهداف واحتياجات ومتطلبات والتطور للوجود مختلفة شروط لهاو مختلف أساس على تظهر
 الداخلية األفراد بين والعالقات الصالت من مختلف بنموذج وتتحدد االجتماعي النظام في متكافئ غير موضعاً
 اإلنساني الياالتص النشاط وأساليب الحياة ونمط طبيعته و التنظيم مستوى: حيث من بعضها، عن وتتميز فيها،
 نظام ضمن تدرج االجتماعية، السيكولوجيا في األخرى واألجزاء المثل قواعد و القيم نظام كذلك أشكاله و

   http://www.siironline.org الخوالدة ناصر محمد( االتصالي للنشاط المحددة الظروف
 نشاط فكل سواء، حد على والفرد المجتمع وتطوير لتشكيل وشامالً رورياًض شرطاً التواصل اعتبر       
 أن ويالحظ التواصل، من مختلفة وأشكال محددة اجتماعية عالقات إطار في اإلنسان دخول يفترض اتصالي
 إلى اإلعالم نقل تاريخياً فتحاً وفرت االجتماعي التواصل مواقع فظهور. الفرد تكوين في كبير دور له التواصل
 نسبي بشكل إال رقابة بال الحدود عبر واالنتقال للتأثير كبرى فرصاً مستخدميه وأعطى مسبوقة غير آفاق
 من النوع هذا قدرة العربية الدول بعض شهدتها التي بالثورات تمثل الذي العربي الشباب حراك أبرز و. محدود
 لمنافسة وإنذار السياسية الحياة في مضافة قيمة وإعطاء المجتمعات، مالمح تغيير في التأثير على اإلعالم
  .التقليدي اإلعالم
 ولكن العاطفية، الشحن ولتفريغ للدردشة اإلجتماعي التواصل مواقع األمر بداية في الشباب استخدم حيث     
 الحياة إيقاع بتحسين المطالبة أجل من النظر وجهات يتبادلون الشباب وأصبح سرت، النضج من موجة أن يبدو
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 على اإلنترنت نظام قيام في تتجلّى المواقع لهذه البارزة الخصائص ومن .واإلقتصادية واإلجتماعية لسياسيةا
 الزمن بمثابة هو الذي العالمي بالزمن البعض عناه ما وهذا اللّحظية السرعة ذاته، الوقت في تجمع زمنية معادلة
 والرسائل الصور تنقل التي المتعدد اإلعالم طرقات عبر واللّغات والمجتمعات القارات بين للحدود العابر
 اهللا عبد الدكتور أسماه ما الزمن هذا ويقابل أخرى نقطة أي إلى األرض في نقطة أي من القصوى بالسرعة
 بوسائل منه فكاك ال اتصاال متصلة ظلّت اليوم الفرد حياة أن هو ذلك وصورة "الميدياتيكي بالزمن"  الحيدري

 جميل بشرى(.األخرى واالجتماعية األسرية الحميمية الروابط تفكّك حد إلى اإللكترونية واالتصال إلعالما
  )2012الراوي،
 هذا عكَس. دراسته في واالتجاهات اآلراء لتداخل نظرا للجدل مثير" االجتماعي التواصل مواقع" فمفهوم     
 األفراد قبل من استخدامه يمكن ما كل على وُأطلق التكنولوجيا، استخدام على طرأ الذي التقني التطور المفهوم

 في خاصة ما بطريقة  االجتماعية العالقات تأثر إلى أدى ما هذا .العمالقة العنكبوتية الشبكة على والجماعات
 التفاعل انتشار نفسه الوقت في  الجامعة كاألسرة  القيمية المؤسسات دور فيه تراجع حيث  الثقافية العولمة ظل

 الطالب واقع على أقرب نظرة إللقاء دراستنا جاءت هنا من و. الفعلي التفاعل هشاشة مقابل اإللكتروني
  :     التالي اإلشكال بطرح ذلك و. الجامعي
  الفعلي؟ االجتماعي التفاعل على) الفيسبوك(االفتراضي االجتماعي التفاعل يؤثر أن يمكن مدى أي إلى      
  

  :الدراسة أهداف
 التواصل على أثره و) الفايسبوك( االجتماعي التواصل لمواقع الجامعيين الطلبة استخدام مدى عن الكشف

  .سلبية أم إيجابية بصفة التأثير هذا كان إذا ما و الفعلي االجتماعي
  

 :الدراسة أهمية
 :التالية النقاط في الدراسة أهمية تحديد يمكن
 جوانبه تدعيم يمكن حتى وسلبياته، إيجابياته لمعرفة اإللكتروني اصلالتو نحو االتجاه مجال دراسة أهمية. 1

 .السلبية أركانه بعض وتحسين اإليجابية
 التواصل دور عن االستغناء معناه ليس التعليمية العملية في اإللكتروني التواصل استخدام إلى التنويه. 2

 .الجامعيين الطلبة بين خاصة و لتعليما تطوير في القصوى أهميته له دوره أن حيث الفعلي، االجتماعي
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  :الدراسة مصطلحات
  : الفعلي االجتماعي التواصل مفهوم. 1

 خارج أو بمعزل توجد ال فهي االجتماعي، الفعل في تظهر التي للعناصر ثابت تنظيم أو ترتيب إلى يشير
 و اجتماعهم نتيجة تنشأ التي و جتمع،الم في األفراد بين المتبادلة اآلثار و الروابط هي أو. االجتماعية األفعال
  . المجتمع بوتقة في تفاعلهم من أو البعض ببعضهم احتكاكهم و مشاعرهم تبادل

  ): االجتماعي التواصل مواقع( االفتراضي االجتماعي التواصل مفهوم. 2
 أو محلية كانت واءس والثقافية، والسياسية االقتصادية السياقات من يستمد بل فراغ في اإلعالم يعمل ال       
 السياسية النظريات في نضعها أن يجب االجتماعي التواصل مواقع أهمية نفهم ولكي. دولية أو إقليمية أو قومية

 على المقاربات بعض مراجعة ويتطلب وممارستها، لهويتها وفكرياً نظرياً سنداً وفرت التي والديمقراطية
 مواقع راضي زاهر ويعرف االتصال تكنولوجيا في بالتطورات المتعلقة الجوانب بعضها يلتزم عدة، مستويات
 من و به، خاص موقع بإنشاء فيها للمشترك تسمح التي اإللكترونية الشبكات من منظومة: االجتماعي التواصل

  .نفسها والهوايات اإلهتمامات لديهم آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام طريق عن ربطه ثم
  : الفاسيبوك. 3
 إدخال لمستخدميها تتيح األنترنيت على اجتماعية شبكة أنه على"  الفاسيبوك) 2010( الزياني يعرف     

  " الموقع مستخدمي بقية مع مشاركتهتم و الشخصية بياناتهم
 إذ الخاصة فايسبوك لشركة يتبع 2004 فيفري الرابع في أطلق اجتماعيا موقعا أنه) "2011(العتيبي يضيف و

 من المزيد اكتشاف على تساعدهم و... نفسه الموقع من فرعية شبكات عدة إلى باالنضمام نللمستخدمي يسمح
  )09ص ،2013جابر، بن محسن" (الشبكة نفس على يتواجدون اللذين األشخاص

  
  :الدراسة حدود
  ورقلة مرباح قاصدي جامعة االنسانية و االجتماعية العلوم كلية: المكانية الحدود. 1
   2014. 02. 12 غاية إلى 02. 10: يةالزمان الحدود. 2
  .ورقلة مرباح قاصدي بجامعة االنسانية و االجتماعية العلوم كلية طلبة من عينة: البشرية الحدود. 3
  

  :المنهج
 الوصول اجل من عملياته تحدد و العقل سير على تهيمن التي العامة القواعد من مجموعة يعني البحث منهج إن
 ألن منهج بدون سنبحثها كنا إذا ما حقيقة بحث في نفكر أن نستطيع ال" ديكارت يقول وهنا  معلومة نتيجة إلى

  ).60ص2000المجيد، عبد مروان" ( الحقيقة إلى  الوصول من العقل تمنع منهج بدون األبحاث و الدراسات
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 أثر" سةدرا بصدد أننا وبما سيتبعه، الذي المنهج الباحث على تفرض التي هي البحث طبيعة أن بما و  
 على الراهنة الدراسة اعتمدت" الفعلي االجتماعي التواصل على) الفايسبوك( االفتراضي االجتماعي التواصل
  .الوصفي المنهج
  :العينة
 المجتمع من جزء وهي... البحث مشكلة موضوع يكونون اللذين األحداث أو األفراد مجموعة هي العينة  

 خصائص دراسة بقصد وذلك معينة بطريقة منه اختيارها مت التي العناصر بعض على يحتوي األصلي،
  .األصلي المجتمع
  الجنس حسب الدراسة عينة أفراد يبين) 01( جدول

 العينة حجم الجنس

 15 ذكر

 14 أنثى

 29 المجموع

  
  

  :الدراسة أدوات
 مريم نومار: إعداد من. االجتماعية العالقات على تأثيره و االجتماعية الشبكات مواقع استخدام حول استبيان) 1

  .ناريمان
  :محاور ثالث على المقياس اعتمد: المقياس وصف
  الفايسبوك استخدام أنماط و عادات: األول المحور
  الفايسبوك استخدام وراء تكمن التي الحاجات و الدوافع: الثاني المحور
   االجتماعية العالقات و الفايسبوك: الثالث المحور
  :للدراسة الميداني الجانب
 لكل وفقا نتائجها استخلصت و محاور ثالث من تكونت التي و االختبار أداة تطبيق بعد الدراسة نتائج جاءت
  :كاآلتي محور
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I. الفايسبوك استخدام أنماط و عادات: األول المحور  
  الفايسبوك؟ تستخدم أنت و متى منذ) 1

 للفايسبوك الطلبة استخدام مدة يبين) 02(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 31,03 09 سنوات ثالث من أقل منذ

 4834, 10 سنوات ثالث إلى سنة من

 4834, 10 سنوات ثالث من أكثر

 100 29 المجموع

 العينة، حجم صغر رغم الفايسبوك موقع الستخدام مستمر تزايد في الطلبة نسبة أن المبينة النتائج تشير حيث    
 إال اليوم، من سنوات 10 قبل جدا محتشم بشكل الجزائريين حياة" ايسبوكالف" االجتماعي التواصل موقع دخل إذ
 2013 سنة المشاركة من 41 الـ المرتبة الجزائر احتلت حيث األخيرة السنوات في واسعا انتشارا عرف أنه

 المقدمة األرقام حسب ـ أشهر 6 خالل استعمال 600.000 بحوالي يقدر وبنمو مستعمل مليون 4.5 بحوالي
  .واإلتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في الخبير قرار يونس السيد أوضحه ما هذا "الفايسبوك" شبكة قبل من

 و نساء بالمئة 33 مقابل رجال فايسبوك لشبكة الجزائرين المستعملين من بالمئة 67 أن قرار السيد وأوضح
  .سنة 35 عن سنهم يقل الشبكة هذه مستعملي من بالمئة 90 حوالي

  الفايسبوك؟ شبكة على تقضيها التي الساعات عدد هو ما) 2
  الفايسبوك سبكة على الطلبة يقضيها التي الساعات عدد يبين) 03(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 24,13 07 ساعة من أقل

 48,27 14 ساعتين إلى ساعة من

 20,68 06 ساعات ثالث إلى ساعتين من

 06,89 02 ساعات ثالث من أكثر

 100 29 المجموع

 استخدام مدة يليها و 48,27 بنسبة الساعتين حدود يتجاوزون ال الدراسة أفراد أغلبية أن أعاله الجدول يشير إذ
 في خطر بوجود تنذر نسبة هي و 20,68 ساعات 3 من ألكثر االستخدام نسبة لتصل 24,13 الساعة من أقل
  . الجامعي للتعليم التحتية يةالبن تمس و المجتمع في حساسة فئة مع خصوصا ارتفاعها حال
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  الواحد؟ اليوم في الفايسبوك في حسابك تتصفح مرة كم) 3
  الواحد اليوم في الفايسبوك استخدام مرات عدد يبين) 04(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 34,48 10 واحدة مرة

 34,48 10 مرات ثالث إلى مرتين من

 31,03 09 مرات ثالث من أكثر

 100 29 المجموع

 ما الدراسة عينة لدى الواحد اليوم في الفايسبوك صفحة على التردد مدة في السيما مجددا األمر يختلف ال   
 مرات ثالث من ألكثر التصفح في بعيد غير و ثالث إلى مرتين و واحدة مرة بين متساوية بنسب النتائج تشير
  .االجتماعي التواصل مواقع على إلدمانا خطر بوجود النتائج تنذر حيث العجيب باألمر ليس اليوم في
  الفايسبوك؟ لشبكة تدخل أين من) 4

  الفايسبوك لتصفح الطلبة دخول مكان يبين) 05(جدول
 المئوية النسبة التكرار 

 86,20 25 المنزل

 03,44 01 األنترنيت مقهى

 10,34 03 الجامعة

 / / العمل مكان

 100 29 المجموع

 استخدامها يتم بينما % 86,20 بنسبة البيوت في كبيرة بصفة و تتوفر األنترنيت أن إلى النتائج تشير و   
 و اإللكترونية الوسائط لتوفر هذا و الجامعي التعليم انحطاط على يدل هذا و %10,34 بنسبة الجامعي بالحرم
  .نياإللكترو التعليم في التكنولوجيا رقي و للنهوض كوسيلة الجامعة اعتمدتها التي wifi شبكة
  عائلتك؟ أفراد مع أصدقائك، مع لوحدك، تكون هل الفايسبوك تستخدم حين) 5
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  للموقع تصفحه حين الطالب يكون من مع يبين) 06(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 79,31 23 لوحدك

 20,68 06 أصدقائك مع

 / / العائلة أفراد أحد

 100 29 المجموع

 يفسر هذا و %79,31 بلغت بمفردهم الطلبة عند الفايسبوك استخدام نسبة أن إلى الجدول هذا نتائج تشير     
 في الوقوع السيما الشريحة هذه لمثل لالهتمام تدعو و بل ذاته حد في للمستخدم تعود شخصية ألسباب

 امن يستدعي ما األمور، هذه لمثل الرادع و التوجيهي و األبوي العنصر غياب في طاب و لذ مما المحرمات
  . العولمة ظل في الجامعي بالنظام تخل التي و البارزة المواضيع هذه مثل على للوقوف كأخصائيين

  لديك؟ المفضلة الفايسبوك خدمات هي ما) 6
  الفايسبوك على المفضلة الخدمات يبين) 07(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 31,03 18 الصور مشاركة

 08,62 05 الروابط مشاركة

 06,89 04 فيديوال مشاركة

 13,79 08 األلعاب

 34,48 20 الدردشة

 01,72 01 التطبيقات

 03,44 02 التعليقات

 100 58 المجموع

 للتواصل وسيلة أنه على لتدل %34,48 بلغت للدردشة المفضلين نسبة أن إلى إليها المشار النتائج تبين و   
 الصور هذه نوعية كيف مطروحا السؤال بقىي %31,03 صور مشاركة نسبة أما أخرى ألمور منها أكثر
 .%03,44 نسبة التعليقات لتبلغ األلعاب و الروابط و الفيديو أخرى مشاركات يليها و...؟
  الفايسبوك؟ في أصدقائك عدد كم) 7
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  الفايسبوكيين األصدقاء عدد يبين) 08(جدول
 المئوية النسبة التكرار 

 34,48 10  150 من أقل

 48,27 14 300 إلى 150 من

 17,4 05 300 من أكثر

 100 29 المجموع

 و. %48,27 بلغت 300 و 150 بين تتراوح التي و الموقع في األصدقاء نسبة أن إلى الجدول نتائج تشير
 األمر يبقى و صديق 300 من ألكثر %17,4 بلغت حين في صديق، 150 من ألقل %34,48 نسبة تليها

  ...لألصدقاء اختيارهم هدف اختيارهم، ريقةط األصدقاء، اختيار نوعية في غامضا
  الفاسيبوك؟ في أصدقائك تختار أساس أي على) 8

   االصدقاء اختيار في يعتمده الذي األساس يبين) 09(جدول
 المئوية النسبة التكرار 

 24,24 08 الثقافي و المعرفي المستوى

 24,24 08 الصداقة و القرابة عالقة

 18,18 06 المشترك االهتمام

 33,33 11 معيار يوجد ال

 100 33 المجموع

 معيار بدون األصدقاء اختيار نسبة أن المطروح التساؤل على ربما تجيب التي و الجدول هذا نتائج تشير و 
 فيما أما %24,24 بنسبة الثقافي و المعرفي المستوى و القرابة عالقة متساوية بنسب تليها و %33,33 بلغت
  .%18,18 بنسبة المشترك االهتمام يخص
  : المجموعات هذه فهل بنعم اإلجابة كانت إذا) 9

  الدراسة أفراد فيها يشارك التي المجموعات نوع يبين) 10(جدول
 المئوية النسبة التكرار 

 10,86 05 سياسية

 23,91 11 اجتماعية

 21,73 10 ثقافية

 23,91 11 ترفيهية
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 19,56 09 إعالمية

 100 46 المجموع

 %23,91 نسبة أكبر بلغت حيث فيها، المشارك المجموعات نوعية إلى تشير أعاله المبين الجدول نتائج   
 أخيرا و %19,56 بنسبة اإلعالمية ثم %21,73 بنسبة الثقافية تليها الترفيهية و االجتماعية للمشاركات
  .%10,86 السياسية
II. فايسبوكال استخدام وراء تكمن التي الحاجات و الدوافع: الثاني المحور. 
  الفايسبوك؟ الستخدام يدفعك الذي ما) 10
  الفايسبوك استخدام دافع يبين) 11(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 08,33 14 التسلية و الترفيه

 05,95 10 التثقيف

 05,95 10 المعارف و المعلومات زيادة

 13,69 23 األهل و األصدقاء مع للتواصل

 14,88 25 الوقت لتمضية

 15,47 26 جدد أشخاص على رفللتع

 02,38 04 الجارية األحداث مواكبة و األخبار على للتعرف

 11,90 20 الواقع من للهروب

 12,5 21  الفراغ من للتخلص

 08,92 15 الملل و القلق من للتخلص

 100 168 المجموع

 بلغت جدد أشخاص على رفالتع بهدف الفايسبوك تصفح و استخدام دافع أن أعاله الجدول نتائج تشير    
 األصدقاء مع التواصل و %14,88 بنسبة الوقت كتمضية الدوافع ببقية مقارنة بالضئيلة ليست %15,47 نسبته
 بلغت فيما %12 و11 بين تراوحت الواقع من الهروب و الفراغ من التخلص أما %13,69 بنسبة االهل و

 يكون الذي و الموقع هذا استخدام سوء على يدل ما %05,95 نسبة المعارف و المعلومات زيادة و التثقيف
  .الوقت تمضية و السلبي التواصل بدافع
  مستعار؟ باسم أو الحقيقي باسمك الفايسبوك في حسابك إلى تدخل هل) 11
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  للفايسبوك الدخول إسم يبين) 12(جدول
 المئوية النسبة التكرار 

 44,82 13 الحقيقي االسم

 55,17 16 المستعار االسم

 100 29 المجموع

 بلغت المستعار باسمهم للفايسبوك استخدامهم عن أعربوا الذين العينة أفراد نسبة أن إلى الجدول نتائج تبين   
 ألسباب يرجع قد الذي و %44,82 بنسبة الحقيقي باسمهم الفايسبوك يستخدمون اللذين من بعيد غير 55,17%

 حول بعزيز إبراهيم دراسة مع إليها المتوصل النتائج تعارضت و. نفسه الطالب لخصوصية تعود معروفة غير
 %62 بنسبة الحقيقية بأسمائهم الدردشة لمواقع يدخلون المبحوثين أغلبية أن إلى توصل حيث الدردشة منتديات
  .مستعارة بأسماء %36 مقابل
  غرباء؟ اشخاص من الصداقة طلبات على موافقتك دوافع هي ما)12
  غرباء أشخاص من الصداقة طلبات على الموافقة دوافع يبين) 13(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 41,46 17 جدد أشخاص على التعرف

 48,78 20 الوقت تمضية و التسلية

 09,75 04 غرامية عالقات تكوين

 100 41 المجموع

 التعرف دافع يليه %48,78 بلغ الوقت تمضية و التسلية دافع أن أعاله الجدول في الموضحة النتائج تبين    
 هذه نتائج تتوافق و. %09,75 بلغ غرامية عالقات تكوين يخص فيما أما %41,46 بنسبة جدد أشخاص على

 على التعرف بدافع يتواصلون اللذين الشباب أن إلى توصلت التي و) 2012(نومار ناريمان دراسة مع الدراسة
 إلى أيضا توصل حيث بودهان يامين دراسة كذلك زائريالج المجتمع شرائح بين كبيرة نسبة بلغت جدد اصدقاء
 يليه %54 بنسبة جدد أشخاص على التعرف بدافع غرباء أشخاص مع الدردشة على يقبلون الشباب أغلبية أن

  .%27 اآلخر الجنس مع غرامية عالقات تكوين
  الفايسبوك؟ موقع لك يلبيها التي الحاجات هي ما) 13
  الموقع يلبيها التي الحاجات يبين) 14(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 24,41 21 حرية بكل التعبير و التنفيس

 23,25 20 معلومات على الحصول و الفضول اشباع
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 23,25 20 الواقع من الهروب

 29,06 25 حرية بكل التفاعل و التواصل

 100 86 المجموع

 و التواصل أهمها كان للطلبة الموقع يلبيها التي جاتالحا نسبة أن لنا يتضح أعاله المبينة النتائج خالل من    
 الهروب و الفضول اشباع أما %34,41 حرية بكل التعبير و التنفيس يليها %29,06 نسبة حرية بكل التفاعل
 في كبير بشكل و نجحت االجتماعي التواصل مواقع أن النتائج تبين حيث.%23,25 متساوية بنسب الواقع من
 أماكن هي المواقع هذه أن raacke & bonds-raacke يرى كما التفاعل، و التواصل في ةالطلب حاجات تلبية

 قادر غير فيه الثير مجتمع خلق بالتالي و األفراد من محددة مجموعات حاجات تلبي أن استطاعت افتراضية
  .األنترنيت بيئة خارج حلولهم إيجاد على
  الفايسبوك؟ لك يحققها التي االجتماعية االشباعات هي ما) 14
  الفايسبوك يحققها التي االشباعات يبين) 15(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 86,20 25 صداقة عالقات ربط

 13,80 04 اآلخر الجنس مع عالقات ربط

 / 00 االجتماعية لمشاكلك الحلول إيجاد

 100 29 المجموع

 %86,20 نسبة الصداقة عالقات ربط بلغت حيث الموقع يحققها أن يمكن التي االشباعات إلى الجدول يشير    
 اإلشباع و االستخدام عوامل أن) Park & all )2009 وجد فقد. %13,80 اآلخر الجنس مع عالقات ربط أما

 على الحصول بالذات، التعريف التسلية، صداقات، خلق هي االجتماعي التواصل بمواقع الخاصة الرئيسية
  .غيرها و المعلومات

  لفترة؟ الفايسبوك عن غيابك شعركي بماذا) 15
  الفايسبوك عن لفترة غيابه بعد الطالب شعور يبين) 16(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 10,34 03 االضطراب و القلق

 86,20 25 الفراغ

 03,44 01 بشيء يشعرك ال

 100 29 المجموع
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 ما األنترنيت عن فترة لغيابهم هذا و %86,20 بنسبة األغلبية تصدر الفراغ أن النتائج في مبين هو كما و    
 و بالقلق الشعور يخص فيما أما الطلبة، عالم في معتبرا حيزا أخذ قد الفضاء هذا أن لفهم يثيرنا و للقلق يدعوا

 هذه تحيلنا و.الفايسبوك عن ابتعادهم شيئا يعنيهم ال للذين %03,44 ثم %10,34 نسبة بلغ االضطراب
 من الذي األمر هذا عليه يدمنون و به يتعلقون المستخدمين من العديد جعل في نجح قعالمو العتبار المؤشرات

 إلى افتراضية ممارسات في فينغمس المحيط مع عالقاته على كذا و النفسية الطالب حالة في يؤثر أن شأنه
" Otakus األوتاكوس" شاكلة على. ثانوية حياة إال هي ما األنترنيت خارج الحياة أن الشعور و االنطوائية درجة
 حياة مجرد خارجها حياتهم أن اعتقدوا أن درجة إلى األنترنيت أدمنوا اليابانيين المراهقين من مجموعة هم و

 حاالت هي و االضطراب و القلق كذا و بالفراغ االحساس إلى بهم يؤدي استخدامها عن غيابهم بالتالي و ثانوية
  . األفراد حياة على سلبية تأثيرات من لها لما األخصائيين و الباحثين من العديد منها يحذر ما كثيرا
III. االجتماعية العالقات و الفايسبوك: الثالث المحور 

 االجتماعية العالقات على الفايسبوك تأثير يبين) 17(جدول

 المئوية النسبة التكرار 

 72,41 21 )االجتماعية العالقات في للفايسبوك تأثير يوجد(  24 من أكثر

 العالقات في للفايسبوك تأثير يوجد ال(  24 من أقل
 )االجتماعية

08 27,58 

 100 29 المجموع

  48:للمقياس الكلية الدرجة
 هناك أن إلى توصلنا فإننا االجتماعية العالقات و الفايسبوك لمقياس الجدولية قراءتنا خالل من و عموما      
 يوجد ال أنه %27,58 نسبة بلغت حين في %72,41 بنسبة يةالحقيق االجتماعية العالقات على للفايسبوك تأثير
  .االجتماعية عالقاتهم على للفايسبوك تأثير
  
  
  :الدراسة نتائج مناقشة 

 التفاعل على وانعكست عنه نتجت  سلبيات عدة لوجدنا اإللكتروني اإلتصال طبيعة في تأملنا لو      
 أوقاتهم يقضون كانوا أن بعد الطلبة بين الوجدانية العالقات تفكيك في األنترنت ساهمت حيث الفعلي، اإلجتماعي

 و مختلفة واليات من الوطن أبناء تجمع التي الجامعة في صداقة عالقات وتكوين المذاكرة في أصدقائهم مع
 و اإلفتراضي، التفاعل محلها حل حينما  العالقات هذه إنكمشت أنه إال الثقافة في فسيفساء من نسيج تكون التي
 تراجعت حيث اإلجتماعية والقيم والعادات الثقافية الهوية تشكل في والتأثير اإلجتماعية العزلة عنه تولد لذيا
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 من مكنهم الطلبة بين الوهمي التفاعل ألن. أستاذه مع التفاعل طبيعة على أثر الذي و الطالب لدى الحياء قيمة
 رقابة دون ذلك ويتم والتقدير، اإلحترام محل حلت التي و نابية بألفاظ كالتلفظ الحدود بعض بتجاوز السماح
 المشاعر في التبلد مع الزمالة إلى الصداقة وتحولت ، القيمية المناعة بفقدان أصيب الطالب كأن الضمير لسلطة
 و الفعلي الواقع في الجسد بلغة المتعلق اإلتصال في تؤثر األنترنت عبر تتم التي المحادثة أن لإلشارة جهة، من
 مستعارة أسماء مايستخدمون كثيرا الطلبة ألن. لألنترنت المستخدمين بين التفاهم وعدم اإلختالف يقع تاليبال

 المجتمع من الطلبة شريحة في الثقافية الهوية تلعب إذ مستقبال، النفسي األمن من يهدد ما وهذا  حقيقية ليست
 الرغم على أشخاص على التعرف من متصلينال تمكن أنها ذلك االجتماعي التواصل في مهما دورا الجزائري

 العالم في تجديدية األكثر األبعاد بين من أنه إال الفيزيائي، العالم في عليها المتعارف الهوية محددات اختالف من
 الحضور بسياقات المرتبطة الفيزيائية اإلكراهات و الحدود تجاوز من فضائها ضمن المتفاعلين تمين االفتراضي

 الغرباء مع التحدث ممكنا غدا حيث بطابعها، التبادل تطبع افتراضية لسياقات استحداثها و انالمك طقوس و
 التحية اختزال تم" ذلك إلى إضافة.  الجسدي غير الحضور و الفعلية الهوية عن التام التكتم تتيح بطريقة

 أن كما ،)(to bip بفعل ثانية في تتم ببصمة" والوطنية الدينية األعياد في التهاني وتبادل حالك وكيف الصباحية،
 التي عاطفية مواضيع تحمل ما وغالبا الجنس نفس من تكون ال الطلبة بين تتم التي اإلجتماعية التفاعالت أغلب
 اإلتصال بزوال تزول مؤقتة سطحية عالقات عن عبارة أنها واجتماعية،كما  نفسية ومشكالت بإحباطات تنتهي

 المعرفي الرصيد إثراء و العلمي البحث في الوسائط هذه استغالل  فيه ابغ الذي الوقت في اإللكتروني،
 أدى ما وهذا) (face book الدردشة غرف في المشتركين الطلبة عدد ملحوظة بنسب يتزايد أنه كما  للطالب،
 ويعبر ،"األنترنت إدمان" طائلة تحت أصبحوا متواصل بشكل للكومبيوتر المستخدمين أن في المختصين حسب
 غاية في يشتركون البشر من جماعات عن عبارة الممارسة مجتمعات: "كالتالي الفكرة هذه عن وزمالؤه وينجر
 بصورة التفاعل طريق عن الناحية هذه في وخبراتهم معرفتهم بتعميق ويقومون المشكالت، من ومجموعة واحدة
 فقط تتشكل ال المحلية المجتمعات أن يوميةال الحياة على االتصال تكنولوجيات تأثير تحليل أظهر ولقد". مستمرة
 ما غالبا و" االفتراضية المجتمعات" وتسمى االليكتروني الفضاء في أيضاً بل المحددة الجغرافية المساحات في

 يبينه ما هذا و.النفسي والتوتر اإلجهاد عن فضال التفريغ قصد المعاش الواقع من للهروب ذلك إلى يلجؤن
  . عنها التغاضي يجب ال نسبة هي و. %23,25 بنسبة) 14( الجدول
 مما القيمية المجموعات داخل الحقيقي التواصل على سلبي بشكل أثر الطلبة بين الفايسبوك على فاإلدمان     
  ...االغتراب و العواطف في واإلختالل  اإلجتماعية كالعزلة االجتماعية النفسية المشكالت بعض خلف
 الطلبة إقامة في اإليجابي الجانب يتمثل االجتماعية، العالقات على الفايسبوك لتأثير اآلخر الوجه في     
 التفريغ من التفاعل لهذا ويمكن المكاني اإلنتقال دون وقت أسرع في األصدقاء من ممكن عدد أكبر مع عالقات
 هاما بعدا باعتباره االجتماعي الخجل موضوع التمسنا فإذا. محددة غير غايات إلشباع وسيلة كونها أو االنفعالي
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 لتفريغ خصبا فضاءا و متنفسا له توفر االجتماعي التواصل فمواقع  الجامعي الطالب شخصية من يمس
 االتصال تأثير بعنوان) 2008( خضر حلمي دراسة في كما.شخصيته في إيجابي بشكل ستؤثر ربما و مكبوتاته
  .االجتماعية العالقات في األنترنت عبر
 للبناء ويوجهها اإلنسان لدى المتوافرة الطاقات تفعيل على االجتماعي التواصل مواقع لتعم أن ويمكن    

 قدرتهم وازدياد للطلبة، المعرفة مجاالت زيادة و وسلوك قيم من الجديد وإحالل القديم تطوير إطار في واإلبداع
 التغيير لقوة المالكة وحدها هي التكنولوجيا قوة بأن قناعة من وينطلق للتغيير، وتقبلهم الوجداني التقمص على
 لتجاوز وعامال البشرية لتقدم رمزا وتراه التغيير لهذا تهلل للتكنولوجيا التفاؤلية والنظرة االجتماعي، الواقع في

  . البشرية تتقاسمه الذي والشامل الديمقراطي االتصال مجال في إخفاقها
 فترات و المشاركين من كبيرة أو صغيرة أحجاما و للتفاعل متنوعة أنماطا تتقاسم للتفاعل البرمجية فالبيئة     
 و الحوار و النقاش جماعات فتتفاعل الطبيعي، الفضاء من بدال الرقمي الفضاء يتيحه ذلك كل. مقيدة غير زمنية
 و االقتصادية و السياسية و الثقافية و النفسية االهتمامات أو االجتماعية الشخصية المصالح تنمو و التآلف يحدث
 التقني االتصال و المعلومات لتبادل جماعات عمليا هي االفتراضية المجتمعات كون جانب إلى المشتركة األدبية
 تفاعل من المشتركة االجتماعية التقاليد و العادات من نوعا يكتسب بدوره الذي و اجتماعيا، و معرفيا المفيد

 . افتراضي اجتماعي
 االجتماعي التواصل مواقع تدفق و العولمة و التكنولوجية الوسائط و ائلالوس العتبار األمر يدعونا ال     
 العالقات و الفايسبوك لمقياس استنادا و دراستنا خالل من توصلنا فإننا فتي، مجتمع على الهين باألمر

 ارتأش حين في %72,41 بنسبة الحقيقية االجتماعية العالقات على للفايسبوك تأثير هناك أن إلى االجتماعية
 المقياس هذا تدعم أسئلة هناك كانت كما. االجتماعية عالقاتهم على للفايسبوك تأثير يوجد ال أنه %27,58 نسبة
 يتصدرها التي االجتماعي التواصل شبكات تتيحها التي التواصلية السمة أن نعتبر األخير في أنفسنا لنجد

 يقيمون و جنوني بشكل بها يتعلقون الفئات من غيرهم و الجامعيين الطلبة جعل في نجحت التي و الفايسبوك
 لسيطرة أدى ما لوجه وجها الفعلي التواصل على واضحة بصورة و تؤثر فيها، االفتراضية العالقات من العديد

  .الحقيقية الفعلية العالقات نظيرتها على االفتراضية العالقات
   :خاتــــــمة 

 علينا ليظهر التواصل، فكرة شأن من معرفيا المعاصر العربي فكرال يرفع لم الرقمي المجتمع سيكولوجيا في    
 من الفكرة في ما في التواصل قيمة والتكمن. به نحتمي معرفي سالح دون األلفية بداية مع الرقمي االتصال
 الحديث المفهوم حسب لها التسويق في بل خطأ أو صحة من الفكري اإلنتاج في ما أي سياسية أو علمية قيمة
 قبل المضامين" لغربلة" الكافية الثقافية المناعة به وهل وحده للمجتمع الحكم ليترك مضامينها لتداول رفةللمع
 انتشارها من نحد أن يجب التي أيضا التقنية على قيمي حكم هو األفكار على القيمي فالحكم. الوعاء على الحكم
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 محاولة و بضمائرنا الصحوة إلى نفسانيين صينكمخت علينا وجب لذا و متطرفة ألفكار سوداء سوقا ستنمو وإال
  . الجامعيين للطلبة الفعلي التواصل على بافتراضيتها االجتماعي التواصل شبكات تأثير لتفادي أنجع سبل إيجاد

  :المراجــــــــع
 الوراق، ،مؤسسة1الجامعية،ط الرسائل إلعداد العلمي البحث ،اسس)2000(ابراهيم المجيد عبد مروان  - 

 . عمان
 12.2012 الفايسبوك، مواقع عن التخلي أسباب ،هيندسون مورين جي - 

www.forbesmiddleeast.com  
 مكة بمدينة الثانوية المدارس ومعلمات معلمي لدى اإللكتروني التعليم نحو االتجاه الل، يحي بن زكريا - 

  السعودي العربية بالمملكة – المكرمة
 كلية االعالمي، الباحث التغيير،مجلة في االجتماعي التواصل مواقع دور) 2012(الراوي جميل بشرة - 

 .18 العدد بغداد، جامعة االعالم،

 التي المشكالت حل في االجتماعي التواصل واقعم دور) 2013( الزهراني عواض بن جابر بن محسن - 
 جامعة التدريس، طرق و المناهج في دكتوراه رسالة نحوها، اتجاهاتهم و العملية التربية طالب تواجه
 .السعودية العربي المملكة القرى، أم

 العالقات في تأثيره و االجتماعية الشبكات مواقع استخدام) 2012(نومار ناريمان مريم - 
 .باتنة جامعة ماجستير، عية،رسالةاالجتما

 لدى السياسي الوعي تحسين في أثرها و االجتماعي التواصل مواقع في العضوية ،)2011(العلمي لينا - 
 .فلسطين الوطنية، النجاح جامعة طلبة
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  :المداخلة عنوان
  الجامعي التدريس في واستخداماته الحاسوب تكنولوجيا

  رشيدة مذكور/ أ                                                                                 .محامدية إيمان/  أ 
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة              جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  :مقدمة �

 مختلف في والتقنيات والمعارف المعلومات بتكنولوجيا يتعلق فيما جديدة مرحلة الراهن الوقت في العالم يعرف
 إبرازها بهدف وتبنيها معها والتعايش مسايرتها منا يستدعي أصبح مما. والخاصة العامة والقطاعات المجاالت
 الشبكة وظهور واستخداماته اآللي الحاسوب أهمها من ولعل واالبتكار، اإلبداع على قدراتنا على كدليل لآلخرين
 جامعاتنا في تعليمية مادة أو كوسيلة توظيفهما ومحاولة وخدمات، تقدم من تحمله ما بكل األنترنت العالمية
 بينها من المجاالت، مختلف في وضعت التي المستخدمة البرامج خالل من خصوصا والجزائرية عموما العربية
 العلمي المجال في جامعاتنا في االستخدام كثير أصبح الذي - اإلحصائية الحزم-  spss برنامجمثالال نذكر

 اآللي الحاسب تقنية تعتبرأخرى، ناحية ومن. ناحية من هذا ،واألستاذ لطالبا على العلمي البحث عملية وتسهيل
 التعليمية االتجاهات فإن لذا،أهميتها المعاصرأثبتت اإلنسان حياة في إيجابي تأثير ذات الحديثة، التقنيات إحدى

 في والمجدية لسريعةوا الحديثة األساليب من باعتبارها وأسلوب تقنية اعتمدتها المتقدمة الدول في المعاصرة
 اآللي الحاسب استخدام أهمية تناولت التي الدراسات من العديد فهناك.أهدافها وتحقيق التعليمية البرامج إنجاز
 جامعات في الحاسوب ندوة أوصت حيث التعليم، في التعليمية البرمجيات استخدام وأثر اإللكتروني، والتعليم
 وطنية خطة لنفسها العربية الخليج دول من دولة كل وضع أهمية ىعل التأكيد بضرورة العربية الخليج دول

  1.المعلوماتي العصر تحديات مواجهة أجل من به تقوم أن ينبغي وما التنموية أهدافها تحدد واضحة معلوماتية

 التدريسية المهارات أهم من باعتباره الحاسوب لتوظيف تسعي فهي الجزائرية، الجامعة إلى وبالرجوع     
 التدريسي أدائنا على غالبا يطغى الذي المتكرر الروتين من والخروج والتغيير التجديد إحداث أجل معاصرةمنال

 أهمها نم ولعل والتعلمالتعليم عملية في تفيد التي للحاسوب التطبيقات من الكثير يوجدو. الدراسة حجرات داخل
 ونقل التدريس مجال في خدماته من يستفيد أن أستاذ أي وباستطاعة سهل برنامج فهوpoint power برنامج
 واقع هو ما: وهي أال مؤخرا نفسها فرضت إلشكالية إجابة إلى األخير في لنصل.الطلبة إلى المهارة هذه

                                                 
 دراسـة : السـعودية  فـي  الجامعـات  طـالب  نظر وجهة من االكاديمي التحصيل على االلكترونية التعليم وسائل استخدام اثر ،المرقاش فهد محمد -1

  WWW .google .com،4-3األردنيــة،ص الجامعــــــة ،اجتماعية
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 هي وما انتشارها؟ في المساهمة السبل هي وما الجزائرية؟ جامعاتالب التدريس في اآللي الحاسوب استخدام
  انتشارها؟ وسرعة سلبياتها من الحد السبل

 في استخدامه ومزايا أنواعه،أسباب التطبيقية، وبرامجه مكوناته مفهومه،أهدافه،: اآللي الحاسوب - أوال
 :الجامعي التعليم

 الحياة، مجاالت في التقنية استخدام بمستقبل التنبؤ السهل من يسل: "(Saettler) سيتلر مقولة من قننطل   
 تم مما أكبر تكون عادة تحصل التي األشياء أن هو المستقبل عليه يبنى أن ينبغي الذي السهل التنبؤ ولكن
 باستخدام اآللي الحاسب ريقط نع المعلومات تداول أصبح بل الحد، هذا عند األمر يقتصر ولم. "توقعه
 قرنالمعلومات عصر عن)(Will Hively تحدث وعندما. الوقت بنفس والقلق للحيرة يدعوا أمراً نترنتاال
 تتيح وسوف التلفزيونية المحطات مئات إرسال على القدرة لديها يكون سوف البصرية األلياف إن" قال

 من أكثر حمل على القدرة األلياف هذه لدى تكون سوف بل العالم مكتبات إلى للدخول بيت لكل الفرصة
 بقولهما) (Jordon and Jeannette جينيتي و جوردون هذا على علق ثم. "الثانية في رسالة ماليين 10
 القرن في التعلم مصادر من مصدراً تكون سوف أنها حيث من منازلنا تصميم إعادة إلى بحاجة نحن" 

 األساسية والمقومات المطالب من يعتبر مفاهيمها بجميع التقنية مع لتعاملا على الفرد تعلم إن ثم ،" القادم
 .القادم العصر في المجتمعات لبناء

 فإن االتصاالت، وثورة المعلومات عصر دخول مع العالمي المجتمع يشهدها التي الكبيرة للتغيرات ونظراً
 الحاسب مجال في التغيرات هذه اكبلتو والتطوير النظر إعادة إلى بحاجة التعليمية المؤسسات برامج
 في النظر إلعادة الجهود تكاثفت فقد ولذا األهمية، هذه األخيرة اآلونة في التربويون لمس ولقد. اآللي
 على وذلك. بالحاسب المتصلة المعرفة اكتساب للطالب يتيح بما ووسائلها وأهدافها التربوية العملية محتوى
. المعلومات وتكنولوجيا علوم مكتسبات التعليمي النظام يستغل أن ضرورة هو األول: اثنين اعتبارين ضوء

 لتكنولوجيا السلبي األثر ضد تقديمه التعليم نظام على يتعين الذي الواقي الترياق هو الثاني واالعتبار
 .البشري الكائن في المعلوماتية

 1971 سنة ففي المعلوماتي، تمعالمج لبناء خطط ضعبو الصناعية الدول بعض قامت األهمية لهذه ونتيجة
 وقد ،2000 عام بعد الياباني المجتمع لطبيعة دراسة باليابانبعمل الحاسبات استخدامات تطوير معهد بدأ

 على وليس المعلوماتية المنتجات على االقتصاد سيعتمد 2000 عام بحلول أنه الدراسة أوضحت
 بعنوان وثيقة ضمن 1982 عام في للمعلوماتية لوطنيةا خطتها نشرت فقد بريطانيا أما التقليدية، الصناعات

 موقع تفقد بدأت قد بريطانيا أن التقرير أوضح وقد" ألفين عام تقرير: متقدمة معلوماتية لتقنية منهج" 
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 المجتمع"  إيجاد هدف إنو. المعلوماتية المنتجات استيراد إلى تضطر سوف وأنها األسواق هذه في أقدامها
 أهم ومن المستويات بمختلف المجتمع أفراد بين" المعلوماتي الفكر بتكوين إال تحقيقه مكني ال" المعلوماتي
 لواقع والمتتبع. والجامعات المدارس هي المجتمع هذا تكوين في منها االستفادة يمكن التي المؤسسات
 النظير منقطعة بسرعة تزداد االستخدام نسبة أن يجد العالم في التعليم مجال في اآللي الحاسب استخدام
  1.سبيال ذلك إلى استطاعت ما والصعوبات والمشاكل العوائق بذلك متخطية

  :اآللي الحاسوب مفهوم - 1

 وتخزينها المعلومات استقبال على القدرة لها معينة تعليمات لمجموعة طبقا تعمل إلكترونية آلة هو: الحاسوب �
 .األوامر من مجموعة خالل من واستخدامها ومعالجتها

 يخرج ثم بمعالجتها ويقوم ويخزنها وتعليمات بيانات يتقبل للبرمجة قابل إلكتروني جهاز هو: اآللي سبالحا �
 2.له المعطاة للتعليمات وفقاً النتائج

 الحسابية العمليات وإجراء واسترجاعها وتخزينها البيانات بمعالجة تقوم لكي برمجتها يمكن إلكترونية آلة هو �
 أشكال لها والمعلومات المختلفة، المعلوماتبأشكالها ونقل وعرض بتحليل يقوم لحاسوبا وجهاز. عليها والمنطقية
 في كما حركة أو وأصوات وصور المرسومة أو المكتوبة للنصوص أحرف أو أرقام هيئة على تتمثل قد متنوعة
 . المتحركة والكتابات األفالم

 .واحد موقع في وزعةوم البعض بعضها المتصلة الحواسيب من مجموعة: حاسوبية شبكة �

 العلمية، مادته شرح على المعلِّم ويساعد التَّعليمية، الوسيلة بعرضِ الحاسوب جهاز يقوم:اإلجرائي التعريف �
 والممارسة التمرين الجانب هذا تخدم التي البرامج وأهم للطُّالب، تعليمية دروسٍ بعرض الحاسوب ويقوم
 .3المشكالت حلِّ رامجوب المحاكاة، وبرامج اللعب، وبرامج

 
                                                 

1- ،S3���*&�(� ا�X&م ���W3 >W� �W(�د ا���VW3X، ص      ،)��	T.ة R	��(  (ا��>0ام �08	ت اE�F	ل �� اO- P�.��Q	:��( �� ا������ !�N ا�N! >� T ا�(>I> ا

1،WWW .google .com 

 اليمن،ص صنعاء، ،العاصمة أمانة في ثانوي الثاني طلبة صيلتح في اآللي الحاسب باستخدام النحو مقرر تدريس أثر ، العفيصان إبراهيم بن خالد - 2
1،WWW .google .com 

 WWW .google .com ،مكتبية دراسة الكويت بدولة األطفال برياض وتعلُّم تعليم كوسيلة الحاسوب دراسة،سبتي عباس- 3
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  :والتعلم التعليم في مساعدة وسيلة بوصفه اآللي الحاسوب الستخدام العامة األهداف - 2
 تواكب أساس على والتربية التعليم خطط ووضع واستكمالها، وتطويرها التعليم، تنمية عمليات تنسيق  -1

  : يأتي ما بإتباع وذلك المعاصرة، التطورات
  .التعليمية المادة تقديم في المنهجية األساليب لتحديث الحديثة التقنيات من تستفيد بحيث ريسالتد أساليب تطوير• 
 من تخليصه على تدريجيا والعمل ،الحجرة داخل األستاذ فاعلية لزيادة التدريس في الحديثة االتجاهات دعم• 
  .التوجيهي دوره إلى وانتقاله التلقيني، دوره
 ووسائل أساليب تطوير في العلم حصيلة واستثمار ،للمتعلمين وإثارة جذبا أكثر هاوجعل التعليم عملية تيسير• 

  .الحياة
  .والخبرات األفكار تبادل مهارة واكتساب الفريق، بروح العمل على المتعلمين تشجيع• 
  .الذاتي التعليم وإمكانية النفس، على االعتماد مهارة تشجيع• 
  .منهم لكل الشخصي المعلم اهتمام وتوفير لم،المتع لدى الفردية المشكالت معالجة• 
  :يأتي ما بإتباع والتعلم التعليم عملية مستوى رفع -٢
  .التعليم لعملية أعلى معايير تحقيقو التعلم، عملية سرعة زيادة• 
  .والتعلم التعليم عملية في التكنولوجية التقنيات استخدام وتكثيف زيادة -٣
 على المتعلمين تشجيع طريق عن العام المستوى على المعلوماتية الثقافة ونشر العامة، التوعية زيادة -٤

 البرنامج شمل إذا الهدف هذا تحقيق ويمكن. مجتمعاتهم في الحياة تطوير في التقنية العصر معطيات استثمار
  :يأتي ماعلى
 تسخيرها على العملو إمكاناته، واستغالل الحاسب، باستخدام القيام تستطيع التي المدربة الكوادر إعداد• 

  .اختالفهم على المعنية المرحلة ألساتذة تدريبية دورات بإقامة وذلك لصالحه،
 بذلك ويمكن المختلفة، للموضوعات جزئيا أو كليا مالءمتها مدى على للتعرف الجاهزة البرمجيات دراسة• 

  .واستخدامها استعارتها والطالب لألستاذ ليتسنى الجامعات مكتبات في تأمينها
  .التعليمية والبرمجيات المعلومات أنظمة تحديث على المستويات مختلف في األساتذة تدريب• 
 إلنتاج الجماعي والتعاون والحكومي الخاص للقطاع) ومعنويا ماديا( المستمر والتشجيع الكافية الفرصة إتاحة• 

  1.الحاسبية التربوية البرمجة مبادئ إلى مستندة عربية تعليمية برامج
  

                                                 
  WWW .google .com،2-1 ص ،ليميةالتع والشبكات الكمبيوتر تطبيقات في مقدمة مصطفى، جودت مصطفى محمد، يوسف وليد-1
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  :التطبيقية وبرامجه اآللي الحاسب مكونات - 3

  ).التخزين وحدات – واإلخراج اإلدخال وحدات – المركزية المعالجة وحدة: (المادية المكونات  - أ
  ).التطبيقية البرامج – المساعدة البرامج – التشغيل نظم( :البرمجيات  -  ب
 المحاسبة، في متخصصة برامج فهناك أجله، من ُأنشئت معينا هدفا تخدم فهي: التطبيقية للبرامج بالنسبة أما

 قواعد في متخصصة ورابعة العروض، إنشاء في متخصصة وثالثة والجداول، النصوص تنسيق في وأخرى
: التقديمية العروض برامج الحسابية، الجداول برامج النصوص، معالجة برامج:البرامج هذه أشهر ومن. البيانات
 الوسائط الرسوم، برامج البيانات، قواعد برامج ،Microsoft Power Point برنامج البرامج هذه أشهر ومن

 البرامج لكتابة الوسائل أقوى من وتعد عالية، بجودة والنص والرسم والفيديو والصورة الصوت مثل: المتعددة
  .التعليمية

  :اآللية الحاسبات أنواع- 4

 .الغرض محدودة آلية  حاسبات الغرض، عامة آلية حاسبات: استخدامها من الغرض حسب -أ
 .الصغيرة الحاسبات المتوسطة، الحاسبات الكبيرة، الحاسبات: الحجم حسب -ب
  .المفكرة الحاسب المحمول، الحاسب الشخصي، الحاسب: الصغيرة اآللية الحاسبات أنواع ومن

 :الجامعي التعليم في اآلليوبالحاساستخدامومزايا أسباب - 5

 .والتعليم التعلم نوعية تحسين إلى يؤدي الفردية،وبالتالي الفروق مراعاة في األستاذ يساعد - 

 .الصوتية والتسجيالت واألفالم الشفافة الصور تقديم في التعليمية الوسائل بدور يقوم - 

 اآللي الحاسب استخدام ومهارات التعلم اراتكمه:بالمهارات الخاصة التعليمية األهداف تحقيق على المقدرة - 
 .المشكالت وحل

  .العمل إلى والتلقين الحفظ روتين من الطالب تخرج مشوقة وسيلة فهو الطلبة انتباه جذب يثير - 

 استثمار في األستاذ يساعد مما الروتينية التعليمية األعمال في ووقت جهد من يبذله ما المدرس على يخفف - 
 الفكرية الجوانب في التالميذ شخصيات تنمية في تساهم للتعلم وخبرات مواقف تخطيط في وجهده وقته

 .واالجتماعية
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 .ويسر بسهولة الطالب وحاجة تتفق التي البرامج إعداد - 

 .الطلبة وحاجة تتفق التي العالجية األنشطة طرح وإمكانية الطالب ضعف نقاط وتحديد العلمية المادة عرض- 

 .للمتعلم العلمية المفاهيم وتقريب تثبيت ،التحصيل وزيادة التعلم زمن تقليل - 

  :الجامعي التعليم في اآللي الحاسوب خدمات استخدام نماذج - ثانيا

 دورا تلعب سوف االنترنت أن في  العلمية الكتابات من العديد يشير:التعليم في االنترنت خدمات استخدام - 1
 مايكروسوفت شركة عام مدير أشار ولقد الحاضر، الوقت في عليها المتعارف التعليمية الطريقة تغيير في كبيرا
 لكل التعليمية المقاييس رفع على عديسا سوف السريع المعلومات طريق إن: بقولهالتعليم في أهميتها إلى العالمية
 وهناكأسبابٍ.لالختيار بكثير أوسع ومجاال التدريس في جديدة طرائق ظهور يتيح حيث القادمة األجيال في فرد

 :وهيالتعليم في االنترنت نستخدم تجعلنا رئيسية

 . تكلفة وبأقل وقت بأسرع بالعالم واالتصال العالم، أنحاء مختلف من المعلومات على صولالح على القدرة- 

 الطالب على يصعب فإنه اإلنترنت عبر المتوفرة المعلومات لكثرة نظرا الجماعي، التعاوني التعلم على تُساعد - 
 في بالبحث طالب كل يقوم حيث الطالب، بين الجماعي العمل طريقةاستخدام يمكن لذا القوائم، كل في البحث
  .إليه التوصل تم ما لمناقشة الطالب يجتمع ثم معينة قائمة

 :التعليم في االنترنتاستخدام مجاالت - 2

 كانت سواء الكتب جميع فيها تتوفر كبيرة مكتبة بمثابة التدريس،هي في طريقة من أكثر فيرتو تساعدعلى - 
 .صعبة أو سهلة

 عالقة لها التي الوثائقية األفالم بعض من االستفادة االنترنت، على الموجودة التعليمية البرامج من االستفادة - 
 .بالمنهاج

 .والنشرات المجالت من اإلصدارات وآخر والتربوية العلمية األبحاث آخر على االطالع- 

 باستخدام والوثائق الرسائل تبادل هو:التعليم في  (Electronic Mail)اإللكتروني البريد استخدامات - 3
 االنترنتاستخدام في األولى الخطوة اإللكتروني البريداستخدام علىالتعليم طالب تعليم يعتبر حيث.    الحاسوب
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 بالقوائم ىيسم مااستخدام علىالتعليم في األستاذ تساعد االنترنتاستخدام أن باحثينال بعض ذكر وقد ،التعليم في
 تساءل وقد هذا.بينهم فيما والمعلومات الرسائل وتبادل الحوار للطلبة يتيح حيث الواحد، الدراسي للفصل البريدية
 أمضاه الذي الوقت عالقة وعن اإللكتروني البريد لتعلم الشخص يحتاجه الذي الوقت حول الباحثين من العديد
 تعلم في يمضونه الذي الوقت يستكثرون الناس من كثير حقاً.…" أن فاستنتجوا يجنيها سوف التي بالفوائد المتعلم
 ".والمال والجهد الوقت في حقيقي استثمار لكنه اإللكتروني البريد

 شعبية االنترنت خدمات أكثر من يعتبر اإللكتروني البريد أن: التعليم في اإللكتروني البريد تطبيقات - 4
 :التالية األمور إلى راجع وذلك واستخداماً

 .لحظات خالل العالم في مكان أي إلى رسالة إرسال يمكن حيث الرسالة، وصول سرعة - 

 .أيضا عليها والرد للقراءة نفسه هيأ قد وقت في تتم ما عادة -المستخدم من - الرسالة قراءة أن - 

 ).اإلدارية الحواجز جميع إلغاء( والمستقبل رسلالم بين وسيط يوجد ال- 

 . الزمن من وجيزة مدة خالل الرد واستالم اإلرسال ويتم لإلرسال منخفضة تكلفة - 

 الذي الوقت في الرسالة على يحصل أن المستفيد ويستطيع اإللكتروني، بالبريد إضافية ملفات ربط يمكن- 
 .يناسبه

  .نفسه الوقت في مختلفة جهات لىإ رسائل عدة إرسال المستفيد يستطيع- 

 :التعليمية العملية في الوظيفية الكمبيوتر أدوار حول تتمركز أدبيات -ثالثا
 إحدى تضم قائمة (Salisbury,1973:1-6)حدد وقد التربية، في الكمبيوتر تاستخداما تعددت لقد     

 األدوار تلك أهم ومن التربية، في للكمبيوتر وظيفية أدوار على لتدل المؤلفون يستخدمها مصطلحاً وعشرين
 من وغيره للمعلم، المعاون اآللي الحاسب أو التدريس عملية في كمساعد اآللي الحاسب استخدم
 أربع إلى التربوية المجاالت في الكمبيوتر استخدامات (Silberman,1987:25)سليبرمان وصنف.المسميات
 اإلدارة في معاونة كأداة الكمبيوتر للتدريس، كأداة ترالكمبيو المعلم، بعمل القائم الكمبيوتر: هي فئات

 وظائف ثالث (Glauberman,1989:63-66) جالوبرمان حددو. والتطوير للبحث كأداة التعليمية،الكمبيوتر
: مثل( تربوية خدمية وظائف تدريسية، إدارية،وظائف وظائف: وهى التربوية العملية في الكمبيوتر الستخدام
 في التعليمية التربوية العملية في الكمبيوتر استخدامات إيجاز ويمكن. )......، المشكالت لح المنهج، تقويم
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 الكمبيوتر ،تعليمية مادة الكمبيوتر:التالي النحو على) 111-110: 1989( بور حددها مختلفة طرق ثالث
  .1التعليمية العملية في مساعد الكمبيوتر ،التعليمية العملية إدارة في مساعد

  :التعليم في الكمبيوتر الستخدام التعليمية األنماط - ارابع
 والتي التعليمية، بالبرمجيات تعرف التي البرامج يستخدم التعليم أنماط من نمط الكمبيوتر بمساعدة التعليم    
 النوع هذا استعمال ويمكن التعليم، إتقان نحو خطوة خطوة المتعلم تقود شيقة بصورة المادة تقديم إلى تهدف
 أن يمكن كما الذاتي، للتعلم أداة بوصفه الفصل خارج أو تعزيز، أداة بوصفه المعلم طرف من الفصل اخلد

 من الكمبيوتر بمساعدة التعليم نظام ويعد. والمراجعة) الراجعة التغذية( التدارك عمليتي في فعالة كأداة يستخدم
 المتعلمين فئات لجميع ومناسبته التعليمية أساليبه ددلتع وذلك العالم؛ دول من كثير في االستخدام الشائعة األنظمة
 الستخدام أساسية تعليمية أنماط خمسة هناكو .المعوقين أو التعلم، بطيء أو العاديين، أو الموهوبين، سواء

 المحاكاة، طريقة والممارسة، التدريب طريقة الفردي، الخصوصي التعلم طريقة:وهي التعليم، في الكمبيوتر
  . المشكالت حل طريقة التعليمية، عاباألل طريقة
 الطرق فبعض الكمبيوتر، بواسطة للتدريس الطرق أفضل هي تلك أو الطريقة هذه بأن القول المناسب من ليس
 اعتبارها يمكن الطرق بعض أن كما إليه، يحتاج قد الذي االنفرادي التعلم تشجع ألنها جيدة، اعتبارها يمكن
 الفصل في المتعلمين جميع مع تستعمل ألنها مناسبة؛ الطرق بعض تكون وقد. تعاونيال التعلم تشجع ألنها فعالة،
 فإذا المناسبة، التدريس طريقة اختيار قبل التعليمي للبرنامج حاجتنا سبب معرفة من بد ال آخر، جانب ومن
 هناك كانت إذا أما األنسب، هي والتمرين التدريب برامج فإن وتدريبات تمارين إلعطاء حاجة هناك كانت
 إذا أما. فعالية األكثر هي الخصوصي التعليم برامج فإن جديدة، مفاهيم أو مهارات، أو معلومات، لتدريس حاجة
 الطرق توظيف المعلم بإمكان كما .األفضل هي المشكالت حل برامج فإن المشكالت، حل في أسلوب في رغبنا
) التدريس في والمحاكاة والنمذجة، والمران دريبالت الخصوصي، التعلم طريقة( للتدريس األساسية الثالث
 التعليم طريقة توظيف فيمكنه التعليم، إتقان المتعلمين جميع من المعلم يريد عندما يأتي كما الكمبيوتر بواسطة

  .الفردي الخصوصي
  .والتمرين التدريب طريقة استخدام فيمكنه تلقائيا، فهما المتعلمين من المعلم يريد عندما• 

                                                 

 WWW .google .com ،التعلم صعوبات ذوي تعليم في الحاسوب استخدام الحرة، ويكيبيا-1
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 النمذجة طريقة استثمار فيمكنه الحقيقي، الواقع محاكاة ويصعب تعاونيا تعلما المتعلمين من المعلم يريد ماعند• 
  .والمحاكاة

  .المشكالت حل طريقة توظيف فيمكنه معينة، مسألة حل مهارة إتقان المتعلمين من المعلم يريد عندما• 
  .التعليمية األلعاب استخدام فيمكنه تفاعلهم ستمراروا تحفيزهم في ويرغب األطفال مع المعلم يتعامل عندما• 

 التعليم التعليم، إتقان:يأتي كما الفعالة االستراتيجيات من سلسلة يتطلب الطرق هذه من طريقة كل وتوظيف
  .التعاوني التعليم والتلقائية، اإلضافي
 :التعليم في الحاسوب تطبيقات -خامسا
 في المتبعة األساليب تطوير على مركزاً اآلن االهتمام وأصبح ليمالتع في الحاسوب استخدام أساليب تطورت
 بعض تحقيق في الحاسوب خاللها من يساهم أن يمكن جديدة أساليب استحداث أو الحاسوب بمصاحبة التدريس
 أدوار ثالثة إلى التعليمية الحاسوب استخدامات)  م1980 تايلور روبرت( صنف وقد. الدراسية المواد أهداف
 يعرف ما وهو وبرمجته ومنطقته الحاسوب مكونات على ويشمل: للدراسة كموضوع الحاسوب -1 : وهي
 . األخرى والمواد والكتابة القراءة شأن شأنها المعرفة تكون هذا وفي الحاسوب بثقافة
 المحتوى خالية التطبيقات برمجيات ذلك من وتمكنه كوسيط يعمل والذي: إنتاجية كأداة الحاسوب -  2

 والرسومات الجدولية، واللوحات ،(Processors Word) النصوص معالجات مثل المتعددة راضواألغ
 . (Communication Programs) االتصال وبرمجيات

 الطالب لتحصيل العام المستوى تحسين بهدف الحاسوب بمساعدة التعلم ويعني: تعليمية كوسيلة الحاسوب- 3
 .المشاكل لح وأسلوب التفكير مهارات وتنمية الدراسي
 : وهي مجاالت ثالث إلى التربية في الحاسوب استخدامات قسم فقد) هـ1415(الفار الدكتور أما       

 كان سواء والتعلم التعليم عملية في الحاسوب استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو:والتعلم التعليم قطاع -1
 .للتفكير معلم أو عنه عوضاً أو للمدرس عوناً الحاسوب

 : في الحاسوب ومجاالت استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو: اإلدارة قطاع - 2
 . واالمتحانات والمخازن والمرتبات الطالب ونوشؤ والموظفين المدرسين شؤون مثل:المدرسية اإلدارة– أ
 التربوية رالمصاد عن المعلومات ونظام والدوريات الكتب تداول حركة مثل:المعلومات ونظم المكتبة إدارة– ب

 .العالمية للمصادر المعلومات بنظم واالتصال
 المقابالت أو وتحليلها االستبانات عمل أو للطالب والنهائي المرحلي التقويم مثل : التربوية الخدمات– ج

 .للبحوث اإلحصائي التحليل أو الشخصية
 مادة طريق الحاسوب تقديم المجال اهذ في ويدخل:ذاته حد في تعليمياً هدفاً الحاسوب فيه يكون الذي القطاع - 3

 :التالية الصور إحدى في تقدم علمية
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 .فيه الوعي أو الحاسوب أمية لمحو مقررات *
 . المعلومات لعصر والتربويين للمعلمين تقدم مقررات •
  1.الحاسوب علم في المتخصصين إلعداد مقررات •

 :التعليم في اإلنترنتاستخدام أمام تقف التي العوائق - سادسا

 أن إما العوائق وهذه العوائق، بعض لها الحديثة الوسائل من كغيرها نترنتاال أن يجد التقنية لهذه المتتبع إن
 :هي العوائق وأهم. بشرية أو مادية تكون

 من الرئيسية األسباب أحد التأسيس مرحلة في الخدمة هذه فيرلتو المحتاجة المادية التكلفة:المادية التكلفة - 5-1
 وحواسيب معينة، مواصفاتب هاتف لخطوط يحتاج الشبكة هذه تأسيس أن ذلك. التعليم في اإلنترنتاستخدام عدم
 فيه شك ال ومما .العالقة ذات الوزارات على آخر عبئاً يضيف هذا فإن واألجهزة البرامج لتطور ونظراً. معينة
 البد ولهذا القرن مطالب من أساسي مطلب التطور مالحقة إن ثم قليلة سنوات خالل هذا نوفر أن نستطيع أنناال
 .التأسيس عند االعتبار بعين هذا إلى النظر من

 يواجهها مشكلة غيره أو فني لسبب الرسائل وإرسال والتصفح البحث أثناء االنقطاع:الفنية المشاكل- 5-2
 يفقد وقد الشبكة إلى أخرى مرة الرجوع إلى المستخدم يضطر مما الحاضر، الوقت في اإلنترنت مستخدمي
 التي البحث مواقع إلى الرجوع أو للشبكة خولالد الصعوبة من يكون األحيان معظم وفي. كتبها التي البيانات
 .فيها يتصفح كان

 التقنية،استخدام من الرئيسي السبب هي الفنية أو المالية العوائق ليست:التقنيةاستخدام نحو اتجاهاتاألساتذة - 5-3
 الدكتوراه درجة لنيل دراسته في (Michels,1996) ذكر وقد ذلك، في كبير دور له البشري العنصر إن بل
 دراسة: لإلنترنت المتوسطة الكليات استخدام( بعنوان كانت والتي مينسوتا لجامعة بها تقدم التي

 والغرف المصانع في اإلنترنت تطبيقات من بالرغم أنه) التدريس هيئة أعضاء قبل من اإلنترنتاستخدام
 شديد ببطء ويسير المتوقع نم أقلالتعليم في الشبكة هذه) استخدام(تطبيقات أن إال اإلدارية واألعمال التجارية
 هيئة أعضاء اتجاهات في البحث إن"  علىMcNei,1998l)) ( وشدد. يكون أن ينبغي بما المقارنة عند

 أسباب إن التعليم، في لشبكةا هذه تطبيقات معرفة من أهم التعليم، في وأهميتها التقنية هذهاستخدام نحو التدريس

                                                 

 WWW .google .com ،1 ،صالتعليمية العملية الحاسوب تكنولوجيا الحرة، ويكيبيا- 1
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 القدرة وعدم أوالً، التقنية هذه بأهمية الوعي عدم إلى راجع فهو التدريس هيئة أعضاء بعض من العزوف هذا
 خاصة للمعلمين تدريبية برامج وضع ضرورة هو والحل. ثالثاً الحاسوباستخدام وعدم ثانياً، االستخدام على
 كيفية وعن ثانياً، الخصوص وجهة على اإلنترنت وباستخدام أوالً العموم وجه على اآللي الحاسباستخدام بكيفية
 ."ثالثاًالتعليم في التقنية هذهستخداما

 هذه من الكاملة االستفادة فإن لذا اإلنجليزية، باللغة اإلنترنت في المكتوبة البحوث معظم ألن نظراً:اللغة-5-4
 :يلي ما في النظر إعادة من البد لقولا يمكن هنا ومن. اللغة يتقن من نصيب من ستكون الشبكة

 .اللغة مجال في الجامعات أساتذة تأهيل إعادة- 

 .الشبكة تلك من االستفادة للباحثين يتسنى لكي العربية باللغة بيانات قواعد بناء ضرورة- 

 التي ئالمباد أهم من والسياسي واالجتماعي واألخالقي الفكري األمن إن:الممنوعة األماكن إلى الدخول -5-5
 السابقة الحماية هذه توفير الجامعات أهداف من أن بل التعليمية، مراحلها بجميع التعليمية المؤسسات عليها تؤكد
 فمن لذا لالستخدام، وواعية مثقفة معينة فئة على محصوراً ليس اإلنترنت شبكة في االشتراك ألن ونظراً. الذكر
 ونبذ الرذيلة إلى إما تدعو التي المواقع بعض إلى الدخول هي الشبكة هذهاستخدام أمام تقف التي العوائق أهم
 يسميه ما أو خاصة برامج بوضع التعليمية المؤسسات بعض قامت هذا من وللحد. واألخالق والدين القيم

 لكن المواقع هذه حصر الصعوبة من ولكن.المواقع لتلك الدخول تمنع (Firewall) الحماية بحاجز البعض
 .الفعالة النتيجة هو المواقع هذه بأضرار التوعية

 يسميها كما أو البحث أدوات كثرة هي اإلنترنت شبكة مستخدمي أمام تقف التي العوائق أو المشكالت ومنبين
 ،Yahoo, Lycos, Alta-Vista, Excite, Infoseek أهمها من والتي البحث بمراكز البعض

…..WebCrawlerمعلومة عن البحث عملية فإن وبالتالي واالنتشار االتساع عظيم محيط عن عبارة واإلنترنت 
 عملية على المساعدة األدوات تتوفر لم ما الصعوبة غاية في تكون سوف معين شخص أو معين موقع أو معينة
 ,Gopher) وهي اإلنترنت في) البحث أدوات( ثالبحو مراكز من العديد وهناك .((SearchEngines البحث

Wais, FTP, Telnet ) اإلنترنت في البحث عن الحديث عند إليها أشرت وقد. 

 صعبة ليست السؤال هذا على اإلجابة إن اإلنترنت؟ في للبحث المثلى الطريقة ما هو الحقيقي السؤال وإن      
 بل كبيرة، مكتبة في البحث بمثابة هو اإلنترنت في البحث إن. مالو تعبير حد على الوقت نفس في سهلة وليست
 (Maloy) مالو الباحث يرى - اإلنترنت اتساع -  السبب ولهذا. " الكبرى بالمكتبة " اإلنترنت يسمي البعض إن
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 في البحث عند أنه (The Internet Research Guide)اإلنترنت في الباحث دليل المعروف كتابة في
 :يلي ما تباعإ من البد اإلنترنت

 .البحث في األساسية) الكلمات( الكلمة تحديد ضرورة- 

 .فيه تبحث سوف الذي) الخ…اجتماع علوم،(  الفن حدد- 

 .فيه تبحث سوف الذي (SearchEngine) الموقع أو المركز حدد - 

 مثل اقعالمو بعض أن بذلك أعني فشيئاً، شيئاً تتخصص بدأت البحث أدوات بعض أن إليه اإلشارة تجدر ومما
Infoseekأما عليها ركزت األقل على أو وغيرها واألطالس الجغرافية المعلومات في اهتمت Yahoo ركز فقد 

 القريب في اإلنترنت في التخصص نمو الشبكة هذه في الباحثين بعض ويتوقع. وهكذا التربوية األمور على
 ما وغالباً واحد، آن في أداة من أكثر في بالبحث تقوم حديثة برامج هناك أن إلى اإلشارة تجدر كما.العاجل
 .مرة لكل فقط أداة 20- 10 بين ما تجمع

 يحصلون عندما الباحثين أن إلى أشارت البحوث نتائج أن إلى (Gilster) قليستر أشار:والصراحة الدقة - 5-6
 غير مواقع كهنا أن ذلك العلمي البحث في خطأ وهذا وصحتها بصوابها يعتقدون اإلنترنت من المعلومة على

 الدقة يتحروا بأن للشبكة والمستخدمين الباحثين(Scott) سكوت نَصح فقد ولهذا. مشبوهة األقل على أو معروفة
  .البحث في اعتماده قبل الموجود على والحكم والصراحة

  :خاتمة �

 التي بداعاإل على القدرة لديه ليس الحاسب أن ؛األولى اثنتين ناحيتين في اإلنسان عقل عن الحاسب يختلف
 المعنوية بالفروق اإلحساس على القدرة لديه ليس الحاسوب أن والثانية ،اإلنسان في وعال جل الخالق وضعها
 و أوجدوه من هم البشر إن حيث البشر من أذكى ليس الحاسوب إن لذلك.والقبح الجمال بين أو والشر لخيركا
 1 .هذا عالمنا في تساعدنا أداة لكنه

                                                 

1-0Uب ��ا�� WWW .google .com ،1ص ،ا��	
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 يتعرف أن 21 القرن في يعيش انسان كل على  حتمية ضرورة السرعة عصر في اآللي ماالعال أصبح لذلك 
 اذا نستغرب وال والمتنوعة، المختلفة الميادين جميع في واستغالله واستعماله الكمبيوتر تشغيل وبامكانه عليه،
 ونال الجامعات، اعظم داخل ولو حتى باألمي، اآللة هده استعمال يعرف ال الذي سمى قد الغربيين بعض أن قلنا
 وأصبح تفكيرنا، غير فقد نظير، لها يكن لم فائقة بسرعة تتطور أن العلوم لجميع سمح فهو.الشهادات اكبر
  .والجامعة الشركة مستوى على والمعالجة والتسيير التنظيم، في هامة وسيلة

 العقل ليحير اآللي االعالم في تطوره وان الدهشة، ليثير وعلوم تكنولوجيا، من الغرب اليه وصل ما ان     
  1التبعية؟ هذه في نحن نبقى متى فالى. الفهم فيه ويصعب
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 :التوصيات �

 :عوامل عدة على يعتمد التعليمية العملية في الحاسوب نجاح إن

 .الالزمة والبرامج األجهزة توفر - 

 .التعليمية الوسائل دادإع في الحاسوب فكرة لتفعيل التعامل في والمرونة األساتذة كفاءة - 

 حوافز وتوفير التعليمية، الوسائل إعداد في الحاسوب فيها يستخدم التي للجامعات والدعم الحوافز توفير - 
 في يساعد مما الطلبة وتكريم التربوية، العملية في الحاسوب دور يفعلون الذين التدريسية الهيئة ألعضاء
 .تحفيزهم

 .التربوية للعملية ووسيلة مادة وهو وماتيةالمعل ثورة أداة هو الحاسوب - 

 الهيئة حاجة وحسب أقل وجهد بتكاليف أنواعها باختالف التعليمية الوسائل إعداد في الحاسوب يساعد - 
 .الجامعة في التدريسية

 .التعليم في كأداة الستخدامه الحاسوب على األساتذة لتدريب خاص برنامج وضع - 

 في واستخدامه التعليمية العملية في الحاسوب دور تفعيل أجل من والتعليم ربيةالت مديريات في عمل ورش عقد- 
 .التعليمية الوسائل إنتاج

 .اإلبداع روح لخلق للطلبة الدراسية المراحل في المختلفة التصميم وبرامج Power Point برنامج إدخال - 

 النشاطات في الحاسوب دور وتفعيل لالوسائ إنتاج في جامعاتال في المنتشرة الحاسوب مراكز دور تفعيل - 
 .فقط الحاسوب تدريس في اقتصارها وعدم والالمنهجية المنهجية

 في يدور ما على لالطالع واستخدامها التدريسية الهيئة أعضاء من لجامعاتا في الحاسوب مراكز دور تفعيل - 
 .اإلنترنت واستخدام تكنولوجية ثورة من العالم

 وغير الهادفة بالبرامج مليئة األسواق نأل اقتنائها أجل من التعليمية اسبالح امجلبر عامة مواصفات تحديد - 
  .الهادفة



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

279 

 :المراجعوالهوامش قائمة �

 نظر وجهة من االكاديمي التحصيل على االلكترونية التعليم وسائل استخدام اثر ،المرقاش فهد محمد -1
 ،4- 3األردنيــة،ص الجامعــــــة ،اجتماعية دراسة: السعودية في الجامعات طالب

WWW .google .com 

2-  ،S3�����	T.ة    (ا��>0ام �08	ت اE�F	ل �� اO- P�.��Q	:��( �� ا������ !�N ا�N! >� T ا�(>I> ا

)��	R(،  ص ،���V3Xد ا�)م ���� �< 3&�X1*&�(� ا، WWW .google .com 

 الثاني طلبة تحصيل في اآللي سبالحا باستخدام النحو مقرر تدريس أثر ، العفيصان إبراهيم بن خالد -3
 WWW .google .com ،1 اليمن،ص صنعاء، ،العاصمة أمانة في ثانوي

 مكتبية، دراسة الكويت بدولة األطفال برياض وتعلُّم تعليم كوسيلة الحاسوب دراسةسبتي، عباس -4
WWW .google .com 

 ص ،التعليمية شبكاتوال الكمبيوتر تطبيقات في مقدمة مصطفى، جودت مصطفى محمد، يوسف وليد -5
1-2، WWW .google .com 

 WWW .google .com ،التعلم صعوبات ذوي تعليم في الحاسوب استخدام الحرة، ويكيبيا -6

 WWW .google .com ،1 صالتعليمية، العملية الحاسوب تكنولوجياحرة،ال ويكيبيا -7

 WWW .google .com ،1ص ،ا�����ب ��ا�� ،الحرة ويكيبيا -8

 ولواحقه الكمبيوتر عن معرفته تريد ما كل( والمبرمجين للمبتدئين اآللي االعالم بلقاضي، عمر -9
 .3- 2 ،ص2004 الجزائر، الهومة، دار ،)وبيئته
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  :لمداخلةا عنوان

  .استخدام الوسائط المتعددة في التعليم الجامعي
األستاذ الجامعي واستعمال تكنولوجيا المعلومات في التدريس، بين التكوين الجامعي : محور المداخلة
  والتكوين الذاتي

 
  فاتح الدين شنين /أ 
  األخضر جغوبي: اسم المشارك ولقبه/ أ 

  مقدمة

 ظهور إلى أدى الذي ألمعلوماتي والتدفق المعرفي، االنفجار حيث لوجي،التكنو التقدم عصر اآلن نعيش    

 المطلوب، التعلم لتحقيق تكنولوجية مستحدثات توظيف على تعتمد المباشر، غير للتعليم جديدة وطرق أساليب

 اتالمعلوم وشبكة الفضائية، والقنوات الصناعية واألقمار ومستحدثاته، كالكمبيوتر المتعددة الوسائط وهي

 وطرق أساليب بواسطة يناسبه، الذى المكان وفى يريده لمن والليلة اليوم مدار على التعلم إتاحة بغرض الدولية،

 مكتوبة لغة من: التعليمي المحتوى لتقدم المختلفة، بمكوناتها المتعددة الوسائط تكنولوجيا تدعمها متنوعة

 مما وجذاب شيق بشكل وبصرية، سمعية متنوعة اتوخلفي وتأثيرات ومتحركة، ثابتة مرئية وعناصر ومنطوقة،

  .عالية وبجودة وقت، أقل وفى مجهود، وبأقل كفاءة، بأعلى التعلم على يساعد

 بالحاسوب الحديثة التعليمية التصميمات فلسفة حول بالبرمجيات التدريس نماذج تمحورت وقد

 القائم التعليمي للموقف المصمم دور هو عامة بصفة األستاذ أو المعلم دور أصبح فلقد البرمجيات خالل من

  . المعلم قبل من والشرح بالعرض االهتمام وقل متميز، تعليمي كنظام الحاسوب على
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    المتعددة الوسائط : أوالً

   multimedia: المتعددة الوسائط تعريف

 المتعددة، تعني multi كلمة ،  multi_media"مقطعين من اإلنجليزية باللغة المتعددة الوسائط كلمتي تتكون"

 مثل الوسائط من مجموعة استخدام التعليمية العملية في تعني والتي ، وسائط أو وسائل تعني media وكلمة

 1"التعلم عملية تحسين إلى تؤدي بحيث ومتكاملة متناسقة بصورة فيديو مقطع أو والصورة الصوت

 المتحركة والرسوم والصوت الصورة تكامل" هابأن البعض عرفها فقد المتعددة الوسائط تعريفات تعددت وقد

 واسترجاع وتخزين عرض تكنولوجيا بأنها البعض يعرفها كما واحد، كمبيوتر برنامج خالل من والنصوص

  2 "آلياً المعالجة المعلومات وبث

 األخرى هامن كل تكمل واحدة وسيلة من أكثر بين التكامل " بأنها " المتعددة الوسائط " العربية المنظمة وتعرف

 الكمبيوتر _ الصوتية التسجيالت _ الشرائح الفيديو _ المطبوعات ) ذلك أمثلة ومن .. التدريس أو العرض عند

 . بأنواعها الشفافيات _

 برنامج يعني ملتيميديا مصطلح أصبح بل الكمبيوتر مظلة تحت تقع وسائط أنها  على البعض تناولها وقد

 والمؤثرات الفيديو ومقطوعات والصور والمتحركة الثابتة والرسومات كتوبةالم النصوص بداخله يحمل كمبيوتر

 عنه ينتج مما البرنامج، معلومات في والتحكم التفاعل للمتعلم تتيح بحيث ، والموسيقية والحركية الصوتية

  3.التحليلي التفكير على الطالب لمساعدة جديدة تفكير عمليات

 

                                                 
�و ،  - �����1� ��56�4،  ، ��3ق ، 1 ط ، ا��'0�دة ا�-�, +��*آ�وات ا�'�ر&% : (2007)  �$�# ���"� ، ا�!���ار و إ����"�

87ص  
�� ���, (2007) :ا���اد ��:9  - �8�,،2�� ص 269 . ���ن ، �"CD@ وا�'�ز&A ا��6�@ة دار ، �?:��ل ا�'0"
3 - �@�Fن   ، ���G ���H  )2004( : I�دة ا�����'0�4 ا��+ @�JD'ا� K�L5'ح ، وا�Nا�� �L'OH @CD"� A&وا�'�ز ، P&�O122 ص. ا� -
123 
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 : المتعددة الوسائط برمجيات تعريف

 حيث وغيرها والرسوم واألفالم والنص الصوت عرض تقنيات مجموعة بأنها: "بأنها وعرمان خمايسة  ويعرفها

 وسيط كل يستخدم بحيث محددة تعليمية أهداف لتحقيق وبرمجياته الحواسيب أجهزة باستخدام بها التحكم يتم

 والصوت النص مثل وسائط عدة فيها   تتكامل التي الكمبيوتر برامج هي"   1"الهدف تحقيق في لقدرته تتبعاً

          2"تفاعلي   بشكل المستخدم معها يتعامل   والتي والمتحركة الثابتة والرسوم والمتحركة الثابتة والصور

 أن على اتفقت جميعا أنها بحيث ، المضمون في جميعها اشتركت أنها نالحظ السابقة التعريفات خالل ومن

 النص عنصر على منها كل تشتمل بحيث ، معينة بطريقة أعدت تفاعلية نظم نع عبارة المتعددة الوسائط

 .وغيرها الحركة إلى باإلضافة والصوت والصور والرسومات المكتوب

  : المتعددة الوسائط عناصر

  المكتوبة النصوص: أوال

 البرنامج أهدافب المتعلم لتعريف الشاشة على تظهر وفرعية أساسية عناوين أو وفقرات جمل عدة عن عبارة "

 لوحة خالل من المكتوبة النصوص عرض ويمكن البرنامج دراسة في سيره بخط تتعلق له إرشادات تقديم أو

 كتابة عند مراعاتها يجب التي األمور ومن " 3"المعلومات إدخال أدوات من أخرى أداة أي أو الفارة أو المفاتيح

 : واختيارها النصوص

 تطبيقات بإحدى خاص محرر تستخدم قد أو النصوص محرر خالل من النصوص إعداد -

 . منفصلة نصوص محرر أو الوسائط

 . والقواعدية اللغوية الصياغة تدقيق -

                                                 
1�9I&�P -  ، Z@�F ن&����� : ( 2003 ) ا�N! T ، و!&)F ام�G�3&;]، �0-7��*�& ا3���(�دة ا�� ، ا�[��N ا��A&3&ت �9&ق �7ر2F +I ا
� =� �)�&* Z� G�144، ص ٢ ا�(�د ، ١ ا��= � ، ا  
2  -  http://www.slideshare.net/helmymoota/ss-15297052  
31��I&ض �0-7��*�& �0`���: !&دل(2003م) ، 3�اI& و أ.�� ،  - 3&��( �1، ا���N ، ا-� �4�� ص325 ، ا
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 مع المواصفات تطابق مدى ومالحظة النص إعداد عند التصميمية الخصائص مراعاة -

 . تمثيلها المراد الفكرة

 . لحدثا لتمثيل المناسب واللون والحجم الخط نوع اختيار -

  . مناسبة عرض طريقة اختيار -

 من النص هذا من للمستفيدين المرحلية أو العمرية الفئة يراعي كتابة أسلوب استخدام -

   "1 المناسب للطرح اإلنشائي األسلوب حيث

 والمسموعة المنطوقة اللغة : ثانياً

 السماعات من تنبعث ما بلغة منطوقة مسموعة أحاديث صورة في وتتمثل "

 Speakers أو الشاشة على يظهر رسم لمصاحبة تستخدم وقد الحاسوب بجهاز حقةالمل

  2 " للمتعلم وإرشادات توجيهات إلعطاء

 والموسيقى الصوتية المؤثرات : ثالثاً

 أو ، بركان كانفجار خاصة مؤثرات تكون وقد ، والبصرية اللفظية التعليمية الرسائل تصاحب أصوات وهي "

 للمعلومات فهمنا زيادة إلى الصوت ويؤدي " 323ص ، سابق مرجع ، وسرايا سالم .وحيوانات طيور أصوات

 نفس في الصورة مشاهدة مع أو واضحة تفسيرية بطريقة قراءته يصعب التي المكتوب النص بطريقة المقدمة

 صوتية تمؤثرا وجود فبدون ، المتعددة الوسائط برامج في جدا المهمة العناصر من الصوت ويعتبر " "3 الوقت

 من كثيرا تعزز والموسيقى الصوتية المؤثرات أن إلى ذلك ويعود ، المطلوب وقعه للبرنامج يكون ال صحيحة

 أو ، جديدة بشاشة سيأتي البرنامج في زر على مثالً فالنقر . المتعددة الوسائط برنامج في التفاعل عنصر
                                                 
1�I&N 4 - ، اد��ون(2002 ؛ �Pcت): م و&A�N]7 [;&3���(�دة ا���9�ة دار ، اdردن ، !�&ن ، ا�� ص21 ،. ا
�( �2F 1 ا��&�3ب ا3��Gام ). م (2002ا��آ��N! Z إ��اه�1 ،  - ا�/&ر2�� دار ، ،!�&ن ا-/� 234  ص. ا
3 -،��R4  أ�6R ,�"�-H ��� ) 1419 T ( UJ� I�دة ا�����'0�ا� �OLV @L� P�@'�Wا ، �"$H ��� �L� ا��"X آ"&� ، ا��@+�� ا�0
ص  ، اYر+�0ن  ا�0�د  124.  
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 بدون مختلفاً األمر فسيكون حدث ما ىإل بوضوح يشير صوت النقر هذا صاحب إذا ولكن ، جديد موضوع

 "1 الصوت مصاحبة

 الخطية الرسوم : رابعاً :

 او باألعمدة أو دائريه او خطية بيانية رسوم صورة في تظهر واالشكال بالخطوط تكوينية تعبيرات وهى"

 اتوريةكاريك رسوم او وشجرية زمنيه لوحات او توضيحية رسوم او تتبعية مسارية خرائط تكون وقد بالصور

 وتخزن الكمبيوتر بجهاز الملحقة الوحدات باستخدام ادخالها يمكن أو بالكمبيوتر منتجة رسوما تكون قد وهى

  .2" استرجاعها و تعديلها يمكن بحيث

  الثابتة الصور : خامساً 

 Optical Scanner أثناء تؤخذ وقد ، زمنية فترة ألية عرضها يمكن حقيقية ألشياء ساكنة لقطات وهي "

 تكون أن يمكن الحاسوب إلى نقلها وعند الضوئي الماسح طريق عن واآلالت والمراجع الكتب من إلنتاجا

  3"ملونة تكون أن ويمكن بأكملها الشاشة تمال قد أو كبيرة أو صغيرة

 المتحركة الرسوم : سادساً

 كما وهمية ركةح لتعطي ، معينة وسرعة معين تعاقب في تعرض الثابتة الصور من سلسلة عن عبارة هي "

 الرؤية بعد العين شبكة على الصورة ثبات ظاهرة من السينما صانعوا استفاد وقد. السينمائية األفالم في الحال

 وكأنها تبدو" واحدة ثانية خالل تحركت إذا ثابتة صورة " 24 " كل أن نجد ولذلك ، الثانية من "1 " بنسبة

  . متحركة

                                                 
1 -،��V3  �N! gF&���I&ض 2F ا��&�3ب ، A�N]7&ت)(1425هـ ���� ا��( �1، ا��I=2، ص دار ، اG� 27. ا
2:I+ا�@ا Z"� ح�'H ،2014 ,���F :عN:\دة، ^�ر&[ ا�'0�ا� I�ا���� ،A&أ+� ود -  http://look85.yoo7.com/t1549-
topic#8436 
3  - .234 ص ، ��*i�&3 j ا�/&ر، "  
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 وكأنها فتبدو التعريض شباك أمام الواحدة الثانية في إطارا " 24 " يمر ثحي المتحركة السينما في الحال وهذا

  ": وهي المتعددة الوسائط برامج في المتحرك الرسم من نوعين وهناك. متحركة

  . باللقطات المتحرك الرسم يسمى ما أو "2D " األبعاد ثنائي المتحرك الرسم -"أ 

 يعطي بحيث الفراغ في تحريكه يتم ثم النوع هذا رسم يتم يثح " 3D"  األبعاد ثالثي المتحرك الرسم" – ب

   " 1أيضاً وهمية حركة

  الفيديو لقطات : سابعاً

 أو إبطاء أو إسراع يمكن بحيث الرقمية الفيديو كاميرا مثل رقمية بكاميرا تسجيلها يتم متحركة لقطات وهي "

  "2 اللقطات هذه إرجاع أو إيقاف

  االفتراضي الواقع : ثامناً .

 وحركتها تجسيدها حيث من الحقيقي عالمها في وكأنها والمتحركة الثابتة األشياء إظهار في ذلك ويتمثل "

  3" والجراحين. والمهندسين الطيارين لتدريب هاماً أمرا وذلك بها واإلحساس

 ، كريالعس المجال في الطيارين تدريب مجال في الخطورة ذات العمليات بعض يسهل االفتراضي والواقع "

  4 ) " فاعلية أكثر بصورة التعليمية العملية لخدمة لتطوعيه توظيفه أمكن التكنولوجية المستحدثات كبقية ولكنه

 : المتعددة الوسائط استخدام مجاالت: ثانيا

 بد ال األنشطة أغلب فأصبح كبيرة بصورة متعددة مجاالت في المتعددة الوسائط استخدام تم لقد

 : المجاالت هذه أهم ومن فيها، الفعالة يةالتقن هذه استخدام من

                                                 
1،��V3 -  �N! gF&���(�دة وإ,�&*k& ا��3&;] م) 7@��1 (2003 ���� ا���I&ض ، ا��I=2 دار ، اG� 31- 32 ص ص ،. ا
2  - U��� .323 ص K+�� AF@H، ، و�@ا&�   
3 ا�/&ر -   ، ،i�&3 j*�.235 ص �  
4  - 1�&3  &Iا� 324 ص ، ��*i�&3 j ، و3
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  ، القطاعات جميع في مستخدمة المتعددة الوسائط نجد حيث : التجارية األعمال

  . وجذبهم للزبائن المعلومة وتوفير لإلعالم كوسيلة

 شيق سلوببأ المعلومة تقديم إمكانية جانب إلى االنتباه لجذب الجيدة الوسيلة المتعددة الوسائط توافر : التعليم

 يساعد مما والصور الرسوم باستخدام المعلومات من أكبر قدر بتوفير التعمق فرصة ويتيح الواقع من قريب

 .بالموضوع اإللمام على

  . المختلفة الفيديو بألعاب وتتمثل التقنية لهذه استخداماً القطاعات أكبر من : الترفيه

  والموسيقى الرسوم لىع بالتدريب المتعددة الوسائط مجال يسمح : الفنون

 المحاكاة على تعتمد التي المجاالت في سيما ال األخرى المجاالت من العديد في دخلت المتعددة الوسائط أن 

 الدراسة هذه ولعل ، الواقع أرض على تنفيذها يصعب التي األمور من وغيرها الطيران تدريب برامج مثل

  .1 التعليم في وتوظيفها ددةالمتع الوسائط استخدام فائدة على اقعي و مثال

  : المتعددة الوسائط خصائص

 التعليمية الوسائط عنه، تنفصل وال مقررات، من المنهج يتضمنه ما مع متكامل جزء التعليمية الوسائط -

  . العقلية مستوياتهم اختالف على التالميذ جميع ومع التعليمية، المراحل جميع في تستخدم

 .الجيد المدرس أو المدرسي الكتاب عن بديلة ليست التعليمية الوسائط -

  .األكاديمية الدراسة وتعب عناء عن الترفيه تعني ال التعليمية الوسائط -

                                                 
1 -ZDH  ���G د���H @_د،(2008م) أ��� aH��@+ I������+ دة�'0�ء �, ا��c �&@J� دة ا�*آ�ءات�'0�ا� Z"� U� اآ'�6ب ا����ه
��F���DO'ء ا��e+أ_@ و U"0'ى ا��ت ا�-9 ��L��: A+�64،  ا��0�ة �"56+ ��HN�\�0 اH�$رة، ا��CDH @�g @�'6F�H ة ، ر�����h+

.12ص  
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 والسبورة المعلم من كل عناصرها التي التربوية العملية في األساسية الوسائط تعني التعليمية الوسائط - 

 والوسائط البصرية، الوسائط: مثل ة،التربوي العملية في المعينة الوسائط أيضاً تعني كما والكتاب،

  .1 السمعية البصرية والوسائط السمعية،

 : التعليمية المتعددة الوسائط برامج تصميم خطوات

  :للبرنامج التعليمية األهداف تحديد- 1

 يضمن بحيث البرنامج، توجيه على المبرمج يساعد ذلك ألن محددة، هدفية وبعبارات بدقة تحديدها يتم

  .ألهدافا هذه تحقيق

                      للمتعلمين المناسبة التعليمية المادة اختيار شأنه من وهذا المستهدفة، الفئة المتعلمين مستوى تحديد- 2

 المادة تحديد ويتم المتعلمين، ومستوى األهداف على بناء البرنامج، منها يتكون التي التعليمية المادة تحديد-3

  .جهد وأقل وقت بأقصر الهدف بلوغ على تساعد التي التعليمية

 إلى السهل من التعليمية للمادة منطقيا ترتيبا هذا يتطلب: للبرنامج التعليمية المادة عرض نظام تحديد-4

  .المتشعب أو الخطي النظام واستعمال الصعب،

 إعداد ندوع خطوة، تسمى وأحيانا للبرنامج، األساسية الوحدة هو اإلطار إن:  البرنامج إطارات كتابة-5

 الواحد اإلطار ويتكون خطوة، أو إطارا واحدة كل تكون جدا، صغيرة وحدات إلى التعليمية المادة تقسم البرنامج

 والتعزيز الراجعة التغذية تتبعها التي االستجابات، المثيرات، المعلومات،: هي أساسية مكونات ثالثة من

 اإلطار إلى المتعلم بتنقل خطيا، النظام كان فإذا إلطارات،ا تتابع كيفية يحدد الذي هو البرنامج ونوع الفوري،

 السؤال خيارات فتكون متشعبا النظام كان إذا أما واحد، اختيار لها األسئلة تكون حيث السابق، أتقن إذا الالحق
                                                 
1 -  U^�R ��0��) م2006(زا&�ة،  أ+� &��9 �  aH��@+ I������+ دة�'0�ا� ���D'� U� ا�-�L": 9 ��ى �, ا�0"�م ا�-�, وا���, ا����ه
�@ �CDHرة، ا��6دسg @�'6F�H ر���� ،,���Y4، ص ا�0�ة �"56+ ��HN�\�0 اH�$12ا�.  
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 إطارا زالجها فيفتح خاطئة كانت إذا أما الالحق، اإلطار إلى المتعلم ينتقل صحيحة، اإلجابة كانت فإذا متعددة،

 كل مقابل يضع أن المعد أو المبرمج من يتطلب ألنه الخطية، من أصعب المتشعبة البرامج فإعداد لذلك عالجيا،

 لدى موجودة أنها المبرمج يعتقد التي الضعف نقاط تعالج التي الجديدة، األطر من مجموعة صحيح، غير بديل

  .والمتشعب الخطي النظام بين يجمع البرامج من آخر نوعا وهناك المتعلم،

 الباسكال، البورتران، المرئية، الباسيك لوغو،: البرمجة لغات أحد باستخدام التعليمية المادة حوسبة -1

 .العمرية للفئة المناسب التشغيل نظام اختيار بعد وهذا

 عشوائية لعينة بإعطائه البرنامج معد يقوم تجريبه فعند مهمة، الخطوة وهذه: وتعديله البرنامج تجريب -2

 .الطلبة من راجعة تغذية من يحصل ما على بناء البرنامج ويعدل الطلبة، من

 .1البرنامج صالحية من المبرمج يتأكد أن بعد المستهدفة الفئة على وتوزيعه البرنامج استنساخ -3

  : المتعددة الوسائط وظائف

 بطريقة للتالميذ والحقائق اتالمعلوم توصيل في األستاذ تساعد أنها المتعددة الوسائط وظائف أهم من          

 من تقلل أنها على عالوة معنى، ذات هادفة حقائق وتقديم اإلنسانية، الخبرة تعزيز على تعمل أنها كما ، يسيرة

 االهتمام تثير أنها كما والتعميمات، والمفاهيم الحقائق من شرحه يصعب ما شرح في المبذولة المعلم جهود

 أثرها أن حيث السلوك تقبل على تعمل أنها كما المنشود، الهدف نحو الطالب استجابة توجيه على ذلك ويساعد

 شارح من األستاذ آراء وتحول التدريسية كفاءاتهم رفع على األساتذة تساعد حيث التدريس عملية في كبير

 البعيدة األفاق إلى وتتعداها الطبيعية الحدود على تتغلب أنها كما لتالميذه، وموجه مشرف إلى وملقن للدرس

  . 2المشكالت حل على ذلك ويساعد

                                                 
1
 - محمد محمود الحيلة، (2000): تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان-  األردن، ط2، ص334.333

2  - ZDH  ���G د���H ص ،K+�� AF@H ،د���15.  
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 وفق للتعلم الفرصة تعطيه ألنها للطالب افتراضي كأستاذ تعتبر المتعددة الوسائط أن إلى هنا نشير أن كما

 . المناسب المكان وفي يناسبه، الذي الوقت وفي الخاصة، سرعته وحسب الخاصة امكانياته

  : والتعلم التعليم عملية في المتعددة الوسائط أهمية

  . المطلوبة المادة عرض وعملية التعليمية العملية تسهيل .1

 . التعليمية المادة لعرض مختلفة بنماذج التعليمية المواد انتاج في استخدامها يمكن .2

 . الجماعي العمل وتحفيز التعليمية المادة مع أكبر بشكل التفاعل على الطلبة تحفيز .3

  . الحاسوب في المحاكاة طرق باستخدام وذلك وياًيد عملها يصعب التي المشاريع عمل تسهل .4

 . المطروحة للمواضيع الطلبة استيعاب من يزيد الذي األمر واألفالم القصص عرض يمكن .5

 . التشعبية الوصالت خالل من فاعل بشكل االنترنت استخدام امكانية .6

  . كثيراً التالميذ اهتمام تثير .7

  . معناها يفهمون ال أللفاظ التالميذ استخدام من وتقلل الحسي اإلدراكي للتفكير مادياً أساساً تقدم .8

 . التالميذ أذهان في المعلومات ترسخ .9

 .الذاتي النشاط إلى التالميذ تدفع وحيوية واقعية خبرات توفر .10

  .الطالب ذهن في األفكار ترابط من تزيد .11

 . التالميذ عند اللغوية الثروة وزيادة المعاني نمو على تساعد .12

 ، الراجعة التغذية عنصر تحقق كما وسيلة، من أكثر دمج على يعتمد المتعددة سائطالو استخدام أن .13

 أن كما ، والفاعلية باإلنجاز وشعوره التعليمية بالبيئة الطالب ارتباط إلى يؤدي بما
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 . 1الذاتية وقدرته لسرعته تبعاً الطالب تعلم تراعي المتعددة الوسائط برامج

  :التدريس في تعددةالم الوسائط برمجيات استخدامات

  : يلي ما أبرزها من 

 وفي  وتسلسل ووضوح عالية بجودة تشريح عمليات أو معملية لتجارب كاملة دقيقة خطوات عرض .1

 الخامات وتوفير ، التجارب إجراء في الخبرة توافر وعدم ، المختبرات إمكانات عجز تواجه هذا

 . لةالبدي الخبرة وتقديم الخطرة التجارب في األمان وعنصر

 يصعب نماذج تقديم إلى باإلضافة للواقع صور تقديم يمكن بل ، الواقع تشابه نماذج بتقديم المحاكاة .2

 اقتراب مثل حدوثها النادر أو بركان، فوهة من القريبة أو الشمس داخل التفاعالت مثل إليها، الوصول

 . األرض من هالي مذنب

 . العلمية المشكالت بعض لحلول بدائل تقديم .3

 تداخالت أو افتراضات شكل في متحركة رسوم تقديم خالل من التعليمي العلمي بالخيال تمتاعاالس .4

 كائنات بين وصراعات حروب قيام أو ، ونيازك شهب اقتراب أو نجوم تصادم أو مجرات لحوادث

 2.مختلفة

 : المتعددة الوسائط الستخدام األساسية القواعد

  : المتعددة طالوسائ استخدام في الشكلية عن االبتعاد -1

                                                 
1  - ZDH  ���G د���H ص ،K+�� AF@H ،د���16.  

2)BD08 -  P�- ��	� 0��� )��:	� (2008م)،مVW ت	�B�.Hا����0دة ذات ا�������( ا� YU	� �� وأ\.ه	 ا�ZB.ا��	 �0رCD �� ا��
ا����رة، ر�	�( �	�-  .�W .��J	��D0�( ا�����Y اbول ا�aE �0ى �	�H	ت واO��F	ظ وا����E^ ا����� ا����O. ����( �[	رات

H�62( ، ا�����( ا��.-�( ا���JدD(، ص���cرة، �� :��م ا��.-�(، �	��( �  . 
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 : يلي ما يراعي أن التعليمية الوسائط استخدام عند المدرس على ينبغي

  وتام سريع نحو على يتعلموا أن فقط التعليمية الوسائط طريق عن التالميذ يستطيع ال

  . والتعلم التدريس مشكالت جميع على التعليمية الوسائط طريق عن التغلب يمكن ال

  . الخبرة على للحصول وسائط هي وإنما ، خبرات التعليمية الوسائط ليست

   . والتجريد الصعوبة درجة في المعينة التعليمية الوسائط تتفاوت

 . التالميذ واهتمام انتباه التعليمية للوسائط العادية غير المالمح تثير

 ود استخدامها من غرضال للتالميذ يبين ألنه ، التعليمية الوسائط استخدام في الشكلية عن المدرس يبتعد وبذلك

 ، وسيلة كل تخدمها التي والمهمة األساسية النقاط إلى يوجههم أنه كما ، يتعلموه ما معاني توضيح في ورها

 . تشغيلها وطريقة فهمها على أيضا ويساعدهم

 : بالوسائط الدرس ازدحام عدم -2

 قد ، به تسهم أن يمكن بما منه ووعي تخطيط دون التدريسي الموقف في متعددة لوسائط المدرس استخدام إن

 المدرس يختار أن ينبغي لذلك . الفهم وعدم التشويش إلى تؤدي كثرتها ألن مرضية، غير نتائج إلى يؤدي

 والوقت الجهد وتستحق أهدافه، وتخدم الدرس بموضوع متصلة تكون بحيث وعناية بدقة المعينة الوسائط

 ،واإلسهامات المختلفة التعليمية بالوسائط المدرس إلمام ورةبالضر لك ذ ويستدعي استخدامها في المبذولين

  تخصصه مادة أهداف لتحقيق يقدمه وسيط لكل المتنوعة

 : العقلية التالميذ لمستويات المعنية المتعددة الوسائط مالئمة -٣

 اختيار ينبغي لذا ة،المتناهي بالسهولة أو والتعقيد، بالصعوبة اتسمت إذا التعليمية فائدتها المعنية الوسائط تفقد

 يمكن أخرى جهة ومن قليال، يزيد أو قدراتهم يتناسب بما التالميذ تفكير تتحدى بحيث بدقة المستخدمة الوسائط
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 يتناسب بما بعضها وإنتاج وتشغيلها الوسائط الستخدام التالميذ أمام الفرصة يتيح أن الحاالت بعض في للمدرس

 . وقدراتهم ونموهم

 : المناسبة الوسائط واختيار التعليمية األغراض تحديد -٤

 التي وأدواته ووسائله التعلم خبرات اختيار على يساعده بتدريسه يقوم الذي المنهج ألهداف المدرس معرفة إن

 ونواحي مميزاتها حيث من تتفاوت المتعددة الوسائط أن من الرغم وعلى األهداف، هذه لتحقيق تتوافر أن يجب

 باالعتبارات المدرس يسترشد أن ينبغي لذا ، والتعليم للتدريس المختلفة المواقف في دمتستخ أنها إال قصورها

  اختيار عملية في التالية

 : المناسبة الوسائط

 الذي والجهد الوقت الوسائل من بغيرها قورنت ما إذا المختارة التعليمية الوسائط تحققها التي التربوية األهداف

 الوسائل من بغيرها قورنت ما إذا تشغيلها، وسهولة عليها الحصول حيث من ليميةالتع الوسائط استخدام يتطلبه

 . الغرض نفس تحقق التي

 مضامينها لها نشاطات من تثيره أن يمكن وما التالميذ، اهتمام وإثارة تشويق في التعليمية الوسائط إسهام مدى

  . التربوية وتطبيقاتها

 استخدام إمكان الطبيعية الناحية من ودقتها جودتها وكذلك ، العلمية ةالناحي من التعليمية الوسائط محتوى صحة

  1.عليهم خطورة دون وتشغيلها التعليمية للوسائط التالميذ

 : المتعددة الوسائط استخدام معوقات

 : مادية معوقات

                                                 
1  - S0�  ��&P ص ����د ،i�&3 j*�.19- 18!�&د، �  
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 على يشرفون الذين األفراد وعلى إنتاج، إلى فكرة من التقنية لتحويل المالية اإلعتمادات توفير في الصعوبة مثل

 . عليه لإلنفاق استعداد لديهم يكون وأن العمل هذا أهمية يتفهموا بأن العمل

 : زمنية معوقات

 المتعددة الوسائط-  استخدام على ذلك وبتطبيق المناسب الوقت في مستخدمة تكن لم إذا التقنية قيمة تقل إذ- 

  . تتحقق ال جدواه فإن ، إنتاجه فترة مع متزامناً البرنامج يعرض لم إن أنه يالحظ

 : إجرائية عوامل

   وعملياً علمياً جهداً تتطلب الحل لهذا المطلوبة واإلمكانات حلها المراد المشكلة أو المادة اختيار أن إذ- 

 : بشرية معوقات

  .التقنية مع المتكامالن الطرفان وهما ، مختلفة حاجات منهم لكل إن حيث والطالب المعلمون يقصد- 

  . فنية مشكلة أي وحل األجهزة إعداد فعليهم المعلمون أما ، الكمبيوتر مع بسهولة يتعامل والطالب الجديدة- 

 : عملية معوقات

 في عليها يعتمد جهة من أكثر ووجود وصيانتها األجهزة سالمة على االطمئنان ضرورة في وتتمثل •

 . المتطلبات هذه توفير

 . واألمية الخوف حاجز نتيجة اسوبوالح الحديثة التقنية نحو السلبية االتجاهات •

  للتجديد الدافعية النعدام نتيجة والتعليمية التدريبية البرمجيات في والتطوير التغيير رفض •

  1والتطوير 

  :كاآلتي المعوقات أن الفار ويرى

                                                 
1 .G70��H ,F�� PD+ �$&�� Ngم، K+�� AF@H، ص -   
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 المناهج مع تطابقها لعدم األجنبية باللغة حاليا والمتوفرة الجاهزة التعليمية البرمجيات مالئمة عدم - 1

 .العربية

 بصورة إمكاناته ومن منه واالستفادة الحاسوب استخدام على كافيا تدريبا المدربين المعلمين توفر عدم - 2

 .والتعلم التعليم عمليتي في كاملة

 تحتاج والتي. ومناهجنا وأساتذتنا طلبتنا لتناسب ومقننة جيدة العربية باللغة تربوية برمجيات توفر عدم - 3

 التعليم، وطرق المناهج وفي البرمجية تشملها التي التعليمية المادة في لمختصينا من جهد إلى إعدادها في

 . لها يطمأن برمجية إلنتاج وذلك التعليمي النفس وعلم

 طويلة، ولفترة يظل سوف البرمجيات إنتاج أن نعلم فكما للطالب، المناسبة التعليمية البرمجيات اختيار - 4

 السوق غرقت فقد المجال هذا في التنافس الزدياد ونظرا الميدان، هذا في المتخصصة الشركات على معتمدا

 احتياجاتهم ويحقق طلبته، يناسب ما اختيار لألستاذ يمكن كيف المشكلة ولكن البرمجيات، هذه من بالعديد

 في يطور أو يعدل أن يستطيع ال المعلم أن كما إليها، االلتفات حتى يستحق ال ما منها وأن خاصة الفردية،

 .1مطبوعة تعليمية مادة ألي استخدامه في الحال هو كما البرمجيات، ههذ

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 � ا���ر -�.K+�� AF@H64 ،65، ص ص، ،إ+@اه�L� U� ا��آ  
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  :المراجع

: الرابط على متاح ،2014 جانفي: االطالع تاريخ المتعددة، الوسائط وديع، أبو - 
http://look85.yoo7.com/t1549-topic#8436 

 عبد الملك كلية مجلة ، اإلنترنت ةشبك عبر المتعددة الوسائط نظم(  ه 1419)  سيد مصيلحي حسين أحمد، - 
 .األربعون  العدد ، الحربية العزيز
 .  الفكر دار ، ،عمان التعليم في الحاسوب استخدام.(  م) 2002الوكيل عبد إبراهيم ، الفار - 
 العلوم في الصحي والوعي المفاهيم لتنمية المتعددة بالوسائط برنامج فعالية) م2006( زايدة، أبو يوسف حاتم - 
 .فلسطين بعزة االسالمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة األساسي، السادس الصف طلبة لدى
 والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار والتطبيق، النظرية بين التعليم تكنولوجيا): 2000( الحيلة، محمود محمد
 .2ط األردن، -عمان
 تدريس في المتعددة الوسائط ذات التعليمية جياتالبرم فاعلية) م2008(غالم، محمد ناجي بنت خديجة - 

 المتوسط األول الصف طالبات لدى واالحتفاظ والتحصيل العلمي التفكير مهارات تنمية في وأثرها الجغرافيا
 .السعودية العربية المملكة ، طيبة جامعة التربية، علوم في منشورة، غير ماجستير رسالة المنورة، بالمدينة

 .الخريجي دار ، الرياض التعليم، في الحاسوب تطبيقات ،(هـ1425( محمد لحافظا عبد سالمة، - 
 .. الخريجي دار ، الرياض ، وإنتاجها المتعددة الوسائط تصميم) م 2003( محمد الحافظ عبد سالمة، - 
 .المسيرة دار األردن، عمان، المتعددة، الوسائط تطبيقات) : م 2002(وآخرون ؛ مراد ، شلباية - 
 آفاق ،1ط المتعددة، بالذكاوات الصفي التدريس) : 2007(  نجيب نائلة ، الخزندار و إسماعيل عزو ، نةعفا - 
 .فلسطين ،
 تدريس في المتعددة الوسائط، تكنولوجيا استخدام فعالية) :  2003(  اهللا عبد ، وعرمان فيصل ، خمايسة - 

 .2 لعددا ، 1 المجلد ، الخليل جامعة مجلة ، الطبية القياسات مساق
 عمان ، والتوزيع للنشر المسيرة دار ، لألطفال التعليمية المواد) :2007( عدلي عاطف فهمي، - 
 على المتعددة الذكاءات نظرية ضوء في المتعددة بالوسائط برنامج أثر) م2008(عياد، محمود خالد منى - 

 منشورة، غير ماجستير رسالة ، بغزة السابع الصف طالبات لدى التعلم أثر وبقاء التكنولوجية المفاهيم اكتساب
 .فلسطين بعزة االسالمية الجامعة
 . الرشد مكتبة ، الرياض التعليم، تكنولوجيا منظومة) :م2003(عادل ، سرايا و أحمد ، سالم
 ، والتوزيع للنشر الفالح مكتبة ، والتطبيق التنظير بين المتعددة الوسائط): 2004(  محمد خالد ، فرجون - 

 . الكويت
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  :المداخلة عنوان

                              العالي التعليم في التقليدي والتعليم االلكتروني التعليم واقع

 -بجيجل يحيى بن الصديق محمد بجامعة ميدانية دراسة -

  عيساوي الساسي جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، / أ - 
 جيجل ، لزغد راضية/ أ - 

  :الملخص
 المختلفة، التعليمية المؤسسات عمل واقع في وبالغًا كبيرا تأثيرا واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا السريع التطور أثر لقد    
 مع متوازية جاءت التي المعلومات ثورة ساهمت كما. الثانية العالمية الحرب أعقاب في بدأت التي الحاسوب ثورة ظهور مع وذلك
 جديدة معلوماتية خدمات ظهور على أثمرت واالتصال، المعلومات نولوجياتك مجال في هائلة تطورات إحداث في الحاسوب ثورة

  .إحداها الجامعي والتعليم التعليم، مستويات بمختلف النهوض إلى جلها تهدف ومتنوعة،
 في برامج و أجهزة من التقنية إليه تتوصل ما أحدث تسخّر التي التعليم وتقنيات أساليب في الحديثة الثورة هذه أدت لقد     
 الباحثين اختلف الذي االلكتروني التعليم أبرزها الجامعات، مختلف في التعليم من جديدة أنواع وتطبيق بروز إلى ،التعليم عمليات
 تتيح التي المعلومات، تكنولوجيا على واالعتماد ومستلزماته، الحاسوب على اعتماده على اتفاقهم من بالرغم مفهومه، تحديد في

 أم بالجامعة، الدراسة بمقاعد كانوا سواء الطلبة، من لمجموعة هائلة بسرعة وبثها واسترجاعها ومعالجتها، بياناتال تخزين إمكانية
  .كذلك يكونوا لم
 الحديثة، التدريس طرق من كطريقة الجزائرية، الجامعة في االلكتروني التعليم واقع عن والبحث ،أكثر الموضوع إثراء قصد    
 الفرق ما الجامعي؟ التعليم في الحديث األسلوب هذا تبني يتم ولماذا ؟االلكتروني التعليم مفهوم ما :التالية التساؤالت طرح حاولنا
 االرتقاء اجل من اتخاذها الواجب اإلجراءات ماهيو اإللكتروني؟ التعلم متطلبات ماهي التقليدي؟ والتعليم االلكتروني التعليم بين
  التعليم؟ من النوع بهذا
 الحاسوب على المعتمد االلكتروني التعليم واقع البحثية المداخلة هذه في سنركز التساؤالت، هذه على اإلجابة لاج من    

 بعض على التعرف سنحاول كماو ،التقليدي التعليم وبين بينه لفرقا سنوضح كما ومتطلباته، همفهوم سنوضح حيث وملحقاته،
 العلوم بقسم التعليم هذا تطبيق مدى عن البحث نحاولس ثم ،)السابقة الدراسات(ضوعالمو هذا في الباحثين إليها توصل التي النتائج
  .والتوصيات النتائج بأهم األخير في لنخرج بجيجل، يحيى بن الصديق محمد بجامعة واالجتماعية اإلنسانية

  : الدراسة إشكالية: أوال
 في والتوسع للحاسوب المتزايد واالستعمال االتصاالت منظ وانتشار والتكنولوجي المعرفي بالتفجر الحالي العصر يتسم    

 والسعي المعلوماتية، بالتربية االهتمام  إلى أدت صغيرة، إلكترونية كونية قرية العالم جعل الذي األمر اإلنترنت، شبكة استخدام
 اهتمام تجذب تفاعلية، وتدريبية يميةتعل بيئة توفير خالل من الحاسوب استعمال أمية  في تبرز التي المعلوماتية األمية محو وراء
 العالمية، االتصال وسائل مختلف في التطور لهذا حتمية وكنتيجة. المستمر والتغير المتسارع بالتطور يتميز عصر في األفراد
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 أحسن ولو والتعليم، التعلم  عمليات في تستعملها التي العالي التعليم مؤسسات منها المتنوعة، لتقنياته تخضع المؤسسات أصبحت
  .اتصالية عمليات العمليتان هذان كون العلمي، التحصيل مستوى رفع في بالفعل سيساهم فإنه الصحيحة، بالطريقة استخدامها

 أصبح حيث خاصة، والجزائرية عامة، العالمية الجامعات في تطبق باتت التي الحديثة االتجاهات من االلكتروني التعليم يعتبر    
 ضرورات من ذلك يصاحب وما ، الحديثة التقنيات على واالعتماد التعليمي، للواقع العالي التعليم وزارات تتبناه استراتيجيا خيارا
 دخول تحدي قصد الحديث، التعليم أدوات وامتالك العصر، أدوات مع للتعامل وتهياتهم والطالب، التدريس، هيئة قدرات تطوير
 في الهائل التطور هذا لمواكبة استثنائية جهود بذل منها وسيتطلب تطلب ما الهائل، المعرفي واالنفجار المعلوماتية عصر العالم
  :التالية التساؤالت طرحنا ومنه ، واالتصاالت المعلومات تقنية
  ؟التعليم في الحديث األسلوب هذا تبني يتم ولماذا ؟ االلكتروني التعليم مفهوم ما -
  ؟التقليدي والتعليم االلكتروني التعليم بين الفرق ماهو -
  ؟العلمية المردودية وزيادة به، االرتقاء اجل من اإللكتروني، التعلم متطلبات ماهي -
  :الدراسة فرضيات:ثانيا
 . االلكتروني بالتعليم  االرتقاء إلى وملحقاته الحاسوب يؤدي -
 .التقليدي التعليم من أكثر االلكتروني التعليم تطبيق الجزائرية الجامعة أساتذة يفضل -

  :الدراسة أهداف/ ثالثا
  :منها العلمية األهداف بعض تحقيق إلى الدراسة هذه خالل من سعينا لقد
 . المفهوم هذا شساعة بسبب تحديداتها، تعددت التي المفاهيم احد باعتباره االلكتروني، التعليم مفهوم تحديد -
  .الجامعي بالتعليم االلكتروني التعليم تطبيقات في الحاسوب جهاز أهمية إظهار -
 التقليدي بالتعليم ومقارنته الطلبة، مع والتواصل الدروس، إلقاء في وتطبيقاته التعليم، من النوع هذا عن األساتذة معرفة مدى عن البحث -

 .غالبا السائد
  الجزائرية بالجامعة العلمية المردودية تحقيق في االلكتروني التعليم فعالية مدى عن البحث -
 بالجامعة االلكتروني والتعليم المعلومات، لتكنولوجيا التحتية بالبنية النهوض في تساهم أن لها يمكن توصيات صياغة إلى التوصل -

 .الجزائرية
 :المفاهيم تحديد/ رابعا

  :المعلومات تكنولوجيا )1
 في وتجهيزها المعلومات واختزال اقتناء" الحميد عبد تيمور محمد"و ،"الدين علم محمود" حسب المعلومات تكنولوجيا تعني    

 بالليزر، معالجة - أو ،ممغنطة او مرئية، او مسموعة، او مصورة، أو مطبوعة، كانت سواء ،حفظها وأوعية صورها، مختلف
  )33ص ،2010 دليو، فضيل(بعد عن االتصال أجهزة ووسائل االلكترونية، المعلومات من توليفة خالل من وبثها
 االلكتروني، البريد االنترنت، شبكة ،)الحاسوب( اآللي الحاسب: في فتتمثل م،بالتعل المرتبطة الرقمية التكنولوجيا أنواع أما    
 عبد(الجوال الهاتف االفتراضية، والجامعات المدارس االلكترونية، الكتب االلكترونية، المجالت الرقمية، المكتبات المحادثة، برامج
  .)62 ،61 ص ص ،2011 الدليمي، محمد اهللا

  :االلكتروني التعليم )2
 المعلومات وإرسال تلقي في وبرامجه، ووسائطه، الحاسوب على أساسا يعتمد الذي الحديث التعليم أنواع من نوع هو ئيا،إجرا

  المعلومات تكنولوجيا باستخدام التعليمية، العملية في الموظفة
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 :الحاسوب )3
 جماعية أو فردية تفاعلية مواقف ابتكار يةامكان يخلق التعليمية، األنشطة مع والمتعلمين المعلمين خالله من يتفاعل جهاز هو    
 أي في منها جزء إلى والرجوع العلمية، المادة أو للمحاضرة، المتكررة اإلعادة إمكانية مع وتنوعها، الوسائط تعدد خالل من معها
  )2009 اليماني، علي الكريم عبد(وقت

  :للدراسة النظري اإلطار/ خامسا
 :االلكتروني التعليم )1

 :االلكتروني التعليم مفهوم )1.1
 بعصر يسمى ما إلى الصناعي العصر من التحول خضم في التسعينيات منتصف في االلكتروني التعليم اصطالح ظهر   

 من والتدريبية التعليمية والمؤسسات الجامعات مكنت التي واالتصاالت المعلومات لتقنيات الواسع االنتشار نتيجة وذلك المعلومات،
 توظيف على تعتمد حديثة، تعليمية ووسائل أساليب ظهور إلى التكنولوجي التقدم أدى وقد اإلنترنت، شبكة عبر برامجها إطالق

 العرض ووسائل وملحقاته الحاسوب استعمال منها للتعليم، أفضل  بشكل والكفاءة الفاعلية تحقيق أجل من تكنولوجية مستحدثات
 اليوم مدار على التعلم إتاحة لغرض االلكترونية، والمكتبات االنترنت ةوشبك الصناعية واألقمار الفضائية والقنوات االلكترونية

 ومتحركة ثابتة مرئية بعناصر التعليمي المحتوى لتقدم متنوعة طرائق أساليب بواسطة يناسبه، الذي المكان وفي يريده ولمن
 بالتعليم اآلن يعرف ما وهذا .أقل ووقت وبجهد أعلى بكفاءة و ومتعة تشويقا أكثر التعليم يجعل مما وبصرية، سمعية وتأثيرات
  .)س د اللطيف، عبد محمود احمد(تعريفات عدة وردت والذي ، االلكتروني
 من تحديده حاول باحث كل أن حيث واختالفها، تعريفاته تعدد بسبب االلكتروني، التعليم مفهوم حول تام اتفاق يوجد ال       
 أساسا ذلك يعتبر ال من ومنهم االنترنت، شبكة هو أساسه أن يرى من فمنهم علمي،ال وتخصصه بحثه تخدم زاوية أو نظر، وجهة
 بين ومن الحديثة، التكنولوجية الوسائل إحدى باعتباره الحاسوب، و الحديثة، االتصال آليات من هو ما بكل فقط يكتفي بحيث له،

 :الشأن هذا في وردت التي التعاريف
 ظرفي عن بمعزل المتعددة الوسائط تقنيات استخدام طريق عن العلمية المعلومة تلقي أو التعلم عملية" اإللكتروني بالتعليم يقصد*

 أو نتاإلكسترا نت،ترااإلن اإلنترنت، تكون قد عديدة وسائل عبر واألساتذة الدارسين بين التواصل يتم حيث والمكان، الزمان
 تتضمن دولية معايير وفق وذلك المتعلم، يختارها التي والنوعية والكمية والزمان المكان وفق التعليم عملية وتتم .التفاعلي التلفاز
 عبد فياض د(ذاته المتعلم عاتق على أساسية بصفة التعلم مسؤولية وتقع .عليها يتحصل التي مجبراوال للمناهج الدارس استيعاب
 ) 2009حسون، كاظم رجاء اهللا،
 جزئية بصورة ومتابعة وتفاعل وتمارين شروحات من يتضمنه ما مع التعليمي ىالمحتو تقديم" بأنه ،"العريفي يوسف" هعرف كما* 
 موسى عمر استنيه، محلس دالل("االنترنيت شبكة عبر أو الحاسب، في مخزنة متقدمة بواسطة بعد، عن أو الفصل في شاملة أو

  )271 ص ،2007 سرحان،
 عملية في اآللي الحاسب استخدام أي الكمبيوتر، تكنولوجيا هي فيه التدريس لغة حيث التعليم من نوع التعليم هذا يعتبر كما    

 للتعليم طريقة بأنها والمبارك الموسى عرفها كما مشاركة، تقييم، لممارسة، عرض،: كاألتي مراحل أربع من تتكون منهجية
 ومكتبات البحث، واليات اتورسوم وصورة، صوت من المعتمدة ووسائطه وشيكاته، حاسب من الحديثة، االتصال آليات دامخباست

 في أنواعها بجميع التقنية استدام هو المهم الدراسي، الفصل في أو بعد، عن كان سواء ، االنترنت بوابات وكذلك الكترونية،
  . )3ص ،2009 شيهب، عادل بوالفلفل، ابراهيم(فائدة وأكثر جهد، واقصر وقت، بأقصر للمتعلم، المعلومة إيصال
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 ووسائطه وشبكاته حاسب من الحديثة االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة"بأنه االلكتروني التعليم سمرة بوأ محمد عرف كما    
 في او بعد عن كان سواء االنترنت، بوابات وكذلك الكترونية، ومكتبات بحث، واليات ورسومات، وصورة صوت من المتعددة
 أبو محمد( جهد واقل وقت بأقصر للمتعلم المعلومة إيصال في أنواعها جميعب التقنية استخدام هو هنا فالمقصود الدراسي، الفصل
  .)61ص ،2010 سمرة،
 :التعليم من نوعين التعليم هذا يقدم
 زمني جدول ووفق تقريباً واحد وقت في معاً يتواصلون والمدرسين الطلبة جميع أن يعني : المتزامن اإللكترونـي التعلــــم 

  التعلم عملية من يسهل مما الخط على المعرفة يتبادلونو ليتلقون مسبقاً محدد
 بإنجاز الطلبة يقوم حيث اإللكتروني للتعلم التقليدي المعنى يعطي فهو:  المتزامــن غيـــر اإللكترونــي التعلــــم

 وقد.  اإلنترنت أو ترانتاإلن وشبكة المدمجة األقراص على باالعتماد وذلك يالئمهم الذي الوقت وفي ذاتي بشكل الدراسية مهامهم
 ذاتي بشكل يكون قد أو ، اإللكتروني والبريد الشبكة على اإلعالنات لوحات خالل من المدرسين مع المداخالت من نوع يحصل
  . حقيقي مدرس عن بدالً المراجع الى بالروابط ومسنود بالكامل
 في أنواعها بجميع التقنية يستخدم تعليمي نظام االلكتروني مالتعلي ان على تتفق معظمها فان وتعددت، التعاريف، اختلفت ومهما   

 العلمي التحصيل من) الجامعي الطالب( الدارس يمكن  فائدة، واكبر جهد، وباقل ممكن، وقت اقصر في للمتعلم المعلومة ايصال
 .جوانبها بكافة التعليمية العملية من واالستفادة

  :االلكتروني التعليم اهداف )2.1
 فيما والمتمثلة تحقيقها، إلى االلكتروني التعليم يسعى التي األهداف" استيتية محلس ودالل" ،"سرحان موسى حسن" الدكتور حدد
  :)287 ،286 ص ص ،2007 سرحان، موسى عمر استتيه، محلس دالل(يلي
 والخبرة المعلومات مصادر في والتنوع جديدة، الكترونية تقنيات خالل من تفاعلية تعليمية بيئة خلق -
 اآلراء لتبادل الهادفة والحوارات والمناقشات واالراء، الخبرات تبادل خالل من والمساعدين والمعلمين الطالب بين التفاعل عملية مدع -

 االلكتروني البريد مثل المختلفة، االتصال بقنوات واالستعانة
 .ةالحديث التعليمية التقنيات الستخدام التقنية المهارات واألساتذة المعلمين إكساب -
 .والمعلومات االتصال تقنيات الستخدام الالزمة الكفايات أو المهارات الطالب إكساب -
 مثل تكرارها، إعادة يمكن المتميزة التعليمية والممارسات ، نموذجية صورة في تقدم فالدروس معيارية، صورة في وتقديمه التعليم نمذجة -

 .متعددة وسائط من ابه يتصل وما والصورة، الصوت لتقنيات األمثل االستغالل
 والمتالحقة رةمالمست والتكنولوجية العلمية التطورات مع يتواكب حتى التعليمية العملية في األستاذ او المعلم، دور تطوير -
 مع للمعرفة، مصدرا باعتباره المعلم، على االقتصار وعدم والمحلية، العالمية االتصاالت شبكات خالل من الطالب اتصاالت دائرة توسيع -

 المعرفة من الطالب يستزيد كي اخرى، تعليمية بمواقع التعليمي الموقع ربط
 وإدارتها التعليمية المؤسسات عمل لتنظيم تعليمية شبكات خلق -

  :التقليدي والتعليم االلكتروني، التعليم بين الفرق )2
 لألساتذة سلطة توجد ال انه كما المطلق، الخبير هو األستاذ أن بفكرة قناعة اقل الطالب يجعل المعلومات من الهائل الكم ان    
  من التحول من الطالب يستفيد وسوف تكافئية، عالقة باألستاذ الطالب عالقة تصير وبالتالي الطالب أمام المعلومات سيل إليقاف
 يمكن صور ذات للمعلومات وصالت مع التعامل على الطالب تساعد والتي ،حسية أكثر ثقافة إلى التقليدية المطبوعات ثقافة
 االرتباط من المزيد وتوفر الذاكرة فتحفز  حيوية، أكثر المحاضرات محتوى االنترنت شبكة تجعل وقد وتذكرها، رؤيتها

 المنشورات تقدمه مما أسرع بشكل والعلماء الطالب نظرائهم من العديد مع الكتروني بشكل التواصل أيضا يمكنهم ما بالموضوع،
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 محمد(المعرفة من عالميا والمتزايد الهائل الكم في تكمن التعلم مجال في المعلومات لتكنولوجيا فعةمن أفضل فإن لذا .التقليدية
  .)480ص ،2011 مرعي، احمد توفيق الحيلة، محمود
 سرحان، موسى عمر استتيه، محلس دالل(يلي فيما البعض حددها،التقليدي والتعليم االلكتروني التعليم بين اختالفات عدة هناك    
  : )297 ،229ص ص ،2007

 التقليدي التعليم االلكتروني التعليم
 المعرفة انتاج على تركز التي التقليدية الثقافة على يعتمد المعرفة معالجة على تركز رقمية ثقافة يقدم
 البنية لتجهيز تطبيقه بداية في عالية تكلفة إلى يحتاج
 اعدينمس الى وحاجته ،...)تدريب برمجيات، حاسبات،(التحتية
 التفاعلية البيئة لتوفير

 بنقل يقوم الذي هو المعلم الن عالية، تحتية تكلفة الى يحتاج ال
 بالوسائط االستعانة دون تقليدية بيئة في الطالب اذهان الى المعرفة

 االلكترونية
 بعد، عن التعليم(  والزمان المكان نفس في تعليم بتقديم يلتزم ال

 ..)المتزامن التعليم
 التعليم قاعة وهو والمكان، الزمان نفس في الطالب يستقبل
 متزامن فهو وبالتالي المباشر،

 يعتمد ألنه العلمية، المادة تعلم في وفاعليته الطالب نشاط إلى يؤدي
 الذاتي التعليم على

 المعلم، من المعلومة تلقي على يعتمد ألنه سلبي، الطالب يعتبره
 للطالب جهد أي دون

 في التعلم، على للطالب ودافعية إثارة أكثر علميال المحتوى يكون
  مرئية الكترونية هيئة

 فيه زادت وان مطبوع، كتاب هيئة على العلمي المحتوى يقدم
 الفنية الدقة على تتوافر ال فهي الصور،

 بعض طريق عن األسئلة وطرح المعلم، مع التواصل حرية
 .االلكتروني البريد مثل الوسائل

 فقط الدراسية الحصة توق التواصل يحدد

 المادة تلقي يستطيع حتى األجنبية، اللغات الطالب تعلم ضرورة
 عالميين أساتذة من المحاضرات إلى واالستماع العلمية

 الطالب فيها يعيش التي الدولة لغة هي المستخدمة اللغة

 قدرته المتعلم لدى وينمي المشكالت حل طريقة على يعتمد
 اإلبداعية

 المعرفي الجانب على ويركز واالستظهار، لحفظا على يعتمد
 األخرى الجوانب حساب على للمتعلم

 طويلة لسنوات تطوير أو تغيير أي دون ثابتة التعليمية المواد تبقى جديد ماهو بكل الكترونيا المقدمة التعليمية المواد تحديث سهولة
 أكثر تكون التي اليومية، حياته وأساليب وتقنياته، وعلمه فكره في الغرب وراء الجري في وتتجلى تبدو التبعية أزمة إن     

 العربي الواقع وان خاصة بالتكنولوجيا، العلم ارتباط بسبب التكنولوجية والتبعية العلمية التبعية بين الفصل يمكن ال حيث خطورة،
 التطبيقية لوظيفته العربي العلم وافتقار العلمية، للتبعية مباشرة نتيجة جاءت الصناعي للغرب التكنولوجية التبعية ان يشهد

 تكنولوجيا أبنائها تعد أن تستطيع التي التعليمية النظم إلى تفتقر العربية المجتمعات فان بالمقابل فاعل، غير علم ألنه والمجتمعية
 إلى تسارع إن عليها بد ال لذلك العربية، التكنولوجية الوسائط إلى تفتقر وأنها خاصة المجال، هذا في نفسها على تعتمد حتى
  .)28ص ،2008 احمد، جاد محمد( العالم في حولها يدور ما تواكب التي العربية التعليم منظومة تطوير
  :الحاسوب و اإللكتروني التعليم )3
  كبيرة بيةجاذ ذات تكنولوجية تقنية يعتبر اذ الحديث، والتعليم التربية في المستعملة الحديثة التقنيات  إحدى الحاسوب يعتبر    

 الصور الموسيقى، الرسوم، خالل من التعليمي الموقف بواقعية ويشعره الفردية، قدراتهم حسب للتعلم دافعية لديه تثير للطلبة،
 وسيلة اعتباره إلى إضافة. والمغامرة التجريب روح فيها تدعم والتي التعليمية، واألعمال باألنشطة القيام من يمكنه ما. البيانية
  .أيضا ألستاذل مساعدة
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 يتيح مما المعلومات،  تقديم خاللها من يمكن" سوبس"و" وياسون"و" اتكنسون"من لك يد على الحاسوب بمساعدة التعليم ظهر لقد    
 )358ص ،2011 مرعي، احمد توفيق الحيلة، محمود محمد(المسائل من مسالة  حلول بنفسه ليكتشف المتعلم أمام الفرص
 موسى عمر استتيه، محلس دالل(منها التعليم في الحاسوب استخدام ضرورة إلى تدعو التي والمبررات األسباب من العديد هناك

  : )314 ،331ص ص ،2007 سرحان،
 عند واسترجاعها المعلومات هذه لحفظ وسيلة عن البحث الى اإلنسان دفع المعلومات فعصر: المعلومات وتدفق المعرفي االنفجار �

 .الغرض هذا تؤدي سيلةو أفضل والحاسوب الضرورة،
 بالقدرة يتميز كما والسرعة، واإلتقان بالدقة الحاسوب يتميز حيث المعقدة، الرياضية العمليات أداء في اإلتقان و المهارة إلى الحاجة �

 .المعقدة الحسابية العمليات أنواع جميع على
 مع التعامل إلى بحاجة اإلنسان يجعل مما رعة،الس عصر هو العصر هذا الن:  المعلومات على الحصول في السرعة إلى الحاجة �

 .المعلومات من الهائل الكم هذا
 والفنية، اإلدارية األعمال في الماهرة العاملة األيدي من كبيرة مجموعة أعمال تأدية الحاسوب يستطيع حيث:البشري العنصر توفير �

 .والتعليم التربية ميدان منها لميادين،ا كافة في الحاسوب خالل من واسترجاعها المعلومات إدخال لسهولة وذلك
 مهارات في مشكالت يواجهون من او بسيط، عقلي تخلف من يعانون من لدى وذلك: التعلم صعوبات لمشكالت الحلول إيجاد �

 .االتصال
 .المتقدمة التقنيات حول يتمحور لعالم الطالب تهيئة خالل من وذلك: المستقبلية العمل فرص تحسين �
 .وتركيبها وتحليلها البيانات جمع التفكير، المشكالت، حل في وتتمثل: عليا عقلية عرفيةم مهارات تنمية �
 : واالنترنت االلكتروني التعليم )4
 احمد جودت( يلي ما استخداماتها بين فمن الخرى، جامعة من وتختلف الجامعي التعليم في االنترنت استخدامات تتعدد
  ): 225- 224 ص ص ،2008،سعادة
 مما المعلومات، إلى للوصول الشبكة أتاحتها التي الكبيرة اإلمكانات نتيجة العالم، مستوى على التعليم مصادر من مصدرك استخدامها -

 المنهجي الكتاب في يجدها ال قد التي المعلومات بأحدث الطلبة تزويد إلى يؤدي مما/ الشبكة هذه عبر البحث على الطلبة يشجع
 تعليمه وقت ويقلل وعمله، بنفسه، الطالب ثقة تعزبز الى يؤدي ما وهذا المقرر،

 الطلبة يستطيع بحيث االنترنت، شبكات على صفحات شكل على الدراسية ومواردها التعليمية مناهجها بطرح الجامعات قيام -
 أماكنهم ومن فراغهم، أوقات الصفحات وتصفح الشبكة، خالل من منها االستفادة

 ...تطرحها التي والمقررات فيها، القبول ونظام تقدمها التي الخدماتو بالجامعة للتعريف كوسيلة استخدامها -
 التنقل، في والجهد للوقت إهدار دون العمل وأوراق البحوث تبادل وكذلك والطلبة، االساتدة بين سواء النظر، وجهات تبادل إمكانية -

 فعال تعليمي كوسيط بها واالكتفاء
 كبيرة بسرعة المتخصصة البحوث ومراكز امعاتالج من الحديثة البحوث على الحصول إمكانية -
 حسب العلمية األنشطة متابعة واألساتذة الطلبة ومساعدة والمؤتمرات التعليمية األنشطة عن لإلعالن كوسيلة استخدامها إمكانية -

 والصور الخرائط مثل مطبوعة مواد كإرسال واليها الجامعة من المعلومات نقل االختصاص
 مقيد وغير حرا تعليميا جوا توفر الشبكة الن التقليدي، التعليم من أكثر للتعلم والدافعية واإلثارة التحديث من جوا الطلبة إعطاء -

 . دافعا المراقبة عن بعيدا وخاص مريح جو الى االستفادة من الخجولين الطلبة تشجع كما ، ومكان بزمان
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  :السابقة الدراسات/ سادسا
 المجاالت شتى في تقنياتها استخدام العالم، في المعلومات وتكنولوجيا االتصال مجال في تحدث التي التغيرات فرضت لقد    

 مدى عن والبحث الموضوع، هذا تناول إلى الباحثين من بالعديد دفع ما فعاليته، ومدى تطبيقاته، االلكتروني، التعليم مثل العلمية،
  :الدراسات هذه بين ومن العالي، التعليم في فاعليته
  ":العالي التعليم لتجويد فاعلة وسيلة االلكتروني التعليم" اللطيف عبد محمود احمد سةدرا �
 العالي، التعليم تجويد في تسهم أن يمكن التي الجوانب من جانبا تناولت حيث بالعراق، بابل بجامعة الدراسة هذه كانت     

 التعليم وهو التعليم وسائل من حديث نوع وهو أال المتقدمة، اتوالمجتمع العربية، المجتمعات بين والتقني المعرفي الفارق وتقليص
 ايجابياته، ذكر ثم  الدول، بعض في المطبقة التجارب وبعض ومتطلباته، االلكتروني التعليم مفهوم وضح حيث االلكتروني،

 النتائج صياغة إلى األخير في ليتوصل التقليدي، والتعليم االلكتروني التعليم بين مقارنة  أجرى كما  والسلبيات، مميزاته،المعوقات
  :التالية
 شبكة خالل من والتعلم االلكتروني، العرض ووسائل بالحاسوب التعلم منها متنوعة، أنماطا يشمل االلكتروني التعليم مفهوم إن .1

 .بعد عن التعلم تقنية وتوظيف ،افتراضية بيئة في والتعلم البيانات، قواعد شبكة خالل من والتعلم االنترنت،
 في التعليم من النوع هذا فاعلية على تؤكد االلكتروني التعليم مخرجات على أجريت التي الدراسات معظم إن .2

 .السواء حد على والمدرسين الطلبة كفاءة تطوير
 عدد تعليم متعة،و تشويقا أكثر التعليم جعل الجهد، وتقليل الوقت اختصار منها؛ عديدة ايجابياتٕو ميزات االلكتروني للتعليم .3
 أما .كثير ذلك وغير المعلومات، من كبير كم استعراض إمكانية الذاتي، التعليم تحفيز والمكان، الزمان قيود دون الطالب من كبير
 المدرسين من كبيرة نسبة افتقار و والطالب، األستاذ بين اإلنساني للتفاعل ضعف فهي؛ االلكتروني التعليم ومعوقات سلبيات
 و كاف، بشكل االلكتروني التعليم مستلزمات توفر عدم و واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا وسائل مع التعامل لخبرة والطلبة
 .العراقية الجامعة في االلكتروني التعليم تطبيق أمام أساسية عقبة تعد التي الكهربائي للتيار المتكرر االنقطاع مشكلة
 هذا أساس هو الذي العالي التعليم ومنها الحياة ميادين كافة على فسهن يفرض والتكنولوجي العلمي التقدم إن .4

 بين ومن .العالي التعليم في حادة أزمة من يعاني الذي العراق بلد في خاصة التقدم هذا مواكبة يجب لذا التقدم،
 .االلكتروني بالتعليم يسمى ما تأفرز التي االلكترونية واألجهزة والمعلومات االتصاالت تقنيات هي والتكنولوجيا العلم منجزات
  "مقارنة تحليلية دراسة التقليدي، والتعليم االلكتروني، التعليم" بعنوان حسون كاظم ورجاء علي، اهللا عبد فياض د دراسة �
 التغلب وكيفية تعترضه التي العقبات منافعه، وخصائصه، االلكتروني التعليم مفهوم توضيح في لبحثل الرئيسي الهدف تمثل    
 نظام (LCMS) منها ولكل التعليمي المحتوى أدارة نظام ، التعليم إدارة في متخصصة أنظمة عدة وجود عن تحدث كما .عليها
 التطرق المهم من وكان .بينهما اختالف وأوجه تداخل أوجه هنالك كانت لذلك خصائصه، منها االلكتروني (LMS) و التعلم أدارة
 أيضاً البحث يتضمن كما .التعليم في االلكتروني واألسلوب التقليدي األسلوب بين مقارنة ءاجرا إلى إضافة بينهما الدمج إلى

 و المفردة العلمية المادة بين للتواصل (LMS)، التعليمي المحتوى تحويل وكيفية ل بروتوكو استخدام كيفية عن متكامال توضيحا
  :التالية النتائج إلى األخير في توصل وقد. الكتروني محتوى إلى التقليدي التعليم تسيير نظام
 من التعلم باإلمكان أصبح الدراسي الفصل وبمدة المحاضرة، ومكان بوقت وااللتزام الدراسية، والمقاعد الصف هيكل عن بعيدا  -
  الكترونية، يةرقم مناهج إلى التقليدية المناهج بحزم نوصي لذا ألنت، شبكات وعلى العالية التقنية ذات الحديثة التعلم وسائل خالل
 .ألنت وشبكات الحاسوب مجال في عالية تقنية كفاءة ذو فني كادر بذلك ويقوم
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 عند ومهارة وكفاءة خبرة إلى تحتاج كلها وسمعيات صوتيات فيديو ،أفالم صور من ألنت على المتوفرة اإليضاح وسائل ان   -
 مباشرة بصورة والمتدربين للطلبة المحاضرات بتقديم ليقوموا نوالمدربي المدرسين بتدريب نوصي لذا للطالب وتقديمها استخدامها
  .كفوء وبشكل
  ":ميدانية دراسة الجزائرية، بالجامعة االلكتروني التعليم واقع"شيهب وعادل بوالفلفل ابراهيم دراسة �
 والتعليم االلكتروني تعليمال حول الثالث الدولي المؤتمر في قدمت الجزائرية، الجامعات مختلف من أستاذ 24ل ميدانية دراسة هي
 عن والبحث الجزائرية، بالجامعات التعليم من النوع هذا استخدام واقع معرفة إلى تهدف كانت وقد ،2013 بالرياض، بعد عن
 الدراسة هدفت كما التعليم، من النوع هذا ظل في الجامعي األستاذ دور وتحديد ، األساتذة نظر وجهة من االلكتروني التعليم مفهوم
 :يلي كما الدراسة نتائج جاءت وقد التعليم، من النوع هذا وسلبيات ايجابيات عن البحث إلى
 .العالقة ذات المفاهيم أهم على اطالعهم وكذا االلكتروني، التعليم بمفهوم المبحوثين األساتذة اغلب إلمام �
 الجزائرية الجامعة في اتالمستلزم هذه نقص إلى وإشارتهم االلكتروني، التعليم بمتطلبات األساتذة وعي �
 ولو اطالعهم على يدل مما الدراسة، ادبيات من عنها يتوفر بما التعليم، هذا وسلبيات ايجابيات إلى المبحوثين األساتذة نظرة ارتبطت �

 التعليم هذا عن نظريا
 في التعليم من النوع هذا رانتشا وضعف الممارسة، نقص الى يرجع االلكتروني التعليم ظل في األستاذ دور عن واضح تصور غياب �

 .الجزائرية الجامعة
 .االلكتروني التعليم يقتضيه ما مع يتناسب بما الطالب دور تحديد �
 بشرية وعوامل العنكبوتية، للشبكة التحتية بالبنية  بتأخر تتعلق تقنية عوامل بسبب الجزائرية، بالجامعات االلكتروني التعليم تطبيق ضعف �

 التعليم، من الحديث النوع هذا الستخدام والتحفيز، الوعي وقلة االلكترونية، الثقافة ونقص ، البشرية الكفاءاتو المهارات، بنقص تتعلق
 .الطالب طرف من أو األستاذ طرف من سواء

  :للدراسة الميداني الجانب/ سابعا
 من عينة على واالجتماعية، اإلنسانية ومالعل بكلية بجيجل، يحيى بن الصديق محمد جامعة في للدراسة المكاني المجال تمثل لقد    

 وقد ،2014 سنة من جانفي شهر استمارة، طريق عن بيانات عدة خاللها من جمعنا مقابلتهم، تمت أستاذ، 12ب قدرت األساتذة
  :التالية البيانات على تحصلنا
  :األساتذة لدى االلكتروني التعليم مفهوم �
 هاير من فمنهم بالجامعة، االلكتروني التعليم مفهوم حول وتوجهاتهم األساتذة، أراء اختالف الميدانية، المقابالت وضحت لقد    
 مسموعة، مرئية،-أشكال عدة في المعلومات تبادل خاللها من يتم ،ضخمة شبكة باعتبارها االنترنت، شبكة توفر يشترط تعليم أنهب
 ذات حديثة الكترونية وسائط وجود يكفي اذ التعليم، نم النوع هذا في الشبكة هذه توفر يشترط ال من ومنهم ، -مقروءة أو

  . التعليمية العملية هذه أساس يعتبرونه الذي الحاسوب مثل اآللي، اإلعالم تقنيات ومختلف الواسعة، المردودية
 في طبيقاتهت بعض عن ويعلمون يدركونه، أنهم إال االلكتروني، التعليم مفهوم حول المبحوثين األساتذة أراء اختالف رغم    
 متطلبات حسب وذلك فقط، نظريا ولو المتقدمة، والتكنولوجيا المعرفة عصر متطلبات مع تتماشى نخبة كونهم ذلك العالي، التعليم
  .جامعاتها من جامعة كل توفرها التي التحتية البنية وحسب ، دولة كل

  :التقليدي التعليم على االلكتروني التعليم تفوق مدى �
 التعليم على يتفوق االلكتروني التعليم أن يعتقدون الجامعة، في التعليمية مهنتهم يزاولون اللذين ألساتذةا من %40 إن    

 يحقق ال إذ الرأي، هذا يعارضون  %60 هناك أن إال .الفاعلية الكثافة، السرعة، منها كثيرة ايجابيات على لتوفره التقليدي،
  :منها أسباب لعدة وذلك بالضرورة، ليس أو دائما، االيجابيات هذه االلكتروني التعليم
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 التعليمية المادة مع المتعلم آو الطالب تفاعل ودرجة خصوصياتها، تعليمية أو تربوية، عملية لكل أن  -
 المادة على الحصول اجل من االلكترونية، المواقع الجل الطالب يدخل فأحيانا اإلنهاء، اسمه لمشكل المجال تفتح الوسائل هذه ان -

 .الوقت وتمضية التسلية أو الدردشة، في وقته تهدره التي االجتماعي التواصل مواقع أمام نفسه يجد به فإذا ية،العلم
 .ايجابية نتائج إلى للوصول يؤهلها ما إلى االلكترونية المواقع وضعف التصميم ضعف -
  :االلكتروني التعليم متطلبات �
 تكنولوجيا ودمج والمتعلم، المعلم من كل حاجة في والتغير التقني التطور اتضرور إلى استجابة للتغيير الجامعات بنية تحتاج    

 هذا من الهروب -التعليمية بالمؤسسة والموظفين األساتذة من كل قدرة لعدم ونظرا  .للجامعة األساسية البنية في المعلومات
 متطلبات االلكتروني للتعليم أن األساتذة هؤالء بعض يرى المرجوة، ايجابياته تحقيق االلكتروني التعليم يستطيع حتىو الواقع،
  :يلي فيما أبرزوها تحقيقها، يجب مختلفة
 .لذلك األستاذ تحفيز في يساهم ألنه االلكتروني، التعليم منظور وفق الجامعي الطالب تكوين إعادة -
 .نواحيال كل من المعلومات تكنولوجيا على طرأت التي والمستجدات ،الجديدة المتطلبات مع األستاذ تكوين -
 .الجميع متناول في وسهلة منظمة، ،)واألستاذ الطالب( الجميع قبل من مرغبة تكون االلكترونية، الوسائط مع للتعامل قواعد إرساء -
 وقت كل في إليها الدخول يرغب بما التواصلية الواجهات وتحسين باستمرار، وإثرائها البيانات قواعد تطوير -
 في أو ،العالي بالتعليم سواء االلكتروني، التعليم بأهمية التعليمية العملية في المساهمة األطراف كل وتوعية االلكترونية، الثقافة نشر -

 .تسبقه التي التعليمية المراحل
 بالحاسوب، الخاصة والمعامل التدريس، وقاعات الجامعية، بالمؤسسات الحاسوب جهاز توفير على ترتكز تحتية، الكترونية بنية توفير -

 الحاسوب أجهزة عمل لمتابعة واألخصائيين بالفنيين ذلك في استعانة ،)االنترنت(للمعلومات العالية بالشبكة االتصال خطوط فيروتو
 .الجامعي التعليم هيئة ألعضاء خاصة والتربوية، التقنية الجوانب لتطوير مناسبة تدريبية دورات إجراء مع وصيانتها، والشبكة

 :اللكترونيةا لالهداف االساتذة تحديد �
   :أهمها من المادية وغير المادية المتطلبات من جملة توافر يتطلب االلكتروني التعليم ان االساتذة يرى
 االنترنت عبر لالتصال وشبكة االلكترونية العرض أجهزة و وملحقاتها الحاسوب بأجهزة والمتمثلة المادية اإلمكانات توفير -

 .مناسبة أثاث و وقاعات الكترونية ومكتبة والفضائيات
 .التعليمية البرمجيات وعلى ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مع التعامل مهارات على والطالب ،الجامعي األستاذ تدريب  -
 .والمعلومات االتصاالت بتكنولوجيا المتعلقة األجهزة وصيانة تشغيل في المتخصصة الفنية البشرية الموارد وتدريب توفير -
 . مدروسة ومنهجية تخطيط وفق االلكتروني، للتعليم المطبقة العربية وحتى الغربية، والجامعات الدول تجارب من االستفادة -
  :الجزائرية بالجامعة االلكتروني التعليم تطبيق ومدى جيجل، جامعة تستعملها التي التكنولوجية الوسائل �
 العلمي بالواقع االهتمام في ضعفا هناك نجد فسوف خاص، بشكل الجزائري والتعليم عام، بشكل العربي التعليم لواقع نظرنا لو    

 وفي ، ظهورها من طويل وقت بعد إال الجديدة  التكنولوجيا االعتبار بعين يأخذ ال الذي التعليمي، المستوى على والتكنولوجي
 النوع هذا إن . والتكنولوجية العلمية التبعية ترسيخ من يمكن ما األجنبي، والتقنين والنقل، التقليد على االعتماد يتم تصنيعها مجال
 تطبيق عن البعد كل بعيدين زلنا ال كوننا محتشم، بشكل الجزائرية جامعتنا في استخدامه يتم األساتذة، يراه كما التعليم من

  .  مجتمع كل خصوصية وفق مضمونها يتغير التي االجتماعية الظواهر مثل مثلها المستوردة، االتصال تكنولوجيات
  :في تتمثل وهي بالكثيرة، ليست يحيى، بن الصديق محمد جامعة تستعملها التي يميةلعالت الوسائل إن    
 للتطور نظرا انه كما التعليمية، العملية و اإلدارة في الكاتبة لآللة بديلة أو ،حسابية لمعدات الحواسيب استخدمت حيث: الحاسوب*

 ،االنترنت على ماداالعت دون من حتى الحاسوب، باستخدام يتم التدريس إلى تقليديةال التدريس أنماط من االنتقال فان التكنولوجي،
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 فيما وتصفحها الشخصي، الحاسوب على تخزينها تم التي المعلومات بعض استعمال طريق عن أو المدمجة، باألقراص واالكتفاء
  .للتعليم المناسب الوقت في بعد
 التفاعل كحدوث عدة مزايا له ان منطلق من للتعليم، جديد وأفق جديدا، نوعا أعطاه التعليم في الحاسوب استخدام انتشار إن    
 على يعتمد الزال التعليمي، النظام تطوير رغم التدريس، في التقليدية باألساليب المعلمين بعض تمسك أن إال والطالب، األستاذ بين

 من متعددة تكنولوجية ووسائل أساليب استخدام إلى بدوره أدى لذياو السريع، العلمي التقدم مع تتماشى ال التي التقليدية الطرق
 حواسبهم على يعتمدون -كل نقل لم ان– األساتذة اغلبية ان هنا ونذكر مخرجاته، بمستوى واالرتفاع التعليم فاعلية مدى زيادة اجل

 .التعليم ملياتع في يوفرها التي االيجابيات بسبب للطلبة، العلمية المادة وعرض إلقاء في الخاصة،
 حيث ، الفيديو عرض أجهزة أو بالكمبيوتر توصيله يتم الذي ،)الداتاشو( البيانات عرض جهاز مثل االلكترونية العرض وسائط*

 الصورة تفاصيل إظهار في تساعد كبيرة عرض شاشة على) كتابة او صورة(العرض صورة وتكبير عرض في  دوره يتمثل
 . المعروضة

 هذا يأخذ حيث ،)power point(باوربوينت برنامج مثل الصف، داخل والتفاعل الوضوح توفر التي ليميةالتع البرامج بعض*
 أصبح إذ الماضية، السنوات خالل نفسه فرض والذي Microsoft Windowsالتشغيل نظام وانتشار وانتشاره، شعبيته، البرنامج
 فقد البرنامج هذا واستخدام لسهولة ونظرا الشخصية، الحواسيب أجهزة مع المباعة البرامج مجموعات مكونات من حتميا وجودها
  شيوعا أكثر مؤخرا أصبح
 يتوفر لكنه التدريس، مدرجات أو بأقسام االنترنت شبكة توفر عدم بسبب الجامعة، أسوار خارج يستعمل إذ: االلكتروني البريد*
  :أبرزها  والطالب، األستاذ من كل منها ينتفع مزايا عدة على
 إرسال أو منهم، المطلوبة المنزلية للواجبات كإرسالهم لطلبته رسائل األستاذ إرسال خالل من والطالب األستاذ بين كوسيط دامهاستخ -

 وأبحاث مذكرات من  المنجزة األعمال من جزء أو ، البحوث إرسال أو ، الواجبات هذه حلول إرسال في تتمثل لألستاذ رسائل الطلبة
 .التخرج

 النهار أم الليل فترات في كانت سواء مقيدة، غير مختلفة أوقات في والمتعلمين المعلمين بين صلالتوا إمكانية -
 .الجامعية للمؤسسة الداخلي النظام أو والقوانين، والتعليمات اللوائح إرسال مثل واإلدارة، األساتذة، الطلبة، بين التواصل إمكانية -
 جامعات في تعقد التي العلمية الملتقيات في المشاركة لةأمس مثل. العلمية األبحاث كزومرا الجامعات، بين والتواصل االتصال إمكانية -

 .خارجها أم الجزائر، داخل سواء متفرقة، ومعاهد
  :التقليدي للتعليم األساتذة معارضة مدى �
 التعليم في الموجودة السلبيات سببب روني،االلكت التعليم على سيادته ويؤيدون التقليدي، التعليم بقاء يؤيدون األساتذة أغلبية إن    

 الفنية الكوادر نقص التقليدية، بالنظم اإلدارة وتمسك الجزائرية، جامعتنا في متوفرة الغير التقنية بالعوامل هطارتبا مثل ،االلكتروني
 هذا الجزائرية، الجامعة او لي،العا يملالتع إلى  إدخاله و البرامج، إعداد تكلفة وارتفاع وتقنياته، الحاسوب مع التعامل على القادرة
  :مثل إخفائها يحاول والتي نفسه، األستاذ في تتوفر التي السلبيات بعض هناك أخرى، جهة من .جهة من

 . األجنبية اللغات في تحكمهم وضعف اللغة، مشكل -
 كل في العلمية المعارف وتدفق ة،المعلوماتي الثورة زمن في وجود أي لها يكون ال ان يفترض التي التقنية او المعلوماتية األمية  -

 .الجامعيين األساتذة هؤالء وتأهيل لتدريب ووقتا جهدا يتطلب ما ثانية،
 .عنها غنا في كان أخرى أعباء زيادةو مسؤولياته، في ذلك يزيد ان من األستاذ تخوف -
 .التعليم في جديدة وطرق أساليب تعلم الى الحاجة  -
  .المعرفي للعطاء األساسية الركائز من كونه ،المعلم تطوير على التركيز من بدال هذا، كل عن االبتعاد اجل ومن    
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  :الجامعي بالتعليم االرتقاء اجل من اتخاذها الواجب اإلجراءات �
  :يلي مافي تتمثل إجراءات عدة اتخاذ من البد انه األساتذة يرى الجامعي، بالتعليم االرتقاء قصد
 عناصر توظيف مع البيانات، قواعد وتطوير إنشاء في في مختصين تكوين األساسية مهامها ي،االلكترون بالتعليم خاصة هيئة إنشاء -

 .التعليم من النوع هذا تكلفة لخفض نحتاجها التي التقنية
 .االلكتروني والتعليم التدريب أسس بناء في الخاص عطاالق إشراك -
 لها يمكن قاعدة تكوين اجل من وذلك العصر، وتغيرات تتماشى والتي الجامعي، قبل التعليم مدارس في حتى االلكتروني الوعي نشر -

 .مستقبال تتطور أن
 .المجال هذا في الرائدة األجنبية الجامعات مع التعاقد -
 ال التي التجارب استيراد وتجنب دولة، كل بها تتميز التي الخصوصية االعتبار بعين األخذ مع الدول، بعض تجارب من االستفادة -

 .الجزائرية لجامعةا وبيئة تتالءم
 نقطة من بد ال األحوال كل في ألنه االلكتروني، بالتعليم للنهوض تمهد أولية، كتجربة المقاييس بعض إدخال مع ، تحتية بنية تكوين -

 .البداية
 :الخاتمة
 من أسهل عملية علهايج لن انه اال يطبقها، التي االيجابيات خالل من التعليمية العملية يسهل االلكتروني التعليم أن صحيح    
 ،...)الدولة االدارة، االستاذ، الطالب، ال(فيه المشاركة األطراف لكافة الجهد من المزيد يقتضي تطبيقه الن ذلك التقليدي، التعليم
 نظرا ة،التحتي بنيته تطوير قبل الجزائرية، الجامعات كامل في االنترنت شبكة باستخدام التعليم تعميم في أكثر التعمق قبل هذا وكل
 كل من غمربال انه إال والتقني، العلمي مسارها في المتأخرة الدول مجموعة في ووقوعنا الجزائري، مجتمعنا في الظروف لتعقد
  .امعه ونتماشى العالمية، المستجدات كل نواجه أن لنا البد ذلك
 العربي العلم وافتقار العلمية، للتبعية اشرةمب نتيجة جاءت الصناعي للغرب التكنولوجية التبعية أن يشهد العربي الواقع ان   

 تعد أن تستطيع التي التعليمية النظم إلى تفتقر العربية المجتمعات فان ،بالمقابل .فاعل غير علم ألنه والمجتمعية التطبيقية لوظيفته
 إن عليها بد ال لذلك العربية، لوجيةالتكنو الوسائط إلى تفتقر وأنها خاصة المجال، هذا في نفسها على تعتمد حتى تكنولوجيا أبنائها
 تحد يمثل االلكتروني التعليم كون ذلك ، العالم في حولها يدور ما تواكب التي العربية التعليم منظومة تطوير إلى تسارع

 نوع في ينغارق  أنفسنا نجد ان قبل معه، التعامل كيفية وتعلم تقبله، علينا يجب لذلك عام، بشكل والمجتمع التعليمية، للمؤسسات
  .القليل الشيء إال عنها نعلم ال أخرى تقنيات يستعمل حولنا من والعالم التقليدية التقنيات نستعمل األمية من جديد
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  :المداخلة عنوان

  
  تكنولوجيا االتصال وإعادة بناء العالقات التعليمية التفاعلية

  نحو منظومة تعليمية جامعية افتراضية
  
  .2أحمد عماد الدين خواني، جامعة سطيف .د 
  .زهراء زرقين، جامعة باتنة.أ 
  

  :مةمقد
يواجه التعليم العالي العربي في وقتنا المعاصر العديد من التحديات والصعوبات التي قد تعيقه من تحقيق 
أهدافه وتطلعاته الحالية والمستقبلية، وتأتي هذه التحديات نتيجة انعكاسات التغييرات العالمية المختلفة 

في حدتها وحجمها من دولة عربية إلى أخرى، إال  كالمعلوماتية والتكنولوجية واالقتصادية وغيرها، كما تتراوح
عجز التعليم العالي عن استيعاب آالف من الخريجين، : أنه في مجملها تشترك في عدد من العوامل مثل

، ومن هنا بدأ المهتمون 1وضعف التمويل، ومحدودية البرامج والتخصصات، ونمطية أساليب التعليم والتعلم
م العالي في مختلف الدول العربية بالتفكير في بدائل متعددة وطرح حلول متنوعة والقائمون على قطاع التعلي

للتكيف مع بعض هذه التحديات، وتذليل بعض الصعوبات ومن أهمها تبني صيغ وأنماط جديدة للتعليم كالتعليم 
صال والتعلم عن بعد ، وقد حظي التعليم باستخدام تكنولوجيا االت...باستخدام تكنولوجيا االتصال والتعلم عن بعد

باهتمامٍ كبيرٍ من قبل المهتمين والقائمين على التعليم العالي في معظم الدول العربية منذ تسعينيات القرن 
العشرين، وحتى اآلن كبديل لحل إشكالية ضعف الطاقة االستيعابية في الجامعات والكليات، وتفعيل أساليب 

د من المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية واإلقليمية والدولية في وتسابقت العدي" التعليم والتعلم الحديثة، 
استعراض تجارب عدد من الدول العربية واألجنبية في هذا المجال، مثل التجربة الفلسطينية، والتجربة الليبية، 

                                                 

1998 والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة
1
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والتعلم عن بعد فتمحور حول التعليم المفتوح  2007، أما مؤتمر برلين 1والتجربة التونسية والتجربة البريطانية 
  . 2كأحد أساليب التعلم الحالية والمستقبلية ) Virtual Learning(والتعلم االفتراضي 

تؤكد معظم أدبيات الدراسات المعاصرة على أهمية التعليم باستخدام تكنولوجيا االتصال كخيار استراتيجي 
من أن سكان ) 2002م المتحدة اإلنمائي، برنامج األم( 2002للتعليم العالي، فيؤكد تقرير التنمية البشرية عام 

حوالي  م2050العالم العربي سوف يتضاعف في الثالثين سنة القادمة، وأن من المتوقع أن يصبح عددهم عام 
 174إلى  م2025سوف يصل عام ) سنة 24- 12(مليون نسمة، وأن عدد السكان في الفئة العمرية المدرسية  645

على الخدمات األساسية التي توفرها الدول ألبنائها ومن بينها التعليم سوف  مليون نسمة، ما يعني أن الضغوط
تتخطى نسب العرض المتوفرة في الوقت الراهن وبدرجة كبيرة، كذلك قضايا االنفتاح الثقافي والسياسي 

مفاهيمه واالجتماعي والعولمة واالقتصاد الحر والسوق المفتوحة والبث المباشر، وتأثيرها في فلسفة التعليم و
  . 3وأنظمته
الفيلسوف التأويلي يكشف عبر مناقشة مفاهيمية لمسألة التقنية وما يفرقها عن ماهيتها " هيدجر"لكن  

ويميزها، ليستنتج أنه ال يمكن بناء عالقة حرة بيننا وبين التقنية ما لم يحدث إدراك عالقة اإلنسان بماهية التقنية 
قنية وممارستها والتكيف معها أو رفضها والهروب عنها نبني تلك فليس بمجرد تمثل اإلنسان لمفردات الت

العالقة، ومهما رسمنا تلك العالقة فهي عالقة موهومة ألنها تقف عند حدود تصور التقنية كما لو أنها وسيلة 
  . 4وأداة وفعالية إنسانية الرتباطها أو تضمينها الغاية والوسيلة ضمن منطوق العلل األربعة األرسطية

ى الرغم من أن استخدام تكنولوجيا االتصال أصبح امرأ واقعا في جامعاتنا، إال أنها قد ال تؤدي إلى عل
المخاطر المستقبلية الهدف المطلوب منها في المجاالت جميعها، إذ يرتبط هذا الجهد بالقدرة على االنتباه إلى 

تصال، سواء التي يواجهها الطالب أو التي ستظهر داخل المنظومة التعليمية نتيجة لتوظيف تكنولوجيا اال
األساتذة أو المؤسسة ذاتها، والتي حتما ستؤثر على الوظائف االجتماعية في مختلف البنيات االجتماعية بشكل 

، ومن هنا تحددت مشكلة البحث في التعرف على ...)كاألسرة، األصدقاء، المؤسسات(مباشر أو غير مباشر 
االنتقال من المنظومة التعليمية التقليدية إلى منظومة تعليمية تكنولوجي،  المخاطر التي قد تظهر في عملية

مقترحين الخطة ؟، )االفتراضية(وما يترتب عن ذلك من تغير في العالقات التفاعلية داخل المنظومة الجامعية 
  :التالية لمقاربة اإلشكالية المطروحة

                                                 

1 ص المرجع، نفس 
  

2
 اآلداب مجلة ،" االلكتروني التعليم إلى التقليدي التعليم من التحول لفكرة األساسية المعالم"  ، حسين كريم ، البلداوي باسع رافع 
 .51ص ،2009 اآلداب، كلية: بغداد جامعة ،23 عدد ،

 54 ص المرجع، نفس  3

4
،  www.ituarabic.org األنسنة، حاذيروم التعليم ضرورات بين البيداغوجي االتصال في المعلوماتية العربي، فرحاتي 

17/05/2006. 
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  مقدمة
  المخاطر: تكنولوجيا االتصال. 1
  التفكك: عليمية التفاعلية الجامعية التقليديةالعالقات الت.2
  التشكل: المنظومة التعليمية الجامعية االفتراضية.3
  الغموض: العالقات التعليمية التفاعلية الجامعية االفتراضية.4

  خالصة
  

  المخاطر: االتصال تكنولوجيا .1
تجميع البيانات،  عمليات في المستخدمة الحديثة االلكترونية المعلومات على الوسائل تكنولوجيا اسم يطلق
 منها عبر شبكات المستفيدين على إلى الحاسوب، وتخزينها، ومعالجتها، واسترجاعها، وتوزيعها وإدخالها
 التكنولوجيا أن هذه هنا يتبين المتنوعة، ومن والتطبيقات القرارات واتخاذ المشكالت، حل في لتطبيقها االتصال
 ويعتبر ،Communication(1(واالتصاالت  ،) Technologie (لوجياهما؛ تكنو أساسيين قسمين من تتألف

 تكنولوجيا مع الحواسيب تزاوج وتكامل واندماج تكنولوجيا عبارة عن هي المعلومات تقنية أن الكثيرون
 التحكم عمليات في الحواسيب تكنولوجيا أساسي على تعتمد بشكل االتصاالت الحديثة إن نظم كما ،)االتصاالت
سبق، ويتطرق إلى طريقة  عما بعيدا ليس لتكنولوجيا المعلومات تعريفا آخر هناك أن كما .ة وغيرهاواإلدار

 تدمج بينها، طريقة أي أو صورة أو أو صوتا نصا كانت تشكل المعلومات، معالجتها، تخزينها وإدارتها، سواء
 بالنشر وحماية متعلقة ينوقوان تشريعات بها من يرتبط الحاسوب واالتصاالت، وبما علوم ذلك في بما

  .2المعلومات
 سريع التطور تقني الحديثة، وهي قطاع والتقني العلمي التقدم منجزات أهم المعلومات تكنولوجيا تمثل

 إلى ذلك المعلومات، ولقد أدى تكنولوجيا مجال جديدة في تقنية وحلول منتجات األسواق في يوم كل تظهر حيث
 التخزين طاقات نفسه في مضاعفة الوقت في للبيانات، وتساعد جة االلكترونيةالمعال تكاليف في كبير انخفاض

 كانت سواء المعلومات؛ مع قصيرة، حيث أصبح باإلمكان التعامل زمنية فترة خالل المرات عشرات والمعالجة
 تطورات التقنية هذه تشهد كما آخر، شكل متحركة  أو بأي ثابتة أو صور بشكل أو مسموعة منطوقة أو مكتوبة
الحديثة في معالجة  االتجاهات ومن بين الصوتي مع الحاسوب، اآللية والتعامل مجاالت الترجمة في كبيرة

                                                 
1
 3 ص 2005 وآخرون، يحيى عدنان 

 
 .15 ص ،2001 الكتب، عالم :القاهرة .التعليم وتحديث المعلومات تكنولوجيا الغريب، إسماعيل زاهر2
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 مجال في االصطناعي الواعدة الذكاء ، ويعتبر)Intelligence Artificiel(االصطناعي  المعلومات تقنية الذكاء
 الطب مجال في استخدامها يمكن النظم التي عديدة؛ أهمها له تطبيقات المعلومات، حيث ظهرت تكنولوجيا
 آالف عبر النادرة ونقل الخبرات النظم الخبيرة بهذه االستعانة باإلمكان ، وأصبح..والتعليموالتنقيب  واإلدارة
  .1األميال
 حيث قدمت والتعلم، مجال التعليم كبيرة خدمة المعلومات تكنولوجيا فيها تقدم التي المجاالت أهم من
 التسجيل الطباعة، ومرحلة مرحلة القلم والورق، إلى باختراع التعليم، بدءا مجال في كبيرة خدمة االتكنولوجي

 استخدام إلى مجاالت التعليم، إضافة في المستخدمة الوسائط من أقوى الحاسوب أصبح والتصوير، واآلن
تكنولوجيا الوسائط  وظفتالتي  تعددت الطرق التعليم، ولقد في العرض المختلفة، والفيديو، وغيرها شاشات
الصغير،  البعيد، وتكبيرتقريب  بذلك على التكنولوجيا المنظومة التعليمية، وعملت في (Multimedia)المتعددة
 ويناقش يسمع أن ما بلد لمتعلم في يمكن بعد، حيث التعلم عن ، وكذلك.. أدق التفاصيل الكبير، وإظهار وتصغير

عنه  غنى ال التعليم مصادر من أساسيا مصدرا )االنترنت(العنكبوتية  الشبكة وأصبحت آخر، بلد محاضرا في
، فهي تكنولوجية جديدة بامتياز تفيد ثورة ما فوق  2آخر ألي شخص والمعلم، ومصدرا للمعلومة للطالب

بالثورة التصنيع والتراكم المعرفي الموجه نحو التحكم التقني الدقيق في البيئة الفيزيقية واالجتماعية أي ما يسمى 
السيبرنيطيقية؛ تحرر اإلنسان من قبضة التأثيرات البيئية وحتمية إكراهاتها، بإلغاء كل المسافات االجتماعية 

  3والنفسية والمكانية والزمانية
   
  التفكك: العالقات التعليمية التفاعلية الجامعية التقليدية.2

، يتم تقسيمهم )المستفيدين(دد كبير من األفراد توفير خدمة التعليم لع: يمكن تعريف عملية التعليم على أنها
، باستخدام وسائل )الخبراء والمدرسون(إلى مجموعات متعددة، من خالل مجموعة من األفراد المتخصصين 

وأدوات مختلفة في طبيعتها ومكوناتها، وذلك في مكان ما ضمن موقع جغرافي معين، يلتقي فيه الجميع في 
 Approche(، فإذا نظرنا إلى عملية التعليم من خالل مدخل النظم 4ه مسبقا زمن ما، يتم تحديده وجدولت

System(موارد بشرية، -؛ ، نجد أن مدخالت عملية التعليم تشمل العديد من الموارد التي يمكن تلخيصها في - 
ما ، أ..موارد مالية -خطط وبرامج عمل ومناهج تعليمية،   -أنظمة ولوائح وإجراءات،  - معدات وأدوات،

مخرجات العملية فهي باختصار بسيط تتمثل في تجهيز أو إعداد أفراد يتمتعون بقدر من المعرفة والمهارة في 
                                                 

 19 ص المرجع، نفس 1

 35 ص ،2005 ق،ساب مرجع وآخرون، يحيى عدنان 2

 .مرجع سابقفرحاتي العربي،    3
4
  .26 ص ،2004 القلم، دار :دبي الثالثة، التقنيات المعلم إعداد :التعليم في التقنيات ،الغزو محمد إيمان 
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متكامل ، ولكي يتم تقديم الخدمة التعليمية بشكل ..مواضيع محددة، يمتلكون بعض التأهيل المناسب لسوق العمل
، )المعلم(الخبراء . 2، )المتعلم(المستفيدون .1 :في وضعها الحالي، البد من توافر العناصر التالية ومتوازن

  1 .اإلدارة والتنظيم. 6االتصال، .5الزمان، . 4، )اإلطار(المكان والتجهيزات .3
، فالتعليم التقليدي )المعرفة(إن التعليم التقليدي يعتمد على ثالث محاور هي؛ المعلم والمتعلم والمنهاج 

حيث المعلم يقوم باإللقاء والتلقين ودور الطالب االستماع ثم الحفظ ثم  يعتبر المعلم محور العملية التعليمية،
استظهار ذلك في االمتحانات، حيث يكون التقاء المعلم والمتعلم وجها لوجه وبذلك تكون أقوى وسيلة لالتصال 
لة ونقل المعلومة بين شخصين، ففيها تجتمع الصورة والصوت بالمشاعر واألحاسيس، حيث تؤثر على الرسا

، فالتعليم 2والموقف التعليمي كامال وتتأثر به، وبذلك يمكن تعديل الرسالة وبهذا يتم تعديل السلوك ويحدث النمو
التقليدي هو أن ينقل الجيل األول للجيل التالي تلك المهارات والحقائق والمعايير المتعلقة بالسلوك األخالقي 

، هذا المخطط وصفه ..اح المادي واالجتماعي للجيل التاليواالجتماعي التي يرى البالغون أنها ضرورية للنج
، فيتوقع أن يلتزم الطالب اإلخالص والطاعة عند "مفروض من أعلى ومن الخارج"بأنه  "جون ديوي"التربوي 
لك اإلجابات الثابتة وأن يؤمنوا بها، والمدرسون هم الوسائل التي يتم بها نقل تلك المعرفة وتطبيق تلك تلقي ت

  .3المعايير السلوكية
 من الناحية التاريخية، كان األسلوب التعليمي األساسي في التعليم التقليدي هو القراءة الشفهية البسيطة، 

في أماكنهم ويستمعون إلى شخص تلو اآلخر يقرأ عليهم الدرس، ففي المنهج النموذجي، يجلس الطالب بهدوء 
حتى يتم استدعاء الطالب جميعا، ونشاط المدرس األساسي هو تخصيص الدروس واالستماع لتلك القراءات 
التي درسها الطالب في المنزل، ومع نهاية الوحدة يعقد اختبار، ثم تتكرر العملية بتدريس المواد نفسها عند 

نفسها لجميع الطالب، والطالب الذين ال يتعلمون بالسرعة الكافية يرسبون، بدالً من السماح لهم  المرحلة
بالمتابعة حسب سرعاتهم الطبيعية، ولقد ساد هذا المنهج القادم من أوروبا في التعليم األمريكي حتى نهاية القرن 

  4على استيراد أساليب تعليمية متطورة من أوروبا  حركة اإلصالحالتاسع عشر، عندما عملت 
ونظرا ألن عملية التعليم ترتكز على محاور أساسية ال بد من توافرها مجتمعة لكي تتم العملية بشكلها 

بشكل سلبي التقليدي الكامل، فقد برزت خالل السنوات العشرين الماضية مشاكل جمة أخذت تتفاقم لكي تنعكس 
عدم المقدرة على : أوال: على المجتمع وعلى البيئة وعلى االقتصاد عموما، ومن أبرز تلك المشاكل ما يلي

مواجهة الطلب الشديد على الخدمة، نتيجة التساع الفجوة بين خريجي الثانوية والطاقة االستيعابية للجامعات 
                                                 

 .28 ص المرجع، نفس 1

 
 .35 ص ،0002 ،شمس عين جامعة :القاهرة ،والعملية النظرية التعليم تكنولوجيا في مقدمة ،الجزار اللطيف عبد2

 .http://ar.wikipedia.org، 02/12/2013 التقليدي، التعليم 3

 .المرجع نفس 4
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، ويعود ذلك العتماد عملية التعليم على عنصر والكليات، مما يؤدي إلى البحث عن وسائل أخرى للتعليم
عدم مقدرة المؤسسات التعليمية على تلبية طموحات الطلبة، نتيجة لوجود حد أقصى الستيعاب كل : ثانيا. المكان
: ثالثا. أو قسم على حدة، ويعود ذلك العتماد عملية التعليم على عنصر مكمل للمكان، وهو التجهيزات/ كلية

ر في حقل التعليم، بسبب ارتفاع تكلفة االستثمار، نتيجة العتماد عملية التعليم على عنصر صعوبة االستثما
المكان والتجهيزات، األمر الذي يتطلب تكاليف استثمارية باهظة في أعمال اإلنشاءات والمباني والتجهيزات، 

اد عملية التعليم على عنصر االزدحام الشديد، ويعود ذلك العتم: رابعا. وذلك قبل توفير الخدمة للمستفيدين
الهدر الكبير في الطاقات البشرية، وذلك أيضا يعود العتماد العملية على عنصري الزمان : خامسا. الزمان

  1..كل ذلك يساهم في تفاقم المشاكل االقتصادية واالجتماعية: والمكان، سادسا
يمكن تجاوزها، إال أن التطور الحادث  إن المنظومة التعليمية التقليدية رغم منتجاتها التاريخية التي ال

في الحياة االجتماعية وبشكل خاص التقنية، يقدم مؤشرات قوية على أن المجتمعات الغربية تتجه نحو نظام 
تعليمي جديد لتجاوز المشكالت الحالية، وحتى المجتمعات التقليدية تعيش منتصف الطريق بين التمسك 

حالتها المفككة، أو االنتقال إلى المنظومة التعليمة التكنولوجية مع غموضها بالمنظومة التعليمية التقليدية في 
  .المستقبلي
  
  التشكل :المنظومة التعليمة االفتراضية.3

، وتعني أن المؤسسة التعليمية بما فيها من "Virtual"هي ترجمة للمصطلح األجنبي " افتراضي"إن كلمة 
الخ، جميعهم يشكلون قيمة حقيقية موجودة فعالً، لكن ..تمحتوى وصفوف ومكتبات وأساتذة وطالب وتجمعا

التواصل بينهم يكون من خالل شبكة اإلنترنت، حيث يمكن أن يتألف الصف االفتراضي من طالب موزعين ما 
بين استراليا والسعودية ومصر واألردن والهند وسوريا، ويحضرون ألستاذ ما في بريطانيا ويتفاعلون معه 

  . 2باشرة أو من خالل الخادم التقني الخاص بالمؤسسة، متحررين من حاجزي المكان والزمان افتراضياً، إما م
يعرف التعليم االفتراضي بأنه توسيع عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفصول التقليدية، 

األساسي فيها بحيث تعاد  واالنطالق لبيئة غنية متعددة المصادر، يكون لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد العامل
 ، أو هو3اإلنترنت  تقنيات المعلومات وشبكات يستخدم تعليمي نظام صياغة عمل كل من المعلم والمتعلم، فهو

                                                 
1
 .41 ص ،2000 سابق، مرجع ،الجزار اللطيف عبد 

والتوزيع،  للنشر الشروق ارد :عمان، والتعليم التربية ميادين واالنترنيت في الحاسوب استخدام السرطاوي، عادل ، سعادة ودتج 2
 .54، ص 2003 ،1ط

 26 ص ،2007 سابق، مرجع رشوان، 3
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 االتصال آليات باستخدام للتعليم ، وهو طريقة1في التعليم  تكنولوجيا المعلومات يطبق الذي التعليم من النوع
ومكتبات إلكترونية،  بحث، وآليات ورسومات صوت وصورة، من لمتعددةا ووسائطه وشبكاته الحديثة للحاسب

 المعلومة إيصال في أنواعها التقنية بجميع استخدام هو ، فالمقصود2للمعلومات العالمية الشبكة بوابات وكذلك
مع انتشار  (Réalité Virtual)الحقيقة االفتراضية مفهوم وأكبر فائدة، فبدأ استخدام وأقل جهد وقت بأقصر للمتعلم

استعمال تكنولوجيا االتصال وبشكل خاص االنترنيت، فظهرت المدن االفتراضية، والطرق االفتراضية، 
وما إلى ذلك، وهذه عبارة عن حقائق واقعية سوف يتميز بها  والمدرسة االفتراضيةوالرحالت االفتراضية، 
  .نمط الحياة في القرن القادم

مؤسسات أكاديمية تهدف إلى تأمين أرفع مستويات التعليم الجامعي يأتي تأسيس الجامعات االفتراضية ك
من مكان إقامتهم بواسطة شبكة اإلنترنت، وذلك عن طريق إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة  العالمي للطالب

ترف بها تعتمد على شبكة فائقة التطور، وتقدم مجموعة من الشهادات الجامعية من أعرق الجامعات العالمية المع
دولياً، كما تؤمن كل أنواع الدعم والمساعدة للطالب بإشراف تجمع افتراضي شبكي يضم خيرة الخبراء 
واألساتذة الجامعيين في العالم، ومن هنا خرج مفهوم التعليم االفتراضي، حيث بدأت معظم الجامعات العريقة في 

ضي، ومما أعطى مصداقية لهذا النوع من التعليم أميركا وأوروبا بتحويل مناهجها إلى مناهج للتعليم االفترا
العالي أن عدداً من الجامعات العريقة مثل جامعة روشستر لتكنولوجيا، وجامعة جورجيا للتكنولوجيا قررت 

، فالتعليم االفتراضي هو طريقة 3التحول إلى التعليم االفتراضي بشكل كامل خالل السنوات العشر القادمة
، وهذا النوع الحديث اإلنترنتصل والحصول على المعلومات والتدريب عن طريق شبكة إليصال العلم وللتوا

من التعليم يقدم مجموعة من األدوات التعليمية المتطورة التي تستطيع أن تقدم قيمة مضافة على التعليم بالطرق 
دريب التقليدي عن طريق التقليدية، ونعني بذلك الصف التدريسي المعتاد والكتاب واألقراص المدمجة وحتى الت

الحصول على قدرة أكبر في التحكم حيث أنه مصمم  الكومبيوتر، ويستطيع الطالب من خالل التعليم االفتراضي
على أساس المحتوى النوعي وآلية تقديم المادة على النحو األفضل بما يتناسب تماماً مع المحتوى، وهذا تدعمه 

من األساتذة الجامعيين والعلماء الدارسين في العالم، الذين  مجموعة من التجمعات االفتراضية الخاصة
سيضيفون العنصر الثقافي الخاص بمجتمعاتنا على المحتوى العلمي العالمي، حيث تقدم الجامعات االفتراضية 

                                                 

 جامعة ،مجلة"المفتوحة القدس جامعة في العاملين قبل من االنترنت شبكة استخدام ومعوقات دوافع"شاهين، عبدالفتاح محمد 1
  .2005 األول، السادس،تشرين المفتوحة،العدد القدس

 

  31ص 2005 . البيانات، شبكة مؤسسة :الرياض والتطبيقات، األسس االلكتروني التعليم المبارك، أحمد الموسى، اهللا عبد 2

 .59 ص ،2000 سابق، مرجع ،الجزار اللطيف عبد 3
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فرصة الحصول على اختصاصات جامعية معتمدة من خالل مصادر جامعية متعددة عبر العالم أينما كنت وفي 
  .1أي وقت 

االفتراضية ال تحتاج إلى صفوف  إن الفرق بين الجامعة التقليدية والجامعة االفتراضية هو أن الجامعة
الطالب أو تجمع الطلبة في قاعات امتحانيه، أو قدوم  دراسية داخل جدران، أو إلى تلقين مباشر من األستاذ إلى

ويتم  صفوف افتراضية،تجميع الطالب في وغيرها من اإلجراءات، وإنما يتم  الطالب إلى الجامعة للتسجيل
عن بعد  بينهم وبين األساتذة عن طريق موقع خاص بهم على شبكة االنترنيت، وإجراء االختبارات التواصل فيما

دراستهم، وتشير األدبيات إلى أن هناك  من خالل تقويم سوية األبحاث التي يقدمها المنتسبون للجامعة خالل مدة
عليم وتكنولوجيا االتصال، ألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتيح عملية التعليم والتعلم عالقة وثيقة بين الت

بسهولة ويسر، فالتكنولوجيا الذهنية من مواد ومعلومات وبيانات مطبوعة ومصورة، جعلت عملية التعليم والتعلم 
كل حسب قدراته واهتماماته وظروف  في متناول الجميع، كذلك يمكن لطلبة الجامعات اختيار البرامج الدراسية

حياته وعمله، ويوفر التعليم الجامعي االفتراضي فرص االلتقاء غير المباشر بين المشرفين األكاديميين والطلبة 
كما تؤدي الجامعات . المتمثل في اللقاءات الفردية والجماعية والمحادثات والمؤتمرات والندوات اإللكترونية

م التعلّم عن بعد دوراً مهماً في عملية تطوير المواد التعليمية، حيث يتم إعدادها بصورة االفتراضية في إطار نظ
، ويمكن حصر أهم 2تنسجم مع أهدافها وغاياتها من جهة، وخصائص المتعلم وسماته وظروفه من جهة أخرى

- . وإمكانية التفاعلية دىوم أسلوب التعليم- : التقليدي في والتعليم )االفتراضي(التكنولوجي  التعليم بين الفرق
. يتمتع بالمرونة - . التكنولوجية يوظف المستحدثات-.التعليم ونظام التعلم وتصميم واالعتمادية واإلتاحة التحديث

  3.مرن وموزع مفتوح نظام في يتم - . الذاتي التعليم على يعتمد- 
سرعة وعمق التشكل لكن إن المنظومة التعليمية االفتراضية في حالة تشكل يومي، قد ال ننتبه إلى 

الحقيقة السوسيولوجية تؤكد أننا متجهون إلى نوع مختلف وجديد من المنظومات التعليمية لم تعرفها 
البشرية، وحتما يتبع ذلك بروز ظواهر سيكولوجية وسوسيولوجية جديدة، قد تكون تأسيسية في عملية 

  .التشكل، لذا ينبغي رصد التطورات الحالية بكل دقة
 

  الغموض: قات التعليمية التفاعلية الجامعية االفتراضيةالعال.4
 العمليات االتصالية من جديدة أنماط أوجدت وأجهزته المعاصرة، والمستحدثات، قد االتصال وسائل إن

 على ال يعتمد بالضرورة فيها المتعلم أصبح التعلم جديدة من أنماط ظهرت لذلك تفاعلية، وتبعا على تقنيات تعتمد

                                                 
1 www.managementforum.org.saMangForumpeppers2-5-saadharthe.doc 
 

 .18ص ،2002 المفتوحة، العربية الجامعة دليل 2
3 www.ac4mit.org___universite.aspFileName=20021028130241 
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 الذاتي والتعليم هذه األنماط التعليم المبرمج نفسها، ومن بعملية التعلم أو النشاط بهذا قيامه أثناء علمالم وجود

 التقليدي من المفهوم هو االنتقال هذا التطور التكنولوجي عن نتج ما بعد والتعليم االفتراضي، وأهم عن والتعليم

للفهم،  الكمبيوتر واستخدام واإلبداع والتعاون والعمل )Compréhension( الناقد التفكير على يركز تعليم إلي للتعليم
فيه  ينظر الذي والمعلوماتي، التكنولوجي عصر االتصال والتطور في للتعليم األكثر مالئمة هو يعتبر االنتقال وهذا
  .1 مستقال وليسكائن حي متفاعل،  أنه على للفرد

في إطار التعلم عن بعد تتمثل في؛ ضيق الوقت  إن المشكالت التي تواجه تقنيات التعليم المستخدمة
ومحدودية فرص اللقاءات المباشرة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب، التكلفة العالية إلنتاج وجودة المواد 
غير المطبوعة، الحاجة إلى إعادة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومالحقة التطورات 

في هذه المجاالت، وصعوبة مقابلة المواد األكاديمية الحتياجات الطالب التعليمية واهتماماتهم والمستحدثات 
استخدام التقنية كعدم القدرة على استخدامها، اللغة كون : ، بينما حددها البعض في عشر نقاط شملت2وخبراتهم 

لمعلم، صعوبة الوصول إلى المعلومات، معظم البيانات باللغة اإلنجليزية، عدم توافر التدريب الكافي للطالب وا
الدقة والصراحة وكيفية تقويم المعلومة، رقابة الطالب والخوف من وصولهم إلى مواقع غير تربوية، التوجه 

  3السلبي والحواجز النفسية والوقت الكثير المستغرق في التصفح 
يضا بعض الدراسات التي لها إن المعوقات قد تحد من حركة انتشار وتطور التعليم االفتراضي، هناك أ

صلة بموضوع التعليم الجامعي التي تناولت المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين في جامعة االفتراضية، 
تكلفة الدراسة، : باإلضافة إلى التعرف على توفر متطلبات استخدام الشبكة، ومعوقات تواجه الطالب مثل

، الخدمات الطالبية والدعم الطالبي، العزلة والبعد، نقص ية الراجعةالتواصل مع األساتذة والتغذالتحفيز، 
نقص تدريب األساتذة على كيفية تطوير المقررات الدراسية : الخبرة والتدريب، ومعوقات تواجه األساتذة مثل

 وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نقص الدعم بصفة عامة، وضعف عملية انتقاء أساتذة التعلم عن
البنية التحتية والتكنولوجيا، الميزانية والدعم المالي، إلى أن أبرز المعوقات :بعد، ومعوقات تواجه المنظمة مثل
القيم، : ، وأخرى مجتمعية مثلالعالقة بين السلطة واإلدارة والطالبضعف : تمثلت في معوقات رسمية مثل

ح في الجامعة، ومن هنا تأتي أهمية التواصل مع الطلبة، اإليديولوجيات، التوقعات والثقافة المحيطة بالتعلم المفتو

                                                 
 عن المفتوحة للتربية الفلسطينية المجلة ،" والمبررات والمفاهيم الجذور المفتوح والتعليم بعد عن التعلم"الفرا، صالح إسماعيل 1

 .45ص ،2007 الثاني األول،كانون األول،العدد بعد،المجلد

 ..51ص المرجع، نفس 2

 . 105 ص  ،سابق مرجع المبارك، أحمد الموسى، اهللا عبد 3
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وأهمية انتقاء األساتذة من ذي الخبرة والمعرفة بأساليب التعلم عن بعد، وأهمية تطوير وتحسين البنية التحتية 
   1والتكنولوجية

لتفاعل إن الوضعية التفاعلية بين التلميذ والوسيط اإللكتروني تكون حتما خالية من كل صيغ وأنماط ا
المباشر بين المعلم والتالميذ السائدة في التعليم بدون وسائط إلكترونية، وبمنأى عن آثارها السلبية المحتملة، 
كما يرصدها فالندرز وكل البيداغوجيين الالتوجيهيين والقلقين من االتصال المباشر القائم على الهيمنة 

نية من منظور السلطة والقوة، فهي تلغي األبوية بكل والمحتوى التفاعلي الموجه؛ أي أن التقنية اإللكترو
  2 تجلياتها وتعزز منطق الشراكة

  :خالصة
ناقل  المعلم، من دور تغير نتيجة بتكنولوجيا االتصال داخل المنظومة التعليمية الجامعية هو االهتمام إن
 العملية في والمواد الحديثة واألدوات، األجهزة بتوظيف ومهتما مصمما لطالبه، إلى والتربوي العلمي للتراث

 كغيرة االفتراضي المواقف التعليمية، فالتعليم في زيادة فاعليته بهدف اإلفادة سبل أفضل على التعليمية، والحصول

 بريقه تطفئ قد مصاعب االفتراضي تنفيذه؛ كتطوير المعايير، فالتعليم تعوق معوقات لديه األخرى التعليم طرق من

يجعلها  الذي وما المعايير هذه هي المعتمدة، فما قضية المعايير العوائق هذه ، وأهمبسرعة انتشاره وتعيق
 إلجراء بحاجة أنها المدارس، لوجدنا أو الجامعات في التعليمية المناهج والمقررات بعض إلى نظرنا لو ضرورية؟

 التعليم تتبنى التي الجهة استثمار ة، ولضمان حماية المختلف للتطورات كثيرة نتيجة وتحديثات تعديالت

  .والتعديل بسهولة للتخصيص حل قابل من بد ال االفتراضي
حيث يجري ضخه بالذكاء ) اإلنسان اآللي (إن الحديث اآلن يجري في الغرب حول أنسنة الروبوت 

حيث يتم منذ مدة تفكيك قدرات اإلنسان وتجزئة سلوكه .االصطناعي، أما السائد عندنا هو روبتة اإلنسان
، فاستعمال التكنولوجيا في التعليم هي صياغة أخرى لمفهوم التربية ذاتها ...اره في ذرات ال حصر لهاواختص

، فاستخدام  3وفلسفتها وأهدافها وسياساتها، تتعلق بتغيير أساسي في نمط الحياة وأولوياتها في زمن العولمة
ولمة ذاته في شكل الهوية االفتراضية، وما التكنولوجيا في التربية تعني تمكين التلميذ والطالب الجامعي من ع

وذلك  يمكنه من التذاوت واالنتقال في العضوية من هوية إلى أخرى في نطاق المجتمع االفتراضي اإلنساني، 
أي .من خالل برمجة مدركاته تحت تأثير البرمجة اآللية النمطية العالمية للمعلومات والمعارف تلقيا وإرساال 

                                                 
 .113 ص المرجع، نفس 1

 .سابق مرجع العربي، فرحاتي 2

 .المرجع نفس 3
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وهو المعنى الذي أراده فالسفة المابعد كما يتراءى لنا، وبه تصبح المعلوماتية ذات ) .صل تعلم منظومة التوا(
  .1أهمية خاصة ومخاطر جمة 

  )التكنولوجية(بين تطور ومآالت العالقات التفاعلية داخل المنظومة التعليمية يمخطط 
  )الدور، الحجم واالتجاه(

  :المقاربة بالمضامين.1 

  متعلم                  معلم معرفة                                  

 :باألهداف المقاربة .2

  متعلم            معلم               معرفة                        

  

   ):الكفاءات( بالكفايات المقاربة .3

  معرفة                                                       

  معلم        اتصال تقليدي         متعلم                                              
  

 ت 2معرفة    1معرفة           :     افتراضية النصف المقاربة.4

  ت                             ت                                                    
  متعلم              االتصال نولوجياتك          معلم                                   

 

                                                 
1
 .المرجع نفس  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

319 

 

  

 :االفتراضية المقاربة .4

  االفتراضي العالم                                            

  ـة  متعـــــلم   معلم معرفـ                               

  افتراضيــــــــــة                                     

  :قائمة المراجع
  .2004 القلم، دار :دبي الثالثة، التقنيات المعلم إعداد :التعليم في التقنيات الغزو، حمدم إيمان .1
 للنشر الشروق دار :عمان ،والتعليم التربية ميادين في واالنترنيت الحاسوب استخدام السرطاوي، عادل سعادة، جودت .2

 .2003 ،1ط والتوزيع،

 ودور  بعد عن التعليم لمؤتمر مقدمة دراسة ، التنمية في يتهوأهم وأهدافه مفهومه بعد عن التعليم شوان، يعقوب .3
 العلمي البحث مجالس اتحاد مع بتعاون المفتوحة القدس جامعة نظمته والذي واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا
  .12/4/1999-10 بين ما الفترة في عمان في والمنعقد العربية الجامعات واتحاد العربية

 ،" االلكتروني التعليم إلى التقليدي التعليم من التحول لفكرة األساسية المعالم"  ،.حسين كريم ،.البلداوي عباس رافع .4
 2009 اآلداب، كلية: بغداد جامعة ،23 عدد ، اآلداب مجلة

  .2001 الكتب، عالم :القاهرة .التعليم وتحديث المعلومات تكنولوجيا الغريب، إسماعيل زاهر .5
  .2000 شمس، عين جامعة :القاهرة ،والعملية النظرية التعليم تكنولوجيا في مقدمة الجزار، اللطيف عبد .6
 للتربية الفلسطينية المجلة ،" والمبررات والمفاهيم الجذور المفتوح والتعليم بعد عن التعلم"الفرا، صالح إسماعيل .7

 .2007 الثاني األول،كانون األول،العدد ،المجلدبعد عن المفتوحة

 2005 . البيانات، شبكة مؤسسة :الرياض ،والتطبيقات األسس االلكتروني التعليم المبارك، أحمد الموسى، اهللا عبد .8

 مجلة،"المفتوحة القدس جامعة في العاملين قبل من االنترنت شبكة استخدام ومعوقات دوافع"شاهين، عبدالفتاح محمد .9
  .2005 األول، السادس،تشرين ،العددالمفتوحة القدس جامعة

  .2002 المفتوحة، بيةالعر الجامعة دليل .10
 ،"األنسنة ومحاذير التعليم ضرورات بين البيداغوجي االتصال في المعلوماتية" العربي، فرحاتي .11

www.ituarabic.org ، 17/05/2006  
  1998 والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة .12

  .http://ar.wikipedia.org، 02/12/2013 التقليدي، التعليم .13
14. www.ac4mit.org___universite.aspFileName=20021028130241  
15. www.managementforum.org.saMangForumpeppers2-5-saadharthe.doc  
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  المداخلة عنوان
B� ا���+@ ا�������	ور+�( ���د� )��	  

  
 mب را�&Iح ور� �/ ر&��  *&�(� �&)�ي �

)��c0 ا��D0��:  

      ���V!Xو ا  ���&@7nاد ا���80� ا������ o&8, �k87& وا3(& ��,Zq 2F r ا��pرة ا�,Xا �-N4 r�N(أ �A�

G�9���Z� ،�I�� A و �-r0 ا��� 2F &k وZ;&3 اV!Xم ا)7 r,&2 آ����I�! >� �@ G ا���Aد ا� &� j� Z!&/�����< �< ا

 � �3���ورة �I�A7 ا�(��V ��< اs i ]0� >� إذا ،��*���0-����I و ا,�8&ر ا��F&Ap ا���[i�N ا�1 ,8�" آ&,(-&س �I

 &k7إدارا >�� Z!&/���و,�� �< أدوات و أ3&��iA�7 v ا�-�Xا jا�����آ�> ! S �& �7 -6 ا����� و ا�=��kر 17 ا&@7nا

 &k� >��/@����و,�� ا�=&�(�� ــ آ�0ع �6 ���>ا67 ــ v=I أن و ��< ا�-�Xا jا����9�/��k7&��P >� >I&، أ�& ا��و ا

&kFأه�ا i�A�7 j�]�97 S�. v��&3dدوات و اdا "xه y ��7 . 2��� اI�]���ة �(� �&ت اI&9� ى و�Pأ �k* >�

)�&* Zآ S ! &ا�<� mN(2، أ�&)��( �1 ا��ف k7�k4& ,`1 ا��را3&ت ا�( �& ��زارة ا)���و,�& �-�� أن 807{ ���(& إ

 6)N�I &� 2�3 و���k& و �k7&o&80& و إ,=&زاS )F ،&k7 هxا ا3d&س أ,8~ت *&�(� �&)�ي ���&ح ــ ور� � ���(k& ا

r,��,Xا �-N4 S ! ��!�F jا��� >�.  

� [ �N، اx7&3dة �Z و .      �N90�&� &�k� �N�)I �)�&* يd 2,و��-�Xا j�����N&ر أن ا!&NF >���0���S ا���q/�< ا

�=&�(� ور� �  2�� )���و!6 و ه� ا����j اF �.8&ط أ, �)�&�� S ! &0�&���ا ) E-learn(إ���AF ،&k رآ>,& اه`,

 2F ��-/���A ��ي، �xkا ا,@v اه��&�S ! &0 ا��( �1 ا ��وري s Z��-� 6,1 !< �(� آ�� )���ف ا���م �&)Iُ &� ه���d

��F �& إ)� �G7 دة��� �Iل زاوVP >� �80رة����I&ت ا����&.� �j ا���/&!Z ا�ذا آ&ن ه0&�y د�X ZP-&,&ت ا

�=&�(� ور� �  2�� )��  .2F اه��&م ا�[ �N              و اx7&3dة �E-learn (6(ا����j ا

�9&ؤل     �2 7���د �8- � ا�M�N ا�xي ,�< �@�د درا3�2F 6 ا�&���	 ه� أ�R	ل ا��O	:��( و إ��	�	�[	 : و �&

  ؟) E-learn(ا���	�( �� ا���+@ ا������� �B	��( ور+�( 

)�:.Oت ا�Fؤ	Jا��:  

�9&ؤnت ه2     ��/� �=��!� �< ا&3 ���&-4Xا >! r�G�7:  

�=&�(� ور� �  2�� )���ة 2F ا����j اF�����/&! �� ا�  ؟) E-learn(ــ �& ه2 أ4-&ل ا

�)�&=� 2�� )�����6 ا����j اI يx��/&!Z ا�9����G< ؟) E-learn(ور� �  ــ �& �No(� ا��  ��< ا

�=&�(� ور� �  2�� )���/&! �� 2F ا����j ا���v ا&3dا �F��7 Zــ ه)E-learn ( >�s &k� ل��)��� ا�I&)� � &AFو

�( ���� ا�=&�(�� ؟�� K ا���ا�j اG�  
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h�Hأه0اف ا�:  

     2 I &� را�3 .�ل��7����ر أه�اف هx" ا:  

�/&! �� و���&م ��/�kم اXــ ا &kA�A�7 v��  .أ3&

��[k& �ـ I &� و �� !&/���(�دة " ــ �I��7 أ4-&ل ا���,r و ا��3&;] ا�,Xا."  

�=&�(� ور� �  2�� )���/&! �� 2F ا����j ا�3�/&دة )E-learn(ــ �(��F أ4-&ل و إ�-&,&ت اnو ا &kا��G�، و ��ى ا3

>���G�9��  .�ZN� >� &k0 ا

  :ا���[j ا���J>0م

��Bk0 ذ     &� �@AI �!ا�A��iI ا���دي إ�S ا�-K8 !< ا���A�A ��ا3[� �=��!� �< ا]��y ا >��k7 2��ا�k&�� ا

ZA)��3� ا S ! ��� )� �=��, S�  1.و ��7د !� �&67 .�Z@I S إ

      M�N��� � 2 " و �� ا3�(� 2F &0 هxا ا���&م �-Z *�ا,v ا����sع و ��&و�� " ا��Bk0 ا��)/2 اXا Z*أ >�

)���I/6 و vN3 ا3��Gا�6ا��)�ل إ�S آZ ا)7 S��ق إ]��xا 03 ،6� �A )���  . ��&ت ا

     K(أ,6 و S ! 2 � ����ف ا��Bk0 ا��)/2 ا)I &� و آ&;< ه� "��1 �& ه� و ، �9/7kI �I����وف �`� و ا

2���1 آ�& ، ا���&;j ��< �7*� ا�(�V&ت اkI &�Iأ �I����ف و ا�9&;�ة أو ا�8&;(� ا���&ر3&ت �)�� و ه&تاS ! &=7n  ا

��Aات)���اد و ا�=�&!&ت !�0 اFdور� �  2.ا �)�&=� 2�� )������j ا&� Z@/���KI ا)����2F Zp ا�F 6�&�)�أ�& vN3 ا3

)E-learn( ت&� �)�� �A&م �-Z ا 1;V��� ا�=� ا�F�7 S ! &k7را�� Z� �7 j� &k���I 2���/&! �� ا�، و �I��7 أ4-&ل ا

>���G�9����� ��< ا&@7nا.  

  :ا��H	�	تأدوات ��@ 

�A&د,& " ا3��&رة Z� �7 ا�����ن " و " ا��A&� � " 17 ا3�(�&ل      !n �3را���( xk� �A" ا��آ~دا�7< �=�j ا��N&,&ت ا

�ض����i�A هxا ا��ى Pdدوات اdا >�� >� v9,dا &�k,~�.  

     A��iI ا���ا*�I ،�k&ول 6�F ا��G8 اo >! 1�I 2`/� Z!&/7 &k,أ S ! ف�)7 � �&A��&F ��8�9I إن � �&A��&� 1;&

 2F ث��N��� �@�ل ! S �(� ا��N&,&ت، و 7=�ى ا��Z-4 2F � �&A .�ار �j ا �Pc �G4 راءc ت أو&�� )�

M�N�  �s��.3ع ا

      S��آv �< آ ���<؛ اdو��� اZ� �7 " ،2,&9,X " أ�& �@[ Z� �7 m ا�����ن ا-/ �ا��ا�� ! V� �� �! Sز�� 

97��kف إدراك ا�4d&ء و  "xأو �3&ت ه �;&@P �F�ا�`�اه� ���sح �< VPل !>ل !0&)�ه& !< �(� و �(

                                                 
1 33، ص2000املكتب العريب احلديث، ، 2، طكيفية كتابة األحباث و اإلعداد للمحاضراتحمىي حممد مسعد،    

2 إحسان  النظريات, احلسن حممد  دار, سوريا ,1ط, املتقدمة االجتماعية  50ص, 2005, للنشر وائل   

3 143، ص2004، اجلزائر، دار الكتاب احلديث، البحث العلمي يف العلوم االجتماعيةرشيد زوايت،    
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��v و &3dا r/ �Pا &�k� Z� ����(� �� ا ��&)��ة ا-/���A7 2م ���k0&، و هx" ه2 ا�(0&)� و �&ه�� ا�(�V&ت ا�ا

 ��,&p��87� 2F ! �م اn" ا�����ن " ا��Z;&3 أو 7[�رت ��[�ر ا��(&رف و ا�( �م، و ا�- �� ا &� Zآ S�7@&ل إ

 �AI�]� &k��`07 1�I �I����I<، و ه� !N&رة !< ر��ز Pا� j� ����6 أه�اF& ا7@&VP >� iA��� 6N�-I د أو�/��6 ا�AI

�اد و Fdا >� "��C >! "<��I 9 �ك��ا �< �`&ه� اk`� mN@�F ،��!&��*nد و �3&67 ا�/��0 7�G8� [N7@�� ا�)�

��9��kف *��kرا ���دا ��9&67 و ا.I ء و&A ���iA ا�F ،ر&-Fى �< �(&,2 و أ��������رك �& 2F ا 67&�&��&*&67 و اه

   1.ا��8&رآ� ��< ا��@�ر و ا�=��kر

��9ن      �� 6��� &� v9. ن ــ������~,6 أ3 �ب � �kI M�Nف ) �I)Berelson-< أن ,(�kF& ــ أي أداة Z� �7 ا

7nة ا���ى ا�`&ه��� 2�-����إ�S ا��)K ا����s!2 ا��0`1 ا&@.  

h�H�� ���kل ا�	Bا��:  

�=&�(� ور� �       2�� )����ة ��< ) E-learn(ُأ*�Z�(&/7 rI ا�VP >� M�Nل ا���Pل إ�S ا����j ا����ة ا�/�2F ا

�ة 2013*�ان  01م إ��I&C S �2013&رس  01�/�� آ&X ��Fآ�&ل Z�(&/7 درا3�0&، آ�& أن اN�م، xkF" ا���ة 7(

�!&� &k;ا�*X �N3&0� r,&2 آ)�&=��ا ! N2012/2013  S&ره& r -4 *>ءا �< ا���13 ا�Nآ n&Nإ� �k4 يx�ا

�N ]�  .ا����j و ا3��Gا�6 �3اء �< �ZN اx7&3dة أو ا

  �O[�م ا��O	:��(: ا��H�h اbول

  :ا���.aD ا���Zي

�/&! �� v9.)Larousse( m ]@� &k �&AI �&��س nروس      ��,��9 و ا�xي ) Interactivité(، ا/�&� 2F 20)I

9��Gم و ��< ���N&دل و ا��8&رآ�، ��2F 6� �@AI &�0 �=&ل اV!Xم ا��N7 2&دل ا��( ��&ت ��< ا�ا��=&ل ا2�V!X ا

�ض)�� �< VPل 4&�4 اk`7 [;&3و iI�o >! �3ب&��  2.ا

      m ]@� �I<� =,Xا �� ��2F &k �&AI 2 ا��/&!Z و ا��v9. 20) �&��س Interaction ((أ�& آ �� اF ت&� ]@��ا

 ���V!Xت"ا&�V)�  N7."3&دل ا

      �� -F)Interactivité ( 2ه S��آ�N �< آ ���< 2F أ) k& ا�20�7V، ا�- �� اdو�Inter  &��F 2 7(20 ��< أو��ا

���Activus �I<،        و ا�- �� ا�p&,�� ه2 `0��2 7(20 ا���&رZ�&A� 2F �3 ا��*m ]@� 1 . ا�I &��0! 6� ! و

� !&/��  4.أي N7&دل و G4 >�� Z!&/7@�<" ��&ر�3 ��< ا:�0< " � �< ا�I ��0�7V-�ن �(0&" ا

��Vl1Fا aD.ا���:  
                                                 
1 14- 13، ص ص 2009، دار و مكتبة اهلالل للطباعة و النشربريوت،  ،حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالمحممد عبد احلميد،    
2 Larousse Maxipoche, paris, 2013 
3 173، ص2012و النشر ، ة ، بريوت ، دار و مكتبة اهلالل للطباع )إجنليزي ـ عريب(قاموس املصطلحات اإلعالمية حممد فريد حممود عزت،    

4 26رجع السابق، ص خالد زعموم و السعيد بومعيزة، نفس امل   
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�kF& دورnك      !)Durlak ( S ! 2A �����-2F 1 و�3 � ا7n@&ل �< VPل ��رة ا�� k�F& اFا��I 2���~,k& ا�(� �� ا

  1.إدارة !� �� ا7n@&ل !< �(�

      2 I&/Iر &kF��Z3 و و)/Refaeli ( &k(و !���ZA, &k0-�I 2 رد Z)F ا�=��kر إ�S ا��~,k& أ.� ا��0Aات ا

��&=�3n&�.2  

       &k�VP >� دوارdدل ا�راء و ا&N�� 2A� ���Z3 و ا� � m�97 2��آ�& 17 7(�S ! &k/I أ,k& ا�(��V :0&;�� ا7n=&" ا

��9�[�j اI 7@&ل، وn2 !� �� اF 8&رآ�� � �I9&و�� �(�� ! S أدوار و �/�:~��8&رآ�ن 2F هx" ا�(� �� ا

>I�P3.ا�  

  

�Uا.�Qا aD.ا���:  

      &/I��ى 17 اVonع ! ��I ،&A�&3 &k-00& أن ,�Aم 7(Pو أ &ks�! 17 2���I/&ت اV](n.�� ا)���< VPل ا

�/&! �� ��Fا" أن  ��/&! �� !� �� ا7@&��� ��7ث ��< ��Z3 و �9�k0-�7 M�. ،ZNA" إ*�ا;�& ��& �< N7&دل اdدوار ا

� A&ة ���Z;&3 ا�� ا�xي Zp�I رد ا�/(Z ا7=&" ا�:~���Z�&0 ا��( ��&ت ��kف ا�."  

h�	
  أ�R	ل ا��O	:��( �� اP�.��Q: ا��H�h ا�

      �F�7 &k,أ �F�)� 2F ا���C VF r����,r 7(� و�3 � إ!���V و ا7@&��� 2F ,/+ ا�,Xا �-N4 ر أن&N�!&�

����N7 iI&دل إ�-&,�&ت !��Iة o >! 1�&)�� K ا�j��* 2F &I&�A أ,�&ء اG� 7[�رات S ! عVonاث و ا�.dا �Nاآ

�j��* �G7 2 ا��=&nت،���ا)Z ��< ا�0&س و �(��F أ.�ال  ا��( ��&ت ا � Z�)�97 r�N(ة أ��Pdة ا<���و هx" ا

�)N� .�(�1k ا

��F أ��ز     )� v=I r,��,X2 اF �� !&/��2 ,9��!v �`&ه� ا-���s &k��A7 2< ا���ا�j  و �ا���G&ت ا

�Vف أ,�ا!k&، و ه2P&� ��,و��-�Xا:  

Fو��: أو.���Q0 اD.Hا�  

      K �G� ل&NA��اد و ا��0`�&ت �< إر3&ل و ا3Fdو,2 أه1 و أ��م و�3 � 7/&! �� �7-< ا��-�Xا �I�N�� اN�)I

 �G���iI ا3��Vل إ�-&,�&ت ا�N8-&ت اo >! و آ/&ءة �!�9� Z;&3���ى ��ر3&ل �Zp اP7&.� أ,�&ط أ�� <���I و ،�/

�آ�<�8��� �< ا�Nد آ�)� ��&3��  .إر3&ل ,/+ ا

                                                 
1 ، رسالة ماجستري يف ختصص اإلعالم و االتصال، الدامنارك، األكادميية العربية املفتوحة، )العربية نت منوذجاً(صحافة اإلنترنت فارس حسن شكر املهداوي،  

47، ص2007  

2 47فارس حسن شكر املهداوي، نفس املرجع السابق، ص   

3 ، اإلعالم التفاعليحسني أبو شنب،   http://ocw.up.edu.ps/upinar/mod/resource/view.php?id=26552 ، 31/05/2013، بتاريخ 

10:35على الساعة   
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�و,2 ��ر3&ل رZ;&3 ��7ي ,@�ص، )�ر، أ)�ات، �I��Fه&ت، *�اول      �-�Xا �I�N�إ�� ... آ�& ���P m�97 ا

�I�N��,r، إ�F&s إ�S أ,k& ــ أي ���P ا�,Xا �-N8� � @���� 3 9 � ا���اv�3 اN!  ،��;V� � �3و,2 ــ و��-�Xا

� �@�ل ! S ا��( ��&ت K��&-��  �0�c.1 و �G0/�� ا

  ���D0	ت ا���	ش: \	��	

0��I&ت �03      ���ت هx" اkq1996 ر&-Fdدل ا�راء و ا&N�� &k���G�9�� �(�/��k& اVP >� r,��,Xا m��7 M�. ،

�-�Xا �I�N�����P y اx� ���G�9� ،�/ �G������، و .�ل ا����s!&ت ا&)�&� 19��و,X 2,8&ء �=��!&ت .�ار 7

>���&��� ! S ا�0`&��< اF��7:  

  :�=��!&ت اNPd&ر

      2F ك��8I أن �-N8��ك 2F ا��و,��، و d >-�Iي �8�-�Xا �I�80�Zp�7 �=��!� اNPd&ر ,�!& �< ��.&ت ا

�ا*(� هx" ا����s!&ت � j�]�9I &6، آ��&��� �< �=��!� .v9 اهp0&�8&ت أآ� &�Iآ�& 6�0�7 أ ،�P� >�. >�

&k� ! د���i. y اxة       و آ�� أو �xآNP �F&sإ�-&,�� إ.  

�I�I�N�  :ا��Aا;1 ا

�ض اNPd&ر      )��G@@&ت و ا��=&nت �� K اG� 2F ة��Nت آ&!��=� S ! ��,و��-�Xا �I�I�N�87��Z ا��Aا;1 ا

� /�، و 7�1 إدارة �(G���ح ا�3d � أو ,8� ا��xآ�ات ا]�� و Pا� �)N���� آ�& 7�1 إدارة اc ا;1 �@�رة�A�� هx" ا

 2F اك��4n&� ن�NC�I >Ix��و,�� ��G4&ص ا�-�Xا �I�I�N��Z;&3 ا�� SA اI iN9� �G4 iI�o >! &k0�

� K ا�(�0ان ا�G&ص �xk" ا��=��!&ت !< ,`��" ا�G&ص ��=��!&ت اNPd&ر، .�M أن GI و ،�/ �G��ا��=��!&ت ا

��و,2ا�(�0ان 2F هx" ا�-�Xا �I�N�&� �(&G�8�وط ا��,�A . rا;iN]07 1 ! �6 ا�,Xم ا�G�9�� >-�I ،ل&=��2F ,/+ ا

�N&ر أ,k& �/��ة ��=��!� ا�A0&ش، و �7��ي !n2 اF xPأ �� &k�I�A7 أو &kN o ت أو&�� )��1I�A7 ا3�/9&ر !< ا

�s���� /� و ا��@v9. �/0 اG���,S ! r ا�nف �< �=��!&ت ا�A0&ش ا�,Xا&k�2 7�0&و��  .!&ت ا

� أ.�      N! �AF ،r,��,X2 اF �� !&/����I n 2-< إC/&ل دور �0��I&ت ا�A0&ش آ��3 � �< وi�A�7 Z;&3 ا&��و �&

� ا�xي ,8� ,=�م �N-�0��I&ت آ&,p�� r&�� اn,/=&ر ا��ا�@�/��< !< ���� هxا ا��ور ��Aل *&ء 2F �(0&" أن ا

r,��,Xء ا&�F 2F �� !&/��  2.ا

�	\	
  ا��0و�	ت: 

�,k�F j�I M�. ،r& ا��G8 أF-&ر" وو*k&ت      �,Xا �-N4 S ! js�7 2���ة ا�G8@�� ا-/��7(20 ا���و,� ا

� -k& أ,&س �I ،���� ا�N)� �� ذ��F 2kF ،y&ء �C ا.6 و�F6 و ه���6 و أ�nc 6 و�&�c Z��7 اث، و�.dل ا�. "�`,

                                                 
1 111فضيلة تومي، نفس املرجع السابق، ص   

2 113-112فضيلة تومي، نفس املرجع السابق، ص ص    
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�ىPdت ا&�&���ون �< ذوي اnهPc ن و�F��� 2F )0&!� اNPd&ر و ,8�ه&، و و . ���Nآ ���A آ&ن � ��و,&ت 7~:�

 1Cا��� ر�@���/(Z ـ 2F �(� ا��&nت ـ وآ&nت إ!kN.&( �G7 ���V&، إn أ,k& 7(&,2 �< �8- � ا&� r -4

�دود��( �A&ت و ا�  .k�A 71& ا

  W.ف ا��.ا�^ ا��Oري: را-�	

��&ور     ��ف ! N7 S&دل ا��( ��&ت و ا��� 2F ,/+ ا���r؛ أي  97&!� هx" اpأو أآ >�@G4 >�� r,��,Xا �N!

��A7 2م ��ا�B و ا���ا�j اN��(�د ا� �-N8��k��A7 2& ا��اZ3 ا�/�ري ا���>ا���0، و 7�(�د ��P&ت ا�7�@j�&]� K ا &k,أ

 >-����اZ3 ا�/�ري .v9 ,�!�� ا��( ��&ت ا���ف اC 1�9A7 >-�I إذ ،r,��,Xا �N! ���G�� هx" ا�F���

3�(�&ل ا�0@�ص، ا�@�ر، اd)�ات و ه 1 *�ا ��k0! Z& ا3��Gا&� m�97 �F����(�دة (��F ،&kن آ&,r ا� �F�C

��F ذات ���k وا.�ة(، أ�& إذا اآ�/r ـ �Vp ـ �&3�(�&ل ا�0@�ص AF] أو اd)�ات k0! Z�� [AF& )ا��k&مC .( &� و

! �Nرة أآ�� m0� ام و�G�3nا ���k3 ه� �I&k0��ف 2F ا���iI ا���ار ��I> هx" اo >! >���G�9���/&!Z ��< ا� S ا

  2.و ا���&د:� ا�,��

	J�	8 :ء	�O��Fا oDد	�1  

      >� v ]I ت، و&�@G8��ح cراء أو أ�3 � .�ل اFd-&ر أو اd.�اث أو اo ء&�/�3nا iIل )0&دVP >� 1�I

���F اX*&�� ا)���ة F�����@�S ! rI إ.�ى ا��G&رات ا�9����G< ا��8&رآ� �&�����< ����sع اk���ا*�� !�0 ا

��&ر P&� م�G�9���@�VP >� rIل ��&م ا ��/&!j� Z �& ه� �[�وح ��� 2F ا�k9��&ء، و 7���> هx" اdداة �&/�3nا

 "xي �7*� �6 هx��2F y ا�@�0وق، أ�& ا��-&ن اx� �@G��ا���ا�AF أو !�م ا���ا�AF أو ا���&د 2F ا��-&ن ا

/@��و.�ا�@0&دF iI(&دة �& I-�ن 2F ا]���/&!Z أو �I&k, 2F ا����s!&ت ا��;���9 أو وا*�k ا�  3.�� ا

  �O[�م ا���+@ ا���Q.و�� ا�B	���: ا��H�h اbول

  :��.aD ا���+@ ا���Q.و��

      6,~� Z� P ��! Tا �N! 6F�!" ��p-���ي ! S ا�I و ه� ،r,��,Xا �-N4 S ! &k@�@G7 1�I �.&9� ن أو&-�

I 6,ت آ�& أ&�� )��9��Gم�< ا� ��ى Pت 7/&! �� أ&��P م�A . ��/( و*�د j� ة )/�&ت�! S�19A� j��� Z-F إ

                                                 
1 114-113فضيلة تومي، نفس املرجع السابق، ص ص    

2 35-34السابق، ص ص فارس حسن شكر املهداوي، نفس املرجع    

3 24نفس املرجع السابق، ص ثائر حممد تالمحة،   
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 Z��* Z-8� ت&�� )��ر;���9 � ���j، و آ2F ��/( Z ا����j هN! 2&رة !< ,P i9&ص أو ,`&م �(�< 7�6�F v7 ا

�آ�(و �i90 �3اء آ&,r ,@& أم )�7& أم )�رة ��1).":&��� أو �  

     >� �!��=� 20)I 6,ا  آ�& أxي ه��I أن >-�I و ،r,��,Xدم ا&P S ! 1`0� د و��� Z-8� �,<G��ا�� /&ت ا

60I<G7 �)9� &)N7 jا�����ا �< ا�Nدم !�دا آ&G�  2.ا

      ��/( j��� Z-��,r، و �,Xا �N! &k���k* 2F &k0I<G7 1&ز P&دم �I-< ا���Pل إI ف �~,6 �=��!� � /&ت�)I و

 K ���-2 7-�ن ا &N�&C 1�@7 ��9�;ر >����ة !&�� !< ��&��< ا����j، و 7-F xP~�� m/@���اdول ا�xي I>ور" ا

�A&ل ,nرة �@� ا~/�3��Gام *k&ز إدP&ل �Zp ا&� &k� ! �A0��1 اI ����3ت ,@�� أو رV(و j����ا�� /&ت ا���*�دة �&

� داZP ا����j أو P&ر*6P� K � >�.3  

  :ا���.aD ا�Q.ا�U ���+@ ا�B	��( ا���Q.و��

      2F ده& ــ�AI يx��و,2 و �I��7 ,8&ط ا�=&�(� ا�-�Xا j��� � ��.V](nت ا&/I�)���< VPل !�ض �(� ا

�و,2 ا�=&�(2 ه� �-�Xا j����0�B �~ن ا��,�I ،r-< أن ,9�,Xا �-N4 S��2 ــ ,�� اn,��&م إ&���=��!� " و��0& ا

<=�� ��)�&* �93�� r�&� ��0I<G7 �.&9� Z��7 2��) I-�ن !&دة 7&�(& � =&�(�(ه& k* >�s&ز P&دم �< ا�� /&ت ا

�-&���I Vي �( ��&ت و o&8, Z-8I&ت و �AIم ��P&ت �=��kر ا�=&�(� �< إدار�I< و أx7&3ة و � &,���� Z-8��

 �N o."  

      �*�7 ،��2F91 2 ا�=>ا;&���2 ��ز!� ! S ا���0 ا&)��( �1 ا � �93��:  

8�ق،  �A]0�� �)�&*21 ا��3]،  16(*&�(�  47ــ ��ب �A]0�� �)�&*10 ا��� �A&ت  4إ�F&s إ��A]0�� ( S ا

�ب(*&�(�� ���&ن ���A]0 اA� � ،ق�8�  )� ��A]0�� �A ا���A]0�� �A� � ،[3 ا

8�ق،  3(��اآ> *&�(��  10ــ �3]، ��آ> ���A]0 ا���ب �6�اآ> ���A]0 ا���اآ> ���A]0 ا�(  

�ب� ��3ر�A]0�� �3 ا��3]،  15(��ر�3 و��0o  19ــ ��8�ق، ��ر�A]0�� �3 ا�إ�F&s إ�S ) �ارس ���A]0 ا

>��� Pدا >��I����7 >��  ��ر3

  

8�ق 3(��ارس ! �&  5ــ �  )��ارس ���A]0 ا��3]، ��ر3�&ن ���A]0 ا

  ــ 

                                                 
1 ، تعريف شامل ملا يسمى مبوقع إنترنتإيثار راجح،   http://www.forum.topmaxtech.net/t101293.html ، على 04/03/2013، بتاريخ 

20:15الساعة   

2 ، الشبكات و اإلنترنتالسالم زيدان، عبد   http://www.drzidan.com/internet2012.pdf ، 11:23، على الساعة 24/05/2013، بتاريخ 

3ص  

3 53خالد زعموم و السعيد بومعيزة، نفس املرجع السابق، ص   
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10 

 �I�8�ق،  ��3ارس ���A]0 ا��3]،  3(��ارس ���7��ب ��4ارس ���A]0 ا��  1)��ارس ���A]0 ا

�ض)�903 ،�pأآ m�s�� ��2 و &��  :هx" اdر�&م 2F ا�=�ول ا

  

  

� �< ا���ا�j��� j إ xkF91ا I(20 و*�د      �Nد آ�! S��2، إ�F&s إ&)��( �1 ا��و,2 رP 2�3&ص ���93&ت ا�-�

 "xه �.d 2�3���xk" ا���93&ت �� I-�ن �-Z وا.� �k0& ,[&ق �9�ZA و �� 7-�ن *>ءًا �< ا����j ا ��!�/�ا

  .ا���93&ت

h�	
  �08	ت ا���+@ ا���Q.و�� ا�B	��� و أ��ا:p: ا��H�h ا�

     �Xا jا�����Z-87 2 آZ وا.�ة ��A7 &k0م ا��و,�� ا�=&�(�� �=��!� �< ا���G&ت ا�-)&k� ! د&��!n&� ( &!�,

 �0�)� �;&@G� <���I 6 )=7 2)�&* 2,و��-��k��AI 2& آj��� Z إ�����G ا3d&��3 ا&F ،jا����P&)& �< هx" ا

2F ت&��G��و,�� ا�=&�(��، و 7��Zp أه1 هx" ا�-�Xا jا����  :��7>" !< �&�2 ا

• �H�G �0H�$4 ا�� ���  :�C@ ا�LGYر و ا���H�"0ت ا�@��� ا��AH ا�!���! هbc ا���a� ��دة �%

 ��!�� 4� daC4 ا��
?���� و ا�cي  ���! ا��اI=� ا&��!ا)'� �=� )4 ��1� اG6!�6f، آeن  ��

gه�ب إ�c4 ا�� &�� AH�
BF g;�ت ا�� b!C6 	�  �� لYj 4� 4'�� g,�
 %F�B'2 اf�Yن ��ل �

�! ا��GH و ا�?=��% �'H ���j �  .ا�?���� �B��Y@�ر و ا&$Yع �
kB6 g اf�Yن، و ه


o g!ار ا��� � �4 ا��اAH ا���f!و6'�؛  ��! ��AH ا�?���� أ ��j �l�  G:��H ا�L@&� اO�W'@و�, •�

��j !=1م و أ�Hره� أ����#=� ���ن ا&��.#�ء ���fا !'o 4� q�Fأ �� آ�G6 و & ا��! � ا���f!و6� ا��

 g�� ة وc%��rدار '4  و اf2 �'4 اFا��
� 2��@ ُ �����! � ا���f!و6 ،G6!�6fا �ه� ��1!�%7ال %�

���� 	'

�� �#,2 ا&C6.�&ت و ا���E- و ��  ��
tC� 8ون ا���Eا�.  
                                                 
1 ، شبكة اجلامعات  https://www.mesrs.dz 14، بتاريخ 12:06، على الساعة 05/2013/  

 Y� ا����Bع ا���� ���l( ا�Z.ب ���l( ا�c.ق ���l( ا��

 47 10 21 16 ا�B	��	ت

)���	Bا� k10 06 01 03 ا��.اآ 

 19 01 03 15 ا��0ارس ا�����(

 05 00 02 03 ا��0ارس ا����	

)D.�t�10 04 03 03 ا��0ارس ا�� 

)الغرب الشرق، الوسط،( مناطق على نوعها حسب باجلزائر العايل التعليم مؤسسات توزيع :01 اجلدول  

اجلزائرية العلمي البحث و العايل التعليم لوزارة مسيالر املوقع: املصدر  
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إذ ��هG  هbc ا���a� ــ ا��� %���! 7Iءا �4 �?�ل �;<#� ــ �� <� ا�#eCة، :G��H ا�'0"�U اO�W'@و�, •

 �=�(!��'!ه� آ;�I� )!ور � �% �� �H�w�@ا� G6ره� و آ��=x ��ا��t@�ت ا�?���'� ��! أ6;�ء ا����	 

��!ة  �'@?% 4� G#�� y'� م و ا&%�5لY�fت ا�'I���#�% ام�aر ا���C�6و ا �'���I&و)�ع اrا

4 ��� �A'E�@  & 4 أن  �B!غ �
�را�� ���?����ت أو &  @�� 	'
A'E ا��#,2 إ�'=�، إ)��� إ�g أ6=� ا���

 4� �='

�� و ا����<'4 �Eدد ا�!�� �=%���?� �� {C#% �� ا�?����ت ا���
'	 ا��,
'�ي ��
� 2|�2 آُ��@%

  .آ2 ���ن

• ���!ة ��<!ة 6"!ا rه'�=�، و  �4 أن 6,�ل �eن  :G��H ا���L'O اO�W'@و���� ���aا� bcه G;�Fأ

� ��! اx ، G6!�6f=�ره� ار%�} �"=�ر ا���

'� ا��;y ا���ر�� �� q
'	 ا���f!و6� ا�cي �

'� %;�ي Hر ����� 	=� !w�� ا�?����ت ا&��!ا)'� �<Y  ?- أن ُ%��
�� ا�cي  �ر��ن Eن و ا��>������

qB5�
� �
��H �'56 ت�B
� 2�1 g
� ا��;�ث ا��� /آ��� ��� درا��=	 أو �ا��;'2 و ا&���Bدة �#=� 

 1.و6=� #?7

     2F &ه�� إ.�ى هx" ا���G&ت أو �I &k0�� j�=7-< أن ,�@F�7 2���و,�� ا�=&�(�� ا�-�Xا jا����  :أ�& أ,�اع ا

 ���3��� - �� (ــ ا���ا�j ا ،�k)� � ،�)�&= �(...  

���� )��  ــ ا���ا�j ا

0��I&ت��  ــ ��ا�j ا

�ا3 ���  ــ ��ا�j ا

M�N�� ا�&G� jــ ��ا�  

  2.ا�( ��� ا���-��ــ ��ا�j ا��=Vت 

  ــ �c?ة ا���+@ ا���Q.و�� ا������� �B	��( ور+�( 1

�=&�(� �&)�ي ���&ح ور� �      2�� )���و,2 ا�-�Xا j�����ا�]  *17 إ,8&ء ا�-elearn.univ(ا�xي Z��I ا

ouargla.dz (>� &�)3 1 !< �(�، و� )��� /> و ا���( �1 ا��,&�B ا��20o ا�G&ص �&N�ا�=&�(�  ���*v ا,[Vق ا

 iF�80دة و��� �)�ل إ�S اdه�اف ا []G� ز&=,�� r!��و,��، 4�-�nا ���� )��� و �9�7< ا���G&ت اI�]��

���&���ا.Z ا��  :ا

�( ��2 ه2  :أوF ــ �.��( ا��8	ر ا���E( ا��� ���	�I �@ ا���	�	ت ا�����( ا�������(� 0�Dokeos@� ا����j ا

3�(�&ل �n2 اF � k3 �9[� و� &k,dأن M�. ،>���G�9� � �N90�&Dokeos   م&`, iF1 و ّ)� �هN! 2&رة !< �0@� 

                                                 
1 نفس املرجع السابق مقابلة مع سهام منقور،   

2 نفس املرجع السابق مقابلة مع سهام منقور،   
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 1� )����97� اLearning Management System  را �ـ&@�P6 ا����> إI يx�9��0 ا�0`&م ! LMS( S(اI و ،

 1!�� 6� m�9I ت&� ��(�د ا� Z-ـ  34ه����ب � �� ا-� 6=�&,���� آ�& أن �PHP .1  

�O�ــ �.��( ا�� 	��	\u: ة<I&���ات ���ت �/�  

  ا��B!ة ا��?! �'� �
�AH و ذ�~ �
g �'#� �4 ا�@���a'4:  2011أآ���!  - �I2011ان  •


�AH:  2011أآ���!  •� �  ا&YE6ق ا�!�

•  !��  - 2011د @B6�I2012  :ةc%��r2 ا�� �F�aء ا�;@���ت ا��C6إ  

2012�'B!ي  •  :��
E
� �[�,
 اYE6ق ا��@?'2 ا��

�	�uة\	�
	 ــ �.�bا N��0<�Jا�� ND��� )�:  �@0���. �، 17 �7زjI د��P Z&ص �&3�(�&ل ا���xk" ا S�آG[�ة أو

 2/,&* �k4 لVP ةx7&3dا Zآ S !2012 ��NIر����ات و ور4&ت ��A�N]7(، :1 ا,[ i 07`�1 ا��ورات اs&�� ( 2F

�)�&=�  2.آZ آ �&ت ا

  :�v	ه. و أ�R	ل ا��O	:��( ا�����.ة �� ا���+@ــ  3

      �� !&/���j��* �F �`&ه� و أ4-&ل ا)� &0)]��=&�(� ور� � ا3 2�� )���(� ا��X&ر ا��(�2F i )/�&ت ا����j ا

�ي �< ا��را�3`0��1�9A ا�xي ا!���,&" 2F ا�=>ء ا��/@�Z �0&ءًا ! S ا�&� &ks�)��ة 6�F، و �3ف ,9F����  .ا

Fو��: أو.���Q0 اD.Hا�  

     =� 2�� )��� ا����j اF�I���&���و,2، و هxا �< أ*Z أداء ا��k&م ا�-�Xا �I�N�  :&�(� ور� � ا3�(�&ل ���P ا

� ا����j) أI�� ذ و&�3dا j� Z(ا����  :اI�� ذ و&�3dا j� Z(ا����v �< ا&]��=&�(� ور� � ا 2�� )���I-< ا����j ا

�ا.&ت، ا,�A&دات ����P iI... ا����j �< أ*ZA, Z �( ��&ت، cراء، ا�o >! ���ه& إF�I 2���و,2 ا�-�Xا �I�N�  � ا

y���� ms�7 ذ&���ر، و ا�@�رة اA� Z-� ��9�;��  :2F ا�@/�� ا

  

  

  

  

  

  

                                                 
(حسب تقرر موقع اليكسا  19/05/2013يوم  800كان املوقع التعليمي جلامعة ورقلة حيتل املرتبة  * Alexa( 

1 Dokeos ،http://en.wikipedia.org/wiki/Dokeos 12:32، على الساعة 14/05/2013خ ، بتاري  

2 نفس املرجع السابقسهام منقور، مقابلة مع    

املوقع مديرة إىل رسالة إلرسال اإللكتروين الربيد خدمة استعمال: 03 الصورة  
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      2F [AF 7-�ن  j����� اI���3�&ذ و ���و,2 �-�Xا �I�N�و 7=�ر ا4X&رة إ�S أن ���P إر3&ل رZ;&3 ا

�� إر3&ل رZ;&3 اF���F j��� � ��9�;���رات، أ�& 2F ا��ا*�k اA��� ا����AF j]اI����و,2 �-�Xا �I�N.  

��&,&ت/إر3&ل) ب�nث و ا��N��=&�(� ور� � ! ���P S اd!�&ل ا���*�k  :ا3�NA&ل ا 2�� )��� ا����j اF��I

 ���3�1 إر3&ل ر3& j�����ر :1 رF(6 إ�S اA���v ��,=&ز ��M أو .Z ا���&ن 2F 6� 6/� -7 17 ا&]�� [ F ،�N(�0 ��&م ا

�N��k� ! j ]I S& و A 7&;�� إ�S ا. v�&]��( ��2 7( �6 ��)�ل إ*&�� ا�3�&ذ 7@ 6 �< ا����j ا���و,2 �-�Xا �I

y���� ms�7 ذ&��  :�AIم ��@���k&، و ا�@�رة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ���D0	ت ا���	ش: \	��	

�=&�(� ور� � 7�@i�&]I &�� K أو)&ف �0��I&ت ا�A0&ش      2�� )���-< �& ��P �*�7 n &kk�&8I&ت 2F ا����j ا ،

 ���P 2ه �I&���ة و ا-/�2 7��m �=��!� �< ا��k&م ه2) ا��=��!&ت(2F ا��  :ا

لألستاذ اإللكتروين الربيد إىل رسالة تنفيذه بعد يرسل الذي اإلجراء: 04 الصورة  
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���P >-�7 ا��=��!&ت �< Z�k97 !�ة أ!�&ل �AIم ��,=&زه& ا�[ �N و  :ا3�Vم ,/+ ا��( ��&ت و اd!�&ل) أ

���ر X.�ى اA��1 ,8� �( ��&ت �(��0 .�ل ا�I أن Vp� >-�I إذ ،&�Iذ أ&�3dا �N ]��-Z ا Z@7 M��� ت&!��=

3�&ذ�� �N90�&� �k=�� ا���r و اF�I &� ى، و ه��. S ! v�&o Z-� &k��k& دون إر3& >� -8��  .ا

��k�&8) ب���v �1�0 إ�S �=��!� �&  :ا��8&رآ� �j ذوي اnه��&�&ت ا&o يd >-�I ،ت&!��=���/����P Z ا

F م �6، و�AI &� 2F �!��=��7�-�ن �< أن 8I&رك ���A أ!�&ء ا �!��=���ض ,��ذ*& )�9, ��� 23 ا�@�رة ا���ا

  :أG4&ص

  

  

  

  

  

����VP >� 6sل ا�@�رة ا���ا)�903 �!��=��  :أ�& Z�@/7 هx" ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

الفرنسية لغةبال) النقاش جمموعة( تسمى جمموعة معلومات وصف :05 الصورة  

النقاش موعة املكونني األعضاء تفاصيل: 06 الصورة  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

332 

  �/@� r,��,Xا �-N4 2F ة��Nة آ�k4 r�&, M�. ��Nآ �. S��ة �0��I&ت ا�A0&ش إ-F �9=7 ى�Pأ ���P �=, &آ�

�y؛ إ,���P &k !&��         و xور� � آ �)�&=� 2�� )��� ! �k& ا����j اF��I)ت&I��0��3�&ذ )ا�� >-�I &k�VP >�F ،

3�&ذ 2F هx" ا9�d&م d8&رآ� ا�� �N ]��0&�� ��< ا��1 اI M�. ر�A����ى ا�� j� v3&0��اه& 7I 2���m ا9�d&م اF

Z*دود �< أ���ح ا���اj�s و ا]�:  

�ر,8� ا�راء و ا��( ��&ت ا) أA���( �s��� �Aع ا���ر أن ���AIا  :A��� [ �N ا�Ix< 3= �ا ا,��&�1k إ�S ا >-�I

0��ى �x0 إ,8&;6���ح cرا;1k و �& �I -�,6 �< �( ��&ت ! S أ3&س أ,1k �9= �ن 2F &�;&A 7 ا]�.  

�0&��8ا .�ل ����,6 و أن ���AIا  :ا��0&��8 و ا��A0) بI أن �N ] � >-�I ،�I�* ع�s�� ح أي�o �)� 6�F &� �A0�

  .�< أF-&ر

 �N! ��&)��ر ا�(�V&ت اA� ى���� 60���I &� j� v3&0�0��ى �6 أ�9&م 7��ا�@�رة ا���ا��� ms�7 ,��ذ*& 

r,��,Xا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	
  ا��0و�	ت: \	�

     m��I M�. ،ى��0��� 2F اF��� �� !&/��  هxا ا��0ع �< ا���G&ت ا

مواضيعه مجيع يشمل اإلنترنت عرب العامة العالقات مبقرر خاص ملنتدى منوذج: 07 الصورة  
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�I<�8&رآ� اFd-&ر و اN],n&!&ت ا�8) أPا� j� ��@G:  ت&!&N],nر و ا&-Fdا "xوض أن 7-�ن ه�/����+ �< ا

 �N ] �3�&ذ و ��2 7��m ا���و,� �&���اد، و �&F�� ��@G8����&ة ا&� i )��( ���I Z� ،2-< أن 7��=&,v ا&� �A )��

� K ا�I&�A& و ا���اj�s دون ا3�0p&ءG� ت .�ل&!&N],ر و ا&-Fه1 �< أ�o&G� ل�=I &� >I�7و.  

��و0I&ت) ب�� K اG� S ! i� )���.�s &k<  :اo 1�I 2����و0I&ت ا��( �S ! i آZ ا�3�&ذ أ�I& ا��� [ �N و  >-�I

�ض ,��ذ*& � ��و,�)�9, ���  :ا���و,�، و 2F ا�@�رة ا���ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  W.ف ا��.ا�^ ا��Oري: را-�	

     �7 ���G��=&�(� ور� � ! S هx" ا 2�� )��� ا����j اF��I j��=�3�&ذ  و �� >-�I 2�&��S�9� r ا��رد�4، و �&

��ا)Z ا�/�ري 1k0�� &��F �(� 7~آ�ه1 �9�(� �ا ���P ا��رد�4 �< أ*Z اI ر أن�A� � 1k�&��,3= �ا ا >Ix�ا�[ �N ا

� ���j، و ه� �&  ��9�;���< أ,2F 1k وjs ا7n@&ل �< VPل أ�AI,� ا7n@&ل ا���*�دة 2F أZ/3 ا��ا*�k ا

���<6�s�7 ا��&��  :@�ر�7< ا

  

  

اإلنترنت عرب العامة العالقات ملقياس التعليمي املقرر يف إنشاءها مت ملدونة منوذج: 08 الصورة  

للدردشة واجدالت رمز: 09 الصورة  
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 1����� �Vp، ا&���� د�Pل ) 2F)0 هx" ا&. 2F >-��@Z �< أ*Z ا��رد�4، � �G4 �*�I n 6,أ S��8� إI

��I ا��رد�4 �(6I >� 1k0� ر&�GI م أن�G�9� � >-�I ده1 و�! Z�=9�ُ3 >I�Pc >���G�9�:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	J�	8 :ء	�O��Fا oDد	�1  

     &�/�3nا iIت )0&د&��P >� �7*� آ=>ء &k0-� ،� A�9� ���Gور� � آ �)�&=� 2�� )���ة 2F ا����j اF��� ��C ء

�ر أو �(��F ��ى ,=&ح A����ى ا��� �N ]��ض �(��F ��ى 1kF ا�� Z�)�97 2��3�[Vع اnا ���P Zp� ى�Pأ

�&ء أو /�3nآ�& ,=� ا ،"��ر و ��97A��3�&ذ 1I�A7 2F اdا)rI�@���k0! v�=I 2&  ���=& آ�0ع �<) ا�ا�3d � ا

����P 2F v ا��A�&9&ت&]�  .ا

      Z;&31 وI�A����k0& ا����j آ��G&ت �9�x� � Aاk7&، �3ف ,�Aم �I 2���/&! �� ا��اض أه1 أ4-&ل ا)��(� ا3

2F Zp��7 M�. &k�A�&3 >! أه��� ZA7 n و �� !&/� �  :�=�9ة 

��AI 2 :ــ 8	�	ت ا�.دود�� ا�(��I �< ا���G&ت اF��7 >I�7و Z*أ >� �� !&/� ��دود آ��3 �  ��k& ا����P S ! j&,&ت 

� و V� ... i�907.`&ت أو cراء أو ا,�A&دات �F�7 S ! 9&!�ة��� ا�(��I �< اdدوات اF��� <���7 &k,آ�& أ ،��إ

 2F j�����دود �s< ا��د، إذ �7*� أهP 1&,&ت ا�0��I&ت، ���P ا���و,&ت و ���P ا����3(����ن ا��!� ���P ا

�8&رآ����دود)ا�3��Aم ,��ذ*& !< P&,&ت ا ���  ، و ا�@�رة ا���ا

بينهم فيما املتزامن للتواصل مستخدمني جمموعة طرف من الدردشة غرفة استخدام: 10 الصورة  
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�(�دة دون  :ــ ا���	YU ا����0دة���=&�(� ور� � �9�6���G �< ا3�(�&ل آ&�F أ,�اع ا��3&;] ا 2�� )���Iُ-�< ا����j ا

�(�دة 2F ا����S ! j  ، و �7��ي ���P ا��3&;]...)ا��0، ا�@�ر، ا�@�ت، ا�/���I، ا�/Vش (ا3�0p&ء �� 09ا

� أ3&��3 ه2(&0!:  

• Images : ت ا��5ر �����اد�B
� A'I ي�;%JPG ،BMP ،PNG ،GIF 

• Photos :�'Hا��,�$=� ����'!ا ر 	% �'�'�$ !x�#� ص و�a1ر أ�F ي�;% 

• Avatar :2�1 إ6@�ن ��
B� و ����دة �a� 4 أو)�ع�ة !�� %;�ي ا��� � �4 ا�!��ز ا�

• Audio :
=�%;�ي �?'�4 ا���!ا)=� أو %;
�Bت ا��5%'� ا� ��� �4 ا�

• Vidéos : اد����� �='
� A
E  م أن�a�@
� 4�  � FLV%;�ي ��� �,�$A ا�B'� � ا��

• Podcasts :�'��
��� و ا�;
�Bت ا��� %	 ر��=� �4 اIr=7ة ا��! ���A(�� �6 ا��% 

• Screencasts :ا� � �'Bت ا��B
�! ���A(�� �6 و �!ض ��%�
?@ 

• Animations : 4 أن %��ن �����اد�  � SWF%;�ي �
�Bت ا�YBش ا��

• Mindmaps : �'�1ه� ا��5رة ا����        �='
� ���(f4 ا�%;�ي ا�a!ا]} ا�cه#'� ا&��!ا)'�، و  


��)'q أآ<!�:  

  

  

  

ورقلة جلامعة التعليمي املوقع خدمات بعض يف املستعملة الرد خانة عن منوذج: 11 الصورة  
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Y-ور� �  :ــ ا�.وا �)�&=� 2�� )���وا�] 2F ا����j ا��/&! �� ��< I(� ا3�(�&ل ا���i�A ا���>ة �&رزة و أ��3&3 

 [AF &ه�F�7 2F �!&97 97&ه1 و Z� ،ة�4&N� �� !&/7 m��7 n [وا����-< v=I أن ,�8� إ�S أن هx" ا ،>���G�9��ا

 j���� �)�&7 r,&أو آ j����P@�)& إن آ&ن أ.�ه& S ! Z��I ا3��Gام و�3 � 7/&! �� �3اء آ&,r *>ءا �< ا

�)��1 ا3I ر*2، و&P رة�@��ض 2F ا)��8&رآ��؛ 903��( ���� ا�=&ه>ة و ا����3!� ا��وا�] 2F ا��0&ذج ا�&ل ا

�ىPdت ا&��G��(�د 2F ا� n&-4أ xP~I [وا����وا�]، و ه2 ,��ذج d [AFن ا3�(�&ل ا�� اF�7 2����� ا����G ا&��  :ا

  

  

  

  

  

  

ورقلة امعةجل التعليمي املوقع ضمن املتعددة الوسائط خدمة توفرها اليت العناصر: 12 الصورة  
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�و(هx" ا�6N87 ���G  :ــ ا�.�	U^ ا�0ا��8(�-�Xا �I�N�����P2,( >�� Z;&3 ا�� إ�-&,�� إر3&ل و ا3�NA&ل اF�7 2و ه ،

 2A ���9�S0p �< ذ�y، و 7�1 !� �� اXر3&ل �����I ا� Z=9��� ا�C أي أن ،[AF j����9����G< ا��2F >� =9 ا��ا

 >� jF��� �� /&ت 7&3���� و ����,k&، آ�& �I-< إرF&ق ا&3���y :1 آ�&�� !�0ان اx� �@@G� ��;&� لVP >�

�3&����Nأ �`�kر أP �,�AI&)� ��ل ا�AId,� اF ل&NA�3nزر إر3&ل، أ�& !� �� ا S ! [���&� �� �)���Z هx" ا-��ب 

9��Gم أ:0&ء ا3��Gا�6 � ���j، و ��� .�r/ 7 M ا,�N&" اI&�� دة � �,� � �ن&)��xk" ا�M�. ���G 7-�ن 2F ا �Iد&)�ا

>� >-��I S�. �,�AIdا S ! [����2 �& ! �6 �3ى ا&��&� ��&3��� أS ! &�I أداة . ��اءة اF��7 ���G�&F) إ!&دة

6�*����Z;&3) ا��د ! S ا�� 2A �< ا���2 �7-< ا��Z;&3 ا �.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)1V8:  

ورقلة جلامعة التعليمي املوقع يف عليها االطالع أجل من املتاحة الروابط بعض: 13 الصورة  

ورقلة جلامعة التعليمي املوقع يف داخلية رسالة حترير كيفية عن منوذج: 14 الصورة  
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�=&�(� ور� �  2�� )���ه& ا����j اF�I 2���/&! �� ا��و,�I�!) ،2ة، أ��زه& ) E-learn(ــ أ4-&ل ا�-�Xا �I�N�ا

�Z;&3 ا��اP ��، ا��ر��( �iا��@�P ،rI&,&ت ا�0��I&ت، ا���و,�، ا��� �(�k& آ��G&ت �9�A � ) د�4، اF��7 M�.

�ىPت  أ&��P >� ءا<* Z-8I �Pا� &k�)� و ���� )���رات اA��  .�s< ا

�=&�(� ور� �  2�� )�����6 ا����j اI يx��/&!Z ا���2F Zp �8&رآ� ا�� /&ت ) E-learn(ــ �No(� اI  >���G�9����< ا

 )���( �A&ت و ا��ح ا�راء و اo 1: ،ل&NA�3n&� ز&��I 2���&ت ��1k0 ���-&,�� اVonع ! �k& أو k ���7& آ�0] ا7@&

�&ز �&Xر3&ل، إ�F&s إ�N7 S&دل اFd-&ر و اn&�8,nت �< �I 2�9�k� ! >���G& آ�0] ا7@&����kف اVoع ���A ا

�&ز �&Xر3&ل�I 2��>ا�<  آ�0] ا7@&���NA&لاVP/3nل ا7n@&ل ا.  

�=&�(� ور� �  2�� )���/&! �� 2F ا����j ا����0A آ&��رد�4 و ا��`&ه� ) E-learn(ــ أ3&��v ا��Z�87 2 ا��Z;&3 ا�ا

 r,��,Xا �-N4 2F رة�k8���( ���� ا�9��s ���G< ا���ا�j ا��� ا�I&)���>ا�< 7��اj� iF ا��ا�9 �آ�� آ&7n@&ل ا

 ��=��N���0@� ا&� j�����ا �(�Z ا`,Dokeos  [�9N7 و,2 و��-�X1 ا� )���2 أ��زت *�ارZ�k97 2F &k7 ا�و ا

&k��G�9I 2��  . اdدوات ا

�ض ا��Z ا�xي      ! 1: ��xآ���r p� 2 ا,[��V !� 0& �< أ*Z ا��xkا ا���n ،M�N أن ,�8� إ�S ا��8- � ا &�&�P و

�)�&=� 2�� )������j ا&� �� !&/��9��ى ا� jF2 رF 6 آ�9&ه�����ف ! E-learn( S(ور� �  �7) 0& إ)��، F ��&و�� ا

� j��* 6�F اdدوات F���ر 7( ��2 ,��ذ*7 2A� 0& ��,8&ء�� j�����&.� 2F ا���/&! ��            و إ�-&,&k7& ا�أ4-&ل ا

 ��=��N�2 7���k& ا��0@� ا���( ���� ا��/&!Dokeos( Z(ا���ا)Z و ا�2 7��m ا���N&ر *��j ا��Z;&3 اP&� &0�� 1: ،

�� �k*ا��� ���ف ! S ���>اk7& و ,k@;&A&، آ�& أ,0& �Z�k, 1 ا�=&,v ا�8- 2 ا�xي 7/�@0&" *��ا 2F ا >���G�9��< ا

 �F&sت؛ إ&��G���ان، ا�G[�ط، ا� �&ت، ا�@�ر، ا�(0&وI< و اdا M�. >� ���� )���رات اA���;���9 و )/�&ت ا�ا

j�������> �k& اI 2�����0A ا��G@&;� ا&� &0�&��  .إ�S اه

�=&�(� ور� �       2�� )���ا.Z �7) 0& إ�S أن ا����j ا���xk" ا &0!&N7&� و)E-learn ( 2����Iي *��j ا��Z;&3 ا

 K �G�� ة�8�0���/&! �� ا�� P 2F K@&;@6 !< ا��Z;&3 اGI &k�)� و إن آ&ن >���G�9��7���A�A. �� !&/7 m ��< ا

I�! &���! &0/8��,r، آ�& أ,0& اآ�,Xا �-N4 jا��� &k2 �7ارآ!��9I &�� 2 -8��=&,v ا&� i )�I &kN Cأ j�����ة 2F ا

�6 آ�& v=I و  [�]G���@(v إن 17 ا&� +�� ��dا >-� r����ف أ!�&ء اXدارة ا�1k/ -I �� >Ix ذ�y �(� اo >�

 �I�]7 �9�7< و S��-< X v9�Iدارة ا���" Z-4 و 7@��1 ا����j " 17 إ*�اء درا�k7 �=k0�� �3ف إ ،VNA�9� j�

 6�&�)�3n 6)F�I و j����9��Gم 2F ipI ا��� Z)=7 ��Gs ��0A7 �;&@P ا�F�7 S ! &k(��ى ــ .Pأ �k* >� ــ

  .دون 7�دد
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�=&�(� ور� �    2�� )����I 2-< أن ,�Aل �~ن ا����j ا&���/&! �� ) E-learn(و �& ��(�دة � n&-4أ Z)/�&� m��I

��20A ا���=&ل ا&� �]N7�� Z;&3و >�����=&ل ا�9 �آ2 ا�xي I@�ر �< 7&� �]N7�� ��� �6 ا��� و �`&هG7 يx

 ��A� j� Z(ا���� K !� �&ت اG� 2F 8&ركI م�G�9���Z)=7 2 ا�� �< ا�X-&,&ت ا�p-�� اF�I 6,9&ن، آ�& أ,Xا

� ا�����k* >� j، وI�]�� VNA��اءات �9*Xذ �(� ا&G7ورة ا�s S ! أن ,�آ� �� n y�9����G<، و �j ذ�� ا

 v,&=��k0� 2,&)I 2& ا����2F j ا��G � �< ا�A0&;� ا��ى �&Pأ �k* >� >���G�9���I<� 67&دة !�د اk4 دة&Iز

��x7&3ة و ا�[ �N .�ل  ��0I�-7 ��9�9�7 و دورات ���V!م إ&Iأ �=��� S��20A، إ�F&s إ�ا�8- 2 و ا�=&,v ا

�KI �80&ط ا����j و آ�/�� ا3��Gا�6)�� .ا
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  :المداخلة عنوان

ينة من ـدراسة ميدانية  لع استخدام تكنولوجيات االتصال والمعلومات في التعليم الجامعي
 2و 1فـيـطـة ســامعـذة جـأسات

  
  مـهــري شـفـيـقــة            طـارق شـنـقـــال  -

  جامعة قـاصدي مـربـاح ورقـلة          جامعة قـاصدي مـربـاح ورقـلة
  

  :اإلشكالية
 الحادي القرن وأوائل العشرين القرن من األخير العقد أواخر في حدث الذي السريع التكنولوجي رالتغي أحدث

 في بارز دور التكنولوجيا لتطور كان ولقد التعليمي، المجال خصوصا المجاالت كافة على كبير أثر والعشرين
 مجتمع عصر أو بالمعلوماتية يتميز عصر في يعيش اليوم اإلنسان  أصبح إذ المعرفة، عصر إلى األمم قيادة

 عبر لها مثيل ال ومعرفية معلوماتية ثورة يشهد واإلعالمية االتصالية التكنولوجيا بفضل أصبح الذي المعلومات
 متمثلة المجاالت مختلف على التكنولوجيا سيطرت العصر هذا سمات أهم ومن ، كلها اإلنسانية تطور مراحل
 حيث العالم، بها يعمل التي الطريقة غيرت وقد اآللي، الحاسب وأجهزة واالنترنت المعلومات تكنولوجيا في

 تواجه أصبحت التي المجاالت أهم ومن ، صغيرة عالمية قرية العالم فأصبح البعض بعضه من قريباً أصبح
 Information  المعلوماتية مجتمع في التعليم تواجه التي التحديات أهم فمن ، التعليم مجال التكنولوجيا رهانات
Societyمعرفة على المبنية الحلول استنباط كيفية ومعرفة للتعليم، وحديثة جديدة طرق استلهام على القدرة هي 
 تصميم لكيفية العلمية المعرفة أهمية وكذلك التعليمي، النظام في المستخدمة الحديثة التكنولوجيا بنوعية عميقة
 استخدام نخص اإلطار هذا وفي الحديثة التكنولوجيا تطبيقات جراءإل األمثل الوقت واختيار التفاعلي التعليم بيئة

 وبالتالي ، التعليم جودة مفهوم لتحقيق للوصول وتفاعلية سرعة كفاءة تضفي أصبحت التي التكنولوجية الوسيلة
 مجتمعال في التنمية أهداف لخدمة وظيفيا المؤهلة البشرية الموارد في المتمثلة التعليمي النظام مخرجات جودة
 في واستخدامها االتصال تكنولوجيات مواكبة ضرورة على ملزمة أصبحت التي التعليمية القطاعات أهم ولعل
 مؤسسة بخطى تتوجه بدأت التي الجزائرية الجامعة بالذكر نخص وهنا العالي التعليم قطاع ، التعليمية العملية
 وفي ، الجامعة في العالي التعليم عملية في ولوجياالتكن استخدام تعزيز عبر المعلومات مجتمع بمقومات للنهوض
 الجامعة لدى التعليم في االتصال تكنولوجيا استخدام واقع من ننطلق أن حاولنا المداخلة هذه عبر اإلطار هذا

 اتخذنا حيث 1سطيف جامعة من كل في للتكنولوجيا االستخدام لمحور استبيان أجرينا اإلطار هذا وفي الجزائرية
 سبق مما انطالقا األدبية األقسام من كعينة اإلنسانية العلوم وقسم العلمية، األقسام من كعينة كروبيولوجياالم قسم
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 األساتذة لدى التعليم في الحديثة االتصال تكنولوجيات استخدام واقع هو ما :التالي التساؤل على االجابة حاولنا
  ؟ الجامعيين
  :التالية لفرعيةا األسئلة نطرح التساؤل هذا على لإلجابة
  عام؟ بشكل التعليم على الحديثة االتصال تكنولوجيات استخدام أثر هو ما- 
  التعليمية؟ العملية في المعلومات تكنولوجيات دور هو ما - 
  الدراسية؟ المناهج على واالتصال المعلومات تكنولوجيا دور هو ما - 
  األستاذ؟ ءأدا على اآللي والحاسب االتصال تكنولوجيات تأثير هو ما - 
 : الدراسة أهمية -
 تعمل حيث الحياة، ميادين كافة في البشرية تقدم في كبير اثر والعشرين الحادي القرن فى للتكنولوجيا أصبح لقد
 الشبكية االتصاالت تطور ثم ، اآللي الحاسب اختراع بعد سيما ال والمعلومات المعارف على الحصول تسهيل على
 إلى أدى مما المجال هذا في حصته التعليمي النظام أخذ وقد العنكبوت، شبكة أو االنترنت شبكة خدمة بظهور
  .اآللي الحاسب بثقافة تعرف جديدة ثقافة ظهور
  وجودة التعليم في كفاءة لتحقيق التعليمية العملية تطوير في التكنولوجيا استخدام أهمية فى تكمن الدراسة أهمية

 التي االتصالية التكنولوجيا باستخدام التعليم تطوير في بعقود سبقتنا التي المجال هذا في العالمية التحوالت ومسايرة
 العملية مسار تغيير فى التكنولوجيا توظيف خالل من منها االستفادة باإلمكان الدراسة هذه  التعليم عملية سهلت
 المخرجات لتطوير علمية آلية إيجاد الدراسة هذه تحاول كما ، الحديثة الوسائل إلى التقليدية الوسائل من التعليمية
 التعرف  حاولنا ما وهو المختلفة المجاالت في المعلومات تكنولوجيا إسهام خالل من التعليم قضايا وحل التعليمية
 في التعليمية العملية في لالتصال الحديثة التكنولوجيات استخدام واقع رصد خالل من الميدانية الدراسة في عليه
  .  لألستاذ بالنسبة مزاياها وأهم الجامعي الطور
  :الدراسة أهداف
  .سطيف جامعة في التعليمية العملية في والمعلومات االتصال تكنولوجيا استخدام واقع على التعرف- 
  . التدريس هيئة ألعضاء الالزمة التكنولوجية التسهيالت توفر مدى على التعرف - 
  .التعليمية العملية على االتصال تكنولوجيا استخدام فوائد على التعرف - 
 تنقسم  عينة اخترنا حيث التكنولوجيا استخدام في سطيف جامعة أساتذة لدى العلمي التخصص أثر على التعرف- 
 متمثل أدبي تخصص% 50و ، 1 سطيف بجامعة الميكروبيولوجيا قسم أستاذة في متمثل علمي تخصص% 50 إلى
  2فسطي جامعة اإلنسانية العلوم قسم من أساتذة في
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 االتصالية التكنولوجيا استخدام ظاهرة واقع وصف خالل من التحليلي الوصفي المنهج على اعتمدنا :الدراسة منهج
 على العلمي التخصص تأثير ومدى االتصال تكنولوجيا توفر بمدى االستخدام عالقة وتحليل ، الجامعي التعليم في

    التكنولوجيا استعمال
 فإن بها، مرتبطة حقائق جمع إلى ويسعي راهنة ظاهرة بدراسة يتعلق اموضوعن ألن نظرا: الدراسة نوع

  )∗."( وصفية الدراسة فنوع" ومنه ، الوصفية والدراسات يتناسب الموضوع

 تكنولوجيا الستخدام االتجاه مستوى تقيس ،بند 11 على تحتوي اآلراء سبر استمارة على اعتمدنا : الدراسة أدوات
  . الثالثي ليكرت مقياس االتجاهات قياس مقياس على العتمادبا اآللي والحاسب االتصال
  : الدراسة مفاهيم
 الناس يفعل ماذا معنى إلى يؤدي االستخدام مفهوم أن إلى بوخنوفة، الوهاب عبد الدكتور يشير :االستخدام مفهوم
 ، لتكنولوجيات الجتماعيا التملك مسألة على بدوره يحيل االستخدام مفهوم ؟ التقنية األشياء أو باألدوات حقيقة
 إعالمية وسيلة استعمال إلى يحيل فيزيائيا االستخدام أن كما أيضا وبمحتوياتها  التقنية باألشياء الفرد عالقة وسائل
 أوال يقتضي االستخدام فمفهوم ، خصوصية وتمثالت ممارسات عبر والتحليل لالكتشاف قابل تكنولوجية أو

 االجتماعية االستخدامات فإن ، آخر صعيد على "ماديا " فيزيائيا متوفرة تكون أن بمعنى ما تكنولوجيا إلى الوصول
 كي المستخدمين يوميات في مندمجة اجتماعية عادات صيغة وفي متكرر بشكل تبرز االستعماالت من أنماط هي
  1. خصوصية كممارسات المقاومة على قادرة تكون

  :  التكنولوجيا  مفهوم
 تطبيق تشمل التعليم تكنولوجيا أن الظاهر فإن وعليه عملية، ألغراض المعارف تطبيق علم بأنها التكنولوجيا
 .والتدريب التربية في المشكالت لحل منظومية بطريقة المتوافرة المعارف

  :معان ثالثة وللتكنولوجيا
 .العلمية للمعرفة النظامي التطبيق وتعني :التكنولوجيا-  1
 .العلمية المعرفة تطبيق عن الناتجة والمواد واألجهزة دوات،األ وتعني :كنواتج التكنولوجيا -2
 مثل  معا، ونواتجها العمليات إلى النص يشير عندما المعنى بهذا وتستعمل :معا ونواتج كعملية التكنولوجيا -3

 حمصطل ظهر النظم أسلوب واستخدام المبرمج والتعليم السلوكية األهداف حركة ازدهار وبعد .الحاسوب تقنيات
 بعمليات اهتم بل األفراد إدارة أو اإلنتاج عمليات على فقط يركز لم الذي التعليم تقنيات أو التعليم تكنولوجيا
   البعض بعضها مع تتفاعل عناصر أنها على واإلدارة والتقويم واالستخدام والتطوير اإلنتاج
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 مركبة عملية وهي التربوية، التقنيات من عيةفر مجموعة فهي التعليمية، التقنيات عليها ويطلق : التعليم تكنولوجيا
 الحلول واستنباط المشكالت، تحليل في تتبع التي والتنظيمات واألدوات واألفكار واألساليب األفراد تشمل ومتكاملة
 وبالتالي، فيه، التحكم يمكن وموجها هادفا التعليم فيها يكون مواقف في وادراتها وتقويمها، وتنفيذها، لها المناسبة
  1.وتطويرها التعليمي، النظام مكونات إدارة فهي

  : والمعلومات االتصال تكنولوجيات مفهوم
 أو مصورة أو مطبوعة أكانت سواء  حفظها وأوعية صورها مختلف في المعلومات وتجهيز واختزان  اقتناء
 االتصال وأجهزة ووسائل  ةالحاسب  اإللكترونية المعدات من توليفة باستخدام وبثها ، مليزرة أو ممغنطة أو مرئية
  2. بعد عن

 اآللي الحاسب استخدامات بها نقصد الدراسة هذه في والمعلومات االتصال للتكنولوجيا اإلجرائي للمفهوم بالنسبة
  . التعليم في  عام بشكل االنترنيت وتطبيقات ، التقديمي العرض وبرامج
  :للمداخلة النظري اإلطار

  : التعليمية ليةالعم في التكنولوجيا أهمية - 1
 باالستعانة المشكالت وحل التفكير في وطريقة العمل في كأسلوب التعليم تكنولوجيا على اليوم التركيز أصبح
 يبدأ الذي المنهجي المخطط هذا في كحلقة التعليمية الوسائل وتأتي ، المعرفة ميادين في العلمية البحوث بنتائج
 الكثير أثبتت وقد .األهداف هذه تحقيق في النظم أسلوب إتباع على لويعم سلوكيا تحديدا الدرس أهداف بتحديد
 :الدراسات من

 ثبت وقد عالية، بكفاءة عمله أداء على المدرس يساعد سوف التعليم لتكنولوجيا األمثل االستخدام أن �
 الحصة وقت من % 50 يوفر أن بصرية سمعية علمية وسيلة يستخدم الذي المدرس بوسع أن بدراسة
 .أفضل تعليمي مستوى على الحصول مكانيةإ مع

 التفاعل من جوا تخلق أن وتستطيع مشوق، بأسلوب التعليمية المادة تقديم على قادرة التعليم تكنولوجيا �
 .وخارجه الفصل داخل الجماعي والعمل

  3لقدراته وفقا مواهبه ينمي لكي المتعلم أمام الفرصة تتيح أن التعليم وسائل بوسع �
 :التعليمية العملية في المعلومات ياتتكنولوج دور-2
 األهداف تحقيق في دورا تلعب فهى ، التعليمية العملية تطوير فى فعال بدور المعلومات  تكنولوجيات تقوم

 وطرق المنهج خالل من والتعليم التعلم عملية تحسين فى دور لها أن المعلمين، كل إليها يسعى التي التربوية
  :التالية النقاط فى ذلك تلخيص ويمكن التدريس
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 . الملتيميديا عبر متميزة وبرامج خاصة مؤثرات إضافة خالل من التعليم إثراء -أ
 .والوقت والمال الجهد حيث من مكلفة وغير للقياس قابلة تعلم أهداف تحقيق -ب
 .الوسائل تنوع خالل من المتعلم لدى مفاهيم تكوين على التعليمية العملية التكنولوجيا تساعد -ج
 والجديدة اإليجابية االتجاهات وتكوين السلوك تعديل إلى تؤدى -د
 بسرعة للمعلومات النقل خاصية توفر أنها كما الوقت، عنصر توفر هي المعلومات تكنولوجيا فوائد من أن كما
 مما النقل وسائل على االعتماد تقليل فى وتسهم الزمن تختصر وهى والصوت بالصورة المسافات عبر فائقة
 فإن وبالتالي االلكتروني، والتعليم االلكترونية كالتجارة لألفراد جيدة آفاق تفتح أنها كما ، والتكاليف الطاقة فريو
 يصل أن ويستطيع الحديثة العلمية والمعارف األحداث يواكب أن يستطيع المعلومات بتكنولوجيا مزود متعلم أي
 .تلقيها في يرغب التي المعرفة إلى

  :التالية النقاط فى التعليمية العملية فى المستخدمة التكنولوجيات يةأهم تلخيص ويمكن
  .مزدحمة صفوف فى المتعلمين من متزيدة أعداد تعليم -1
 .اإلنسانية المعرفة فى الهائلة الزيادة مشكلة معالج -2
 .وتربويا أكاديميا المؤهلين المعلمين عدد قلة مشكلة معالجة -3
 .الدراسية الصفوف داخل تفوتهم قد التى راتالخب عن المتعلمين تعويض -4
  .1 التعليمية العملية فى يحدث الذي التطور مواكبة على المعلم مساعدة -5
  
 :الدراسية المناهج على االتصال تكنولوجيات تأثير-3

 فى المقررة الدراسية المناهج أن شك وبدون والمحتوى، األهداف منها عناصر مجموعة من المنهج يتكون
 بعض يتوقع لذا المعلومات، لتكنولوجيات النوعي والهيكلي البنيوي التطور مستوى مع تتماشى ال الحالي تالوق

 أكثر أخرى بوسيلة يستبدل وان المستقبل، فى الحالي بتصميمه المدرسي الكتاب عن االستغناء يتم أن الباحثين
 تركز  الحاسوب في تقديمية برامج أو ةمدمج أقراص هيئة على تكون أن الغالب وفى المتعلم حواس مع تفاعل
 هذه طريق عن يتم التعلم وأصبح ذلك، تطبيق فى الدول بعض شرعت وقد ، للمتلقي المختلفة الحواس على

 فى ستسهم أنها شك وبدون مكان، أي وفى والمنزل المدرسة فى المتعلم يستخدمها بحيث  الحاسوب األقراص
 تلخيص ويمكن .التعليمي المجال في وخدماتها لالنترنيت اإلعالمي فجاراالن ظل في خصوصا التعلم بيئة إثراء
 :التالية النقاط في الدراسية المناهج على التكنولوجيا تأثير
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 تجعل التي المتعددة الوسائل خالل من وذلك التعلم بيئة إثراء إلى المستقبل فى المعلومات تقنية ستؤدى •
 .مالتعل لغرض حواسه بجميع يتفاعل المتعلم

 واألقراص للمعلومات، الدولية الشبكة مثل متعددة وسائل على المستقبل في متوفرا الدراسي المنهج سيكون •
 .المدرسي الكتاب على المنهج اقتصار من بدال ذلك وغير  الحاسوب المدمجة

 على كذل وانعكاس المختلفة المناهج تطوير آليات على آثارا الحاسوب على المعتمدة خصوصا فالتكنولوجيا •
 1.المناهج وبناء التدريس فى جديدة اتجاهات ظهور إلى يؤدى مما للتدريس، مختلفة وأساليب طرق

 :المعلم أداء على اآللي والحاسب المعلومات تكنولوجيات تأثير-4
 الموضوعات تدريس فى حديث هو ما حول والمعلومات المعرفة المعلم إكساب فى المعلومات تكنولوجيا تسهم
 قد  أنها أي ، المعلمين من غيره أراء مع المعلم بتواصل الحديثة التكنولوجيا تسمح كما ، بتدريسها يقوم التي
 وأكسبته عمليا، بطرحها المعلم يقوم التى المعارف كافة توظيف فى أسهمت كما ، المعلمين بين الفواصل ألغت
 المعلومات تكنولوجيا هيمنة تزايد بسبب ذلكو خطيرة تحديات اليوم معلم يواجه الحال فبطبيعة االبتكاري التفكير

 بهذه المتعلقة المعرفة من قدرٍ امتالك المعلم على فرض الذي األمر والتعليم، للتعلم داعمة كأداة واالتصاالت
  . التعليمية العملية فى فعال نحو على منها واالستفادة التطور لمواكبة يؤهله التقنية
 غاية وفى ضروري أمر الحديثة التكنولوجيات استخدام على المعلم تأهيل أن العربية الدول بعض رأت ولقد 

 مادة لمعلمي تأهيلية بدورات الماضية السنوات في للتعليم العامة الشعبية اللجنة أمانة قامت وقد ، األهمية
 رقي فى تسهم والتي المتطورة اآللي الحاسب بمعامل التعليمية المؤسسات أغلب تزويد وتم اآللي، الحاسب
 على والفنية اإلدارية الكوادر بتدريب والتعليم التربية وزارة قامت األردنية المملكة وفى ، التعليمية العملية
 اآللي للحاسب الدولية الرخصة على الحصول مشروع خالل من واالنترنت الحاسوب فى األساسية المهارات
ICDL) ، تدريبية دورات فى المعلمين كافة بإقحام تعليموال التربية وزارة قامت العربية مصر جمهورية وفى 

 الدول كافة رأت والتى التقنيات هذه مثل بامتالك ملزما اليوم معلم أن القول ويمكن اآللي، الحاسب على
 األطوار مستوى على فقط ليس التعليمة العملية لتطوير األمثل الطريق هو هذا أن والنامية منها المتقدمة
  2. ومستوياته التعليم أطوار افةك على بل االبتدائية

  :التعليمي المجال في استثمارها يمكن التي التكنولوجيات أهم- 5
   التعليمية والبرامج العرض وبرمجيات الحاسوب -
 خدمات من الثالث الجيل تقنيات ببعض االستعانة يمكن اإلطار هذا وفي:  تطبيقاتها بمختلف االنترنيت - 

 ومنصات والويكي ، كالمدونات التكنولوجيات من العديد على الذي الجديد باإلعالم يسمى ما أو االنترنيت
                                                 

1

'j 2'!ة-  j :ا�����6ت �
���%'� ا������ وا�� Vه�#
���ت و%,#'�ت ا��! ، ا�%t� ا�
� ا��!�'� اrول،�@�,�2 ا���� ا��!�� ا��4$ � ا�<�رة  )�ء 

����I،�'%���
�  122،145 ،ص2008ا��!�� �،اrردن، ا��
�م آ
'� I!ش، ا�

- gBE5� ��� 	'"ا ا��-'�E� :kB6 AI!.9.8 ص ،ص ا� 2
  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

346 

 ، االفتراضية والعوالم المواقع تداول وعالمات ، االجتماعية والشبكات ، الفيديو ومشاركة ، الصور مشاركة
 ، ،المدونات الويكي:  منها عدة أشكال الجديد لإلعالم.   األخرى التكنولوجيات من والكثير ، المصغر والتدوين

 الشبكات  الرئيسية األشكال أهم ومن ، المصغر التدوين ، المحتوى مجتمعات ، المنتديات البودكاست،

  1االجتماعية
 المواضيع حسب زمنيا تتغير ديناميكية إنترنت صفحة  أنها على المدونة تعرف : اإللكترونية المدونات
 تليها التي ثم ال أو النشر حديثة) نشرها تاريخ حسب دونةالم بداية في المواضيع تعرض حيث فيها، المطروحة
 التي الموضوعات و .وهكذا
 و  األفكار، عن المسترسل والتعبير الخواطر، و اليوميات، بين ما تتراوح مدوناتهم في الناشرون يتناولها
 المجال في تفاعلية  تعليمية مدونات إنشاء يتم اإلطار هذا وفي ، المتخصصة الموضوعات و األدبي، اإلنتاج
  2.التعليمي
 من كثير ويعتقد الحاسوب باستخدام والوثائق الرسائل تبادل هو:  (Electronique Mail) االلكتروني البريد
 يمكن.   استخدامه سهولة الى راجع وذلك استخداماً االنترنت خدمات أكثر من اإللكتروني البريد أن الباحثين
  3والطلبة األساتذة بين والبحوث المعلومات تبادل يف التعليمي المجال في استخدامه

  Conferencing (computer - audio – video) المؤتمرات
 في تختص والتي الحديثة التكنولوجية الوسائل من CMC  Computer – mediated – Conferencingـال 

 وسائل من الحديثة التقنية عالم له توصل ما آخر خالل من التربوية العملية هذه تطوير وكيفية التعليم مجال
   حديثة مقننة وطرق وأجهزة

  : التعليم في)  Internet Relay Chat( المحادثة براج استخدامات
 و اإللكتروني البريد بعد االستخدام كثرة حي من الثانية المرحلة في تاتي الخدمة هذه أن الباحثين من كثير يعتبر
  :التالية المميزات إلى راجع ذلك
 أنه كما آني وقت في العالم أنحاء جميع في األشخاص جميع إلى الوصول إمكانية توفر)  IRC(  دمةخ -1

  .التكلفة زهيدة مؤتمرات كنظام استخدامها يمكن
  .األساتدة و الطالبات و الطالب من معين و  محدود لعدد خاصة جعلها و قناة تكوين إمكانية -2
  .العالم أنحاء تىش من المعلومات مصادر من مصدر أنها -3
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 تكوم عندما ألنك, خارجية مكالمات إجراء من بديال) IRC(  يستخدمون الجامعات طالب من كثيرا أن -4
  .مجانا)  IRC(   يصبح,  باالنترنت متصال

 : الجامعي التعليم في االتصال وتكنولوجيا االنترنيت استخدام- 6
 كثيرا يسرت التي اإلنترنت من هائلة مساعدة  يميةاألكاد البحوث لقيت خاص بوجه الجامعي المستوى وعلى
 الساحة هي دائما الجامعات كانت كما متباعدة، أماكن في الموجودين واألفراد المؤسسات بين فيما التعاون قيام
 البحوث مراكز اآلن تحتل. أصبح الجامعات من والعديد .الكومبيوترية واالبتكار التجديد عمليات تشهد التي
 يستخدمها ضخمة كومبيوتر مختبرات منها آخر عدد ويضم  الجديدة الكومبيوترية التكنولوجيات في متقدمة
 الحاضر الوقت في يتم كذلك .لمنزلي ا الدراسي الواجب أعمال وأداء المشتركة البحوث إجراء أجل من الطالب
 الجامعات لمصلحة لإلنترنت التابعة الويب شبكة على  لالهتمام إثارة الداخلية الصفحات أكثر من عدد تسجيل
 .العالم أرجاء مختلف في
 الدروس خطط تسجل  واشنطن جامعة ففي .عالمية أقل ألغراض الشبكة باستخدام الجامعات بعض وتقوم

 مذكرات نشر يتم ما غالبا كذلك .الويب شبكة على الدراسة فصول لبعض لمنزلية ا لمدرسية ا والواجبات
 طالبه من اإلنجليزية اللغة مدرس يطلب  آخر مكان وفي . مجانية خدمة هيو أيضا الويب على المحاضرات

 لطالب درجات إعطاء ويتم .اإللكترونية النقاشات في لمشاركة ا في واستخدامه إلكتروني بريد عناوين امتالك
 إنجازهم وفي الفصل داخل مساهماتهم في تقييمهم يتم مثلما اما» إلكترونية البريد« مساهماتهم لمدى تبعا الفصل
 البريد متع اآلن بالفعل يدركون مكان كل في الجامعات طالب أصبح ولقد .المنزلي لمدرسي ا للواجب

  1 واألصدقاء األسرة مع منخفضة بتكلفة اتصال على للبقاء أو التعليم ألغراض سواء اإللكتروني
  :االنترنيت شبكة على بالتعليم المتصلة االنترنيت شبكة موارد وتشمل
  usenet newsgroups األخبار موعاتمج - 
   ،wwwالويب، خدمات ومواقع  المختلفة التعليم بمجاالت المرتبطة البريد قوائم - 
  ، والمكتبات التعليمية والمؤسسات المدارس في  األلية بالحاسبات المتصلة gopherالجوفر خدمة - 
 ،FTP المصدر المعروفة غير تالملفا نقل بروتوكول بواسطة إليها الوصول يمكن التي  الملفات أرشفة - 

   فيها البحث الممكن ،online databases الخط على مباشرة  المتوافرة البيانات وقواعد
 التعليمية المصادر أن كما  مذهلة بدرجة جدا كبيرة االنترنيت على المتوافرة التعليمية المعلومات فكمية

 رصيدا تمثلwww الويب خدمات ومواقع  جوفرال على أساس توجد التي والمعلومات  للمراجع والتربوية
 العام التعليم في استخدامها يمكن التي التقنيات أحد اإلنترنت وتعتبر 2 التعليمية المعلومات من ضخمة وثروة
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 العالم حول والمنتشرة البعض ببعضها المرتبطة اآللي الحاسب أجهزة من ضخمة شبكة هي  فهي عامة بصفة
 على والطالب للمعلمين الفرص من العديد توفر التي اإلنترنت شبكة يستخدموا أن يينللتربو جدا المفرح  فمن
 تغيير في كبيرا دورا تلعب سوف اإلنترنت أن إلى الباحثين بعض ويشير هذا "  ممتعة بطريقة سواء حد

 فعن. اليوالع الجامعي التعليم مراحل في وبخاصة ، الحاضر الوقت في عليها المتعارف التعليمية الطريقة
 الطالب أمام يقف أن مستقبال الجامعي األستاذ يحتاج لن  Interactive Multimedia( التفاعلي الفيديو طريق
 Distance( بعد عن التعليم طريقة ستحل بل ، الجامعة إلى يذهب أن الطالب يحتاج وال ، محاضرته إللقاء

Learning (ويضرب.  الجامعة إلى الحضور عناء لبالطا على توفر وبالتالي إلكتروني مدرس بواسطة 
 للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد في وبالتحديد ، التعليم عملية في اإلنترنت خدمات لدور حيا مثاال المؤلف

)MIT (لحضور الحاجة دون"  األنظمة وتصميم إدارة"  في الماجستير درجة لنيل برنامجا مرة وألول قدم الذي 
 Georgia State Academic and System( الطبية جورجيا أكاديمية روتعتب.  الجامعة إلى الطالب
Medical (أنحاء مختلف في دراسي فصل 200 من أكثر فيها يوجد حيث العالم في العالمية الشبكات أكبر من 
 المواد من عدد أخذ الطلبة يستطيع الشبكة هذه خالل ومن ، 1995 عام خالل األكاديمة بهذه مرتبط العالم
  .  بها تبارواالخ
 الدراسية المناهج على فقط مقتصرة التعليم في اإللكترونية الطريقة هذه أن المجال هذا في الباحثين بعض ويرى
 الطريقة هذه أن الحقيقية لكن ، التخيلي الطابع وذات التوضيحية العروض أساليب محتواها على يغلب التي
 التي النامية الدول لبعض مناسبة ستكون المستقبلية التعليمية لتقنيةا هذه أن ثم ، العلمية األقسام لكل تكييفها يمكن
  .  المعلمين كوادر في والكيف الكم عاملي إلى تفتقر

 استخدام  أن كما ، وتحصيلهم الطالب تعليم في يساعد التقنية استخدام أن التامة القناعة لديهم  الذين فالمدرسين
 ال الجامعات أساتذة معظم وأن ، الطالب لدى الوقت توفير على يساعد واالتصال البحث في اإللكتروني البريد
  .  الدراسي الفصل داخل التقنية الستخدام الكافي الوقت تخصيص يرغبون
 :  وهي التعليم في اإلنترنت نستخدم تجعلنا رئيسية أسباب أربعة هناك أن ذكر فقد  Williams أما
  .  العالم أنحاء مختلف من المعلومات على الحصول على للقدرة واقعي مثال اإلنترنت )1
 يصعب فإنه اإلنترنت عبر المتوفرة المعلومات لكثرة نظرا ، الجماعي التعاوني التعلم على اإلنترنت تساعد )2

 كل يقوم حيث ، الطالب بين الجماعي العمل طريقة استخدام يمكن لذا القوائم كل في البحث الطالب على
 .  إليه التوصل تم ما لمناقشة الطالب يجتمع ثم معينة قائمة في بالبحث طالب

 . تكلفة وبأقل وقت بأسرع بالعالم االتصال على اإلنترنت تساعد )3
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 تتوفر كبيرة مكتبة بمثابة هي اإلنترنت أن ذلك التدريس في طريقة من أكثر توفير على اإلنترنت تساعد )4
 باختالف التعليمية البرامج بعض اإلنترنت في يوجد أنه كما.  صعبة أو سهلة كانت سواء الكتب جميع فيها

 1.  المستويات
 :التعليم تكنولوجيات استخدام معوقات بعض
 ويعتبر والنقد الحوار التقليدي الكالسيكي المعلم يقبل ال حيث التعليم في التقليدية بالطريقة المتمسكين األساتذة-1

 المجتمعات بان علما ودوره األستاذ أهمية من قللت التقنيات أن ويعتبر الكماليات من أجهزة التعليم تقنيات
 وتركز الحوار تجيد ألنها بل فقط الثقيلة والمصانع الحاسوب تمتلك ألنها لغيرها وسابقه متقدمة ليست المتقدمة
 .واإلبداع التربية في األساسية العوامل احد هو الحوار الن عليه
 .ما تعليمية مؤسسة في وجدت ان لتعليما لتقنيات مخصصة او كافية ساعات عدد تخصيص عدم-2
  خدمي قطاع كونها عام بشكل التعليمية للمؤسسات المتواضعة المادية اإلمكانات-3
  .التعليمية الوسائل اقتناء عملية يعقد الذي الروتين وجود-4

 :التعليم تكنولوجيات هذه استخدام معوقات من التخلص كيفية حول مقترحات
 تكنولوجيات أهمية يعي جديد بجيل واستبداله التعليمية المؤسسات إدارة عن التعليم في القديم الجيل إبعاد .1

 .الحوار على ويشجع معلوماتي تمكين ولديه التعليم لوسائل التقني التطور ويواكب التعليم
   .التعليم تكنولوجيات الستخدام نموذجية قاعات بتخصيص التعليمية المؤسسات تقوم ان .2
 البنية توفير أي التعليمية التكنولوجية الوسائل اجل من تصرف التعليمية لمؤسساتل ميزانيات تخصيص . .3

 .التكنولوجية التحتية
 تعليمية إلكترونية وبرامج جديدة، تعليمية وسائل يبتكرون الذين  لألساتذة تشجيعية مادية مكافآت منح .4
 العلمي البحث في االنترنيت ماتواستخدا ، العرض وبرامج الحاسوب استخدام برمجيات في األساتذة تكوين .5

 . لألساتذة تحفيزية  تدريبية دورات عبر
 التكنولوجيا وإدارة تسيير جهود دعم خالل من االتصالية التكنولوجيا استخدام في األستاذ دور تفعيل .6

 ركنوال  التعليمية العملية جوهر وهو  اآللة في يتحكم الذي اإلنسان هو فاألستاذ ، العكس وليس االتصالية
 ، سلبية ثمار نجني أن خاطئة بطريقة استخدامها حال في يمكن فالتكنولوجيا  التعليم عملية في األساسي
 ودور  البشري العقل دور تلغي ال أن يجب التكنولوجية اآللة أن ترى باحثين طرف من تنبؤات فهناك
 .  اإلنسان
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  :سطيف عةجام في االتصال تكنولوجيا استخدام لواقع الميدانية الدراسة
  :العينة
 بجامعة الميكروبيولوجيا قسم في المتمثلة والحياة الطبيعية علوم كلية أساتذة من لعينة قصديه عينة اختيار تم

 قسم في المتمثلة ، واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية من ألساتذة قصديه وعينة ،" أستاذ 11" ب مقدرة 1سطيف
 كال أساتذة من% 50 معدل تتجاوز ممثلة عينة وهي أستاذ11عددب مقدرة 2سطيف بجامعة المشترك الجذع
  .القسمين

  : أهمها لمبررات فقط  العدد وهذا القسمين بهذين واكتفينا العينة هذه اخترنا 
 1 سطيف جامعة في والمعلومات االتصال تكنولوجيات استخدام مدى الكتشاف استطالعية بدراسة قمنا أننا - 

 اخترنا 2 سطيف جامعة وفي" الميكروبيولوجيا قسم"  علمي تخصص نااختر 1 سطيف جامعة ففي 2و
 "  . إنسانية علوم المشترك الجذع قسم" أدبي تخصص

 متغير بين العالقة 2chiلقياس االستقالل معامل على االستبيان تحليل نتائج في نعتمد سوف حيث  - 
 .نوعيين متغيرين وكالهما التكنولوجيا استخدام ومتغير التخصص

 دراستنا مسحية دراسة وليست فقط استطالعية بدراسة قمنا أننا هي  العينة في العدد بهذا االكتفاء مبررات من
 منها الهدف يكون عندما صغيرة تكون  العينة وغالبا االستخدام واقع على للتعرف تهدف استطالعية دراسة هذه

   .استطالعي
  العينة مفردات توزيع يبين): 1(رقم جدول
  :الدراسة أدوات

  
  
  
  
   
  
  

 اعتمد كما ، النهائية صورتها في االستبانة على موزعة بند) 11( من وتكونت ، اإلستبيان استمارة على اعتمدنا
  االتجاهات لقياس المقياس هذا يستخدم ، " محايد موافق، غير موافق،" الثالثي ليكرت سلم على بنائها في

 األسئلة هذه تناولت ، التعليمية العملية في االتصال تكنولوجيا الستخدام األساتذة اتجاه قياس خالله من حاولنا
  .سطيف جامعة ألساتذة التعليمية العملية في االتصالية للتكنولوجيات ستخداماال محور

 العينة  الحالة  العدد  مئويةال النسبة
   العينة نوع  "1سطيف جامعة"الميكروبيولوجيا قسم أساتذة 11 %50
" واإلجتماعية اإلنسانية العلوم فسم أساتذة 11  %50

  "2سطيف جامعة
  المجموع  22  %100
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  :التالي الجدول في النتائج تلخيص حاولنا :الدراسة نتائج
 : التعليمية العملية في والمعلومات االتصال تكنولوجيات استخدام في الجامعيين األساتذة اتجاهات يوضح 1: رقم جدول

  المجموع محايد موافق غير فقموا العينة العبارات

التكرا
 ر

   المجموع ك م  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة

 االتصال تكنولوجيات تتوفر -1
 العرض وبرامج كالحاسوب  الحديثة
 مؤسستنا في

17 73.3% 3 13.6% 2 9.1% 22 100% 

 اإلتصال تكنولوجيات أستعمل-2
 العملية في مؤسستنا في المتوفرة

  عليميةالت

14 63.4% 5 22.7% 3 13.6% 22 100% 

 التكنولوجيات لهذه استخدامي -3
 دائم بشكل يكون

8 36.4% 14 63.6% / / 22 100% 

 ومواد ، بانت باور برنامج أستخدم -4
 تقديم في وصور ، بصرية سمعية

  المحاضرة

14 63.6% 5 22.7% 3 13.6% 22 100% 

  التكنولوجيات لهذه استخدامي -5
  التقليدية التدريسية طريقةبال مقارنة
 العملية مع الطلبة تفاعل في يسهم

  التعليمية

18 81.4% 1 4.5% 3 13.6% 22 100% 

 يسهم التكنولوجيات هذ استخدام -6
 كفاءته ورفع التعليم جودة تحقيق في

19 86.4% 1 4.5% 2 9.1% 22 100% 

 الحديثة التكنولوجيات تساهم -7
 ةالسرع ، الوقت اختصار في لالتصال

21 95.5% 1 4.5% / / 22 %100 
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 واألداء الكفاءة ،

 يجذب التكنولوجيات هذه استخدام -8
 وتركيزهم الطلبة إنتباه

19 86.4% 1 4.5% 2 9.5% 22 100% 

 في التكنولوجيات هذه أستخدم -9
 تتطلب معقدة طبيعة ذات دروس تقديم

  توضيح

19 86.4% 2 9.1% 1 4.5% 22 100% 

 هذ وتكثيف بإستخدام أنصح- 10
 التعليمية العملية في البرامج

21 95.5% 1 4.5% / / 22 %100 

 مختلف من  االستفادة  أشجع - 11
 الحاسوب تكنولوجيات تطبيقات
 مع االتصالي التعامل في واالنترنيت
 المدونات اإللكتروني، البريد" ك الطلبة
 ، االجتماعي التواصل شبكات ،

 ..."  المنتديات

18 81.8% 3 13.6% 1 4.5% 22 100% 

  :الجدول نتائج قراءة
  اإلتصال وتكنولوجيات اآللي الحاسب أجهزة توفر األساتذة من% 73.3 نسبة أكدت أعاله الموضح الجدول من - 
 اإلمكانيات أن أي ، سطيف جامعة في االتصال لتكنولوجيا التحتية البنية لتوفر يؤشر ما وهو الجامعية المؤسسات في

 نسبة تلتها ، سطيف جامعة في متوفرة التكنولوجية فالقاعدة إذن متوفرة العرض وبرامج ألي حاسب من التكنولوجية
 تملك ال أي محايدة% 9.1 نسبة وردت حين وفي ، الجامعة في اإلتصال تكنولوجيا توفر على موافقة غير% 13.6

 العملية في االتصال تكنولوجيا تستخدم ال التي الفئة غالبا وهي اإلتصال تكنولوجيا وجود مدى حول أصال معلومات
   التعليمية

 تكنولوجيات تستعمل% 63.4 نسبة أن هو التعليمية العملية في الحاسوب تكنولوجيا الستخدام التوجه يدعم وما - 
 ونسبة ، التكنولوجيا تستعمل ال% 22.7 تقدر نسبة المقابل في وزن ولها معتبرة نسبة وهي المتوفرة االتصال
 التعليم في التقليدي التيار فئة وهي التكنولوجيا استخدام تتقن وال تكوينا تمتلك ال الفئات هذه باغال محايدة% 13.6
  . التعليمية العملية في التقليدية الوسائل على تعتمد التي
 حيث دائم بشكل لالستخدام يتطور لم زال ال االستخدام أن النتائج خالل من نالحظ االستخدام ألسلوب وبالنسبة- 

 غالبا يفسر وهذا دائم بشكل التكنولوجيا تستعمل ال% 63.6 ونسبة ، دائم بشكل تستعمل فقط% 36.4 نسبة وردت
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 غالبا المستحدثة فالفكرة روجرز نموذج فحسب بالتدريج يكون فاالستعمال ، بسهولة المستحدثة األفكار تبني بصعوبة
 بسهولة التجديد تتقبل الجماهير من فئات فهناك تتبنى ىحت التقليدية األفكار مع الصراع في طويلة زمنية مدة تستغرق
 المتقاعسون فئات وهي مستحدثة فكرة وكل التجديد تصارع فئات وهناك المبتكرون أو المبادرون فئة وهي

   والمشككون
 يةبصر سمعية ومواد ، بانت باور برنامج تستخدم% 63.6 فنسبة المستخدمة المعلومات تكنولوجيا ألشكال بالنسبة - 
 ما وغالبا األشكال هذه تستعمل ال% 22.7 نسبة حين في ، معتبرة نسبة وهي ن المحاضرة تقديم في وصور ،

   محايدة جاءت% 13.6 نسبة أما التقليدية، الطريقة تستعمل
 قةبالطري مقارنة الطلبة تفاعل في تسهم أنها ترى% 81.4 فنسبة الطلبة على وتأثيرها التكنولوجيا لفوائد بالنسبة - 

 المجموعة هذه تنتمي وغالبا الطلبة تفاعل في تسهم ال أنها وترى االتجاه هذا ترفض فهي% 4.5 نسبة أما ، التقليدية
   محايدة فهي% 13.6 نسبة أما ، التقليدي للتيار
 اهاالتج وهو كفاءته ورفع جودته تحقيق في تسهم أنها  التعليم في التكنولوجيا استخدام فوائد إتجاهات بين من - 

 نسبة فهي% 9.1 نسبة أما االتجاه، هذا ترفض% 4.5 نسبة أن حين في ،%86.4 بنسبة العينة مفردات لدى السائد
   محايدة
% 95.5 فنسبة األداء ، الكفاءة ، الوقت ،اختصار السرعة تحقيق في تسهم التكنولوجيا أن العينة اتجاهات من - 

 تلتها حين في ، التعليم في التكنولوجيا استخدام ومزايا بأهمية ينةالع مفردات وعي يؤكد ما وهو ، اإلجابة هذه أكدت
   اإلتجاه هذا ترفض% 4.5 نسبة
 لدى السائدة اإلجابة وهي وتركيزهم انتباههم جذب في تسهم أنها الطلبة على أيضا التكنولوجيا استخدام أثار من - 

 بنسبة التقليدين األساتذة فئة غالبا وهي وتحايد هاالتجا هذا ترفض التي الفئات تلتها% 86.4 بنسبة العينة مفردات
13.6%  
 أغلب لدى السائد اإلتجاه هو توضيح وتتطلب معقدة طبيعة ذات دروس تقديم في االتصال تكنولوجيات استخدام- 

 كوسيلة اإلتصالية التكنولوجيا باستخدام عالقة لها الدراسي المنهاج فخصوصية ،% 86.4 بنسبة العينة مفردات
   العلمي التحصيل عملية تسهل
 من توفره ما عبر ألهميتها نظرا االتصال تكنولوجيات من االستفادة تكثيف على تشجع العينة مفردات من% 95.5- 

   اإلتجاه هذا ترفض% 4.5 ونسبة ، السابقة النتائج في عنها تحدثنا مزايا
 في واالنترنيت الحاسوب جياتتكنولو تطبيقات مختلف بل الحاسوب من فقط ليس االستفادة تشجع% 81.8- 

%  13.6 نسبة و المنتديات ، االجتماعي التواصل شبكات ، المدونات اإللكتروني، كالبريد الطلبة مع التواصل
   االتجاه هذا ترفض
  التكنولوجيا استخدام بمتغير التخصص متغير عالقة يوضح: 2 رقم جدول
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   العبارات

 
 معامل قيمة

   2اإلستقالل

Chi-
Square  

 مستوى
 الداللة
sig 

Asymp 

H1= 0.5 >sig 
  محققة

H=0.5 <sig غير 
 محققة

 وبرامج الحاسوب  الحديثة االتصال تكنولوجيات تتوفر-1
 جامعتنا في العرض

11,312a ,0230 H1 

 في مؤسستنا في المتوفرة االتصال تكنولوجيات أستعمل-2
  التعليمية العملية

2,854a ,5820 H 

 1,768a ,4130 H1 دائم بشكل يكون تكنولوجياتال لهذه استخدامي -3
 ، بصرية سمعية ومواد ، بانت باور برنامج أستخدم-4

  المحاضرة تقديم في وصور
12,571a ,0140 H1 

 التدريسية بالطريقة مقارنة  التكنولوجيات لهذه استخدامي-5
  التعليمية العملية مع الطلبة تفاعل في يسهم  التقليدية

5,867a ,2090 H1 

 التعليم جودة تحقيق في يسهم التكنولوجيات هذه إستخدام-6
 كفاءته ورفع

3,495a ,4790 H1 

 الوقت، اختصار في لالتصال الحديثة التكنولوجيات تساهم-7
 واألداء الكفاءة

1,048a ,5920 H 

 1,395a ,8450 H وتركيزهم الطلبة انتباه يجذب التكنولوجيات هذه استخدام-8
 طبيعة ذات دروس تقديم في التكنولوجيات هذه أستخدم-9

  توضيح تتطلب معقدة
3,474a ,4820 H1 

 العملية في االتصال تكنولوجيات وتكثيف باستخدام أنصح-10
 التعليمية

1,257a ,5330 H 

 تكنولوجيات تطبيقات مختلف من االستفادة  أشجع-11
" ك الطلبة مع االتصالي التعامل في واالنترنيت الحاسوب

 ، االجتماعي التواصل شبكات ، المدونات اإللكتروني، ريدالب
 ..."  المنتديات

1,644a ,8010 H 
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 1 رقم المتغير نستخدم سوف هنا ، النوعيين المتغيرين هذين بين العالقة إلجراء spss برنامج الجدول هذا في استعملنا 
 في التكنولوجيا استخدام 2 رقم بالمتغير وعالقته  إنسانية علوم تخصص ومتغير وحياة طبيعة علوم التخصص متغير وهو
 مستوى عند متغيرين بين عالقة وجود درجة يحدد الذي   chi square االستقالل متغير استعملنا حيث ، التعليمية العملية
 في ياالتكنولوج واستخدام التخصص بين عالقة توجد أي محققة الفرضية  H1أن نفترض الحالة هذه في sig>0.5  الداللة
 واستخدام التخصص بين عالقة توجد ال أي محققة غير H الفرضية أن نفترض sig<0.5  حالة وفي ، التعليمية العملية

  :كالتالي الجدول نتائج جاءت التكنولوجيا
 العملية في االتصال تكنولوجيا واستخدام التخصص بين عالقة توجد أنه وضحت سؤال 11 أصل من أسئلة 6

 التخصص العينة تخصصي كال لدى االتصالية التكنولوجيا أهمية عموما األجوبة اتجاهات ضحتو حيث التعليمية
 فالفرضية اإلنسانية العلوم قسم أساتذة في المتمثل األدبي والتخصص الميكروبيولوجيا قسم أساتذة في المتمثل العلمي
 دائم بشكل التكنولوجيا استخدام في يةاإلنسان العلوم تخصص على الميكروبيولوجيا لتخصص نسبي تفوق مع ، محققة
  . بها المتعلقة البرامج واستخدام غالبا
 يسرت فالتكنولوجيا معقدة طبيعة ذات علمية دروس تكون ما غالبا معقدة طبيعة ذات لدروس يميل االستخدام أن كما

 التقنيات هذه أن كما ، دياالملتيمي عبر  أو والصوت والحركة بالصورة  والتبسيط التوضيح طريق عن الفهم مستويات
 جودة تحقيق في تسهم أنها كما تفاعلهم، في وتسهم الطلبة وتركيز االنتباه تجذب التخصصين كال في العينة حسب
 وتقنيات  الحاسوب تقنيات بأهمية معا واألدبية العلمية التخصصات من كل وعي يعكس ما وهو التعليم، في وكفاءة

  .ميةالتعلي العملية في المعلومات
  

  :العام االستنتاج
 عبر  اإلحصائية المعالجة ضوء التحليلي،وفي الوصفي المنهج وباستخدام تمت والتي الوصفية الدراسة خالل من

 االستقالل معامل على االعتماد خالل ومن ، والتكرارات المئوية النسب  الوصفي اإلحصاء باستخدام  spss برنامج
 توصلنا التعليمية العملية في والمعلومات االتصال تكنولوجيا واستخدام تخصصال بين عالقة وجود مدى يوضح الذي
   :يلي كما العامة النتائج من لجملة
 ، حواسيب من  متوفرة التكنولوجية فاإلمكانيات سطيف بجامعة والمعلومات االتصال لتكنولوجيا التحتية البنية توفر - 

 اإلتصال تكنولوجيا بإستخدام المكيفة والمدرجات العرض ووسائل ، وأنترنيت ، وخارجية ، داخلية إتصال وشبكات
  اإلستبيان ونتائج الشخصية المالحظة على بناءا
 تكنولوجيات لتطبيق التوجه تبين ، سطيف جامعة في التعليمية العملية في االتصال تكنولوجيا استخدام مؤشرات - 

   التعليمية العملية في لمزاياها نظرا التكنولوجيا هذه إلستخدام تخصصاتهم بمختلف الجامعة أساتذة إتجاهات عبر التعليم
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 أو الدراسي المنهج أو ، للمعلم بالنسبة سواء المزايا من العديد المستخدمين األساتذة لدى االتصال تكنولوجيا توفر - 
 من مكوناته بجميع عام بشكل للتعليم بالنسبة شاملة التكنولوجيا فمزايا التعليمية العملية عناصر جميع أي للطالب
  ومخرجات مدخالت

 التكنولوجيا استخدام في دور له أيضا العلمي فالتخصص chi square االستقالل لمعامل اإلحصائية المعالجة عبر- 
 من أكبر بشكل التكنولوجيا تستعمل العلمية التخصصات فغالبا تخصص كل وطبيعة لخصوصية نظرا متفاوتة بنسب

 الدعائم باستعمال توضيح تتطلب والتي المعقدة الطبيعة ذات العلمية المواضيع في اخصوص األدبية التخصصات
  ".الملتيميديا" والصوتية والحركية البصرية
 التعليمية العملية في التكنولوجيا إستعمال يواكبون سطيف جامعة فأساتذة االتجاه لقياس اإلستبيان هذا عبر عام كإستناج

 المعلومات وتكنولوجيا االتصالية التكنولوجيا استعمال تكثيف ويشجعون ومزاياه االستخدام نحو إيجابية توجهات ولهم ،
 هذه ، التعليمية العملية في تطبيقاتها بمختلف االنترنيت عبر االتصال تكنولوجيات مختلف من االستفادة يشجعون كما

 مستقبل استشراف لدراسة للتوجه فاقاأل لها المتوصل النتائج مؤشرات عبر األرضية تطرح االستطالعية الدراسة
 في منها االستفادة تعميم تم التي االتصال تكنولوجيا رهانات أهم من أصبحت التي  والتعليم التكنولوجيا بين العالقة
  . المجاالت كافة
 ؟ التقليدية التعليمية الطريقة دور ألغت والمعلومات االتصال تكنولوجيا هل:  التالي السؤال نطرح أن يمكن فمستقبال 
 للحاسبات الضوئية اإلشارات على فقط معتمدا ، ورق بال سيكون التعليم هل ؟ إلكتروني التعليم سيصبح هل ال لما
.  جماعي ال منفرد تعليم ، أستاذ بال ، أقسام بال ، جامعات بال تعليم تطرح مستقبال التكنولوجيا ربما ؟ اآللية

  . المجتمعات بنية على خصوصا تهديدات لها يبقى لكن مزايا لها فالتكنولوجيا
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  :المداخلة عنوان
  تكنولوجيا استخدام نحو العالي التعليم مؤسسات في األساتذة اتجاهات

  الجامعي التدريس في وماتالمعل

  سفيان ساسي.د                                                                    غريب منية. د

  الطارف جامعة -" ب" محاضر أستاذ                               الطارف جامعة -"أ" محاضرة أستاذة

  : الملخص
 وفقاً العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو لجامعيينا االساتذة اتجاه عن الكشف الدراسة هدف
 تكنولوجيا ثورة نحو االتجاه استمارة تصميم تم الدراسة، هدف ولتحقيق والجنس، العلمية الدرجة لمتغيري
 من الدراسة عينة وتكونت وثبات، صدق من السيكومترية خصائصها وحساب العولمة ظل في المعلومات

 التدريس في المعلومات تكنولوجيا استخدام نحو الجزائر في العالي التعليم مؤسسات في ذةاألسات من) 108(
  .الـمناسبة اإلحصائية األساليب واستخدمت الجنسين من الجامعي
 استخدام أن يرون الذكور) المساعدين( األساتذة من العالي التعليم مؤسسات األساتذة أن النتائج وانتهت
  . العولمة ظل في تفعيالً أكثر المعلومات تكنولوجيا

 في المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال في التوصيات من بمجموعة واالنتهاء النتائج، مناقشة تمت وقد
  .الجامعي التدريس

Résumé 
Objectif de l'étude pour détecter la direction des professeurs d'université au sujet de la révolution des 

technologies de l'information à la lumière de la mondialisation , selon les variables de degré et le sexe, 
et pour atteindre l'objectif de l'étude , a été conçu former la tendance à la révolution des technologies 
de l'information à la lumière de la mondialisation et compte des caractéristiques de validité 
psychométrique et de fiabilité , l'échantillon de l'étude comprenait ( 108) professeurs dans les 
établissements d'enseignement supérieur en Algérie pour l'utilisation des technologies de l'information 
dans l'enseignement universitaire de l'égalité et utilisé des méthodes statistiques appropriées . 

Et terminé avec des résultats que les professeurs des établissements d'enseignement supérieur des 
enseignants ( assistants) hommes croient que l'utilisation de la technologie de l'information plus 
activation dans le contexte de la mondialisation . 

Les résultats ont été discutés , et ont répondu à un ensemble de recommandations sur l'utilisation des 
technologies de l'information dans l'enseignement universitaire . 
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  تقديم

 الدخول إلى أدى مما لهم، الشاغل الشغل العولمة باتت حتى الناس، لدى االهتمام من الكثير العولمة قضية تثير

 اإلعالمي و والثقافي السياسي الجانب من متعددة بطرق يتنوع حقيقته وفهم فالموضوع حالياً يكتب مما حيرة في

  .المعلوماتي إلى والتعليمي االقتصادي، و والصحي

 تعتمد التي الليبرالية السياسات خالل من فالعولمة المجال هذا في أثر المعلومات لتكنولوجيا أن في شك وال

 ال الحالية فالمكتسبات المعلومات، تكنولوجيا أهمية على نركز عندما وخاصة للمستقبل صورة لنا ترسم عليها

 أن نجد المنطلق هذا ومن العولمة، تتطلبه ام نحو والتغيير االتجاه على تؤكد بل كثيراً، الخلف إلى تنظر

 المستوى على يؤثر سوف التعليم بمجاالت يختص وما فيها واالستثمار التكنولوجيا لشراء األسعار ارتفاع

   الفرد، لدى االقتصادي

 بدأت التي المعرفية الثورة متطلبات مع يتالءم يعد لم المعلومات لتكنولوجيا السابق اإلنتاج أو االستخدام إن

 على ينبغي لذلك. الفضائية والقنوات الصناعية، واألقمار واإلنترنت، السريعة، واالتصاالت اآللة، على تعتمد

  .التغير متطلبات وفق اإلصالح لتنظيم الخلل مواطن على يتعرف أن مجتمعنا

  :الدراسة أهمية

 االستخدام أجل من التدريس هيئة أعضاء تفيد التي التوجهات ببعض الدراسة هذه تحدد أن المتوقع من

 العولمة لمواجهة المطلوب التغيير يتم سوف خاللها ومن العولمة، ظل في المعلومات لتكنولوجيا المتطور

  .الجزائرية الجامعات ببعض الكليات أقسام مختلف في الطالب مهارات تطوير في منها واالستفادة

 :المفاهيم .1
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  :هي المعلومات لتكنولوجيا تعريفات عدة توجد :المعلومات تكنولوجيا )1

 التكنولوجيا أنها على والمكتبات المعلومات لعلم الدولية الموسوعة في جاء كما المعلومات تكنولوجيا تعرف - 

 المعلومات تكنولوجيا من فئتان وهناك المعلومات، وتوصيل وتجهيز واختزان لتجميع الالزمة اإللكترونية

 االتصاالت كنظم المعلومات ببث المتصلة تلك: والثانية المحسبة، النظمك المعلومات بتجهيز تتصل التي: األولى

  . الفئتين بين تجمع التي النظم عامة بصف يشمل فالمصطلح بعد، عن

 مصطلحات قائمة تعريف في جاء ولقد المعلومات، تكنولوجيا تعريف كثيرة مصطلحات قوائم تناولت وقد - 

 اقتناء تعني المعلومات تكنولوجيا أن والتدريب المعلومات وجياتكنول حول أصدرتها التي الكندية الحكومة

 بواسطة والرقمية والمصورة، النصية، المختلفة صورها في ونشرها توزيعها، تخزينها، معالجتها، المعلومات،

  .  بعد من االتصال وأجهزة اآللي الحاسب أجهزة بين وتجمع إلكترونيا تعمل أجهزة

 وتسويقها المعلومات وحيازة بصناعة المرتبطة المعلومات ثورة بأنها اتالمعلوم بتكنولوجيا ويقصد - 

 من وذلك وسريعة ومتطورة حديثة تكنولوجية وسائل خالل من وتوزيعها وعرضها واسترجاعها وتخزينها

 لجمع الجديد العلم باختصار وأنها الحديثة، االتصاالت ونظم اإللكترونية للحاسبات المشترك االستخدام خالل

  . الصناعية األقمار عبر آليا الحديثة المعلومات وبث واسترجاع تخزينو

 معلوماتية، تقنية من التعليم مجال في يستخدم ما كل تعني بأنها إجرائيا المعلومات تكنولوجيا تعريف ويمكن - 

 واسترجاع ومعالجة تخزين بهدف وذلك) اإلنترنت( والعالمية المحلية وشبكاته اآللي الحاسب كاستخدام

  . وقت أي وفي وقت كل المعلومات

 وبث ومعالجة واسترجاع تخزين في والنشاط العلم بأنها" Procter & autre وآخرون بروكتر ُعرفها

 وتصنيف تجميع علم" بأنها المعلومات تكنولوجيا معهد يعرفها كما ،"الكمبيوتر أجهزة باستخدام المعلومات

 ونقلها واختزانها المعلومات على للحصول المختلفة الوسائل" نهابأ  سويلم ويعرفها"البيانات ونقل ومعالجة
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-Micro المصغرة واإللكترونيات Telecommunications واالتصاالت Computers الحاسبات باستخدام

Electronic "رولي ،ويعرفها  Rowleyوال المعلومات واستخدام وبث ومعالجـة وتخزين جمع" بأنها 

 إلي كذلك ينصرف ولكن Software البرامج أو  Hardware الماديــة التجهيزات على ذلك يقتصر

 يلجا التي والمبادئ والقيم التكنولوجيات تلك واستخدام تطبيق من يرجوها التي وغاياته اإلنسان دور أهمية

   خياراته لتحقيق إليها

 يمكن التي دةالجدي القنوات بها ويقصد Communication  Technologie de :االتصاالت تكنولوجيا )2

 تكنولوجيا مع تشكل واالسترجاع التخزين تكنولوجيا أن آلخر، مكان من المعلوماتية الثورة وبث نقل خاللها من

 . الواسع بمعناها المعلومات تكنولوجيا الحديثة االتصاالت

 لمعلوماتا تكنولوجيا مصطلح يشمله ما إيضاح من إليه هدفت فيما اتفقت أنها السابقة التعريفات من يتضح

 في وغاياته اإلنسان ودور والبرمجيات المادية التجهيزات استخدام على تشتمل جوانب، من واالتصاالت

  .واستخدامها وعرضها وبثها ومعالجتها ونقلها واختزانها المعلومات على الحصول

 العنكبوتية شبكةال على وتطبيقاتها االنترنت بوساطة بعد عن والعالي الجامعي التعلم هو :بعد عن التعليم )3

 ،)مختلفة وأماكن مختلفة أوقات( تزامني غير تعلماً أو) مختلفة وأماكن حقيقي وقت( تزامنياً تعلماً كان سواء

 والفروق قدراتهم وتناسب لحاجاتهم وتستجيب بالمرونة تتصف التي التعليم وتقنيات وأساليب طرق ويوظف

 الحقيبة الصناعية، األقمار الفيديو، أشرطة الشفافيات، المطبوعة، المادة بعد عن التعليم وسائل ومن بينهم الفردية

 الشبكية، المؤتمرات اإلنترنت، اآللي، الحاسب السمعية، األشرطة اإلذاعة، المدمجة، األقراص التعليمية،

  .اإللكترونية الشاشة الهاتف،
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 االنترانت أو االنترنت مثل كترونيةال بوسائط فيه التعليمي المحتوى يقدم الذي التعليم :االلكتروني التعليم )4

 للتعليم طريقه بأنه تعريفه ويمكن ،البصرية/السمعية األشرطة أو الليزرية األقراص أو الصناعية األقمار أو

 للمتعلمين المعلومة إيصال أجل من المتعددة والوسائط الشبكات كالحاسوب، الحديثة االتصال آليات باستخدام

  . المتعلمين أداء وتقييم وقياس التعليمية العملية إدارة من تمكن ورةوبص كلفة وأقل وقت بأسرع

 الطالب جميع يستطيع كما مباشر، بشكل الطالب مع بالتفاعل األستاذ يقوم :التفاعلي االلكتروني التعليم )5

 ةتفاعلي مؤتمرات التعليم من النمط هذا ويتضمن واحد، آن في األستاذ ومع مباشر بشكل بعضهم مع التفاعل

 كما مشتركة، ومعلومات مباشرة، الكترونية وألواح مشتركة، وشاشات والصورة، بالصوت مباشرة مشتركة

  .المستقبل في أخرى استخدامات إلى المعلومات تخزين يمكن

 تكون الواسطة هذا خالل ومن اإلنترنت، استخدام عبر الطلبة مع التواصل هو :االنترنت عبر التعليم )6

 على الحصول الطالب يستطيع خاللها ومن االجامعية، المؤسسة وإدارة واألساتذة طلبةال بين التواصل نقطة

  .األساتذة مع بالتواصل أيضا يقوم كما به، الخاصة العلمية المواد

) Internet( اإلنترنت لشبكة المستخـدم الفرد تزويد به يقصد و االفتراضي التعليم :االفتراضي التعليم )7

 المختار، االختصاص أو المنتقاة المواد مختلف في معارف من يحتاجه بما) Intranet(اإلنترانت شبكة أو

 المتعددة الوسائط الفيديو، الصوت، باستخدام وذلك ،التأهيل بغرض أو العلمي المستوى رفع بغرض

)multimedia(، يدعى ما تكون خاصة برمجيات و إضافية تقنيات استخدام وكذلك البريد إلكترونية، كتب 

 المؤسسة لدى المتوفرة والتقنيات التعليمية، المادة لطبيعة تبعاً االفتراضي، الجامعي الحرم أو االفتراضية اعةبالق

 .التعليمية

 مدارس عن عبارة" هي الذكية الجامعة أو المستقبل جامعة ):الذكية الجامعة( المستقبل جامعة مفهوم )8

 األساتذة مع إلكترونياً التواصل من الطالب مكنت وبرمجيات حواسيب أجهزة بها إلكترونية بفصول مزودة
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 من ابتداء المختلفة الجامعة ألنشطة اإللكترونية اإلدارة من الذكية المدارس نظام يمكن كما المقررة، والمواد

 مع التواصل من الذكية المدارس تمكن كما.وتصحيحها االمتحانات بوضع وانتهاء واالنصراف الحضور أنظمة

 أمور أولياء مع التواصل وكذلك بالجامعة المتصلة التعليمية األجهزة النظام بنفس تعمل التي رىاألخ المدارس

 ".الطالب

 المعلومات تقنية في التحوالت أهم تتحدد: واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات في الكبرى التحوالت – 3

 ). 01( رقم الشكل في والعشرون الحادي القرن في

  المعلومات تكنولوجيات في الكبرى والتالتح) 01( رقم الشكل

  التقليدية المعلومات تكنولوجيات   الحديثة المعلومات تكنولوجيات    

 من        إلى      

 ) Analogue تناظرية( صوتية -  (Digital) رقمية -

  ومتنوعة خاصة  -  (ISDN) ومتكاملة عامة -

 )االتجاه أحادية( سلبية  -  )االتجاه ثنائية/  تفاعلية( إيجابية -

  ثابتة -   متنقلة -

  إلكترون -   فوتون -

  واحدة بلغة شفرة -   متعددة بلغات شفرة -

 االستخدام صعبة/متاحة غير/غالية-  االستخدام سهلة/متاحة/ رخيصة -
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 االتصالية، ماتالخد مستوى في واضح تحسين إلى رقمياً البيانات نقل أدى: الرقمي إلى الصوتي من - 

 من عالية معدالت تحقيق إلى أدى مما التناظرية، اإلشارة من والتداخل للتشويش عرضة أقل الرقمية فاإلشارة

  .  وزنها وخفة االتصال معدات حجم تقليص إلى إضافة االتصال شبكات عبر البيانات تدفق

 على تعتمد التي السنتراالت كرةف من التحول بفضل ذلك تحقق: المتكامل العام إلى المتنوع الخاص من - 

 أحد يشاركهما وال بينهما الربط خط يشغل مما ( Circuit Switching)) هاتف إلى هاتف من( الدوائر تحويل

 ودمج االتصاالت شبكة كفاءة زيادة إلى ذلك وأدى ،(Packet Switching) الرسائل حزم تحويل أسلوب إلى –

 جميع ينقل بعد عن اتصاالت نظام وهو ،(ISDN) المدمجة الرقمية االتصال خدمات نظام خالل من خدماتها

 ال النظام هذا جداً، عالية وبسرعات نفسها الخطوط على) رسوم نصوص، صورة، صوت،( البيانات أنواع

 البيانات من سلسلة المدمجة للشبكة بالنسبة فكلها الحاسوب، وبيانات والفاكس الهاتفية المكالمات بين يفرق

 وتفصل تجميعها يعاد حيث غايتها، تصل أن إلى إشارات هيئة على الشبكة مسارات عبر توجه الرقمية

  . البعض بعضها عن المدمجة اإلشارات

 التي التفاعلية هو الحديثة بعد عن االتصاالت وسائل يميز ما أهم إن: االتجاه ثنائية إلى االتجاه أحادية من  - 

 التفاعلية أصبحت لقد أنفسهم، المستخدمين وبين المعلومات مع ليةالتفاع لمستخدميها، الوسائل هذه تتيحها

  . والميكروويف الصناعية واألقمار البصرية األلياف تقنية بفضل المعلومات لتقنيات  مميزة خاصية

 تنتقل أن إلى بحاجة أصبح بل يذهب، حيث عقله اإلنسان يحمل أن"  كافياً يعد لم: "النقال إلى الثابت من  - 

 النفاذ على قدرته على وإنما المحدودة ذاكرته على تعتمد اإلنسان قدرة تعد ولم معلوماته، ومصادر ئقهوثا معه

  ". يحتاجها عندما المعلومات مصادر إلى

 ذات إلكترونات الهاتفية اإلشارة نقل في المستخدمة النحاسية األسالك تعتبر: الفوتون إلى اإللكترون من  - 

 الليزر شعاع بداخلها  يسري التي البصرية األلياف باختراع النوعية النقلة حدثت وقد ،ضعيف كهربي تيار



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

365 

 اإللكترون تيار من بدالً والنقي والخافت الواهن) الضوء جسميات( الفوتون حل أي نقلها، المراد الرسائل حامالً

 الشبكات ضعف) 10.000( إلى تصل هائلة سعة ذات االتصاالت شبكات جعل مما للتشويش المعرض

  . التقليدية

 االتصاالت شبكات عبر تنتقل النصوص أن المعروف من:  اللغات متعددة شفرة إلى واحدة بلغة شفرة من  - 

 فرض مما اإلنجليزية، اللغة لتناسب أساساً صممت شفرة وهي رقمية، شفرة إلى باء األلف حروف تحويل بعد

 اللغات متعددة شفرة إلى الحاجة ظهرت ولذا لفة،مخت بحروف لغات تستخدم التي المعلوماتية تطبيقات على قيوداً

  . العالم لغات جميع تستوعب أن يمكن

 شيء كل إن: االستخدام وسهلة  ومتاحة رخيصة تقنية إلى االستخدام وصعبة متاحة غير غالية، تقنية من - 

 أم استقبال أدوات أم اتصال معدات أم دوائر كانت سواء األرخص نحو متجه المعلومات شبكات في تقريباً

 ورخصها األجهزة حجم صغر إلى أدى الذي الرقمي االتصال الستخدام يعود وذلك صناعية، أقمار محطات

 . االستخدام وسهلة متاحة أيضاً ذلك وجعلها النطاق، سعة وزيادة

  : الدراسة هدف .2

  :التالية التساؤالت على اإلجابة في الدراسة أهداف تتحدد

 للدرجة وفقاً العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو الجامعيين االساتذة اتجاه طبيعة ما -  أ

  العلمية؟

  للجنس؟ وفقاً العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو الجامعيين االساتذة اتجاه طبيعة ما - ب

 للدرجة وفقاً العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو الجامعيين االساتذة اتجاه طبيعة ما - ج

  والجنس؟ العلمية
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  :العربي التعليم في المعلومات تكنولوجيا مجاالت .3

 بل خيار إلى تحتاج ال هنا العملية أن ذلك هاماً، حدثاً العربي بالعالم التعليم مجال في الكمبيوتر دخول يعد

 المنهجية يشبه ما وظهر الدرس، قاعات إلى الكمبيوتر تسلل فقد المفروض الواقع إلى يكون ما أسبق هو

  : متدرجة خطوات ثالث قوامها منهجية وهي المدارس إلى دخولـه لكيفية المعلنة غير

  .إجباري غير مكمل تعليمي كنشاط الكمبيوتر - 

  .مستقلة تعليمية كمادة المعلومات تكنولوجيا - 

  .تعليمية كوسيلة المعلومات تكنولوجيا - 

 وبشرية مادية موارد أقل إلى تحتاج التي خطواتال في التدرج أساسه عملي دافع المنهجية هذه وراء

 الجوانب في جوهرية وتعديالت ضخمة موارد إلى تحتاج التي تلك إلى المخاطرة من قدر أقل على وتنطوي

 الموارد وتحكمه السائدة، التعليمية الفلسفة ستمليه النهاية في القرار أن شك وال التربية، لمنظومة المختلفة

  .ومعدات وأماكن بشر من ةالمتاح واإلمكانات

 يسبقه أن ودون الالزمة، التحتية البنى من األدنى الحد توفر دون المدارس، إلى الكمبيوتر إدخال إن

 المعلومات تكنولوجيا لدخول األولى المبادرات وفشل حقيقية، مجازفة يعد الدقيق والتحليل التجريب عمليات

 التوجه هذا ضد المناهضة المواقف اتخاذ في البعض تسرع إلى يؤدي ربما الكافية العدة دون التعليم مجال

 كثير القته الذي نفسه، المصير ذلك بسبب التعليمي الكمبيوتر ليلقى التعليمية، العملية تطوير في االستراتيجي

 تخضع أن نخشاه ما كل باهظة، المرة هذه التخلف فكلفة الفرق وشتان عليه، السابقة التعليم تكنولوجيات من

 الكافي اإلعداد قبل الكمبيوتر إدخال في فتتسرع عليها الواقع الخارجي للضغط العربية، التعليم مؤسسات

  .لـه
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 كم لـه اكتمل وقد بذاته، قائماً معرفياً مجاالً واالتصاالت والبرمجيات الكمبيوتر، علوم أصبحت وقد

 الصعوبة من متدرجة درجات على تقديمها يمكن مستقلة، تعليمية مادة منه تجعل التي والمهارات، المعلومات

 الدراسات طلبة حتى األطفال رياض من وتخصصه التعليم، لمرحلة وفقاً التركيز مواضع حيث من ومتباينة

 وفي الفني، التعليم في عنه العام، التعليم في وأساليبه ومحتواه المنهج، أهداف تختلف أن الطبيعي فمن العليا،

 الكمبيوتر، مادة تعلم أو تعليم نقسم أن رأينا هذا أجل من العملية، الكليات في عنه النظرية الكليات

  : مستويات أربعة إلى والمعلومات

  .والمعلومات الكمبيوتر وعي نشر - 

  .الجامعي قبل ما التعليم في والمعلومات الكمبيوتر أمية محو - 

  .المتخصصين لغير الجامعة في المعلومات ونظم الكمبيوتر تعليم - 

  .المعلومات تكنولوجيا في المتخصصين تأهيل - 

 ثورة يعد الذي األمر والطلبة األساتذة لدى جدية ناحية أخذت وبرامجه واستعماالته الكمبيوتر بأن رأي وفي

 ال والتي التعلم عملية في المتطورة الوسائل من ذاته حد في والكمبيوتر التعليم، ومنها المختلفة المجاالت في

 العالم في الوضع تغيير سيتم فكيف اليوم، العالم أرهقت التي العولمة ظل في كان همام إهمالها يمكن

  !اإلنتاج؟ نحو والسباق االستمرارية، تضمن التي السبل هي وما! العربي؟

 كمجال الكمبيوتر واستعمال تطبيق في العام التعليم ومراحل الجامعية المرحلة بين حالياً القائم االختالف إن

 النوع لهذا للممارسة الجميع يخضع أن البد بل الكمبيوتر، في للمتخصصين ليس المعلومات يالتكنولوج

  .المعلومات تكنولوجيا من المتطور
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 التقدم ومع التعليم، لخدمة كوسيلة ضخمة إمكانات من للكمبيوتر ما الكثيرون، أدرك ظهوره بداية ومنذ

 وما البشر، صناعة تفرضها التي العديدة للمطالب ةمالءم أكثر أصبحت المعلومات تكنولوجيا في الهائل

  : التالية التعليمية المجاالت على تحتوى فهي السخية المرنة التكنولوجيا هذه خدمات أما أكثرها،

  .المتعلم خدمة في - 

  .المدرس خدمة في - 

  .المهني التدريب أغراض خدمة في - 

  .المدرسية اإلدارة خدمة في - 

  .هجالمنا مطوري خدمة في - 

  .السياسات وواضعي التعليمية، اإلدارة خدمة في - 

 هو شديد باختصار منها والهدف التعليمية العملية في" Multi Media" المتعددة الوسائل مفهوم إدخال إن

 يساء أن يمكن المتعددة الوسائل عملية بأن العلم مع. الكمبيوتر مع والتعامل الذاتي للتعلم الطالب نقل

 أعددنا إذا إننا بمعنى والتلقين للحفظ التكنولوجيا استخدام إلى ذاتي تعلم من بدالً تتحول أن نفيمك استخدامها

 فإننا األلوان متعددة شاشة على صفحاته تظهر بحيث المدرسي الكتاب نسق على المتعددة الوسائل برامج

 يتيح بأن ننادي أننا مع للتعلم الوحيد المصدر هو الكتاب أن فكرة أيدنا أننا سوى جديداً شيئاً نصنع لم بذلك

 المحاكاة أو" Games" األلعاب مثل مختلفة أسباب طريق عن واإلقناع للفهم مختلفة صوراً الكمبيوتر

"Semulation  "ويحل المعمل في الكومبيوتر على تجارب يجري الكمبيوتر معمل التلميذ يدخل بحيث 

 المبهر الشيء هو الكمبيوتر استخدام مجرد ليس إذ الفن وأ اللغة دراسة أو العلوم دراسة في سواء المشكالت

 الخاص بمعدلـه الطالب معه يتعامل وأن جديد شيء عن والكشف المشكالت حل في الكمبيوتر توظيف بل
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 على ليعمل الطالب فيه يدخل معمل يوجد أن المثالي والوضع ويبهره، الطالب يثير الذي الشيء هو التعلم في

 . ذاتية دراسة الكمبيوتر

  : الجامعي التدريس منظومة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام .4

 المتبعة األساليب تطوير على مركزاً اآلن االهتمام وأصبح التعليم في الكمبيوتر استخدام أساليب تطورت

 تحقيق في رالكمبيوت خاللها من يساهم أن يمكن جديدة أساليب استحداث أو الكمبيوتر بمصاحبة التدريس في

 .الدراسية المواد أهداف بعض

  : وهي أدوار ثالثة إلى التعليمية الكمبيوتر استخدامات 1980 سنة تايلور روبرت صنف وقد

 بثقافة يعرف ما وهو وبرمجته ومنطقته الكمبيوتر مكونات على ويشمل: للدراسة كموضوع الكمبيوتر- 

 .األخرى والمواد والكتابة ةالقراء شأن شأنها المعرفة تكون هذا وفي الكمبيوتر

 المحتوى خالية التطبيقات برمجيات ذلك من وتمكنه كوسيط يعمل والذي: إنتاجية كأداة الكمبيوتر - 

 والرسومات الجدولية، ،واللوحات((Processors Word) النصوص معالجات مثل المتعددة واألغراض

 .(Communication Programs) االتصال وبرمجيات

 لتحصيل العام المستوى تحسين بهدف الكمبيوتر بمساعدة التعلم ويعني: تعليمية كوسيلة الكمبيوتر - 

 .المشاكل حل وأسلوب التفكير مهارات وتنمية الدراسي الطالب

 :وهي مجاالت، ثالث إلى التربية في الكمبيوتر استخدامات قسموا  التربية علماء بعض حين في

 والتعلم التعليم عملية في الكمبيوتر استخدامات فيه تنحصر ذيال القطاع وهو :والتعلم التعليم قطاع )1

 .للتفكير معلم أو عنه عوضاً أو للمدرس عوناً الكمبيوتر كان سواء

 :في الكمبيوتر ومجاالت استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو :اإلدارة قطاع  )2
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 .واالمتحانات والمخازن والمرتبات الطالب وشئون والموظفين المدرسين شئون مثل :المدرسية اإلدارة – أ

 المصادر عن المعلومات ونظام والدوريات الكتب تداول حركة مثل :المعلومات ونظم المكتبة إدارة– ب

  .العالمية للمصادر المعلومات بنظم واالتصال التدريسية

 المقابالت أو يلهاوتحل االستمارات عمل أو للطالب والنهائي المرحلي التقويم مثل :االجامعية الخدمات– ج

 .للبحوث اإلحصائي التحليل أو الشخصية

 الكمبيوتر تقديم المجال هذا في ويدخل :ذاته حد في تعليمياً هدفاً الكمبيوتر فيه يكون الذي القطاع  )3

 :التالية الصور إحدى في تقدم علمية مادة طريق

 .فيه الوعي أو الكمبيوتر أمية لمحو مقررات - 

 .المعلومات لعصر والتربويين ينللمعلم تقدم مقررات - 

  .الكمبيوتر علم في المتخصصين إلعداد مقررات - 

 هي رئيسية، أنواع ثالثة إلى التعليم في المستخدمة الكمبيوتر برامج تصنيف يمكن سبق ومما

 .تعليمية كمادة الكمبيوتر استخدام .01

 .تعليمية كوسيلة الكمبيوتر استخدام .02

 .التعليمية ليةالعم إدارة في الكمبيوتر استخدام .03

 أفضل واستيعاباً تفاعالً وتوفير الكمبيوتر باستخدام التعليم تحسين إمكانية إلى الدراسات من كثير أكدت وقد

  :أبرزها من عدة بميزات يمتاز الكمبيوتر باستخدام التعليم أن الدراسات أشارت كما. للمتعلم
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 التعليم، تفريد مزايا من بعضا يكسبه مما اصةالخ وقدراته بسرعته للعمل للمتعلم كافية فرصاً توفير - 

 .فورية راجعة بتغذية المتعلم وتزويد

 .للمتعلم المناسبة والكيفية والزمان بالمكان باستخدامه والمرونة التشويق - 

  ."Self-Concept"للذات اإليجابية المفاهيم وينمي بنفسه المتعلم ثقة بزيادة يساهم - 

  :الدراسية المناهج مجال في .04

 مستقلة صفحات في الدراسية المناهج وضع يمكن بحيث المناهج، في مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام-  

  .المنزل في الصفحات لتلك بالدخول األمر وولي للطالب الفرص وتتاح اإلنترنت في

 .معين موضوع وشرح المناهج تناول في مساعدة تعليمية كوسيلة اإلنترنت استخدام -

 :التدريس مجال في .05

 .المواقع من العديد من المطلوبة المعلومات على الحصول في اإلنترنت استخدام - 

 .والنقاش والحوار التعاوني والتعليم التعليم تفريد التدريس وأساليب طرق تعزيز في اإلنترنت استخدام  -

 ضالمر مثل قاهرة لظروف زمالئهم عن يتخلفون الذين الطالب مشكالت حل في اإلنترنت استخدام - 

 .وكيفيته التعلم ومكان وقت في المرونة خالل من وذلك وغيره

 .الذاتي التعليم تجاه اإليجابية المفاهيم بتنمية وذلك بنفسه الطالب ثقة زيادة في اإلنترنت استخدام - 

 .األسئلة بنوك عمل في اإلنترنت استخدام - 

  .النموذجية الدروس على االطالع في اإلنترنت استخدام - 
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 :البشرية الموارد تنمية مجال في .06

 يمكن وهكذا التوجيهية، التدريسة، ،اإلدارية للهيئة كانت سواء التدريبية البرامج عقد في اإلنترنت استخدام - 

 إذا المنزل من الدورات هذه متابعة فرد ألي ويمكن ممكن، عدد ألكبر منها واالستفادة التدريبية الدورات متابعة

 .اإلنترنت في مشترك كان

 إلى السفر إلى اللجوء دون الجزائر في المدارس ومديرات راء مد بين اجتماعات عقد في اإلنترنت اماستخد - 

  التدريسية التجارب على واالطالع الخبرات تبادل بهدف واحد، مكان

 .الجزائر في مكان أي من العمل وورش والندوات المحاضرات استقبال في اإلنترنت استخدام - 

 :ماتالمعلو تبادل مجال يف .07

 ومراكز الجامعات مكتبات على الدخول للطالب يمكن بحيث واإلطالع، للبحث كوسيلة اإلنترنت استخدام - 

 .الملخصات وطباعة فيها والبحث الجامعية البحوث

 الوزارة من الصادرة والمراسالت التعاميم استقبال يمكن بحيث ومدارسها أفرعها جميع مع الوزارة ربط - 

 .بسرعة

 والتجارب الخبرات تبادل من فيها والتدريسة اإلدارية للهيئات يمكن بحيث معينة كةبشب المدارس ربط - 

 .المقصودة التدريسية األهداف تحقيق إلى يؤدي مما االجامعية والمستحدثات

  :الدراسة فرضيات

  :التالي النحو على الدراسة فروض صياغة يمكن السابقة، البحوث ونتائج النظري اإلطار مراجعة بعد

 تكنولوجيا ثورة نحو المعلومات تكنولوجيا خبراء اتجاه في إحصائياً دال فرق يوجد: األولى ضيةالفر

  ).مساعد أستاذ - محاضر أستاذ -  أستاذ( العلمية الدرجة لمتغير وفقاً العولمة ظل في المعلومات
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 تكنولوجيا ثورة ونحـــ المعلومات تكنولوجيا خبراء اتجاه في إحصائياً دال فرق يوجد: الثانية الفرضية

  ).واإلناث الذكور( الجنس لمتغير وفقاً العولمة ظل في المعلومات

 تكنولوجيا ثورة نحو المعلومات تكنولوجيا خبراء اتجاه في إحصائياً دال فرق يوجد: الثالثة الفرضية

  . والجنس العلمية الدرجة لمتغير وفقاً العولمة ظل في المعلومات

  :الدراسة إجراءات .5

 :دراسةال أداة )1

 في المعلومات تكنولوجيا استخدام نحو العالي التعليم مؤسسات في األساتذة اتجاهات استمارة تصميم تم

 عينة على استطالعية بدراسة والقيام السابقة البحوث ونتائج النظري اإلطار مراجعة بعد الجامعي التدريس

 من عليها التحكيم بعد وانتهت بنداً، عشرين من المبدئية صورتها في االستمارة وتكونت الجامعيين، االساتذة

 بند كل على االستجابة وتتم بنداً، 18 إلى المعلومات تكنولوجيا مجال في خبراء ثالثة من تكونت لجنة قبل

 أربع تعطى( أوافق ،)درجات خمس تعطى( تماماً أوافق: أوزان خمسة من مكون تقدير ميزان خالل من

 درجة تعطى( اإلطالق على أوافق ال ،)درجتين تعطى( أوافق ال ،)رجاتد ثالث تعطى( أعرف ال ،)درجات

  ) .فقط واحدة

 ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة استمارة لبنود المستخرجة العوامل) 1( رقم جدول يوضح: األداة صدق

 العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو االتجاه استمارة صدق حساب تم المائل، التدوير بعد العولمة

 االساتذة عينة على االستمارة تطبيق خالل من وذلك هوتلنج، إعداد من األساسية المكونات طريقة باستخدام

 العاملي التحليل أسفر وقد). 18×  18( االرتباطية المصفوفة حساب وتم). أنثى 15 ذكراً، 35( الجامعيين
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 التباين نسبة بلغت وقد ،)الصحيح الواحد من أكبر الكامن الجذر( األولى الدرجة من عاملين وجود عن

   الكلي، التباين حجم من%  27.66

 بعد العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة استمارة لبنود المستخرجة العوامل):1( رقم جدول

   المائل التدوير

 البنود
 العوامل

 الشيوع نسب
 الثاني األول

1 0.11 0.08 0.04 

2 0.09 0.06 0.03 

3 0.41 0.05 0.20 

4 0.39 0.12 0.16 

5 0.14 0.42 0.19 

6 0.21 0.53 0.32 

7 0.43 0.11 0.20 

8 0.22 0.51 0.31 

9 0.19 0.49 0.28 

10 0.18 0.47 0.25 

11 0.27 0.51 0.33 

12 0.25 0.46 0.27 

13 0.26 0.48 0.30 
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14 0.51 0.15 0.28 

15 0.65 0.16 0.45 

16 0.66 0.10 0.45 

17 0.72 0.11 0.53 

18 0.23 0.63 0.45 

  2.38 2.60 الكامن الجذر

 % 27.66 % 13.22 % 14.44 التباين نسب

 ،14 ،7 ،4 ،3:التالية االستمارة بنود األول العامل على تشبع قد أنه) 1( رقم جدول في النتائج وتوضح

  . العولمة: العامل هذا على أطلق وقد ،17 ،16 ،15

 هذا سمي وقد. 18 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5:التالية االستمارة بنود الثاني العامل على تشبع كما

 الداللة حدود إلى) 2 ،1( العبارتين تشبعات تصل لم هذا جانب وإلى المعلومات تكنولوجيا تحديث:العامل

  . اإلحصائية

 باستخدام العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو االتجاه استمارة ثبات حساب تم: األداة ثبات )2

  . 0.01 مستوى عند إحصائياً دال معامل وهو ،0.83 الثبات معامل فبلغ كرونباخ،ل ألفا معادلة

 درجة على الحاصلين المعلومات تكنولوجيا خبراء من) 108( من البحث عينة تكونت: البحث مجتمع )3

 ةقسنطين جامعة الطارف، جامعة: جامعات من الجنسين من العينة أفراد اختيار تم وقد الجزائر، في الدكتوراه

 رقم جدول ويوضح. تبسة جامعة أهراس، سوق جامعة سكيكدة، جامعة عنابة، جامعة ، 2 قسنطينة جامعة ،1

  .العلمية والدرجة الجنس لمتغيري وفقاً العينة أفراد توزيع) 2(

  العلمية والدرجة الجنس لمتغيري وفقاً العينة أفراد توزيع):2( رقم جدول
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 أستاذ المتغيرات
 أستاذ

 محاضر

 أستاذ

 مساعد

 المجموع

 الكلي

 61 21 22 18 الذكور

 47 17 16 14 اإلناث

 108 38 38 32 الكلي المجموع

  :الدراسة تنفيذ )4

  :التالية للخطوات وفقاً الدراسة تنفيذ تم

 خصائصها وحساب العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة نحو االتجاه استمارة تصميم تم - 

  . وثبات صدق من السيكومترية

  . الجامعيين االساتذة 108 من مكونة عينة على تطبيقها ثم االستمارة وثبات صدق سالمة من التأكد بعد -

 من األساسية المكونات طريقة لكرونباخ، ألفا ومعادلة الحسابي، المتوسط:التالية اإلحصائية األساليب استخدام تم -

  .Tukey يتوك اختبار ،GLM باستخدام) 2×  3( التباين تحليل هوتلنج، إعداد

 ظل في المعلومات تكنولوجيا خبراء اتجاه في والجنس العلمية الدرجة متغيري ألثر التباين تحليل):3( رقم جدول

   العولمة

 اإلحصائية الدالة )ف( قيمة المربعات متوسط الحرية درجات التباين مصادر

 0.01 97.42 884.57 2 )أ( العلمية الدرجة

 0.01 75.01 681.12 1 )ب( الجنس

 د. غ 2.22 20.19 2 ب×  أ

   9.08 102 المجموعات داخل

    107 الكلي المجموع
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  :يلي ما) 3( رقم جدول في المبينة النتائج توضح

 العلمية الدرجة متغيري لتفاعل إحصائياً دال أثر وجود عدم:والجنس العلمية الدرجة متغيري تفاعل - 

. د) [ 2.22( ف قيمة بلغت حيث العولمة، ظل في المعلومات تكنولوجيا ثورة في االساتذة آراء في والجنس

 العلمية للدرجة البسيط للتأثير المباشر النظر تبرر للتفاعل الداللة وغياب]  إحصائياً دالة غير ،102 ،2=  ح

  .ذلك تحليل يأتي وفيما والجنس

) مساعد أستاذ -  محاضر أستاذ -  أستاذ( العلمية الدرجة لمتغير إحصائياً دال أثر وجود:العلمية الدرجة - 

 ،2=  ح. د) [ 97.42( ف قيمة بلغت حيث العولمة، ظل في المعلومات تكنولوجيا لثورة االساتذة آراء في

  ]. 0.01 مستوى عند إحصائياً دالة ،102

=  م( المساعدة األساتذة أن النتائج فأبانت ،Tukey توكي اختبار استخدام تم الفرق، اتجاه عن وللكشف

=  م( المحاضرين األساتذة من العولمة ظل في تفعيالً أكثر المعلومات تكنولوجيا ثورة أن يرون) 56.58

  ).42.86=  م( واألساتذة ،)45.53

 تكنولوجيا ثورة في االساتذة آراء في) اإلناث -  الذكور( الجنس لمتغير إحصائياً دال أثر وجود:الجنس - 

 مستوى عند إحصائياً دالة ،1.102=  ح. د) [ 75.01( ف قيمة وصلت حيث العولمة، ظل في المعلومات

 أن النتائج فأظهرت للمجموعتين، الحسابية المتوسطات حساب تم الفروق، اتجاه على وللتعرف].  0.01

=  م( اإلناث من العولمة ظل في تفعيالً أكثر المعلومات تكنولوجيا ثورة أن يرون) 52.87=  م( الذكور

47.21 .(  
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  :تائجالن مناقشة .6

 أكثر المعلومات تكنولوجيا ثورة أن يرون المساعدين األساتذة أن) 3( رقم جدول في الموضحة النتائج بينت

 الفرضية اختبار صحة النتائج هذه وتدعم واألساتذة، المحاضرين، األساتذة من العولمة ظل في تفعيالً

  .األولى

 من العولمة ظل في تفعيالً أكثر لمعلوماتا تكنولوجيا ثورة أن يرون الذكور أن النتائج أوضحت كما

  .الثانــية الفرضية اختبار صحة النتائج هذه وتؤيد. اإلناث

 ثورة في حماساً أكثر الذكور من المساعدين األساتذة من المعلومات تكنولوجيا خبراء أن الباحث ويرى

 أكثر كانوا االساتذة هؤالء أن هذا يعزى وإنما الجزائري المجتمع في العولمة ظل في المعلومات تكنولوجيا

 واإلنترنت، المعرفية، والثورة المعلومات، تكنولوجيا ثورة ظل في وتربوا تعلموا أنهم في ذويهم من حظاً

 فرصة للرجل يعطي وتقاليده عاداته بحكم الجزائري المجتمع أن كما والفضائيات، الصناعية، واألقمار

  .المرأة من أكثر والمعرفي تماعياالج والتفاعل واالتصال والتنقل التحرك

 تواكب حتى الجزائر أرجاء في المختلفة التعليم مجاالت في التكنولوجيا مجاالت تعم أن الباحث ويأمل

 مجال في البحوث من المزيد هناك أن يرى أنه جانب إلى. اليوم عالم يشهده الذي والحضاري العلمي التقدم

 . الجزائر داخل إلنجازها وفاعلية جهد إلى تحتاج مازالت المعلومات تكنولوجيا

 مجاالت ففي واالستخدام، اإلنتاج ناحية من والجديد القديم لتشمل المعلومات تكنولوجيا تمتد:التوصيات .7

 المناهج مع والوسائل والمعلومات التكنولوجية بين ارتباط هناك كان الدراسة قبل ما أو الجامعي أو العام التعليم

  .والطالبات للطالب قدمت التي الدراسات أو
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 جاء ثم والتالميذ األساتذة بين مشتركة بدأت التي القاعدة توسيع على التعليمية العملية أهمية ارتكزت وقد

 ما يجد لم التعليم هذا كل وكان الخبيرة، العلمية المراكز أو المدرسية واإلدارة المقرر المنهج أو الكتاب دور

 يرى كان عندما تميزه قوة للدارس جعل شأنه من الذي التطبيق إيجاد تم اعندم إال الفائدة إلدراك يتناسب

 لتفعيل مباشرتين ومهارة خبرة الحصيلة لتكون المعلومات تكنولوجيا استخدام طريق عن ليطبق فيبحث

 في الثالثة األلفية لمواجهة بجدية فيه نفكر ما وهو اإلنتاج، عن يبحث ظل الذي التعليمي الوسط في المطلوب

  .والعشرين الحادي القرن

 التي األجهزة وجاءت تعليمية، وسائل جميعها والسبورات واللوحات واألرقام والزخارف الرسوم إن

 الفيلمية والشرائح والمتحركة، الثابتة العلمية واألفالم التكبير أجهزة فرأينا الدور هذا إتمام في ساعدت

 وصناعة واإلنترنت المتعددة، الفضائية والقنوات ناعية،الص واألقمار والراديو، والتلفزيون، المتنوعة،

 منها سواء الواسعة العلمية التكنولوجيا تمثل علمية حقائق إال هي ما واألدوات األجهزة هذه كل المعلومات،

  .الرقمية أو العادية

 متعددة وأعماالً ،الناس من ألواناً فيها تشاهد قاعة أو صغيرة غرفة في أمامك متواجداً أصبح اآلن العالم إن

 ينبغي التي المتطورة التكنولوجيا هي وهذه واألهداف، القطاعات كل تخدم مصغرة وأداةً الصناعات، من

  :لسببين أبعادها ندرك أن علينا

  .األغراض المتعددة التصنيع مجاالت في الطموحة أهدافنا لخدمة تكنولوجياً اإلنتاج وراء السعي: أوالً �

 التكنولوجيا ثورة قدمته ما أرقى استخدام طريق عن وغيره التعليم مجال في األداء تحسين :ثانياً �

  .والمعلومات
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 العقول بتأهيل االهتمام من المزيد إلى نحتاج وجامعات، مدارس العربي، العالم في إننا لـه يؤسف ومما

 كوسائل التكنولوجيا أدوات نستعمل هنا ولعلنا اآلخرين، عن تقل ال متجددة تكنولوجية لثورة اإلنتاج إلى

 أو اإلنترنت أو الكمبيوتر طريق عن متطورة تأتي التعلم لمجاالت االستخدام نشاهد أن نتمنى فكم للتعليم،

 لتعليم التفاني نحو وسباق وتدريب اهتمام إلى يحتاج هذا أن غير الفضائية، القنوات عبر العلمية األفالم

  .قريب عن شأن همل يكون كيف نرى حتى تطبيقاً العلم أبناءنا
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  :��ان ا��0ا�8(
 اbرO�R	ت ا�����O( ودوره	 �� ����( ا�H�h ا�����

 
  ��Gش أ.�� / د .أ                             "3 �&,�� ,(�� اT /  أ 

  *&�(� �09[��0                  *&�(� �&)�ي ���&ح ور� �

 مقدمة

مع تداعيات العصر وفي ظل الثورة المعلوماتية وزيادة انتاج المعلومات وارتفاع تكاليفها وتعدد                  
مما سبب , ابعادها جعل السيطرة على االنتاج الفكري ضربا من ضروب الخيال واالفادة منها صعب المنال 

 مهتمة بالمعلومات على االلمام بهاعجز المؤسسات التوثيقية ومراكز المعلومات المتخصصة ومختلف الجهات ال

البحث عن حلول الزمة للنموذج التقليدي   وامام هذا العجز على تلبية احتياجات الباحثين برزت ضرورة
لالتصال العلمي الى التفكير في اعادة تنظيمه على اساس تكريس مبدأ مجانية الوصول الى المنشورات العلمية 

العلمية بين الباحثين والحصول على مرئيات أفضل لألدبيات العلمية الى  ومبدأ  التداول السريع للمعلومات
ظهور مفهوم الوصول الحر الذي يهدف الى انشاء مكتبة علمية عالمية قابلة لإلستفسار عن بعد وللتبادل ا أي 

سخها ونقلها يعني وضع المنشورات العلمية مجانا على االنترنيت مما يسمح للجميع بقراءة المقاالت وتحميلها ون
وطباعتها واسترجاعها ووضع روابط نحو النص الكامل لهذه البحوث واستخدامها العراض اخرى شرعية دون 

وان من أهم الطرق لذلك هي , فنية  عدا تلك المرتبطة بالدخول واستخدام االنترنيت , قانونية ,حواجز مالية 
  .األرشيفات المفتوحة 

  ؟ العلمي البحث إطار في الباحثين لدى أهميتها تتجلى وفيما ؟ بذلك المقصود فما - 

  :   المفتوحة األرشيفات مفهوم -1

  : يعرف هذا المصطلح داخل المجتمع االكاديمي من خالل منظورين هما
هو التبليغ االلكتروني للمعلومات العلمية والتقنية من خالل المستودعات الوثائقية : "تعريف اجرائي _ أ 

هو مستودعات الكترونية للمنشورات العلمية تتيح " كما يعتبر ايضا " الية وقانونية االلكترونية بدون قيود م
 pre-prints محتوى النصوص الكاملة مجانا على الشبكة للجميع ويمكن ان تحتوي على بحوث ماقبل النشر

  )1" (وبحوث مابعد النشر المحكمة , التي لم تخضع بعد لتقييم لجنة القراءة 
من (هو عملية تخزين الوثائق العلمية من طرف مؤلفيها او من طرف الهيئات الوسيطة : " تعريف تقني _ ب 

) E-printsبينها المكتبات على خوادم مشغلة بواسطة برمجيات حرة او مفتوحة المصدر من امثلتها برمجية 
  "وهي تسمح بالبحث المتقاطع مع خوادم اخرى وتتيح محتوياتها بشكل مجاني 
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  : المفتوحة اتاالرشيف طبيعة -2

كما اشرنا في بداية هذا البحث ان االرشيفات المفتوحة هي عبارة عن مستودعات او خزانات الكترونية 
تحتوي على معلومات تخدم البحث العلمي بالدرجة االولى كون وجودها في البداية يعود الى جهود اساتذة 

بتبادل المعلومات وبالضبط نتائج البحوث كان هدفهم السماح ) في مجال اكاديمي بحت(وباحثين جامعيين 
  : التي توصلوا اليها و المعلومات الموجودة داخل االرشيفات الفتوحة تاتي على شكل

  . نتائج للبحوث والدراسات العلمية المنجزة من طرف الباحثين -                      
  . بحوث ماقبل النشر -                      
  . بحوث مابعد النشر -                      
  . مقاالت في مجاالت متعددة -                      
  . اعداد متقادمة لمجالت ودوريات متاحة مجانا -                      
  . ارشفة ذاتية الصدارات مؤلف معين -                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

. االتصال العلمي والوصول الحر الى المعلومات العلمية لدى الباحثين والمكتبات الجامعية العربية . وحيد ,قدورة . د (1)
  . 169ص . 2006,المعهد االعلى للتوثيق : تونس 

علمية ماقبل ويمكن اعتبار االرشيفات المفتوحة بمثابة قاعدة بيانات تحوي معلومات تعالج نتائج البحوث ال
ومابعد النشر وتجدر االشارة هنا ان الدخول الى مواقع تخص االرشيفات المفتوحة تستوجب مجموعة من 
القواعد والخطوات يجب اتباعها انطالقامن معرفة اسم الخزان الى معرفة البروتوكول المعتمد في انشاء الخزان 

   )1: (ومن بين هذه المواقع يمكن ذكر مايلي
http://open archives.org /(1) 

http://oai.dlib .vt.edu/cgibin /explorer /oai1.1/testoai(2) 
http://www.oaforum.org/(3)  

http://ccsd.cnrs .fr (4(  
  : ظهورها  دوافع -3

جاءت كرد فعل من طرف المجتمع االكاديمي لخلق فضاءات من المعرفة تسمح بالنفاذ الحر الى المعلومات  
  : طبعا لهذه الفكرة دوافع يمكن ادراجها على ثالثة اصعدة هي كالتالي, قيود مالية او قانونية  دون وجود اية ,

  :يعتبر العنصر التكنولوجي هوافضل حليف لالرشيفات المفتوحة  :دوافع تكـــــــنولوجية   2-1
  .ي كل القارات ظهور االنترنيت التي احتضنت هذه المبادرة ودشنتها على ارض الواقع و استعمالها  ف_  
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  . محاولة التقليص من الفجوة الرقمية المعلوماتية بين الشمال والجنوب_   
رقمنة االرصدة وبناء منظومات المعالجة االلية للوثائق ونظم تشغيل الشبكات واستراتيجيات البحث عن _   

  . الكتب والدوريات والمقاالت المنشورة او بصدد النشر
معلومات على المدى الطويل كما يذكر الخبراء وبتعبير اخر انشاء قطاع لتخزين وضع طريقة الرشفة ال_   

  .من خالل تقنية االرشيفات المفتوحة والميتاداتا ) انفجار المعلومات (المعلومات المتراكمة 
تجدر االشارة الى ان اصحاب المبادرة هم ااساتذة باحثون جامعيون  : دوافع علمـــــــــية 2-2

  : روح علمية كبيرة وراقية  جعلتهم يعتبرون ان اتاحة المعلومات بشكل حر حق من حقوق االنسانيةيتميزون ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
)1( - Jack,franckline .libre accesse l’information scientifique et  technique :etat de l’art 

et perspactives novembre        2002.www.insite.fr/open accesse/fr.etat-art/php(date de 
visite 12-04-2007                         

  
  الوسط في المتداولة العلمية المنشورات حول المعلومات تبادل في والجامعيين للباحثين الملحة الرغبة  - 

 -  

  . والبحثي الجامعي - 

  . مفتوحة وانظمة موزعة البيانات قواعد انشاء خالل من البحث عملية تسهيل - 

 حجم رفع من يساهم مما وهذا والمقاالت الدوريات في الموجودة المعلومات حركية على لالبقاء الحاجة ّ - 
  . الوثائقية لالرصدة االستعماالت

 ظمالن بين مشتركة اساليب وخلق متنوعة معرفية مجاالت في والتبادل والشراكة االنفتاح سبل بناء - 
  . والموزعة المفتوحة االلكترونية

 في التجارية القيمة يضع الذي واحد طرف لمصالح  استغاللها من والحد المعلومات في االنسان حق  - 
  . )1(والمتخلف المتقدم العالم بين المعلومات وتبادل المعرفة باب فتح ومحاولة واالخير االول المقام
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 للوصول طريقة باعتبارها المفتوحة االرشيفات مفهوم في نتمعن عندما  : اقتصادية دوافع 3- 2 - 
 في محفزاالساسيال هو االقتصادي الدافع يعتبر ولهذا)  مالية قيود بدون( جملة على نركز فاننا الحر

  : ظهورها

  . المتخصصة بالدوريات االشتراك اثمان في المطردة الزيادة - 

  . المشهورة الدوريات بعض من المفروض االحتكار لمواجهة - 

 . معين علمي تخصص او لفرع السلطات بعض هيمنة تجاوز - 

 

  : المفتوحة االرشيفات أهمية -4

 هيمنت الذي االلكتروني العلمي النشر لعالم  مفتوح حر كبديل  الجامعي الوسط في المبادرة هذه تكونت
  : هي  عناصر اربع في تكمن بالغة اهمية المبادرة ولهذه التجارية الممارسات عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

:  المفتوحة الشبكية واالنظمة التكنولوجية التحديات اتجاه العربي االرشيفي الواقع رهانات. هندة بن, مختار)1(
 www).الخط على متاح(2005 والطموح الواقع بين العربية االرشيفات لندوة مقدمة عمل ورقة

.26sep.net/newsweekarticle.php2007- 03-15 الدخول تاريخ.  

العمل المشترك في اطار منظومات وطنية واقليمية ودولية تعمل على  :  reseautique   : الشبكية 3-1
توحيد سبل العمل وتدعيم مبدأ التبادل للمعلومات وفتح ارصدة للعمل االفتراضي والعمل وفق انظمة شبكية 

   :مال يسهر على تطويرها والعناية بها صنفان من المساهمين همموزعة ومفتوحة بحثية سهلة االستع
   fournisseurs de donnés اصحاب المعلومات -                
  fournisseurs de services الموفرون لخدمات البحث عنها -                

interoperabilité : التشغيلية البينية 3-2 المعلومات وتجاوز  ويقصد بها تقوية عنصر حركية :  
  . العقبات التي كانت تمنع من توفير المعلومات بحرية تامة
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تبني نموذج اقتصادي يعتمد على تمويل الدوريات العلمية من  :diffusion gratuite : مجانية النشر 3-3
اختصاصات  طرف الباحثين او الهيئات التي يتبعون لها وانشاء بنك ارشيف لمقاالت ماقبل النشر وما بعده في 

  . متنوعة
اتاحة المعلومات العلمية والتقنية من خالل المستودعات الوثائقية االلكترونية بدون :  حرية االستعمال 3-4

  )1.(قيود مالية او قانونية وتكمن اهمية االرشيفات المفتوحة عموما في خلق حركة النفاذ الحر للمعلومات 
   : المفتوحة االرشيفات حول الفعل ردود -5

يسجل ندرة الدراسات المتعلقة بسلوكيات ومواقف الباحثين في اوربا :  موقف المجتمع االكاديمي 5-1
يعود ذلك الى ان هذا النموذج حديث , وامريكا الشمالية ازاء نموذج الوصول الحر للمعلومات العلمية عامة

وبالتالي لم ,في االوساط العلمية  –لحد االن –مما يفسر انتشاره المحدود ,العهد ولم تتضح معالمه بشكل كبير 
يهتم االخصائيون باجراء الدراسات الميدانية حوله وتعد الدراسة  التي قام بها الباحثان سوان وبراون عام 

دراسة مدى  تهدف الدراسة الى تحليل تاثير النموذج الجديد لالتصال العلمي على المؤلفين وبالخصوص  2004
التفكير في االسباب التي تشجع او التشجع  صول الحر للمنشورات العلمية ووعيهم بالفرص التي يتيحها الو

المؤلفين على النشر على الدوريات الرقمية المتاحة مجانا عبر األنترنيت وعلى ايداع بحوثهم في االرشيفات 
  . المفتوحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

  ) .مرجع سابق .( بن هندة,مختار   )1(
  
  

  : تم انجاز دراسة ميدانية لدى مجتمع الباحثين الدولي ووزعت االستمارات لدى صنفين من المؤلفين هى
  .3000المؤلفين الذين نشروا في دوريات رقمية متاحة مجانا وعددهم  -                
  . 5000مجانا وعددهم  المؤلفين الذين لم ينشروا في دوريات رقمية متاحة -                

وهم الذين ال يواكبون نموذج الوصول %) 13الى%16من (اجابة ضعيف  310اال ان عدد االجابات لم يتجاوز 
  . الحر مثل زمالئهم في العلوم البحتة والتطبيقية

ئ هذا االسباب التي دفعت الباحثين الى نشر اعمالهم وفق نموذج الوصول الحر تعود اساسا الى اقتناعهم بمباد
النموذج وكذلك الى سرعة النشر واتساع رقعة قاعدة القراء التي تترجم حسب رايهم بكثرة في االستشهادات 
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المرجعية العمالهم وبالمقابل فان المؤلفين الرافضين لنموذج الوصول الحر يرون ان النشر بطيء والقاعدة 
  . لى المستوى االقتصاديالقرائية ضيقة وسمعة الباحثين تكون  ضعيفة بالتالي محدودة ع

اظهرت الدراسة ان المؤلفين الذين ينشرون في دوريات متاحة مجانا يرفضون في الغالب دفع تكاليف النشر 
وهناك نسبة عالية من الباحثين ترى ان النشر في الدوريات المتاحة مجانا قد أثر سلبا على عملية الحصول على 

, وينقدون هيئات التحكيم لهذه الدوريات ,كان سلبيا بالنسبة العمالهم   بينما يرى اخرون ان عامل التاثير, منح 
بالنسبة لالرشيف المفتوح كشفت الدراسة ان اغلب المؤلفين من كلتا المجموعتين غير مطلعتين  بالقدر الكافي 

اع بحوثهم في على هذا الشكل من الوصول الحر وان هنالك اقلية قامت باالرشفة الذاتية في حين قام اخرون بايد
ان النقطة االخيرة تعد جد ايجابية %) 97(اال انها مستعدة لالرشفة اذا ما طلب منها ذلك , مواقع واب شخصية 

  . و تفتح افاقا مشجعة النصار نموذج الوصول الحر
بدات الحركة الداعية للوصول الحر للمعلومات واالرشيف تتسع شيئا فشيئا وارتفع : موقف الناشرين  5-2
د المقاالت في االرشيفات المفتوحة وكذلك في الدوريات المتاحة مجانا على الواب وهذا مايعرضه لنا احد عد

رواد الحركة ستيفن هارند الذي يذكر ان التقديرات االولية تشير الى ان عدد المقاالت المتاحة مجانا وصل الى 
  )1( : نحو التاليمليون مقال متاحة عبر االشتراكات موزعة على ال2مقابل  500000

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  .223ص) .مرجع سابق.(وحيد,قدورة .د)1(
  

  . مقال 100000: مقاالت في مجالت رقمية متاحة مجانا  -            
  . مقال 150000مقاالت في مواقع شخصية للباحثين  -            
                 . مقال 250000الت في ارشيفات مفتوحة مقا -             
  )1.(مقال  2000000مقاالت في دوريات متاحة عبر االشتراكات   -              

بدءا بالدول الرائدة في %) 45.45أي  120(تتركز االرشيفات المقتوحة في امريكا الشمالية واوربا الغربية 
أ وبريطانيا ويالحظ  ان اليابان والصين ال تزاالن في البداية ولم ,م.مجال الوصول الحر للمعلومات وهي و

في حين يالحظ غياب ) فنامبيا فقط ,غانا ,جنوب افريقيا (تنشأ ارشيفات كثيرة ويسجل حضور افريقي محتشم 
 يبين مستودعات االرشيفات المفتوحة موزعة) أ(تام الي مبادرة عربية النشاء ارشيفات مفتوحة والجدول رقم

  .2005حسب البلدان سنة 
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ماتزال حركة االرشيفات المفتوحة بطيئة وتتوقف على مدى تحمس الناشرين لالرشفة الذاتية التي يقوم بها 
في ارشيفات مفتوحة في , هذا الموقف يسجل لدى دور النشر التي ال تقبل بحوث كانت مودعة, المؤلفون 

اال ان هذا الموقف بدأ يتغير ويعود ذلك الى الحملة , تحكيمانتظار حسم الخالفات حول مسالة حقوق المؤلف وال
وهو االمر ) مبادرات واعالنات وتجمعات(الدولية لفائدة نموذج الوصول الحر للمعلومات والتي تعددت اشكالها 

  .الذي ادى بالناشرين التجاريين الى تغيير مواقفهم 
 : موقف مجتمع الباحثين العرب5-3

اليزال الحوار حول الوصول الحر في بداياته لذا تم تحليل مواقف وسلوكيات العلماء  بالنسبة للوطن العربي
والباحثين العرب حول هذه المسألة والخروج بعناصر اولية للتفكير حول نموذج االتصال العلمي التقليدي ومدى 

   : تقبل هؤالء النموذج الجديد المبني على الوصول الحر  وقد كان للدراسة فرضيتين هما
الباحث العربي غير مطلع بشكل كافي على التطورات الحالية لنموذج االتصال العلمي المكتوب ولم   - 

  .ينخرط بالتالي في المبادرات الدولية لصالح الوصول الحر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
)1(http://archives-eprints .org (date de visite 09-04-2007  
الباحث العربي ال يزال مترددا حول امكانية تبني هذا النموذج السباب مختلفة بدءا بغياب تحكيم البحوث   - 

  .ماقبل النشر ومطالبة المؤلف بدفع تكاليف نشر مقاله وغير ذلك 
  . تحكيم البحوث داخل األرشيفات المفتوحة -6

تغاضي عن تحكيم البحوث فهي ركيزة  جوهرية في نموذج ان مسالة تحكيم البحوث طرحت بحدة اذ ال يمكن ال
   " طابعها العلمي"والتحقق من " اصالة البحوث "اإلتصال العلمي لضمان 

ان االرشيفات المفتوحة تدشن لنموذج اتصال جديد تكون فيه عملية البث او التوزيع غير مرتبطة بالضرورة 
, ث يتم بث البحوث العلمية قبل تحكيمها من قبل الباحثين الكبار بحي" معكوستين "بالتحكيم بل ان كلتا العمليتين 

ومع ذلك لم تكن عملية , وبذلك يحصل تغيير  في ركيزة اساسية من ركائز نموذج االتصال العلمي التقليدي 
فقد انشاوا فضاء ضمن االرشيفات المفتوحة يسمح " حركة الوصول الحر "التقييم غائبة عن اذهان رواد الحركة 

اال ,فالتقييم والنقاش مفتوح لجمهور اوسع يضم الجمهور المتخصص وغير المتخصص , بتلقي التعاليق العامة 
وقبل التحكيم من , ان المجتمع االكاديمي ال ياخذ باالعتبار هذه التعاليق الجماعية لتحكيم البحوث وقبولها للنشر 

, تقييم البحوث مرتبطا باالحكام التي يصدرها الباحثون يبقى , قبل الزمالء اساسيا من خالل هيئة تحرير المجلة 
  . اما اللجوء الى التكنولوجيا فيبقى امرا ثانويا يساعد فقط المحكمين في الحصول على بعض االرقام
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يستخدم رئيس التحرير للدورية الرقمية شبكة األنترنيت للتواصل بسرعة : التحكيم التقليدي على الخط 6-1
واسطة البريد االكتروني يرسل اليهم مخطوطات البحوث سواء كانت اسماء مؤلفيها مكشوفة فب, مع المحكمين 

فيتولون تقييمها وكتابة مالحظاتهم على استمارة التحكيم وعند استالم هذه االستمارات يتخذ رئيس , ام ال 
تعديالت عليه ويتصل التحرير قرارا نهائيا بخصوص قبول المقال كما ورد عليه اورفضه ام قبوله بعد اجراء 

  . بالمؤلفين العالمهم براي الخبراء ومتابعة االجراءات
وهناك دوريات سلكت طريقة التقييم المفتوح مستوحية الفكرة من االرشبفات المفتوحة وذلك بعرض مخطوطات 

على  تحكيم مفتوح تماما على الخط او مفتوح مرحليا:البحوث على انظار المجتمع االكاديمي وفق اسلوبين 
  .الخط

حين يتسلم رئيس الدورية المخطوطات يتولى وضعها على موقع  :تحكيم مفتوح تماما على الخط 6-2
  الواب 

  وفي حالة قبولها , ويكون مفتوحا للباحثين "فضاء التعاليق "او " فضاء التحكيم "في فضاء خاص بذلك 
قة بعض التحفضات باعتبار المصاعب التي فالمخطوطات تبقى في صيغتها النهائية على الخط وتثير هذه الطري

تعترض رئيس التحرير عند اتخاذ قرار القبول او الرفض لكل بحث بسبب كثر ة التعاليق وتضارب االراء 
حول قيمة العمل وهناك صعوبات اخرى تتمثل في كثرة التعديالت كذلك  تحصل متاعب للؤلف الذي يرفض  

  .مخطوطه بعد هذا التقييم المفتوح 
في كل مرحلة من مراحل التحكيم على األنترنيت تتسع الدائرة الى  :تحكيم مفتوح مرحليا على الخط  -63

عدد كبير من الخبراء وحسب تجربة مجلتين متخصصتين في الطب والتربية فان المخطوط يمر باالشواط 
  : التالية

  . ارسال المخطوط من قبل المؤلفين الى رئيس تحرير المجلة-           
   تتثبت هيئة التحرير من مالئمة الموضوع مع اختصاص الدورية وتقوم بتعيين خبيرين او ثالثة-          
تحكيم في حدود ضيقة لمدة شهر يتم خالل االتصال بين الخبراء عبر البريد االكتروني لتلقي -           

  . المالحظات واجراء التعديالت
  "قيد النشر"تعاليق الخبراء في موقع الواب ويعلن عن المخطوط انه  في صورة قبول المقال توضح-          
  . تتثبت هيئة التحرير من مدى التزام المؤلف بالمالحظات التي اوردها الخبراء -          
  )1.(نشر المقال مرفوقا بتعاليق واراء الخبراء  -          

  :ادوات الوصول الى االرشيفات المفتوحة  -7
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دوات الوصول الى مصادر االرشيفات المفتوحة هي كيفية مساءلة االرشيفات المفتوحة والبحث فيها ونقصد باال
ان االرشيفات المفتوحة فضاء معلوماتي تحتضنه شبكة األنترنيت ومن هنا فان ادوات الوصول هي في . 

لتي يتم من خاللها االساس تمثل ادوات البحث واالبحار في شبكة االنترنيت واوال سوف ندرج اهم الطرق ا
  :استرجاع المعلومات 

  
Piolat ,A .the editional peer revious process before and with (1)  

Internet(on ligne).www.sciencedirect.com(date de visite 15-04-2007) 

  
  . االسترجاع بواسطة االبحار في قائمة تصنيف -             
  . )بعد التكشيف(النص الكامل البحث في  -             
  . االسترجاع بواسطة االبحار حسب نمط النص الفائق -            
  . البحث من خالل البيانات البيبليوغرافية في الميتاداتا او حقول الفهرسة -            

  : ظهرت ادوات عديدة السترجاع المعلومات على شبكة األنترنيت ويمكن تصنيفها وفق مايلي
  . االدوات االساسية-            
  . االدوات المساعدة-            
  .االدوات الكبرى -          

  . تاثير االرشيفات المفتوحة على البحث العلمي-8
االرشيفات المفتوحة خلقت اساسا لخدمة البحث العلمي وذلك من : توصيل نتائج البحوث العلمية 8-1

  . صل اليها االكاديميون في اكتشافاتهم سواء كانت بحوث ماقبل النشر اوبعدهخالل نشر البحوث العلمية التي تو
بما ان االرشيفات المفتوحة فضاء داخل األنترنيت : بث المعلومات للهيئات والمؤسسات العلمية  8-2

 فهي تعمل على تزويد المؤسسات والهيئات العلمية باخر المستجدات في مجال البحث العلمي من خالل نتائج
  . البحوث

االرشيفات المفتوحة تتميز بالمجانية والتجرد من القيود القانونية والمالية : تقاسم وتبادل المعلومات  8-3
وبذلك تقاسم ) التقليص من الفجوة الرقمية (وبذلك فهي تسمح بوصول المعلومات وتبادلها بين الشمال والجنوب 

  . لماء فيما بينهمالمعلومات من خالل التعرف على ما توصل اليه الع
  خاتمة
ان ماتجدر االشارة اليه في ختام هذا البحث هواالهتمام المتزايد الذي تحظى به االرشيفات المفتوحة    

باعتبارها اداة قوية وفعالة لتلبية احتياجات الباحثين وذلك من حيث حجم المعلومات المقدمة واتاحتها بطريقة 
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في تطوير وترقية البحث العلمي وبتحسين مردوده من اجل اللحاق  تظهر اهمية االرشيفات المفتوحة,حرة 
  . بالركب العالمي

كما تسمح االرشيفات المفتوحة بتقاسم المعلومات وتبادلها بين الباحثين وبذلك محاولة تقليص الفجوة الرقمية بين 
م فرصة الوصول الى كم هائل الشمال والجنوب واتاحتها بدون قيود مالية او قانونية عبر انحاء العالم كما تقد
  . من المعلومات االنية والحديثة واالفادة منها سواء كانت منشورة اوماقبل النشر

االنترنيت  وانطالقا مما تقدمه االرشيفات المفتوحة جعلها تعتبر من اهم مصادر المعلومات التي تقدمها شبكة 
لكن المعلومات المتداولة ,ية الموزعة عبر الشبكة وذلك من خالل االالف من الخزانات والمستودعات االلكترون

على العموم فهذه المعلومات مختلفة , يمكن ان تكون محكمة من طرف لجنة قراءة كما يمكن ان تكون غير ذلك 
القيمة لما تحمله من افكار مختلفة المستويات وقد اردنا من خالل اختيارنا لهذا الموضوع ان نضع بين ايدي كل 

للذين يهمهم تحصيل المعلومات والوصول اليها بدون أية قيود مالية او قانونية اداة جديدة تبين مفهوم الباحثين ا
  .الوصول الحر للمعلومات مهما كان شكلها اونوعها 

  . الملخص
تعتبر االرشيفات المفتوحة من اهم مظاهر مجتمع المعلومات الحديثة التي اعلنت عن ميالد عهد جديد هو 

المعلومات كما انها ساهمت بشكل كبير في تطوير البحوث العلمية وتقليص الفجوة الرقمية في العالم ديموقراطية 
ويهدف هذا البحث الى ابراز دور , وذلك بالقضاء على الحواجز الجغرافية والسياسية والهيمنة االقتصادية , 

مية في اطار التغيرات التكنولوجية االرشيفات المفتوحة داخل محيط البحث العلمي ومدى تدعيمها للبحوث العل
  . االنية

وكذا حاجة البحث العلمي ,وقد تناولت دراستنا خصوصيات تتعلق باالرشيفات المفتوحة كوسيلة للوصول الحر 
لالرشيفات المفتوحة باعتبارها مصدرا مهما للمعلومات يعتمد عليه الباحثون ونتاج كل هذا هو ان االرشيفات 

هامة في مجال البحث العلمي باعتبارها اداة فعالة تعمل على تنميته وتطويره في كافة  المفتوحة تحتل مكانة
    . المجاالت وعلى كل المستويات

  . الكلمات المفتاحية
  .البحث العلمي  -الوصول الحر –االرشيفات المفتوحة 
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 الباحثين لدى العلمية ماتالمعلو الى الحر والوصول العلمي االتصال.  وحيد, قدورة. د )1(

 . 169 ص. 2006, للتوثيق االعلى المعهد:  تونس.  العربية الجامعية والمكتبات

 واالنظمة التكنولوجية التحديات اتجاه العربي االرشيفي الواقع رهانات. هندة بن, مختار )2(
 والطموح الواقع بين العربية االرشيفات لندوة مقدمة عمل ورقة:  المفتوحة الشبكية
 الدخول تاريخwww .26sep.net/newsweekarticle.php.(الخط على متاح(2005

15-03 -2007. 

)3( Jack,franckline .libre accesse l’information scientifique et  technique 

:etat de l’art et perspactives novembre        2002.www.insite.fr/open 

accesse/fr.etat-art/php(date de visite 12-04-2007 

)4( )http://archives-eprints .org (date de visite 09-04-2007     

)5( Piolat ,A .the editional peer revious process before and with  

)6( Internet(on ligne).www.sciencedirect.com(date de visite 15-04-2007                     
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  عنوان المداخلة
  لمحاضرة الفعالةنحو ا

     غربي صباح/ د                   رواب عمار/ د
  قسم العلوم االجتماعية                   قسم التربية البدنية والرياضية              

  بسكرة  محمد خيضركلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة 
 :ملخـص

  
لقد كانت الجامعة وما تزال مركزا لإلشعاع     

فاعال في تغيير المجتمعات الفكري وقطبا 
  .وتطويرها

فمصير األمم الكبيرة يرتبط دون شك في جزء     
كبير منه بنجاعة النظام التربوي والجامعي، وال 
تمثل القوة االقتصادية واالجتماعية سوى 
االنعكاس لجامعة كفؤة وقادرة على لعب دورها 
كقاعدة أساسية لكل حركية تغيير ودافع لكل تقدم 

هي تعني بالفرد داخل المجتمع حضاري و
زوده بالمهارات وبالمعارف وبالمؤسسات التي ت

ليصبح عنصرا فعاال في المجتمع إبتداء  الالزمة
باإلدارة التي تزود النشء بالزاد المادي 

 .والمعنوي، ومرورا بالمؤسسات التعليمية 

  .ه المداخلةوهذا ما سنتطرق له في هذ
  
  
  
  

 
Abstract : 

 
    The university was still a center of 
intellectual light pole and an active 
player in changing societies and their 

development. 
     The fate of nations large linked no 
doubt in large part effectively the 
educational system and university, and do 
not represent the economic strength and 
social only a reflection of the University 
of efficient and able to play its role as the 
basis for each kinetic change and 
motivation for any progress of 
civilization, which means the individual 
within society and the institutions that 
provide him with the skills and knowledge 
needed to become an instrumental in 
starting community management, which 
provides young people Balzad material 
and moral, through educational 

institutions. 
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  :مقدمـة
خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا، وترقية الفكر وتقديم العلم،  إن أهم ما يهدف إليه التعليم الجامعي

وتنمية القيم اإلنسانية، وتزويد الوطن باإلطارات المختصة والخبراء المزودون بأصول المعرفة وطرق البحث 
ساني المتقدمة للمساهمة في بناء المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانية وألن الجامعة معقل الفكر اإلن

في أرفع مستوياته، ومصدر االستثمار وتنمية الثروة البشرية وبعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب 
 .العربي

كما أن الجامعة يمكنها خدمة المجتمع عن طريق اإلسهام في ربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات اإلنتاج 
تخصيص أماكن في مؤسسات التعليم العالي لعدد من والخدمات، وربما كان من إحدى الوسائل لتحقيق ذلك 

الشركات والمؤسسات الصناعية لتتخذ منها مقار تتفاعل فيها من خاللها مع الهيئات التدريسية والطلبة 
والمختبرات وتتعاون على دراسة المشكالت التي تواجهها قطاعات اإلنتاج المختلفة وتعوق تطورها، ومن ثم 

لها، هذا المقار هي التي تسمى محطات العلوم وقد انتشرت في بعض البالد الصناعات  تعمل على تقديم الحلول
المتقدمة حتى أصبح يشترك عدد كبير من الشركات الصناعية في الجامعة الواحدة تتخذ لها فيها مقار أو 

ات إليها عن محطات علمية، وإذا تعذر انتقال شركات الصناعة إلى الجامعات فالحل البديل أن تنتقل الجامع
طريق السماح ألعضاء هيئة التدريس بالعمل في تلك الشركات مدد محدودة، ألهداف معينة، األمر الذي يجعلهم 
يتعرفون على مشكالت الصناعة في الواقع، وينقلونها إلى الجامعات، ويجعلونها مدارا لبحوثهم ونماذج علمية 

يات مجردة ، تنتهي مع الزمن إلى عزلة الجامعات عن يدرسونها لطلبتهم بدال من االقتصار على تعليم نظر
  ) .  1(مجتمعاتها 

من  هم في التنمية بصورة مباشرةاالتعليم واالقتصاد صلة وثيقة؛ فالتعليم يس من المعروف أن الصلة بين
، البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم خالل ما يقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي ثمرة

 والتنظيم والمجتمع تحابي جميعها التنمية بشكل أو آخر ومن جانب آخر وما يغرسه من مواقف تجاه العمل

  .صاد يوفر للتعليم موارده المختلففاالقت

ومع أخذ المجتمعات النامية بفكرة التخطيط والتنمية، أصبح ينظر إلى التعليم بوصفه استثمارا بشريا  
من الفرد والمجتمع، واختفت تماما تلك الدعاوى التي أكدت على أن قياس العائد اقتصاديا على كل  ايحقق عائد
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االقتصادي من التعليم من األمور الصعبة، ألنه ظهرت اتجاهات جديدة تؤكد وتدعم بالدراسات واألبحاث القيمة 
 .االقتصادية للتعليم

يير المجتمعات وتطويرها، فقد وباعتبار الجامعة واحدة من المؤسسات التعليمية لها دور فاعل في تغ
قطعت شوطا كبيرا في هذا اإلطار في الدول المتقدمة، أما في الدول النامية فما تزال في بداية الطريق وذلك 

وللبحث العلمي حيث أصبح إنشاء الجامعات مجرد تقليد  - الجامعة- نظرا لعدم إعطاء األولوية الالزمة لها 
  .ائط التربوية األخرىشكلي ال يختلف دورها عن باقي الوس

  :مفهوم الجامعة  -1
تعرف الجامعة بأنها مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية       

معينة ، وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، وتتألف من مجموعة من 
خصصات مختلفة منها ما تعلمية التخصصية وتقدم برامج دراسية متنوعة في الكليات واألقسام ذات الطبيعة ال

هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطالب 
)2. (  

جتمع ، وخدمة الماسي هو خدمتهمؤسسة اجتماعية طورها المجتمع لغرض أس" كما تعرف الجامعة أيضا بأنها 
  ) .3" (حسب هذا المفهوم تشمل كل جانب من جوانب نشاطات الجامعة

كما تعرف الجامعة على أنها تمثل مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها األساسية تتمثل في التعليم 
  ) . 4(والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي يحيط بها 
لوظائف الذي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع هي البحث العلمي وفى هذا التعريف تأكيد على أهم األدوار وا

  .والتدريس وخدمة المجتمع 
  :الظروف التي تؤثر على التدريس في الجامعات -2

تواجه الجامعات، كمراكز للتعليم المتقدم، تحديات عديدة فاألمم تتطلع إليها بحثا عن األفكار األكثر 
الخ، وتسعى المنظمات بصورة ...منها التربية، والصحة والزراعةفاعلية في العديد من المواطن ومن ض

منتظمة للحصول على الخدمات االستشارية من الجامعات وذلك بغية الحصول على اإلرشادات المتعلقة 
بالمشاريع ذات الكلفة، ويحاول العديد من الناس الدراسة بجد وبذل الكثير من الوقت والمال بهدف الحصول 

  .الجامعي والتهيئة للحياة العمليةعلى التعليم 
تواجه الجامعات مجموعة من التحديات االجتماعية واالقتصادية التي ينبغي أن نأخذها بعين االعتبار 
عندما نقوم بتخطيط منهج دراسي وذلك لكي يكون مثل هذا المنهج على درجة عالية من الفعالية عند التدريس، 
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لكن مــا هي الظروف التي تؤثر على التدريس في ت سيكون ذا جدوى، وفي هذا الجانب فإن تقدير المتطلبا
  )5.(سنقوم بتعريف البعضالجامعات؟ 
 :الطالب وخصائص متطلبات  .أ 

إن العديد من الطلبة يأتون إلى الجامعات من مدارس قد تقع في مناطق ريفية لذا فهم يحتاجون بعض  
يد، ويرجع ذلك إلى كون بيئة الجامعة بالمقارنة مع البيئة الوقت لكي يتفاعلوا بكفاءة في مثل ذلك المحيط الجد

التي ينحدرون منها تمثل شيئا مجهوال وأكثر تقديرا لمسألة الوقت وأعقد من حيث التركيب وأكثر توجها من 
الناحية التقنية وربما يجد هؤالء الطلبة صعوبة في استخدام المكتبات، والتخطيط للجدول اليومي أو العمل مع 

  .خرين ممن يعودون إلى مناطق مختلفة وقد ينتابهم شعور بالوحدة والقلقاآل
ويواجه الكثير من الطلبة مشكالت واضحة فيما يتعلق باللغة المستخدمة في التدريس كونها ال تمثل في 
الغالب لغتهم الخاصة وفي بعض الحاالت يكون تدريبهم السابق في حقل التدريس غير كاف وكنتيجة لذلك ربما 

المالحظات باإلضافة إلى ذلك  هم المادة الدراسية، وتدوين يصادفون بعض الصعوبة في متابعة المحاضرات وف
ليس من السهل على مثل هؤالء الطلبة توجيه اإلجابة عن األسئلة بصورة واضحة وكتابة التقارير والبحوث 

  .الفصلية
لتعليم والتعلم، على سبيل المثال يتقدم هناك مشكلة أخرى تختص بالمواقف التي يبديها الطلبة إزاء ا

العديد إلى الجامعة على أساس المنافع المالية والمكانة االجتماعية أكثر من القدرة األكاديمية والمواهب الخاصة، 
  .بينما نادرا ما نالحظ البعض يقوم بقراءة الكتب حالما تغلق المدارس أبوابها

التعلم باهتماماتهم وقابلياتهم أو حين يرونها على أنها عملية  وباختصار حين ال يقوم الطلبة بربط عملية
  . متواصلة عندها يصبح التدريس عملية تنطوي على جانب من الصعوبة

  : التسهيالت الدراسية، المقررات المحاضرون،  .ب 
. إن الكثير من المحاضرين لم يأخذوا حصة من التدريب فيما يتعلق بطرق التدريس أو في مبادئ التعليم
وما يضاف إلي ذلك ، أن نسبة ملحوظة منهم يمتلكون شهادة أولية، وكذلك يشعر المحاضرون بعدم الرضا 
حيال الظروف غير المشجعة على التدريس و التعليم و البحث  فعلى سبيل المثال، المشكالت المتعلقة بإعداد 

يالت المتواضعة ، كل ذلك يثبط من الترتيبات المناسبة للعمل الميداني، والنقص في مواد المطالعة، والتسه
  .عزيمتهم في المضي بواجباتهم بصورة فعالة

وهناك عدد من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والتي ال ترتبط مباشرة بالتدريس والبحث، إال أنها مع 
يطلب منا مرارا  ذلك تؤثر على نشاطاتنا المهنية ، وكوننا من بين القلة التي تلقت التعليم العالي في مجتمعاتنا،

االنخراط في شتى اللجان االجتماعية وعلينا أيضا العناية باألقارب الذين يتوقعون منا الدعم المالي وأشكال 
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المساعدة األخرى، وقد يجد البعض منا صعوبة في توفير السكن لعائلته، تبعا لذلك، يكون من العسير التركيز 
  )6( .علي التدريس ومواصلة البحث

  :ائص الواجب توفرها في المحاضر الجيدأهم الخص*
  .التحدث بصورة معتدلة.1
  .واضح ونطق سليم) جوهري(امتالك صوت قوي . 2
  .التنويع في نغمات الصوت. 3
  .توظيف األسلوب اإللقائي الحواري. 4
  .استخدام اللغة البسيطة والمصطلحات التي تكون سهلة الفهم. 5
  .إلشاراتحسن استعمال التعبيرات الوجهية وا. 6
  .التمتع بشخصية مرحة وعدم التخوف من إظهار االبتسامة. 7
  .التركيز والنظر إلى الطلبة واحدا واحدا تارة وعلى الصف بصورة عامة تارة أخرى. 8
  )7.(التميز بالنشاط الدائم وبعث روح الحماس في أساط الطلبة. 9

مواضيع وثيقة الصلة بما يحيط بنا، أو أما بخصوص المواد فإن الكثير من الكتب المنهجية ال تتضمن 
إضافة لذلك، ربما تكون لغة هذه الكتب صعبة بالنسبة للطلبة، وما هو أسوأ من ذلك، أن . توضيحات أو تمارين

  .هنالك نقصا في هذه الكتب و المجالت
تمكن من وهنالك مشكلة أخرى تتمثل في االفتقار إلى قاعات للمحاضرات والنقاشات الدراسية فلماذا ال ن

تحديدات الميزانية، االفتقار الفني المؤهل : حل تلك المشكالت؟ يعود السبب في ذلك إلى مشكالت أخرى مثل
  ) 8(.، وما شابه ذلكلتهيئة المواد، والمحفزات غير الكافية للمحاضرين، واالفتقار إلى الجهات المانحة

  :التقييـم عمليـة  .ج 
ما يتوجب علينا القيام به، حيث يبدو لنا أن االمتحانات  يوازي يم للطلبة الإن ما نقوم به من عملية تقي

  النهائية هي العامل الحاسم في عملية التقييم التي نقوم بها فلماذا يكون ذلك؟
في بعض األحيان، يصبح الفوج كبيرا جدا ونكون مرهقين نتيجة الساعات المخصصة للمحاضرات ف

أنه من الصعب القيام بالترتيبات الالزمة لتقييم الطلبة موقعيا أو في  والواجبات البحثية واإلدارية، وكذلك  نجد
، باإلضافة إلى )التكميلية(مواقف عملية، عالوة على ذلك، في الجامعات التي تعطي فيها االمتحانات اإلضافية 

ح األوراق االمتحانات المنتظمة، فإن من العبء القيام بإعداد سلسلة من االمتحانات بصورة مناسبة ، وتصحي
  .اإلمتحانية بعناية وإعطاء المعلومات االسترجاعية للطلبة

وهناك مشكالت أخرى تتعلق بتقييم الطلبة، ففي بعض الحاالت يقوم أساتذة مختلفون بتدريس شعب 
مختلفة من نفس المقرر، لكنهم ال يستخدمون نفس أسلوب التقييم ويبدو كذلك أن العديد من األساتذة ليسوا 
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متحانية وتحليل اإل بما فيه الكفاية مع الطرق و األساليب المناسبة لوضع األسئلة، واستعراض األسئلةمتمكنين 
النتائج  النتائج، باإلضافة إلى ذلك  يتم النظر إلى االمتحانات غالبا على أنها أساس لتحديد المستويات وأن أهمية

  )9.(ا موضع التقدير بصورة مناسبةالتعلم، ال يتم وضعه –متحانية في تحسين عملية التعليم اإل
  تعديل الطرق التدريسية -3

يتم تدريس بعض الموضوعات عن طريق استخدام طرق تعليمية محددة فعلى سبيل المثال، ينطوي 
) الهندسي(ومن جانب آخر تتطلب المواد التقنية  إلى الرسم التقني . درس التاريخ على السرد والتفسير

إن إتقان الرموز لم يحظى بذلك التأكيد في العلوم السياسية مثلما هو عليه . ب العمليوالطباعة والشرح، والجان
  .في الفيزياء والرياضيات أما التمارين الشفوية فإنها أكثر مالئمة لتدريس اللغة من دروس الجغرافيا

  :ووضوحه العرض تنظيم  .أ 
ذات الصلة ورؤية الكيفية التي  تساعد الطلبة على تفعيل المعرفة) التقديم( إن تنظيم عملية العرض 

تناسب فيها فكرة أخرى، وتوقع الفكرة الالحقة، وكذلك فإن اللغة البسيطة واألشكال غير المعقدة، والخطوات 
الواضحة ، تساعد في عملية الفهم أو استيعاب النقاط البارزة دون عناء، باإلضافة لذلك فإن المحافظة على نسبة 

جانب من األهمية ألن باستطاعة الطلبة التعامل مع كمية محدودة من صحيحة من العرض يكون على 
المعلومات في زمن معين عالوة على ذلك فإن اإلطناب أو تكرار فكرة ما بصيغ مختلفة، من شأنه التأكيد على 

  .أنه لم يتم تجاوز أية نقطة أو فهمها بصورة خاطئة
  :النمذجة  .ب 

لى طلبتنا، حتى من خالل طرق ال تتم توضيحها بصورة كمحاضرين جامعيين، قد نتمكن من التأثير ع
صريحة في أهداف المنهج وخطوطه العريضة، فالتروي والعناد والجدة والترتيب كلها مزايا من الممكن 
ترسيخها لدى طلبتنا من خالل النمذجة بعبارة أخرى، فإن الطلبة غالبا ما يقومون بتبني مثل تلك السلوكيات 

  .أمثلة، حتى حينما ال يدرسون عنها شيئاالتي تصلح أن تكون 
  

��ا�H�" Wتا��0 و ا�'��ر&4  .ج ��F@'�:  

في ) معرفة النتائج(سترجـاعية باستخدام التطبيق والمعلومات اإل هنالك القليل من األفكار التي تختص
  .نشر التعليم، سنلقي نظرة البعض منها

في ظروف مختلفة، فإن ذلك سوف يسهل إذا ما قمت بتشجيع الطلبة على تطبيق معرفتهم ومهاراتهم 
من عملية تطبيق األفكار والمهارات على مواقف وحاالت جديدة، ففي المواد التي تتضمن الكثير من المعلومات 
الشفوية، سيجد الطلبة أن الشرح  الموسع يكون ذا تأثير أكبر بهدف االستيعاب والحفاظ على المعلومات وخزنها 

  من مجرد التكرار البسيط
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المسح، السؤال، القراءة، الربط، التكرار، : ولدراسة النص، من الممكن أن تكون األساليب التالية ذات فائدة 
اقتفاء أثر أصل المصطلحات والتوضيح وإعطاء األمثلة وتكوين : واالستعراض أما األساليب الفردية مثل 

لمعلومات حسب التسلسل، والنوع، الصور الذهنية وتجزئة التمارين إلى نسب يمكن معالجتها، وتصنيف ا
وتصوير المعلومات بهيئة األشكال التوضيحية، وتحديد التضمينات و التخليص، فإنها من الممكن أن تكون مفيدة 

  .ومساعدة
اإلطراء أو االمتيازات تساعد على : سترجاعية التي تتضمن شكال من أشكال المكافأة مثلإن المعلومات اإل

  )10.(ةتعزيز األداء والمثابر

  :مشكالت عامة لطريقة المحاضر -4
  :هناك مشكالت عامة لطريقة المحاضرة يمكن تصنيفها بصورة عامة إلى  

  
 : للمحاضر الشخصية بالمشاعر تتعلق مشكالت  .أ 

من األمور الشائعة أن كل المحاضرين تقريبا ينتابهم القلق والعصبية عندما يواجهون جمهورا للمرة 
ذلك تلجلج المحاضر وتزايد الشعور بعدم الثقة وسيطرة الخوف من عدم القدرة على األولى، وقد تكون نتيجة 

  .اإلجابة على األسئلة التي قد توجه إليه وتفادي الحوار مع الطلبة
وهناك عدة طرق لمعالجة الشعور بالعصبية من جانب المحاضر، إحداهما أن يعد نفسه جيدا قبل المحاضرة  

أللغاز ويخفف من الشعور بالسلطة وأن ينقل الحوار إلى الطلبة، طريقة ثالثة هي إضافة إلى تجنبه الغموض وا
  .أن يغير في وضعه عندما يشعر بالعصبية فإذا كان جالسا وقف وتحرك أو تحرك نحو السبورة لكتابة شيء ما

 : االتصال بعملية تتعلق مشكالت  .ب 

يتوقف نجاح المحاضر أو فشله، وال  ال شك أن عملية االتصال تمثل محورا رئيسيا للمحاضرة وعليها
شك أيضا في أن لكل محاضر طريقته وأسلوبه الخاص، ولكن على الرغم من ذلك هناك عدة شروط رئيسية 
تضمن نجاح عملية االتصال منها التأني في الكالم والوقوف بين لحظة وأخرى إلعطاء الطالب فرصة للتفكير 

إلى مذكراته وأال يلجأ إلى اإلمالء، ويمكن للمحاضر من أن يتأكد في فيما سمعوه، ومنها أيضا أال يطيل النظر 
بداية المحاضرة أن كل الطلبة يسمعونه بتوجيه سؤال مباشر لهم وأن يطالبهم برفع أيديهم عاليا إذا تعذر 

  .سماعهم له
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 : وتنظيمها المحاضرة بإعداد تتعلق مشكالت  .ج 

داف التي نرمي إليها ونسعى لتحقيقها، وينطبق ذلك أيضا من المنطقي في بداية أي عمل أن نحدد األه
على المحاضرة فيجب أن يحدد المحاضر أهداف المحاضرة في ضوء محتوى المقرر وأهدافه وفي ضوء 

  )11. (المعرفة السابقة لطالبه
  )12(نحــو المحاضــرة الفعالة  -5

  :هذه بعض األمثلة والتوضيحات لكيفية جعل محاضرتك أكثر فاعلية
 التوضيحات/ األمثلة االقتراحــات

تحديد األهداف التي يتوقع من الطلبة  -1
  تحقيقها في نهاية المحاضرة

  
استخدام الخبرات السابقة المكتسبة كمقدمة  -2

  لمحاضرة حديثة 
  
  
  
  توضيح مفاهيم أساسية بطرق متعددة -3
  
  استخدام مصادر متعددة للمحاضرة -4
  
  
  ةطرح أسئلة مربكة للطلب -5
  
  استخدام لغة سهلة ومنظمة -6
  شجع مشاركة الطلبة -7
  
استخدام طرق مختلفة لجذب انتباه  -8

  الطالب

في نهاية محاضرة كرة السلة يتوقع : على سبيل المثال
  .من الطلبة تحديد الحركات الالزمة لتسجيل هدف

  
ن الدروس السابقة، ثم طرح استخدام الخبرات م

األسئلة على الطلبة الستخالص بعض المعلومات من 
الحسي  المحاضرة الجديدة، فمثال عند تدريس التحليل

لالعب الرياضي يمكن طرح أسئلة تتعلق الحركي 
  باالرتباط

يمكن توضيح ذلك من خالل تفسير ارتباط المفاهيم 
  .مع مفاهيم أخرى وتوضيح خصائصها وسماتها

تخدام األوراق، ورموز، الجداول، النماذج، اس
الملخصات، التقارير السنوية، أو االستعانة بأشخاص 

  من ذوي االختصاص 
كطرح أسئلة تتعلق بأصل اإلنسان، العالقة بين اللغة 

  والتفكير، أو مفهوم التطور 
استخدام مفردات بسيطة، وجمل قصيرة، أصمت 

ابة المفردات للتأكد من أن الطلبة يتابعونك، قم بكت
  .والمصطلحات المهمة على السبورة

اطرح األسئلة أثناء المحاضرة وشجع الطلبة على 
طرح األسئلة أيضا من خالل تجاربهم الذاتية، واسمح 
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  استخدام التوضيحات من واقع الطلبة  -9
  

  تجنب مشتتات االنتباه - 10
  
  

  أظهر المرونة في المحاضرة - 11
  

  أظهر االهتمام بالمحاضرة والمناقشات - 12
  

حدوثها فيما تحسس مشاكل الطلبة قبل  - 13
  .يتعلق بفهمهم للمفاهيم والمصطلحات

  
أطلب من الطلبة أن يطرحوا األسئلة  - 14

  باختصار ودقة
أعط الفرصة لالكتشاف والتوجيه  - 15

 والضبط الفردي 

  .لهم بإجراء العروض العملية
استخدام اإليماءات، التواصل العيني، مالمح الوجه، 

  الخ...النبرات الصوتية
علوم الطبيعية أو األحياء أو مثال في تدريس قوانين ال

الكيمياء يمكنك طرح األسئلة المتعلقة بالخضراوات أو 
  أية مواضيع يومية

كعادة الطرق على المنضدة، أو استخدام بعض األلفاظ 
  )آه(، )إم(المتكررة مثل 

تصرف بحكمة أثناء مواجهة القضايا المتعلقة 
  .بالمنهاج، الساعات المكتبية واألسئلة غير المتوقعة

استخدم المعلومات الحديثة وشجع وجهات نظر 
  . الطلبة

تجنب الخلط بين المفاهيم والمصطلحات مثل الدالالت 
  االحصائية، والداللة العملية

ال تتقبل األسئلة المبهمة والعامة، وأطرح األسئلة 
  للتأكد من الفهم فقط

أعط الفرصة للطلبة لإلجابة على األسئلة والتأكد منها 
 .بأنفسهم

  :االجتماعي عالقة الجامعة بالمحيط -6
 والتدريب، بالتعليم إلى االهتمام األساسي الدافع كان البشرية الثروة لقيمة المجتمع إدراك إن

 لقدراتهم وفقا ألفراده والتدريب التعليم فرص أفضل التي توفر الفعالة الوسائل في التفكير إلى إضافة

 خالل عمليات من والتدريب التعليم من حصته المجتمع ادأفر من فرد لكل والتي تتيح وقابليتهم،

  .البشرية ثروةهته التنمية  بهدف المتعددة صورها في المهني اإلعداد
وإذا كانت الجامعات في الدول المتطورة في عالقة تفاعل متبادل واستجابة دائمة لظروف محيطها وحل 

  .ذلكقضايا مجتمعها، فإنها في الدول النامية ما تزال دون 
ال يمكن الحديث عن أزمة الجامعات في الوطن العربي وكأن االنتشار المكثف للتعليم العالي لم يخلق إال 
االختالالت الخطيرة، لكن هذه االختالالت يمكن إيجاد حلول لها عن طريق وضع طرق ونماذج جديدة لتنظيم 

ربوية أكثر في الجامعة، ورغم تطور التعليم الدراسة فيها ولهذا تتجلى األزمة العامة المجتمعية للمؤسسة الت
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الجامعي وكذلك البحث العلمي عبر العالم، إال أن لب التحدي الحقيقي للتعليم الجامعي المعاصر يتمثل في دوره 
المتجدد باستمرار في خدمة المجتمع بل وقيادة التغيير فيه، إن فلسفة التغير التربوي واالجتماعي تستند إلى 

ظة والتجديد وهما طرفا معادلة صعبة قد يبدو أحيانا أنهما متناقضان ولكن الواقع أن التغير عنصري المحاف
التربوي المتزن يقوم على أساس التوازن الدقيق بين طرفي المعادلة، ففي الوقت الذي يستند التغير فيه على 

لتغير الجذري أو الراديكالي الذي األساس المحافظ يخطو رويدا إلى األمام في ثقة وانتظار واستقرار تميزه عن ا
  .يقتص الجذور التقليدية ويبدأ من جديد وهو ما يسمى أحيانا بالتغير الثوري

، باعتباره )13(يعكس تحليل تراث تاريخ المجتمعات البشـرية وتطورها طبيعة االهتمام بالنظام التعليمي 
عية ككل، كما ارتبط التعليم بنوعية التقدم الذي من أهم النظم االجتماعية التي تؤثر في طبيعة الحياة االجتما

أحرزته المجتمعات وشعوبها، وما تركته من آثار وحضارات تبرهن على مدى اهتمام كثير من المجتمعات 
 Socialsالبشرية بطبيعة التعليم ومؤسساته المختلفة، والتعليم كنظام اجتماعي ارتبط بنوعية البناءات االجتماعية

Structures ي ظهرت في المجتمعات البشرية، فلقد تأثر التعليم بنوعية النظم االقتصادية والسياسية الت
الخ، التي وال تزال توجد في هذه المجتمعات، ومن ثم من الصعوبة أن تدرس هذا النظام التعليمي ...والقانونية

  .بعيدا عن التغيرات االجتماعية التي تحدث في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية
من هذا المنطلق، نجد أن معظم علماء العلوم االجتماعية ركزوا على دراسة النظام التعليمي، محاولين 
التعرف بوضوح على طبيعة هذا النظام، وما يحدث بالفعل على كل من الفرد والمجتمع المحلي والقومي 

رهم من علماء العلوم الطبيعية والعالمي، ويشارك علماء االجتماع والنفس، والتربية والتاريخ، والسياسة وغي
األخرى التي تسعى وتهتم بالتعليم، خاصة وأن هذا األخير يعتبر الوسيلة التي يمكن عن طريقها الحصول على 

، وهذا ما يكشف عموما طبيعة أهداف العلوم االجتماعية والطبيعية Humain Knowledageالمعرفة اإلنسانية 
  .سان بما يحيطه من أشياء وظواهر طبيعية واجتماعية في نفس الوقتمعا السعي من أجل زيادة معرفة اإلن

ويوضح لنا التراث المعرفي للمجتمعات اإلنسانية أن طبيعة نشأة الحضارات وازدهارها وتطورها، إنما 
 حدثت نتيجة االهتمام بالتعليم كعنصر أساسي للتحديث والتقدم والتغيير، ويتميز المجتمع الحديث بأنه المجتمع

لذي يعتمد على التخصص والعلم كأساس أو سمة من السمات، التي تجعله يختلف عن بقية المجتمعات البشرية ا
  ) 14(.والسابقة

لقد كشفت تحليالت سابقة حول العالقة المتبادلة بين التعليم عموما وعمليات التنمية االجتماعية 
االجتماعي الشامل والمستهدف في المجتمعات في  واالقتصادية، كيف يمكن اعتبار التعليم وسيلة إلحداث التغير

الوقت الحاضر، فهناك كثير من القضايا األخرى التي يهتم بدراستها علم االجتماع والمتخصصين في مجال علم 
االجتماع التربوي، عندما يحللون العالقة المتبادلة بين النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية ونوعية المجتمعات 

  .د فيهاالتي توج
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، تلك القضية التي تعكس بوضوح Educational Investmentومن أهم قضايا االستثمار التعليمي 
جوهر العالقة بين التعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، ولقد اهتم كثير من علماء االجتماع والتنمية 

 Humainير لنظرية رأس المال البشري االقتصاد بدراسة االستثمار التعليمي من جوانب متعددة، ويرجع التغيو

Capital Theoryالتي ترتبط بتصورات تيودور شولتز ،T.Schultz،  في تحليلها ألهمية التعليم  واعتباره
  .المكون األساسي لرأس المال البشري

الياباني األساسي العام يعد من أحسن النظم التعليمية في  وعلى الرغم مما هو معروف أن نظام التعليم
). مراجعة دورية إجبارية للمناهج كل خمس سنوات(منشغلون دوماً في عمليات اإلصالح  العالم فإن اليابانيين

التعليمي، فأجرت  أن الواليات المتحدة قد شعرت بتدهور تنافسيتها وعزته إلى قصور نسبي في نظامها كما
رون تعديالت على نظامهم التعليمي يج كما أن األوروبيين". أمة في خطر"اإلصالحات الالزمة بعد تقرير 

المتقدمة تجاه منظومتها التعليمية بهذا القدر من التخوف على  ، فإذا كان حال األمم)مثالً برنامج أوريكا(
 فإن البلدان العربية أحوج ما تكون إلى مثل هذه المراجعة المستندة بآن واحد إلى نوعيتها ومدى مالءمتها

 .اكتساب المعرفة في التطور اإلنساني التحليل االقتصادي وإلى قيم
   :التعليم العالي والتنمية االجتماعية -7

التعليم العالي مكانا بارزا في التنمية االجتماعية بل التنمية الشاملة، و قد ال نتجاوز الحقيقة حين  يحتل
ة ـ ال يغفلون دور نذكر أن التنمية حتى عند الذين يتصورون مفهومها تصورا جزئيا ـ اقتصادية أو اجتماعي

التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي ـ بصفة خاصة ـ  و يجعلونه في مقدمة الركائز األساسية التي تقوم عليها 
التنمية، باعتبار اإلنسان هو العنصر األساس في كل مشروعات التنمية، وال يمكن صياغة اإلنسان وإعداده إال 

تناسب مع متطلبات التنمية علميا وفكريا ومهنيا بحيث يكون اإلنسان من خالل برامج وخطط تعليمية وتربوية ت
 .مهيئا للقيام بالدور المطلوب منه في ذلك 

فالتعليم العالي يعتبر أحد المقومات األساسية لمشاريع التنمية في مختلف جوانبها حيث تعتمد الدول في 
اقع التعليمي، ومدى تأثيره على هذه المشروعات دراساتها المسبقة لمشروعات التنمية الشاملة على دراسة الو

سواء كانت في مجال التنمية االقتصادية أو االجتماعية أو التربوية أو غيرها مما يعد فروعا للتنمية األساسية 
وهي التنمية البشرية، فاإلنسان هو الهدف لكل هذه المشروعات فمنه وإليه توجه برامج التنمية المختلفة، إذ أن 

المقصود بالتنمية البشرية : "نادر الفرجاني/ البرامج، يقول الدكتور ان هو عنصر العمل الذي تقوم به هذاإلنسا
هنا هو تنمية عنصر العمل ضمن العملية اإلنتاجية، وهي ال تختلف في ذلك عن تنمية المصادر المالية، 

ليصبح  ارات وبالمعارف الالزمةزوده بالمهالطبيعية، وهي تعني بالفرد داخل المجتمع وبالمؤسسات التي ت
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عنصرا فعاال في المجتمع ابتداء باإلدارة التي تزود النشء بالزاد المادي والمعنوي، ومرورا بالمؤسسات 
التي تلقنه مبادئ االستدالل المنطقي وتزوده بالمعارف والمهارات األساسية، وبالمؤسسات  -التعليمية 

التي تجعله يواكب التطورات التقنية الحديثة وينمي إنتاجيته  –مر االقتصادية عبر التلمذة والتدريب المست
باستمرار، وانتهاء بالتنظيم االجتماعي الكفء الذي بدونه تبقى القوى البشرية مجرد إمكانيات غير مستغلة 

)"15. (  

ستطيع ثيرا مباشرا، حيث يتأ والواقع أن التعليم العالي يؤثر في التنمية، وخاصة التنمية االجتماعية
اإلنسان المتعلم أن يصوغ مشروعات التنمية وبرامجها وفقا للدراسات والبحوث والمقاييس العلمية السليمة التي 
تجعل من هذه البرامج والمشروعات مطابقة لحاجته ولواقعه بل ولتطلعاته المستقبلية، كما يستطيع أن يستخدم 

صل إليها هذه البرامج، ويحلل هذه النتائج لقياس مدى النجاح األدوات العلمية في القياس والتقويم للنتائج التي ت
أو الفشل في تحقيق األهداف المرسومة للتنمية في مجتمعه، وبين وضع المشروعات والبرامج وانتهاء بالتقويم 
والقياس تحتاج هذه المشروعات والبرامج إلى إنسان متعلم يستطيع أن يفهم ويطبق هذه التنمية في أحدث ما 

ن أن يستفيد منه سواء كان ذلك في ميدان النظريات والتصورات أو في ميدان استخدام األجهزة والوسائل يمك
  .والمعدات التقنية الحديثة 

ولذا فإننا ال نبالغ إذا قلنا إن أي مشروع للتنمية في أي مكان من العالم ال يمكن أن يؤسس على قواعد 
  .على تنفيذه  شرية متعلمة، مدربة ومؤهلةإذا لم تتواله عناصر بصحيحة ويحقق أهداف 

وقد عني الباحثون والدارسون للتنمية بالتعليم العالي وأهدافه وأسسه ومخرجاته التي تقوم عليها برامج 
التنمية، فبمقدار ما تتم صياغة فلسفة التعليم العام والعالي وسياساته وأهدافه وبرامجه صياغة جيدة تراعي 

القوى العاملة المؤهلة والمدربة لتحقيق برامج، تتم االستفادة من نتائجه بصورة إيجابية  احتياجات المستقبل من
وجيدة، أما إذا وضعت هذه األهداف والبرامج التعليمية دون مراعاة لحاجة المجتمع وتوقعاته المستقبلية فإن ذلك 

البرامج وتشكل مع مرور األيام  يؤخّر مسيرة برامج التنمية، بل قد يتحول ذلك إلى معوقات تقف أمام تلك
 .تراكما من المشكالت تصعب معالجته

لذا نجد الباحثين قد اهتموا بتعليم الفرد وتكوينه ومحاولة الكشف عن جوانب الضعف والقوة فيه من 
ئنا خالل تعليمه تعليما جيدا يحقق األهداف المطلوبة منه مؤكدين على أهمية النظرة الشمولية لإلنسان باعتباره كا

يتمتع بخصائص ومميزات نفسية وعقلية وجسدية يحتاج كل منها إلى أن يفرد باهتمام ورعاية المخططين 
 .لسياسات التعليم وأهدافه وغاياته 
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وفي ظل هذا التصور لدور التعليم في تنشئة اإلنسان و تعليمه حتى يؤدي دوره في التنمية استطاعت 
وغ التربية والتعليم وفق هذا التصور، مما حقق لها خطوات واسعة أن تص - خاصة الغربية  -كثير من الدول 

  .في مجال التنمية الشاملة

/ فقد أثارت وثيقة اليونسكو التي أعدتها للمسئولين العرب عن التعليم في اجتماعهم المنعقد في عمان
م العالي العربي، بالرغم من إن واقع التعلي: "األردن قضية تخلف التعليم العالي حيث جاء في هذه الوثيقة ما يلي

التطورات الكبيرة التي حدثت في العقود الثالثة األخيرة، إال أنه ال يزال يعج بالسلبيات المتعددة التي تعيق 
مسيرته نحو المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة، بما يقتضي ضرورة إعادة النظر في فلسفات التعليم 

وإدخال تعديالت جوهرية على مختلف عناصره إذ ما أريد له أن يلعب أدوارا أكثر العالي وأهدافه وممارساته، 
 ) .16(فعالية في تحقيق التنمية العربية 

  :�B	��( �>�0( ا����B@ أه0اف ا  -8

  :يحدد المتخصصون أن للجامعة ثالثة مجموعات من األهداف وتتلخص في األهداف التالية 

 .تبط بالمعرفة تطورا أو تطويرا أو انتشارا وهى تتناول ما ير: أهداف معرفية 

والتي من شأنها أن تعمل على تطوير اقتصاد المجتمع والعمل على تزويده بما يحتاج إليه : أهداف اقتصادية 

من خامات بشرية وما يحتاج إليه من خبرات في معاونته للتغلب على مشكالته االقتصادية وتنمية ما يحتاج إليه 

 .اقتصاديةمن مهارات وقيم 

والتي من شأنها أن تعمل على استقرار المجتمع وتخطى ما يواجهه من مشكالت : أهداف اجتماعية 

 )17(اجتماعية

  :وتتمثل األهداف االجتماعية فيما يلي 

  .تزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة تدريبا يتناسب وطبيعة تغير المهن 

 .طة االجتماعية مثل مكافحة األمية ، اإلدمان ، نشر الوعي الصحي وغيرها تدريب الطالب على ممارسة األنش
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 .تكوين العقلية الواعية لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة 

 .ربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية في عالقة متبادلة 

 .الربط بين نوعية األبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلى 

 . بحاث ونشرها لالستفادة منها في المجتمع تفسير نتائج األ

  ).18(إجراء األبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكالت المتداخلة 

وهكذا يبدو أن أهداف الجامعات في المجتمعات الديمقراطية البد أن تختلف عن أهدافها في المجتمعات الشمولية 

صيانة األهداف التعليمية بما يتناسب مع ما حدث من تغير في لما بين من المجتمعات من اختالفات ولذلك يجب 

  .أوضاع العالم 

  :خاتمــة

إن الجامعة في أي مجتمع كان ال يمكن أن تؤدي دورها الكامل في التغيير االجتماعي بدون تحقيق التفاعل بين 

بعالقة التعليم المدرسي  وقد اعترف الكثير من المربين. الفرد من ناحية والبيئة االجتماعية من ناحية أخرى

إن التعليم الجامعي في . والجامعي بالتغيير االجتماعي ألنهما يقويان المهارات ويذكيان روح االبتكار لدى الفرد

المجتمعات النامية له أثر كبير في عملية الرقي االجتماعي ألنها تساعد على تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من 

وكما قيل على الجامعة أن تؤدي كل الوظائف التي . فراد وترفع مستوى معيشتهمالسكان وتيسر فرص العمل لأل

  .يفرضها المجتمع

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك توجها في الجامعات حاليا نحو التعليم لتلبية حاجة الفرد وحاجة المجتمع من مهن 

حرب العالمية الثانية مما أدى إلى وقد حدث هذا بعد ال. مختلفة وهذا يعني تعليما موجها لسد حاجات المجتمع

مراجعة التركيبة الداخلية للجامعات التي كانت قائمة على تدريس مواضيع تقليدية تزود الطالب بالمهارات 
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وأصبحت فيما بعد ما تسمى بالتعليم الجامعي المتخصص المهني وقد طغى هذا النوع من التعليم على    األساسية

وأدى ذلك إلى وجود الكثيرين من حملة . ي كانت حجر األساس في كلية اآلدابتعليم المهارات األساسية الت

  الشهادات المهنية بدون امتالك المهارات األساسية

ليس باستطاعتنا حل جميع المشكالت التي تواجه جامعاتنا ، مع ذلك ، فان إحدى الخطوات المهمة 
وفي هذا . ع طرق تعليمية تسهل من عملية التعليموالمفيدة هي تحديد المشكالت المختلفة التي نعيشها ، ووض

، مادام هنالك أنواع مختلفة من التعليم، فإن طريقة والأ: مهم تشخيص بعض النقاط الرئيسة الخصوص، من ال
بمقدورنا التدريس في مستويات مختلفة : التدريس تتأثر إلى درجة ما بنوع الموضوع الذي نقوم بتدريسه ، ثانيا

يقوم به  يعنينا في التعليم أخيرا هو ما ما: طة لتشجيع التقييم النقدي لألفكار وحل المشكلة،  ثالثاالحقائق البسي
لذلك فان ما نقدمه كمحاضرين في المواقف التدريسية . الطلبة في ضوء معالجة المعلومات وحل المشكالت

فكار لمساعدتنا في التخطيط لعملية وجود شتى األ: يكون هاما وذلك لتأثيره على نشاط الطالب،  ورابعا وأخيرا
 . التدريس 

قد تتفق معنا في أن األهمية العملية لمبادئ التعليم وطرقه هي مركز اهتمامنا ، وذلك هو السبب الذي 
حدا بنا إلى استعراض عدد من الطرق التي من شأنها رفع مستوى التعلم في مواقف تعليمية مختلفة 

  .برية والدراسة المستقلةكالمحاضرات مثال، والجلسات المخ
التعلم –ويتوجب أن نالحظ أيضا، أن المحاضرين سوف يجدون من الصعوبة تحسين عمليات التعليم 

لذلك تحتاج . ألنهم أنفسهم يواجهون عددا من المشكالت خارج نطاق سيطرتهم التي تعيق من مساهماتهم المهنية
وعلى الرغم من أن الفكر الجامعي يقدم . بطرق عمليةالجامعات والكليات أن تقوم بتشجيع ودعم المحاضرين 

التعلم ، فإن فعالية تلك تعتمد على المقترحات التي يقدمها المعنيون –مختلف المقترحات لتحسين عمليات التعليم 
كما يجب معرفة وحل جميع المشكالت في الوسط الجامعي من . ، معتمدين على احتياجاتهم الخاصة وظروفهم

  .ة في بناء صرح اجتماعي قوى في الجزائراجل المساهم
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  :المداخلة عنوان

  .الجامعي لألستاذ الذاتية بالكفاءة وعالقته واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام

                                              لشهب أسماء / أ                                                 زبدي الدين ناصر / أ 
  2 - الجزائر جامعة: المؤسسة                                           2 -الجزائر جامعة: المؤسسة

  
  :المداخلة ملخص

 تقدم تحقيق يضمن الذي األمثل االستثمار يعتبر البشري المال رأس في االستثمار أن اليوم العالم دول تدرك    
 مجموعة بأنها تعرف التي الشاملة الجودة خالل من ذلك تحقيق الى وتسعى ا؛واستمراره المجتمعات وتطور
 يتعلق ما سواء المؤسسة، في العملية أو المؤسسة عناصر جميع في توافرها يجب التي والسمات المعايير من

 ؤسسةالم في العاملين ومتطلبات ورغبات حاجات تحقيق على تعمل التي المخرجات وأ العمليات وأ بالمدخالت
 استغالل مع والمادية، البشرية اإلمكانات لجميع والفعال األمثل االستخدام خالل من وذلك المحلي، والمجتمع
  .اإلمكانيات لهذه ومالءمته الوقت
 بذلك هيو ،بها النهوض على القادرة الكفاءات لتخريج الدول أنشأتها التي المؤسسات هرم على الجامعة تعتبر و

 االستعدادات تنمية الى والسعي العمل، بيئة تطورات لمجاراة واالتصال اإلعالم ولوجياتكن باستخدام ملزمة
 التدريس طرق بإنجاح الكفيلة األساسية المتطلبات وتوفير لتطبيقه واإلداري التربوي طاقمها لدى الضرورية
 خطط تنفيذ مسؤولية حملت على والقادرة المدربة البشرية القوى لضمان المتقدمة وأساليبها بوسائلها الحديثة
  . واالقتصادية والثقافية االجتماعية التغيرات ومواكبة التنمية

  مطالب فهو لذا خالله؛ من أهدافها تحقيق على الجامعة تعول الذي األساس حجر الجامعي ستاذاأل ويعد
 المسطرة األهداف تحقيق من تمكنها الخصائص ببعض تتصف أن فيها يشترط ووسائط؛ طرق عدة استخدامب

 لطبيعة مالئمتها جانب إلى التكنولوجي للتطور ومواكبتها االستخدام ومرونة للمتعلم والجاذبية والوضوح كالدقة
 وتكنولوجيا كالحاسوب العلمي التطور إليه توصل ما يستغل بالضرورة يجعله مما ،...المدرس المقياس
 الجامعي األستاذ استخدام عالقة دراسة الى المداخلة هذه وتهدف. منها المتوقع بالشكل رسالته لتبليغ المعلومات
  .التدريسية بكفاءته المعلومات وتكنولوجيا للحاسوب
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Abstract:  

      Seeking nations of the world today to achieve the overall quality of a set of standards and features 

that must be met in all elements of the institution or the process in the organization , both with regard 

to inputs , processes or outputs that are working to achieve the needs and wishes and requirements of 

employees in the organization and the community , through optimal use and effective implementation 

of all human and material resources , with the use of time and relevance of these possibilities . 

     The University of the pyramid institutions created by states to graduate competencies are capable 

of advancement , and thus obliged to use information and communication technology to keep up with 

developments in the work environment , and strive to develop the necessary preparations to the crew 

of educational and administrative support to its application and to provide the basic requirements to 

ensure the success of modern teaching methods its means and methods developed to ensure power 

human -trained and able to take responsibility for the implementation of development plans and keep 

up with social changes , cultural and economic . 

     Count university professor to achieve its objectives through ; so it demands using several methods 

and media ; required where that characterized some of the properties to enable them to achieve the 

objectives set Kadakkh clarity and gravity of the learner and flexible to use and keep pace with the 

technological development as well as suitability of the nature of the scale teacher ... , making it 

necessarily take advantage of the findings of the scientific development Kalhacob and Information 

Technology Report message as expected of them. The aim of this contribution is to study the 

relationship of the use of a university professor of computer and information technology competence 

of teaching. 

  

  :مقدمة

 وجه وعلى فيها فاعلة وأطراف متغيرات بعدة تتأثر بحيث ،واألبعاد الجوانب ومتعددة معقدة عملية التعليم    
 والتكنولوجي؛ المعرفي االنفجار ظل في خاصة وتتشابك أدوارهما تتداخل واللذان ،والمتعلم المعلم الخصوص
  .نفعا معه تجدي التقليدية األساليب تعد لم والذي
 مباشرة مرتبط لمؤسساتنا يالتربو فالمردود الفاعلة؛ أطرافها بكفاءة مرتبطة العملية كفاءة تبقى ذلك ومع   

 على قدرته ومدى فاعليته على تنعكس المعلم فكفاءة -طبعا أخرى متغيرات عدة جانب إلى - والمتعلم بالمعلم
  . الدراسي تحصيلهم على وبالتالي متعلميه دافعية استثارة
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 هو ما الثورة هذه هورظ بأن التسليم ومع كبيرة؛ وتكنولوجية علمية ثورة والعشرون الحادي القرن شهد لقد    
 ذاته الوقت في تأثرت قد األخيرة هذه أن إال والباحثين، والمخترعين العلماء أنتجت التي للتربية نتاج إال

 فقد. اآلخر على تأثيرا األكثر أيهما تحديد الصعوبة من معه أصبح لدرجة وثيق بينهما التفاعل كون. بالثورة
 أدى كما التعليمية، والمواد الدراسية المناهج على جذرية تغييرات حداثإ الى والتكنولوجي العلمي التطور أدى
 فالمتعلم التعلم، على المساعدة والوسائط الوسائل تغيير حتمية الى التربوية المؤسسات الى التكنولوجيا دخول
 تثير تعد لم تيال التقليدية تلك بدل للتعلم عليها االعتماد بإمكانه تقليدية وغير متنوعة مصادر يمتلك أصبح
  . ودافعيته انتباهه
 تعميم في تساهم والتي اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسة تلك بأنها الجامعة الجزائري المشرع ويعرف   
 األستاذ على الوضعية هذه تفرض البالد، لتنمية الالزمة اإلطارات وتكوين وتطويرها، وإعدادها المعارف ونشر

 التدريسية الخبرة أو والثقافي والتربوي األكاديمي التخصص لكفاءة امتالكه يعد لم إذ عديدة، تحديات الجامعي
. نعيشه الذي والتكنولوجي العلمي واالنفجار العولمة عصر في الجامعة طلبة تدريس تحديات لمواجهة يكفيانه
 .والتحليل بالدراسة تناولها الحالية المداخلة تحاول التي اإلشكالية وهي
  :الجامعي التعليم أهداف - 1
 إال جامعاتها، تتبناها التي التربوية الفلسفة على ينعكس مما وتطورها ثقافاتها حيث من المجتمعات تختلف   
  :التالية األهداف لتحقيق سعيها في - تقريبا – تشترك أنها
 وتنمية تسلوكا األفراد إكساب شأنه من الجامعي فالتعليم المجاالت؛ شتى في القيادية الكوادر تنمية - 

 .المجتمع في والتجديد الفكر حركة لقيادة يؤهلهم بما قدراتهم
 تحريك شأنه من الذي األمر والقطاعات، المهن مختلف في الرفيع المستوى ذوي المتخصصين إعداد - 

 .وازدهاره تقدمه لتحقيق ودفعها المجتمع طاقات
 بحاجات الوفاء بهدف القطاعات، شتى وفي البحوث أنواع بمختلف والقيام العلمي البحث بمجال االرتقاء - 

 .لمشكالته الحلول في والبحث ومتطلباته، المجتمع
 من العولمة تطرحه ما ظل في المتسارعة والتطورات والتكنولوجية العلمية الثورة لمواكبة السعي - 

 ).03.ص ،2006 دياب،( وتطبيقات مفاهيم
 المقام في يحتضنهم الذي والمجتمع ألولا المقام في الطلبة هم األهداف هذه تحقيق مجال كان وان

 جسامة يؤكد الذي األمر الجامعي األستاذ عاتق على تقع األهداف هذه بلوغ مسؤولية فان الثاني،
  .مهمته وصعوبة
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  :الجامعي األستاذ وظائف - 2
 حجم تالفباخ أدواره وتتباين نشأته، منذ الجامعي بالتعليم ارتبطت التي الوظائف أهم من التدريس يعد   

  .أنشأها الذي للمجتمع تبعا بدورها تختلف التي ومسؤولياتها الجامعة
  :في الجامعي األستاذ مهام الجزائري المشرع حدد وقد
 لصنف ساعات وتسع المبتدئ لألستاذ ساعة 12 بـــــ يقدر أسبوعيا ساعي حجم بتدريس يقوم - 

 .مكررين غير درسين بالضرورة وتشمل" ب"
 .االمتحانات ومراقبة التربوية اللجان لأشغا في المشاركة - 
 .المداوالت أشغال في والمشاركة االمتحانات نسخ تصحيح - 
 .والماستير الليسانس رسائل وتأطير وتحديثها الدروس تحضير - 
 .التنمية تطرحها التي المشاكل حل في واألبحاث الدراسات إجراء خالل من المشاركة - 
 . بها ليتكف التي التربوية الفرق أشغال تنشيط - 

 امجبر اإلنسان كان وان محيطة، وأخرى ذاتية بمتغيرات شك دون يرتبط مهامه أداء في الفرد نجاح إن
 نجاحه يجعل مما أداءه نيوتحس ذاته تطوير في مخير بالمقابل فانه بيئته تفرضه ما مع التكيف على
 . يبلغها التي الذاتية الكفاءة بمستوى يرتبط

  :تيةالذا الكـفاءة مفهوم  -3 
 المصطلح؛ هذا تعريف الباحثين من العديد حاول وقد النفس، علم مجال في الحديثة المفاهيم من الكفاءة تعتبر   

 من قدر وبأكثر مجهود، وبأقل وقت أقصر في نوع أجود من قدر أكبر إنتاج بأنها: " راجح عزت أحمد فعرفها
  ).215.،ص2004الدردير،( " واالرتياح الرضا
  "معينة مهنة لممارسة الضرورية العملية المؤهالت من مجموعة هي الكفاءة فإن:" اليونسكو ةمنظم وحسب   

  ).18.،ص2002درديري، بن(
 ،)لباندورا( المعرفي االجتماعي التعلم نظرية على تقوم التي النظرية البناءات من الذاتية الكفاءة وتعتبر   
 تعديل في وسيط كعامل إلسهامها النفس علم مجال في زايدةمت بأهمية األخيرة السنوات في تحظى باتت التي"و

" االجتماعية المعرفية النظرية في يتمثل أوسع نظري إطـار علـى الذاتية الكفاءة وتعتمد السلوك،
          .)25.،ص1997رضوان،(

 السلوكات يؤدي أنه في بالثقة الفرد إحساس: "  إلى يشير الذاتية الكفاءة مفهوم أن) ونيومان نيومان( ويرى
 سوف أنه في بالثقة الفرد شعور على يعتمد فهذا ال؛ أم السلوك يختار  الفرد كان سواء ما، موقف يتطلبها التي
  ) .215.،ص2004الدردير،( " ينجح
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 االنجازات من محددة مستويات لتحقيق قدراتهم عن األفراد معتقدات"  أنها على الذاتية الكفاءة) باندورا( ويعرف
 بأنه الفرد قناعة هي الذاتية فالكفاءة وعليه )13.،ص2006الحربي،"(حياتهم في المهمة األحداث على ؤثرت التي
 العالي إحساسه في لألستاذ الذاتية الكفاءة وتكمن بنجاح؛ ما مهمة إنجاز من تمكنه وقدرات إمكانيات يمتلك

 .النجاح وتحقيق بلوغ على واإلصرار المشاكل مواجهة على بإمكانياته
  :الجامعي األستاذ يحتاجها التي الكفاءة جوانب أهم- 4
 التعليم، عملية لنجاح ومحدداً أساسياً عنصرا يدرسه الذي المستوى كان أي للمدرس الذاتية الكفاءة تعتبر    

 التعليمي الموقف مواجهة على المعلم تساعد التي والمهارات واالتجاهات المعلومات" بأنها) ميدلي( ويعرفها
 بعمل عالقة ماله وكل واالجتماع، النفس وعلم العامة، والثقافة المعلم، بتخصص المعرفة على تشتمل تيوال

 2004الخطابي، ( "بالمضمون الصلة ذات والمهارات المعلم أداء على تؤثر عامة ثقافية معلومات من المعلم
  ).113.،ص
 أنه في بالثقة تمده التي والوسائل والمهارات جاهاتواالت المعلومات في تتمثل لألستاذ الذاتية الكفاءة أن أي   

 تستوجب التعليمي الموقف إدارة في المدرس فكفاءة وبالتالي التعليمي، الموقف يتطلبها التي السلوكيات سيؤدي
 دراسات هناك أن"  وآخرون) التل( ويؤكد الفصل، داخل والتعلم التعليم عملية تسهيل شأنه من ما كل توفر
 يتميز بالمسؤولية والحس بالعمل واالهتمام والتعاطف باألصالة يتصفون الذين المعلمين أن رتأظه متعددة
 عالقة في لديهم العدوانية المظاهر تقل كما والسلوك النظام مشكالت لديهم وتقل الذات، في بالثقة طالبهم
 ومبادرة وتلقائية إبداعاً رأكث يكونون كما المشكالت، وحل التفكير في أعلى مستوى إلى ويصلون ببعض بعضهم
 -174. ص ص ،2005المشهداني، المشهداني،( "أكثر بالتعلم ويستمتعون أكثر ويسألون والمناقشة، النشاط في
  .الدراسي الفصل داخل االجتماعي النفسي التفاعل على إيجاباً الذاتية األستاذ كفاءة تنعكس إذ )175
 كالتالي ، أساسية جوانب ثالثة إلى لألستاذ الذاتية الكفاءة قسيمت يمكن أنه الدردير أحمد المنعم عبد ويرى 
  :)217.ص ،2004الدردير،( 

  : األكاديمية الكفاءة- 4-1
 التعليم، عملية تتطلبها التي المهام أداء كيفية وتوضيح لتفسير األستاذ، يحتاجها التي النظرية الخلفية وهي   

 بمجموعها تكون التي العلمية، والحقائق والمفاهيم المبادئ إلى مستنداً الخطوات تلك وتتابع خطواتها، ووصف
 المعلومات مجموع هي األكاديمية الكفاءة أن بمعنى  ؛)343.ص ،2002الحلية، مرعي،(  األكاديمية الكفاءة

  .بنجاح مهمته أداء أجل من األستاذ يحتاجها التي النظرية العلمية والحقائق والنظريات
 في الذاتية الكفاءة من عال بحس يتسمون الذين األفراد أن" أظهرت) ولثام لوك (بها قام دراسة وفي
 فرقت( دراسة مع يتفق ما وهذا ،"الفعلي أدائهم مستوى من أعلى مستويات تحقيق سيحاولون محددة مجاالت
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 عرفيةالم األهداف بتحقيق  مباشرة وغير مباشرة بصورة ترتبط الذاتية الفاعلية أن" أشارت حيث) وكونيز
  . )34.ص،2006 الوطبان،(  "خاصة بصورة

 في المختلفة المعلومات معالجة بواسطتها سيتم التي الطريقة تحدد التي هي األكاديمية األستاذ فكفاءة
  :  الكفاءة هذه إلكتسابه الجامعي األستاذ يحتاجها التي المبادئ أهم ومن التعليمي، الموقف

  .مسبق معرفي إعداد إلى ريسالتد مهنة في النجاح تحقيق يحتاج -
 .تخصصه مجال في المستجدات مواكبة إلى دائماً يسعى -
 .للطالب التخصص مادة تبسيط إلى يسعى -
 .تخصصه مجال في الجديدة المراجع على يطلع -
 .األكاديمية كفاءته لرفع التخصصية التربوية الندوات في يشارك -
  .علميةال المصطلحات في الدقة استخدام إلى يسعى- 
  ) 56.ص ،2006 دبابنه، ،جالفو( والنقد التحليل على القدرة لديه -
 من يتأكد حتى العلمية والحقائق والمفاهيم المبادئ األستاذ يمتلك أن ضرورة على التأكيد نستطيع عليه وبناء   
 .التعليمية العملية أهداف يحقق الذي بالشكل صفة إدارة
  : االجتماعية الكفاءة- 4-2
 المختلفة، االجتماعية المواقف في باالرتياح المعلم إحساس درجة: "بأنها وزمالءه) ساراسون( رفهايع   

 االجتماعية العالقات في الرضا لتحقيق جهد كل لبذل واستعداده االجتماعية، األنشطة في لالشتراك واستعداده
   .)81.ص ،2001الزيات،"  (االجتماعي سلوكه تجاه بالثقة والشعور
 اجتماعية عالقات بناء أجل من الجهد لبذل الجامعي األستاذ استعداد تحدد االجتماعية فالكفاءة وعليه
 المهارات هذه بين ومن االجتماعي سلوكه عن والرضا الثقة وتحقيق طالبه مع خصوصاً اآلخرين مع إيجابية
  :أن والفعال الناجح األستاذ في تتوفر أن يجب التي
  .طالبه يقوله لما اإلصغاء مهارة يتقن -
 .الجامعة في الزمالء مع نموذجية اجتماعية عالقات يقيم -
 .اآلخرين مع والمعلومات اآلراء يتبادل -
 .طالبه مع متبادلة عالقات إقامة على يعمل -
 .بدقة الدرس بمواعيد االلتزام على يحرص- 
  ) .58.ص ،2006دبابنه، ،وجالف(  بمجتمعه عالقته في اإلنسانية القيم من ينطلق -
 .تطبيقها على ويعمل وقوانينها الجامعة نظام يحترم- 
 .المقترحة المناقشة على طلبته يشجع -
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 ).256.،ص2000جابر،( بعمق يفكروا أن على ويشجعهم الطالب أفكار يتقبل- 
 مما ثقتهم وكسب طالبه مع تفاعله تحسين على تساعده اجتماعية لمهارات األستاذ فإكتساب عليه وبناء   

 أنفسهم تطوير على ويساعدهم الجهود وتكامل واالنسجام التوافق فرص لهم فيهيئ بتعليماته لاللتزام يدفعهم
 الكفاءة مهارات تنمية بعنوان له دراسة في مسلم توصل حيث والنفسية المعرفية بمستوياتهم واالرتقاء
 ضرورة:" أبرزها كان النتائج من موعةمج إلى للمعلم أفضل نفسي تكوين أجل من للمعلم واألخالقية االجتماعية
 ضعف عن المترتبة السلبية المظاهر بعض وتدارك للمتعلمين، االجتماعية الكفاءة مهارات بتنمية االهتمام
  )90. ص ،2007فردان، آل(  "للطالب النفسي التكوين على تأثيرها ومعالجة المعلم لدى االجتماعية الكفاءة

  .للطالب الوجداني الجانب تحسين في االجتماعية لكفاءةل البالغة األهمية يؤكد مما  
   :المهنية الكفاءة- 3- 4
 وجه، أحسن على عمله تأدية يستطيع حتى المدرس في تتوفر أن يجب التي التدريس مهارات بها ويقصد   

  ) .16.،ص 2002 وآخرون، كريم( ينشدها التي التربوية األهداف وتحقيق
 أشارت وقد الحصة، سير على سيطرته ومدى المهنية األستاذ كفاءة على يعتمد يةالتربو األهداف تحقيق أن أي
 ودراسة عيسوى، ودراسة قاضي، دراسة: منها الفعال المدرس صفات تناولت التي الدراسات من العديد نتائج
 فاءاتالك يمتلك أن يجب الفعال المدرس أن إلى) وميلر بوالك( ودراسة والدوري، الزبيدي ودراسة عفيفي،
 والجدية كالطالقة متنوعة تدريس طرق واستخدام بيسر، المعلومات إيصال الكفاءات هذه ومن التدريسية
 في الطالب إشراك المتعلم، بها يقوم التي األنشطة تنويع المتعلمين، استجابات واستثارة للتدريس، والحماس
 الفردية الفروق ومراعاة األسئلة في التنويع الطالب، إجابات من والسخرية االستهزاء وعدم التعليمي، الموقف
 ،2006العمايرة،( والنجاح المثابرة على الطلبة وتشجيع.المتعلم، ومتطلبات ورغبات حاجات وفهم الطالب، بين
  ).99 -98.  ص ص

  :إلى إضافة
 وسائل ةبالضرور تتضمن والتي الذهني، التفتح على تشجع التي والفعالة النشطة التدريس أساليب استعمال -

  .األكاديمي لالنجاز ودافعيته المتعلم انتباه تثير تعليمية ووسائط
 . للمتعلم القبلية بالمكتسبات لربطه السابق الدرس باستحضار الجديد، للدرس التمهيد -
 .متسلسل منطقي بشكل الدرس عرض -
   ). 26.ص ،2001عمران،( الحصة بنهاية الدرس ينهي بحيث الوقت، استخدام حسن -

 مع يتوافقون أفراد إعداد على قادرا العقول وبرمجة والتلقين الحفظ على القائم البنكي التعلم يعد لم إذ     
 بتنمية كفيلة جديدة واستراتيجيات وأساليب طرق عن للبحث ملحة حاجة خلق الوضع هذا.العصر هذا متطلبات
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 بالجامعة دفع مما. والمعلوماتية السرعة عصر مع والتوافق التكيف من ليتمكنوا للطلبة والناقدة المفكرة العقول
 بشبكة ربطتها داخلية معلومات شبكة فأقامت اإلصالح، سياسية إتباع الى الجامعات من وكغيرها الجزائرية
 وإمكانية المعلومة من سواء حد على والطلبة األساتذة لتمكين وذلك ساعة؛ 24 الــ مدار على االنترنت
 .العلمي البحث دافعية إلثارة منها سعيا البحث، ومراكز معاتالجا مختلف مع التواصل

   :الفعال التدريس متطلبات كأحد واالتصال المعلومات تكنولوجيا - 5

 أطلق وقد الحاسوب، أكتشف عندما الماضي القرن ستينيات الى التعليم في الحاسوب استعمال بداية تعود    
 صناعة بتطور المجال هذا ازدهر ثم. الحاسوب بمساعدة بالتعليم التعليمية العملية في الحاسوب استعمال على

 مختلف الطلبة لتعليم تستخدم بصرية سمعية تعليمية وسيلة بذلك ليصبح اإلعالمية والمعدات والبرامج الحواسيب
  .واالجتماعي النفسي تكيفهم في المساهمة شأنها من التي المتنوعة المهارات وإكسابهم المعارف
 عبر هيكلتها وإعادة التنمية بتسريع الرتباطها المجتمعات بتطور مرتبطة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا وكون    
 المعرفة هذه تلقي للمتعلم تيسر محفزة تعليمية بيئات خلق الى ذلك أدى فقد للمعرفة، تناسقا أكثر منافذ تأمين

 على أطلق وقد التكنولوجية؛ االختراعاتو االكتشافات إليه توصلت ما آخر مستخدمة أسرع بشكل واستدماجها
  ".االلكتروني التعليم" التعليم من النوع هذا
 حاجات على قائم والتعلم، للتعليم حديث نمط" أنه أوضحها ولعل تعريفات عدة االلكتروني للتعليم أعطيت   

 صوت من لمتعددةا ووسائطه وشبكاته آلي حاسب من الحديثة االتصال آليات فيه وتوظف وقدراته، المتعلم
 قاعة في أم بعد عن أكان سواء االنترنت بوابات وكذلك الكترونية ومكتبات بحث وآليات ورسومات وصورة
  ).10.ص ،2009 السيف،" (محددة تعليمية أهداف لتحقيق الدراسة

 لتعليمبا عليه يطلق ما أو التعليم في المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب استخدام أن التعريف هذا من يتضح  
  : أساسيين شقين يتضمن االلكتروني

 المختلفة التطبيقات خالل من وذلك آليا، وتوزيعها وتخزينها المعلومات معالجة ويشمل: المعلومات تشغيل -1
  .المختلفة وبرامجه اآللي لإلعالم

 المواقف فمختل بين وتشغيلها معالجتها تمت التي المعلومات نقل عملية ويشمل: المعلومات وإيصال نقل -2
  . بعد عن االتصال تسهيالت باستخدام وذلك البعيدة الطرفية ووحداتها للحواسيب المتباعدة

  :القول يمكن التعاريف هذه خالل من 
 تكنولوجيات مع اآللي اإلعالم تكنولوجيات ارتباط هو واالتصال اإلعالم تكنولوجيا في األساسية الخاصية إن -  

 والصورة والصوت النص بين الجمع هو آخر بمعنى البصري؛ السمعي وكذا ة،والالسلكي السلكية االتصاالت
  ). 246.ص ،2010 التركي، بن بريكة، بن(
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  .  تكنولوجي وتقدم تطور من بلغه وبما للمجتمع والثقافي االقتصادي بالمستوى االلكتروني التعليم يرتبط - 
  .للمتعلم محفزة تعليمية بيئة االلكتروني التعليم يخلق - 
 كفاءاته الختبار أوسع مجاال يمنحه كما لها، كمحتكر وليس للمعرفة كموجه دوره بممارسة للمدرس يسمح - 
  ). المهنية االجتماعية، األكاديمية،(
  : نذكر الجامعي التدريس في استخداما األكثر التقنيات ومن  
  .الحاسوب- 
  .العرض جهاز- 
  .التعليمي أو التربوي التلفزيون- 

   :الفعال التدريس ظل في الجامعي اذاألست أداء - 6

 بشكل واالستظهار التلقين على تعتمد والتي التعليم في التقليدية الطريقة عن االلكتروني التعليم يختلف   
 فانه للدور العريضة الخطوط يرسم كان وان فهو لألستاذ؛ الشخصي واالبتكار لإلبداع الفرصة يمنح إذ أساسي،
 االلكتروني التعليم ظل في الجامعي األستاذ أداء يتحدد عام وبشكل. فيه الشخصي للجانب واسعا مجاال يترك
  :في

  :للدرس التخطيط مجال -1

 .بها المكلف التدريس مادة حول جديد هو ما كل عن المختلفة االنترنت مواقع عبر لبحثا - 
 أو معلوماتهم إلثراء منها االستفادة للطلبة يمكن والتي العالقة ذات االلكترونية المواقع بعض تحديد - 

 .الدراسية مشاريعهم انجاز
 .الفعال الحوار لمبادلة المناسبة التفاعلية المرئية المؤتمرات تحديد - 

  :الدرس تنفيذ مجال -2

 .تعليمية أفالم لعرض التفاعلي الفيديو استخدام - 
 .الحاسوب أجهزة خالل من الكترونيا المصممة الموضوعات استخدام - 
 .الكترونيا تخاطبال على الطلبة تشجيع - 
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 يسعى أن األستاذ على يجب لذا معلميه، جودة على األولى بالدرجة تتوقف تعليمي نظام أي جودة إن  
. تخصصه مجال في جديد هو ما كل على المستمر االطالع خالل من المهنية ذاته وتطوير التجديد الى
 طالبه الى المتطورة الخبرات بنقل يقومل الحديثة والتقنيات األساليب يعي أن منه ويتطلب ربه يجد كما"

 واستخدام والمبرمج والتعليم التعلم تقنيات توظيف في قدرته تنمية الى إضافة وايجابي، فعال بشكل
 التعليمية ومهاراته أساليبه في العصر لروح ومسايرا متجددا يكون وأن األخرى، االلكترونية األجهزة
 ص ،2008 ،عالم غالب،("المرجوة التعليمية األهداف تحقيق في الفعالة المساهمة بالتالي ليستطيع
  ).176-175.ص

   :الجامعي لألستاذ الذاتية بالكفاءة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام عالقة تحليل - 6

 تحقيق خالله من يمكن واحد وتعلم تعليم أسلوب يوجد ال أنه التربية مجال في البديهيات من أصبح لقد     
 أهم أحد األساليب في التنوع يعد لذلك الفردية، بفروقهم المتعلمين كل  ويالءم التربوية، هدافاأل جميع

 مع وتفاعله استقالليته وتحقيق فيها، والفعال  النشط المتعلم دور على التأكيد مع الفعال، التدريس خصائص
  .جديدة ومعارف مهارات الكتساب لهم المناسبة الفرص إتاحة في المعلم دور وعلى اآلخرين،

 من المعرفة نقل عملية وتسهل جهة من متعلميه اهتمام تثير وتقنيات وسائل استخدام عليه يحتم الذي الدور هذا
 ليكونوا إعدادهم الى تهدف متعلميها وخصائص مستوياتها اختالف على التربوية المؤسسات وكون ثانية، جهة
 ما آخر استخدام الى بحاجة فهي وتقدمها، تطورها في ومساهمين مجتمعاتهم مع متوافقين صالحين أفرادا
 قيادة مسؤولية عاتقها على يقع األكاديمي الهرم في قمة أعلى الجامعة وكون. العلمية االكتشافات إليه توصلت
 على والقادرة عالياً تأهيالً المؤهلة العاملة بالقوى المجتمع تزويد  بضرورة األوعى هم أساتذتها فان المجتمع
 الهدف هذا بلوغ يتطلبه وما ،ألوانها بشتى المعرفة وتنمية ةالعلمي ثوالبح خالل من التنمية عملية في سهاماإل
 هؤالء إدراك الى جامعيا أستاذا 120 على أجراها التي) 2005( الزعبي دراسة توصلت إذ مجهودات؛ من

 من حسين الجبار عبد نظام توصل كما. األكاديمي اإلرشاد في المعلومات تكنولوجيا استخدام ألهمية األساتذة
 الجامعات أساتذة أداء تحسين الى تؤدي التي النقاط من مجموعة الى السابقة للدراسات ومراجعته دراسته خالل
 الحديثة والوسائل بالكتب مزودة مكتبة لديه تتوفر وأن به، خاص بحاسوب تدريس هيئة عضو كل تزويد أهمها
  ).2007 حسين،( ترنتاألن وشبكة المعرفة لتداول
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 والجهد الوقت ويختصر األستاذ على العمل يسهل الحديثة التكنولوجية الوسائل توفر بأن ذلك تفسير ويمكن
 أكان سواء العلمي مردوده على باإليجاب ذلك فيؤثر والراحة، بالمتعة للشعور أكبر فرصا يمنحه مما المبذول
 استخدام بين العالقة أهمية) (Giddens,1984 دراسة أظهرت حيث العلمي البحث أو التدريس مجال في

 اإلحساس زيادة الى المنظمات في اآللي الحاسب استخدام أدى حيث البشري والسلوك المعلومات تكنولوجيا
  ).51.ص ،2010 صبح، األستاذ،(البشري العنصر إنتاجية في زاد مما العمل في بالمتعة

 مختلف مع للتواصل لألستاذ الفرصة يمنح واالتصال، اإلعالم اتكنولوجي استخدام فان الجامعي الوسط وفي
 من بذلك فيرفع تخصصه، مجال في المستجدات آخر على مطلعا يجعله مما العلمي البحث ومراكز الجامعات
 يحتاجها التي النظرية العلمية والحقائق والنظريات المعلومات مجموع في المتمثلة األكاديمية كفاءته مستوى
 اهللا وعبد) 1998( والمقدادي محافظة من كل دراستي أكدت وقد. بنجاح مهمته أداء أجل من األستاذ
 التدريس هيئة عضو تواجه التي المشكالت رأس على أنه على أستاذا، 400 على أجراها التي) 1999(المجيدل
   .)50.ص ،2012سناني،(للبيانات اإلحصائية المعالجة كمشكلة العلمي بالبحث المتعلقة تلك الجامعي

 لتوافقه وتحقيقه بذاته األستاذ ثقة من يزيد النفس علم نظريات أثبتته وكما النجاح خبرة تكرار أن الى إضافة 
 معهم السليم االجتماعي النفسي التفاعل من ويمكنه لطلبته تدريسه ءأثنا باالرتياح ذلك فيشعره والمهني النفسي
 دراسة منها بحوث أكدت فقد ثانية جهة ومن جهة، من هذا. المهنيةو االجتماعية كفاءته مستوى من بذلك رافعا
 التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي بالرضا العلمي واإلنتاج التدريس عالقة على السالم عبد كمال أحمد سناء
  ).2005السالم، عبد( الجامعي لألستاذ الوظيفي بالرضا األكاديمية الحرية ارتباط من أكثر

 تأثيره سيفقد فانه منه، المتوقع العلمي المردود مستوى بلوغ عن األستاذ عجز حالة ففي صحيح، والعكس   
 تعد لم الذي الحالي عصرنا في خاصة عليهم وسلطتها القيادة موقع تمنحه التي كفاءته ضعف بسبب طلبته على
 في المتفشية لسلبيةا الظواهر من العديد يفسر قد ما وهو األكاديمية، المؤسسات على حكرا المعلومة فيه

  .جامعاتنا

 من أجزاء تقديم الى سنوات ومنذ والجامعات الكليات وخاصة الغربية التعليمية المؤسسات من العديد ولجوء
 بلغت 1998- 1997 عام أنه) "Powell,2001(ذكر المثال سبيل فعلى األنترنت، عبر طلبتها الى برامجها
). 179. ص ،2008 العرفج،%" ( 66 بعد عن التعليمية برامجها تقدم التي األمريكية التعليمية المؤسسات نسبة

 الدروس هذه إعداد التعليمية، المؤسسات إدارات مستوى على فنيين وجود جانب الى األمر هذا ويتطلب
  .لتخصصه العلمية المادة عن الوحيد المسؤول كونه األستاذ قبل من الكترونيا والبرامج
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 وبيداغوجيا علميا إعدادا الجامعي األستاذ إعداد لتقويم  دراسة) 1993( اهللا عبدبو أجرى اإلطار هذا في    
 تم وأستاذة أستاذا 80 على أنفسهم، األساتذة نظر وجهة من تكوينه في والضعف القوة جوانب لتشخيص
 كما. ئصالنقا بعض يعاني لألستاذ العلمي التكوين" أن الى وتوصل سطيف، بجامعة مختلفة معاهد من اختيارهم
 التدريس في السيكولوجية العلوم توظيف نقص في تمثل له التربوي اإلعداد في ملحوظا نقصا هناك أن بينت
 ،2012سناني،"(التقليدية التقنيات على واالعتماد التدريس وتكنولوجيا الحديثة التربية طرائق استخدام وعدم
  ). 22.ص

 ذلك وأثر المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت مجال في ئلةها ثورة العشرين القرن من األخير الربع شهد لقد
 الحديثة واإلعالم االتصال ووسائل نظم أبرز األنترنت شبكة وتعد إنتاجه، وأساليب ومحتواه االتصال شكل على
 السريع للتطور مواكبة من له توفره لما للمدرس؛ األكاديمي باالنجاز االيجابية العالقة الستخدامها ثبت التي
 وقد. منها الجامعي األستاذ تمكن ضرورة الى الميزات هذه ودفعت. معها التعامل وسبل ومصادرها لمعلوماتل

 أربع من أكثر منذ األنترنت يستخدمون دمشق جامعة أساتذة معظم" أن شقير بارعة دراسة نتائج أظهرت
 والدراسات الحديثة البحوث على الحصول بدافع وذلك يوميا ساعتين مدة يستخدمونه الكبرى النسبة وأن سنوات،
 للتكوين الجامعي األستاذ سعي في ذلك ويتم). 2009 شقير،" (الدراسي المنهج وتطوير البحثي للعمل الالزمة
 دور أهمية من الدراسات أثبتته ما ظل في خاصة التدريسية، كفاءته بتنمية مباشرة المرتبط والمستمر الذاتي
 الى أنه أبرزت التي (Martinson,1998) كدراسة. التربوي الوسط في لوجياالتكنو تأثير تفعيل في األستاذ
 سماتا يمتلك أن األستاذ على فانه التعليمية، النشاطات كافة في المعلومات لتكنولوجيا االيجابية التأثيرات جانب
  ).50. ص ،2012 سناني،(لتفعيلها مميزة

 ودعت التربوية، المعلوماتية والبرامج الحاسب استخدام يةأهم على الدولية المؤتمرات من العديد أكدت وقد   
 للنظم والخارجية الداخلية الفاعلية تحسين على القادرة التعليمية الوسائل بين دائما مكانا احتاللها  ضرورة الى

 متطور كجهاز فهو. تعليمية كوسيلة يستخدم أن يمكن كما للتدريس، مادة الحاسب يكون أن ويمكن. التربوية
 الواقع لمحاكاة استخدامه يمكن كما عالية، بكفاءة والتمارين األنشطة مختلف وانجاز الدروس شرح في يساهم
 الظواهر مختلف تمثيل على قدرته الى إضافة واالستيعاب الفهم عملية الطالب على يسهل مما المخابر في

  . المحددة التعليمية األهداف وفق الدروس تصميم على األستاذ ويساعد الطبيعية،

 استخدام خالل من وذلك بالمشاركة التعليم أهداف تحقيق في تسهم التكنولوجيا أن) "2000(قمر دراسة وترى  
 تكنولوجيا استخدام يساعد وكذلك الناقد، التفكير على الموهوب قدرات تنمية في يسهم كما االلكترونية الشبكات
  ).50. ص ،2012 سناني،"(علوماتللم منتجين ليكونوا الطالب واالتصاالت المعلومات
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 هذه استخدام شك دون فانه واالبتكار، اإلبداع درجة فيبلغ الطالب قدرات يستحث التكنولوجيا وجود كان إن   
 بدورها تساعده التي إمكاناته تطوير الى فيسعى الجامعي األستاذ واستعدادات لقدرات  مثيرا يشكل التكنولوجيا

   يمتلك بأنه قناعةال تلك أنها على عرفت قد للفرد الذاتية الكفاءة كانت وان. باقتدار إليه الموكلة المهام انجاز على

  

 المشاكل مواجهة على بإمكانياته العالي إحساسهو  بنجاح؛ ما مهمة إنجاز من تمكنه وقدرات إمكانيات
 الذاتية والكفاءة التصالوا اإلعالم تكنولوجيا استخدام بين العالقة فان .النجاح وتحقيق بلوغ على واإلصرار
 .....جلية باتت الجامعي لألستاذ

  :خاتمة

 أضحى ميدان وال شيء فال المختلفة، حياتنا لمجاالت الحديثة والتقنية اآللة اكتساح حول رأيان يختلف ال   
 البحث عملية أصبحت أين العلمي والبحث التعليم وبالتأكيد....الزراعة اإلعالم، الصناعة، الطب،: عهده كسابق
   األمر يتجاوز ال قد إذ وجهدا تنقال تتطلب ال كما األحيان من الكثير في دقائق بضعة تتعدى ال قد المعلومة عن

  ....زر على الضغط

 في وخاصة الجزائر في ببطء يسير مازال واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام أن في تكمن المشكلة لكن   
 في الكافي للتكوين األساتذة افتقار الى السبب يعود وقد واآلداب، واالجتماعية اإلنسانية العلوم وكليات أقسام
 والتقنيات العالي التعليم في المتبعة والمناهج البرامج ومواكبة توافق عدم الى أو التكنولوجيا هذه استخدام مجال

 الى محالة ال يؤدي وماتيالمعل المجال في الحاصلة التطورات ومسايرة التوافق فغياب الحديثة، المعلوماتية
  .مستواه أو تعليمها نمط كان مهما تعليمية مؤسسة أي قبل من المتبناة التعليمية المناهج مصداقية إضعاف

 المحتشم االستخدام الى فإضافة عديدة، قصور أوجه يعاني أنه بالدنا في العالي التعليم لواقع المتتبعون ويرى   
 تسعى إذ فقط، الغربية الجامعات هنا يقصد وال. الجامعات من بغيرها ارنةمق واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا
 يعتقد العربي، الخليج جامعات وخاصة أنظمتها في التكنولوجيا هذه استدماج الى العربية الجامعات من العديد

 في ليديةالتق الطرق اعتماد في االستمرار على فعالوة الجامعي، األستاذ أدوار طال القصور أن المالحظون
 من العلمي التقدم جعل عصر في المتطورة التكنولوجيا على تعتمد التي الحديثة الطرق وإهمال التدريسية العملية
 دافعيتهم وتراجعت الطلبة من الكثير لدى الدراسة عن العزوف ظاهرة الى أدى مما صغيرة، قرية العالم
 الى ليسعى لألستاذ تحديا تشكل تعد لم كما لقدراتهم، مثيرةال البيئة تمثل تعد لم الجامعة كون واالبتكار لالنجاز
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 الحقيقية المشكالت تعالج والتي الجامعات أساتذة بها يقوم التي البحوث ندرة يفسر قد ما وهو ذاته تطوير
 ودراسات بحوث من الجامعات مخرجات بين تام شبه انفصاال نجد األحيان من الكثير وفي أنه بل للمجتمع،
  .أنشأها الذي المجتمع من جزءا تمثل ال وكأنها خارجها التطبيقية توالمجاال

 هيئة من والمعرفة العلم ذوي خدمات عن عندنا القرار اتخاذ وتنظيمات مؤسسات استغناء سبب يرجع وقد    
 لألسف الجامعي األستاذ ساهم التي النمطية الصورة تلك هو المتطورة الدول في يحدث كما الجامعي، التدريس

 وتقنياته ووسائله مدخالته أن فطالما بالواقع، يرتبط ال بحت نظري أكاديمي شخص أنه من نفسه عن تكوينها في
  ...غيره انتباه تشد أو تثير فال...الصفة بذات مخرجاته تكون أن المتوقع فمن الواقع بهذا مرتبطة ليست

  :المراجع 

 ودور األقصى جامعة طلبة لدى وأسبابه كاديمياأل التعثر:محمود أيمن وصبح، حسن محمود األستاذ، -1
 المجلد ،)اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية الجامعة مجلة معالجته، في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

  .2010: 1ع ،18

 ضوء في الدراسي بالتحصيل وعالقتها الضبط واتجاه واألكاديمية العامة الكفاية معتقدات: حنان الحربي، -2
 ماجستير رسالة ،القرى أم جامعة وطالبات طالب من عينة لدى واألكاديمية الديموغرافية المتغيرات عضب

 . 2006 السعودية العربية المملكة: القرى أم جامعة منشورة، غير
 تحقيقه ومدى المعلمين بكليات التدريس طرائق و المناهج قسم برنامج: عويد بن الحميد ،عبد الخطابي -3

 بكلية المعلمين الطالب نظر وجهة من االبتدائية المرحلة لمعلم الالزمة األساسية المهنية فاياتالك لبعض
: القرى أم مطابع ،2العدد ،16المجلد اإلنسانية، و واالجتماعية التربوية للعلوم القرى أم جامعة ،مجلةجدة
 .2004جدة
 القاهرة: الكتب عالم الثاني، الجزء ،فيالمعر النفس علم معاصرة دراسات: أحمد المنعم عبد الدردير، -4

2004. 
  .2001مصر: للجامعات النشر دار ،1ط ،2ج ،المعرفي النفس علم: مصطفى فتحي الزيات،- 5
 وجهة من تنميتها وأساليب ومعوقاتها االلكتروني التعليم كفايات توافر مدى: سليمان بنت منال السيف،-6

 المملكة: سعود الملك جامعة منشورة، ماجستير ،سعود الملك بجامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر
  .2009 السعودية العربية
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 وطالبات طالب نظر وجهة من األنترنت عبر الجامعي التعليم في التفاعل: حسين اإلله عبد العرفج، -7
 االنسانية العلوم( فيصل الملك لجامعة العلمية المجلة ،)األربعة المحاور( باألحساء المفتوحة العربية الجامعة
  .2007 السعودية العربية المملكة: 2ع ،9 المجلد ،)واألدارية

 التعليمية للمهام باألردن الخاصة اإلسراء بجامعة التدريس هيئة أعضاء أداء تقدير: حسن محمد العمايرة،-8
: األيام مؤسسة ، 2 ع ،7 المجلد والنفسية، التربوية العلوم مجلة ،طالبهم ونظر نظرهم وجهة من بهم المناطة
 .2006 البحرين

 السلوك تدعيم في الثانوية المرحلة معلمي لدى التربوية المهارات إسهام مدى: عايض اهللا عبد فردان، آل -9
 للعلوم العربية نايف جامعة منشورات ،والطالب المعلمين نظر وجهة من الطلبة لدى واألمني االجتماعي
  . 2007لسعوديةا العربية المملكة: األمنية
 .2006  مصر: الوراق ،1ط ،للمعلمين المهنية التنمية أساسيات: وجيه دبابنه، و وجيه ،جالفو -  10
 كما النموذج األكاديمي المرشد خصائص:  إبراهيم سكرين والمشهداني،  اهللا عبد أحمد المشهداني، - 11 

 والنشر للصحافة األيام مؤسسة ،4العدد ،6المجلد ،والنفسية التربوية العلوم مجلة العليا، الدراسات طلبة يدركها
  .2005 البحرين والتوزيع،

 طالب من الذاتية الفاعلية ومنخفضي مرتفعي لدى المعرفة وراء ما مهارات: سليمان بن محمد الوطبان، - 12
  .2006 السعودية العربية المملكة:  النفس وعلم التربية رسالة ،27 ع ،القصيم  جامعة
 مجلة ،التنمية عجلة دفع في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أثر: زينب التركي، وبن الوهاب عبد ة،بريك بن- 13

 .2010: 7 ع الباحث،
  .2002الجزائر: الهدى دار ،01 سلسلة ،التدريس في الوافي:فوزي درديري، بن -  14
 القاهرة: العربي لفكرا دار ،1ط ،والفعال والعشرون الحادي القرن مدرس: جابر الحميد عبد جابر،  -  15

2000 .  
  .2007 السليمانية الجامعة ،التدريس هيئة لعضو األداء جودة تحسين سبل: الجبار عبد نظام حسين، - 16
- المتوقعة أدواره( والعشرين الحادي القرن تحديات ضوء في الجامعي المدرس: رزق سهيل دياب، - 17

 2006 فلسطين اإلسراء، لجامعة العلمي المؤتمر ،)ومقوماته سماته
 شؤون مجلة 55 ،ع "والقياسي النظري البناء"  الذاتية الكفاءة توقعات: جميل سامر رضوان،-  18

  .1997 الشارقة:اجتماعية
   مسيرته من األولى السنوات في المبتدئ الجامعي األستاذ يواجهها التي صعوبات: الناصر عبد سناني، - 19

  .2012 الجزائر: بقسنطينة محمود منتوري جامعة منشورة، دكتوراه ،المهنية
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 جامعة مجلة ،منها المحققة واالشباعات لألنترنت دمشق جامعة أساتذة استخدام: حمزة بارعة شقير،- 20
  .2009 سوريا): 2+1( ع ،25 المجلد دمشق،
 تيرماجس ،الجامعة ألستاذ الوظيفي بالرضا المرتبطة األكاديمية العوامل: كمال أحمد سناء السالم، عبد - 21

  .2005 مصر: شمس عين جامعة منشورة،
  
  
  .2001 القاهرة: العربي دارالفكر ،1ط ،للتدريس جديدة آفاق نحو: تغريد عمران، - 22
 للجودة مدخل التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية: علي توفيق وعالم، سعيد محمد ردمان غالب، - 23

 .2008: 1 ع األول، المجلد الجامعي، التعليم جودة لضمان العربية المجلة ،الجامعي التعليم في الشاملة
  2002 مصر: الجمهورية الشركة ،فيها المعلم وأدوار التعليم مهنة: وآخرون أحمد محمد كريم،-  24
  .2002عمان: المسيرة دار ،1ط ،العامة التدريس طرائق: محمود محمد والحلية، أحمد توفيق مرعي، - 25
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  :المداخلة عنوان

 اتجاهات أساتذة جامعة المسيلة نحو استعمال تكنولوجيا المعلومات في التدريس و البحث العلمي

 

 دودو صونيا ، سنة أولى دكتوراه علم النفس المرضي المؤسساتي -

  جامعة ورقلةعبد الكريم قريشي ، : أ،د: إشراف            

  :مقدمة
 أصبح لذا وتقنية المعلومات، والتكنولوجي العلمي دمالتق عن الناجمة السريعة بالتغيرات العصر هذا يتميز

 كثرة مثل عنها تنجم قد التي المشكالت التغيرات لمواجهة هذه مواكبة ألنظمة التعليميةا على الضروري من

 ظهور إلى التغيرات هذه أدت وقد، المسافات وبعد المعلميناألساتذة و  المتعلمين ونقص عدد وزيادة المعلومات

 من والتي جعلت المعلومات، تقنية في التكنولوجية الثورة ظهور مع خاصة والتعلم، للتعليم ائق عديدةوطر أنماط

 متعددة غنية لبيئات المتعلم وحاجة مع اآلخرين، الخبرات تبادل إلى الحاجة زيادة إلى أدى مما صغيرة قرية العالم

 ومن والتعلم، التعليم في الجديدة والوسائل لطرائقوا األساليب من فظهر الكثير الذاتي، والتطوير للبحث المصادر

 من حاسوب الحديثة االتصال آليات باستخدام للتعلم طريقة بأنه يعرف والذي اإللكتروني، التعلم ظهور ذلك

 بوابات وكذلك إلكترونية، بحث ومكتبات وآليات ورسومات وصورة صوت من المتعددة ووسائطه وشبكاته

 للمتعلم المعلومة إيصال في أنواعها بجميع التقنية استخدام أي الفصل الدراسي، في أو عدب عن كان سواء اإلنترنت

  )2005 والمبارك، الموسى( .  فائدة وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر
 على المطروحة األولويات سلم على مهماً موقعاً تحتلفي بالدنا  التعليمي النظام تجابه التي التحديات إنو

 فالنظام ومناقشتها، األمة بمستقبل المتعلقة القضايا دراسة عندوالتعليم الجامعي بصفة خاصة  معلتبال المنشغلين

 ومدرجات وورشات أبنية كونها من وأشمل أبعد واإلجراءات، العالقات من واسعة منظومة ي بالجامعة التعليم

 .المواطن إليه تميين الذي بالمجتمع تعنى األمر واقع في المنظومة هذه نأ حيث وطلبة، أساتذةو
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 مشاكلها، لحل البداية أنه على التعليم إلى تنظر فإنها وكفايتها، بأمنها المتقدمة المجتمعات تفكر عندما لذا

 الصعيد على سواء الشامل، بمفهومه االجتماعي للتغيير وسيلةالجامعية  المؤسسات لتصبح تطويره على فتركز

  .العالم في سيالسياالثقافي و الصعيد على أو االقتصادي
 وفي المجتمعات، بناء في الفقري العمود يشكل والتكوين الجامعي بالتعليم االهتمام فإن المنظور هذا ومن

 التكنولوجية المستحدثات صعيد على والتطور والتكنولوجي العلمي التقدم مواكبة الضروري من أصبح نفسه الوقت

 الفرد تكوين في يسهم الجامعي أو العالي التعليم أن وبما ت،والمجتمعا األفراد من كل على آثار من تحدثه وما

 يجعله مما التعليمي الهرم قمة يمثل الجامعي التعليم وألن معاً، والمستقبل الحاضر في مالمحه وبلورة والمجتمع

 بكل جتمعالم يغذي الذي االستراتيجي الرصيد باعتباره المنشودة، التنمية إحداث في واألوفر األكبر القسط يتحمل
  .المختلفة الحياة مجاالت في التنمية بأعباء النهوض على القادرة البشرية الكوادر من احتياجاته
 فهم على القائمين الخريجين إعداد في بدورها للقيام فعاليتها لزيادة الجامعي التعليم نظم تطوير من بد ال لذلك

 دور وله للبشر، استثمار أثمن التعليم أن وبما المجتمع، في الحادثة التغيرات ومسايرة معها والتعامل المتغيرات تلك

 إعداد من به تقوم بما االستثمار هذا مرتكزات أهم تعد التعليمية الوسائل فإن وازدهارها، األمم تقدم في رئيس

 ،جياتالوسائل والتكنولو تلك في النظر إلعادة ماسة بحاجة مجتمعنا أن في شك وال والتي والعمل، للحياة الجيل
 والتطبيق النظري الجانب بين الهوة لجسر وبحاجة والتكنولوجي، العلمي التقدم مع شياًاتم التدريس وأساليب

 المعرفي االنفجار تواكب ومقررات بوسائل وتقنيات وإمداده ،األستاذ على االهتمام تركيز خالل من وذلك العملي،

  .المعاصرة المعايير ظل في لكذ وكل التكنولوجية والمستحدثات التكنولوجي والتقدم
 لإلنسان العصري التطور فرضها ضرورة آخر ميدان أي في التكنولوجيا مثل مثلها التعليم تكنولوجيا تعدو

 في التطورات ليواكب والتقدم للتطوير الجامعيين سبيل وهي والتكاليف، والجهد الوقت لتوفير المستمر سعيه في
  . األخرى الحياة مجاالت

 ااستخدامه أن إال ،اتبنته التي الدول فيا نجاحه أثبتت التي األولية والنتائجالوسائل التكنولوجية  ةأهمي ورغم
استعمالها  نحو الجامعي التعليم أساتذة نظر وجهات الستكشاف دفعنا ما الجزائرية الجامعات في بداياته في الزال

  ..البحث العلمي يواالعتماد عليها في التدريس وف
  :اإلشكالية -1

ومن هذا المنطلق وباعتبارنا طلبة جامعيين فإننا الحظنا تفاوت في استعمال األساتذة للوسائل التكنولوجية 
سواء في عالقاتهم مع الطلبة أو في تعامالتهم وفي بحثهم العلمي، هذا التفاوت جعلنا نتساءل عن األسباب التي 

ي عملية التدريس وفي بحثهم العلمي، لذلك انطلقنا تجعل بعض األساتذة ال يعتمدون على الوسائل التكنولوجية ف
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ما هي اتجاهات أساتذة جامعة المسيلة نحو استعمالهم للوسائل : في دراستنا هذه من تساؤل مركزي يتمثل في
  التكنولوجية في التدريس وفي البحث العلمي؟

  :وتحت هذا السؤال ندرج أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي
  للتدريس؟ التكنولوجية الوسائل على المسيلة جامعة تتوفر هل .1

 التدريس؟ عملية في التكنولوجية الوسائل الجامعي األستاذ يستعمل هل .2

 ؟العلمي البحث في التكنولوجية الوسائل على الجامعي األستاذ يعتمد هل .3

 ؟والزمالء الطلبة مع التواصل في التكنولوجية الوسائل على يعتمد الجامعي األستاذ هل .4

  :سةالدرا فرضيات -2
  .على الوسائل التكنولوجية للتدريس جامعة المسيلةال تتوفر  :الفرضية األولى
  .األستاذ الجامعي ال يستعمل الوسائل التكنولوجية في عملية التدريس :الفرضية الثانية
  .األستاذ الجامعي يعتمد على الوسائل التكنولوجية في البحث العلمي :الفرضية الثالثة
  .ستاذ الجامعي يعتمد على الوسائل التكنولوجية في التواصل مع الطلبة والزمالءاأل :الفرضية الرابعة

  :أهمية الدراسة-4
 حل في تساهم التعلمية التعليمية العملية في حديثة تقنية ابوصفهالتكنولوجيا  أهمية من الدراسة أهمية تنبع

 الفروق مراعاة عدم ومشكلة المعلومات وثورة المعرفي االنفجار مثل العلمية والدراسية المشكالت من الكثير

  .والمدربين المؤهلين األساتذة عدد ونقص بالطلبة الدراسية القاعات وازدحام المتعلمين بين الفردية
  :أهداف الدراسة-5

  :تحقيق مجموعة من النتائج وهي إلىنهدف من خالل دراستنا هذه 
 .المسيلة جامعة يف والمتوفرة للتدريس التكنولوجية الوسائل  على االطالع •
  .العلمي البحث في التكنولوجية الوسائل على الجامعي األستاذ اعتماد ىمد على التعرف •
 الطلبة مع التواصل في التكنولوجية الوسائل على الجامعي األستاذ اعتماد ىمد على التعرف •

  .والزمالء
 .التدريس عملية في التكنولوجية للوسائل الجامعي األستاذ استعمال ىمد على التعرف •
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  :النظري ثراتالتعليم في ال ياتكنولوج -6
  :مفهوم التكنولوجيا     
 على تزيد لمدة بالصناعات التكنولوجيا مفهوم ارتبط وقد، الفنية المهارة تنظيم يعني تكنولوجيا مصطلح إن

  .والتعليم التربية عالم المفهوم يدخل أن قبل القرن والنصف
 .محددة وظيفة لتأدية منطقي بشكل دراسة المهارات أي الفنون أو راتالمها علم تكنولوجيا وتعني 

 أم كانت مادية المتاحة اإلمكانات جميع وتستخدم المنظمة، المعارف وفق تسير نظامية طريقة والتكنولوجيا

 غير

 وصف يمكن كما .الكفاية أو اإلتقان من عالية درجة إلى فيه، المرغوب العمل إلنجاز فعال بأسلوب مادية،
 تطبيق تشمل التعليم تكنولوجيا أن الظاهر فإن وعليه عملية، ألغراض المعارف تطبيق علم بأنها التكنولوجيا
 )2005الجمل،  حسين علي أحمد( .والتدريب التربية في المشكالت لحل ةمنظومي بطريقة المتوافرة المعارف

 :معان ثالثة وللتكنولوجيا

 .العلمية للمعرفة النظامي قالتطبي وتعني  :كعملية التكنولوجيا •

 .العلمية المعرفة تطبيق عن الناتجة والمواد واألجهزة األدوات، وتعني  :كنواتج التكنولوجيا •

 مثل معا، ونواتجها العمليات إلى النص يشير عندما المعنى بهذا وتستعمل  :معا ونواتج كعملية التكنولوجيا •

 .الحاسوب تقنيات

 تكنولوجيا مصطلح ظهر النظم أسلوب واستخدام المبرمج والتعليم سلوكيةال األهداف حركة ازدهار وبعد

 والتطوير اإلنتاج بعمليات اهتم بل األفراد إدارة أو اإلنتاج عمليات على فقط يركز لم الذي التعليم تقنيات أو التعليم
  )2005الجمل،  ينحس علي أحمد( .البعض بعضها مع تتفاعل عناصر أنها على واإلدارة والتقويم واالستخدام

 األفراد تشمل ومتداخلة متشابكة عملية بأنها التربية تكنولوجيا األمريكية االتصاالت جمعية وتعرف
 جوانب جميع في تدخل التي المشكالت لتحليل الالزمة والتنظيمات واألدوات واألفكار واألساليب واألشخاص

  .بذلك المتصلة العملية وإدارة نتائجها وتقويم وتنفيذها تالمشكال لهذه المناسبة الحلول وابتكار اإلنساني التعليم
  )112ن ص 2004: سالم أحمد(

 وهي التربوية، التقنيات من فرعية مجموعة فهي التعليمية، التقنيات عليها ويطلق التعليم تكنولوجيا أما
 المشكالت، تحليل في تتبع التي والتنظيمات واألدوات واألفكار واألساليب األفراد تشمل ومتكاملة مركبة عملية

 يمكن وموجها هادفا التعليم فيها يكون مواقف في وإدارتها وتقويمها، وتنفيذها، لها المناسبة الحلول واستنباط
 .وتطويرها التعليمي، النظام مكونات إدارة فهي وبالتالي، فيه، التحكم
 المتصلة والظروف والتعلم، التعليم عملية تنظيم على فيدل التعليم تكنولوجيا التعليمية التقنيات مفهوم أما
 أثره يمتد شاملة بصورة وتطويره التربوي، النظام تنظيم على الدال التربوية التقنيات مفهوم وبين بينه مفرقا بها
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 والمبنى التربوي، الجهاز وتدريب التعليمية، الوسائل وتوافر المدرسية الكتب وتأليف المنهاج، تطوير إلى
 الشناق، حسن قسيم( .التعليمية العملية في وتوظيفها والتعلم، التعليم استراتيجيات أفضل عن ثوالبح المدرسي

 )2010دومي،  بني
 تقنيات جمعية تعريف هو التعليم، تقنيات أو التعليم تكنولوجيا بها عرف التي التعريفات آخر من وكان

 التعليم
 أو التعليم تكنولوجيا أن نصه كان والذي م 1994 عام يريتش وريتا سيلز، باربارا بواسطة األمريكية واالتصال
 وتقويمها وإدارتها واستخدامها وتطويرها والمصادر العمليات تصميم في والتطبيق النظرية هي التعليم تقنيات
  .التعلم أجل من

  
ة التعلـيم  أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها األستاذ لتحسين عملي: تُعرف وسائل تكنولوجيا التعليم بأنهاكما 
، ويتضمن تعريف وسائل تكنولوجيا التعليم إمكانيات البيئة المحيطة بموقف التعلم كنوع مـن وسـائل   "والتعلم

تكنولوجيا التعليم باعتبار أن المستقبل يتعامل معها بعد انتهاء الموقف التعليمي وسوف يعمل بها بعد تخرجه، لذا 
وتبدأ البيئة مـن قاعـة الـدرس    . لتقديم المادة التعليمية للطالب كان من األهمية األخذ بها بقوة كوسيلة فعالة

 .وتجهيزاتها إلى المحيط الخارجي
ويمكن لوسائل تكنولوجيا التعليم أن تلعب دوراً هاماً في النظام التعليمي، ورغم أن هذا الدور يكون أكثر 

المفاهيمي للمجال من جهة،  وضوحاً في المجتمعات التي نشأ فيها هذا العلم، كما يدل على ذلك النمو
والمساهمات العديدة لتقنية التعليم في برامج التعليم والتدريب وكما تشير إلى ذك أديبات المجال، إال أن هذا 

دون التأثير المباشر في عملية التعلم ) إن وجدت(الدور في جامعاتنا ال يتعدى االستخدام التقليدي لبعض الوسائل 
: علي بن راجية.( لألسلوب العلمي الذي يؤكد عليه المفهوم المعاصر لتقنية التدريسوافتقاد هذا االستخدام 

2010(  
  :الدراسة الميدانية -7
  :المنهج المتبع 7-1

نحو استعمال  الجامعي التعليم أساتذة نظر وجهة على التعرف منها الهدف استكشافية دراسة الحالية الدراسة
  .تساؤالتها عن لإلجابة التحليلي الوصفي المنهج الختيار دفعنا ما بحث العلميالوسائل التكنولوجية في التدريس وال

  :وسيلة جمع البيانات 7-2
توفر الوسائل (للتحقق من مدى صحة هذه الفرضيات قمنا بتصميم استبيان يتكون من أربع محاور، 

نولوجية في البحث العلمي، التكنولوجية، استعمال الوسائل التكنولوجية في التدريس، استعمال الوسائل التك
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عبارات ببدائل ) 06(كل محور يتكون من ستة ). استعمال الوسائل التكنولوجية في التواصل مع الطلبة والزمالء
باإلضافة إلى تقنية المالحظة باعتبارنا طلبة جامعيين نعيش الواقع ونالحظه يوميا ، )دائما، أحيانا، أبدا(ثالثية 

 .في المدرجات وعلى مستوى المكتبة الجامعيةداخل حجرات الدراسة وكذا 
  
  
  
  :األساليب اإلحصائية  7-3

بعد توزيع االستمارة واستعادتها من أفراد العينة، قمنا بتبويب النتائج باالعتماد على الحزمة اإلحصائية 
دق وصحة ، والتي من خاللها قمنا باستعمال النسب المئوية من أجل التأكد من ص)spss(للعلوم االجتماعية 
  .فرضيات الدراسة

  :مجتمع وعينة الدراسة 7-4
يتألف مجتمع دراستانا هذه من كل أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد بوضياف 

على عينة عشوائيا قمنا بتوزيع االستمارة بالمسيلة، على اختالف األقسام المنتمين إليها ، أما عينة الدراسة فإننا 
  :، موزعين كما يليكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأستاذا من ) 65( تتكون من

 النسبة العدد القسم

 % 30.7 20 علم النفس

 % 38.4 25 علم االجتماع

 % 18.4 12 إعالم واتصال

 % 12.3 08 تاريخ

 100 65 المجموع

  توزع أفراد العينة حسب القسم): 01(الجدول رقم



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

431 

  
  أفراد العينة حسب القسمع زتو): 01(الشكل رقم 

حسب النتائج الموضحة في الشكل فإننا نالحظ أن أفراد العينة متوزعين على أربعة أقسام بنسب متفاوتة 
، أما قسم اإلعالم واالتصال  % 31يليه قسم علم النفس بنسبة  %39في مقدمتها قسم علم االجتماع بنسبة تفوق 

  .جاء قسم التاريخ  %12ة ، وفي األخير وبأقل نسب % 18فتمثله نسبة 
إن هذا التوزع والتباين في التوزيع يساعد في اختبار الفرضيات ويعطينا مجال أوسع من البيانات المتعلقة 

  . بموضوع الدراسة، السيما ما تعلق منها باألستاذ 
  :عرض وتحليل النتائج 7-5

  توفر الوسائل التكنولوجية: المحور األول
 أبدا أحيانا دائما ـاراتالــــعــــــبـــ الرقم

 % ت % ت % ت

 % 77 50 % 20 13 % 03 02 توفر اإلدارة لألستاذ الوسائل التي يطلبها 01

 % 49 32 18.4 12 % 18.4 12 المدرجات تحتوي على أجهزة سمعية بصرية  02

 97%  63 % 03 02 % 00 00 توجد قاعات انترنت تحت تصرف األساتذة 03

 wifi)( 00 00 % 00 00 % 65 100%ية فضاء أنترنت مفتوح  يتواجد بالكل 04

 % 92 60 % 08 05 % 00 00 المكتبة الرقمية تحت تصرف األساتذة 05

لألستاذ الحرية في استعمال جهاز العرض لتقديم  06
 الدرس

12 18.4 % 22 33.8 31 47.6 % 

  ولاستجابة أفراد العينة حول عبارات المحور األ ):02(رقم  الجدول
من خالل النتائج المبينة في الجدول فإننا نالحظ أن هناك إجماع من طرف األساتذة على عدم توفر الوسائل 
التكنولوجية على مستوى الكلية واألقسام، وإن توفرت فإنها بالشكل الضعيف والذي ال يساعد األستاذ على 

  .االستفادة منها واستغاللها في أدائه مهامه التدريسية والبحثية
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والنتائج تؤكد على أنه ليس هناك قاعات انترنت خاصة باألساتذة، وليس هناك فضاء مفتوح لألنترنت 
سواء للطلبة أو األساتذة، كما أن المكتبة الرقمية كذلك ليست في متناول األساتذة، وال يمكنهم االستفادة من 

ئل التي يطلبونها والتي يحتاجونها في أداء  الخدمات الرقمية، ضف إلى ذلك فإن اإلدارة ال توفر لألساتذة الوسا
  .مهامهم 
  
  

  الوسائل التكنولوجية في التدريس استعمال: المحور الثاني
 أبدا أحيانا دائما الــــعــــــبــــارات الرقم

 % ت % ت % ت

لتقديم ) datachow(استعمل جهاز العرض  01
 الدروس

05 07 % 32 49% 28 43% 

الكمبيوتر إلى المدرج أو  اصطحب معي جهاز 02
 الحجرة

12 18.4% 28 43% 25 38% 

 %23 15 %50.7 33 % 26 17 أقدم المحاضرة للطلبة مطبوعة  03

 %40 26 %26 17 %33.8 22 أعرض على الطلبة مواقع وكتب رقمية مكملة  04

 %66 43 %18.4 12 %15.3 10 استعمل مكبر الصوت في المدرج 05

  تجابة أفراد العينة حول عبارات المحور الثانياس ):03(رقم  الجدول
من خالل النتائج المسجلة في الجدول فإننا نالحظ أن هناك تبيان في استجابات األساتذة أفراد العينة حول 
مدى استعمالهم للوسائل التكنولوجية في عملية التدريس، حيث نالحظ أن استعمال جهاز العرض في تقديم 

) % 43(يستعملونه أحيانا فقط، في حين نسجل ) %49(أن تقريبا نصف أفراد العينة الدروس قليل جدا، حيث 
 %66(منهم ال يستعملونه مطلقا، وكذلك بالنسبة إلى مكبر الصوت على مستوى المدرجات فإننا نالحظ أن نسبة 

  .يستعملونه أحيانا فقط) %18(من أفراد العينة ال يستعملونه مطلقا، و ) 
منهم يحملونه ) %43(من أفراد العينة ال يصطحبون معهم جهاز الكمبيوتر و ) %38( كما نسجل كذلك أن

معهم أحيانا فقط، وفي نفس السياق نسجل عدم اعتماد األساتذة على تقديم المحاضرات المطبوعة، حيث أن 
  .ا فقطفقط يقدمون محاضراتهم مطبوعة دائما، في حين أكثر من نصف أفراد العينة يقدمونها أحيان) 26%(
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  الوسائل التكنولوجية في البحث العلمي استعمال: المحور الثالث
 أبدا أحيانا دائما الــــعــــــبــــارات الرقم

 % ت % ت % ت

أعتمد على المصادر االلكترونية في جمع  01
 المعلومات

16 24.6 33 50.7% 16 24.6% 

في تحليل ) Excel, SPSS(استغل البرمجيات  02
 اناتالبي

17 26% 41 63% 07 10.7% 

 %86 56 %10.7 07 %03 02 أنخرط في المنتديات العلمية والمجالت الرقمية 03

 %00 00 30.7 20 %69 45 أتابع مستجدات البحث العلمي على الشبكة العنكبوتية 04

 %51 33 %37 24 %12.3 08 أنشر مقاالت وبحوث على صفحات النات 05

  جابة أفراد العينة حول عبارات المحور الثالثاست ):04(رقم  الجدول
من خالل النتائج المسجلة في الجدول فإننا نالحظ أن أغلبية األساتذة يعتمدون على الوسائل التكنولوجية في 
البحث العلمي، ولو بنسب متفاوتة وبطرق مختلفة، حيث نسجل أن أكثر من نصف أفراد العينة يعتمدون على 

في جمع البيانات، وباقي أفراد العينة انقسموا بالتساوي بين عدم االعتماد، واالعتماد الدائم  المصادر االلكترونية
  .على هذه المصادر

أما فيما يتعلق بمدى استغالل األساتذة للبرمجيات في البحث العلمي وتحليل البيانات فإننا نسجل أن أكثر من 
يستعملونها دائما، ) %26(انا فقط، في حين نسجل أن من أفراد العينة أكدوا  بأنهم يستعملونها أحي) 63%(

بالمقابل فإننا نسجل أن أكثر من نصف أفراد العينة ال ينشرون بحوثهم ومقاالتهم  على صفحات النت، بينما 
ينشرون دائما مقاالتهم وبحوثهم على ) %12.3(ينشرون ذلك أحيانا فقط، وتبقى نسبة قليلة منهم ) %27(نسجل 

  .صفحات النت
وحسب استجابات أفراد العينة كذلك فإننا نسجل أن أغلبية األساتذة يتابعون مستجدات البحث العلمي على 

  .منهم يتابعون ذلك دائما، والباقي أحيانا فقط) %69(الشبكة العنكبوتية، حيث نسجل أكثر من 
) %03(ولم نسجل سوى في حين نجد أن األساتذة غير منخرطين في المنتديات العلمية والمجالت الرقمية، 

أحيانا فقط، وباقي أفراد العينة غير منخرطين تماما في مثل هذه النوادي ) %10.7(فقط منخرطين دائما، ونسبة 
  . والمجالت
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  الوسائل التكنولوجية في التواصل مع الطلبة والزمالء استعمال: المحور الرابع
 أبدا أحيانا دائما الــــعــــــبــــارات الرقم

 % ت % ت % ت

 50.7 33 33.8 22 %15 10 استعمل البريد االلكتروني في التواصل مع زمالئي األساتذة  01

 % 83 54 10.7 07 %06 04 أفضل إرسال الدروس للطلبة عن طريق البريد االلكتروني 02

أثناء اإلشراف أتبادل المعلومات مع الطلبة عن طريق   03
email 

14 21.5 22 33.8 29 44.6 

استعمل مواقع التواصل االجتماعي للنقاش مع الطلبة  04
 والزمالء

09 14 % 17 26 % 39 60 % 

 38.4 25 32.3 21 % 29 19 أطلع على بريدي االلكتروني باستمرار 05

  استجابة أفراد العينة حول عبارات المحور الرابع ):05(رقم  الجدول
ظ أن األساتذة ال يعتمدون بكثرة على الوسائل التكنولوجية من خالل النتائج المسجلة في الجدول إننا نالح

من أفراد العينة ال يفضلون إرسال الدروس للطلبة عن طريق ) %83(في التواصل مع الطلبة، حيث نسجل 
  .ال يستعملون مواقع التواصل االجتماعي للنقاش مع الطلبة والزمالء) %60(البريد اإللكتروني، و

من أفراد العينة يستعملون دائما البريد اإللكتروني للتواصل مع الطلبة ) %15(كما نسجل كذلك أن 
فقط يتبادلون ) % 21.5(والزمالء، وأكثر من نصف أفراد العينة ال يستعملون ذلك أبدا، كما نسجل كذلك أن 
العينة ال من أفراد ) %44(المعلومات دائما مع الطلبة الذين يشرفون عليهم أثناء مرحلة التخرج، وأكثر من 
  .يتبادلون أبدا المعلومات مع الطلبة خالل مرحلة اإلشراف عن طريق البريد االلكتروني

أما فيما يخص استعمال األساتذة للبريد اإللكتروني فإن األساتذة يطلعون على بريدهم اإللكتروني باستمرار، 
وهو ما يوحي عدم استعمالهم  منهم ال يطلعون على بريدهم اإللكتروني باستمرار) %38.4(وسجلنا وجود 

  .البريد االلكتروني باستمرار
  :تحليل النتائج على ضوء الفرضيات 7-6 

  .على الوسائل التكنولوجية للتدريس ة المسيلةال تتوفر جامع : الفرضية األولى
لوجية من خالل النتائج المتحصل عليها انطالقا من استجابة أفراد العينة على محور تواجد الوسائل التكنو

في الجامعة ، وكذا من خالل ما الحظناه ونحن نتنقل بين الحجرات والمدرجات فإننا سجلنا عدم توفر جامعة 
المسيلة على الوسائل التكنولوجية الالزمة لقيام األستاذ بدوره على أحسن ما يرام وبما يتماشى مع التطور 
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حيث أننا لمسنا غياب كلي لفضاءات األنترنت التكنولوجي الذي والتطور الحاصل في مختلف نواحي الحياة، 
على مستوى الجامعة، وحتى قاعة االنترنت فهي ال تغطي حجم الطلبات، وال توفر أدنى الخدمات سواء للطلبة 

  .أو لألساتذة
ومن جهة أخرى فإن لكل قسم من أقسام الكلية جهاز عرض داتاشو واحد وهو غير كافي تماما، ومن 

استعماله في ظل غياب الكهرباء في أغلبية حجرات الدراسة، وإن توفرت اإلنارة الصعب الحصول عليه و
معطلة كلية تقريبا وهو ما الحظناه ميدانيا في أغلبية األقسام )  (Prisesالكهربائية فإن مآخذ التيار الكهربائي 

وت إال أنها وحتى على مستوى قاعات المطالعة، ورغم أن المدرجات ظاهريا مجهزة بأجهزة العرض والص
  .غير مستغلة تماما وهي شبه موجودة فقط

وبالتالي ومن خالل هذا فإننا نسلم بصحة الفرضية األولى ونقر بأن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
  .بجامعة المسيلة ال تتوفر على الوسائل التكنولوجية للتدريس

  .التدريس ئل التكنولوجية فييعتمد على الوساال األستاذ الجامعي  :الفرضية الثانية   
استعمال األستاذ الجامعي  من خالل النتائج المتحصل عليها انطالقا من استجابة أفراد العينة على محور

وانطالقا من تواجدنا ميدانيا وتنقلنا بين الحجرات والمدرجات، وحسب ما تحصلنا عليه من للوسائل التكنولوجية 
واألساتذة، فإن األستاذ الجامعي يبقى بعيد عن استعمال الوسائل التكنولوجية خالل احتكاكنا بالعديد من الطلبة 

في عملية التدريس، من جهة يرجع ذلك لعدم توفرها بالشكل المطلوب على مستوى حجرات ومدرجات 
التدريس، ومن جهة أخرى اعتماد األساتذة على الطريقة الكالسيكية في تقديم الدرس والمحاضرات، أما 

لتطبيقية فإننا نالحظ أنها عبارة عن عرض للبحوث، فالطالب هو الذي يقوم بعرض محتوى بحثه الحصص ا
على زمالئه في أغلب األحيان، واألستاذ يلعب دور الموجه فقط،  فلو توفرت المدرجات والحجرات على 

مع التكنولوجيا، خاصة لما  الوسائل التكنولوجية المناسبة لتغيرت المعطيات، وحتما فإن األستاذ يتأقلم شيئا فشيئا
  .توفره له من سهولة وفعالية في إيصال المعلومات للطلبة، وجلب انتباههم لما يقدمه من معلومات وأفكار

، وهو ما التدريس يعتمد على الوسائل التكنولوجية فيال األستاذ الجامعي إن هذه النتائج تجعلنا نقر بأن  
  .يؤكد على تحقق الفرضية الثانية

 .األستاذ الجامعي يستعمل الوسائل التكنولوجية في عملية البحث العلمي :رضية الثالثةالف
من خالل النتائج المتحصل عليها انطالقا من استجابة أفراد العينة على محور استعمال األستاذ الجامعي 

تنا فإننا سجلنا اعتماد ، وحسب ما لمسناه أثناء نقاشاتنا مع أساتذفي عملية البحث العلميللوسائل التكنولوجية 
على المصادر الرقمية في الحصول على المعلومات والبيانات، وكذا في االطالع على الدراسات السابقة 
والجديدة، وتحميل  الكتب واألطروحات، والمقاالت العلمية المتوفرة على الشبكة، سواء من خالل المكتبات 

يات العلمية التي توفر مثل هذه الخدمات العلمية، حيث توفر الجامعية الرقمية المفتوحة، أو من خالل المنتد
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المصادر الرقمية لألستاذ الوقت والراحة، وتسهل عليه الحصول  السريع على المعلومة والوصول المباشر إلى 
  .مختلف بنوك المعلومات الموجودة في كل أقطار العالم

لمتوفرة في تبويب وتحليل البيانات، كبرنامج ومن جهة أخرى فإننا سجلنا استعمال األستاذ للبرمجيات ا
)Excel  ( والحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( رغم أن العديد من األساتذة عبر لنا عن عدم ،

إتقانه الجيد للتعامل مع مثل هذه البرمجيات، ولجوئه في أغلب األحيان إلى من يثقن ذلك، سواء زمالء داخل 
رجها، وهذا راجع من جهة إلى ضعف تكوين األساتذة في مجال اإلعالم اآللي والتقنيات الجامعة أو مختصين خا

  .الحديثة، ومن جهة أخرى إلى عدم توفرها ونقص انتشارها في الجامعة
البحث العلمي، وهو ما  الوسائل التكنولوجية في يستعملاألستاذ الجامعي إن هذه النتائج تجعلنا نقر بأن 

  .رضية الثالثةيؤكد على تحقق الف
 .األستاذ الجامعي يعتمد على الوسائل التكنولوجية في التواصل مع الطلبة والزمالء :الفرضية الرابعة

من خالل النتائج المتحصل عليها انطالقا من استجابة أفراد العينة على محور اعتماد األستاذ الجامعي على 
، وحسب ما لمسناه أثناء نقاشاتنا مع الطلبة وأساتذتنا فإننا  في التواصل مع الطلبة والزمالءالوسائل التكنولوجية 

سجلنا انعدام التواصل الرقمي بين األساتذة والطلبة، فقليل من الطلبة من يملك بريد الكتروني، واألساتذة ال 
يابها يتعاملون عن طريق البريد االلكتروني، فمن جهة غياب االنترنت داخل الجامعة واألحياء الجامعية، وكذا غ

في أغلب البيوت الجزائرية ال يسمح لألستاذ باالعتماد عليها، ومن جهة أخرى ثقافة البريد االلكتروني 
  .والتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي غير منتشرة في جامعاتنا وفي مجتمعنا كذلك

بريد االلكتروني أما فيما يخص األساتذة المشرفين فهناك منهم من يفضل التعامل مع طلبته عن طريق ال
حتى يتسنى له التعامل مع جميع األفواج التي يشرف عليها، وتقديم مختلف التوجيهات وإفادتهم بما يلزم من 

  .دراسات ومعلومات مكملة ومدعمة لدراستهم
ويبقى التواصل بين األساتذة عن طريق الوسائل التكنولوجية ضعيف، فالقليل منهم من يتعامل بالبريد 

وحتى التعامل به أحيانا فقط، وعدم استعماله باستمرار وهذا طبعا راجع لعدم توفر االنترنت  االلكتروني،
  .بالشكل الدائم، والشامل

إن هذه النتائج تجعلنا نسلم بأن استعمال األستاذ للوسائل التكنولوجية في التواصل مع الزمالء والطلبة لم   
  .ود، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية الرابعة إلى حد مايرقى إلى المستوى المطلوب، فال يزال ضعيف ومحد
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  :نتائج الدراسة -8
  :بعد جمع البيانات وتحليلها تحصلنا على مجموعة من النتائج تمثلت أساسا في  
 .األساتذة طموح مستوى إلى ترقى وال جدا، قليلة الجامعة مستوى على التكنولوجية الوسائل - 

 ،المدرجات في وال الحجرات مستوى على ال منعدمة، شبه التدريس يةعمل في التكنولوجية الوسائل - 
 .التدريس في التكنولوجية الوسائل استعمال األساتذة على الصعب من وبالتالي

 .والزمالء الطلبة مع التواصل في الحديثة التكنولوجية األساليب استعمال يفضلون ال األساتذة أغلبية - 

 .العلمي البحث في األستاذ ستعملهاي تكنولوجية وسيلة أكثر الحاسوب - 

 .   االعلمي البحث في التكنولوجية الوسائل في مكوالتح استغالل في ضعف من الجامعيين األساتذة يعاني - 
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  :المداخلة عنوان

  ليم التقليدي إلى التعليم اإللكترونيآفاق التدريس في التعليم العالي من التع

  جامعة الوادي                  فرحات أحمد    / أ 
   جامعة الوادي                  إسعادي فارس / أ 

  :الملخص
إن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال  في العالم فرض على الجامعات العربية     

مواكبة ومواءمة المستحدثات وذلك بتوظيف الوسائل   بصفة عامة والجامعات الجزائرية بصفة خاصة
التكنولوجية مثل الحاسوب واالنترنت وكل الوسائل التفاعلية في عملية التدريس، وذلك من أجل الوصول إلى 

  .تقنية جديدة في التعليم تسمى بالتعليم اإللكتروني
Résumé:  

     L'évolution dans le domaine de l'information et de la communication dans le monde  oblige les 

universités arabes en général et les   universités algériennes en particulier  à suivre l'alignement des 

innovations en employant des moyens technologiques tels que l’ordinateur et l'Internet et tous les 

moyens interactifs dans le processus d'enseignement, afin d'accéder à la nouvelle technologie dans 

l'éducation appelée l’enseignement électronique ou e-Learning. 

  :  مقدمة
 تكوين طرائق في التغيير من حدوث مزيد إلى أدى واالتصال، المعلومات تكنولوجيا في السريع إن التقدم      

 في رائد بدور تضطلع أن بصورة عامة، العالي مؤسسات التعليم من يتطلب لذلك ونقلها، واكتسابها المعارف

  . واالتصال المعلومات مجال في دةالجدي التكنولوجيات وإمكانات مزايا من مجال االستفادة
يمكن  إن كل تطور في البحث العلمي يعتمد على العقل البشري، والبحث العلمي هو الوسيلة األولى التي ال     

االستغناء عنها في بناء اإلنسان،والجامعة في كل بلد تمثل مصنع قيادات األمة حيث تساهم في قيادة الثورة 
معلوماتية،فهي مركز إشعاع حضاري في إدارة وبناء المجتمع فهي تعمل على إعداد العلمية والتكنولوجية وال

الكوادر الفنية وقيادة التقنية الحديثة فكان لزاما عليها تطوير هيئة التدريس وطرقه وذلك بتوظيف تكنولوجيا 
 من مؤشرا أساسيا عدي الحاضر، وقتنا في العلمية المعارف على الحصول وطريقة المعلومات في التعليم، فكيفية

 عليها لزاما أصبح لذلك تطوير مؤسساته، عناصر من هاما وعنصرا الحديث، العالي التعليم نوعية مؤشرات
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 التطور مع خاصة إلستخدامها البشرية الكوادر واالتصاالت،وتدريب المعلومات شبكات توفير على العمل

 أثرت الرقمية التقنيات فهذه العلمية، المعلومات ونقل نتخزي مجال في والنظم الرقمية االتصال لوسائل المتزايد

 المباشر وتسهيل التواصل كلفته وانخفاض عليه، الحصول وكيفية العالي التعليم نوعية على بشكل ايجابي

  . ومتطورة متعددة بوسائط الدروس والبرامج تقديم وفي والطلبة، والباحثين األساتذة بين سواء والسريع
 جديدة، ومتطلبات المؤسسات حاجات ومختلف للمجتمعات خلف قد المعرفي والتسارع معلوماتال عصر إن     

 األخرى هي الجامعات من منتظرا وبات هذا العصر، متطلبات مع تماشيا سياساتها من تغير أن عليها وفرض

 تتضمن أن يجب التي ،والبحثية التعليمية وأساليبها سياستها ومن رسالتها وأهدافها، مضامين من وتغير تعدل أن

 كما العلمية، المعلومات وشبكات واالتصال لإلعالم التكنولوجيات الحديثة استعمال تطوير األولى بالدرجة

للمعلومات  الحديثة التكنولوجيات هذه في التحكم من يمكنه بما آداءه الجامعي تطوير األستاذ من يتطلب
 مهارات على خطة تدريب بوضع بالجامعة، والتكوين لتعليما في االرتكاز محاور أحد باعتباره واالتصاالت،

 متعددة إمكانات من التكنولوجيات هذه مما تتيحه القصوى االستفادة لضمان الحديثة، التكنولوجيات هذه استخدام

 مراكز وتوفير تقريب خالل من التواصل وسهولة تكلفتها المعلومة وقلة على الحصول سرعة في المتمثلة

 الخ،...لوماتالمع مصادر

هي مؤشر لإلنتقال من التعليم  واالتصاالت للمعلومات الحديثة التكنولوجيات هذه في الجامعية المؤسسات فتحكم
  .التقليدي إلى التعليم اإللكتروني 

  .ومن هذا المنطلق يمكن طرح جملة من األسئلة والتي تكون اإلجابة عنها في هذه المداخلة  
  

 ؟خاصة التعليم وتكنولوجيا عامة بصفة لوماتالمع تكنولوجيا مفهوم ما - 
 المعلومات؟ لتكنولوجيا العالي التعليم احتياجات مدى ما - 

 العالي؟ التعليم في التكنولوجيا هذه لتوظيف التنظيمية اإلجراءات هي ما - 

 ؟اإللكتروني التعليم إلى للوصول التعليم في استخدامها يمكن التي المعلومات تكنولوجيا وسائل هي ما - 
 اإللكتروني؟ التعليم هو ما - 

 :التعليم في المعلومات تكنولوجيا مفهوم -1
 التكنولوجيا بأنها المعلومات تكنولوجيا والمعلومات المكتبات لعلم الدولية الموسوعة تعرف     

 المعلومات تكنولوجيا من فئتان المعلومات،وهناك وتوصيل وتجهيز واختزان لتجميع الالزمة اإللكترونية
  .المعلومات ببث متعلقة المعلومات،والثانية بتجهيز تتصل ،األولى
 المحو    النظم بين يجمع حيث الثانية والفئة األولى الفئة بين يجمع المعلومات تكنولوجيا فمصطلح    
  1.االتصاالت ونظم سبة
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 اآللية الحاسبات تكنولوجيا من كل بين والتكامل للتالحم مناسبا نتاجا:بأنها يوضح آخر تعريف وهناك
  2.اإلتصال وتكنولوجيا

 التكنولوجيا حقول من حقل هي المعلومات تكنولوجيا مصطلح أن على يتفقان التعريفين فهذين   
  .بثها أي وتوصيلها وتجهيزها وتخزينها وتجميعها المعلومات بمعالجة تهتم التي الحديثة
 العملية في التكنولوجيا عناصر من عنصر توظيف هو التعليم في المعلومات بتكنولوجيا المقصود أما   

 الوسائل استخدام بذلك والتعلم،ويقصد التعليم لعمليتي وتبسيطا وتسهيال  وإثراءا تطويرا التعليمية
  .وغيرها وشرائح وفيديو وضوئية صوتية وسائل من التعليمية العملية في الحديثة التكنولوجية

  :اتتكنولوجيا المعلومفي حاجة إلى  التعليم العالي- 2
إن عجز المؤسسات الجامعية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل بإعتمادها على          

األساليب التقليدية،وفي ظل التحوالت العالمية في مجال المعلومات واإلتصاالت تتأكد أهمية التعليم باعتباره 
التنمية،ومن هذا المنطلق أصبحت تكنولوجيا عامل من العوامل التي تنظم هذه التحوالت وتكيفها مع متطلبات 

المعلومات البديل الوحيد لمواجهة هذه التحديات،وأصبح التطور التكنولوجي هدفا وطنيا واحتياجا حقيقيا لنمو 
المجتمع،فالجزائر من الدول التي أحدثت بعض التغييرات في السياسة التعليمية بهدف إدخال تكنولوجيا 

لتعليم العالي لمواجهة مشكالت العملية التعليمية من جهة،وكأسلوب لتطوير وإصالح المعلومات الحديثة في ا
المنظومة التعليمية الجامعية من جهة أخرى،خاصة أن البنية األساسية والمطلوبة لتحقيق تعليم متطور وفعال 

ات متطورة يواكب عصر المعلومات ومتطلباته الضرورية تعتمد على محاور رئيسية أهمها وجود نظم حاسب
عالية األداء ،وكذلك وجود شبكة تداول معلومات ذات سرعة عالية تحقق تداول أشكال المعلومات المختلفة 

  3.باإلضافة إلى برمجيات متطورة
فمنذ أن عرفت البشرية التعليم وهي تحاول أن تقدم نوعا ناجحا من التعليم تشترك فيه كل أطراف العملية      

ل كل فرد تعتمد على مضمون هذا التعليم ووسائط تلقينه،فكلما كان محتوى التعليم التعليمية،ودرجة تحصي
ووسائط تعليمه مناسبة لغايات المتعلم كانت نتائج التحصيل أكبر وأفضل،لقد أثرت تكنولوجيا المعلومات بشكل 

ة وطرق التدريس جذري على نظم وأساليب التدريس،حيث بدأت الجامعات في إعادة التفكير في نظمها التعليمي
  4.ومناهجها والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية

فالتعليم عموما يعد استثمارا بشريا له مدخالته وعملياته وأهدافه،وتدخل تكنولوجيا المعلومات في هذا      
نولوجيا االستثمار ألنها تشكل منهجا للعملية التعليمية،وعلى هذا األساس يجب أن تكون عملية استخدام تك

  :المعلومات مبنية على خلفية واضحة من خالل
  .االعتماد على نظرية متكاملة تعتبر تكنولوجيا المعلومات عنصرا فعاال من عناصر النظام التعليمي - 
  .إن تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى زيادة التفاعل بين مدخالت النظام التعليمي وتؤثر في أدوار كل منها - 
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ضل لمخرجات نظام التعليم سواء تمثل هذا العائد في تحسين قدرات المتعلم أو تحسين مستوى تحقيق عائد أف - 
  .أداء العملية التعليمية

وعليه فإن العملية التعليمية تحتاج إلى تجديد في طرقها ومناهجها التدريسية،واإلهتمام بإدماج الوسائل     
مقصود بذلك ليس تدريس التكنولوجيا كمقياس فحسب بل التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم والتعلم،وال

استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس أيضا،حتى تصبح عملية تعليمية تهدف إلى تكوين جيل 
  5.معاصر يأخذ بأسباب عصر التكنولوجيا واالتصال الرقمي

تبطة بنظام التعليم العالي،فعملية التنمية كي إن خطط التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية مر   
تتحقق على ارض الواقع البد أن تبدأ من اإلنسان وتنتهي ألجله،ولهذا المناص من تطوير التعليم إلنتاج مصدر 
طاقة هذه التنمية بتلبية متطلبات وحاجات سوق العمل من الكفاءات التي تتماشى ومهارات تكنولوجيا المعلومات 

والذكاء االصطناعي كما حددتها وثيقة مشروع إستراتيجية التربية العربية لتطوير التعليم العالي واالتصاالت 
  :كما يلي 2003سنة 
 يؤهله تطويرا باستمرار والسلوكية الفكرية ومهاراته معارفه لتطوير الالزمة الوسائل من المتعلم تمكين - 

 .جديدة ومهن بوظائف للقيام
 التطور على المستمرة وقدرته المتغيرة وتقنياته العمل محيط مستجدات عم التعامل من المتعلم تمكين - 

 6.باستمرار وتتطور تتغير وتقنيات مستجدات مع والتعامل والمتابعة
إن طبيعة المهن تتغير بصورة تفرض على التعليم التجاوب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتجددة إلى 

المدخالت األساسية التي يحتاجها سوق العمل تكمن مخرجات التعليم المهارات المختلفة وعلى أساس أن 
العالي،فالتعليم له الدور الكبير في إعداد الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع لمواكبة التطورات التكنولوجية 

  .وذلك من خالل بناء بيئة تعليمية تفاعلية وعلى هذا األساس ال يمكن فصل التعليم عن العمل 
إن توفير بيئة تفاعلية تعليمية تعتمد على وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتساهم إسهاما إيجابيا في     

  :تعزيز االتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة،بحيث تصبح بيئة الكترونية تتصف بما يلي
 تفاعلية بيئة تجهيزات على تحتوي - 

 السريعة والتفاعالت المناقشات بعد،وإجراء عن اتالمؤتمر حضور من والطالب التدريس هيئة تمكن - 
 .التعليمية العملية في تشارك أن يمكن التي األطراف جميع مع
 من تشكيلة يوفر متعددة،مما وأشكال صور في اإللكترونية والوثائق المعلومات نشر على تساعد - 

 .المصادر والمتعددة الواسعة المعلومات
 .ذلك إلى الحاجة عند المختلفة بأشكالها المعلومات استبدال إمكانية تتيح - 
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 في الطالب قدرات بتنمية يسمح والفاعلية،مما اإلبداع على القائمة المتعة خالل من النشط التعلم تحقق - 
 7.الجوانب كافة

من خالل هذه البيئة تنشأ العالقة بين المتعلم والوسائل التكنولوجية أثناء تعامله معها،حيث يجد المتعلم       
ه ينتمي إلى محيط أو بيئة تكنولوجية من خصوصياتها التنوع والديناميكية،وهو محيط متعدد الوسائط منفتح نفس

على عالم النهاية لموارده،ويعتبر اعتماد البيئة التفاعلية في المؤسسة التعليمية تسهيال للتعاون وتشجيعا للمشاركة 
القائمة مع المتعاملين في تكنولوجيا المعلومات الحديثة،فهي بينها وبين األستاذ والمتعلم،باإلضافة إلى المشاركة 

بيئة تتطور فيها استراتيجيات التعليم باستمرار،إذ أنها تفتح أمام المؤسسات التعليمية والمتعلم مجموعة متكاملة 
ل من الفرص،باعتبارها تصميم يستوعب المناهج ويسهل اإلستفادة من قواعد البيانات المتاحة وذلك من خال

  .الربط الفعال بين النصوص والمحاضرات وبين التكنولوجيا المتطورة
  
 :المعلومات تكنولوجيا لتوظيف التنظيمية اإلجراءات-3

 تضمن ،العالي التعليم في المعلومات تكنولوجيا توظيف عمليات رأس على تكون أن البد مهمة آليات هناك    

 في تتمثل التعليمية، العملية في المعلومات لتكنولوجيا الجيد ملالستخدا أساسية ركيزة وتشكل لها الحسن السير

 8:يلي ما اإلجراءات هذه تشمل أن ويمكن المشروع، هذا تنفيذ عبرها يمر محددة تنظيمية إجراءات الئحة وجود

 :من يتشكل أن البد فريق وكل الدراسية المقررات تصميم إلجراء فرق تشكيل .أ
 .للمقررات يةالعلم المحتويات من خبراء -

 .الحديثة التعليم وأساليب وطرق التعليمية المناهج في خبراء -

 .والتعليم المعلومات تكنولوجيا في خبراء -

 .التعليمية المواد إنتاج في مختصون -

 .للتداول وإتاحتها وإنتاجها التعليمية المواد تصميم إلجراء عام إطار وضع .ب

 .يةالمعن الجهات مع للتعاون خطة وضع .ج
   العصر لتواكب التعليمية العملية النضباط المالئم المناخ توفير أجل من بالجامعة االتصال عمليات تحديث .د

  :مما يلي اإلجراءات هذه تتكون
 

 :اإلداري الشق -3-1

 على االعتماد خالل من إال يتحقق ال المعلومات، عصر في مهامها إنجاز في الجامعية اإلدارة نجاح إن    

 ومعالجة وتخزين إدارة ( اإلدارية أنشطتها كافة في المعلومات تكنولوجيا تستخدم التي اإلدارية، األساليب أحدث

 مرونة إلى ذلك ويحتاج ،) االنترنت على المواقع وتحديث المتنوعة التقارير وضع والمعلومات، البيانات كافة
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 مختلف على التعليميةاإلدار لدى توافرها من البد - فاعليته وزيادة اإلدارة طاقم تدريب- عالية ومهارات كبيرة

 :التالية األنظمة على اإلداري الشق ويشمل المستويات،

 .الطلبة شؤون إدارة نظام -

 .النتائج متابعة نظام -

 .المالية اإلدارة نظام -

 .البشرية الموارد إدارة نظام -

 .المكتبات إدارة نظام -

 .تاالنترن على للجامعة تفاعلي موقع -
  .واإلحصائيات التقارير إعداد -
 

 :التعليمي الشق -3-2

 في المعلومات تكنولوجيا توظيف إلنجاح أساسا المؤهلة الطاقة باعتباره األستاذ بخدمة الجانب هذا يهتم      

 استقطاب عملية على واإلشراف والمناهج المواد لشرح اإلبداعية قدراته إظهار طريق عن العالي، التعليم

 ذلك ": يعني الذي التكنولوجي والتنور والتكنولوجيا المعرفة أبعاد على والتأكيد المتعلم، تلزم التي وماتالمعل

 والقدرة العملية، وتطبيقاتها العلمية بالقضايا والمتصلة ،األستاذ لدى واالتجاهات والمهارات المعارف من القدر

 و جهد وبأقل ممكن وقت أقصر في األعمال وانجاز واآلالت بالمعدات المرتبط المنظم العلمي التفكير على
 9:يلي ما الحديثة األجهزة مع التعامل يتطلب

 .بالشبكات يتصل ما وخصوصا الحاسبات تشغيل نظم معرفة -

 .وفعالية بكفاءة الوسائط استخدام -

 . والتعلم التعليم عملية في الحديثة التكنولوجيا استخدام على القدرة -

  .االنترنت على تعليمية صفحات ونشر بتصميم ةالكافي الدراية -

  .المعلومات شبكات خالل من بتخصصه الصلة ذات موضوعات عن البحث على القدرة -
  :مركز تكنولوجيا التعليم في الجامعة ومكوناته -3-3

 وخطط ريةإدا مادية، عديدة اعتبارات عليه يترتب الجامعة إلى المعلومات تكنولوجيا إدخال على العمل إن     

 مركز وجود يعد هنا ومن وسريع، مستمر تطور في المعلومات تكنولوجيا مجال أن والسيما مستقبلية،

 التعليم في المعلومات تكنولوجيا توظيف عمليات ليتولى الجامعة، مستوى على والمعلومات التعليم تكنولوجيا

 من وربطها وتطويرها صيانتها ابعةومت الحاسوب مختبرات استخدام على لإلشراف ضروريا، أمرا العالي

  .للجامعة المركزية الشبكة خالل
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 :منها األهداف من جملة لتحقيق المراكز هذه وتنشأ
 بتطوير يختص ما فيكل الجامعية، المؤسسات لمختلف المعلومات تكنولوجيا مجال في الفنية المشورة تقديم -

 .التعليم أساليب

 . المتطورة التعليم أساليب على يينواإلدار التدريس هيئة أعضاء إطالع -

 .واستخدامها تداولها وتنظيم تعلم وال التعليم لعملية الالزمة الحديثة التعليمية األجهزة توفير -

 في المعلومات، تكنولوجيا استخدام يتطلبها التي بالوظائف للقيام المدربة البشرية الكوادر إعداد في المساهمة -

 .امعيالج التعليم مؤسسات مختلف

 .التكنولوجي الوعي ورفع تنوير في تسهم تعليمية برامج إنتاج -

 .وتسجيلها والمؤتمرات والندوات للمحاضرات الالزمة الفنية التجهيزات بإعداد القيام -

 .المعلومات تكنولوجيا مجال في العمل وورش التدريبية الدورات وتنفيذ تنظيم -

 .التدريس مجال في المعلومات تكنولوجيا خدمات إدارة -

 . التعليمية العملية في التربوية الممارسات تطوير إلى تهدف التي والبحوث الدراسات إجراء -

 .متطلباتها توفير على والعمل واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجال في الجامعة احتياجات تحديد -

 الحاسوبية والشبكات والمختبرات زالمراك إنشاء خالل من واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا استخدام -

         10.تطويرها وصيانتها
  :هي دوائر عدة من والمعلومات التعليم تكنولوجيا مركز يتكون

 

 واإلنتاج التصميم :األولى الدائرة

 :من الدائرة هذه تتكون

 . التصميم قسم -

 . الرقمي التصميم قسم -

 . الفوتوغرافي التصوير قسم -

 . الطباعة قسم -

 :التالية بالمهام األقسام هذه تقومو

 الالزمة والتجهيزات المعامل وتوفير التعليمية، الوسائل إنتاج مهارات اكتساب على التدريب في المساهمة -

 . لإلنتاج

 . تقديمها استراتيجيات وتصميم المقررات محتوى تخطيط في الخبراء مساعدة -

  .اإلنتاج لعمليات الالزمة المتطلبات توفير -
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 وتطبيقاتها والمعلوماتية التدريس ومهارات التعليمية الحاسوب برمجيات تصميم أو اختبار معايير اقتراح -

  11 التربوية
  التدريب:الدائرة الثانية

 كوادر وتأهيل واالتصاالت، تكنولوجياالحاسوب استخدام على الجامعة في العاملين تدريب إلى الدائرة هذه تهدف

 وأعضاء الطلبة كاشتراك االنترنت خدمات تقديم على اإلشراف وكذلك الحاسوب، ياتبرمج الستخدام الجامعة

 الدائرة هذه وتتكون الجامعة، لموظفي المجانية الدورات عقد خالل من الجامعة في والتدريسية األكاديمية الهيئة

 :من
  . والدراسات البحوث قسم - 
 .والتكوين التدريب قسم             -

 .اإلعالم سمق         - 

 : التالية بالمهام الدائرة هذه تقومو
 . المعلومات تكنولوجيا استخدام فاعلية زيادة تكفل التي والبحوث الدراسات إجراء -

 .لها المناسب التطبيق بهدف وتجربتها الحديثة التعليم أنظمة من نماذج عرض -

 .والمعلومات االتصال لوجياتكنو مجال في خاصة الحديثة، التربوية االتجاهات وتقديم نشر -

 . فاعليتها من والتأكد الذاتي التعليم برامج تصميم -

 . التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات دراسة -

 .منها اإلفادة وكيفية والمعلومات التعليم تكنولوجيا بمركز المتوفرة باإلمكانيات اإلعالم -

 . التعليمية العملية بتطوير المتعلقة والبحوث الدراسات إجراء -

  .المعلومات تكنولوجيا لتدريس المتخصصة المقررات توفير -
 

 التعليمية األجهزة خدمات:الثالثة الدائرة

 كافة على الفنية الناحية من الكامل اإلشراف خالل من الحديثة، التكنولوجيا الوسائل لصيانة ورشات تضم

 لتكنولوجيا السريع التطور لتواكب تطويرها متابعة لىع والحرص الجامعة في الموجودة والمعدات األجهزة

 األمثل االستخدام من المدرس تمكن فنيا مجهزة دراسية فصول توفير إلى باإلضافة واالتصاالت، المعلومات

 : من وتتكون المعلومات بشبكة ة،واالتصال المتوفر لألجهزة

 . التعليمية األجهزة قسم -

 . األجهزة صيانة قسم -

 . والرقمية الضوئية ألنظمةا قسم -
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  .بعد عن المؤتمرات وتنظيم المعلومات شبكات قسم -
  12.المختلفة الجامعة مواقع كافة في تكنولوجية بنية توفير إلى رئيسي بشكل الدائرة هذه تهدف    
 

 والمعلومات التعلم مصادر :الرابعة الدائرة

 :يلي ما الدائرة هذه تضمو  

 . الذاتي التعلم قسم  -

 . والجماعية الفردية المشاهدة قسم  -

 . والرقمية والبصرية السمعية المواد قسم - 

 :يلي ما الدائرة هذه مهام من و 
 . الدراسية والمواد للمقررات والرقمية والمرئية المسموعة التعلم مصادر توفير  -

 . بوللطال التدريس هيئة ألعضاء االلكتروني والتعلم االنترنيت خدمات توفير  -

 . والخارجية الداخلية االتصال شبكات وتطوير إدخال  -

 . التعليمية منالمواد اإلفادة حسن يكفل بما المساعدة وتقديم الذاتي، التعلم معامل على الفني اإلشراف  -

 . المعلومات بشبكات االتصال خدمة توفير  -

  .تكلفة وأقل الطرق بأسهل المعلومات إلى ولللوص المختلفة بأشكالها والمعلومات التعليم تكنولوجيا توفير  -
 

 المتعددة والوسائط االلكتروني التعلم :الخامسة الدائرة

 : التالية األقسام من الدائرة هذه تتكون    

 . اإللكترونية المقررات إنتاج قسم  -

 . الذكية باألقسام خاص قسم  -

 . المتعددة الوسائط برمجيات إنتاج قسم  -

 .الرقمية موادال نسخ قسم  -

 :يلي ما األقسام هذه مهام من و  
 . اإللكترونية والمقررات االنترنت ومواقع صفحات تصميم  -

 . التعليمية التفاعلية المتعددة الوسائط برمجيات توفير  -

 .االلكتروني التعلم ووسائل العرض وأجهزة الكمبيوتر أجهزة مواصفات تحديد  -

 . االلكتروني التعلم ووسائل العرض أجهزة انةوصي وتشغيل الفني اإلشراف  -

 . الذكية األقسام أجهزة وصيانة وتشغيل الفني اإلشراف  -

 . المعنية الجهات على وتوزيعها المتعددة الوسائط برمجيات نسخ  -
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  13.الحاسوبية البرمجيات إنتاج في التوسع -  
 الجامعة في التعليمية المنظومة على وااليجابي الفعال األثر له التكنولوجي بالجانب االهتمام إن        

 إلى للدخول ومناسبة فعالة أداة الجزائرية الجامعة إلعطاء تكنولوجي قطب خلق على العمل خالل من الجزائرية

  .المتطورة نظمها من واالستفادة المعلومات عالم
  
  :لعاليفي التعليم ا للوصول إلى تعليم إلكتروني وسائل تكنولوجيا المعلومات-4

 التي التقنية، واألدوات المصادر من متنوعة مجموعة الحديثة المعلومات تكنولوجيا تشكل       

 التعليمية العملية من يتجزأ ال جزء كلها العمليات هذه وتعتبر المعلومات، وإدارة وتخزين ونشر نقل في تستخدم

 وأنظمة واإلعالم االتصال ووسائل لبرامجوا األجهزة من متداخلة مجموعة هي التكنولوجيات هذه الجامعية،

  :يلي ما الحديثة التكنولوجية الوسائل م أه ومن التدريس،
  
 ):مؤتمرات الفيديو(الفيديو التفاعلي -4-1

 جغرافية أماكن في أشخاص،يتواجدون عدة بين ومرئي مسموع اتصال":أنه على التفاعلي الفيديو يعرف      

 التعاون تحقيق إلى يهدف تفاعلي جو في المعلومات، وعناصر والخبرات األفكار دلوتبا مناقشة فيه يتم متباعدة،

 البد الفيديو مؤتمرات ولتشغيل مستحدثاتها، و المعلومات لتكنولوجيا عملي كتطبيق ويعتبر ،" المشترك والتفاهم

 :14 التالية توافرالتجهيزات من

 من مكون الكتروني جهاز عن عبارة بأنه" بالحاسو جهاز ويعرف عالية إمكانيات ذو حاسوب جهاز  -

 وتلقيها البيانات بقبول الجهاز هذا ودقة،ويقوم بسرعة البيانات وتشغيل لمعالجة مصمم معا، تعمل آالت مجموعة

 وتعليمات ألوامر وفقا ذلك كل الكترونية، بوسائل والمنطقية الحسابية العمليات عليها يجري ثم آليا، وتخزينها

  :مسبقا ومخزنة معدة البرامج وهذه برامج، تسمى
 .الصوت واستقبال إلرسال ميكروفون -

 .موصلة بالحاسوب سماعات  -
 .المستندات تقديم أدوات أهم من كواحدة االلكترونية السبورة -

  net meeting الفيديو مؤتمرات تشغيل برامج - 
 إلى ذلك ويعود التعليمية، المعلومات إلى النفاذ من تمكن التي الوسائل أهم من التفاعلي الفيديو يعتبر كما       

 لإلدارة بالنسبة أو ، الطالب أو التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة سواء التكنولوجية الوسيلة هذه تلعبه الذي الدور

  15 يلي ما األدوار هذه ومن التعليمية
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 :المعلومات عرض أساليب تحديث - أ

 .متعددة لبأشكا التعليمية المعلومات عرض      -

 عناصر باستخدام وذلك الدراسية، القاعات داخل فهمها الصعب من كان التي المعلومات فهم على تساعد    -

 .متنوعة معلومات

 .التعليمية العملية عناصر مختلف بين المباشر االتصال   -

 :والتدريب والتكوين التدريس هيئة أداء تحديث  -ب

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

 .خبراتهم

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

 .الحديثة التربوية االتجاهات على التعرف في تساعد     -

 :التعليمية المشاريع تنفيذ - ج

 .منها لالستفادة التعليمية اإلدارات مختلف في المشاريع عن المعلومات دلتبا     -

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

 الفيديو لتكنولوجيا التعليمية بالفوائد يتعلق فيما أما.التعليمية المؤسسات مختلف بين المشتركة المشاريع تنفيذ   - 

 :يلي ما نذكر التفاعلي

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

 . وأفكارهم خبراتهم من لالستفادة المجاالت جميع في المتخصصين الخبراء استضافة   -

 .ناقشتهاوم واألفكار اآلراء على والتعرف المعلومات لنقل الالزم الوقت توفير  - 

 التعليمية الصعوبات لمناقشة وقت، أي وفي مستمرة بصفة المباشر الحوار على والطالب األساتذة تشجيع  - 

 .تواجههم التي

 .العلمية والمؤتمرات االجتماعات أماكن إلى والمتخصصين الخبراء بحضور مقارنة تكاليفها انخفاض  - 

 األشخاص بين والمرئي، المسموع لالتصال التفاعلي فيديوال تكنولوجيا أوجدته تفاعلي جو في ذلك كل يتم

 ييسر وذلك منهم لكل الوقت توفير عن والتنقل،فضال السفر متاعب تحمل دون مكانه في منهم وكل المشاركين

 مما التعليمية، والمشاريع واألبحاث والخبرات المعلومات تبادل التعليمية العملية عناصر جميع على

 وتحديث العلمي التقدم من المزيد إلى بدوره يؤدي الذي المشترك والتفاهم الفعلي لتعاونا من المزيد يحقق

  .العالي التعليم وتطوير
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 :المتعددة الوسائط -4-2
 هذه وتعتبر ،" المتحركة الصور مع والصوت والصورة النص من تركيب ":بأنها المتعددة الوسائط تعرف      

 أجهزة مع الفيديو أجهزة تدمج ألنها والتدريب، التعليم مجال في ظهرت التي التكنولوجيات أحدث من الوسائط

 صممت والتي التعليمية المادة مع يتفاعل المتعلم أو المستخدم جعل في تساهم التي الصورة، وعرض الصوت

 16 يلي ما التعليمية العملية على الوسائط هذه فوائد ومن المتعددة، الوسائط باستخدام بدورها

 . واحدة تعليمية مادة في والتفاعل باالشتراك المتعلمين من كبير لعدد تسمح - 

 على الحصول يتيح مما والمتعلم المعلم طرف من المعلومات وبنوك قواعد إلى الوصول عملية تسهيل - 

 .دراستها في والتعمق المعلومات

 .الذاتي التعلم أساليب تقديم  -

 .البصرية والسمعية المرئية وانب الج مع المتعلمين دىل البشري العقل تفاعل على تساعد  -

 والمتحركة، الثابتة الصورة بأنواعها، الرسومات المكتوب، النص( المعلومات عناصر جميع على توفرها  -

 ).الصوتية المؤثرات
 .المعلومات عناصر جميع بين الربط على تعمل  -

 جديدة معلوماتية عوالم باكتشاف بللطال تسمح حيث للمتعلم، محفزة علمية بيئة توفر - 

  .بها القيام طريق عن مهارات وتعلم
 

 )األنترنت( المعلومات شبكات تكنولوجيا -4-3
 كان أيا وتبادلها المعلومات على الحصول مجال في الشبكات أبرز الحاضر الوقت في االنترنت شبكة تعد     

 واألماكن والبشر والتقنيات واألدوات الوسائل تجمع ةقوي بحثية تعليمية بنية بمثابة فهي ومصدرها، مجالها

 التعليم مجال في االنترنت تساهم أن ويمكن ،"ويحفزها البشرية قدرات يضاعف بما واحدة، كفة في والمعلومات

 : 17 يلي بما العالي

 : المهارات تعليم . أ

 مصادر من المعلومات على الحصول ةكيفي مثل للتعلم، األساسية المهارات لتعليم عديدة فرصا االنترنت توفر

 المنظمات من العديد وأرشيفات البحث ومحركات المعلومات بقواعد واالتصال متنوعة، مجاالت وفي متعددة

 وكيفية المعلومات عن الذاتي البحث مهارة تعلم في تساعد كما المتعددة، أدواتها من واالستفادة والمكتبات،

 إلكترونية مصادر في المعلومات دمج وكيفية والوثائق المعلومات وتحليل وتقييمها، مصداقيتها من التحقق

 اإللكتروني والبريد النقاش وجلسات بعد، عن المؤتمرات مثل جديدة اتصالية أشكال استخدام إلى إضافة متعددة،

 .وغيرها
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 : التعليمية المواد وتدريس تعليم . ب

 جديدة تقنيات توفر فهي الدراسية، المقررات وتدريس تعليم في نتاالنتر تقدمها أن يمكن التي الفوائد تتعد      

 المعنية والجامعات المؤسسات وخطط وبرامج مقررات من االستفادة وكذلك والمهارات، المعارف توصيل في

 قيتل على والقدرة والمستقبل المرسل بين بالتفاعلية تتسم كما الحديثة، الوسائل باستخدام التعليمي العمل بتطوير

 محفزة وسيلة كونها إلى إضافة بسهولة، الدراسي المقرر مادة واسترجاع تخزين على والقدرة بعد، عن الدروس

 المستمر، التعليم توفرإمكانية كما المادة، ذات عن تعليمي موقع من أكثر من التعلم إمكانية مع الذاتي البحث على

 18 يلي بما خاصة لعاليا والتعليم عامة التعليم مجال في الشبكة هذه وتتميز

 )التعليمية المواقع االلكترونية، الدوريات البيانات، قواعد االلكترونية، الكتب( المعلومات مصادر في الوفرة    -
 .المباشر وغير المباشر االتصال خالل من والمتعلم المعلم بين اتصال كوسيلة تستخدم  - 

 .المحلي اإلطار من والخروج العالمية الصبغة التعليم إعطاء   -

  . يشاء وكيفما يشاء متى الطالب يتعلم حيث التعليم، في المرونة   -
 

 بيئة توفر حيث منها، واالستفادة استخدامها يمكن التي التكنولوجيات وأسهل أكثر من االنترنت تعتبر إذن   

  .التعلم مدائ مجتمع وبناء التعليمية البرامج في بالتوسع تسمح اإلنفاق،كما وتقلل تفاعلية
  
  :لمحة عن التعليم اإللكتروني -5

إن االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات قد ساهمت في ظهور انظمة جديدة ومتطورة للتعليم والتعلم        
،والتي كان لها األثر الكبير في إحداث تغيرات وتطورات ايجابية على طرائق وأساليب توصيل المعلومات 

، ومن النظم التي أفرزتها هذه االتجاهات لتكنولوجيا التعليم ما يسمى التعليم اإللكتروني والذي العلمية إلى الطلبة
  .يعتمد على توظيف الحاسوب واإلنترنت والوسائل التفاعلية المتعددة بمختلف أنواعها في عملية التدريس

م المحتوى التعليمي للطلبة بطريقة فالتعليم اإللكتروني يشير إلى االعتماد على التقنيات الحديثة في تقدي    
كفوءة وفعالة، فهو ليس بديال عن التعليم الجامعي النظامي االعتيادي وهو ال يقل عنه شأنا وال يقلل من أهميته 
ولكنه يعتبر إضافة نوعية حديثة له لمواجهة المواقف الجديدة والتطورات الحاصلة في المجتمع ، فهو أسلوبا 

عي المحاضرات االعتيادية، فهو تعليم متكامل مع التعليم االعتيادي ويكون معه منظومة  يعزز ما يدرسه الطلبة
تعليمية متطورة ومتكاملة ويعمل على تكوين بنية تفاعلية للطلبة،تتكون منظومة التعليم اإللكتروني من مدخالت 

ات والمكونات األساسية وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة، ويتطلب تنفيذ هذه المنظومة مجموعة من المتطلب
  19.التي تتكامل مع بعضها لغرض انجاحها
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ويؤكد التربيون إلى أن التعليم اإللكتروني طريقة للتعلم باستخدام تقنيات االتصال الحديثة مثل الحاسوب     
وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية اضافة إلى شبكة 

رنت،أي أنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية للطلبة في أي مكان وفي أي زمان باستخدام تقنيات اإلنت
المعلومات واالتصاالت التفاعلية لغرض توفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر تتعزز من خاللها 

  20.المعلومات التي يحصل عليها الطالب أثناء المحاضرات االعتيادية
إن التعليم اإللكتروني حظي باهتمام كبير من طرف البلدان المتطورة،وقد تجسد هذا اإلهتمام بفتح فروع لهذا    

التعليم في الجامعات األوربية واألمريكية،فقد نجح التعليم اإللكتروني بتوظيف التكنولوجيا المتطورة من خالل ما 
  :يلي

 .العلمية والبحوث التقارير كتابة في االنترنت وشبكة الحاسوب من االستفادة - 
 في والمساهمة المقررة المحاضرة إلى االستماع بهدف المخصصة اإللكترونية الغرف في الطالب تواجد - 

 .فاعلية بكل مضامينها ومناقشة إثرائها
 عن تخلفه عند غليها العودة للطالب توفر التي الصوتية المكتبة في ووضعها المحاضرات تحميل - 

 .خاصة جهزةأ باستعمال الحضور
 21.لألكاديمية اإللكترونية المكتبة من الضرورية المصادر على الطالب حصول إمكانية - 

 

وبناء على ما تم تقديمه يمكن القول إن التطورات التقنية وثورة المعلومات التي يشهدها العالم تفرض    
تقليدية المستخدمة في عملية تغييرات عديدة وملحة في طرق وأساليب التعليم العالي،حيث لم تعد الطرق ال

التدريس والتعليم كافية الستيعاب انفجار المعرفة وتزايد المعلومات في ظل البيئة اإللكترونية الجديدة واستخدام 
الحواسيب وشبكات المعلومات التي تتميز بالسرعة الفائقة والجهد األقل في الوصول إلى المعلومات،ومن هنا 

علومات في النظام التعليمي من خالل إعادة النظر في دور كل من الوسائل ظهرت ضرورة دمج تقنيات الم
  .التقليدية وكيفية استخدامها في عصر المعلومات اإللكترونية

 :خاتمة
 نموا األكثر وهو الدول جميع في التعليمي للنظام األساسية المكونات أحد) الجامعي(العالي التعليم يعد     
 الحديثة والمستجدات االجتماعية والتغيرات المتغيرات مع التعامل على القابلية له فيها،وبالتالي وتطورا
 من الكثير جعل ما وهذا األخرى التعليمية المؤسسات من غيره من أنضج وبصورة اكبر بدرجة واستيعابها
 اإللكتروني يمالتعل في تتمثل والتي العالي التعليم مؤسسات في المستجدات هذه إدخال في التفكير في التربويين
 وعملياتها ومدخالتها أهدافها بجميع التعليمية أنظمتها في وجذري نوعي تغيير إلحداث استثماره لغرض

  .والتطور التغيير من جديدة مرحلة في العالي التعليم إدخال وبذلك ومخرجاتها
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 العلمية التطورات هذه مع املللتع وإمكانياته نفسه لتهيئة له خيار وال مجبرا أصبح اليوم العالي التعليم إن   
 التفكير في التأخر يمكن وال عنها التخلف يمكن ال ،بحيث وغيره اإللكتروني التعليم فيها بما والتكنولوجية
 والتكنولوجي العلمي والتقدم الحضارة ركب عن ومتخلفا متأخرا نفسه يجد وإال امكانياتها من االستفادة بضرورة
  .المجتمع تطوير لغرض وفاعلية بكفاءة معها التعامل على القادرين األفراد جتخري على قادر غير وبالتالي

  :في تتمثل والتي واالقتراحات التوصيات ببعض المداخلة هذه إنهاء يمكن األخير وفي 
   

 أساتذة من األمر يهمه من لكل التعلمية التعليمية للعملية من المرجوة التصورات وتقديم توضيح - 
 ).وفوائدها التعليم في التقنية هذه استخدام بأهمية لمجتمعا توعية أي(ومجتمع

 .وضوابطها اإللكتروني التعليم تقنية بإتباع التدريس بآليات التعريف - 
 المعلومات تكنولوجيا توظيف من صحيحة استراتيجية بوضع وذلك العالي بالتعليم النهوض الدولة على - 

 الشاملة التنمية بخطط العالي التعليم ربط اجل من التقليدي،وذلك التعليم تطوير أجل من التدريس في
 وصيانة حفظ أجل من المجاالت شتى في المجتمع وقيادة المؤهلة المدربة البشرية الطاقات وإنتاج
 .والتكنولوجية والمعلوماتية العولمة ظل في والوطنية القومية الهوية

 . منها االستفادة أجل من نهاوخز وتوثيقها والتكنولوجية العلمية المعرفة نقل على الحرص - 
  
  

  :والمصادرالمراجع     
 وحل التكنولوجي التكامل في دراسة:والمعلومات التعليم تكنولوجيا):1999(أنور احمد بدر .1

 .10 اإلبداع،الرياض،ص وتنمية المشكالت
 في العالي التعليم لتطوير المعلومات تكنولوجيا توظيف نحو):1995(محمد الهادي محمد .2

 .153 األكاديمية،ص تبةمصر،المك
 .20 ،ص)55(المعلم،العدد للحاسب،مجلة التعليمي الدور):1999(ناهد حسين .3
 ص الناصرية، ،مطبعة التربوية،األردن والفلسفة المعلومات تقنية):2000(العسيلي غانم محمود .4

124 . 
 رالتطوي ورؤى الواقع رصد بين الجامعي التعليم):2004(البندري طعيمة،محمد أحمد رشدي .5

 .510 والنشر،ص للطبع العربي الفكر األولى،دار الطبعة
 .542 ص السابق، البندري،المرجع طعيمة،محمد أحمد رشدي .6
 .56 السابق،ص العسيلي،المرجع غانم محمود .7
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  .125عالء الدين،المرجع السابق،ص  العال يلي محمود .12
  .112المرجع نفسه،ص .13
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  :المداخلة عنوان

   التعليمية العملية في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام معوقات
  ائريةالجز الجامعة في الجامعي األستاذ لدي

  
  قسنطينة منتوري بجامعة ميدانية دراسة

  
  البواقي أم جامعة – معدن شريفة.د:   إعداد  

  تبسة جامعة – نار سالف.أ            
 

  :البحث ملخص

 ميز واجتماعيا اقتصاديا حدثا ، الحديثة واالتصال اإلعالم لتكنولوجيات الواسع االنتشار شكل لقد           

 ، واالتصال والكتابة القراءة طرق فغير االجتماعية الحياة مجاالت مختلف في استثمارها فتم ، األخيرة السنوات

 عرفت المجتمعات من ومتميزة جديدة مرحلة ظهور إلى فأدى.التفكير طرق وحتى التعليم طريقة غير كما

 المرتبطة واالبتكارات للتجديدات األساسي بالدور يتميز جديد تكنولوجي عصر في المعرفة بمجتمعات

  .الحديثة بالتكنولوجيا

 من كبيرة إمكانيات والتعليم للتربية منحت ، الخصوص وجه على واالنترنت واالتصال اإلعالم فتكنولوجيات

 ، بعد عن والتعليم ، بالتليتعليم يسمى ما وظهور ، االلكتروني والبريد المعلومات قواعد إلى النفاذ خالل

 أكثر التربية جعل التعليمية العملية في فإدخالها ، المشترك والعمل التبادل وشبكات ، االفتراضية والجامعة

  .حركية وأكثر فعالية
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  ، خاصة بصفة العالي والتعليم عامة بصفة التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات إستخدام فان عليه وبناء

 هذه استعمال عرف حيث  1980 سنوات منذ ، التربية ومخططي والسياسيين المسئولين اهتمام جذب

 األمريكية المتحدة والواليات وألمانيا ككندا  المتطورة الدول في ، ملحوظا تطورا التربية في التكنولوجيات

 في الكفاءة ذات البشرية الموارد لتكوين ضروريا شرطا تمثل أصبحت ألنها.  وغيرها واليابان وسنغافورة

 في اندماجها سهولة أجل ومن المجتمعات تنمية لعملية ساسياأل المحرك باعتبارها ، العلمية المؤسسات

 اإلعالم تكنولوجيات  استخدام عملية توضيح إلى تهدف الحالية فالدراسة ولهذا.الحديثة المعرفة مجتمعات

  .التكنولوجيات هذه إدخال عملية معوقات أهم  عند الوقوف أجل من الجزائري العالي التعليم في واالتصال

Résumé : 

La diffusion des TIC constitue un fait économique, politique et social marquant des 

dernières années : en s’introduisant dans tous les domaines d’activités de notre vie 

quotidienne, ils ont probablement modifié les manières de lire, d’écrire, de 

communiquer, d’apprendre et peut être même de penser, transformant ainsi de façon 

radicale la logique d’acquisition et de transmission des connaissances. Le développement 

des technologies de l’information et de la communication, associé à l’explosion de 

l’information et du savoir ont permit à la société de l’information (prise comme un « 

village global ») d’accéder à une nouvelle ère technologique caractérisée par le rôle 

fondamental de l’innovation liée aux TIC. 

 

Les TIC, et l’internet en particulier, offrent au monde de l’éducation des possibilités 

extraordinaires telles que l’accès aux bases de données, au courrier électronique, au 

téléenseignement, à l’enseignement à distance, à l’université virtuelle, aux réseaux 

d’échanges et de travail coopératif, et enfin à la reconstruction du savoir par simulation. 

En d’autres termes, les TIC transforment la façon d’apprendre et d’enseigner : leur 

introduction dans la pratique enseignante rend l’éducation plus efficace et plus motivante. 
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A cet égard, l’intégration des TIC à l’enseignement en général, et à l’enseignement 

supérieur en particulier, suscite l’intérêt des responsables des politiques éducatives et des 

planificateurs de l’éducation depuis le début des années 1980. L’installation des moyens 

techniques a ainsi connu un essor remarquable dans les pays développés tels le Canada, 

l’Allemagne, les États-Unis, le Danemark, le Japon, la Finlande, Singapour etc. Les TIC y 

constituent une condition nécessaire pour la formation de ressources humaines 

compétitives dans les institutions scientifiques, car elles sont la clé du suivi matériel et du 

développement des pays, ainsi que de leur intégration dans la société du savoir  
La présente étude et dans le but de mettre en évidence le processus de l’intégration des tic 

a l’enseignement supérieur algérien et pour mieux comprendre la démarche de 

l’introduction des tic a l’université algérienne .  
  :مقـــدمة
 هذه ومن الحياة، مجاالت جميع على الكبير تأثيرها لها كان ، تكنولوجية ثورات بعدة العالم مر لقد       

 الثمانينات في االلكترونية الثورة جاءت ثم ، عشر والتاسع عشر الثامن القرنين في الصناعية الثورة الثورات

 يسمى ما وظهر ، الصناعية واألقمار والبرمجيات ، اآللية الحاسبات تطور إلى أدت التي ، العشرين القرن من

 واستعادتها وتخزينها ومعالجتها المختلفة بصورها المعلومات على الحصول تعني والتي ، المعلومات بتكنولوجيا

  .الكترونيا تعمل أجهزة بواسطة وتوزيعها وتوظيفها

 الحقل في ذلك كل وتوظيف ، المعلوماتية و التكنولوجيا ميدان في حقيقية طفرة بكونه يتميز الحالي فالعصر

 ليمالتع ساد الذي التقليدي النموذج تالشي إلى أدى مما ، أجمع العالم على االنفتاح فرص أتاح الذي ، التعليمي

 ، المتعلمين بين الوحيد الوسيط بوصفه المعلم حول والتمحور واإللقاء، الحفظ على اعتمد والذي ، طويلة فترات

 إلى التوصل من بد ال كان ثم ومن ، مضت طوال لسنوات للمعرفة الوحيد المصدر ظل الذي المدرسي والكتاب

  . تعلمينالم قدرات اكتشاف شأنها من وتقنيات وأساليب تعليمية مصادر

 ، االلكترونية الثورة معطيات استثمر الذي ، بعد عن التعلم هو جديد نموذج ظهر التقني التطور ذلك تولد ومع

 ذلك ينتهي أن الطبيعي من وكان ، التعليم في والعالمية المحلية االتصال وشبكات الحاسبات استخدام بين وجمع
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 كما أو النقال التعليم  وهو جديدا نموذجا ظهر الالسلكية ثورةوال المتالحق التطور ومع ، االلكتروني بالتعليم

 الهاتف مثل بعد عن والتدريب التعليم في الالسلكية التقنيات استخدام على اعتمد الذي ، الجوال التعليم يسمى

 التعلم بيئة من التحول إلى أدى مما ، المصغرة اآللية والحاسبات ، الشخصي الرقمي والمساعد ، المحمول

  .الالسلكي التعلم بيئة إلى السلكي

 التعليمية العملية تجويد مجال في كبرى نجاحات وأحدثت ، المجال هذا في خصوصا المتقدمة الدول تميزت وقد

 ، واالقتصادية االجتماعية التنمية لعملية األساسي المحرك اليوم أصبحت التي ، التربوية النظم مستوى ورفع ،

 الدور والمعرفة العلم فيها يلعب متميزة مجتمعية مرحلة إلى والتحول الجديد، رفةالمع اقتصاد بروز ظل في

  .األساسي

 ، التربوية نظمها في جديدة إصالحات تحقيق إلى تسعى ، العربية الدول أغلب تزال ال الظروف هذه ظل وفي

 بالتعليم االهتمام ضرورة ىإل النامية الدول فيه تدعو ، باليونسكو التربية خبراء أصوات فيه ارتفعت وقت في

 دور تفعيل  خالل من المعرفة مجتمعات مرحلة دخول ولزوم ،  الثالثة األلفية أهداف تحقيق أجل من

  .التعليم خاصة الميادين مختلف في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 مهما مطلبا أصبح ، ياتهامستو بمختلف والتعليم التربية ميدان في ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات فاستخدام إذن

 مستويات جميع في تدعمه أن ، الجديدة التربوية اإلصالحات برنامج خالل من الجزائر تسعى ، وضروريا

 ، والصعوبات المعوقات من بجملة محاطة تبقى العملية هذه أن إال ، العالي التعليم خاصة الجزائري التعليم

  . الجامعي التعليم في االتصالو اإلعالم تكنولوجيات إدماج عملية  من تصعب

 الجامعي األستاذ استخدام معوقات أهم عن للكشف كمحاولة ، الدراسة هذه جاءت الفكرة هذه من وانطالقا

  .الجامعية التعليمية العملية في واالتصال اإلعالم لتكنولوجيات
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    :البحث مشكلة .1

 في انقالب إحداث إلى أدت ، سريعا تطورا تصالواال اإلعالم تكنولوجيات عرفت ، سنة عشرين من أكثر منذ       

 واالتصاالت والتجارة والصناعة والعمل الحياة أساليب في جوهرية تغيرات إلى وانتشارها تطبيقها وأدى ، العالم

 هناك " " العولمة وحضارة المعلوماتية " كتابه في ياسين السيد يقول حيث ، المجاالت من  العديد وفي واإلدارة

 الرئيسية األداة الزمن مرور مع وستصبح الحياة مجاالت كل إلى ستنفذ االتصال و اإلعالم تكنولوجيات بأن توقعات

  . " االجتماعي للتغير

 القرن نهاية في الصناعية الثورة أحرزته الذي التقدم تتجاوز أن استطاعت إذن واالتصال اإلعالم فتكنولوجيات

 مختلف في بالمجتمعات  النهوض لعملية األساسي المحرك وأصبحت ، عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن

  .واإلعالم واالجتماع واالقتصاد العلم كمجال  ، القطاعات

 ، انجازه ودقة ، وكفاءته سرعته وفي العمل أداء أساليب في حقيقية طفرة أحدثت كما المجتمع في ثورة فأحدثت

 في يتحقق سنوات في يتحقق ما وصار . مسبوقة غير سرعاتب والنمو التقدم درجات يقفز العالم جعلت بصورة

 فتطور ،  والرفاهية التنمية آفاق بها تنطلق أن يمكن جديدة ومجاالت قدرات  وتزايدت ، وأيام بل شهور

    . التفكير حتى وربما والتعلم والكتابة القراءة كيفيات غيرت واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 ضرورة أصبح ، التعليم مستويات مختلف في  التعليمية  العملية في الحديثة واالتصال ماإلعال تكنولوجيا فاستخدام

 عمليات فعرفت ، 1980 سنة بداية منذ التربويين والمختصين التربوية السياسات مسئولي اهتمام جذبت ، ملحة

 المتحدة والواليات وألمانيا كـكندا المتطورة الدول في ملحوظا تطورا ، التعليم في الحديثة التقنيات هذه إدماج

 في المتطورة الدول هذه رأس على وسنغافورة كندا من كل وتأتي ، وسنغافورة والدانمارك واليابان األمريكية

 بالنسبة الحديثة التقنيات هذه تشكل حيث التعليم مستويات مختلف في ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إدخال عملية
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 المادي بالتطور لها ستسمح والتي ، العالية الكفاءة ذات  البشرية الموارد لتكوين ريضرو شرط العلمية لمؤسساتها

  .المعرفة مجتمعات في واالندماج للمجتمع

 التعلم طريقة حولت ، مستوياتها بمختلف التعليمية العملية في وإستخدامها واالتصال لإلعالم تكنولوجيات إذن

  وطورت المعلومات إلى الوصول وسهلت ، والتدريب التعليم  عيةنو تجود أن واستطاعت ، والبحث والتعليم

 أكثر التربية من تجعل أن ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استطاعت آخر بتعبير  ، البيداغوجيا وفعلت التكوين

 هي وظيفته جهمو بمثابة والمعلِّم التعليمية العملية محور هو المتدرب أو المتعلم أصبح حيث ، تحفيزا وأكثر فعالية

     . التعلّم كيفية على المتعلم مساعدة

 وجه على العالي والتعليم ، عموما التربية ميدان في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استعمال في الحاصل فالتطور

 ، فيها التعلم طرق فتغيرت ، المعاصرة للجامعة جديدة آفاقا فتح لالنترنت الواسع االستعمال خاصة ، الخصوص

 لما نظرا ، هامشها على البقاء الصعب من أصبح ومصطلحات مفاهيم عدة وبرزت البحث أساليب تغيرت كما

 للمجتمع االقتصادي والتطور العلمي التقدم مواكبة الجامعة تستطيع كي مواجهتها من البد تحديات من تفرضه

  "L’UNIVERSITE VIRTUELLE " االفتراضيــة بالجامعة يسمى ما بينها ومن ، المعلومات مجتمع إلى والنفاذ

 التعليم . "  LA BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE" االفتراضية المكتبة ، "TELE-ENSEIGNEMENT"  التيليتعليم"

  " BASE DE DONNEES" المعلومات قاعدة إلى باإلضافة "  LA FORMATION A DISTANCE"  بعد عن

 " واالكسترانت "INTRANET " باألنترانت يسمى وما المعلومات تبادل وشبكات ، اإللكتروني والبريد

EXTRANT" ، التعليم عالم في لالندماج وتحضيرهم ، واألستاذ الطالب من كل  إعداد الضروري من أصبح حيث 

  . الجامعية التعليمية العملية محورا باعتبارهما اإللكتروني

 2005 سنة الجزائر أطلقت ، العالي التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات وإدماج ، االلكتروني للتعليم ودعما

 مهما مشروعا 2007 سنة جويلية وفي ، ) افتراضية جامعة ( بعد عن متواصل  تكوين لجامعة مهما مشروعا
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 تحاول ، ) غرب ، وسط ، شرق ( جــامعية مؤسسة 57 في ، "  TELEENSEIGNEMENT" تيلتعليم وطموحا

 الطلبة عدد في ارتفاع من ، اليوم الجزائرية الجامعة تشهدها المعطيات من لةجم سياق في المشروعان هذان إنجاح

 L’INSTITUT DE ( لإلحصــاء اليونسكو معهد إحصائيات حسب 2007 سنة طالب مليون قارب الذي

L’UNESCO DES STATISTIQUES ( ، جامعية مؤسسة  58 وحوالي ) جامعي معهد ، جامعي مركز ، جامعة ( ، 

 أو وسائل من توفره وما واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام مجال في والطلبة األساتذة لتكوين ينمع ومستوى

 البحث وتفعيل ، الجزائر في العالي التعليم مستوى لرفع منها سعيا األدوات هذه إدماج عملية إلنجاح ، تجهيزات

 على قادرة ، عالمية بمواصفات جامعية دعائم وإرساء ، األخيرة السنوات في ملحوظا تراجعا عرفا اللذان العلمي

 التي الجديدة المعرفة مجتمعات تفرضه وما ، جهة من واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تفرضه ما تحديات مواجهة

 مع الشباب وتكوين ، التربية جودة تحسين وضمان الجزائرية اإلطارات كفاءة وتعزيز ، المعرفي االنفجار خلفها

 أساس على خصوصا الجامعي النظام وتنظيم ، الجامعية التربوية والمناهج البرامج وتجديد غوجيالبيدا اإلصالح

  . حداثة األكثر المعطيات

  :الدراسة تساؤالت .2

  :الرئيسي التساؤل �
 معوقاتها؟ أهم هي وما بالجزائر العالي  التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات إدماج عملية تتم كيف •

 :يةالفرع التساؤالت �

 التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام عملية لتطبيق المتبعة االستراتيجيات أهم هي ما •
 بالجزائر؟ العالي

 الجديدة التكنولوجيات يستخدم كي الجامعي األستاذ يمتلكها أن يجب التي الجديدة الكفاءات أهم هي ما •
 الجزائر؟ في الجامعية التعليمية العملية في
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 اإلعالم تكنولوجيات استخدام عملية إلنجاح توفيرها يجب التي اآللي التجهيز من كمية وأي نوع أي •
 بالجزائر؟ الجامعي التعليم في واالتصال

  

   : البحث أهداف .3

  :إلى أساسا الدراسة هذه تهدف

 أهم لىع الضوء وتسليط ، العالي التعليم في الجديدة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات إدخال إستراتيجية فهم .1

   . العملية تواجه التي والصعوبات المعوقات

  .الحديثة للتكنولوجيات الجامعي األستاذ استخدام تواجه التي المعوقات أهم عند الوقوف .2

 في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام مجال في العالي التعليم أساتذة مستوى على التعرف محاولة .3

  .الجزائرية الجامعة

  : الدراسة مفاهيم .4

 اللغة في وأصله"  واالتصال اإلعالم تكنولوجيات" مفهوم هو الدراسة هذه في تحديده الواجب المفهوم إن    

 الغالب في تستعمل والتي ،" "Technologies de l'information et de la communication ، الفرنسية

  . TICs أو ،  TIC بالمختصرة

 أصلها والتي ، األخرى المصطلحات من بجملة الصلة شديد ،"  واالتصال اإلعالم تكنولوجيات"  ومصطلح

 على للداللة موحدة مصطلحات وجود عدم يجعل مما ، العربية اللغة إلى االنجليزية أو الفرنسية من معربة

  :يلي ما تحديدها يتم سوف التي المصطلحات ومن. معناها
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  :(Technologie) تكنولوجيا �

"    أو"  تقني"  أو"   فني"  بمعنى" Techno" هما جزأين من مكونة  "Technologie" تكنولوجيا كلمة إن  

– 1998-  السيد(  التطبيقي العلم تعني تكنولوجيا كلمة أي"  علم"  تعني والتي"  logie"  وكلمة"   تطبيقي

    )9ص

 ، حرفة أو ارةمه وتعني Techno اليونانية الكلمة من" تقنيات"  بكلمة عربت والتي تكنولوجيا كلمة اشتقت

.(  الفنون أو المهارات علم  تعني ، تكنولوجيا كلمة فان وبذلك ، دراسة أو ، فن أو ، علم وتعني Logy والكلمة

 المعرفة تطبيق علم"  بأنها تكنولوجيا كلمة Oxford اوكسفورد قاموس ويعرف ،) 19 ص - 2004 – الحيلة

  )94ص-2005 – ياورال" (منظمة بطريقة والعملية التطبيقية األغراض في

 محال يكون أن يمكن ما كل"  بأنها ، التكنولوجيا 1963  عام والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر عرف كما

 والخبرات الفنية والمعرفة التجارية والعالمات االختراع براءات الخصوص وجه وعلى والتبادل والشراء للبيع

 اآلالت وخصوصا مادية أشياء في المتجسدة التكنولوجية رفةوالمع العاملين األشخاص عن تنفصل ال التي

  )3 ص - 2007 – رزق(  والمعدات

 ، المنظمة والمعرفة العلوم من هيكل بتطبيق تقوم شاملة عملية أنها نقول"  التكنولوجيا"  لتعريف وكخالصة

 ويمكن ،" المجتمع في عملية قيمة ذات أغراض لتحقيق النظم بأسلوب ، بشرية وغير بشرية موارد واستخدام

  :  التالية األربعة المؤشرات خالل من التكنولوجيا مفهوم تحديد يمكن أنه نقول أن

  . آالت أو أفكار أو سلع أو خدمات إلنتاج اإلنسانية للمعرفة منظم وتوظيف تطبيق .1

 . لها المواتية االجتماعية والمعايير القيم في تؤثر .2

  تنقل وال تكشف خبرة هي .3

 . العمل وتقسيم التخصص من يدمز إلى تؤدي .4
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  : التعـليم تكنولوجـيا �

 ، اإلنساني التعلم عن والمعرفة العلوم من هيكل تطبيق على تقوم متكاملة عملية هي" التعليم تكنولوجيا"     

 المنظومات أسلوب بمنهجية ، وفرديته المتعلم نشاط على تؤكد ، بشرية وغير بشرية تعلم مصادر  واستخدام

  "فعالية أكثر لتعلم والتوصل ، التعليمية األهداف لتحقيق

 تكنولوجيا فان ، مجتمعه في المؤثر المتفاعل الواعي اإلنسان بصناعة المعنية هي التربية تكنولوجيا كانت فإذا

 التعليمية المؤسسات في اإلنسان هذا يتلقاها التي والتعلم التعليم عملية وتطوير بتحسين المعنية هي التعليم

 واإلجراءات البشرية األفكار بين التفاعل لتنظيم ومتكاملة معقدة عملية"  هي التربية تكنولوجيا إن. تلفةالمخ

 التعلم صور بجميع المتعلقة المشكالت هذه حلول وتقويم ، وتنفيذ ، وتصميم ، المشكالت لتحليل واألدوات

  ) 38 ص– 2005 – الحميد عبد( وإدارتها اإلنساني

 الفعلي الواقع في عمليا التعليم ونظريات لمبادئ نظمي تطبيق هي التعليم تكنولوجيا بأن لالقو يمكن وأخيرا

  . التعليم لميدان

  : TICواالتصال اإلعالم تكنولوجيات �

] OLF ( [ الفرنسية اللغة)  وكالة(  مكتب عرفها فقد"  واالتصال اإلعالم لتكنولوجيات"  بالنسبة أما            

Office de langue française  (لجمع المستخدمة والخدمات والبرامج األدوات مجموعة تمثل أنها على 

    ) .office de langue française- 2001 (  المعلومات وتحويل ومعالجة

 البحث أدوات التربية لمجال بالنسبة يمثل ، كتجديد تعتبر الدراسة هذه في واالتصال اإلعالم فتكنولوجيات

 المعلومة بمعالجة سمحت والتي السريعة واألدوات الحواسيب أدخلت حيث والتربية لتعليما خدمة في واإلنتاج

    . حقيقي زمن في واالتصال
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  : الدراسة إجراءات .1

   الدراسة منهج: أوال
 الظاهرة عن ودقيقة كافية معلومات على الحصول إلى تهدف ، الوصفية الدراسات من الدراسة هذه كانت لما

 فقد العملية هذه معوقات أهم على الوقوف إلى تسعى الدراسة كانت وإذا الواقع، حيز في هي كما المدروسة
 خالل من تحقيقه المراد الهدف وتحقيق الدراسة بموضوع أكثر لإلحاطة والكمي الكيفي األسلوب على اعتمدنا
  .البحث هذا
 األكثر الطريقة األخير هذا عتبري حيث بالعينة، االجتماعي المسح منهج هو أولية مصادر من المعلومات لجمع و

 وكذا ، األستاذ عمل في الحديثة التكنولوجيات استخدام بكيفية المتعلقة الوصفية، المعلومات على للحصول كفاءة
  .  البيداغوجية التعليمية العملية في الوسائل لهذه األفضل االعتماد تدعيم محاولة في الجامعة سياسة عن الوقوف

  ثالبح مجتمع: ثانيا

) 09(بتسعة عددها المقدر الكليات مختلف ومن بقسنطينة منتوري جامعة أساتذة جميع الدراسة مجتمع يتضمن
  :كالتالي العلمية الرتبة حسب موزعين ، أستاذ)  2329( عددهم والبالغ 2012/2013 الدراسي للعام

  2013-2012 الجامعي الموسم خالل  الدائمين األساتذة تعداد  يوضح) 03( رقم جدول
 العدد العلمية الرتبة

 330 عالي تعليم أستاذ

 396 "أ" صنف محاضر أستاذ

 114 "ب" صنف محاضر أستاذ

 963 "أ" صنف مساعد أستاذ

 464 "ب" صنف مساعد أستاذ

 62 مساعد أستاذ

 00 مهندس أستاذ

 2329 المجموع
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  2013-2012 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة:  المصدر

  البحث عينة: ثالثا

 ومختلف التخصصات مختلف من الجامعة كليات بجميع األساتذة من عشوائية عينة على االستمارة تطبيق تم

 عينة أصبحت وبالتالي استمارة،) 114( سوى للباحثة يعد لم أنه إال استمارة،)  150(  بلغت العلمية الدرجات

  .البحث مجتمع يمثلون أستاذا) 114( البحث

  البحث أداة:رابعا

 التعليمية العملية محور باعتبارهم ، - الدراسة مجال – قسنطينة بجامعة األساتذة مع االستمارة تطبيق تم

 تكوين نقص فرضية مع أساسا تتوافق ، أساسية محاور) 04( أربعة إلى االستمارة وقسمت.والبيداغوجية

 توفر بإمكانية تتعلق أخرى أسئلة طرح إلى وعمدنا ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات محال في األساتذة

 فيما الضوء من جانب تسليط إلى باإلضافة ، بالجامعة المتوفرة الحديثة للتكنولوجيات التحتية والبنية التجهيزات

    . المجال هذا في األستاذ تكوين في متبعة سياسة للجامعة كانت إذا

  وتفسيرها الميدانية الدراسة نتائج.6
  :ذلك يلي وفيما المئوية والنسب التكرارات ارةاالستم تحليل في استخدم
  :التعليم في االقدمية •

  :جدول  يوضح توزيع فئة األساتذة حسب األقدمية
  

ب
ين 
التحق
يق 
الميدا

 )%(النسبة المئوية  العدد األقدمية في المهنة

 16.66 19 سنوات 05أقل من 

 45.61 52 سنوات10إلى  05من 

 28.07 32 سنة 20إلى  10من 

 09.64 11 سنة20أكثر من 

 100 114 المجموع
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ني أن األساتذة المبحوثين تتفاوت أقدميتهم في التعليم العالي وعليه تم توزيعهم على أربعة فئات، أعلى 
لألساتذة ) %28.07(سنوات  10إلى  5تمثل فئة األساتذة الذين تتراوح أقدميتهم ما بين )  %45.61(نسبة

 20سنوات ، وأخيرا فئة األساتذة المبحوثين الذين تزيد أقدميتهم عن  5ميتهم عن المبحوثين الذين تتراوح أقد
  ) %09.64(سنة بنسبة 

  
  :التخصص •

  :بين التحقيق الميداني أن عينة المبحوثين الذين تم اختيارهم موزعين على التخصصات التالية
  التخصص حسب األساتذة فئة توزيع يوضح جدول

 المجموع إناث ذكور التخصص

 % العدد % العدد

 و القانونية العلوم
 اإلدارية

07 12.96 08 13.33 15 

 13 15.00 09 07.40 04 اآلداب و اللغات

 و إنسانية علوم
 اجتماعية

13 24.07 07 11.66 20 

 و تجارية علوم
 اقتصادية

07 12.96 05 08.33 12 

 و اإلعالم علوم
 اإلتصال

03 05.55 05 08.33 08 

 14 10.00 06 14.81 08 طبية علوم

 21 21.66 13 14.81 08 آلي إعالم

 11 11.66 07 07.40 04 دقيقة علوم

 114 52.63 60 47.36 54 المجموع

  :التخصص حسب مجموعتين إلى بتقسيمها قمنا وقد
  :التالية اإلختصاصات وتضم :1 المجموعة

  )الصيدلة – األسنان جراحة ، الطب(  طبية علوم - 
  )إليكترونيك – رياضيات – فيزيائية لومع( دقيقة علوم - 
   آلي إعالم - 
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  :التالية اإلختصاصات وتضم: 2 المجموعة
  )الحقوق( وإدارية قانونية علوم - 
  )انجليزية – فرنسية – عربي أدب(اآلداب و اللغات - 
  )النفس علم – اإلجتماع علم( واجتماعية إنسانية علوم - 
  )تجارية علوم – تسيير( واقتصادية تجارية علوم - 
  اإلتصال و اإلعالم علوم - 
  :العلمية الدرجة •

يوضع الجدول أدناه توزيع األساتذة المبحوثين حسب الدرجة العلمية ، حيث تشكل فئة األساتذة ذوي 
تليها فئة األساتذة ذوي الدرجة العلمية أستاذ ) %35.96(أعلى نسبة " أ"أستاذ مساعد صنف "الدرجة العلمية 

) %22.80(بنسبة " ثم فئة األساتذة ذوي الدرجة العلمية أستاذ مساعد صنف ب ) %23.68( بنسبة" محاضر
من ) %06.14(،أما المؤقتين فتمثل )  %11.40(فتمثل " أستاذ التعليم العالي"أما فئة األساتذة ذوي درجة 
  .مجموع األساتذة المبحوثين

  
  العلمية الدرجة حسب األساتذة فئة توزيع يوضح جدول
  

التخصص
 التعليم ستاذأ

 العالي
 محاضر أستاذ

 مساعد أستاذ
 "أ" صنف

 مساعد أستاذ
 "ب" صنف

 المجموع مؤقت أستاذ

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

علوم
وإدارية

01 0.87 2 01.75 05 04.38 05 04.38 02 01.75 15 

 13 00 00 0.87 01 03.50 04 04.38 05 02.63 03 اآلداب

علوم
واجتماعية

03 02.63 02 01.75 07 06.14 08 07.01 00 00 20 

علوم
واقتصادية

00 00 04 03.50 06 05.26 00 00 02 01.75 12 

 علوم
اإلتصال

00 00 03 02.63 03 02.63 02 01.75 00 00 08 
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طبية علوم 01 0.87 03 02.63 06 05.26 04 03.50 00 00 14 

آلي إعالم 03 02.63 05 04.38 07 06.14 03 02.63 03 02.63 21 

دقيقة علوم 02 01.75 03 02.63 03 02.63 03 02.63 00 00 11 

المجموع 13 11.40 27 23.68 41 35.96 26 22.80 07 06.14 114 

  :مجموعتين إلى المبحوثين األساتذة مجموع تقسيم وتم
  ).محاضر أستاذ+  العالي التعليم أستاذ(  العلمية الدرجة ذوي األساتذة فئة تضم ":أ" المجموعة
 ،")ب" صنف مساعد أستاذ" أ" صنف مساعد أستاذ( العلمية الدرجات ذوي األساتذة فئة تظم ":ب" المجموعة

  .المؤقتين واألساتذة
 كفاءة األساتذة في مجال تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال:  

ة تتعلق بعدد من تقنيات اإلعالم اآللي من أجل معرفة مدي كفاءة األستاذ في استعمالها تم طرح جملة من األسئل
  :فكانت النتائج المدونة في المخطط التالي

 اإلعالم تكنولوجيات مجال في األساتذة كفاءات حول حوصلة يوضح مخطط 

واالتصال
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  وتفسيرها للنتائج تفصيل يلي وفيما

 ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في تكوين أي يتلقوا لم المبحوثين األساتذة من % 76.31 حوالي  •

 تكوينا كان المجال هذا في تكوينا تلقوا قد أنهم أكدوا الذين من األساتذة بعض مع الحرة المقابلة بينت كما

  .البيداغوجي عملهم إطار في ولم خاص

 المتغيرين بين بيرسون ارتباط معامل قدر حيث ، وتكوينهم األساتذة تخصص متغير بين قوي ارتباط هناك •

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في األساتذة تكوين أن بمعنى ، 0.05 الداللة مستوى عند 0.666

  .األكاديمي تخصصهم بطبيعة الصلة وثيق

 مستوى لهم منهم % 24.56 يقارب وما ، ضعيف تكوينهم مستوى أن أكدوا األساتذة من % 64.03 حوالي •

  .الحديثة التكنولوجيات مجال في جيد مستوى لهم أن أكدوا فقط % 11.40 وأن ، توسطم

 

  فهذا وعليه ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في ضعيف مستوى لهم األساتذة من كل نصف من أكثر •

 التعليمية ةالعملي في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام عملية أمام كبيرا عائقا محالة ال يشكل سوف

  .األستاذ قبل من الجامعية

 معامل بلغ حيث .واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في األساتذة تخصص متغير بين قوي ارتباط هناك •

 مستوى عند 0.149 يقارب ما لألساتذة بالنسبة التكوين ومستوى التخصص متغير بين بيرسون ارتباط
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 ،0.404 الداللة مستوى عند 0.128 بحوالي قيمته درتفق كندل ارتباط معامل أما ، 0.489 الداللة

  .0.476 الداللة مستوى عند 0.153 بحوالي قيمته فقدرت  سبيرمان ارتباط لمعامل وبالنسبة

 على إحصائية داللة تكوينهم ومستوى األساتذة تخصص لمتغيري الثالثة االرتباط لمعامالت المتقاربة القيم •

 . ينالمتغير بين  الموجود االرتباط

 ضمن ندرجها أن يمكن والتي البسيطة التقنيات هذه مجال في األساتذة مستوى معرفة إلى عمدنا لقد •

 مجموع ثلث حوالي أن الميداني التحقيق معطيات خالل من اتضح مما ، األولية اآللي اإلعالم مبادئ

 االستخدام في األستاذ ءةكفا شروط أهم من تعتبر والتي ، التقنيات هذه يجيدون ال العموم على األساتذة

 من وغيرها الدروس ورقمنة البيداغوجية والمتابعة العلمي كالبحث التعليم في للتكنولوجيا األمثل

  .التعليمية العملية على أدخلت التي الحديثة التقنيات

 البيداغوجي اإلطار في االتصال و اإلعالم تكنولوجيات استعمال.  

 نتائج بينت ، البيداغوجي عمله في األستاذ قبل من واالتصال اإلعالم تكنولوجيات باستعمال يتعلق وفيما

  :يلي ما الميدانية الدراسة

  :البرمجيات استعمال •

  جدول  يوضح توزيع األساتذة حسب استعمال البرمجيات خالل تقديم الدروس
  

  

  

 % العدد اإلجابة

 13.15 15 نعم

 86.85 99 ال

 100 114 المجموع
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خالل ) logiciels( فقط من األساتذة المبحوثين أكدوا أنهم سيعملون البرمجيات ) % 13.15(ما يقارب 

  .منهم أكدوا أنهم ال يستعملون البرمجيات في تقديم الدروس) % 86.85(تقديم الدروس ، فحوالي 
  

 حسب التخصصات) logiciels( جدول  يوضح استعمال البرمجيات 

 

  
  
  

لصيدلة  –الطب  –علوم دقيقة  –اعالم آلي ( المجموعة األولى ( أظهرت النتائج أن أساتذة اإلختصاص 
، في حين ) % 21.80( أثناء تقديم الدروس و هي ) logiciels( سجلت أكبر نسبة استعمال للبرمجيات ) إلخ..

علوم اإلعالم و ( فهي تمثل زمالءهم من األساتذة المبحوثين من المجموعة الثانية ) % 04.50( فإن النسبة 
  ) .إلخ.. آداب  –علوم اجتماعية  –االتصال 

) % 78.20( أما نسبة األساتذة المجموعة األولى المبحوثين و الذين ال يستعملون هذه البرمجيات فهي 
  .لدى األساتذة المجموعة الثانية) % 95.50( مقابل 
  

  :رقمنة الدروس •
  جدول  يوضح توزيع األساتذة حسب رقمنة الدروس

 

  

  

 ( حسب توزيعها يلي وفيما الدروس، برقمنة تقوم ال األساتذة من كبيرة نسبة أن الميداني التحقيق أوضح

  ):التعليم في االقدمية العلمية، الدرجة خصص،الت

 % ال نعم التخصصات

 100 78.20 21.80 المجموعة األولى

 100 95.50 04.50 المجموعة الثانية

 100 86.85 13.15 المجموع

 % العدد اإلجابة

 08.77 10 نعم

 91.23 104 ال

 100 114 المجموع
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  جدول  يوضح رقمنة الدروس  من طرف األساتذة حسب التخصص
  
  

  
  
  

مسجلة لألساتذة المبحوثين و الذين يؤكدون رقمنة  يسمح لنا الجدول أعاله بالتأكد من أن أعلى نسبة
. فقط من المجموعة الثانية ) % 04.29( ينتمون إلى المجموعة األولى ، في حين ) % 13.25(الدروس منهم 
فتمثالن نسبتي األساتذة الذين أكدوا عدم رقمنة الدروس للمجموعة ) % 95.71(و ) % 86.75(أما النسبتين 

  .الثانية على الترتيب األولى و المجموعة 
  
  
  

  جدول  يوضح رقمنة الدروس  من قبل األساتذة حسب الدرجة العلمية
  

 

  
  
  

  )أستاذ التعليم العالي ، أستاذ محاضر" : (أ"المجموعة  
  )، أستاذ مؤقت" ب"، أستاذ مساعد صنف " أ"أستاذ مساعد صنف ": ( ب"مجموعة ال
  

مقارنة مع  %  10.80هي األكثر رقمنة للدروس "  ب"أكد لنا التحقيق الميداني أن أساتذة المجموعة 
  ) .% 06.74" (أ"أساتذة المجموعة 

( عدم رقمنة الدروس المقدمة للطلبة  سجلت بها أعلى نسبة من األساتذة الذين أكدوا" أ"كما أن المجموعة 
  ).% 89.20(و التي سجل بها " ب"مقابل أساتذة المجموعة ) % 93.26
  

 % ال نعم التخصصات

 100 86.75 13.25 المجموعة األولى

 100 95.71 04.29 المجموعة الثانية

 100 91.23 08.77 المجموع

 % ال نعم الدرجة العلمية

 100 93.26 06.74 "أ"المجموعة  

 100 89.20 10.80 "ب"المجموعة 

 100 91.23 08.77 المجموع
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  رقمنة الدروس من قبل األساتذة بحسب األقدمية في التعليم الجامعي
  

  

 

 

 

  
من خالل الجدول أعاله ، نالحظ أن أعلى نسبة لرقمنة الدروس من قبل األساتذة المبحوثين مسجلة لدى 

تأتي في ) % 12.62( بنسبة و هذا ) سنوات10إلى  5( األساتذة الذين تتراوح أقدميتهم في التعليم العالي ما بين 
) سنة 20إلى 10(التي تمثل األساتذة الذين تتراوح أقدميتهم في التعليم العالي ما بين ) % 10.66(لمرتبة الثانية 

 04.40(سنة و تقدر بحوالي  20أما أضعف نسبة فمسجلة لدى األساتذة الذين تتجاوز أقدميتهم في التعليم العالي 

%.(  
  

 ات اإلعالم و اإلتصال لمتابعة الطلبة من قبل األساتذةاستعماالت تكنولوجي:  
  

  :وفيما يتعلق باستعمال األستاذ للتكنولوجيات الحديثة في متابعة طلبته بين التحقيق الميداني ما يلي
 جدول يوضح توزيع األساتذة حسب تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المستعملة في متابعة الطلبة

  
 

 

 

 % ال نعم األقدمية

 100 92.60 07.40 سنوات 5أقل من 

 100 87.38 12.62 سنوات10إلى  5من 

 100 89.34 10.66 سنة 20إلى  10من 

 100 95.60 04.40 سنة 20أكثر من 

 100 91.23 08.77 المجموع

 % العدد اإلستعمال

 07,89 09 الدردشة منتديات

 05,26 06 البريدية القائمة

 29,82 34 اإلليكتروني البريد

 57,02 65 ذكر مما شيء ال

 100 114 المجموع
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لمتابعة الطلبة و يأتي في المرتبة ) % 29.82(يعتبر البريد اإلليكتروني األكثر استعماال من قبل األساتذة 
و ما يلفت اإلنتباه أكثر ). % 05.26و في المرتبة الثالثة القائمة البريدية ) % 07.89(الثانية منتديات الدردشة 

أكدوا خالل التحقيق الميداني أنهم ال ) % 57.01(في الجدول أعاله أن أكثر من نصف األساتذة المبحوثين 
  . يستعملون أي أداة من األدوات التكنولوجية المذكورة في المتابعة

  
  .التخصص ، االقدمية في التعليم ، الدرجة العلمية: حسب  وفيما يلي تحليلها

  جدول يوضح استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في متابعة الطلبة من قبل األساتذة حسب التخصص

  
أثبتت الدراسة الميدانية أن أساتذة المجموعة األولى هي األكثر استعماال لتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال 

) % 18.44(اتذة المجموعة األولى مقابل ألس) % 41.20(في متابعة الطلبة  فالبريد اإلليكتروني سجلت نسبة 
ألساتذة ) % 06.12(ألساتذة المجموعة األولى مقابل ) % 09.66(ألساتذة المجموعة الثانية ومنتديات الدردشة 

  .المجموعة الثانية
 و المالحظ أكثر أن أساتذة المجموعة الثانية ال يستعملون هذه التكنولوجيا في متابعة الطلبة و هذا ما تؤكده

  .التي سجلت لدى األساتذة في المجموعة األولى) % 39.22(مقابل النسبة ) % 74.80(النسبة 
  

  جدول يوضح استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في متابعة الطلبة من قبل األساتذة حسب الدرجة العلمية

  

 % ذكر مما شيء ال اإلليكتروني البريد البريدية القائمة الدردشة منتديات التخصصات

 100 39.22 41.20 06.14 09.66 المجموعة األولى

 100 74.80 18.44 04.38 06.12 المجموعة الثانية

 100 57.01 29.82 05.26 07.89 المجموع

 التخصصات
 منتديات
 الدردشة

 % كرذ مما شيء ال اإلليكتروني البريد البريدية القائمة

 100 69.83 20.88 0.87 02.15 "أ"المجموعة  

 100 44.19 38.76 09.65 13.63 "ب"المجموعة 

 100 57.01 29.82 05.26 07.89 المجموع
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 38.76(أكثر استعماال للبريد اإلليكتروني في متابعة الطلبة " ب"يوضح الجدول أعاله أن أساتذة المجموعة 

سجلت نسبة أعلى " ب"، ويبدو واضحا أيضا أن المجموعة ) % 20.88" (أ"مقارنة مع أساتذة المجموعة ) %
، نفس الشيء بالنسبة ) % 02.15" (أ"في استعمالها لمنتديات الدردشة مقارنة مع المجموعة ) %13.63(بكثير 

  ) % 0.87" (أ"أما أساتذة المجموعة ) % 09.65" (ب"للقائمة البريدية ، فأساتذة المجموعة 
الذين ال يستعملون أي من هذه الوسائل في متابعة الطلبة بلغت " أ"م فإن نسبة أساتذة المجموعة وعلى العمو

  ).% 44.19(الذين بلغت نسبتهم " ب"مقارنة مع أساتذة المجموعة  ) % 69.83(نسبتهم 
ية في جدول يوضح استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في متابعة الطلبة  من قبل األساتذة حسب األقدم

  التعليم العالي

  
) سنوات 10إلى  5(أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن األساتذة المبحوثين و الذين تتراوح أقدميتهم ما بين 

وثين الذين تتراوح أقدميتهم ما تليها فئة األساتذة المبح) %48.45(هي أكبر نسبة استعماال للبريد اإلليكتروني 
، كما بينت النتائج أيضا أن فئة األساتذة الذين تتجاوز ) %32.20(بنسبة تقدر بحوالي ) سنة 20إلى 10(بين 

و منتديات ) %17.01(سنة ، والذين يستعملون البريد اإلليكتروني هي  20أقدميتهم في التعليم العالي أكثر من 
  ).%02.32(مة البريدية فبلغت أما القائ) %04.23(الدردشة 

سنوات قد سجلت أعلى  5كذلك األمر بالنسبة ألساتذة الفئة الذين تبلغ أقدميتهم في التعليم العالي أقل من 
  .في عدم استعمالها لهذه التكنولوجيات في متابعة الطلبة ) %63.59(نسبة 

 :المتابعة البيداغوجية عن طريق التواصل االلكتروني •

  
  
  

األقدمية في التعليم 
 العالي

 منتديات
 الدردشة

 البريد البريدية القائمة
 اإلليكتروني

 ذكر مما شيء ال
% 

 100 63.59 21.62 06.80     06.50 سنوات 5أقل من 

 100 51.80 48.45 07.83 12.90 سنوات10إلى  5من 

 100 53.25 32.20 04.09 07.93 سنة 20إلى  10من 

 100 59.40 17.01 02.32 04.23 سنة 20أكثر من 

 100 57.01 29.82 05.26 07.89 المجموع
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  ح تبادل الرسائل اإلليكترونية بين الطلبة و األساتذة حسب التخصصجدول  يوض
 

 

 

المبحوثين و في وكما تبين سابقا ، فإن البريد اإلليكتروني هو األكثر استعماال بين الطلبة و األساتذة 
منهم فقط ممن ) %15.40(المتابعة بعد حصص المحاضرات و التطبيقات وقد أظهر التحقيق الميداني أن 

قصد المتابعة العلمية و البيداغوجية و اإلشراف على ) طلبة+ أساتذة (يستعملون البريد اإللكتروني فيما بينهم 
  .ال يستعملون هذه التقنية في المتابعة ) %84.6(الرسائل العلمية و األكاديمية في حين فإن 

وكما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية ، فإن استعمال تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال في اإلطار البيداغوجي 
و عليه فانه ومن الضروري القيام بتحسيس كبير و تقديم تكوين . ال يزال مهمشا في التعليم العالي الجزائري

  .الطلبة من أجل تطوير وضعية استعمال هذه التكنولوجيات الجديدةخاص لألساتذة و حتى 
  

  .من خالل النتائج المتوصل إليها في هذا القسم ، يمكننا أن نسجل جملة من المالحظات
  

من المالحظات األساسية و المتعلقة بغياب إستراتيجية حقيقية وسياسية فعلية لتكوين األساتذة في مجال 
من األساتذة ) %83.88( اإلتصال ففي المؤسسة الجامعية مجال الدراسة ، تبين أنه  تكنولوجيات اإلعالم و

  .المبحوثين أكدوا أن مؤسستهم لن تقدم لهم أي تكوين في مجال استعمال التكنولوجيات الجديدة
  

رنت ، أكد أغلبية األساتذة المبحوثين أنهم ال يعتبرون مؤسستهم الجامعية كالمكان األول للنفاذ إلى األنت
، كما أن أغلبية األساتذة ال يتقنون )أساتذة+ طلبة ( هي المكان الفضل ألغلبيتهم  cybercaféفالمقاهي الفضائية 

، فنسبة ضئيلة منهم يجيدون  mutimédiaأو مستندات ) document structuré(عملية إنشاء مستندات بنيوية 
في تقديم الدروس ) logiciels( اتذة من يستعملون البرمجيات القيام بهذه التقنية ، والنسبة القليلة أيضا من األس

  .و المحاضرات 
  

كل ما تم ذكره تأكيد على غياب  (enligne)و نادرا أيضا من األساتذة الذين وضعوا محاضراتهم أونالين 
تقنيات الحديثة في مجال ال) أساتذة+ طلبة (إستراتيجية وسياسة حقيقية لتكوين مختلف الفاعلين في التعليم العالي 

 % ال نعم التخصص

 100 80.66 19.32 المجموعة األولى

 100 88.50 11.48 المجموعة الثانية

 100 84.60 15.40 المجموع
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لتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال و تأكيد أيضا للفرضية المتعلقة بضعف تكوين األساتذة في هذا المجال و الذي 
  .يعد فعال عائقا حقيقيا ، أمام عملية استخدام التكنولوجيات الجديدة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر

 

 ، الين أون الطالب متناول في وجعلها للطلبة المقدمة همدروس  برقمنة قاموا من منهم % 08.77 حوالي •

 ذوي األساتذة ( األولي المجموعة أساتذة من % 13.25 يقارب ما أنه اإلحصائية المعالجة بينت كما

 المجموعة أساتذة من فقط % 04.29 يقارب وما ، الدروس برقمنة قاموا )والتقني العلمي التخصص

  ).وغيرها واآلداب واإلنسانية االجتماعية العلوم تخصص ذوي األساتذة( الثانية

 خالل من ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في األستاذ تكوين على لإلشراف عملية أي توجد ال  •

 وغيرها واآلداب واالجتماعية اإلنسانية العلوم لتخصصات بالنسبة خاصة المجال هذا في تكوينية دورات

  .الحديثة التكنولوجيات استعمال مجال في كفء تدريب إلى األكاديمي اتكوينه مراحل في تفتقد والتي

 

 عملية في خاصة. واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في األستاذ وتشجيع تحسيس لعملية غياب هناك •

 األستاذ متابعة وفي التعليمية العملية في واالتصال اإلعالم التكنولوجيات لهذه البيداغوجي االستعمال

 العلمية الشعب حتى وإنما فقط األدبية الشعب وطلبة ألساتذة ليس الدروس رقمنة عملية في وكذلك للطالب

  .والتقنية

 االستمارة من جمعها تم التي الميدانية الدراسة معطيات غرار على تكوينها تم التي الدراسة نتائج على بناء •

 أو إستراتيجية أي توجد ال أنه من التأكد تم حيث ، األول السؤال على االجابة تمت بأنه نول أن يمكن ،

 .واالتصال اإلعالم تكنولوجيات إدماج عملية إلنجاح الجامعة قبل من متبعة شاملة سياسة
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 ضمن ندرجها أن يمكن والتي البسيطة التقنيات هذه مجال في األساتذة مستوى معرفة إلى عمدنا لقد •

 مجموع ثلث حوالي أن الميداني التحقيق معطيات خالل من اتضح مما ، األولية اآللي اإلعالم مبادئ

 االستخدام في األستاذ كفاءة شروط أهم من تعتبر والتي ، التقنيات هذه يجيدون ال العموم على األساتذة

 من وغيرها الدروس ورقمنة البيداغوجية والمتابعة العلمي كالبحث التعليم في للتكنولوجيا األمثل

  .التعليمية العملية على أدخلت التي الحديثة التقنيات

 كاستعمال  ، السابقة التقنيات من تعقيدا األكثر التقنيات من جملة هناك أن الميدانية الدراسة بينت كما •

 وجعلها الدروس رقمنة إلى باإلضافة ، الدروس تقديم في االلكترونية واألدوات ،)  (logiciels البرامج

 بالتواصل الرسائل على األكاديمي واإلشراف لطالبا متابعة و ، الطالب متناول وفي الين أون

 مجموع من فقط% 08.77 حوالي أن الدراسة أسفرت حيث االلكتروني، البريد طريق عن االلكتروني

 ، األولى المجموعة أساتذة من% 13.25 بينهم من ، الدروس برقمنة يقومون من المبحوثين األساتذة

 الذين األساتذة مجموع من% 06.74 حوالي وأن. الثانية المجموعة أساتذة من% 0.4.29 يقارب وما

  ) .ب( المجموعة أساتذة من منهم% 10.80 وحوالي ،) أ( المجموعة من هم الدروس برقمنة يقومون

 ،مجموعة هي الدروس برقمنة يقومون الذين األساتذة من نسبة أكبر أن الدراسة نتائج أظهر كما •

 فئة تليها ،% 12.62 بنسبة سنوات 10 إلى 05 مابين التعليم في أقدميتها مدة تتراوح التي األساتذة

 وأن%. 10.66 بنسبة سنة 20 إلى 10 بين ما العالي التعليم في أقدميتها مدة تتراوح الذين األساتذة

 بحوالي قدرت بنسبة سنة20 من أكثر أقدميتهم مدة تتراوح الذين األساتذة فئة هي نسبة أضعف

04.40 .%  
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 العلمية الدرجات وذوي التقني التخصص ذوي األساتذة أكثر يتقنها الدروس رقمنة تقنية فان وبالتالي •

  .سنة20 إلى سنوات 5 بين ما العالي التعليم في أقدميتهم مدة تتراوح الذين المتوسطة

 ومختلف  ، الحاسوب كتقنيات واالتصال اإلعالم تكنولوجيات في يتحكمون ال األساتذة غالبية إن •

 في األحسن تطبيقها في واألستاذ الطالب من كل أمام عائقا شكلت مما.  لالنترنت تكنولوجيةال الخدمات

 .وغيرها الرقمية كالدروس االلكتروني والتعليم العلمي كالبحث التعليمية العملية

 في تتحكم وغيرها والطب واإللكترونيك واآللي كاإلعالم والتقني العلمية التخصصات أساتذة إن •

 واألدبية اإلنسانية الشعب أساتذة من أفضل بطريقة تطبيقها على وتعمل واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 تكوينهم إلي الحال بطبيعة راجع وهذا ، وغيرها واالتصال واالقتصاد االجتماع وعلم واللغات كاآلداب

 أولية مبادئ يف بتكوينهم واالكتفاء ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في الفئة لهذه مكثف الغير

  .جدا محدودة زمنية فترة في اآللي لإلعالم

 تتراوح والذين والمتوسطة العلمية الدرجة ذوي األساتذة أن مفادها مهمة نتيجة إلى أيضا التوصل تم كما •

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيات في تتحكم سنة 20 إلى 5 بين ما الجامعي التعليم في أقدميتهم مدة

 تزيد والتي العليا العلمية الدرجة ذوي األساتذة من أفضل البيداغوجية عمليتها في تطبيقها على وتعمل

 تكوينها تكونت األساتذة من الفئة هذه أن إلى راجع وهذا. سنة 20 عن العالي التعليم في أقدميتها مدة

 عنها تبتر مما ، منعدم شبه واالتصال اإلعالم بتكنولوجيات االهتمام فيها كان فترة في األكاديمي

 ظل في ، حسابه وعلى لنفسه خاص تكوينا ، المجموعة هذه أساتذة من أستاذ كل يوفر أن ضرورة

 أجل من لهم تكوينية بدورات للقيام الجامعة في العالي التعليم على القائمين قبل من مبادرة أي غياب

  .واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في لهم األفضل التكوين توفير
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 لتحتية والتجهيز اآللي حسب األساتذة المبحوثينالبنية ا  

 االنترنت توفر إلى باإلضافة ، اآللية واألدوات التجهيزات وفي اآللي اإلعالم قاعات في نقص هناك •

 إلى للنفاذ الجامعة غير أخرى أماكن يفضلون ، األساتذة أغلب أضطر مما السرعة ضعيف بتدفق لكن

   . األستاذ بالنسبة ضعيفة نسبتها تبقى األخيرة هذه أن إال والمنزل االنترنت كمقاهي االنترنت

 إال أخرى تكنولوجية وأدوات ، وانترنت ، كمبيوترات من اآللي التجهيز توفير إلى الجامعة سعي رغم •

 كل الطلبة لعدد المتزايد لالرتفاع وهذا ،)  األساتذة نظر وجهة من(  كبيرا نقصا تسجل تزال ال أنها

 ضرورة أخرى جهة ومن ، جهة من هذا الجامعة في الرتب بمختلف لألساتذة الكبير ددالع والى  سنة،

 السريع للتطور نظرا) تقريبا سنوات ثالث كل حوالي( فترة كل بعد اآللي اإلعالم أجهزة تجديد

  .أدواتها ومختلف للتكنولوجيا

 الطالب بين التواصل عملية وقيع سوف مما بالمنزل االنترنت في اشتراكا يملكون ال األساتذة غالبية إن •

  .العلمي البحث وعملية البيداغوجية والمتابعة واألستاذ

 والقاعات واألدوات التجهيز في نقصا تعرف أنها إال ، الجامعة قبل من المبذولة الجهود رغم •

 مخابر أن الدراسة أثبتت ألنه ، لألستاذ البيداغوجي للعمل بالنسبة االنترنت تدفق سرعة وحتى

 الكميات لتوفير العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قبل من خاص بتمويل تحضى العلمي ثالبح

 .الجزائر في العلمي للبحث منها دعما. الحديثة والنوعية المطلوبة

 وتجهيزات أدوات نقص ألن ، الثالث السؤال على اإلجابة تمت أنه نقول أن يمكن وعليه •

 لها األمثل االستعمال من الحد إلى أدى قد ، الجامعية سةبالمؤس واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

  . األستاذ قبل من
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 شاملة إستراتيجية نقص ألن ، عليها اإلجابة تمت قد الثالثة البحث أسئلة أن إلى نقول أن مكن •

 هذه إلنجاح فعلى عمل يوجد وال ، غائبة فعال واالتصال اإلعالم تكنولوجيات إدماج عملية لمتابعة

 أثبته والذي واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في األستاذ تكوين نقص إلى باإلضافة ، العملية

 التقنيات هذه استخدام أمام فعليا عائقا يشكل سوف والذي التقنيات أبسط في حتى الميداني التحقيق

  .العالي التعليم في

تخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وبالتالي تمت اإلجابة على السؤال الرئيسي ،فانه إلنجاح أي مشروع اس

في التعليم العالي وفي مختلف مستويات التعليم بالجزائر ال بد من توفر سياسة شاملة وإستراتيجية واضحة 

تعمل على إزالة مختلف عوائق إنجاح عملية استخدام التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية 

 .والبيداغوجية لألستاذ الجامعي

  : خاتمة

 العقل يعد التي ، الثالثة التكنولوجية الثورة مرحلة نعيش بأننا ، جيدا  اليوم العالم دول أدركت لقد           

 وطبيعية مادية ثروات من تملكه ما مجال في يكون لن مستقبال، العالم دول بين التنافس وأن ، فيها األول العماد

 واإلبداع االبتكار على وقدرتها البشرية العقول ثورة مجال في وإنما ، والنووية العسكرية القوة مجال في أو

 أحسنت ما إذا صغيرة أو كبيرة كانت سواء فيها تخوض أن الشعوب لجميع يمكن الثورة هذه وأن. والتميز

  . تربويا أبنائها إعداد
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 – واءس حد على واالجتماعي االقتصادي المال رأس خلق أي – الحقيقية الثروة خلق أن الواضح فمن

 سوف العالم مجتمعات أن يعني وهذا ، وتطبيقها وتوزيعها المعرفة خلق على يقوم سوف القادمة سنة المائة في

  .كافة المستويات على التربوية نظمها إصالح و تنشيط نحو حثيثة بخطى تسير أن إلى تحتاج

 التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تطوير حول أنجزت التي والتقارير الدراسات توصلت كما

 إدماج عملية إنجاح مسألة أن ، الشمالية وأمريكا  األوروبي االتحاد دول منها خاصة الغربية الدول في العالي

 وجه على التربوي والنظام ، خصوصا العالي التعليم في استعمالها وتطوير ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

 تبدأ ، توفيرها على العمل الضروري من ،  الشروط من جملة الواقع في تتطلب ، أساسية مسألة العموم

 المؤسسات في والمسيرين اإلداريين مختلف إلى وصوال ، والمتعلم المعلم وهما التعليمية العملية بمحورا

  .التعليمية

 الغربي العالم في العالي التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استعمال وتطوير استخدام ففكرة

 العمل وتطوير ، العالي التعليم مؤسسات في العلمي والبحث ، البيداغوجية العملية جودة تحسين إرادة من  بعتن

 في المعرفة أهمية فعال أدركت الدول هذه ألن ذلك ، الجامعات مختلف من والباحثين األساتذة بين المشترك

  .  الجديد المجتمعي التحول

 الشروط تلك عن تختلف ال ، الدول هذه وضعتها التي تطلباتوالم الشروط هذه أن بالذكر والجدير

 في وإنما فحسب العالي التعليم في ليس ، خصوصا والجزائر والعربية اإلفريقية النامية الدول في المطلوبة

  .الجزائر في التعليم مستويات مختلف

 ومختلف ، العالي التعليم على والقائمين المسئولين قبل من حقيقية إستراتيجية وضع ضرورة فمن

 تعد  التي اإلستراتيجية هذه ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام دعم أجل من الجزائر في التعليم مستويات
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 العملية في دورها وتفعيل التكنولوجيا استخدام عملية إنجاح في المساهمة الشروط أهم أولى ومن األولويات من

  .   الجديد التربوي اإلصالح اراتاعتب أهم من باعتبارها ، البيداغوجية

 عصر في المعرفة على القائم االقتصاد تحديات لمجابهة تتغير أن إذن والجامعات المدارس على يتعين

 النهوض على القادرة والقدرات الكفاءات إعداد مهمة عاتقها على تحمل وأن ، والتكنولوجيات المعلومات

  .  مستوياته مختلف في التعليم جودة ضمان إلى مدعوة لعالما دول مختلف فيه أصبحت وقت في ، بالمجتمع

 من بد ال ، التعليمية المستويات مختلف في أطلقت والتي ، الجزائر في التربوي اإلصالح فعملية

 ، والبيداغوجية التعليمية العملية في الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات دور تفعيل خالل من تدعيمها

 المجتمعات تحديات مواجهة على قادرة كفاءات خلق من لنتمكن ، اإلداري التسيير حتىو العلمي والبحث

 كان نام آخر مجتمع أي يكون لن والتي ، اليوم الغربية المجتمعات تشهدها والتي الجديدة وااللكترونية المعرفية

  .عنها بمعزل متقدم أو

 واالقتراحات التوصيات  

  :على نؤكد ، ليهاإ التوصل تم التي النتائج على بناء

 ومختلف ، العالي التعليم على والقائمين المسئولين قبل من حقيقية إستراتيجية وضع ضرورة •

 هذه واالتصال، اإلعالم تكنولوجيات استخدام دعم أجل من ، الجزائر في التعليم مستويات

 . الشروط أهم أولى ومن األولويات من تعد  التي اإلستراتيجية

 ،بأهمية الطلبة وحتى التعليمية العملية في األساسي المحور باعتباره األستاذ تحسيس  الضروري من •

 من نتمكن حتى  ، االلكتروني التعليم بأهمية و البيداغوجي نشاطهم في الحديثة التكنولوجيات هذه



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

484 

 ذلك إلى إضافة. واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في منهم المعتبر العدد تكوين نقص مواجهة

 المراقبة بمهمة القيام أجل من ضرورية شك بدون المختصين التقنيين ساعدةم فان

 في المشاركة على قادرة كفاءة ذات جزائرية إطارات تكوين عملية تدعم أن الجزائرية الحكومة على •

 و الوطنية لالتصاالت التحتية البنية تطوير أجل من خاصة ميزانية تخصيص خالل من. البالد تنمية

 امتالك تسهل أن و اآللي، اإلعالم أجهزة وأحدث ، االنترنت لتدفقات جودة أحسن نضما اجل من

  .ومستوياتها أنواعها بمختلف التعليم مؤسسات قبل من الوسائط والمتعددة اآللية التجهيزات

 اإلعالم تكنولوجيات مجال في الطلبة وحتى األساتذة من كل تكوين مستوى رفع على العمل •

  .والبيداغوجية التعليمية العملية في تطبيقها عملية وتسهيل فيها األفضل لتحكما أجل من واالتصال

 العلوم شعب خاصة طلبة حتى و أساتذة من لكل وتدريبية تكوينية دورات تقديم على الحرص •

 . وغيرها والقانونية االقتصادية والعلوم واللغات واآلداب واالجتماعية اإلنسانية

 األستاذ من كل تصرف تحت وجعلهم والتقنيين اآللي اإلعالم في المختصين من عدد توظيف •

 .واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في والمراقبة واإلشراف االستشارة عند والطالب

  

   :المراجع قائمة

 - القاهرة – الجامعية المعرفة دار/  طبعة بدون – االجتماعية والعالقات التكنولوجيا/  سيد عوض جابر .1
1997    

 الفكر دار - 1ط - المعاصرة التحوالت ضوء في التربوي التدريب – لياورا حمدي الحص عفاف .2

  2005 -القاهرة –  العربي

   2005 - القاهرة –  الكتب عالم –1ط – التعليم تكنولوجيا في العلمي البحث – الحميد عبد محمد .3



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

485 

-  القاهرة – الجامعي بالكتا دار -  1ط  – والمعلوماتية التعليمية التكنولوجيا -الحيلة محمود محمد .4

2001   

 النمو على وانعكاساتها والنامية المتقدمة الدول بين والتكنولوجية العلمية الفجوة – رزق زغلول ندا ميرا .5
 – 2007 – السياسية والعلوم االقتصاد كلية – النهضة مجلة –)  مصر على بالتطبيق(  االقتصادي
   األول العدد – القاهرة

6-Office de langue française ( OLF)   

http : // www. olf.gouv..qc/index..html ? / ressources /internet/index/index. htm 
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  المداخلة عنوان

  أهمية استخدام الحاسوب واالنترانت والتعليم عن بعد

  والتعليم االلكتروني في عملية التعليم

  .عمروني حورية: إشراف األستاذة
   قاصدي ورقلة جامعة, المؤسساتي المرضي النفس علم دكتوراه اولى سنة ، جمال زهار -

  : ملخص المداخلة باللغة العربية
هدفت الدراسة الى معرفة اهمية استخدام كل من الحاسوب و االنترنت والتعليم عن بعد والتعليم االلكتروني في 

تثماره من قبل المعلمين والطالب وذالك واس, تطوير حياة االنسان بصفة عامة والطالب واالستاذ بصفة خاصة
قصد مواكبة الثورة التكنولوجية الكبيرة ولحاق بركب الدول المتقدمة في استخدامها في كافة المؤسسات التعلمية 

وذاللك قصد تحقيق االهداف المنشودة من استعمالها من نمو فكري وعقلي والقدرة على ,وخاصة التعليم العالي
وذللك لما تقدمه من مصادر معلوماتية متنوعة تشبع حاجات المتعلمين وتراعي فروقهم الفردية االبداع واالبتكار 

كما تهدف هذه المداخلة الى ابراز المعوقات التي تعوق تطبيق كل , مما يزيد من دافعية الطالب للتعلم والتفاعل,
  .سسات التعلميةمن الحاسوب واالنترنت والتعليم عن بعد وتعليم اإللكتروني في معظم المؤ

  " :فرنسية"ملخص المداخلة باللغة االجنبية 
L'étude visait à connaître l'importance de l'utilisation de l'ensemble de l'ordinateur et de l'Internet, 

l'enseignement à distance et le e-learning dans le développement de la vie humaine en général, et 

l'élève et le professeur, en particulier, Et investi par les enseignants et les étudiants, afin de faire face à 

la révolution technologique et la grosse prise avec les pays développés en usage dans les institutions 

de l'apprentissage et de l'enseignement supérieur privé, Et que, pour atteindre les objectifs souhaités 

de l'utilisation de la croissance intellectuelle et mentale et la capacité de créativité, d'innovation et que 

pour ses sources d'information variées répondent aux besoins des apprenants et de leurs différences en 

compte individuel, Qui augmente la motivation des étudiants  à apprendre et à interagir, cette 

intervention vise également à mettre en évidence les obstacles qui entravent la mise en œuvre de 

l'ensemble de l'ordinateur et de l'Internet et l'enseignement à distance et l'éducation-mail dans la 

plupart des établissements d'enseignemen 
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  مقدمة
 والنظرية العلمية الحياة مجاالت كافة في والتكنولوجي العلمي والتطور بالسرعة الحالي العصر يتميز

 الثورة أضافت حيث األمام، إلى واسعة خطوات لوجيوالتكنو العلمي التقدم عجلة الحاسوب دفع ولقد والتطبيقية،
 تنفيذ في يستعمل الحاسوب وأصبح واإلنسانية، التطبيقية العلوم لكافة واإلمكانيات الطاقات من الكثير الحاسوبية
 .وغيرها واالجتماعية والتجارية والصناعية العلمية التطبيقات من العديد
 األجهزة على لزما كان والمستقبلية، المعاصرة الحياة لمواجهة الشابة الاألجي إعداد هي التعليم مهمة كانت ولما

 إدخال مقدمتها يأتي التي العصر ومعطيات يتناسب بما األجيال هذه بإعداد تباشر أن التعليم عن المسؤولة
 ).10: ص ،2008 البابا،(  حضارية ضرورة أصبح ألنه الدارسة، منهاج إلى الحاسوب
 أن حيث التربوية، النظم في النظر إلعادة ملحة ضرورة والتعليم التربية في والمهتمون لونالعام وجد هنا ومن
 وأساليب المواد لمختلف الدراسة ومناهج التعليم في النظر إعادة إلى أدى قد والتكنولوجي العلمي التقدم

 التعليمية التقنيات واستخدام ناقد،ال التفكير على والتركيز التلقين، من والتخلص العلمي، التفكير وتنمية التدريس،
 وتساعد تفكيره، وتنمي الضرورية، المهارات ومن المعرفة من بقدر المتعلم تزويد في لتسهم التعليم، في الحديثة
 عالم في منتجا عنصرا ليكون الالزم االعداد إعداده في وتسهم المتعلمين أعداد في الكبيرة الزيادة معالجة في
 والبرامج الحاسوب استخدام الحديثة والتقنيات الوسائل هذه بين من وكان ومستحدثاتها وجياالتكنول على يعتمد

  .التعليم في المحوسبة التعليمية
 إحدى  يعتبرونها عليها القائمون كان اإلنترنت، شبكة ظهرت عندما أنه) 5: ص ،2008( عزمي يرى و

 ذهنهم في يكن ولم المختلفة العلمية والمعاهد لبحوثا مراكز بين والبيانات المعلومات لتبادل السريعة الطرق
 أهم بين من التعليم كان اذإو حاليا، عليه هي التي النحو على االيام من يوم في تصبح أن االطالق على

  .بالفعل حدث ما وهذا الشبكة هذه امكانيات من لالستفادة دعوة على بالتالي فهو األرض، على الرساالت
  ياإللكترون التعليم

 · :التعليم في الحاسوب استخدام
 التقنيات مجتمع( المستقبلي للمجتمع اإلعداد فإن وواقعه بيئته مع ليتالءم الفرد إعداد التعليم أهداف من كان لما

 أنواعها اختلفت مهما الحاسوب نظم مع والتعامل التفاعل على قادرا ليكون الفرد إعداد يتطلب)  الجديدة
 المعلوماتية بأساسيات الجهل وسيكون الحياة، مجاالت شتى في عليها والسيطرة ظائفهاوو وأشكالها وخصائصها

 .والخاصة العامة واإلدارات المؤسسات مختلف في مستقبال ما عمل على الحصول وجه في يقف  كبيرا عائقا
 مجاالت يف برنامج وهو ،"سوبس"و ،"ويلسون"و ،"أتكنسون" من كل يد على الحاسوب بمساعدة التعليم ظهر
 حلول بنفسه ليكتشف المتعلم، أمام الفرص يتيح مما وتخزينها المعلومات تقديم خاللها من يمكن كافة، التعليم
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 في كبيرا و واسعا انتشارا البرامح هذه انتشار من الرغم وعلى النتائج، من لنتيجة التوصل أو مسائل، من مسألة
 من سببا كانا والمتعلم المعلم بين البشري التفاعل لعنصر غفالهاإو إعدادها، تكاليف زيادة أن إال األمر، أول
: ص ،2006 مهدي، الخزندار،( العربية البيئة في الفردي التعليم أساليب من كأسلوب أهميتها من التقليل أسباب
37.( 

  :التعليم في الحاسوب استخدام ومبرارت أسباب
 إلى تدعو التي رتراوالمب األسباب من العديد ثمة أنه) 313: ص ،2007( وسرحان استيتية من كل يرى

 :وهي التعليم في الحاسوب استخدام ضرورة
 تطور بعد وخاصة المعلومات، ثورة عصر العصر هذا يسمى :المعلومات وتدفق المعرفي االنفجار .1

 عند واسترجاعها المعلومات هذه لحفظ وسيلة عن البحث إلى اإلنسان دفع مما االتصاالت، وسائل
 .الغرض هذا تؤدي وسيلة أفضل باعتباره الحاسوب وظهر رة،الضرو

 يجعل مما السرعة، عصر هو العصر هذا ألن وذلك :المعلومات على الحصول في السرعة إلى الحاجة .2
 جهد وأقل وقت بأسرع ذلك كان وكما المعلومات، من الهائل الكم هذا مع التعامل إلى بحاجة اإلنسان
 .لذلك وسيلة أفضل الحاسوب وكان نا،أهداف تحقيق من يقربنا فإنه

 واإلتقان بالدقة الحاسوب يتميز حيث :المعقدة الرياضية العمليات أداء في واإلتقان المهارة إلى الحاجة .3
 .المعقدة الحسابية العمليات أنواع جميع أداء على بالقدرة يتميز كما والسرعة،

 الماهرة العاملة األيدي من كبيرة مجموعة أعمال أداء وب الحاس يستطيع حيث :البشري العنصر توفير .4
 كافة في الحاسوب خالل من واسترجاعها المعلومات إدخال لسهولة وذلك والفنية؛ اإلدارية األعمال في

 .والتعليم التربية ميدان ومنها الميادين،

 في مهما دورا للحواسيب أن والدارسات البحوث أثبتت حيث :التعلم صعوبات لمشكالت الحلول ايجاد .5
 يواجهون من أو بسيط، عقلي تخلف من يعانون من لدى التعلم صعوبات مشكالت حل في المساعدة
 .االتصال مهارات في مشكالت

 .المتقدمة التقنيات حول يتمحور لعالم الطالب بتهيئة وذلك :المستقبلية العمل فرص تحسين .6

 وتحليلها البيانات وجمع كير،والتف المشكالت، حل في تتمثل :عليها عقلية معرفية مهارات تنمية .7
 .وتركيبها
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 :التعليم في الحاسوب استخدام مبررات أهم أن الباحث ويرى
 .تطبيقاته بعض مع يتعامل لكي التعامل؛ ومهارة الحاسوب ثقافة من مناسب قدر إلى الطلبة يحتاج .1

 الطلبة  إليه يجذبو قبل، ذي من وأهمية فائدة أكثر المدرسة في الحاسوب بمساعدة التعلم أسلوب يجعل .2
 .واإلنجاز العمل على ويحمسهم

 كالفروق التقليدية باألساليب المعلم على حلها استعصى التي المشكالت لبعض حال يكون أن يمكن .3
 .الدراسية الموضوعات بعض لدراسة المخصص الوقت وقلة الطالب عدد وزيادة الفردية

 والشركات، كالبنوك والخاصة، العامة للمؤسسات بيوترالكم يؤديها التي الناجحة المتعددة لألدوار ونتيجة
 التربوي للعمل الكمبيوتر إخضاع ثم وغيرها، الرسمية والدوائر والفنادق، الطيران وشركات والمستشفيات
 ):185: ص ،2005 الكلوب،( التالية المجاالت في والتعليمي

 .المنهجية التعليمية والنشاطات المناهج لمواد المبرمج التعليم طريق عن الذاتي التعلم : أوال
 .الوزارات و والجامعات كالمدارس التعليمية للمؤسسات الفنية األعمال إجراء :ثانيا
 .التعليمية بالمؤسسات اإلداري العمل تنسيق :ثالثا

 · :اإلنترنت مفهوم
  :بعضها بذكر الباحث وسيكتفي وكثيرة عديدة تعريفات لإلنترنت
 بعضا، بعضها  متصلة كمبيوترات عدة من مكونة واسعة دولية شبكة أنها) : 17: ص ،2003( زهران يعرفها
  .خاللها من المعلومات تبادل يتم

 الكرة عبر الممتدة الحاسوب شبكات من ضخمة شبكة عن عبارة أنها) : 511: ص ،2001( الحيلة يعرفها
   .دولها بكافة األرضية
 وتبادل التواصل حري لهم وتوفر العالم عبر األجهزة طترب شبكة أكبر هي) : 21: ص ،2012(فوره وتعرفها
 .المعلومات
 :منها التعريفات من بالعديد) : 99: ص ،2011( قطيط ويعرفها
 .العالم حول والمنتشرة البعض ببعضها المرتبطة اآللي الحاسوب أجهزة من ضخمة شبكة .1

 .بينها فيما وماتالمعل لتبادل العالم حول البعض ببعضها المتصلة الشبكات من مجموعة .2

 .واحدة بشبكة الحواسيب من مجموعة تربط عالمية منظومة .3



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

490 

 التواصل عملية من يسهل مما البعض، ببعضها الحاسوب أجهزة اتصال على القائمة العالمية الشبكة .4
 .أماكنهم باختالف األفراد بين المعلومات وتبادل

 اآللي الحاسب أجهزة من ضخمة شبكة عن عبارة أنه اإلنترنت يعرف الباحث فإن السابقة، التعريفات على وبناء
  .بينها فيما المعلومات بتبادل وتقوم العالم حول والمنتشرة البعض ببعضها المرتبطة
 بين تربط التي المعلومات شبكات رس أ على يأتي اإلنترنت أن :الباحث ترى واألهمية الضخامة حيث ومن

 (Web Browsers) اإلنترنت متصفح أن مالحظة ويجب ،المعقدة الضخمة واألجهزة الشخصية الحاسبات
 بعيدة، أماكن في آخرى حاسبات  على توجد التي البيانات إلى الدخول وتسهل باإلنترنت المستخدمين تربط
 .المختلفة الحواسيب بين المعلومات بتنقل وتسمح مكانيا البعيدة الحاسبات الشبكة متصفحات تربط حيث
  :العالم دول في اإلنترنت استخدام أهمية عن نبذة
 بانضمام ولكن الدفاعية، لألغراض عسكرية شبكة األمريكية المتحدة الواليات في اإلنترنت شبكة بدأت

 في تستخدم عالمية شبكة جعلها – وخارجها أمريكا في – والتجارية األهلية المؤسسات ثم األمريكية الجامعات
 معلوماتي، انفجار من اليوم العالم يشهده فيما الرئيسي المساهم الشبكة هذه كانت لذا الحياة؛ مجاالت شتى

 تتمتع التي األخرى المميزات إليها مضافا الشبكة على الموجودة المعلومات إلى الوصول سهولة إلى وبالنظر
 يف استخدموها الذين التربويون هؤالء، جملة من .مجاله في كل منها باالستفادة كثيرين أغرت فقد الشبكة بها
 اإلنترنت خالل من التعليمية موادها بعض تقدم وغيرها، األمريكية الجامعات بعض أن حتى التعليم، مجال
  ).84:ص ،1999  الفنتوخ، السلطان،( التقليدية الطرق إلى إضافة

  :التعليم في اإلنترنت ستخداما
 التطور أن على واضح دليل هذا فيو خلفنا وليس أمامنا يوجد واالتصاالت المعلومات لثورة الحقيقي التأثير إن
 والرقي؛ التعليمية، العملية لتحسين وتجارب؛ انتاج،ٕو عمل، خلية العالم يجعل سوف واالتصال التقنية في

 الحاضر الوقت في عليها المتعارف االتصاالت أن حيث التدريس، وطرق المناهج لتطوير خاللها من والوصول
 .وتقدمها ربطها ا وت المجتمعات ونمو تغيير إلى تؤدي
 فيما االتصال وسهلت الدول، بين المسافات قربت التي والتقنيات الكون، هذا عم الذي المعلوماتي التطور إن

 إيجابيات من تحمله بما آلخر، مكان من التقنية انتقال أن كما والصورة، بالصوت والتحاور التعلم يسرت بينها،
 جمود بفترة مر أن بعد التعلم عملية تفعيل في التطور هذا من ألكبرا المستفيد التعليم جعلت وعوائق وسلبيات
 والفصول، المباني قلة الطالب، عدد كثرة للتعلم، الطالب لدى الدافعية توافر عدم :منها أسباب لعدة طويلة،
 بتغل ال من نت تمك حيث المعلوماتي العصر للغة امتداد وهي اإلنترنت ظهرت وحين المعلمين، توافر وعدم
 .أبعادها بكافة التعليمية للعملية واسعة تسهيالت من قدمته بما الصعوبات، تلك من الكثير على
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  · :التعليم في اإلنترنت استخدام أسباب
  :التعليم في اإلنترنت نستخدم تجعلنا التي الرئيسة األسباب أهم أن) 382: ص ،2005(  الحيلة يرى
 .العالم أنحاء مختلف من المعلومات، لىع الحصول في للقدرة واقعي مثال اإلنترنت .1

 فإنه اإلنترنت عبر المتوافرة المعلومات لكثرة نظرا الجماعي؛ التعاوني التعلم على اإلنترنت يساعد .2
 حيث الطلبة، بين الجماعي العمل طريقة استخدام يمكن لذا القوائم، كل في البحث الطالب على يصعب
 .اليه التوصل تم ما الطالب يجمع ثم معينة، قائمة في بالبحث طالب كل يقوم

 .تكلفة وبأقل وقت بأسرع بالعالم االتصال على اإلنترنت يساعد .3

 كبيرة مكتبة بمثابة هي اإلنترنت أن ذلك التدريس، في طريقة من أكثر توفير على اإلنترنت، يساعد .4
 التعليمية البرامج بعض اإلنترنت، في يوجد كما صعبة أم سهلة أكانت سواء الكتب، جميع فيها تتوافر
 .المستويات باختالف

 حول جديدة تربوية قناعات صياغة فرض يتطلب  جديدا وتقنيا علميا واقعا أوجد اإلنترنت أن :الباحث ويرى
 من وتخطيطه تشكيله وإعادة الموجود التربوي الواقع في النظر وإعادة التعليم، مجال في منها االستفادة آلية
 اإلنترنت دمج أن حيث ومواكبته؛ المعرفة تضاعف عصر لمسايرة اإلنترنت؛ ناتإمكا من االستفادة خالل
 مما االبداعية المعلم قدرات ويبرز ذاته، على االعتماد في الطالب قدرة يدعم سوف التربوية المنظومة ضمن
 التعليمية عمليةال تحسين على يعمل مما التعليمية، والمؤسسة واإلداري والطالب المعلم دور في تغيير عنه سينتج
 .التعلمية
  :اإلنترنت استخدام معيقات
 يواجه األخرى التعليم طرائق من كغيره فإنه العديدة، ومزاياه اإللكتروني للتعليم المربين حماس من الرغم على
: ص ،2007( عامر و ،)166: ص ،2008( والشناق دومي ويرى تنفيذه، عند والمعوقات الصعوبات بعض
  :المعوقات هذه أهم أن) 71
 .واإلنتاج الصيانة في التكلفة عامل .1

 .مهم وتعليمي تربوي كمؤثر المعلم دور إضعاف إلى يؤدي اإللكتروني التعليم .2

 .تربوية قيمة وهي القراءة ومهارات عادات اإللكتروني التعليم يلغي قد .3

 .والمعلم لطالبا بين إنسانية لمسات إلى يحتاج وهو الواقعية، للنواحي اإللكتروني التعليم يفتقر .4
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 :التعليم في اإلنترنت استخدام معيقات من أن)  110: ص ،2001(  قطيط ويرى
 المادية التكلفة : أوال
 واألجهزة البرامج لتطور  ونظرا معينة، وحواسيب معينة، بمواصفات هاتف لخطوط الشبكة هذه تأسيس يحتاج
 خالل من هذا توفر أن تستطيع ال المؤسسات عضب أن كما التعليمية، المؤسسات على آخر عبئا يضيف هذا فإن

 بعين هذا إلى النظر من البد ولهذا القرن، مطالب من أساسي مطلب التطور مالحقة إن ثم قليلة، سنوات
 .االعتبار

 الفنية المشاكل :ثانيا
 في لتعليميةا المؤسسات تواجهها مشكلة غيره أو فني لسبب الرسائل وإرسال والتصفح البحث أثناء االنقطاع يعد

 اليها توصل التي البيانات يفقد وقد الشبكة، إلى أخرى مرة الرجوع إلى المستخدم يضطر مما الحاضر، الوقت
 .جديدة بحث عملية إلى تحتاج أو

 اللغة :ثالثا
 فإن اإلنجليزية باللغة اإلنترنت في المكتوبة البحوث معظم ألن ونظرا العربية، باللغة المراجع لمحدودية نتيجة

 يمكن أنه إال آخرى، لغات أو االنجليزية اللغة يتقن من نصيب من ستكون الشبكة هذه من الكاملة االستفادة
 .نفسها الشبكة على الموجودة الترجمة برامج باستخدام ذلك على التغلب
 الممنوعة األماكن إلى الدخول :رابعا
 إلى إما تدعو التي المواقع بعض إلى دخولال منها مطلق، بشكل الشبكة هذه استخدام أمام تقف عوائق توجد
 ما أو خاصة برامج بوضع التعليمية المؤسسات بعض قامت هذا من وللحد واألخالق، والدين القيم ونبذ الرذيلة
  .المواقع لتلك الدخول تمنع (Firewall)الحماية بحاجز البعض يسميه
 المعلومات موثوقية :خامسا
 وصحتها، بصوابها يعتقدون اإلنترنت من المعلومة على يحصلون عندما حثينالبا أن إلى البحوث نتائج أشارت
 الباحثين على ولهذا مشبوهة؛ األقل على أو معروفة، غير مواقع هناك أن ذلك العلمي البحث في خطأ وهذا

 .اعتمادها قبل عليها والحكم والدراسات البيانات موثوقية ومدى الدقة يتحروا بأن للشبكة والمستخدمين
 واإلنترنت الحاسوب استخدام نحو المدرسين اتجاهات :سادسا
 :منها ألسباب ذلك ويعود المدرسين قبل من التعليم في اإلنترنت استخدام عن عزوف حقيقة يوجد
 .التقنية هذه بأهمية الوعي عدم .1

 .االستخدام على القدرة عدم .2

 .الحاسوب استخدام عدم .3
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 اآللي الحاسوب استخدام بكيفية خاصة المدرسين تدريبية امجبر وضع ضرورة إلى دائما الدعوى تتم لذلك
 .التعليم في التقنية هذه استخدام كيفية وعن واإلنترنت،

 من وتقلل وأهميته، فاعليته من تحد وصعوبات معوقات تعترضه جديد مشروع كل أن :الباحث يرى سبق ومما
 كل ولكن وعاداته، وأخالقياته وقيمه المجتمع ئمباد مع يتعارض ما المشروع هذا رافق ما إذا وخاصة فوائده،
 تكنولوجيا في العلمي التقدم مع الزوال في أخذت اإلنترنت استخدام تواجه التي والصعوبات المعوقات هذه

 وآمنة جديدة آفاقا أعطى مما المرغوبة، غير المواقع تنقية أو حجب وامكانية واإلنترنت، االتصال شبكات
 في تسهم التعليم في اإلنترنت استخدام عن المسئولين جانب من المستمرة المتابعة أن كما اإلنترنت، مع للتعامل
 .اإلنترنت شبكة استخدام من تحقيقها المطلوب التربوية األهداف وتحقيق الصعوبات هذه على التغلب
  · :اإلنترنت طريق عن التعلم أنشطة
 :منها اإلنترنت، طريق عن التعلم ةألنشط عديدة أنشطة هناك أن) 15:ص ،2005(  الخان يشير
o الشبكة باستخدام والتعلم اإللكتروني، التعلم(web-Based Learning :WBL). 

o اإلنترنت باستخدام التعليم.(web-Based Instruction-WBI) 

o اإلنترنت باستخدام و الشبكة، باستخدام التدريب.(Training-WBT web-Based) 

o الموزع التعلم.(Distributed Learning-DL) 

o المتقدم الموزع التعلم.(Advanced Distributed Learning-ADL) 

o المباشر والتعلم بعد، من والتعلم.(On-line Learning-OL) 

o المتنقل والتعلم.(Mobile or M-learning) 

o المتجول التعلم.(Nomadic Learning) 

o النائي والتعلم.(Remote Learning) 

o جامعي _ الخارجي والتعلم.(Off-site Learning) 

o مكان وأي زمان بأي التعلم.(a learning :anytime , anyplace, anywhere) 
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 ديمقراطيا وسطا الشبكة أصبحت الرقمية، والتقنيات لإلنترنت السريع النمو مع أنه :الباحث يرى سبق ومما
 تقديم لتطوير فرصة بذلك إلنترنتل وتعطي بعد، من والتعلم للتعليم وقويا وعالميا وتفاعليا وديناميكيا واقتصاديا
 .يطلبونه الذي الوقت وفي المتعلمين، حول المتمركز والتدريب التعليم
 · :بعد عن التعليم
 كل في الجامعي التعليم في التعليم من النمط هذا استخدم حيث بالمراسلة بالتعليم يسمى بما بعد عن التعليم بدأ
 التي )المفتوحة البريطانية الجامعة(  وكذلك الجديدة )انجلترا(   عةوجام استراليا في )الند كوينز( جامعة من
  وتطبيقا نضجا األكثر هي المفتوحة البريطانية الجامعة تجربة وتعتبر العشرين، القرن من الستينات في بدأت
 التعليمية الموادو المتبع الدارسة لنظام نظرا وذلك المفتوح الجامعي التعليم في واستخدامه بعد عن التعليم لمفهوم

 الجامعي التعليم في بعد عن التعليم نجاحة المفتوحة البريطانية الجامعة تجربة أثبتت ولقد فيها، المستخدمة
 أقل أصبحت االقتصادية الكلفة أن إلى إضافة واالقتصادية، االجتماعية الدارسين وظروف يتالءم بما المفتوح
 ).548: ص ،2001 الحيلة،( تقليديةال الجامعات في الجامعي التعليم من بكثير
 أحد نستخدم أن علينا لزما فيكون التعليم وتطوير لتحديث ومستحدثاتها؛ التعليم تكنولوجيا استخدام بصدد كنا اذإو

 التعليم تكنولوجيا مناهج وتدريس تخطيط في معاصر كاتجاه بعد عن التعليم وهو الحديثة التكنولوجيا مشتقات
 بعد عن فالتعليم اآلخر، إلى يحتاج التعليم وتكنولوجيا بعد عن التعليم من فكل أفضل، ليمتع نحو بها والنهوض
 حيث من التدريس، أساليب تحسين في يستثمرها أن للمعلم يمكن التكنولوجية الوسائل من مجموعة إلى يحتاج
 )68: ص ،2011 الل،(   بعد عن التعلم عملية وتعميق وتفسير توضيح على الطالب تساعد أنها

 · :بعد عن التعليم مفهوم
 :ومنها بعد عن التعليم عن للتعبير تستخدم والتي عليها المتعارف األجنبية المصطلحات من العديد توجد
• Distance learning 

• Distance education  

• Distributed learning 

• Remote learning  

 في الطالب  وجود بدون للتعلم تسهيل وأ إحداث بأنه بعد عن التعليم)  16:ص ،2007(  بسيوني يعرف
 لقاءات على بينهما العالقة تقتصر أو الطالب على المعلم يتعرف ال أي جزئي، بشكل أو مباشرة المعلم مواجهة
  .محدودة
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 متزامنة غير أو متزامنة تعليمية تفاعالت عن عبارة بأنه بعد عن التعليم) 6: ص ،2005( الصالح ويعرفه
 .العنكبوتية الشبكة في وتطبيقاتها ترنتاإلن تقنية بواسطة
 الطلبة يستطيع أي تعليمية، فلسفة وليس التعليم في نهج هو بعد عن التعليم بأن) 30ص ،2007( بيتس ويعرفه
 مركز في أو العمل، مكان في أو البيت في( يختارون الذي المكان وفي وقتهم لهم يتيحه لما وفقا يتعلموا أن

  .األستاذ مع اشرمب تواصل ودون )تعليمي
 المؤسسة أو المعلم عن ا بعيد يحدث للمتعلم الذاتي التعليم من نظام بأنه) 396:ص ،2009(  ومحمود إبراهيم
 منظم اتصال وجود مع متنوعة تكنولوجية وسائل بواسطة الدراسية المقررات تعميم خالل من وذلك التعليمية؛
 .التعليمية والمؤسسة المتعلم بين وفعال
 غير بشكل التعلم عملية فيه ويتم اإللكتروني التعليم أشكال أحد من هو :بعد عن التعليم الباحث يعرف بقس ومما
 طبيعة مع يتناسب بشكل التعليمية المواد إعداد يتم حيث متزامنة، غير بصورة أي والمعلم الطالب بين مباشر
 المعدة التعليمية المواد هذه نقل ويتم التعليم، في المختلفة وسرعتهم للمتعلمين المتباينة والقدرات الذاتي التعلم
 العمر عن النظر بغض التعلم في يرغب من كل بعد عن التعليم ببرنامج ويلتحق اإلنترنت، طريق عن للمتعلم
 .والمؤهل

 · :بعد عن التعليم أهمية
 الكبيرة األعداد مع تمشىت جديدة أساليب عن للبحث هاما دافعا التعليم على االجتماعي الطلب إلزدياد كان لقد

 يلعب أنه إلى بعد عن التعلم أهمية وترجع المعلم، مشاركة من أكثر الدارس جهد على يعتمد وأنه خاصة عليه،
 ،2007 عامر،( التالية النقاط في أهميته وتظهر الثقافية التنمية صور شتى في إغفالها يمكن ال كثيرة  أدوارا
 )25: ص
 .المجتمع شرائح لمعظم ثقافية مجبرا تقديم خالله من فيمكن .1

 الظروف أو الجنس أو العمر عن النظر بصرف فيه، راغب لكل التعليمية الفرص توفير على يعمل .2
 .المعيشية

 .متعددة علمية درجات على وحصولهم الدارسين رغبة يحقق .3

 شرائح تخدم التي للموضوعات تناوله في وخاصة المجتمع تثقيف في يسهم أن بعد عن التعليم يمكن .4
 .المختلفة المجتمع

 . الثقافية التنموية البرامج في االسهام على أقدر أنه في التقليدي التعليم على يتفوق .5
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 المفاهيم لتطوير الفاعلة الوسيلة هو فالتعليم المرغوبة، االجتماعية التغيرات حدوث على يعمل .6
 .بها علقت التي الشوائب من وتخليصها االجتماعية،

 كافة في والمتخصصة والمدربة الماهرة األيدي وإعداد تدريب على االقتصادية ةالتنمي في يعمل .7
 وتحديد للمجتمع التنموية بالحاجات الصلة ذات التعليمية البرامج تنفيذ خالل من وذلك المجاالت

 .التنموية العملية في بفاعلية دورها تؤدي التي الالزمة التخصصات

 المتنوعة؛ التعليمية والحاجات المتغيرة المجتمع مطالب بين ومةوالمدا التوازن من عالية درجة يحقق .8
 المعارف تنمية إلى يسعى لمن يقدم والذي الكبار وتعليم المستمر للتعليم البدائل أنسب من يعتبر ولهذا
 ولمن منه، للمحرومين التعليم فرص توفير حتى أو جديد، تخصص دارسة أو تخصصه مجال في

 .بدني أو مادي وأ اجتماعي عائق يعوقهم

 والتي التعليم، في التكنولوجيا استخدام أوجه أحد هو بعد عن التعلم بأن : الباحث يضيف سبق ما على وبناء
 وبالتالي المتعلمين؛ بين الفردية الفروق تقليل على يساعد مما ومتنوعة؛ متعددة تعليمية مصادر توفير على تعمل
 مقيد غير التعلم أن خاصة فاعلية أكثر ويجعلهم والتعليم، للتعلم همدافعيت من ويزيد المتعلمين، حاجات يشبع
 .محددين زمان أو بمكان

   · :بعد عن التعليم مميزات
 :يلي كما) 104:ص ،2006( الحلفاوي يحدده ما بينها من المزايا من العديد بعد عن التعليم يقدم

 عملية في  التكنولوجية المنجزات ستخداما على ويساعد المسؤلية وتحمل االستقاللية على الطالب يساعد •
 .التعلم نحو والدافعية وااليجابية الذاتي التعلم

 يتيح كما الروتين من ويحرره وجه أكمل على واجباته يؤدي أن في للمعلم أكبر وقت بعد من التعلم يتيح •
 .التعليمية يةالعمل على  االشرافي و االرشادي بدوره والقيام المتعلمين مع للتفاعل أكبر وقت له

 العملية كفاءة لزيادة مالية موارد يتيح مما التعليم كلفة تخفيض في بعد من التعليم بنظام األخذ يفيد •
 .بها التعليمية

  .التعلم في ذاته على يعتمد المتعلم جعل على ومقدرتهم المتعلمين قبول في المرونة •

  .تعليم وليس تعلم عملية أصبح ثحي كعملية التعليم نحو المعلمين اتجاهات تغير على قدرته •

  .الكبيرة االعداد مشكلة على التغلب على يساعد النظام بهذا األخذ •
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  المواد وإعداد التخطيط في سواء بعد من التعليم عن المسئولة التربوية للمؤسسة بارز دور وجود •
 .الداعمة بالخدمات الدارسين تزويد في أو التعليمية

  .الذاتية التعليمية والعملية المتعلم على التركيز بالتاليو تعلم إلى التعليم تحويل •

 وبالعكس، والمؤسسة الدارس بين وكذلك وبالعكس والمتعلم، المعلم بين اتجاهين ذي تواصل توفير •
 الوسائط استخدام ذلك على يساعد وقد مكانية اعتبارات أي دون التواصل هذا من تربويا المتعلم ويستفيد

 .بعد من تعليمال في اإللكترونية

 تعلم أنماط من للمتعلمين تقدمه ما خالل من حيوية تفاعلية تعليمية بيئة يوفر بعد عن التعلم أن :الباحث ويرى
 الفعال التواصل على وتشجعهم المتعلمين، لدى الفردية الفروق تراعي متنوعة معلوماتية ومصادر تكنولوجية
 .ومواصلته التعليم واستمرارية وتبادل

   · :بعد عن التعليم معوقات
 :مايلي بعد عن التعلم معوقات أهم من أن) 14: ص ،2006( عقل يرى
 إلى اضافة عام بشكل اإلنترنت استخدام على التدريب إلى المدرسون يحتاج :التدريب إلى الحاجة .1

 على التدريب إلى إضافة اإلنترنت، صفحات عمل في الستغاللها خاصة برامج استخدام على التدريب
 الطالب من كل يحتاج هذا كل وقبل استاذه، مع المعلومات تبادل على تساعده التي البرامج تخداماس

 .الحاسوب بأساسيات للمعرفة آلة امتالكهما إلى واالستاذ

  تحتية تكنولوجية بنية وفر ت يجب بعد عن تعليم نظام انشاء أجل من :تكنولوجية بنية إلى الحاجة .2
(Technological Infrastructure) بعد عن التعلم برامج بطرح ترغب التي الجهة أو الجامعة عند. 

 البياناتاإللكترونية إلى النفاذ من الطلبة يتمكن كي :اإلنترنت وشبكة الطلبة بين اتصال وجود إلى الحاجة .3
 هذا ، اإلنترنت وشبكة الطلبة بين اتصال توفر يجب أساتذتهم مع المعلومات تبادل يستطيعوا ولكي
 الهيئة أو للجامعة الداخلية الشبكات عبر أو (ISP)انترنت الخدمات مزود عبر اتصاال يكون قد الاالتص
 طريق عن اإلنترنت  بشبكة االتصال على قادرون جميعا ليسوا الطلبة أن إال ، (Intranet)التعليمية
  .لطلبتها ةمفتوح جميعها تمتلك ال التعليمية والهيئات فالجامعات كذلك اإلنترنت، خدمات مزود

 عرض مشكلة بعد عن التعلم عملية تواجه التي األساسية المشاكل من :البيانات نقل .4
 اإلنترنت خدمات مزود بين المعلومات تبادل طريقها عن يتم التي السرعة أي (Bandwidth)الموجه
 يتصلون نالذي اإلنترنت شبكة فمستخدمو المزود، هذا عبر بالشبكة يتصل الذي اإلنترنت شبكة ومستخدم
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 شبكة مع المعلومات يتبادلون اإلنترنت خدمات مزودي عبر العادية المنزلية الهاتف أجهزة من بالشبكة
 المحاضرات نقل أجل من (Kbps)الثانية في كيلوبايت ( 33,6 ) عادة تتجاوز ال بسرعة اإلنترنت
 في تقطع دونو الحجم كاملة شاشة على المحاضرات مشاهدة يمكن بحيث مناسب بشكل المرئية
 شبكة وبين بينه المعلومات لنقل عالية سرعة توفير إلى اإلنترنت مستخدم يحتاج والصورة الصوت
 أنظمة طريق عن اإلنترنت بشبكة المستخدم حاسوب توصيل بواسطة ذلك تحقيق يمكن اإلنترنت،
  .وغيرها (DSL) و (ISDN)أنظمة مثل أكبر (Bandwidth)موجة عرض تعطي خاصة

 أداء فخالل بعد، عن التعلم عملية تواجه التي األساسية المشاكل أحد األمن يمثل :لبياناتا حماية .5
 ال كذلك الغش، يحاول ال الطالب أن األستاذ يضمن ال (On-line quizzes) اإللكترونية االمتحانات
 سائلالو بعض هناك غيره، شخصا وليس نفسه الطالب هو االمتحان بأداء يقوم من أن االستاذ يضمن
 كافية غير أنها إال باألمن، المتعلقة السلبيات بعض على التغلب في تساعد قد التي والتقنيات البرمجية
  :يعرف ما استخدام الوسائل هذه من السلبيات، تلك كل على للتغلب

 الطلبة فقط يقبل لكي الموقع برمجة طريق عن االمتحان إلى للدخول (Password)وال (Long Name)بال
 أداء أثناء الطالب قبل من المستخدم (IP)ال عنوان على الحصول أيضا الطرق تلك من بالدخول، لهم وحالمسم

 التعرف أجل من (Server)الخادم الحاسب االمكانيات بعض تستخدم خاصة برامج عمل طريق عن االمتحان
 .األمن بموضوع علقةالمت السلبيات  كل على للتغلب كافية غير الوسائل هذه أن إال العنوان، ذلك على
 نظام بتطبيق ترغب التي الجهة تتحملها تكاليف هنالك فإن السابقة، السلبيات إلى إضافة :التكاليف .6

 وصيانة فشراء بعد، عن التعلم نظام يتطلبها التي التكنولوجية بالبنية يتعلق ما التكاليف هذه من بعد، عن التعلم
 كلها خارجية جهة من الخادم حاسوب على مساحة ستئجارا أو وبرامج معدات مع  (Server)خادم حاسوب
 عن التعلم نظام في المستخدمة واألدوات البرامج استعمال على المدرسين تدريب أن كما مالية، أعباء تمثل أمور
 .إضافيا ماليا عبئا يمثل بعد

 التعليمية المؤسسات ظممع امتالك عدم بعد عن التعليم عملية تواجه التي المعوقات أهم من إن :الباحث ويرى
 المعلمين معظم وميل بعد، عن التعلم إلحداث الالزمة؛ واإلمكانيات التكنولوجية المهارات والمدرسين والطالب

 .وناجح فعال تعلم إحداث في وفعاليته بعد عن التعلم ألهمية الكافية الدراية وعدم التقليدي، التعليم إلى
  :اإللكتروني التعليم
 الكمبيوتر أجهزة على يعتمد وهو الحالي، الوقت في وأهمها بعد، من التعليم نماذج أحد إللكترونيا التعليم يعد

 خاللهما من يمكن والتي الشبكات، في تتمثل آليات من االتصاالت مجال يوفره وما المتنوعة، ببرمجياتها
 اإللكترونية المصادر من ددع توفير إلى باإلضافة وقت، أي وفي مكان أي في المتعلم إلى المعلومات توصيل
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 التعليم نظام يوفره ما خالل من والزمالء والمحتوى، المعلم، مع التفاعل وتتيح الذاتي، التعلم على تساعد
(  المصادر متعددة تفاعلية تعليمية بيئة يوفر فهو إلكتروني، وبريد ومحادثة، ، مقررات :من اإلليكتروني
 )433:ص ،2009 محمود، و ابراهيم
   :اإللكتروني التعليم ممفهو
 ا وفق للمتعلم يقدم بعد، عن للتعليم تفاعلي نظام "بأنه اإللكتروني التعليم) 94: ص ،2008( عزمي يعرف 

 بواسطة وتوصيلها المقررات بناء تستهدف متكاملة، رقمية إلكترونية بيئة على ويعتمد " On demand "للطلب
 .االختبارات وتنظيم والتوجيه، واإلرشاد، اإللكترونية الشبكات
 والشبكات، كالحاسب :الحديثة االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة بأنه): 70: ص ،2010(  المالح ويعرفه
 وبصورة تكلفة، وأقل وقت بأسرع للمتعلمين المعلومات إيصال أجل من اإلنترنت؛ وبوابات المتعددة، والوسائط
  .المتعلمين اداء وتقييم وقياس وضبطها التعليمية العملية إدارة من تمكن
 الوسائل خالل من الرقمي التعليمي المحتوى يتيح الذي التعليم بأنه): 48: ص ،2011( الهادي ويعرفه

 عبر الخط، على تتاح التي التفاعلية خواص المتضمنة وبرمجياتها اآللية الحاسبات تتضمن التي اإللكترونية،
 (Intranet)اإلنترانت وشبكات المدرسة، أو الفصول (LANs)المحلية كالشبكات والكمبيوتر المعلومات شبكات
  االكسرنت وشبكات الجامع، أو التعليمية، المنطقة أو المدارس، من مجموعة نطاق على تنتشر التي

(Extranet) العالمية اإلنترنت شبكة جانب إلى الوطني، التعليم نظام كل تضم التي(Internet) كل في المنتشرة 
 والبصرية، السمعية الوسائل واستخدام الصناعية، األقمار عبر البث إمكانية إلى باإلضافة حاليا، العالم أرجاء

  .إلخ (CD-ROM)المدمجة واألقراص التفاعلي والتلفزيون
 حديثة اتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة بأنه :اإللكتروني التعليم عرف الباحث فإن السابقة التعريفات ومن
 إلكترونية، ومكتبات بحث، وآليات ورسومات، وصورة، صوت من المتعددة ووسائطه وشبكات، اسبح من

 بجميع التقنية استخدام :هو المقصود والمهم الدراسي، الفصل في أو بعد، عن كان سواء اإلنترنت بوابات وكذلك
 .فائدة وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم المعلومة إيصال في أنواعها
  :اإللكتروني التعليم أنواع
 :اإللكتروني التعليم أنواع) 217 ص، ،2007( النوايسة يصنف
 ( Synchronous): المتزامن اإللكتروني التعليم .1

 أو (Chat)بالنص متزامن اتصال بينهم ليتم واحد آن في الدارسين مع المعلم فيه يجتمع إلكتروني تعليم وهو
  .األطراف المتعدد والحوار (IRC)الجماعي اإلنترنت وحوار والفيديو، الصوت
 (Asynchronous):المتزامن غير اإللكتروني التعليم .2
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 وتقويم تدريس خطة مع مصادر وضع من المعلم يمكن المتزامن غير والتعلم والدارس، المعلم بين اتصال وهو
 يكون أن دون التعلم تمام في المعلم إرشادات ويتبع وقت أي في للموقع الطالب يدخل ثم التعليمي، الموقع على
 .الغالب في النمطيين باستخدام اإللكتروني التعليم ويتم المعلم، مع متزامن اتصال هناك
 (Blended Learning):المدمج التعليم .3

 أن يمكن المدمج التعلم وبرنامج البعض، بعضها لتكمل تصميمها يتم التي الوسائط من مجموعة على ويشتمل
 على المعتمدة المقررات الفوري، االفتراضي التعاوني التعلم برمجيات مثل التعلم، أدوات من العديد على يشتمل

 كذلك المدمج والتعلم التعلم، نظم ادارةٕو اإللكترونية، األداء دعم وأنظمة الذاتي، التعلم مقررات و اإلنترنت،
 وجها الطالب مع المعلم هافي يلتقي التي التقليدية الفصول في التعلم تتضمن النشاط على متعددة أحداث يمزج
 .متزامن وغير المتزامن التعلم بين مزج فيه الذاتي والتعلم لوجه،
 البيئة ظروف مع يتناسب بما أهمية له السابقة اإللكتروني التعليم األنواع من نوع لكل أن :الباحث ويرى
 .وظرف ومكان وقت بأي يتم التفاعل أن حيث والمتعلم، للمعلم سواء التعليمية

   :التعليم عملية في اإللكتروني التعليم هميةأ
 )25: ص ،2007( عامر يحددها
 (Fulltime)الدوام بنظام يعملون الذين خاصة مهنيا، المدرسين تنمية في مفيد اإللكتروني التعليم يعتبر •

 .الجامعي  الحرم داخل المقدمة التقليدية المقررات حضور في صعوبة يجدون حيث

 ألداء الطالب يحتاجها التي والبحثية العلمية المادة جمع أسلوب طريقة تغير في رونياإللكت التعليم يفيد •
 .واجباتهم

 .األجنبية اللغات تعلم على اإللكتروني التعليم يساعد •

 (Special Need) الخاصة االحتياجات وذوي القادرين غير الطالب يفيد أن اإللكتروني للتعليم يمكن •
 أو المواصالت، كلفة ارتفاع بسبب المدرسة؛ إلى يوميا السفر على نالقادري غير الطالب وكذلك ،

 .العامة المواصالت وسائل تعطل

 مجتمع إلى الدخول للمتعلم المعلم فيه يسهل والذي الذاتي؛ التعلم على اإللكتروني التعليم يساعد •
 .المعلومات

 .لفةالمخت المؤسسات في العاملين من كبير قطاع اإللكتروني التعليم يفيد •
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام الذاتية المجتمعات لسكان فعالية ذا اإللكتروني للتعليم يكون •
 .والتدريب التعليم مجال في

 أو للمعلم سواء التعليمة، للعملية مساندة خدمات تقديم في كبيرة أهمية اإللكتروني للتعليم أن :الباحث ويرى
 دافعية من يزيد وهذا الفردية فروقهم وتراعي المتعلمين، حاجات تشبع متنوعة ماتيةمعلو مصادر وتقديم المتعلم
 .التعليمة العملية استمرارية تحقيق وبالتالي والتفاعل، للتعلم الطالب

  :اإللكتروني التعليم مزايا
  :اإللكتروني التعليم مزايا أهم من) 23:ص ،2005(النباهين يذكر

 .التعليمية العملية في والمكان الزمان قيود تجاوز •

 العالي التعليم مؤسسات وتمكين األماكن، محدودية عقبات وتجاوز العالي التعليم في القبول فرص توسيع •
 .المحدودة لمواردها األمثل التوزيع تحقيق من

 والتقدم لهم مناسبة بيئات في التعلم عمليات إتمام من وتمكينهم المتعلمين بين الفردية الفروق عاةمرا •
 .الذاتية قدراتهم سبح

 أخرى جهة من المعلم وبين وبينهم جهة من بينهم فيما إلكترونيا الفوري للتفاعل للمتعلمين الفرصة إتاحة •
 .النقاش ومجموعات اإللكتروني البريد خالل من

 المتعلمين قدرات وتنمية تحسين من تمكن والتي المجتمع، في الذاتيين والتدرب التعلم ثقافة نشر •
 .مجهود وبأدنى تكلفة بأقل بينوالمتدر

 الخوف حاجز وكسر التعليمية، العملية في الفرص توزيع في بالمساواة الطالب احساسٕو شعور رفع •
 أكثر بوسائل والمعلومات الحقائق عن والبحث أفكارهم عن التعبير من الدارسين وتمكين ، لديهم والقلق
 .التقليدية الدرس قاعات في متبع هو مما وأجدى

 .الرسمية العمل أوقات خارج حتى المعلم إلى الوصول ولةسه •

 إيصال في اإللكترونية واألدوات الوسائل استغالل خالل من المدرسية للمقرات اإلدارية األعباء تخفيض •
 .أدائهم وتقييم للمتعلمين والفروض والواجبات المعلومات

 .المتعلمين اءأد تقييم في وعدالة دقة أكثر ومختلفة متنوعة أساليب استخدام •
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 أو المرئية الطريقة خالل من  قدراته مع يتناسب الذي باألسلوب العلمية المادة تلقي من الطالب تمكين •
 .ونحوها المقروءة أو المسموعة

 من يمكن مقرر لكل التدريسي والتاريخ واالختبارات، العلمي المحتوى من ومتجدد ضخم رصيد توفير •
 .تدريسه قطر فاعلية وزيادة وتحسين تطويره

 المعلمين قبل من استثماره يجب لذا اإلنسان، حياة في مميزا دورا يلعب اإللكتروني التعليم أن :الباحث ويرى
 على والقدرة والعقلي، الفكري النمو على الطالب ويساعد المنشودة، األهداف يحقق الذي االستثمار والطالب
  .واالبتكار االبداع
 · :اإللكتروني التعليم في المعلم
 ذو مبدع شخص فهو صعوبة، وأكثر أهمية أكثر دوره يصبح بل المعلم دور إلغاء يعني ال اإللكتروني التعليم
 أصبحت المعلم فمهنة والتقنية، التقدم طموحات تحقيق على ويعمل باقتدار، التعليمية العملية يدير عالية كفاءة
 المعلم يجمع أن يجب فعاال المعلم دور يكون ولكي ،والمشرف والناقد لطالبه، والمحفز القائد مهام من مزيجا
 التوجيه دقة ضوء في تجربته لصقل الالزمة الخبرة ا ومكتسب ا، جيد تأهيال مؤهال والخبرة، التخصص بين
 .الفني
 أفضل تعلم على لمساعدتهم زمالئهم؛ من والمستمر بل فحسب الرسمي التدريب إلى المعلمون يحتاج وال

 .تعليمهم وبين التكنولوجيا بين لتكاملا لتحقيق الطرق؛
 لالستفادة الصحيحة الوجهة طالبه توجيه في ا مهم المعلم دور يصبح لكي أنه) 4: ص ،2010( الحلو ويرى
 :يأتي بما يقوم أن المعلم على التكنولوجيا من القصوى
 اتجاه وفي ثابت لبشك المعلومات انتقال فيه يتم مكان من به الخاصة الصف غرفة تحويل على يعمل أن .1

 الطالب يقوم حيث الطالب حول وتتمحور بالديناميكية تمتاز تعلم بيئة إلى الطالب إلى المعلم من واحد
 عبر العالم حول من أخرى صفوف مع وكذلك صفوفهم كل في مجموعات شكل على رفقائهم مع

 .اإلنترنت

 .المتعلمين الطالب واحتياجات صفات حول عمليا فهما يطور أن .2

 .للمتلقين والمتباينة المتنوعة والتوقعات االحتياجات االعتبار بعين تأخذ تدريسية مهارات يتبع أن .3

 .له الشخصي التعليمي الدور على تركيزه استمرار مع التعليم لتكنولوجيا ا عملي ا فهم يطور أن .4

 .التعليمي للمحتوى حاذق وموجه كمرشد بكفاءة يعمل أن .5
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 · :ترونياإللك التعليم في الطالب دور
 والتكاليف بالنشاطات القيام فعليه تعلمه، مسؤلية من كبيرا ا جزء اإللكتروني التعليم في الطالب عاتق على يقع
 من المتاحة التعلم مصادر مع التفاعل عليه أن كما البرنامج، خالل من له تقدم التي أو المعلم، له يقدمها التي
 مع التعامل مهارات أوال يتقن أن عليه يجب كما األمر، لزم إن هاعن والبحث اإللكتروني، التعليم وسيط خالل
 مستعرضات استخدام أو الحاسوب، على المدمجة اإلسطوانات كتشغيل :المختلفة اإللكتروني التعليم تقنيات
 الملفات إرسال وبرامج المحادثة كبرامج :اإلنترنت خالل من بالتفاعل الخاصة البرامج أو الويب، صفحات
 )24:ص ،2009 جوادة،( بالهواستق

 · :اإللكتروني التعليم معيقات
 ،2006( مهدي و الخزندار وتذكر تنفيذه تعوق معوقات لديه األخرى التعليم طرق من كغيره اإللكتروني التعليم
   :ومنها العوائق هذه) 207: ص

  :المعايير تطوير
 المعيقات هذه أهم ومن انتشاره، تعيق عديدة عيقاتم التعليم أنواع من غيره مثل مثله اإللكتروني التعليم يواجه
 ضرورية؟ يجعلها الذي وما هذه المعايير بماهية السؤال يطرحه ما
 إلجراء بحاجة أنها لوجدنا المدارس، أو الجامعات في التعليمية والمقررات المناهج بعض إلى نظرنا فلو

 قد الجامعة كانت فإذا التكنولوجيا، مجال في ماسي ال المختلفة التطورات لتواكب كثيرة؛ وتحديثات تعديالت
 أي تعديل عن عاجزة أنها ستجد ، (CD) مدمجة أقراص أو كتب شكل على تعليمية مواد شراء في استثمرت
 حماية ولضمان ممكنا؛ كان حتى معقد أمر وهو الكتابة إلعادة قابلة واألقراص الكتب هذه تكن لم ما فيها شيء
 .بسهولة والتعديل للتخصيص قابل حل من بد ال اإللكتروني التعليم تبنىت التي الجهة استثمار
 :التعويضية والحوافز األنظمة
 يعاني اإللكتروني التعليم زال ال لكن ، اإللكتروني التعليم على الطالب وتشجع تحفز التي المتطلبات من تعتبر
 قضية في البت عدم أن كما واضح، بشكل يمالتعل فيها يتم التي واألساليب والطرق األنظمة في وضوح عدم من

 .اإللكتروني التعليم فعالية تعوق التي العقبات إحدى هي التعليم لبيئة التشجيعية الحوافز
 · :التعليمية للبيئة والفعال المضمون التسليم
 .الفعالة التعليم طبيعة أجل من المقدم والتعاون الدعم نقص •

 .ومستقل عالف برنامج وتشغيل لوضع المعايير نقص •

 .المحتويات لتطوير الحوافز نقص •

 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

504 

 (Methodology):الميثودولوجيا أو المنهج علم
 وتجاربهم استخداماتهم على ذلك في معتمدين الفنيين أو التقنيين قبل من التقنية القرارات تأخذ ما غالبا

 ال حيث التربية، جالم في المتخصصين عن البعيدة القرارات هذه في ضعف هناك يكون وبالتالي الشخصية،
 وبرنامج خطة وضع من لنا بد فال بالتعليم األمر يتعلق عندما أما المستخدم، مصلحة االعتبار بعين يؤخذ
 أن يعني وهذا ،) يتعلم كيف( المتعلم وعلى )يعلم كيف( المعلم على مباشرة بصورة يؤثر ذلك ألن معياري
 أما أكثرهم، األقل على أو التقنية مجال في متخصصينال من هم اإللكتروني التعليم على القائمين معظم

 هم ليسوا األقل على أو اإللكتروني، التعليم في رأي لهم فليس والتعليم والتربية المناهج مجال في المتخصصون
 عملية في والمدربين والمدرسين التربويين ضم بمكان األهمية من فإنه ولذا التعليمية، العملية في القرار صناع
 .القرار خاذات

 · :والسرية الخصوصية
 من العديد أذهانهم في ووضعت والتربويين المعلمين على كبير أثر اإلنترنت، في الرئيسة المواقع الختراقات إن

 معوقات أهم من واالمتحانات المحتوى اختراق فإن ولذا مستقبال اإللكتروني التعليم على ذلك تأثير حول األسئلة
 .اإللكتروني التعليم

 (Digital Filtering): الرقمية التصفية
 حاجة هناك وهل لألشخاص، بالنسبة والزمن االتصال محيط تحديد على المؤسسات أو األشخاص مقدرة هي

 أو فالتر بوضع ذلك ويكون تلفا، و ضررا تسبب وهل ال، أم مقيدة االتصاالت هذه هل ثم اتصاالتهم، الستقبال
 للدعايات بالنسبة األمر وكذلك فيها المرغوب غير االتصاالت أمام هإغالق أو االتصال، لمنع مرشحات
 .واإلعالنات

 الالزمة المهارات ضعف هي اإللكتروني التعليم تواجه التي المعوقات أهم من أن :الباحث يستنتج سبق ومما
 يمكن بما لديهم افيةالك القناعات توفر عدم نتيجة للتغير ورفضهم التقليدي، للتعليم بعضهم وميل المعلمين، لدى
 التدريبية الدورات وقلة الدروس، تقديم وتيسير التعليمية العملية تحسين في اإللكتروني التعليم به يسهم أن

 عاتقهم على الملقاة األعباء كثرة أن كما اإللكتروني، التعليم وتوظيف استخدام في كفاياتهم لرفع الالزمة
 التعليمية اإلدارات وانشغال الالزمة،  والتجهيزات المباني توافر لعدم ةباإلضاف ا، عائق تشكل جداولهم وازدحام
  .اإللكتروني التعليم استخدام تفعيل على تركيزهم وعدم باألولويات
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  : خاتمة
 كافة في واستعمالها استخدامها في ملحة ضرورة الحالي عصرنا في الحديثة التكنلوجيا تعتبر

 اهمية من لها لما والطالب المعلمين فئة وخاصة الجزائري المجتمع فئات لكل,  اليومية االنشطة
 عملية في استخدامها في ضرورية اصبحت كلها....بعد عن والتعليم واالنترنات فالحاسوب, كبيرة
 لذا.للطالب والعقلي الفكري الجانب واثراء واشباع تنويع من تخلقه لما نظرا التدريس او التعليم
 غاية الى الطالب عليها يتعود حتى االبتدائي الطور من ابتداءا واسع طاقن على استعمالها يجب
  .التعليمية العملية وتطوير التكنولوجيا مجال في المتقدمة الدول مواكبة قصد وهذا الجامعي الطور
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  :المداخلة عنوان

  التعليمية التقنية ومستجدات التعليم تكنولوجيا استخدام

  .الدراسي التحصيل على تأثيرها ومدى الجامعة في

  :إعداد
  )ورقلة جامعة(  وازي طاوس. أ
  )بجاية جامعة( خوجة يوسف عادل. أ

الثورة التكنولوجية واالنفجار المعرفي، فقد شهد العقد األخير  عصرنا الراهن بعصر يعرف
من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، تقدما هائال في مجال تكنولوجيا المعلومات،  

وانعكس هذا التطور في . وحولت الوسائل التكنولوجية الحديثة  العالم الى قرية كونية صغيرة
، الذي يعتمد على هذه المجال الذي استفاد منه بصورة كبيرة هو التعليممجاالت عديدة، إال أن 

 . )2007قسطندي ( صبح يسمى بالتعليم االلكترونيأالتقنيات و
التي تساعد في تقديم الوسائل   والتي وفرت ونتيجة لهذه الثورة في أساليب وتقنيات التعليم،

شـكال مختلفـة مـن  التعلـيم     أنشـأت  بصورة سهلة وسريعة وواضحة، المادة العلمية للطالب 
، ولهـذا مـا هـي    دوات المتوفرة لالتصـال ناسب وحاجات المتعلمين وطبيعة األااللكتروني، تت

استخدامات التكنولوجيا التعليم؟ وما هي مستجدات التقنية التعليمية في الجامعة؟ وهل لهـا تـأثير   
  التحصيل الدراسي؟

دام تكنولوجيـا التعلـيم ومسـتجدات التقنيـة     تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مجاالت استخ
التعليمية ومدى تأثيرها على التحصيل الدراسي في الجامعة الجزائرية، كما تهدف إلـى تحديـد   
إمكانية استغالل هذه التكنولوجيا من طرف الهيئة التدريسية والطلبـة، ومـدى انتشـار الثقافـة     

ساسية الالزمة السـتخدام تقنيـة   المهارات األتقان إصبح أولهذا الحاسوبية وسط الحياة الجامعية، 
التواصل والحصول المعلومات من الضرورات الهامة في التعليم، لما لها من دور هام في تسهيل 

العلمية من طرف كال الجانبين من األسرة الجامعيـة،   عداد البحوث والدراساتإعلى المعلومات و
لى استخدام الحاسـوب وغيـره مـن وسـائل     إ بالمعلومات يحتاج صبح التعليم وتزويد الطلبةوا
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التكنولوجيا الحديثة،  لمواكبة كل ما هو جديد في العملية التعليميـة، خاصـة وان العديـد مـن     
ليها إمكانية العودة إصبحت أصبحت تخزن بصورة الكترونية، وأت المصادر والمراجع والمعلوما

ضافة الى ما توفره مثـل هـذه   إ. حديثةستخدام التقنية الواستخدامها، تفرض معرفة ومهارة في ا
ولهذا لم تعد مصادر المعرفـة التقليديـة   . لى المعلوماتإتقنية من سهولة وسرعة في الوصول ال

صبح من الضـروري االسـتعانة ببنـوك    أالمادة التعليمية بصورة كاملة، وكافية للحصول على 
لـى  إصبحت القدرة في الوصـول  أو. ورة الكترونيةالمعلومات الحديثة التي تخزن معلوماتها بص

. وتحسـين جودتـه   هذه المصادر واستخدامها من العوامل التي تساهم في تطور التعليم وتقدمـة 
المدرس والطالب في الجامعة المهارات الضرورية التي تمكنهما  ن يجيدأي رصبح من الضروأو

       .من استخراج هذه المعلومات واستخدامها بصورة سهلة وسريعة
  :م المتمازجالتعلي

يبحث التربيون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجـذب  
ممثلة في الحاسب اآللي  اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات وتعتبر تقنية المعلومات

ـ   ذه البيئـة  واالنترنيت وما يلحق بهما من وسائط متعددة لالتصال، من أنجح الوسائل لتـوفير ه
التعليمية التي تعمل على تحقيق التكامل النظرية والجوانب التطبيقية، وتتيح الفرصـة إلكسـاب   
المتعلمين مهارات متقدمة في التفكير وحصولهم على المعلومات بواسطة الحاسوب واالنترنيـت  

 ).2009أنعام، . (بدل الكتب المنهجية، إضافة إلى دورها في مراعاة الفروق بين المتعلمين

بأنه أسلوب حديث يقوم على توظيف التكنولوجيا واختيار ) Bersin )2003عرفه بيرسن 
الوسائل التعليمية المناسبة لحل المشكالت المتعلقة بإدارة الصف واألنشطة الموجهة للتعلم والتـي  

  .تتطلب الدقة واالتقان

لى مزج األساليب على أنه اسلوب في التعلم يعتمد ع) Alexander 2004(وعرفه ألكسندر
االعتيادية للمعلم مع التعلم اإللكتروني، ووسائل اإليضاح السمعية والبصريةن والتعلم عن طريق 

  .الشبكة العنكبوتية بهدف تحسين وتجويد عملية التعليم والتعلم
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بأنه برنامج تعليمي يقوم على مـزج أسـليب نقـل    ) Bark 2004(في حين عرفته بارك 
  )2013حيدر، . (مطابقتها لتحقيق األهداف والمخرجات التعليميةالمعلومات المختلفة و

استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون  ورقةيقصد بالتعليم الجامعي المتمازج في هذه الو
ويتم التركيـز علـى التفاعـل    . التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد، والحضور في غرفة الصف

استخدام آليات االتصال الحديثة، كالحاسـوب والشـبكات    المباشر داخل غرفة الصف عن طريق
  .وبوابات اإلنترنت

أن التعلم المتمازج مصطلح جديد االستخدام إال أنه كان سـائدا مـن    (julie)ويرى جولي 
عبـر  –قبل، وهو يمزج بين األنماط التعليمية المختلفة للحاسوب ويضيف إليها التعلم اإللكتروني 

يث تتضمن خدمة البريد اإللكتروني، إضافة إلى التعليم التقليدي الذي يكون بح -الشبكة العنكبوتية
  ).2007الهاشمي، ( للمعلم فيه الدور األكبر

كما يرى بعض الدارسين في هذا المجال أن التعليم المتمازج بأنه ذلك التعليم الذي يسـعى  
رنيت وبين لقاء الطالب مع إلى المزج بين طرق التواصل خالل العملية التعليمية عبر شبكة اإلنت

المعلمين وجها لوجه، وهي عملية تعتمد على االصال المتزامن والالمتزامنن بين أعضاء التدريس 
 )طالب ومعلمين(

  :أهمية التعليم المتمازج

 .يعد التعليم المتمازج مكمال ألساليب التعليم التربوية العادية -
الوسائل التعليمية البسيطة من سبورة، طاولة، يعتبر رافدا للتعليم التقليدي الذي يعتمد على  -

 .إلخ...أقالم، طبشور، 
يعتبر أنسب الطرق لتعويد الطالب على التعلم المستمر، األمر الذي يمكنه من تثقيف نفسه  -

 .وإثراء المعلومات من حوله
 .يجعل التعلم أكثر رفاهية ومتعة -
 .عتماد على طريقة واحدةيوفر طريقتين للتعلم يمكن االختيار بينهما بدال من اال -
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 .يتناسب مع المجتمعات في الدول النامية التي لم تتوفر لديها بيئة الكترونية كاملة -
ذا كانت المحاضرة هي إحدى طرائق التدريس المعتمدة علـى إلقـاء المعلومـات، فـان     إ -

ة استخدام الوسائط التقنية األخرى باالشتراك معها، يساعد في التخلص من المظاهر السلبي
 .بالقراءة من قبل المحاضر ةلقاء المعلومإللتعليم التقليدي، الذي يعتمد على 

يسعى إلى جعل الحواسيب وشبكات المعلومات المحلية والعالمية في متناول الطالب وكـذا   -
 .األستاذ

استخدام البرمجيات التعاونية متعددة الوسائط والبريد اإللكتروني والمكتبـات االفتراضـية    -
 .ات شبكة االنترنيتوجميع معطي

 .تعزيز العالقات اإلنسانية واالجتماعية بين الطالب فيما بينهم وبين األساتذة والطالب -
يتيح التعليم المتمازج الفرصة لتجاوز قيود الزمان والمكان في العملية التعليمية، والحصول  -

 .على المعلومات عبر شبكة المعلومات اإللكترونية في التو واللحظة
المستمر بين الفئات التعليمية بشكل مستمر وبصورة واضحة من خـالل تزويـد    التفاعل -

الطالب بكافة المعلومات الخاصة بالمادة العلمية بشتى الطرق وتبسيطها إلى مستوى الفهم 
 .الجيد والمقنع

يساعد على توفير األعباء اإلدارية من خالل استغالل الوسائل اإللكترونيـة فـي إيصـال     -
 . ب وكذا تقييم أدائهمالمعلومة للطال

  :عوامل نجاح التعليم المتمازج فيما يلي) 2005(ويلخص سالمة 

من أهم عوامل نجاح التعليم المتمازج التواصل بين الطالـب وأسـتاذه،   : التواصل واإلرشاد  - أ
وذلك ألن الطالب في هذا النمط الجديد ال يعرف متى يحتاج المسـاعدة أو نـوع األجهـزة    

والبرمجيات أو متى يختبر مهاراته، لذا فإن التعلم المتمازج الجيد البد أن  والمعدات واألدوات
يتضمن إرشادات وتعليمات كافية لعينات من السلوك واألعمال والتوقعـات، كـذلك طـرق    
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التشخيص وبعض المهام التي يوصي بها للمتعلم وأدوار كل منهم بطريقة واضحة ومحـددة  
 .ومكتوبة

ترك في تعلم متمازج البد أنن يقتنع كل فرد بأن العمل فـي هـذا   عندما نش :العمل الجماعي  - ب
النوع من التعلم يحتاج إلى تفاعل كافة المشاركين والبد من العمل في شكل فريق محدد لكـل  

 .األدوار التي يجب أن يقوم بها, فرد فيه الدور ا
لتعلم الـذاتي  البد في التعلم المتمازج أنن يشجع الطالب  على ا: تشجيع العمل اإلبداعي  - ت

والتعلم وسط المجموعات، ألن الوسائط التكنولوجية المتاحة في التعلم المتمازج تسمح بذلك، 
 .بحيث يشجع من خالل تعدد هذه الوسائط والتفاعالت اإلبداع وتجود العمل

يمكن الطالب من الحصول على المعلومات واإلجابة عن  التعليم المتمازج :االختيارات المرنـة   - ث
ت بغض النظر عن المكان والزمان أو التعلم السابق لدى المتعلم وعلى ذلك البد من التساؤال

أن يتضمن التعليم المتمازج اختيارات كثيرة و مرنة في نفس الوقت تمكن كافة المستفيدين من 
 .أن يجدوا ضالتهم

يجب أن يساعد األستاذ طالبه في اختيـار   :إشراك الطالب في اختيار المزيج المناسب  - ج
التعلم على الخط، العمل الفردي، االستماع لمعلـم تقليـدي، القـراءة مـن     (لمزيج المناسب ا

كما يقوم االستاذ بدور المحفز للطلبةن حيث يساعد في توظيف ) مطبوعة، البريد اإللكتروني
اختيارات الطالب فيتأكد من أن الطالب المناسب اختار الويط المناسب  لـه للوصـول إلـى    

 .أقصى كفاءة
هناك طريقة اتصال سريعة ومتاحة طول الوقـت بـين   البد من أن يكون : تصال المستمراال  - ح

المتعلمين وأساتذتهم لإلرشاد والتوجيه في كل الظروف،والبد من أن يشجع علـى االتصـال   
الشبكي بين الطالب بعضهم بالبعض عبر كل الوسائل المتاحة خاصـة شـبكات التواصـل    
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ت وحل المشكالت والمشاركة فـي البرمجيـات والملتقيـات    االجتماعي، وذلك لتبادل الخبرا
 .والمنتديات العلمية

التكرار من اهم صفات التعلم المتمازج، وأحد أحد عوامل نجاحه، ألنه يسـمح   :التكرار  - خ
للمشاركين بتلقي الرسالة الواحدة من مصادر مختلفة في صور متعددة على مدى زمني بعيد، 

وع وتعمق الفكر، وتقابل كافة االحتياجات واالستعدادات لدى فكل تلك التكرارات تثري الموض
 .الطالب

التي أقيمت في مجتمعات مختلفة إلى اثبات أهمية هذا النظام الطي لقد توصلت عدة دراسات 
ينتج عنه إحساس مجتمعي أقوى لدى الطالب والمعلمين، وكذا إنقاش من أعباء مـن خـالل   

  .ملفات إلكترونية بالكاد توضع في جيب طفل صغيراستبدال الكتب المدرسية المطبوعة ب

وهي الطالب والمدرسين والمنـاهج  يعتمد التعليم المتمازج على عناصر عديدة ومتنوعة، 
لـى  إلى العناصـر السـابقة   إضافة إويلجأ التعليم الجامعي المتمازج، . دارة والتقييمالتعليمية واإل

جال التعليم مـن تقنيـة معلوماتيـة، كاسـتخدام     كل ما يستخدم في م تكنولوجيا المعلومات، وهي
وتشمل الوسائط المتعددة للتعليم االلكترونـي  . الحاسب اآللي وتطبيقاته وشبكاته المحلية والعالمية

عداد المواد الدراسية بشـكل الكترونـي،   إشكاال عديدة من التقنيات واألساليب، منها ما يرتبط بأ
، ومنها ما يرتبط بطرق عرض هذه المـواد الدراسـية   خراج والتصميمكالطباعة والتصوير واإل

داخل الصفوف من تقنيات مختلفة كالحاسوب وجهاز العرض، ومنها ما يرتبط بتخزينها ونقلهـا  
   . واسترجاعها بطريق سهلة وسريعة من خالل الشبكات المحلية والعالمية

ـ  دوريات والمجـالت  ويدخل ضمن هذه الوسائط وسائل التعليم المتوفرة على االنترنت، وال
وقد تكون هذه الوسائط التعليمية محددة بوقت معـين  . اإللكترونية المتخصصة في مجاالت محددة

مثل البرامج التلفزيونية او اإلذاعية، وغير محددة بوقت مثـل أشـرطة الفيـديو والتسـجيالت     
  .الصوتية، حيث يمكن االستماع لها في أي وقت
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ن أصبح من الصعوبة االستغناء عن أجهـزة الحاسـب   ومع إطاللة القرن الحادي والعشري
اآللي في مواكبة التطورات الحديثة في جميع مجاالت الحياة ، حيث أنه ال يوجـد مجـال مـن    

  .مجاالت الحياة لم يدخله الحاسب اآللي
كما أوصت ندوة استخدام الحاسوب في التعليم العام التي انعقدت في البحـرين بضـرورة   

وماتية لدول الخليج العربية، كذلك إدخال مقررات الحاسوب فـي جميـع   وضع خطط وطنية معل
  .مراحل التعليم العام إليجاد بيئة تعليمية نشطة تحل محل التعليم الرتيب

ويعد التعليم المتمازج واحدا من أكثر أشكال تكنولوجيـا التعلـيم انتشـارا فـي أواخـر      
م اإللكتروني على برامج متداخلة، وبعض التسعينات، وهو في حقيقته شكل من أشكال تطور التعل

التربويين يعد بديال عن التعلم اإللكتروني، إذ تقدم التكنولوجيا للبالغين من المتعلمين مجموعة من 
البدائل تجعلهم أكثر اهتماما بالتعلم، وتتوافق مع توجهاتهم نحو استخدام البريد اإللكتروني والتعلم 

  ).2007الهاشمي، (من شبكة االنترنيت 

ومما يزيد من فاعلية التعلم المتمازج تفعيله لشبكة االنترنيت، ذلـك النظـام المعلومـاتي    
المتشابك الذي يتيح تبادل االتصال والمعلومات معتمدا في ذلك على الحاسوب، وهو يحتوي على 
ماليين الصفحات المترابطة التي يمكن من خاللها الحصول على المعلومات والصـوت وأفـالم   

ديو، ومن الممكن االستفادة منها وتكييف تقنياتها لخدمة المواد المنوعـة والمراحـل العمريـة    الفي
  .المختلفة

إن نجاح نظام التعليم المتمازج يحتاج إلى تحقيق التصـور  : شروط نجاح التعليم المتمازج
  : التالي

 توفير مختبرات الحواسب اآللية ووضع شبكات المعلومات المحليـة والعالميـة فـي     - 1
 .متناول الطالب وكذا االستاذ الذي يلقن المواد العلمية

تزويد المعلم والمتعلم بالمهارات الالزمة الستخدام الوسائط المتعددة، ومن خالل توفير  - 2
 .الدورات التدريبية الالزمة
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توفير المناهج التعليمية المناسبة لكي يتمكن المدرس من تقديم المادة العلمية بصـورة   - 3
استخدام وسائل التقنية الحديثة، البد من أن يقوم بتحويل المادة التعليمية سهلة وواضحة ب

المطبوعة إلى ملفات إلكترونية، يمكن عرضها بسهولة من خالل األجهزة المسـتخدمة  
والبد من أن يتم إعداد المواد التدريسية بالطرق المناسبة لطبيعة المـادة التـي سـيتم    

 .ه وكلمة سر تمكنه من الدخول للجهازتقديمها ويستخدم المدرس اسم خاص ب
أن يصبح المدرسون قادة ومرشدون لتعليم طالبهم من خالل اسـتخدامهم للحواسـب     - 4

وتطبيقاتها وشبكات المعلومات المحلية والعالمية وإنتاج المـواد التعليميـة المناسـبة    
 )2005محمد، . (والمتنوعة للتدريس

  :التعليم اإللكتروني

 في اإللكترونية الوسائط استخدام على يعتمد الذي التعلم من النوع ذلك هو اإللكتروني والتعلم"
م، وهاش المحيسن(برمتها  التعليمية والمؤسسة المتعلمين وبين والمتعلمين المعلمين بين االتصال
2009( 
 وصلت ما ذروة يمثل)  افتراضيا المصمم( اإللكتروني التعلم أن ) 2010(حسن إبراهيم  ويرى
 والتكنولوجيا، والفن العلم بين تجمع التي الخيال هندسة ثمرة إنه ، الرقمية المحاكاة ولوجياتكن إليه

 هم بعض يظن ربما والخائلية . الرموز صنع من وهمية عوالم إقامة أجل من الحواس خداع مستغلة
 الباحثون يمارسه عملي واقع أنه على التأكيد يستوجب مما ، العلمي الخيال قبيل من أنها

 الواقع أرض على تجري والتي الثالثية بعاد باأل التجارب لمحاكاة مختبراتهم في والمتعلمون
 مع تثبت س ومالم قفازات مثل خاصة إدخال وأجهزة ، خاصة ونظارات كافة الحواس وباستخدام
 المعلومة إليصال الحديثة االتصال آليات باستخدام للتعلم طريقة إنها . الحركة الستشعار أجهزة
 أو المعلم فيها يستطيع األبعاد ثالثية محاكاة بيئة ،هو فائدة وأكثر جهد وأقل وقت أقصر في للمتعلم
  .حقيقية كانت لو كما معها ويتعامل تجارب إجراء المتعلم
 بأنه تعريفه ويمكن بعد، عن التعلم أشكال من شكل هو (افتراضياً المصمم) اإللكتروني والتعلم
 وبوابات المتعددة والوسائط والشبكات وب كالحاس الحديثة االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة
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 إدارة من تمكن وبصورة تكلفة وأقل وقت بأسرع للمتعلمين المعلومات إيصال أجل من اإلنترنت
 .للمتعلمين األداء هذا وتقييم ئهااأد وقياس وضبطها تعليمية ال العملية

 

 أو الدراسية الفصول في الحاسوب أجهزة نشر مجرد يعني ال ياإللكترون التعلم أن تأكيد المهم ومن
 وال االتصال، سعات وزيادة الشبكات تمديد – ضاأي – يعني وال األكاديمية، المباني في الممرات في
 اإللكتروني التعلم فقضية العالمية، لوماتعالم شبكة على ونشره هو كما التعليمي المحتوى نقل يعني
 .التعلمية /التعليمية العملية لتيسير التقنية تطويع هي بل األول، بالمقام تقنية ليست
 جميع يلغي إنه بل دراسية، صفوف أو مدرسية مباني وجود التعلم من النوع هذا يستلزم وال

 اإللكتروني التعلم من النوع ذلك أنه نرى له الحقيقية الصورة نوضح ولكي للتعليم، المادية المكونات
 شبكة وأشهرها االتصاالت، و المعلومات وشبكات ة اإللكتروني بالوسائل يرتبط ، ونتائجه بوسائله

  .اإللكتروني للتعلم فاعال وسيطا أصبحت التي (إنترنت) الدولية المعلومات
  

  ‘لماذا التعلم اإللكتروني
 ويمكن . السؤال ا هذ مثل يطرح أن يجب التعلم من النوع هذا وتشجيع التسرع قبل

 :ومنها التعلم، من النوع هذا تشجع التي واملالع بعض مناقشة
 بعض يرى وقد جميعا، استيعابهم المعتادة المدارس تستطيع ال حاد بشكل المتعلمين أعداد زيادة 1-
 الوا أن إال والحساب، والكتابة القراءة مثل األساسية المهارات إلكساب ضرورة المعتاد التعلم أن هم
 هذا مثل يشجع أن وينبغي المتعلمين، من المتراكمة األعداد من نتئ بدأت المدارس أن على يدل قع

 الدنيا المراحل أما ( بعدها وما الثانوية) المتقدمة المستويات في (اإللكتروني التعلم) التعلم من النوع
 .تماماً يناسبها ال قد فإنه التعليم من
 التعليم مع األسلوب هذا يدمج أن فيمكن المعتاد، للتعليم كبيرا دافرا اإللكتروني لتعلما يعد 2-
 أو األنشطة بعض إلى المتعلمين يحيل قد المعلم فإن الحالة هذه وفي له، داعما فيكون المعتاد
 .اإللكترونية الوسائط على المعتمدة الواجبات
 أعمالهم وطبيعة وأعمال، ائفظبو ارتبطوا الذين للكبار اإللكتروني التعلم مناسبة بعضهم يرى 3-
 .الدراسة لصفوف المباشر الحضور من كنهمتم ال
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 أبنائه وتربية المنازل رعاية يتولين ومن البيوت، ربات لتثقيف واعدا اإللكتروني التعلم يعد -4
 ).2005  شباط،(
 

  :مميزات التعليم اإللكتروني
 مع التعامل والمتعلم المعلم يستطيع إذ ، والمتعلم المعلم جانب من االستخدام سهولة -
  ساللم خالل من سوبالحا
  اإللكترونية المكتبة خالل من وموثقة متنوعة علمية مواد تقديم في المساهمة -
 مدخالت مع التعامل خالل من واالبتكار اإلبداع فرص المعلم و المتعلم إعطاء  -

  .اإللكتروني التعلم ومخرجات
  )2001 ، إبراهيم( التقليدي التعليم مع بالمقارنة التكاليف قلة -
  .التعلم وتقويم اإلجابات وتسجيل المعلومات لعرض متعددة وسائط يوفر -
 .)والمتعلم المعلم قبل من التجارب أو التجربة أو النص إعادة أي( بالتكرار يسمح -
 .والمعلم للمتعلم الفعالة والمشاركة التفاعل من عالية درجة يوفر -
  .يةالذهن التراكيب نمو مجال في هائلة كامنة طاقة يخزن -
 .اآلخرين مع وتبادلها وتنوعها المعلومات وتخزين والسرعة بالدقة يمتاز -
  .موالمعل المتعلم يرغبها التي المواضيع اختيار حرية وفر -
 )1999 ، نجم. (بالمناس الوقت في المناسب التعزيز يقدم -
  .والتطبيق النظري بين الصلة اإللكتروني التعلم عمقي -
 .وللمعلم للمتعلم واألمان السالمة شروط ونياإللكتر التعلم يوفر -

  :في التعليم الجامعي مستويات استخدام التعليم اإللكتروني
 لدعم سواء تعليمي، ونمط كنظام اإللكتروني للتعليم الجامعات استخدام مستوى يتباين

 يختلف التي اتالمستوي من لعدد وفقًا أساسي كنمط اإللكتروني بالتعليم االكتفاء أو التقليدي التعليم
 تجهيزات كانت سواء الالزمة المتطلبات ومستوى اإللكتروني، التعليم تقنيات استخدام مستوى فيها
 بصفتهم التدريس هيئة أعضاء مقدمتهم وفي للعاملين الالزم التأهيل مستوى أو بشرية، و مادية
 .ويقدمه التعليم هذا يقود من
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المستوى اإلثرائي باالعتماد على الوسائط  بحيث يتم استخدام التعليم اإللكتروني في  
اإللكترونية التي تكون مصدرا للمعلومات العامة، والتي تدعم تحصيل المتعلم وإكسابه المهارات 
المختلفة، كما يستخدم التعليم اإللكتروني وشبكة االنترنيت في المستوى التكميلي بوصفها وعاء 

المقرر الدراسي أو محتواه، لكن يتوسع التعليم لمصادر التعليم والتعلم والخبرات الخاصة ب
اإللكتروني باستخدامه في المستوى األساسي الذي يعتمد على شبكة االنترنيت، حيث يتم بناء 
وتصميم المقررات اإللكترونية وتوفير متطلباتها من التفاعالت واألنشطة واالختبارات، وكذا 

الشبكة من خالل التصوير الرقمي وشرح  يشمل على المستوى التكاملي ليشمل التدريس عبر
يتيح للمتعلمين التواصل عبر المواقع اإللكترونية   الدروس بواسطة عضو التدريس  نفسه الذي  

  .والوصول للمواد سواء كان تزامنيا أو غير تزامني، واالستفادة من المصادر السابقة
  : تقنيات التعليم اإللكتروني

 في جوهريا ركنًا وبرمجيات وشبكات وأجهزة معدات من تهامكون بمختلف التقنيات تعد
إمكانيات  لتحاكي نشطة وتعليم تعلم بيئة توفر ألنها غيابها في العمل يمكن فال اإللكتروني، التعليم
 كن ّ تم أدوات خالل من التعلم لمصادر الوصول التقليدي، كما أنها تسهل التعلم

 مع والتفاعل والتعلم التعليم بعملية التحكم من علممت أو تدريس هيئة عضو كان سواء المستخدم،
 : هما التفاعل من نوعين خالل من التعليمية العملية أطراف

 الوقت في يتم الذي المباشر التفاعل وهو Synchronous Interaction :: متزامن تفاعل •
 في نهوأقرا المتعلم بين أو التدريس، هيئة وعضو المتعلم بين التواصل فيه ويتم ذاته،
 الفيديو مؤتمرات :مثل ومباشرة، حية تفاعليه أدوات استخدام خالل منته ذا اللحظة

 .الفورية والمحادثة
 عضو بين التواصل فيه يتم ما وهو:  ·Asynchronous Interaction:متزامن غير تفاعل •

 بين زمني فاصل هناك فيكون متزامن، غير بشكل واألقران والمتعلم التدريس : هيئة
 تلقيه وبين المتعلم، أو المعلم يبعثها التي مرئية أو صوتية أو نصية كانت سواء الة،الرس
� 7/&! �� أدوات ا3��Gام خالل من عليها الرد�C �0ا�<�� Zp� �I�N��و,2، ا�-�Xت ا&I�� و�0

��I�I ا�A0&ش،N� .وا��Aا;1 ا
 قدراتهم اختالف على المتعلمين مع التعامل من التدريس هيئة عضو التقنيات تلك وتمكن
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 مبدأ وتحقيق التعلم، في أكبر استقاللية يعطي مما إنتاجهم اختالف ثم ومن ،تهموخبرا ومعارفهم
 التعليم تقنيات )2009(العتري  لسرعته، ويصنف وفقًا المتعلم يتعلم بحيث تفريد التعليم،
 : إلى اإللكتروني
لوسائط،  محررا :مثل اإللكتروني، المقرر محتويات ودمج لتأليف برامج وهي :اإلنتاج تقنيات
 . بيج فرونت وبرنامج

 على المواد هذه وإدارة للمتعلمين، التعلم مواد لتوصيل برامج وهي  :التوصيل تقنيات •
 المتعلمين بين الفعال االتصال وتسهيل أدائهم ومراقبة المتعلمين بوصول والتحكم الشبكة،
 متزامن ير غ أو الصوتية، المؤتمراتو المحادثة برامج باستخدام كان متزامنًا سواء

 إدارة نظم تقنية باستخدام بينها الجمع ويمكن النقاش، اإللكتروني ومنتديات البريد باستخدام
 بالك االفتراضية ونظام الفصول تقنية أو (Moodel)مودل  كنظام التعلم
 . (Blackboard)بورد

 كانت أيا المقرر محتويات عرض من المتعلمين تمكن التي البرامج وهي : الوصول تقنيات •
 بالير ريال  وبرنامج الوسائط، تشغيل وبرامج المتصفحات، :مثل المحتوى، صيغة ذلك
Flash فالش وبرنامج  (RealPlayer). 

 :متطلبات التعليم اإللكتروني
 أن إال الجامعات، تتبعها التي والسياسات األهداف لتباين تبعا نظام كل متطلبات تتباين

  : اإللكتروني التعليم تطبق جامعه كل في توافرها من البد أساسية وناتمك هناك
F1.: أو	�ا�� )D.cHا� ^
  : -	��z و���

 المقرر وتصميم الحديثة التقنيات باستخدام التدريس على القادر المؤهل الجامعي األستاذ - 1
 ، المتاحة واإلمكانيات المتعلمين خصائص مع يتوافق بما التدريس أساليب وتكييف الرقمي
 وموجه، ومرشد التعليمية للعمليات وميسر للمحتوى مبسط إلى مدرس من دوره تغير حيث
 .الحقًا فيها سنفصل خاصة وخبرات ومهارات معارف اكتساب منه يتطلب وهذا

 خالل من الرقمية البيئة في التعامل على والقادر الذاتي التعلم مهارة من المتمكن المتعلم -2
 . واالنترنت اآللي الحاسب اتبتطبيق إلمامه
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 تسجيل مثل اإلدارية سواء الرقمية، الخدمات دعم في المتخصص الفني الدعم طاقم -3
 . االنترنت شبكة على المقرر يلنزت مثل تعليمية أو إلكترونيا المتعلمين

 بالتعليم الخاصة السياسات رسم في المتخصص الفريق وهو المركزي اإلداري الطاقم -4
 باالتجاه سيرها من والتأكد ككل، الجامعة وأهداف لسياسة وفقًا الجامعة في رونياإللكت

 اإلدارية اإلجراءات من وغيرها التحتية البنية وتأمين السابقة، ناتالمكو وتقويم الصحيح،
  . األساسية

 :باآلتي وتتمل المادية العناصر : ثانيا
 . اإلنترنت شبكة تأمين وكذلك ة،والحاسوبي الخدمية األجهزة :مثل أساسية، تجهيزات  - 1
 التحصيل من مستوى إلى بالمتعلم للوصول المقررات وبناء اإللكتروني المحتوى  - 2

 إلثرائه، المتعددة الوسائط وملفات ورسومات وصور نصوص من والمكون واإلنجاز،
 .التعليمي التصميم لمبادئا وفق والمعد

 النظام وعناصر مواقع إلى المتعلم ترشد التي اإللكترونية الواجهة وهي التفاعل واجهات - 3
 .تفاعلية إلكترونية وأدوات تشعبية روابط خالل من إليه الوصول وطرق

  .LMS أو
 اإللكتروني التعلم بإدارة تعنى التي النظم وهي المساندة، اإللكتروني التعلم نظم  - 4

 لكترونياإل التعلم محتوى إدارة LCMS مستخدم تمكن التي األدوات من قائمة خالل من
 والوسائط للنصوص السريع والوصول والبحث التعليمية بالعملية التحكم من سواء النظام،
 . المحتوى لبناء الالزمة

   :الرقمية المنتجات توصيل نظم
 بعد عن تقديمها يتم التعليمية الخدمات كل أن هو التخيلي تمعلمجا في األساسي االفتراض   

 وتكنولوجيا االتصاالت نظم في للتقدمات افطبق بكات،الش عبر خاصة توصيل نظم باستخدام
 شبكة خالل متاحة أصبحت التي الجديدة التكنولوجيات من العديد هناك واإلنترنت، الشبكات
 المعلومات مصادر علي للحصول التالميذ لكل محدد عامل تعتبر مازالت والتي اإلنترنت،
 مازالت والتليفون كالفاكس المعلومات صيلتو في التقليدية الطرق فمازالت ذلك ومع المتاحة،
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 بين ما متاحة أصبحت والتي المستخدمة التكنولوجيات من العديد هناك ولكن اآلن، مستخدمة
 .المترل داخل واألعمال التعليم أغراض في لإلنترنت المستخدمين هؤالء

 اإللكتروني التعلم في البيئية العوامل
 االقتصادية البيئة مع التفاعل علي العمل علي يميةالتعل المؤسسات تحث الحالية النظرة

 مع الكمبيوتر شبكات خالل من فعالة اتصاالت يتطلب وهذا ا،هذ المحيطة واالجتماعية
 التعليمية المؤسسات من المقدمة التعليمية الخدمات من لالستفادة يسعون الذين العمالء
 علمية مهارات علي والحصول التعلم ندع األفراد يحتاجها التي الحاجات يجدوا وأن المختلفة،
 نقل من االستفادة علي اإلنتاج لجهات الطلبات تلبية أيضا يمكن ولكن متخصصة، ومهنية
 .الجديدة العملية المهارات الدارسين تعليم خالل من والتكنولوجيا المعرفة
 لينللعام الحاجات من سواء الحاجات هذه لكل مناسبة بطريقة االستجابة يمكن وحتى

 جديدة هياكل تنشئ أن التعليمية المؤسسات علي البد الطالب وحاجات التعليمية بالمؤسسة
 بالمؤسسة تحيط التي المختلفة اإلنتاج وجهات التعليمية المؤسسة بين التعاون عملية إلدارة

 واءس بها المحيطة البيئة مع جيدا تتفاعل التي التعليمية المؤسسات أن المعروف نمف التعليمية،
 وأيضا الطالب، من المزيد جذب يمكنها ذلك وعلي الجامعات أفضل من تعتبر اإلقليمية أو المحلية
 حتى أو اإللكترونية الدروس خالل من التفاعل ذلك في الدخول يمكن وحتى بسرعة العوائد
 يتم والذي ،اإللكتروني التعليم خالل من التعليمية المؤسسات تقدمها التي المتاحة التدريبية الدورات
 في تدريس هيئة أعضاء أو موظفين خالل من تقديمه يتم ما وغالبا مستهدفة، موعاتلمج توفيره
 .التعليمية المؤسسة بناء تعني التي اإلستراتيجية تبني ويتم التعليمية المؤسسة
  : ياإللكترون التعليم تكنولوجيا الستخدام تدعو التي األسباب

 الكمبيوتر من اإللكتروني التعليم تكنولوجيا الستخدام تدعو تيال األسباب من العديد هناك 
 :منها نذكر أن يمكن والتي والشبكات، واإلنترنت

 يتم والتي مكان أي في المحمولة الكمبيوتر بأجهزة التنقل يمكن حيث :التنقل سهولة  1-
 .يطلبه وقت أي في استرجاعها للطالب ويمكن عليها التعليمية المواد حفظ
 في أسهل اإللكترونية الدروس أصبحت حيث :االستعمال في والسهولة الراحة  2-
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 .الحقيقية الدروس في المحاضرات حضور من االستخدام
 مما للطالب إلكترونيا المتاحة التعليمية المواد في تنوع هناك  :اإلستراتيجي التوظيف  3-
 والتي إستراتيجيا توظيفًا لعمليةا محيا في وتوظيفها لهم مناسبة أكثرهم اختيار عليهم يسهل
 .التعليم في التقليدية الطرق تزودها
 الحقيقي الدراسي الفصل خالل استخدامها يمكن اإللكترونية الدروس  :المرونة  4-
 الفصل داخل العلمية للنظريات العملي التطبيق بمتابعة المدربون أو المعلمون يقوم حيث

  .لهم المباشرة والمتابعة الفور يعل الدارسين أخطاء وتصويب الدراسي
 العلمية النظريات تطبيق متهمشاهد عن الطالب لدي الكامل االقتناع الفيديو ملفات تزود  :االقتناع
 .الواقع في
 والمتعلمين للطالب يتيح اإللكترونية الدروس خالل من التعليمية المواد تبسيط :البساطة 6-

 .أكثر بصورة التعلم علي التركيز
 .التقليدية التعليمية الطرق عن تكلفة أقل اإللكترونية الدروس تعني :التكلفة ةقل 7-

  
  : فئات التعليم اإللكتروني وإشكالية المصطلح: أوال
  :الفئة األولى - 1

نظرت هذه الفئة إلى التعليم اإللكتروني على أنه ترف تعليمي، ووجهت نقداً لمـن يحـرص   
ترى هذه الفئة أن كثيراً من المؤسسـات التعليميـة فـى     الدول النامية، حيث يعلى نشره خاصة ف

المقاعد، وأقالم الكتابـة والسـبورات   :الدول النامية ال تمتلك العناصر البسيطة للتعليم التقليدي مثل
يحتاج إلـى   يالذ وغيرها من المتطلبات البسيطة للبيئة التعليمية، فكيف تتبنى هذا النوع من التعليم

  ت متعددة ذات تكاليف مرتفعة للغاية؟بنية تحتية، وبرمجيا
  :الفئة الثانية - 2

هذه الفئة أقل حدة من الفئة السابقة، حيث ترى أن التعليم اإللكترونـي مـا هـو إال إعـداد     
، يستطيع المتعلم من خاللهـا تصـفح تلـك    CD-ROMللمقررات الدراسية على اسطوانات ليزر 

عد تعليماً إلكترونياً بل يطلق علية التعليم بمسـاعدة  وقت يشاء، وهذا ال ي يأ يالدراسية ف المقررات
  ..Computer Assisted instruction(CAI)الكمبيوتر
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  :الفئة الثالثة - 3
هذه الفئة أقل حدة من الفئتين السابقتين وترى أن التعليم اإللكتروني هـو وضـع وتحويـل    

ومن ثم لم يحدث أى تغير ة، الكتاب المدرسي أو الجامعي من الصورة الورقية إلى صورة إلكتروني
جديد غير عملية التحويل من ورقي إلى إلكتروني؛ ومن ثم فهم يفضلون التعليم التقليـدي   يءأو ش

  .عن التعليم اإللكتروني
ذلك من وجهه نظري أن التعليم التقليدي له عيوب كثيرة قلت أو كثرت، ولكنها  يوالسبب ف

وهذه الفئة السـابقة  .ع التربوي خاصة على أنها أمر واقعتسير ببطء فيتقبلها المجتمع عامة والمجتم
وهذا ال يعـد تعليمـاً   .تنظر إلى التعليم اإللكتروني على أنه مجرد إعداد موقع على شبكة اإلنترنت

  .إلكترونياً بل يطلق علية التعليم المعتمد على شبكات اإلنترنت
  :الفئة الرابعة - 4

سابقة، وهذه الفئة تأخذ وقتاً طويالً فى التفريـق بـين   هذه الفئة تختلف عن الفئات الثالثة ال
هل هو تعليم إلكتروني أو تعلم إلكتروني أو تدريس إلكتروني ؟ويدور النقـاش،  : المصطلحات مثل

 يوقد يأخذ وقتاً طويالً وتكون النتيجة الشى غير الكالم وعدم االهتمام بشكل المنـتج التعليمـي ذ  
  .SCORMمن أبرزها معايير سكورم  يالمعروفة والت المواصفات والمعايير العالمية

كم من هؤالء قام بتدريس أحد :يطرحه الكاتب على الفئات السابقة جميعها  يوالسؤال الذ 
أو الحرة مفتوحة المصـدر   Blackboardالمقررات عبر برامج التعليم اإللكتروني المغلقة مثل 

  .؟واإلجابة اعتقد أنها معروفة Moodleمثل 
  :خالصة

 يالتعليم اإللكتروني ذاته بل ف يفمما سبق يتضح أن المشكلة األساسية فى التعليم اإللكتروني ليس 
إن لغة المنظرين لهذا النوع من التعليم أكثر من المنتجين له، فكثيراً منهم لم : أشياء كثيرة من أهمها

فضل أنواع التعليم، ولكن يعد من أ يالذ باألسلوب التقليدي- كما أنا- يدرس وفق هذا النمط بل درس 
لمؤسسات التعليمية لهذا التطور زيادة عدد الطالب، وبعدهم المكاني، ومسايرة ا: لظروف معينة مثل

هذا المجال بين الدول النامية  يل التكنولوجيا وخاصة أن الفجوة فمجا يمتقدمة فالدول ال يف
ة لتبنى هذا النوع من التعليم الذى لذلك لجأت المؤسسات التعليمي - والمتقدمة متسعة بدرجة كبيرة
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يتطلب من القائمين علية أن تكون لديهم رؤية واضحة، وعقيدة ثابتة لخدمة األمة العربية وتقليص 
  .الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع
 لكترونيالتعليم االالحديثة في التعليم العالي ، األنماط 2007سطندي شوملي، ق - 1

المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب في الجامعات ، لمتعدد الوسائطا
ضمان جودة التعليم واالعتماد  ندوة، الجامعات العربية األعضاء في اتحاد

  األكاديمي، جامعة الجنان

، التعليم المتمازج في كليات الطب، مجلة الهندسة التكنولوجية 2009أنعام عباس حيدر،  -2
  .5عدد ال 27المجلد 
 .، المنهج واالقتصاد المعرفي، دار المسيرة، عمان2007الهاشمي عبد الرحمان،  -3
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يم التطور الطبيعي للتعلم اإللكتروني، منتديات التعل: ، التعلم الخليط2005سالمة حسين علي،  -4
 : اإللكتروني، متوفر على الموقع

www.elearning.edu.sa/forum/attachment.php?attachmentid=635&d=118206521   
  20/12/2013: تاريخ الدخول

، أسس ومتطلبات التخطيط لمناهج التعليم وبرامج التدريب في عصـر  2005محمد محمود،  -5
 .المعلومات، المؤتمر الرابع عشر

حيدر مهدي داود، رائد إدريس محمود، أثر استخدام التعليم المتمازج في تحصيل الطـالب    -6
 Proceedings ofمياء واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم،     الصف الخامس العلمي في مادة الكي

the 2nd e-learning Regional Conference-State of Kuwait, 25-27 March 2013 
 المعلومات شبكة باستخدام بعد عن العالي التعلم، 2009 خديجة، هاشم، ؛ إبراهيم المحيسن،  -7

 كليةى، القر أم جامعة ،المكرمة ،مكة المعلم إلعداد ثالثال للمؤتمر مقدمة عمل ورقة،  الدولية
 .التربية

 التدريب في وكفايته بالحاسوب االفتراضي التدريب فاعلية"،( 2005 ) فارس محمد ، شباط  -8
 درعا محافظة في العلمي الثانوي الثاني للصف اء األحي علم في المخبرية التجارب بعض على
 .، كلية التربية، جامعة دمشقهمواتجاهات الطالب تحصيل على أثره و
 بالورقة االمتحانات أم الحاسوب باستخدام المتحاناتا ،)( 1999 نجم، محمد نجم،  -9

 المعلومات - مركز آذار، ،8 السنة ، 77 العدد والتقنيات، الحاسوب المعلوماتي، "والقلم
  .دمشق القومي،

 تحصيل في الوسائط متعدد تفاعلي حاسوبي برنامج فاعلية( 2001 ) جمعة إبراهيم، - 10
، كلية القنيطرة محافظة في العلمي الثانوي الثاني الصف طلبة على ميدانية دراسة " األحياء علم

 .التربية، جامعة دمشق
  
 

 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

525 

  
  المداخلة عنوان

  . الجامعي لألستاذ المهنية الكفاءة رفع في التكنولوجياودورها
  .تلمسان  جامعة ، اانثربولوجي تخصص  نعيمة  رحماني:  الدكتورة:إعداد من

  . تربوي ثقافي تخصص/ االجتماع علم قسم  زينب دهيمي:األستاذة*
  

    ملخص
 والمرشد الموجه فيه ترى بل للمتعلمين" نظرةالملقن المدرس إلى تنظر الحديثة التربية تعد لم

 الخاصة األهداف تحديد من به يقوم بما التعليمي الفصل داخل التعليمية للمنظومة والمصمم
 ووضع التربوية أهدافه لتحقيق لوسائطأفضال واختيار والخبرات الفعاليات وتنظيم بالدرس

 . المدرسية البيئة داخل له المتاحة اناتاإلمك حدود في استخدامها من تمكنه استراتيجية
 عدد بقلة تتمثل هامة مشكلة ستظهر المعاصرة التربوية المواصفات بهذا المدرس إلى نظرنا إذا

 من البد كان اإلشكالية هذه معالجة أجل ومن وتربويا علميا الصفات بهذه المتصفين المدرسين
 التكنولوجيا استخدام إلى اللجوء

  
Pas plus l'éducationmoderneregarde le prompteurprofesseur de look "pour les apprenants, mais la 
considèrentcommedirigées et chef et concepteur du systèmeéducatifdans la salle de 
classed'enseignement de cequ'ilfaisait à identifier les objectifs de la leçon et 
l'organisationd'événements et d'expériences et de choisir les meilleursmédias pour 
atteindresesobjectifs et la stratégie de l'éducationluipermet d'être utilisédans la gamme de 
possibilités qui s'offrent à luidans le l'environnementscolaire.  
Si l'onregarde les spécifications de ceprofesseurapparaîtraproblème de 
l'éducationcontemporaineestl'absence d'un nombre important 
d'enseignantsAlmtsfincesqualitésscientifiquement et pédagogiquementAfin de remédier à 
ceproblème, il a éténécessaire de recourir à l'utilisation de la technologie  
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  :مقدمة

 ومعرفيا واجتماعيا فكريا واالنفتاح السريع والتكنولوجي العلمي والتقدم المعرفي لإلنفجار نتيجة كان
 لفهم عارمة ورغبة للمعرفة، شديد نهم أهمها واسعة بشرية لقطاعات جديدة حاجات ظهرت أن

 بنشر مطالبة أصبحت التي لجامعةا على ذلك انعكاس إلى أدى مما. فيه المجهول وكشف الكون،
 أنواع مختلف في المتخصصين من أكبر عدد وإعداد أوسع نطاق على والتكنولوجيا التعليم

 ووسائل التكنولوجي بالتطور تتمثل عديدة تحديات يواجه المعاصر المدرس .المتقدمة التكنولوجيا
 معقدة عملية إعداده جعل مما مالتعلي فلسفة وتطور الدراسية والقاعات الفصول وازدحام اإلعالم
 الخدمة أثناء تدريبه ويعاد يدرب أصبح بل الخدمة قبل اإلعداد بهذا يكتفي أن يمكن وال وطويلة
  العصر تحديات مواجهة من ويتمكن التطورات هذه ليساير
  ؟  الجامعي  االستاذ هو  فمن  الجامعي االستاذ  بينهم من
  :الجامعي األستاذ/ 

 اإلعداد مقررات أو األكاديمية للمقررات بالتدريس يقوم من كل بأنه دراسةال هذه في يحدد 
 حاصل أو الدكتوراه  لالطروحة ويحضر  الماجيستير شهادة على الحاصل  الجامعة  في التربوي
  .الدكتوراه درجة على

 ةالمهن فهذه الجامعة؛ أستاذ مهنة مثل "جداً" خاصة وأبعاد مواصفات ذات مهنة توجد ال ربما
 الطب مهنة مثل األهمية من كبير قدر على بدت ولو حتى األخرى، المهن من غيرها عن تختلف
 كافة تمنح التي هى الجامعي التدريس مهنة أن إلى ذلك يعود وربما .المثال سبيل على الهندسة أو

 أن كان ألي يمكن فال .المهنة لصاحب المجتمعيين واالعتراف الممارسة صالحية األخرى المهن
 تقر رسمية جامعية شهادة على الحصول بدون ما، مجال في خبرته يدعي أو مهنته، يمارس
  .المهنة هذه ممارسة في بأحقيتة

 المهنية الممارسات بحق االعتراف صكوك منح صالحية لها التي المجتمعية الرئيسة والمؤسسة
 ناقل بوصفه ليس معة،الجا أستاذ أهمية وتبدو .المعاصر عالمنا في األقل على الجامعة، هى

 األجيال بين القائمة المسافة ويمأل يحتكر المختلفة، المعارف هذه نقل وعبر ولكنه، فقط للمعارف
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 الذي هو المهنية ممارسته وعبر النهاية في الجامعة فأستاذ .المستقبل على االنفتاح وبين الجديدة
  .المستقبل يصنع
 جانبها في خاص وبشكٍل ، المجتمعات تمنحه لذيا الجامعة، أستاذ مهنة أهمية تبدو هنا من

 .والتبجيل االحترام من كبيراً قدراً البسيط، الشعبي
 .ثانويا مدرساً كان لو حتى العادي، المدرس من أهم الناحية، هذه من الجامعة أستاذ أن كما
 مازالوا غر،أص أجيال مع الثاني يتعامل والطالبات، الطالب من الناضجين مع األول يتعامل فبينما
 الضخمة، بمبانيها العربي، العالم في القومية للجامعات األول ينتمي وبينما .التعليم طريق على
  .الجانب ومتواضعة محدودة بمدرسة الثاني يرتبط الهائل، وطالباتها طالبها وبعدد
 عضب في ملحوظاً انخفاضاً أحدث مما الطالب، عدد تزايد مع شديدة ضغوط تحت الجامعة فوقعت
 الخدمة من الطالب نصيب نقص أو الطالب عدد ارتفاع نتيجة الجامعي التعليم مستويات في األحيان
 الكفاءات لديهم تكون ال قد ولكن. إعدادهم ومصادر الجامعات أساتذة أنماط تعددت كما. التعليمية
 من الدائمة الشكوى تأتي هنا ومن. لطالبهم معلومات من لديهم ما لتوصيل المناسبة التدريسية
  . الجامعة أساتذة من المتقطع التواصل أو الجافة العالقات نتيجة الطالب

 
 المقاالت، ويدبج المقوالت، ويصيغ الفكر، يصنع لكنه فقط، التدريس عند يقف ال الجامعة فأستاذ
 وهو الوزير، هو أنه كما .واالقتصادية واالجتماعية السياسية التحوالت ويقود الكتب، ويؤلف

 هنا من .إليها ينتمي التي للدولة الرسمية السياسات وتطبيق صياغة عن المسؤول وهو خبير،ال
 الجوانب فوق ويتسامي األخرى، والمهن الوظائف كافة فوق يعلو الجامعة أستاذ بأن القول يمكن

 الحضور بكشوف يتقيد عاديا، موظفاً يصير حتى بها، يرتبط أن ما التي ، البيروقراطية
 . المهنية  لكفائته وهذا آخر موظف أي مثل مثله فواإلنصرا
  : المهنية الكفاءة/ 1
 المعلم سلوك في تظهر معارف أو سلوكية أنماط أو مركبة مهارة: بأنها عامة بصفة  الكفاءة تعرف

 (Hall & Jones,1976,67) المرغوب التعلم لنواتج ومحدد واضح تصور من
 والمهارات المعارف جميع تصف محددة سلوكية هدافأ بأنها (Kay,1981 ) كي عرفتها كما   
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 نشوان: في( طالبه مع فاعلية أكثر ليصبح للمعلم ضرورية أنها يعتقد التي واالتجاهات
  )104 ،1990والشعوان،

 من مجموعة أو مهنة أو عمل ممارسة على القدرة بأنها) 1989،461( حمزاوي ويعرفها
 وتطبيقية فنية ممارسة عن الناتجة العلمية والخبرة ،المؤهل: مثل العناصر بعض نتيجة األعمال
  .    نتائجها ونشر علمية ببحوث والقيام الخبرة هذه على للحصول تكفي لمدة

 القيام على القدرة هي: الكفاءة) 1989( الخليج لدول العربي التربية مكتب تعريف وفي
 وظيفة تتطلبها التي األعمال ارسةمم على القدرة هي أو المهام، من مهمة تتطلبها التي باألعمال

  ). 30 ،1996وذياب، الخياط: في.(الوظائف من
 به يقوم بما يرتبط معين سلوك أداء من تمكنه التي المعلم قدرة بأنها) 1993( بنجر ويعرفها

 المرتبطة واالتجاهات والمهارات المعارف تشمل بحيث التدريس في وتعليمية تربوية مهام من
 سلوك في مالحظته يمكن بشكل الطالب سلوك على أثره ينعكس كامل بمستوى وتؤدى بالتدريس
  .المعلم وأداء

 من عنها يسفر وما القدرات مجموعة: إلى تشير الحالية الدراسة في المهنية فالكفاءة ثم ومن
 عمله أداء من وتمكنه الجامعي األستاذ ويمارسها يمتلكها التي واالتجاهات والمهارات المعارف
 مباشر غير أو مباشر تأثير لها يكون أن ويمكن طالبه، ويقيمها ويالحظها ومسؤولياته، ارهوأدو
      المتعددة والوسائط  االنترنت في  المتمثلة الحديثة  التكنولوجيات التعليميةباستعمال العملية على

 المعلومات تكنولوجيا تعريف

 توجيه في اإلنسان يستخدمها التي جهزةاأل و الوسائل الى عامة بصفة تشير تكنولوجيا كانت إذا
 مجاالت لمختلف المفيد االستخدام هي عام بشكل التكنولوجيا كانت إذا انه ،و الحياة شؤون
 على الحصول لتسهيل الوسائل أفضل عن البحث هي ": المعلوماتهي تكنولوجيا ،فإن المعرفة

   " يةفاعل و ةبسرع لطالبيها متاحة جعلها و تبادلها و المعلومات
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  :والمعلومات االتصال تكنولوجيا مفهوم

 والثانية التقنية او االتقان اي (Techo) احدهما جزئين من مؤلفة االصل اغريقية كلمة التكنولوجيا
(Ligos) الدقة حيث من التقنية علم وتعني البحث او العلم اي.  
 التي العمل واساليب بيقيةالتط والقواعد النظم من مجموعة(( بانها التكنولوجيا تعريف ويمكن
 والخدمات االنتاج مجاالت في مبتكرة دراسات أو لبحوث المستحدثة المعطيات لتطبيق تستقر
 الفنية واالساليب الوسائل مجموعات تمثل والتي المكتسبة والخبرات للمعرفة المنظم التطبيق كونها
 المعدات قوامه مركب فهي يوبالتال العملية حياته نواحي مختلف في االنسان يستخدمها التي

 االنسانية والمعرفة
 سلعة انتاج تحقق التي المكتسبة والخبرات المعارف مجموعة بانها"الخولي ابن اسامة عرفها فيما
 %معين واقتصادي اجتماعي نظام اطار وفي خدمة تقديم او

 توظف التي ةالمختلف النظم او الوسائل أو التقنيات مجموع :بانها االتصال تكنولوجيا وتعرف
 او الجماهيري االتصال عملية خالل من توصيله يراد الذي والمحتوى المضمون لمعالجة
 المسموعة والبيانات المعلومات جمع يتم خاللها من والتي الجمعي او التنظيمي او الشخصي
 خالل من الرقمية او المطبوعة او المرئية المسموعة او المرسومة او المصورة او والمكتوبة

 ثم المناسب الوقت في واسترجاعها والمعلومات البيانات هذه تخزين ثم االلكترونية لحاسباتا
 او مرئية مسموعة او مسموعة المضامين او الرسائل او االتصالية المواد هذه نشر عملية
  (وتبادلها اخر مكان الى مكان من ونقلها رقمية او مطبوعة
 والهندسية والتقنية العلمية المعرفة مجاالت( هي علوماتالم تكنولوجيا فان اليونسكو تعريف ووفق

 مع واالجهزة الحاسبات تفاعل انها وتطبيقاتها، المعلومات تناول في المستخدمة االدارية واالساليب
 الفصل اليمكن فانه وهكذا ،) والثقافية االقتصادية و االجتماعية االمور في ومشاركتها االنسان
 اليه تطورت الذي الرقمي النظام بينهما جمع فقد االتصال، وتكنولوجيا تالمعلوما تكنولوجيا بين
 نظم استقالل عهد انتهى حيث المعلومات شبكات مع االتصال شبكات فترابطت االتصال نظم

  . االتصال نظم عن المعلومات
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 على للعمل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في هائلة ثورة حالياً المعاصر عالمنا ويشهد
  ممكنة سرعة باقصى ونشرها المعلومات على الحصول في السرعة
 واسترجاع وتخزين جمع فرصة االتصال اساليب في التكنولوجي التطور أتاح فقد عامة وبصفة
 واسع، نطاق على االعالمية والوسائل والبيانات المعلومات من هائل حجم ونقل ونشر وتجهيز
 توفر فرصة الحديثة االتصاالت أجهزة اتاحت فقد كوكذل والسرعة، الدقة من فائقة وبدرجة
 وتخطيط االخبارية والرسائل النشرات اعداد سرعة وكذلك للجماهير حديثة وبيانات معلومات
 األلكتروني، الحاسب ويعد الجماهير اتجاهات مسح بيانات واعداد وتنفيذها االعالمية الحمالت
 ذات النسخ واالت والتليفاكس تكس والفديو يبت الفديو واشرطة االصطناعية باالقمار والنقل
 عن فضال وادواته االلكتروني، االتصال اساليب في البارزة التطورات اهم من العالية السرعة
  .Faxmileالفاكسميل (Teletext)والتليكس الدولي الهاتف
 االخبارية الرسائل لنقل متطورة اتصال ادوات هيأ قد التكنولوجي التطور فان ماتقدم على وبناء

  .ومرونة اكبر واحكام ودقة بسرعة واالعالمية
 ستينيات شهدت ولكن منفصلين مسارين في والمعلومات االتصال تكنولوجيا من كل تطورت لقد

 اصبحت حتى التقليدية الحدود متجاوزا تصاعد والذي بينهما التواصل بداية الماضي القرن
 العالمي، المستوى على كافة االعالمي التبادل شكالاال الرئيس المالك هي االلكترونية الشبكات
 ظهور عن التسعينيات في والمعلومات االتصال تكنولوجيا من كل بين التزاوج هذا اسفر وقد

 تطور على يركز الذي (Multi- Media) (<"2([الوسائط متعدد باالتصال حالياً مايعرف
 تشمل عديدة رئيسة ركائز على اهنةالر االتصالية التكنولوجية الثورة وتستند الحاسبات،
 والراديو بعد عن والطباعة والتلكس والهاتف التلغراف تضم التي والالسلكية السلكية االتصاالت
 االلكترونية والحاسبات االصطناعية واالقمار والميكرويف بعد عن االستشعار واجهزة والتلفزيون
 السريع بالطريق مايسمى ظهور عن اخلالتد هذا اسفر وقد الليزر، واشعة البصرية وااللياف
 للمعلومات

(Super highway information).  
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  التعليم تكنولوجيا عريفت

 على تعمل عملية ولكنها ، التعليمية للمؤسسة عصري مظهر مجرد ليست ، التعليم تكنولوجيا إن
 الماضي يف العملية الحركة متابعة أساس على قائمة التربوية المؤسسة إن ، المشكالت حل

 هذه مالحقة للتربية يتسنى فكيف ، لها ومادة للتربية طريقا العلوم واتخاذ ، والمستقبل والحاضر
 بتواصل كفيلة صياغة العلوم هذه صياغة على قادرة عصرية طرق لها يكون أن دون الطوفان
  . التعليم تكنولوجيا مهمات أهم هي وهذه ، طالبيها إلى المعرفة

  في   في إنه)) ciark  1982  كالرك أورده ما فحسب المصطلح هذا ظهور تاريخ عن أما
 التكنولوجيا أنواع مختلف أحدثته الذي المتزايد التأثير عن المعلمون تحدث الماضي القرن ستينيات
 األنظار لفت وهنا التعليم تكنولوجيا اسم الظاهرة هذه على أطلق ما وسرعان ، التعليم مجال في
  . المسمى هذا ظهور بداية هي الستينيات أن إلى

 الثانية العالمية الحرب أعقبت التي اإللكترونية الثورة وليدة المعاصر بشكلها التعليم تكنولوجيا إن
 تكنولوجيا  بإدخال عجلت التي هي ، المعقدة اإللكترونية الدوائر أضفتها التي الباهرة فالنتائج ،

 االستخدامات بعد جاء التعليم تكنولوجيا مجال في ثحد الذي والتقدم الدراسة قاعات إلى التعليم
 يدركون التربويين جعل مما ، الصوتي التسجيل أجهزة مثل التعليمية األدوات لبعض الفريدة
 بعض بإنجاز خاصة تعد لم وأنها التعليمية العملية في التكنولوجيا األدوات استخدام أهمية سريعا
 من كبيرة بقدرة لألداء إمكانيات على تنطوي ولكنها ، ميالتعلي البرنامج خالل البسيطة المهام
 لندن في إذاعية محطة أول إنشاء أثر على جاء التعليم لتكنولوجيا السريع والتطور ، المرونة
 شرائط على وبعدها الصوتي التسجيل لشرائط واسع نطاق على اإلنتاج بداية منذ وأيضا ، 1936
     1960 منذ بانتظام زيونيالتلف محطات من التلفزيوني التسجيل

 ، اإلنسانية وغير اإلنسانية المصادر من يأتي مصطلح أنها على: التعليم تكنولوجيا ويتش عرف
 بين ويرتبط  متصل كل أنها على وتقويمها التعليم عملية لتصميم نظامية طريقة بوصفه ويستخدم
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 ناحية من والوسائل  والتقويم   التعليمي والتصميم المناهج في للمتخصصين اإلنسانية المصادر
 الطابعة آالت ، االتصاالت وآالت   المعلومات شبكات مثل للتعليم اإلنشائية المصادر وبين

 من التعريف وهذا ، أخرى ناحية من وغيرها اآللية والحاسبات ، والبصرية السمعية والوسائل
 اتجاه أو التطبيق في نظاميةال والطرق المصادر بين يربط ،وهو وتداوال قبوال التعريفات أكثر
  . التعليم تصميم في المطلوبة النظم

  technology      audiovisual بعنوان التعليم تكنولوجيا كارلتون وعرف

 السمعية والخبرات المعلومات تقديم في الفعالة التقنية الوسائل يستخدم الذي العلم أنها على
 وهذا ، التعليم في واسع نحو  على تقدم التي األخرى التخصصية والمعلومات ، والبصرية
  . نفسه التكنولوجيا مصطلح من أكثر والبصرية السمعية بالمواد يهتم التعريف

 التعلم عن والمعرفة العلوم من هيكل تطبيق على تقوم متكاملة عملية هي  التعليم تكنولوجيا •
 بمنهجية وفرديته مالمتعل نشاط تؤكد بشرية وغير بشرية تعلم مصادر واستخدام اإلنساني
  معين أسلوب

  اليونسكو عريفت •

 ألهداف تبعا كلها وتقويمها وتنفيذها التعليمية العملية لتصميم نظامي منحنى هي التعليم تكنولوجيا
 البشرية الموارد مستخدمة البشري واالتصال التعليم مجال في األبحاث نتائج من نابعة محددة
 وأكثر أفضل تعلم إلى الوصول أو( الفعالية من مزيدا التعليم إكساب أجل من البشرية وغير
  )فعالية

  األمريكية التعليم تكنولوجيا لجنة تعريف 

  .أداة أو وسيلة أية نطاق التعليم تكنولوجيا تتعدى

  :بأنها التعليم تكنولوجيا تعريف يمكن هنا نوم
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 من نابعة محددة ألهداف تبعا ككل، وتقويمها وتنفيذها التعليمية، العملية لتصميم نظامي منحنى"
 من البشرية وغير البشرية الموارد مستخدمة البشري، واالتصال التعليم مجال في األبحاث نتاج
  )".فعالية وأكثر أفضل، تعلم إلى الوصول أو( الفعالية من مزيدا التعليم إكساب أجل

  :التعليم فعالية و التكنولوجيا
 فعاال تعليما نقدم أن هو تعليمية عملية أي في تحقيقه المطلوب الهدف أن على نتفق جميعا لعلنا 

 و لمهاراته تنمية أو المتعلم لمعرفة إثراء: صورة في سواء التعليمي الهدف تحقيق في يتمثل
 كافة دراسة خالل من أيضا نتفق جميعا لعلنا و. سلوكه و اتجاهاته في ملموس تغيير أو قدراته
 بتطبيق ترتبط نجاحها و التعلم عملية كفاءة و فعالية أن توجهاتها اختالف على التعلم نظريات
  :يأتي سالمفيما حلمي يلخصها التي و النظريات هذه عن المنبثقة المبادئ من العديد
  .البيئة مثيرات مع و التعلم موضوع مع المباشر التفاعل طريق عن التعلم مبدأ-1
 المالءمة عمليتي لتحقيق التعلم عملية أثناء العضلية الحواس من عدد أكبر إشراك مبدأ-2
)accommodation (التمثل و )assimilation.(  
  .التنظير و المجرد إلى المحسوس شبه إلى المحسوس التعلم في التدرج مبدأ-3
 عملية في للمتعلم النشيط الفعال الدور على يعتمد الذي االستقصائي أو االستكشافي التعلم أمبد-4

 إلى للوصول تصنيفها و تجميعها و التفاصيل و الجزيئات عن البحث من االنطالق و االستقصاء
  .التعليمات و االستنتاجات

 مساعدة في كبرى قيمة ساليباأل لهذه لما التعلم عمليات في األدوار لعب و اللعب توظيف مبدأ-5
 على انعكاساتها و أثارها تحسس و مهاراتها ممارسة و استيعابها و المواقف تمثل على المتعلمين
 المعرفية جوانبها من المستهدفة للكفايات الكلي التعلم فرص األساليب هذه توفر بذلك و األخرين،

  )rolepaying and simulation( القيمة االجتماعية و األدائية و
 العمل طريق عن التعلم أن من انطالقا   )learning by doing( العمل طريق عن التعلم مبدأ-6
 المتعلمة المهارات و للمعارف الحقيقة القيمة تمثل و المباشرة الخبرة الكتساب الفرصة يتيح
  ).المشروع أسلوب(
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 العملية أهداف تحقيق في أنواعها و تقنياتها و التعليمية التكنولوجية استخدام يسهم المنطلق هذا من
 يجعل و العالم، يجتاح الذي الهائل المعرفي التطور استيعاب إمكانات من تتيحه بما التعليمية
 من المعلم يخلص و ، مبتكراتها و بتقنياتها الواقعية الحياة عن حقيقية صورة التعليمية المؤسسة
 كفاياته و التدريس فاعلية من يزيد و ، ذبيةجا أكثر التعلم يجعل و تعليمه، في اللفظية أداء

abdllah.pretceillem .  

 لما الحديثة التعليم لمؤسسات ملحة مستقبلية و عصرية ضرورة التعلم تكنولوجيا استخدام يعد لذا
  .التعليمية العملية في إسهامات و إيجابيات من تقدمه

  التعليم تكنولوجيا مكونات 3.

  "   برةالخ." والممارسة النظرية 1

 المعرفة هذه وتستنتج والتطبيق الممارسة عليها تعتمد معرفية قاعدة دراسي نظام أو مجال لكل
 تزودنا التي الممارسة أو البحوث من واالفتراضات والمبادئ المفاهيم من المكونة النظرية
  .خبرة في الفرد مرور نتيجة بمعلومات

  ويموالتق واإلدارة واالستخدام والتطوير التصميم 2

 معرفية قاعدة منها ولكل التعليم، تكنولوجيا في أساسية مكونات خمسة إلى المصطلحات هذه تشير
  .غيره عن منفصالً دراسيا موضوعا منها كل ويعتبر معينة، وظيفة أي وتطبيق ممارسة لها

  والمصادر العمليات 3  

 تصميمال عملية مثل هدف تحقيق نحو الموجهة اإلجراءات من سلسلة العملية .1
  .الرسالة نقل وعملية

 المادية والتسهيالت األفراد وتشمل التعليم، تساند لكي تستخدم المصادر .2
  .التعليم يدعم مما ذلك وغير واألجهزة والمواد والميزانية
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  التعلم 4

 هو فالتعلم التعلم، مخرجات على والتأكيد التعلم إحداث هو التعليم لتكنولوجيا النهائي الهدف
  .فعالً كان إن ذلك إلى المؤدية الوسيلة هو عليموالت الهدف،

  التعليم تكنولوجيا في التعلم مصادر*

  :األفراد/ 1  

 من المهنيون إليهم يضاف كما) بالتصميم تعلم مصادر( المدرسين ومساعدي والمشرفين المدرسين
 دورهم عريفت في المدرس يستخدمهم الذين والعسكريين والشرطيين والمحامين األطباء مثل البيئة

  )باالستخدام تعلم مصادر( للمتعلمين

  )التعليمية الرسالة( التعليمي المحتوى/ 2 

 واالتجاهات حركية النفس والميول والنظريات والمبادئ والمفاهيم والبيانات والرموز األفكار
 أقراص أو فيديو أو متحركة سينمائية صور أو رسوم أو كلمات صورة في وتصاغ والقيم،
  .للحاسب

  :المواد / 3

) وسط( فتسمى التعليم نقل على قادرة المواد كانت فإذا تعليمي، محتوى تحمل التي األشياء هي
 مواد عليها فيطلق المتعلم إلى كامالً التعليم تنقل ال كانت إذا أما والبرامج، والصوت الفيديو مثل
  . وسائط تسمى وال

  والتجهيزات األجهزة/ 4 

 آالت الكاميرات،( عرضها في أو األخرى المصادر إنتاج في تستخدم يالت واألدوات األجهزة هي
  ).الخ...  الحاسوب، التصوير،
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  األماكن/ 5

 المكتبة مثل للتعلم، األخرى المصادر مع المتعلم تفاعل فيها يتم التي والبيئات األماكن هي
  الخ.....   الاالطف روضة  ، الشارع  الحي ، البيت. المدرسي والمبنى والمختبر المدرسية

  :األساليب/ 6 

 المواد بها تستخدم أو األفراد بها يقوم التي العمل وخطوات واالستراتيجيات الطرق مجموعة هي
  .التعليمية واألجهزة التعليمية

 تطور فرضها ضرورة ، آخر ميدان أي في التكنولوجيا مثل مثلها التعليم تكنولوجيا فإن لذلك
 بتوسع ينبغي التي التربية طريق أنها كما ، والمال والجد الوقت فيرلتو المستمر سعيه في اإلنسان
 في يعيش المختلفة بمؤسساته التعليمي الحقل ويصبح ، األخرى الميادين عن تتخلف ال حتى
 إلى الفرجانيوأشار  التعليمية المؤسسات خارج المجتمع يعيشه الذي العصر عن متخلف عصر
 إتقان عملية هي إنما ؛ فقط وأجهزة ومعدات آالت بها المقصود ليس التكنولوجيا أن تذكر  أهمية
   التربوي الميدان مفردات منظومة أداء لتكامل وإستراتيجية كاملة

    التعليمية لتعليمية الوسائل 

 فعال  أداة و التعلم مصادر من مصدر  الوسيلة أن على  والتعليم  التعلم بعملية  المسى هذا ارتبط
  .   مالتعلي أدوات من

  الدرس  موضوع  من كجزء  التعليمية  الوسيلة  المعلم يستخدم  فعندما
 تعليمية الوسيلة هذه تصبح والنشطات والخبرات المعارف من  نوع  نقل ألسلوب مدعمة كأدة
 الطالب يستخدمها وعندما  الرسومات و  والخرائط  الطباشير لوح  المدرس يستخدم  كأن

  . تعليمية  وسيلة فهي  ةفكر او معلومة إلى للوصول
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   ؟ الوسائل هذه  هي ما

  . التقليدي  بمفهومها  التعليمية  الوسائل •
  المعرفة  بواسطتها  تنقل أو تنتقل التي االتصال  قنوات  أو واألجهزة  وألدوات  الموارد  هي 

   المتعددة للوسائط و  للالنترنت سنتعرض. للدراسين
  :  الحديث المفهوم •
 على  وقادرة  صالحة  تعليمية  لمواقف  وتقويما  وتطبيقا تخطيطا  المعرفة نقل بجانب تشمل
 بعين االخذ  مع  المتعلم بيئة  لتعديل  الطرق  افضل  باستخدام  وذلك  التعلييمة  االهداف تحقيق
  .  التعليمي  للنظام  المتكاملة بل  والمترابطة  والمتشابكة  المتداخلة العناصر  جميع االعتبار

  يستخدمها  التي التعليمية  األجهزة و  االدوات و المواد من متكاملة  مجموعة  هي  إذن  
  خارجها أو  الصف  غرفة  داخل  إليه الوصول أو  معرفي محتوى  لنقل  المتعلم  أو  المعلم
   والتعلم  التعليم عملية  تحسين   بهدف
  . والمدلوالت األفكار  ضيحلتو اللغة إلى  باألضافة  األشياء استخدام  وهي
    تصنيفاتها* 
 االنترنت  الكمبيوتر ، الخارطة ، السينيمائي  العرض جهاز                األداة أو  الجهاز*   
.  
  . ملفات معلومات ، الخارطة محتوى  التعليمي،  الفيلم                التعليمية  المادة* 
  . الفيلم  عرض  طريقة الفيلم  عرض  طريقة               االستخدام  وطريقة  المعلم* 

   بينها من:  الحديثة  التعليمية  الوسائل
 : الحاسوب  تعريف/  :  الكمبيوتر 

 strode program للبرنامج تخزين وحدات"  أنه على   روبرت سترن الباحث يعرفه
 يمكن التي البرامج عةمجمو وتعرف البيانات تشغيل بلق التعليمات مـن فئة تخزين يلزم حيث

  "soft ware" البرامج بنظم البيانات يشغل أن اآللي للحاسب
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 أوامـر باستخدام توجيهها يمكن ، منفصلة مكونات من مصنوع الكتروني جهاز الحاسوب
 التي المستقلة الوحدات أو األجهزة من مجموعات من يتكون و البيانات وإدارة لمعالجة خاصة
 متناسق بأسلوب بينها فيما وتعمل ، معينة وظيفة منها كل تؤدي ، الحاسوب معدات تشكل

 عالية سرعة ذو وهو الحاسوب، بنظام يسمى ما البرمجيات وتشكل البرمجيات خالل من ومنـظم
    المطلوبة النتائج إلى للوصول ومعالجتها وتخزينها البيـانات قبول يمكنها متناهية ودقة جدا

 أجل من البيانات على العمليات وإجراء وتخزين إلستالم صممت الكترونية آلة" الحاسوب
  النتائج على الحصول وسريعة  ومنظمة دقيقة بطريقة والصعبة السهلة العمليات جميع إجراء
  اتوماتيكيا العمليات جراء
 يعتبره حيث مكداش عمر الباحث تعريف نجد الجهاز هذا عرفها التي العديدة التعريفات بين ومن 
 أن علينا إذ بمـــفردها ليس لكن ، وغيرها حسابية عمليات من منها يطلب ما بأداء ومتق آلة" 

 يعرف ما هي األوامـر هذه.ودقة بسرعة إليها تصدر التي األوامر تنفيذ وعليها آلة هذه نبرمج
  . بالتعليمات
 هدف لديها األجزاء من  متداخلة مجموعة" أنه على فكرين أحمد الباحث عرفه وقد 
 عالية سرعة ذات الكترونية حسابية كتلة الحاسب. المخزنة التعليمات أداء خالل من  كمشتر
    المطلوبة النتائج على للحصول ومعالجتها وتخزينها البيانات قبول يمكنها   كبيرة ودقة
 واسترجاع والتصنيف التخزين هو الحاسوب مبدأ فإن التعريفات هذه على باإلعتماد  

 يمكن ال بطريقة والرياضية العلمية المسائل حل على يعمل فهو ذلك إلى باإلضافة المعلومات
 تلك إنتاج حيث ومن ، المتناهية والدقة الهائلة السرعة حيث من إجرائها أو عملها لإلنسان

  . الورق على طباعتها يمكن والتي الشاشة على تظهر التي العمليات أو اإلجراءات
 ، برنامج دون الجهاز استخدام يمكن وال ، امجنوبر زجها الكمبيوتر أن البعض يعلم ال قد
 اسطواني تسجيل شكل في جاهزة ،تشترى الجهاز ذاكرة في مسجلة تكون التي األخيرة وهـذه
  فيها المبرمج الموضوع أو الفكرة نوع حسب البرامج هذه ،وتتنوع بأنفسنا بإعدادها نقـــوم ،أو
. 
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 يمكن ما هناك يوجد وال مختلفة بمواضيع تعلقت برامج هي: تعليمية علمية برامج ـ/ 1
  .   الموضوع لشمولية نظرا تعليمي علمي ببرنامج تسميـته
 موضـوع آمن جزء يشمل أن يمكنه كما ، مواضيع  عدة يشمل أن واحد برنامج بإمكان حيث

  المنحنيات تشمل مختلفة صور إلى يحتاج البرامج من النوع وهذا ، التفصيل من بنوع ويدرسه
  والكون بالطبيعة يتعلق ما وكل واألرض الفضاء وصور ، والحيوان اإلنسان وأعضاء الرياضية
  . والتخصصات المجاالت كل البرامج هذه وتشمل العلمية المواضيع من وغيرها

  . التربوية العملية في الحاسوب أهمية   
  . التعليم لمكننة األولى المحاوالت/  أ

 كان التي الكبيرة اختباراته تصليح في تساعده بسيطة لةآ "برسي"  صمم 1924 عام في
 في بتدريسه يقوم كان الذي ، التربوي النفس علم مبادئ مقرر في لطالبه أسبوعيا يخرجـها
 أربع لها أن ،إال العادية الكاتبة اآللة كبير حد إلى اآللة هذه وتشبه ، األمريكية أوهايو جامعة
 بأنها يعتقد التي اإلجابة حرف أو لرقم المناظر المفتاح بضغط الطالب يقوم حــيث  فقط مفاتيح
  . المحتملة األربع إجاباته مع الثاني السؤال يظهر ذلك وبـــعد الصحيحة هي
 ،ذكر اختباراته تصحيح على مساعدته في ألته  نجاح"  برسي " الباحث رأى أن وبعد وهكذا
 أن استطاع ،حيث كذلك وتدعمها نفسه التدريس عملية في تساعده اله إلى تطويرها  أيضا

 النافذة خالل من تظهر التي التعليمية اإلطارات من سلسلة تقديم في التحكم آلة إلـى يطورها
 السؤال عن يجيب أن  يحاول اإلطار يحويها التي التعليمية  الفكرة الطالب  يقرا أن وبعد

 اآللة ،فان صحيحة إجابته كانت ذافإ ،لإلجابة المناظر المفتاح طريق عن اإلطار ضمن المطروح
    تتحرك ال اآللة فإن خاطئة اإلجابة كانت اذا أما, التالي لإلطار  تنتقل
 األخيرة الخمس السنوات في والتركيز االهتمام في بدأت قد التربية أن " جينفر" الباحث ويذكر
 منها لإلستفادة ولوجـيةالتكن المناهج تكييف تحاول الوقت نفس وفي األساسية المهارات تعليم على
 لإلتقان والتعلم التعليم إطار في وتعاونيته التعليم تفريد عمليـات وإن ، المهارات هذه إكساب في
 خالل من التربوي المجال في التكنولوجيا لعبته الذي الهام للدور نتيجة الفعلي انتشارها بدا قد

  . والتعلم التعليم استراتجيات وتطبيق واستخدام تسهيل
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 ممكنـة والتعلم التعليم عملية جعلت التي الحديثة التكنولوجية  الوسائل أهم من الحاسوب ويعتبر
  . تلميذ لكل المناسب العلم بتوفير التحقيق

  : المتعلم خدمة في الحاسوب/  ج
  جعل ،هو والتعلم التعليم مجال في المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب إدخال من المنشودة الغاية   
 مــع الحوار تستطيع ذكية آلة إلى ذلك ويحتاج ، وسيط دون ذاتيا للتعلم طبيعية وسيلة وبالحاس
 حيث*  الصدد هذا في كبيرا شوطا قطع قد الحاسوب أن ،والشك طبيعية شبه بصورة اإلنسان
  :أن للمتعلم يمكن

 اراتمه مثل التعليمية المهارات إلتقان المتعلمين لتدريب كوسيلة الحاسوب يستخدم ـ/ 1
 وتنمية الهجائية التمارين وكذا الكيميائية المعادالت وموازنة ،الرياضية الحسابية  التـمارين
   الخ.... النصوص وحفظ  الجمل وإعراب اللغوية المفردات

 الحركة ،كقوانين المفاهيم من العديد استيعاب على المتعلم مساعدة في الحاسوب يستخدم ـ/ 2
  . والطلب العرض بين والعالقة  الخلية وبناء الذري نتشارواال الحرارية الديناميكية

 والتسجيـالت واألفالم الشفافة الصورة تقديم في التعليمية  الوسائل بدور الحاسوب يقوم ــ/ 3
  . الصوتية

  .بالمهارات الخاصة التعليمية األهداف تحقيق على القدرة ـ/ 4
 والتلقين الحفظ روتين من الطالب تخرج مشوقة وسيلة ،فهو االنتباه جلب إثارة على القدرة ـ/ 5
  . العمل إلى
 ،مما والروتينية التعليمية األعمال تنفيذ في والوقت يبذله الذي الجهد المعلم على تخفف ـ/ 6

  . والجهد الوقت استثمار في يساعد
  . ويسر بسهولة الطالب واحتياجات تتفق التي البرامج إعداد ـ/ 7
  . للمتعلم العلمية اهيمالمف وتقريب تثبيت ـ/ 8
  :يلي ما في تمثلت فقد التربية في الحاسوب الستخدامات بالنسبة أما 
  . التعليمية المواد تضخم ـ/ 1
  . متطورة جديدة تعليمية وسائل ووجود التقليدية الوسائل عجز ـ/ 2
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  . والمحاكاة التمثيل على أقدر الحاسوب ـ/ 3
  . والحاسوب المتعلم بين الحوار ليةعم لوجود التفاعل زيادة على يعمل ـ/ 4
  . المعلومات مصادر من متميزا مصدرا ـ/ 5
 المعارات ويكسبه المتعلم تدريب كفاءة في يزيد مما  جميعها المواد دراسة في معينا ـ/ 6

  .المطلوبة
  . المخبرية التجارب تنفيذ في الحاسوب يعتمد ـ/ 7
  . التربوية البحوث في مرجعا ـ/ 8
  . بعد عن التعلم عملية ويوفر المعلمين ضعف مشكلة يعالج ـ/ 9

  . والمتعلمين اإلبداع عن يكشف وكذلك االختبارات بتخزين الحاسوب يقوم ـ/ 10
  . المعاقين بتعليم يقوم كما التربوية باأللعاب غني مصدر الحاسوب ـ/ 11

  . التعليم في أثره و الحاسوب:  
  : والتعليم التربية في أثره/ أ 

 فيها تقل وتفاعلية نشطة تعليمية بيئة للمتعلم يهيئان الحاسوب طريق عن والتعلم عليمالت إن 
  التدريس طرق استخدام أثناء تحدث ما كثيرا والتي االنتباه وعدم التشتت عملية كبيرة بدرجة

 مرتبط للتلميذ التعليمية المادة تقديم ألن ، اإللقاء على تعتمد التي تلك خاصة المخـــــتلفة
 والتعلم التعليم نجاح درجة أن نعلم وكما ، الحاسوب  يقدمها التي للمثيرات استــــــجابةب

  . النشط التعلم في المتعلم يقضيه الذي بالوقت كبيرا ارتباطا ارتبطت لإلتقان
 يفترضون والمراقبون. والبالغين األطفال إهتمام يثيران والصورة الصوت أن المعروف من      
 لتعزيز كافية محاكاة ،تقدمان المجتمعات معظم في موجودتان ظاهرتان والفيديو التلفزيون أن

 بصورة الجديدة لالبتكارات ينجذبون بطبيعتهم واألطفال التعلم، عـــملية
  . األطفال كل عند محبذا الحاسوب جعل الذي السبب هو وهذا ملحوظـــــــــة

 في والدخول جلية  بصورة ومعرفتها يبالحواس استعمال كيفية تعلم إلى الحاجة فان لذلك
 تطور مع ازدادت ، الحياة نواحي جميع في الموجودة التكنولوجيا مظاهر من الـعـديد  معرفة
 المراحل منذ أبنائها وتعلم تعليم في الحواسيب إدخال في اتجهت األمـم أن نرى ولهـذا. الحياة
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 يقوم فال الحواسيب، استخدام خالل من تهمشكال جميع معالجة المتعلم يستطيع. األولى  الدراسية
 يقوم أن له يمكن ،وإنما فحسب أعلى وبكفاءة أفضل بشكل اليومية المهام بعض بتنفيذ الحاسوب
 فـي والتنبؤ المحاكاة  فأنظمة. بها يقوم أن العادي اإلنسان يستطيع ال التي المهام بتـنفيذ

 المبذول والجهد السرعة بنفس إليه الوصول يعيستط ال ما لإلنسان تقدم أن تستطــيع  الحواسيب
 دون المسـتوى عالية نتائج إلى وتصل معقدة كيميائية عمليات تجري أن يمـكن فالحواسيب
 من  وإنما ، الكيميائية العناصر من مختلفة أنواع بمزج القيام  خالل مـن التطبيق في الخوض
  وعالية دقيقة نتائج ويعطي لفعليةا المزج  عمليات  يحاكي محـدد برنامج أو نظام خالل

  . المستوى
 خالل من األخطاء تقليل قي سيساعد الذي الداخلي القاموس استخدام إمكانية إلى باإلضافة

  . المعنى في عالية قوة ذا المستخدم الفعل جعل في سيساعد والذي الكلمات عن البحث
  

  : االنترنت/ 2
 إليه توصلت ما قمة بمثابة اليوم ،هي االنترنت مباس المعروفة الدولية المعلومات شبكة إن 

 مختلـف في البشر من ماليين يستخدمها عالمية هي الشبكة وهذه ، العصر هذا في التكنولوجيا
 الشبكة هذه خالل من البعض بعضها مع الكمبيوتر شبكات من اآلالف ربط طريق عن القارات
  . الصناعية األقمار  طريق عن وذلك
  والثـقافة العلم وتنشر والمكان الزمان تختصر ، معا والمستقبل الحاضر تمثل قةعمال شبكة إنها

 المجتمعات وحياة اإلنسان حياة صياغة إعادة في وتشارك ، واألفكار واألخبار والمعلومات
 الشبكة أصبحت ،وبذلك ببعضها االتصال العالم أنحاء جميع في الكمبيوتر ألجهزة تتيح ،وهـي
  . العالم على الكمبيوتر شبكات عبر منها طلت عريضة نافـذة

  : إذن
 النــــــاس هل أو ؟ اآلالت من مجموعة االنترنت هل ، تعريفاتها تتحيز أنترنت كلمة إن" 

  ؟ الثالث بين الجمع هي أو ؟ إيديولوجية هي هل أو,؟ اآلالت له يستعملون
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 محددة شبكة هناك ليس إذ لالنترنت، شامل تعريف يوجد ال""  تايلور انثينا"  يقول 
 المتصلة  المحلية الكمبيوتر شبكات كل عن عبارة لكنها ، االنترنت تسمـــــــــى

 عن عبارة هي ضخمة  واحدة شبكة لتشكل العالم أنحاء جميــــــع في البعض ببعضها
  ."  المعلومات تنقل ، الشبكات شبكة

 ان تستطيع التي الحواسيب نم عددا تضم التي  المتداخلة الشبكات كل شبكة أنها كما
 أو  الموجهة، غير أو الموجهة  االتصال بوسائل  العالم أنحاء كافة في البعض بعضها مع تتصل

 حزم إلى أخر وجزء البيانات تقسيم يتم بحيث االنترنت، برتوكول باستخدام كلتيــــــهما
  .إليه والمرسل المرسل عنوان تحــــــوي  صغيرة
 سريع بشكل وتنموا البعض بعضها مع متصلة ضخمة كمبيوترات شبكة عن ةعبار االنترنت"   

  " سنويا% 100 نسبة إلى ليصل
 ستـــجسد التي هي والمسافات، الوقت تختزل اتصال وسيلة بوصفها االنترنت شبكة"
 بالتحاور ، العالم أنحاء كل في فيها للمشتركين لتسمح  العولمة إطار ،في الثالثة األلفية خالل
 في  وتساه والمسافات الوقت تختزل اتصال وسيلة احدث  إنها ، المعلومات وتبادل  بينهم ــمافي

 واستقباال إرساال للمعلومات الحر التداول تمنع التي الحواجز مختلف رفـــــــــــع
   الهيئات أو المؤسسات أو األفـراد مستوى على سواء
 المعلومات تتبادل التي الشبكات شبكة هي إنما ، بذاتها قائمة واحدة شبكة ليست هي" 

 أو لألفراد رقيب وال  شرط أو قيد دون ، بينها فيما والحقائق واآلراء واألفكــــــــار
 يستخدمونها اللذين األفراد ويمثلها ، العالم في دولة أي لون أو عقيدة أو عمر أي في المجتمعات
  "  .المتراكمة والمعلومات

 الفضاء أو الجو ملكية يدعي أن احد يستطيع ال كما االنترنت يملك أن يمكنه شخص وال     
 تشكل التي هي والشبكات ، الشبكات  ثقل تشكل التي الراديو موجات فيه تنتقل الذي

 الشبكة إلى العبور باعت ثم ومن لها، الواضعة الشركات ثمنها دفعت األسالك هذه  االنــترنت،
 تطور قد إليها العبور فإن ألحد ملكا ليس الشبكة هيكل بينما هبأن القول يمكن لذلك للمستخــدمين

  .المشتركين إلى يباع كامال ومنتجا بـضاعة ليصبح



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

544 

 

 ومواقف وظواهر قضايا لمواجهة للمتعلم الفرصة يتيح,  المتعددة الوسائط باستخدام فالتدريس
 ما وخلق السابقة خبراته ضوء في المتعلم من تفسيراً تطلب الذي األمر,  مألوفة غير تعليمية
 التي المعلومات اكتساب من المتعلم يمكن بدوره والذي   Active Learningالنشط بالتعلم يسمى
 ولقطات, بأنواعها وصور, ورسوم, وأصوات, نصوص شكل في الكمبيوتر شاشات عبر تقدم
 واكتساب بل المتعلم، لدى والفهم التحصيل في المتعددة بالوسائط التدريس يؤثر قد التاليوب, فيديو

   التعلم عملية في االستمرارية من تمكنه التي العملية المهارات
 في التدريس أن بإعتبار ، الدراسي التحصيل في كبير دور له المتعددة بالوسائط التدريس أن كما
 :هي روابط ثالث ينتكو على يساعد الحالة هذه
 خريطة يكون الذي األمر المرجعية، الروابط البصريثم الترميز اللفظيورابطة الترميز رابطة
 الطالب اكتساب على يساعد وبالتالي المختلفة، الترميزات بين المعلومات لنظام التركيبية للعالقات
  )23:2001( قنديل أحمد  المشكالت حل في وتوظيفها المعلومات

   Multimedia المتعددة سائطالو/ 2
 كلمة و متعددة تعني و  Multiكلمة مقطعين من تتكون  Multi_Mediaأن نجد اللغة في   

Media الصوت مثل اإلتصال وسائل من مجموعة إستخدام تعني و وسائط أو سائل و تعني و 
Audio والصورةVisual  عملية في الفاعلية تحقيق أجل من متكاملة بصورة فيديو فيلم أو 
 التعليم و التدريس
 النصوص دمج و عروض في الكمبيوتر إستخدام أنها علي المتعددة الوسائط تعريف يمكن كما

 باإلستقصاء للمستخدم تسمح وأدوات بروابط ،والرسومات،والصوت،والصورة
 )230:2004(زيتون كمال اإلتصال،و ،والتفاعل،واإلبتكار

 تقديمها و إنتاجها يمكن التي المتفاعلة اإلتصاالت نظم من فئة بأنها المتعددة الوسائط تعرف و
 اللغة نم شبكة إطار في الموجودة المعلومات واسترجاع نقل و الكمبيوتر،لتخزين بواسطة

 الصور أو الفيديو و الثابتة الخطية،والصور الموسيقي،والرسومات المكتوبة،والمسموعة،و
  Gayeski,D.M (1992:9)المتحركة

 و الرسوم و الصور و األصوات و كالنصوص الوسائل من عدداً يجمع مصطلح بأنها تعرف كما
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 كمبيوتر شبكة علي وأ Rom -CDمدمج قرص علي تخزينها أو جمعها يمكن الفيديو،والتي
Computar Network 0 11:1999( الحميد عبد أحمد(  

 المستخدم تمكن التي واألجهزة البرامج اتحاد لوصف يستخدم مصطلح المتعددة الوسائط
  . الفيديو ومقاطع المتحركة والصور والعروض والصوت والصور النص:  من االستفادة من

 من بعض أو كل إدخال مع نصوص لشك في المعلومات تعرض المتعددة الوسائط
 : التالية العناصر

  : audio  الصوت �

 .الخاصة الصوتية والتأثيرات digitized audio الرقمية األصوات خالل من وذلك

  : digitized photo graphic الرقمية الصور �

 الخاص األرشيف أو الضوئي المسح أجهزة أو الخاصة الرقمية الكاميرات خالل من وذلك
 . ربالصو

  : animation المتحركة الرسوم �

 بتحرك إحساساً النهاية في لتعطي متتابع بشكل بعضها وراء تعرض الرسوم من مجموعة وهي
 . الشاشة على المرسوم

  : full-motion video الحية الفيديو لقطات �

  . بالصوت المصحوبة الحية الفيديو لقطات وهي
 : التعليم في المتعددة الوسائط مميزات

  .  البشرية الحواس من أكبر عدد استثارة طريق عن المعلومات على الحصول رتيسي �

  .  وشيقة ممتعة التعليمية العملية تجعل �

. عصبي بضغط اإلحساس دون الخاصة سرعته حسب ليعمل الكافي الوقت للمتعلم توفر �
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  . الفورية الراجعة بالتغذية المتعلم تزود �

 .  الذاتي التقويم خالل من قيالحقي مستواه معرفة على الطالب تساعد �

 : الفصل داخل المتعددة الوسائط استخدام طريقة

 األساسية النقاط لتقديم الفصل داخل للعرض أداة المتعددة الوسائط يستخدم أن المعلم يستطيع �
 تناسب التي بالطريقة التعليمية المواد إبراز من تمكنه حيث ، صور أو بيانية رسوم أو للدرس

  . متعلمينال احتياجات

  . التعلم بيئة مع وتفاعالً تحكماً أكثر المتعلمين لجعل تستخدم �

 ببلورة للقيام المتعددة بالوسائط الخاصة التأليف نظم بعض استخدام أنفسهم للمتعلمين يمكن �
  . ومعارف أفكار من يحمله ما

  : خــــاتمة

 الخبرات و للمعرفة رضهاع في تعتمد التي والتطبيقات البرامج األخيرة األونة في أصبحت لقد
 الحديثة اإلتجاهات أحد تعليمية بيئة في الحسية الوسائط من أكثر أو أثنين تكامل و دمج المتنوعة

 صوت أو  Textمكتوب نص علي الوسائط هذه تشتمل ما متعددة،وغالباً تعليمية نتائج تحقيق في
Sound غيرها و أوخرائط حركية أو توضيحية رسوم أو ثابتة صور أو 

 من يمكن التدريس،حيث في ددةالمتع الوسائط إستخدام أهمية التربويين من العديد أكد وقد هذا
 التفاعل من المتعلم تمكن معلوماتية بيانات قاعدة بناء و والتعلم التعليم عمليتي تسهيل خاللها
 األمر متعددة صيغ و أشكال في المعرفة إلى والوصول التعليمي البرنامج مع بحرية والتعامل
 في المعارف هذه توظيف عند مليةالع المهارات من عدد اكتساب علي أيضاً المتعلم يساعد الذي
  . جديدة تعليمية مواقف
 بدرجة يتم لن المتعددة وتطبيقاته االلكتروني للتعليم نرجوه الذي التطور بان القول يمكننا اذن
 خالل من وليس التعلمية التعليمية للعملية التصورات افضل تقديم خالل من اال الكفاءة من عالية
 لتطوير ومتعددة واسعة فرص اتاحة فقط يمكنها والتي التقنية سائلالو تطوير على فقط التركيز
  . والتعلم التعليم واساليب طرائق وتحسين
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 ومتوازية متكاملة بصورة االلكتروني التعليم استخدام بأهمية المجتمع بتوعية مطالبون اننا     
 تجاوز في أهميته ومدى واالخرى الجامعية التعليمية مؤسساتنا في االعتيادي للتعليم ومصاحبة
 اتاحة خالل من التعليم ديمقراطية لمبدأ لتحقيقه اضافة التكاليف واختصار والمكان الزمان حدود
  . المجتمع شرائح لجميع للتعليم الفرصة
  : المراجع

�!�3��  &I�N�-NIو    
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  الحديثة التكنولوجيات متطلبات ظل في الجامعي التدريس

  -بسكرة جامعة في االجتماع علم بشعبة ميدانية دراسة –

  
  .كلثوم مسعودي: األستاذة                       سعاد ققة بن: الدكتورة
  ورقلة مرباح قاصدي: جامعة                 بسكرة خيضر محمد: جامعة
       

  :المداخلة ملخص

  :توطئة

 في المتمثل الرسمي التربوي النظام همهاأ من لعل الركائز من جملة على المجتمع تقدم مسار يتوقف
 بينها من مختلفة، وظائف من األخيرة هاته به تقوم لما...) الجامعة المدرسة،( االجتماعية التنشئة مؤسسات
 المعلم يقدمها التي المعرفية المضامين طبيعة على تحقيقها يتوقف والتي. التوجيهية والوظيفة التكوينية، الوظيفة
 وعلى المتعلمين، مستوى على المستهدف التغيير إحداث أجل من مناسبة بيداغوجية على تمادهباع للمتعلمين
  . المجتمع مستوى

 من األهم ولكن زاوله، الذي تكوينه لها تؤهله معينة لمهنة الفرد إعداد هو التعليم أهداف أبرز من ألن
 يتبع أن يجب العلمية، أو التعليمية ءسوا األهداف تلك ولتحقيق السلوك، مستوى على تغيير إحداث هو هذا،
  :هما كبيريين تمظهرين من فهمها يمكن والتي فعالة، تكوينية ممارسة المعلم

 للمتغيرات ومواكبتها حداثتها ومدى المقدمة، المعرفية المضامين في والمتمثل المعرفي الجانب •
  . الجديدة

 وهي للمقياس، تدريسه ومدة لعلمية،ا وإنجازاته األستاذ خبرة في متمثال الديداكتيكي الجانب •
  . المحاضرة حصة في خاصة المعرفية المضامين مستوى على تؤثر أن شأنها عناصر

 توصيل طريقة إلى تتعداه بل المعرفي، الكم حجم مستوى عند التكوينية الممارسة تتوقف وال
 قدرة بينها من الشرطيات من جملة على يتوقف ما وهذا لها، الطالب واستيعاب فهم من والتأكد المعلومات،
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 تعكسه والذي معه، وتفاعلهم تجاوبهم ومدى لديهم، المنهجي الشك وتنمية طالبه، مواهب إثارة على األستاذ
  مناقشتها ألجل المختلفة بآرائهم واإلدالء األسئلة، طرح حركة

 العلوم مقس في لألستاذ التكوينية الممارسة واقع تشخيص اآلتية المحاور خالل من وسنحاول
  :هي رئيسية تساؤالت ثالث إثارة خالل من وذلك االجتماعية،
  ؟ إليه تنتمي الذي العلمي للنظام األكاديمية بالصبغة للمحاضرة العلمية المادة تصطبغ هل - 
  نشطة؟ تبليغية بيداغوجية االجتماعية العلوم بقسم األستاذ ينتهج هل - 
 الديداكتيكية؟ نظريةال واألصول التكوينية الممارسة بين العالقة ما - 
  :الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات

:  هي البيانات، جمع أدوات من جملة الوصفي المنهج اعتمد المطروحة التساؤالت تلك على لإلجابة
 لكل االجتماع علم ماستيربشعبة الثانية السنة طلبة على االستبيان وطبق والمقابلة، المالحظة، ودليل االستبيان،
 عن معرفة إكسابهم شأنه من وهذا سنوات، سنوات أربع لمدة القسم في تكوينا تلقوا قد لكونهم صاتالتخص
 عشوائية، بطريقة إختيارها تم طالبا، 28 العينة حجم بلغ وقد االجتماع علم شعبة في لألستاذ التكوينية الممارسة

 خالل من طبقناه والذي المالحظة، ليلد إلى باإلضافة األساتذة مع أجريت والتي بالمقابلة، استعنا كما. 
 طبيعة أي التكوينية، الممارسة طبيعة عن المدرجات،للكشف في ماستير الثانية السنة محاضرات حضورنا
  . المعلومات توصيل في المتتبعة البيداغوجية والطريقة المعرفية المضامين
 البيانات من جملة على تحصلناف ماستير الثانية سنة مقاييس مستوى على دراستنا مجال انحصر وقد

  . وتفسيرها بتحليلها قمنا ثم وتبويبها بتفريغها قمنا.
  :الدراسة نتائج

  :االجتماع علم قسم في األستاذ طرف من المقدمة المعرفية المضامين طبيعة - أوال
 حيث الرسمية، للبرامج انعكاس هي االجتماع علم قسم في األستاذ يقدمها التي المعرفية المضامين إن
 الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات من االستفادة دون الكتب من مجموعة على محاضراته إعداد في يعتمد
 معهم أجريت الذين األساتذة أكد كما الجامعة، مستوى على توفرها رغم للمحاضرة، إعداده في)  الألنترنيت(

 العلمية بالملتقيات اهتمامهم رغم يدرسونه لذيا المقياس برنامج حول بحوث بإجراء يقومو لم أنهم المقابالت
 أكد وهذا. معاصرة متنوعة سوسيولوجية قضايا تتناول بل االجتماع، علم مناهج حول أغلبها في تدور ال والتي



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

550 

 الحياة لواقع الجامعية المناهج مالئمة عدم هو الجامعي التعليم سمات من بأن القائلة"محمد بويابة" نتائج دراسة
 النتيجة ونفس). 90-85ص( البشرية الطاقة وهدر تكريس إلى تؤدي عوامل وكلها المحتويات، وقدم العلمية،
 من عينة على الجامعة في التعليمية التكنولوجيات استخدام مدى حول" لحسن ّبوعبداهللا أجراه الذي البحث أكدها

 على ممارساتهم في أكثر عتمدوني الجامعات هذه أساتذة أن إلى فيها انتهى والتي الجزائري الشرق جامعات
  ) 26-11ص ص ،2004:اهللا عبد بو لحسن( طالب 421 تصريحات من %61 نسبة مثلت والتي الكتب،

 على تساعده ال المحاضرة أن جهته من أكد الذي للطالب، التربوي المردود على أثرت عوامل وهي
 الوطن على وتأثيراتها وتجلياتها العولمة: لمثا السياق هذا في وأخذنا المعاصرة، السوسيولوجية القضايا فهم

 القضايا معرفة على تساعدهم المحاضرة أن)%17(  نسبة أن البيانات تبويب نتائج أثبتت حيث العربي
 من الرغم وعلى علمي، ملتقى من كم في مطروق موضوع العولمة أن من بالرغم المعاصرة، السوسيولوجية

 بالبرنامج التقيد بمجرد يكتفون بل المعاصرة، السوسيولوجية القضايا هممحاضرات في األساتذة يتناول ال ذلك
 تتأثر و تؤثر استراتيجية منظمة" " زكرياء لخظر" يقول كما الجامعة أن من بالرغم الغالب، في المسطر
 السياق هذا وفي) . 32،ص1998:زكرياء لخضر(" تهديدات و فرص من فيه بما والعالمي المحلي بالمجتمع
 الذاكرة ثقافة أسير يزال ال تطور، من فيه حدث وما التعليمي، واقعنا بأن" " عمار حامد"مقولة معنى ديتجس

 األجيال، بين ونقله الراهن، والثقافي المعرفي للرصيد واالجترار الحفظ و التذكر وعمليات السلطة، ومرجعيات
 باإلضافة المقرر، والكتاب المعلم على تماداالع وينشد يبرز ظهيرا المعرفة لمصادر الثقافي موروثنا في ونجد
 ما وهذا, الطلبة تكوين على أثر له يكون ما وهو). 111ص: عمار حامد( ألفكارهم األساتذة تجديد عدم إلى
 الجهاز ميدانية، دراسة المعاصرة، المصرية البيئة في واإلنتاج اإلنتاجية قياس حول بحثه في" النجار فريد" أكده

 مفردات بين اتفاق شبه هناك أن إال ،1988 يونيو في اإلنتاج مؤتمر في لتقديمها. واإلدارة، مللتنظي المركزي
 مما الحالي بوضعه الجامعي التعليم وأزمة بمشكلة إرتباطية عالقة ذات واإلنتاجية اإلنتاج أزمات أن على البحث
 الشاملة الجودة إدارة آليات امباستخد الجامعي التعليم لتطوير جديدة مفاتيح عن البحث ضرورة إلى يدعو

 دون المعلومات وعلى المجاالت، بعض في الجوهر دون الشكل على التعليم يركز فمثال المستمر، والتطوير
 إنتاج يعني اإليجابي، السلوك أو المنظم التفكير على يركز ال الذي التعليم ألن أخرى، مجاالت في المهارات
  )50- 49ص,  1999:النجار فريد.(اإلنتاج اتقنو تدخل عندما سلبية بشرية موارد
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 عمل، مناصب من الداخلية والمتطلبات التحوالت مع وتتكيف تتوافق أن المعرفية المضامين على لذا* 
 دورية مستمرة وبصفة تحتاج، الجامعات أن" النجار فريد" يؤكد السياق هذا وفي)  الوظيفة(  المهنة ومتطلبات
 المقومات، الوطنية، البيئة حاجات( العالم في الجديد على ثقف حتى والنتائج، ألهدافوا التعليمية األطر لمراجعة
 النجار فريد(  الغد، جامعة لشكل اإلستراتيجي التخطيط وإعداد المشكالت، تشخيص بذلك وتستطيع ،)المعوقات

  ). 42ص ،1999: 
 يحاول أن التعليمية، لعمليةا في كفاعل األستاذ على األهداف، هذه مستوى تحقيق الجامعة ولتستطيع

 المتخصصة المراجع على باالعتماد الخارجية المتطلبات مع المعرفية مضامينه وباألخص منهاجه تكييف
 خالل بنقلها الطلبة وإلفادة المستجدات، آخر على للتعرف المعلومات شبكة من االنتفاع إلى باإلضافة والحديثة
  .التدريس

  :اغوجيةالبيد الممارسة طبيعة - ثانيا
 دون من الماضية، للمحاضرة المكونة النقاط ألهم مختصرا فيه يتناول بتمهيد محاضرته األستاذ يفتتح

 المحاضرة، عناصر شرح إلى يتطرق أنه إال تحقيقها، المرجو الكفاءات أو المحاضرة، أهداف إلى يتطرق أن
 أكدت حيث مستمرة، بصورة تكن لم اأنه إال) . جديدة(  غامضة تبدو التي المضامين مفهوم طرق خالل من

 في تفيدهم الطلبة من 46.42 نسبة أن االستبيانات بيانات وتبويب تفريغ من عنها المحصل الكمية البيانات
 السوسيولوجية القضايا بعض بسرد يقوم ثم المفاهيم، غموض صعوبة اجتياز في المحاضرة األحيان بعض
 يكتفي بل التفسير، بعملية يقوم أن دون من والمعرفية التاريخية هالمسارات وفقا المحاضرة بموضوع المتعلقة
 يقوم والتي فرعية، عناوين شكل على أي منفصلة، القضايا هاته يتناول حيث طلبته، إلى المعلومات نقل بمجرد
  .المعيش الواقع من توضيحية أمثلة إعطاء أو نظره، وجهة إدراج خالل من عليها والتعليق بشرحها

 مع الدارجة(  المختلط األسلوب على يعتمد وشرحها المحاضرة عناصر بعرض األستاذ قومي ولما
 دون من األحيان بعض في األستاذ يستخدمها والتي الدارجة، على الفصحى غلبة القول يمكن أنه إال ،) الفصحى
 بالرغم المدرجات خلدا الهدوء على الحفاظ األستاذ استطاع ذلك من بالرغم األمثلة، إعطاء عند وخاصة قصد،
  . الجانبية األحاديث بعض وجود من

 بمجرد ويكتفي وجدت، إن األسئلة من جملة طرح طالبه من يطلب المحاضرة إلقاء من اإلتمام وعند
  .الدرس أهداف تحقق مدى لمعرفة تقويمية أسئلة إثارة دون من تطرح التي األسئلة على اإلجابة
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 التي"  الدين زين مصمودي" دراسة أكدته ما وهذا التلقيني، طابعال عليها يغلب تقدم ما على وتأسيا
 النقائص من رغم على التلقينية الطريقة وهي واحدة، طريقة على إال يعتمد ال الجامعي ًاألستاذ بأن أكدت

 الذي الشيء الجامعي لألستاذ البيداغوجي التكوين في بالنقص ذلك تبرير ويمكن لها، وجهت التي واالنتقادات
  ) .82-77 ص ص ،2004: الدين زين مصمودي(  التربوي دوره على ينعكس

  
 الحقائق، من جملة الطالب تحصيل في األستاذ مهمة تقتصر ال أنه" مليت قروي"  يؤكد ذاته السياق وفي

 ءةقرا على تدريبه طريق عن الثابتة، األساسية الحقائق يكشف أن بواسطتها يستطيع التي الطرق بتعليمه يهتم بل
 من الممثل فنون ببعض يستغيث أن عليه يجب كما ،)115 ص ت، د: متليب قردب(  البحث وطرق الكتب
 اإللقاء، في الرتابة يتجنب بحيث فعاال، استخداما صوته استخدام فيجب أخرى، ناحية من الدين ورجل ناحية،
 يخشى ال بأنه طالبه يشعر وأن سليم، نحو على حسه استخدام يجب كما يقول، لما وتأكيده صوته، نغمة وتنوع

 يؤكد وأنة المتغير، بمظهره اهتمامهم على يستحوذ حتى وإيماءات إشارات استخدام يتعلم أن وينبغي وجودهم،
  النطق واضح يكون أن ينبغي كما الطالب، نفوس في أثر ذات تكون أن يريد التي النقاط
 من المحاضرة، إلقاء بمجرد يكتفون االجتماع لمع أساتذة أن نجد بالمقابل ،)166 ص ت، د: متليب قردب( 
 على قادرين يجعلهم ما وهذا الطالب، أسئلة على واإلجابة الفهم، تقرب والتي اإليضاح وسائل استخدام دون

 حيوية، بطريقة اكتسابها تم إذا إال واستيعابها، المعلومات إعطاء يمكن ال ألنه. قيم بكتاب المحاضرة استبدال
 فكري بمجهود المحاولة هي المكتسبة، المعلومات الستعمال ديناميكية األكثر والطريقة ديناميكيا، هااستعمال وكان
 باإلضافة ،)79 ص ت، د: أشنهو بن مراد(  المعلومات من جديدة مجموعة منها انطالقا لخلق دمجها مستمر
 السمعية الوسائل كاستعمال وماتالمعل تحويل في األساتذة بها يستعين والتي التربوية الوسائل استخدام إلى

 استيعاب من الطلبة وتمكن التام، اإلستيعاب تسهل العوامل هذه كل المنظمة، المناقشة على واالعتماد البصرية،
  )20 ص ت، د: أشنهو بن مراد(  والوقائع المفاهيم

 كاستخدام يزاتالم من بجملة تتصف التي هي النشطة البيداغوجية أن القول يمكننا سبق ما على وتأسيا
 للحوار، المجال فتح طريق عن طالبه وميل انتباه إثارة مع للغة، السليم وتوظيفه اإليضاح، لوسائل األستاذ

 الواقع على المعلومات إسقاط ومحاولة وأخرى، فترة بين عليهم األسئلة كطرح المحاضرة بناء في والمشاركة
 وفي الطلبة، إلى المعلومات لنقل وسيلة مجرد المحاضرة نتكو وأن والتفسير، التحليل على وتدريبهم المعيش،
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 الهدف شرح عدم: هي االجتماع علم أساتذة طرف من المتبعة البيداغوجية ميز ما أن القول يمكن السياق هذا
 على االعتماد المحاضرة، تحتويها التي المعلومات لمختلف سرد تحقيقها، المرجو الكفاءة وال المحاضرة، من

 التقليدية، التدريس طريقة صورة تعكس الخصائص وهاته. اإليضاح وسائل استعمال عدم التلقينية، الطريقة
 الطلبة بإمكان هنا ومن التعليمية، العملية في) للمعلومات فقط متلقيا( سلبيا محورا المتعلم فيها يصبح والتي

  .قيم بكتاب واستبدالها المحاضرة عن االستغناء
  :التكوينية الممارسة النظرية األصول: ثالثا

 الفعل هو الجامعة في لألستاذ الديداكتيكية الممارسة على المسيطر الطابع أن إلى الدراسة نتائج تشير
 أن يمكن أنه إذ التفسير، أو الوصف في إن النظر يستدعي أمر وهو المحاضرة، حصة في التلقيني التكويني
 الطالب لمهارات مناسبة أكثر تكوين إستراتجيات نحو الجديدة الدعوات تتمكن لم مألوف لتقليد امتدادا ذلك يكون

 يدخل لم أنه من رغما ديداكتيكي وعي إشارات ذاتها في كدعوات وهي المنشود، النصر تحوز أن من وقدراتهم
 وانتباه استنهاض عامل يكون أنة المرحلة هذه في ويكفي مألوفا، تقليدا فيه يصير الذي بالشكل التنفيذ حيز
 جامعة في األساتذة من سابقة أجيال كرسته بناء في مكانتها الجديدة العناصر تجد ال أن بغريب وليس مام،واهت
 عرفت وفيها* االستقالل بعد سنوات مضي بعد إال سبيال إليها الجزأرة تعرف لم التي الجزائرية كالجامعة فتية
 الذي للمجتمع االجتماعية الذاكرة ومن المنشأ جامعة ذاكرة من تجربة منها كل تحمل جنسية من أكثر من تعاونا
  .إليه تنتمي

 وإنسا تقنيا مهيأة غير الجامعة في االجتماعي المحيط وبيئة الصف بيئة اعتبار جاز ذلك إلى وباإلظافة
 سلطة فهناك والحوار التنشيط وبيداغوجيات االتصال ثقافة ضمنها تندرج تكوين إستراتجيات قبول إلى نويا
 نوعا وتفرض الجامعية الحياة في تسري تلقائية عالقة أنها يفيد الذي بالمعنى بل المؤسساتي بالمعنى ليس قائمة
 جمهور شخصية في فاعلة كسمة فيظهر متميزا طابعا يمثل سيكوإجتماعي طابعا يخلق مما بالوضع التسليم من

 الجامعي التركيب مكونات بين تفاعلال وحين ذلك وكل السلوك، قاعدة مقام ويقوم ،) الطالب -  األستاذ(الجامعة
 الممارسة تكون فال ثم ومن المهمة مستوجبات من بوصفها األستاذ سلطة شيوع إلى يؤدي المادي و البشري
 البعض عند الظهور عن شذت أو واحد نحو على تجيء لم وإن حتى السلطوية لظاهرة امتداد سوى التكوينية
  . وطموح مخلص جهد في تفسيرها تجد لعوامل
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 عرفت إذا المحاضرة حصة في نقيصة أو عيبا اعتباره اليمكن التلقيني التكويني الفعل شيوع إن
 فقدان عامل جزئية كل في الحوار فتح من تجعل قد التي العلمية المادة وطبيعة المدرج وكثافة الفيزيقية الظروف
 وقضايا والمسلمات العموميات تكان إذا خصوصا لها أعد الذي التصميم وفساد المحاضرة، سير في التحكم
 عمل حصة إلى المحاضرة يحول الخوض هكذا فمثل التساؤالت من كثير ومناط إثارات، محل هي شبيهة

 ضرر من اإلجراء هذا في لما اإلمالء طريق عن التلقين يبرر ال هذا أن غير عامة، جلسة إلى أو توجيهي،
 إلى الطالب انصراف ألن المكين أو البسيط الفهم ضياعو التدوين، في الوقت ضياع نتائجه أخطر بيداغوجي
 التبليغ بمعنى(  التلقين واجب يحرمه باإلمالء األستاذ انشغال فإن وكذا التفكير، فرصة يمنحه ال التسجيل
 الطالب تمكين على قام فإن أسلوب، من وأكثر لون من أكثر التلقين يحمل أن يمكن أنه والمقصود).  والتفهيم
 تلك عن ينجر الذي الضرر طوى مناسبة مفاهيمية كتلة خالل من وأفكاره بمعانيه العلمي لخطابا فهم من

 ما إنهاء في األستاذ وإنهاك يفهم ما وقلة يكتب ما لكثرة مضض على الطالب سكوت عليها يخيم التي الصورة
  .إلنهائه خطط

 النجاح بشروط اعتد إن نافعا يكون أن يمكن التلقيني التكويني الفعل أن هو عندئذ كتخريج يتأدى وما
 والموهبة الخبرة المستوى هذا لبلوغ يكفي وال للمعرفة، الصحيح االكتساب نماء باتجاه يدفع ما منه أو فيه وكان

  .األداء وحسن الفهم الكتمال ضمان بالعلم التحكم بل أهميتها رغم التكوين طاقم بها يتمتع التي والرغبة
 عبد"( األدنى حدها إلى والتلميذ المدرس بين التبادالت فيها تتقلص تعليمية يقةطر: هو اإللقائي فالتعلم

 قسم في لألستاذ التكوينية الممارسة في لوحظ الذي الطابع وهو).110 ص ،1994: وآخرون الفازبي اللطيف
 لم التكوينية العملية طرفي بين التبادالت تقلص بأن نبين أن ويفيد بسكرة، خيضر محمد بجامعة االجتماع علم
 في للطالب تمنح التي الزمنية الفسحة تلك شيوعا أكثرها كان متباينة بطرائق لقيامها الفرص بعض فتح من يمنع
 بيداغوجيا وال زمنيا كافية ليست أنها ورغم فيه، فهمه تعميق أو استجالءه يريد عما ليسأل المحاضرة نهاية
 يشجع الذي الشيء وطالبه، األستاذ بين وإنسانيا تعاونيا طابعا المحاضرة على تضفي الغالب في أنها إال دائما،
  .المحاضرة قاعة خارج إلى الصفي التفاعل استمرار على

 للوحدات التغطية عملية تتطلبها التي العلمية المعرفة عن بحث مجرد ليس التكوين في األستاذ جهد إن
 الحين بين ويخلله أسلوبا التلقين يعتمد حين وهو ليلها،وتح وإثرائها وتبليغها عرضها في اجتهاد بل إليه المسندة
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 وهكذا والتركيب، والتحليل النقد في الطالب ملكات يستنهض إنما يسوقها التي القضايا لكبرى بتحريك والحين
  .الفعل لهذا مفسرا إحاليا إطارا عده يمكن الديداكتيك علم في لموقف عاكسة التكوينية الممارسة تتأتى

  :أساسية محاور ثالثة إلى الطرائق تقسم vial.j تصنيف ففي
 المدرس منيرة، كسلطة المدرس: هي التدخالت من أنواع أربعة ويشمل المدرس، محور - 
  .كمنشط المدرس للسلطة، مالك غير كشخص المدرس كموجه،
 لىإ التلميذ توجيه للتلميذ، الفاعل الدور غياب: التدخالت من أنواع أربعة ويشمل: المتعلم محور - 
 .مطلق بشكل متحرر التلميذ للتلميذ، حرة شخصية إفعال المدرس، طرف من معدة حقائق

 طرف من اكتشافها يعاد أهداف مسبقا، محددة أهداف: أنواع أربعة ويشمل: األهداف محور - 
 هذه بين التنسيق ويتقدم وابتكارهم، التالميذ اكتشاف من وأهداف التالميذ، طرف من مقترحة أهداف التلميذ،
 ال تعليم نشط، تعليم حواري، سقراطي تعليم دوغماتي، تعليم: هي الطرائق من أنماط أربعة الثالثة المحاور
 ).211 ص ،1994: وآخرون الفارابي اللطيف عبد(  توجيهي

 غلب وإن وفيها لها، موقعا المحاضرة حصة في التكوينية الممارسة تجد التصنيف هذا في أن ويظهر
 محاضرة ومن آلخر أستاذ من يختلف فرداني نموذج أيضا هو فالتلقين واحدا، نموذجا يشكل ال فإنه التلقين طابع
  .المالحظة خالل من ذلك إتضح كما ألخرى

 يكون وقد هامدة، حصة في طاغية إمالء يكون فقد واإليجابية، السلبية: نقطتين بين يمتد ذلك فوق وهو
 دافعا العطاء، أوج يبلغ النقطة هذه في وهو ومدروسة محددة، أهداف على للطالب وتوجيها األستاذ من تنشيطا
 خالل التدخالت بعض في الكفاءات تلك من بعض فتظهر والتركيب التحليل في قدراته عن للتعبير الطالب
  .والطالب األستاذ بين محدودة تبادالت

 الدراسة هذه من ثبت والذي منها، بعدد يزخر والتاريخ محددة إستراتجية تعليم كل وراء أن فالمعروف
 الخبرة أو الموهبة كانت أو دراية على األستاذ كان وسواء نشير أن ويفيد المعرفة، بواسطة المقاربة شيوع
  :نوعان المقاربة هذه بأن التكوين، ممارسة وراء

 لشتى الغزير وحفظه للمادة استيعابه بقدرة المثقف تمكن درجة تقاس وفيها: بالحافظة المقاربة - 
 إلى ذلك تتجاوز بل الذاكرة، في الحال هو كما المدركات تخزين مجرد ليست الحافظة أن اإلشارة مع يفالتصان
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 أو إدراك أو ذكاء إلى تتحول فقد ولذلك الالشعورية، واآلليات االجترار عن بعيدا المدركة المعطيات صيانة
  .اإلسالمي العالم وفي الحضارات عبر رةعباق أنتج الحافظة بواسطة التعليم أن يالحظ هكذا تفكيرا، أو انتباه

 أصناف شتى من يكفيه ما إستعاب إلى المتعلم يتجه وفيها: للمعرفة المعرفة بواسطة المقاربة - 
 يجمع وقد, تخزينا أو فهما بالهضم المتعلم يكتفي فقد,  استثمارها و المعرفة هظم بين التمييز مع لكن, المعرفة
 ) 2, 1ص, 2003: الدين جمال حسن بوكلي.(  واالستثمار الهضم بين

 عليه تنهض التي اإلبستمولوجي األساس وجهل عمليا البيداغوجية هذه في التحكم عدم ويؤدي - 
 سلوك إلى الوعي سلوك من الفعل يحول قد ما وهو بالمعلومات، وحشوها الذاكرة ملكة نحو التكوين تحويل إلى
 إلى باحثة, سائلة, ناقدة عاقلة كائنات من الطالب فيه ويتحول والملل السأم فيه ويشيع ورتابة روتينا يمتأل آلي

 وتبادل التكوين تكييف إلى تدعو الحاجة أن الدراسة من ويظهر. البافلوجي الإلشتراط لعوامل مستجيبة كائنات
 رسةالمما تنشيط إلى والبيداغوجية المعرفية العوائق من كثير لتجاوز األساتذة من كثير بين والتجارب الخبرة
 .لألستاذ التكوينية

 واسترجاع والتخزين االحتفاظ غايتها إجرائية أساليب معرفية كعمليات االكتساب إستراتيجيات وتعتبر
 اإلستراتيجيات هذه نشاط ويدور, المناسب الوقت في توظيفها مع لذلك الموقف دعا كلما المعلومات لمختلف
  :التالية المحاور حول

  . المستويات أعلى في التفكير خدميست وفيه التنظيم إعادة - 
 . قبل من المخزونة بالمعارف الجديدة المدجالت ربط أي: اإلدماج - 
 تستدعي وهي محكمة تربوية سيكو أساليب بإتباع المخزنة المركبات تدعيم وهو:التركيب - 
 اإلستراتيجيات هذه ومثل, لها األصلية الداللة ضياع دون المعروضة للمادة وإثراء توسيع المتعلم من التركيب
 ) . 58, 57 ص 1912 العربي محمد بدرينة( االستدالل موفق تخطيط إلى تحتاج

 صنعه في يشارك المتناه إبداع موضع يجعله ما المرونة من هو التلقيني التكويني الفعل أن يظهر هكذا
 حلقات إلى يمتد وأنه ملكة من أكثر واستهداف واإلثارة الحوار إلى يمتد وأنه, األولى بالدرجة الطالب و األستاذ
 إذا بالكفاءة التكويني الفعل أو الهادف التكويني الفعل مع يتقاطع أو بالمس أنه حتى بعض برقاب بعضها أخرى
 خالل للمعلومات السلبي التلقين ظاهرة مع قطيعة ضرب واستطاع اإلبستمولوجي الوعي شرطيات وجد

  .التدريس
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 يسمعون وهم المتعلم أمام معلوماته يلقي بحيث. المتعلم اتجاه المعلم هب يقوم الذي السرد ذلك هو واإللقاء
 عن فضال الحديثة التربوية الفلسفات ظهور من بالرغم غير...واستظهارها وحفظها إلستعابها...  وينصتون
 ديعو وذلك اآلن حتى هو كما بقي بل التدريس في األسلوب هذا يتأثر فلم العلمي البحث مجال في المستحدث

  : إلى
  فعالة بطريقة والمعلومات المفاهيم اكتساب من التالميذ يمكن  - أ

  .والتعليم بالتربية المشتغلين طرف من مقبوال أصبح...  -  ب
  .والمتعلم المعلم بين بالسهولة يمتاز - ج
  .األسلوب هذا استخدام طريق عن أهدافه إلى يصل كيف يعرف المتعلم يجعل -د
  التحصيلية االختبارات إعداد في وبسيطة سهلة التقويم عملية يجعل ه

  ).1114 ارتم ناجي(
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  عنوان المداخلة

  االنتاج اعادة و االنتاج بين االتصال تكنولوجيا ظل في الجزائرية الجامعة

 
  ورقلة مرباح قاصدي: جامعة ، التنظيم اجتماع علم في دكتوراه ثانية سنة ، خيرة عويسي

  :الدراسة ملخص
 المتزايد االستعمال و االتصاالت نظم انتشار و الحالي العصر به يتميز الذي التكنولوجي و فيالمعر التفجر ان

 ثورة بعصر معروفة صغيرة قرية العالم من جعل امر هو االنترنيت شبكة استخدام في التوسع و ، للحاسوب
 خالل من متواصال و مندمجا متفاعال كال يمثل صار المجتمع ان باعتبار ، الفضائيات عصر و المعلومات
   الثقافي التزاوج و لالندماج االتصال وسائل قدمتها التي التسهيالت

 في السرعة زيادة و المهارات تنمية خالل  من الذاتي التعلم و التكوين فرصة للفرد التقنيات هذه اتاحت فقد
 التقصي في جزائريةال الجامعة على حتمية ضرورة بات الذي االمر ، السواء حد على التعليم و التعلم

  . بها العمل و استيعابها و محاكاتها خالل من الثورة هذه بمقتضيات
 المؤسسات في خصوصا العصر ثورة مع التفاعل و االستجابة الراهن وقتنا في الضروري من و انه حيث
 الحواسيب و ياالميد ثقافة تطرحه ما استهالك على تعمل التي و المثقفة النخب انتاج في تبادر التي العلمية
 يجعل ما هذا و  اخرى جهة من ذاته االن في الوسائل هذه تقدمه ما انتاج على تعمل و ، جهة من الرقمية
  . االستهالك و االنتاج بين المعلومات تكنولوجيا مع دورانية حلقة في الجامعي األستاذ
 الدورات و الذاتي التعلم خالل من الجامعي االستاذ تكوين و انتاج على تعمل المعلومات تكنولوجيا ان حيث

 ما هذا و ، التأطير و التدريس و المرافقة طريق عن ةللطب تكوينه خالل من االخر هو جامنت جعله و التكونية
 يسعى الذي التكوين و التكون اخرى بعبارة ،او االنتاج اعادة و االنتاج بين وصل حلقة الجامعي االستاذ يجعل
 يوقعنا الذي االمر هو و ، الحديثة التكنولوجيا هذه على باالعتماد التلقين و التدريس ليةبعم قيامه خالل من اليه

  : التالي االشكال حبيسي
 و الجامعي االستاذ انتاج عل المعلومات تكنولوجيا خاللها من تعمل التي الميكانيزمات و االليات هي ما - 

  ؟ الجزائرية الجامعة في الطالب انتاج اعادة

 ؟ المعاصرة المعلومات بتكنولوجيا علميا و  وظيفيا العالي التعليم استاذ يتطور ان جبي لماذا و - 

 ؟ بالجزائر العالي التعليم في نجاحا لقيت التكنولوجيا هذه ان اعتبار يمكن مدى اي الى و - 
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 ؟ بالجزائر العالي التعليم لصالح اكثر التكنولوجيا هذه استثمار يمكن كيف و - 

  : مقدمة
 خاصة بصفة خبةالن و ، عامة بصفة الفرد على فرضت قد العام يشهدها بات التي التكنولوجية التحديات ان

 بمجتمع معروف هو ما مع فاعلة بصورة بالمشاركة تطرحه ما مع التجاوب و معها االندماج نحو التسابق
 بتر اجل من التعليمية جنابمناه مزجها و بها العمل و ، التطبيقية و النظرية الياته فهم خالل من حاليا المعرفة
  . المتقدمة عن المتخلفة المجتمعات بها تتميز التي الفروقات

  
 رهان امام يضعها االجتماعية للمؤسسة الحساسة القطاعات في االتصال و المعلومات تكنولوجيا تبني ان حيث
 التزايد ظل في خصوصا اضطرابات من تشهده ما الى بالنظر الجزائرية الجامعات في خصوصا تحدي و

 ان دون ، الفردي االبتكار و الفكري االبداع نقص الى باإلضافة السائدة التقليدية التعليم نمطية و ، للطلبة الهائل
 التكوين حساب على الكمي التكوين عملية في باخر او بشكل تساهم ان يمكن التي الكفاءات هجرة الى ننسى
  بها تدرس و تدرسها و للتكنولوجيا تلجا الجزائرية الجامعة تجعل االمور هذه كل الجامعية المؤسسة في النوعي
  الرقمية التكنولوجيا و التعليم تكنولوجيا و المعلومات تكنولوجيا و الحاسوب علم مثل التخصصات من العديد في

 الوسائط تطبيق يتطلب الذي االلكتروني التعليم الجامعات من تتطلب التخصصات تلك ان حيث ، غيرها
  1 الجامعي التعليم في الحاسوب و لمتعددةا
  

  :  المفاهيم تحديد:  اوال

 : التكنولوجيا مصطلح تعريف - 1

 ، العمل ميدان في الجماعة او الفرد  قبل من الصغيرة و الكبيرة المعدات و االدوات استخدام يعني
 و االنتاجية و جاالنتا زيادة لغرض تطبيقي ميدان الى النظرية المفاهيم و االفكار بتحويل ذلك و

   الجودة

  

  

  
                                                 
1 ��'Hص ، 2005 ��ر  : 250 
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 :المعلومات تكنولوجيا تعريف - 2

 عمليات نتائج بث و تناقل و معالجة و  بتخزين ذلك و ، الرقمية و االلكترونية التقنيات استخدام هو
 ضمان مع السبل بأيسر للمستفيدين منها االفادة توجيه و المعلومات استخالص و تصنيف و تحليل

  .1 الدقة و السرعة محصالت

  :  الحاسوب تعريف - 3

   الحياة مجاالت مختلف في فائقة بسرعة انتشرت التي الحديثة التقنية االجهزة من جهاز هو

  

 : الجامعة تعريف - 4

 توفر هي و ، خريجيهال اكاديمية اجازات او شهادات تمنح ، االبحاث و العالي للتعليم مؤسسة هي
  )  الثانوية و االبتدائية ةالمدرس استكمال(  الرابع و الثالث المستوى من دراسة

  .2 للعلم الناس فيها يجتمع االجتماع و الجمع كلمة من مشتقة جامعة كلمة و

 في اساسي دور لها ، التخصصات مختلف بين تجمع التعليمي النظام قمة في تربوية مؤسسة هي و
 ، الميادين كل في التنمية و للتطور المجتمع يحتاجها التي االطارات مختلف تكوين و المعرفة نشر
 من يحدث ما و، سياساته و المجتمع اهداف و افقتتو التي اهدافها و ميزانيتها و بناءها لها

 3 تطورات و مستجدات

  : العالي التعليم تعريف - 5

 المؤسسات مستوى على يتم و ، السابقة المراحل يتوج ، مستوياته اعلى و التعليمي الهرم قمة هو
 و باؤه و اهدافه و فلسفته له للتنمية، الالزمة االطارات مختلف عدادا اجل من المختلفة الجامعية
    متطلباته
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  : الجامعي االستاذ تعريف - 6

 المعرفة في ما حد الى يتحكم ، اجتماعي لطلب يستجيب مختص بانه الجامعي االستاذ بران يعرف
  . العلمية المعرف كذلك ز العامة

  : التالية العلمية الرتب احدى يشغل و عةالجام في التدريس مهنة يزاول شخص كل هو و

  1)  أ صنف  استاذ ، ب صنف مساعد استاذ ، متربص استاذ(  

  : المتعددة الوسائط تعريف - 7

 يتحكم برامج عبر للطلبة التعليمية الخبرات تقديم و عرض في اكثر او بوسيطين االستعانة هي
 و المتحركة و الثابتة الصور و الرسوم و المكتوب النص الوسائط هذه تشمل و الكمبيوتر بتشغيلها
  .2 مثيرة لونية بمؤثرات الموسيقى

  : البحث اهمية: ثانيا

 المستجدات اهم ابراز و ، التقليدية بالطريقة للتعليم القبلية الصورة ايضاح في البحث هذا اهمية تكمن - 
 جراء من السواء دح على لألستاذ الذاتي التكوين و للطالب الدراسي التحصيل عليها حاز قد التي

 العالي التعليم في الحاسوب استخدام اهمية ابراز – الجامعي التدريس في المعلومات تكنولوجيا استخدام
  البحث برمجيات جميع و االحصاء و الطباعة عمليات في خصوصا

  : الدراسة اهداف: ثالثا

 بالنسبة الدراسي التحصيل في الحاسوب يلعبه الذي الدور عن الكشف هو الدراسة هذه من الهدف يكمن - 
  الجامعي للطالب

 . التكنولوجية التقنية هذه استخدام بعد حصلت قد التي العلمية االنجازات اهم ابراز - 

 استخدام بين التزاوج التفاعلو كذا و المقارنة، خالل من الحاضر و الماضي بين التدريس طرق معرفة - 
  للطالب اسيالدر التحصيل على التقليدية الطريقة و الحاسوب
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 التعليم النتهاج الجزائرية الجامعة طريق في تقف التي المعوقات و الصعوبات اهم على التعرف - 
  المناسبة الحلول ايجاد محاولة و االلكتروني

  : الحاسوب مزايا و ادوار:  رابعا 
 بل  فقط بالمهم ليس عةالجام في ليميالتع المسار توجيه في االنترنيت و التكنولوجيا تلعبه الذي الدور بات لقد

 : على يعمل  انه حيث الموضوع هذا في الدراسات اثبتته ما خالل من ذلك و ذاته حد في التعليم اصبح
 التعليمية البرامج و الكتب جميع فيها تتوفر كبيرة مكتبة بمثابة فهو التعليم في طريقة من اكثر يوفر - 

   المختلفة بالمستويات

   الموجودة وماتالمع و المناهج تطوير سهولة - 

 باإلضافة ، النشاط و بالحيوية ملئ فصل ايجاد على يساعد مما التقليدية التدريس طرائق و نمط تغيير - 
   المعلومات على الحصول سرعة الى

  االستاذ تعب من يخفف ما هذا و ، ملقي من بدال فقط كموجه االستاذ وظيفة من يجعل - 

 هذا في واسعة خدمات من التكنولوجيا تطرحه ما خالل من يةالتدريس و االدارية الخدمات و التعلم تنمية - 
   المجال

 على القدرات تنمية و الكترونيا معالجتها الى باإلضافة المعلومات على الحصول في الفرص زيادة - 
   العسيرة المشاكل حل و المشاركة و التفكير

 و بمشاريع للقيام الدارسين فرادلأل الفرص توفير و التعليمي للمجال االنتماء روح تنمية الى باإلضافة - 
   الجامعة خارج و داخل العام للمجال مفيدة مسؤوليات و اعمال و دراسات

 منىالصحف كاملة صفحات انتاج في يساهم حيث المكتبي النشر مجال في يستخدم انه الى باإلضافة - 
   الرسوم و النصوص و بالعناوين مزودة تكون

 التعليم مجال في تستخدم ان يمكن التي و CADاستخدام بواسطة مالرسو تصميم في منه يستفاد انه كما - 
  1غيرها و الهندسية النماذج و الديكور رسومات او الصفي

  : الحاسوب ان نستنتج منه و
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   تعليمية كمادة يستخدم - 

   التعليم في للمساعدة كوسيلة يستخدم - 

   التربوية االدارة في يستخدم - 

   ناالخري على االعتماد دون لنفسه يشتغل - 

  والبرمجة التشغيل في البسيطة المشكالت بعض على يتغلب - 

  : التعليم في الحاسوب ووظائف دور - 

   التعليمية االهداف لتحقيق الطالب مهارات تنمية - 

  المجردة النظرية المفاهيم تقريب - 

   العمل مراحل من مرحلة كل في الفوري التصحيح للطالب الحاسوب يفر - 

   االخرى تلوى مرة وماتالمعل و الموضوعات تقديم و تكرار - 

 إللقاء المخصص الوقت قلة و الطلبة كثرة مثل الصف في المتواجدة المشكالت حل على االستاذ يساعد - 
   الدرس

   الرجعية التغذية ووجود التدريبات طريق عن تحصيلهم و الطالب مستوى رفع - 

   التعلم في السرعة زيادة - 

   التقليدية التدريس طرق فاعلية زيادة - 

   اثارة اكثر التعليم عملية جعل - 

 .1 الذاتي التعلم امكانية و النفس على االعتماد عادة تشجيع - 

  :االستاذ و الطالب لدى توفرها الواجب المهارات: خامسا  - 
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 المناقشة ومجموعات االلكتروني البريد استعمال خالل من التدريس و للتعلم المعلوماتية المهمة تعريف - 
   المشكالت وحل المقررة المناهج تطبيق في تفاعلهم و بعضهم عم االساتذة التصال االنترنيت على

 و المتنوعة البيانية الرسوم لتكوين الكمبيوتر استخدام كذلك و االلكتروني البحث استراتيجيات مهارة  - 
 حل مهارة تنظيم و تنميط و تخطيط على الطلبة تساعد التي الزمنية جداوله و البحث خطط تطوير
   المعقدة و عامةال المعلومات مشكلة

 و المصادر و القواميس و االلكترونية الموسوعات مثل اليها الوصول و المعلومات مواقع تحديد مهارة - 
 الكمبيوتر استخدام كذلك و ، الجغرافية البيانات قواعد و االطالس و)  البيبليوغرافية(  المراجع
   المختصين و بالخبراء لالتصال

   المطلوبة معلوماتال تدوين و تدقيق و جمع مهارة - 

 البيانية الرسوم استعمال و كالتبويب التدريس و التعليم واقع في المعلومات نتائج تطبيق و ربط مهارة  - 
 و بوانت الباور من المرئية العروض برمجيات استعمال و االلكتروني النشر صفحات استخدام و

   الدروس و المتفرغ االستوديو

   التعلم و التدريس و ماتيالمعلو البحث نتائج تقييم مهارة - 

  : العالي التعليم تحسين اجل من المبذولة المجهودات:  سادسا
   الجديدة التعليمية الحاجيات مع يتالءم بما تجهيزها و القاعدية الهياكل انشاء - 

    المؤطرين و االساتذة تكوين - 

   االجنبية بالخبرات االستعانة - 

  1 د م ل نظام بانتهاج العالي التعليم اصالح -

 : النظرية الخلفية:  سابعا 

  : بورديو لبيار الرأسمااللثقافي -
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 ادخال محاوال ووظيفته المدرسي للنسق دراسته خالل من االنتاج اعادة افعال جميع تحليل بوردو حاول لقد
   االنتاج اعادة استراتيجية الثقافي الرأسمال و الرمزي العنف مثل للتفسير مفاهيم
 حيث  الفاعلين عند السلوك و دراكاال نماذج تنقل و تكون االجتماعي التعلم اتعملي ان بورديو يعتبر حيث 

 التمايز عند هذه و االنتاج اعادة لعمليات المدرسي النسق وظائف عن تتوقف االنتاج اعادة عمليات ان يرى
 الروتيني تنميطال لسنة مرجعياته احدى او المؤسسي التعليمي النظام يخضع: (  الصدد هذا في فيقول ، الثقافي
  )  الثقافي االنتاج معاودة وظيفة ليلبي التربوي نشاطه ينتظم مكا بقدر
 و ، الشرعية الثقافة انتاج معاودة في اساسا تتمثل التعليمي النظام من الحاكمة الطبقات عادة تتطلبه ما ان حيث
 تخضع اخرى جهة منى و)  الخ ناداريي و اساتذة و مدرسين اي(  شرعيا استخدامها على قادرين فاعلين انتاج

   الروتيني التنميط لسنة الخاضعين الفاعلين فئة بها تقوم التي منها الثقافية خاصة و التربوية الممارسات
 المؤسسي التعليمي النظام ان حيث ، الثقافي النسق تحديد هي واحدة وظيفة للمدرسة ان بورديو يعتبر حيث
 نموذج على تطرأ التي التغيرات انتاج معاودة الى يميل فانه ، ذاتية بصورة نفسه انتاج معاودة الى ميال يتضمن
   انتاجه معودة يتولى الذي الثقافي التعسف
 وانتاج الثقافي التعسف لفرض مكان اي ، الثقافة وترسيخ إلقرار مكان بورديو حسب التعليم نسق ان حيث
 عنف هو تربوي عمل فكل القائم االجتماعي التنظيم انتاج دةاعا تدابير بالتالي و ، الالمتكافئة الثقافية التدابير
 و الثقافي الرأسمااللى قسم باعتبارها الرمزية السلطة سيطرة تحت االنتاج اعادة و االنتاج بعملية يقوم رمزي
  1 االجتماع و الرمزي
  : السابقة الدراسات: ثامنا
(  هي تدريسية استراتيجيات ثالث استخدام اثر تقصي الى هدفت امريكا في دراسة1999 فورد روذ اجرى °

 في نيوتن قوانين في الطلبة تحصيل على)  التعليم دورة و المفسرة الشارحة الطريقة و بالحاسوب المحاكاة
 بإحدى صف كل درس حيث ، الفيزياء علم في مقدمة لمساق العليا المرحلة في صفوف ثالث بتعريض الحركة
 لالختبار الثالثة الصفوف تعريض تم و الطلبة تحصيل تقويم ثم المساق اسةدر بعد و ، االستراتيجيات هذه

 بهذه يتعلق فيما شائع خطا بفهم تحتفظ مازالت المجموعات معظم ان الى البعدي و القبلي متعدد من اختيار
   القوانين
 و التحصيل تحسين يعكسه الثالثة االستراتيجيات بين احصائية داللة ذات فروقات اي النتائج تظهر لم بينما

  2 نيوتن قوانين في االدراك
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 في التعليمي الحاسوب باستخدام التدريس اثر معرفة الى هدفت ايتوا مقاطعة في دراسة2000 كامبل اجرى و
  المرحلة صفوف من صفين من الدراسة عينة تكونت و للتالميذ، الناقد التفكير مهارات على القراءة مجال

 منهجية برمجية خالل من)  الدراسة عينة(  التالميذ بتدريس الباحث قام و ، ايتوا عةمقاط في العليا االساسية
 داللة ذات فروقا الدراسة نتائج اظهرت و التالميذ تحصيل تقويم وتم ، التقليدية التدريس بطريقة ذلك مقارنا
  الحاسوب باستخدام التدريس لصالح الطريقتين بين بسيطة احصائية
 التحصيل في الحاسوب باستخدام الكتابة تعليم اثر على التعرف الى هدفت امريكا في راسةد زويال بالن اجرى
 لمجموعتين الدراسة عينة توزيع تم حيث ، التقليدية بالطريقة مقارنة اساسي الرابع الصف لتالميذ الدراسي
 ذان فروق وجود عدم جالنتائ ثارتقدا و ضابطة ومجموعة ، البعدي و القبلي االختبارية خالل درست تجريبية
  1 التجريبية و الضابطة المجموعتين تحصيل بين احصائية داللة

  : للدراسة هجيالمن و التقني الجانب: تاسعا 
 نقواني و لضوابط تخضع ان البد ، تفسيرها و نتائجها تحليل في االمبريقية بطابع تتسم ميدانية دراسة اي مثل
 قدر اكبر تجميع و الدراسة فروض اختيار من تمكنها تقنيات و علمي منهج اتباع خالل من لذلك تؤهلها علمية
 التحليل في عليها االعتماد يمكن ابعاد و مؤشرات لتكون التقنيات بهذه نلتقطها التي المعطيات و البيانات من
   للدراسة العام
 الظاهر لدراسة ستعماالا البحث مناهج اكثر من يعتبر الذي الوصفي المنهج على تعتمد هذه دراستنا فان ومنه

   االجتماعية و االنسانية
  : الوصفي المنهج -1

 و الظواهر معالجة في منظمة خطوات باتباع يقوم ، االجتماعي البحث في العلمية المناهج من يعتبر حيث 
  2 االهداف لبلوغ التحليل و الوصف على يعتمد حيث القضايا،

 حيث ، انسانية او اجتماعية الوضعية محددة اغراض لىا للوصول التفسير و التحليل طرق من طريقة هو و
   الواقع في موجودة هي كما الظاهرة دراسة على يعتمد
 الحاسوب تكنولوجيا الستعمال الشامل الوصف من مكنني كونه الدراسة هذه طبيعة و تالئم المنهج هذا ان حيث
 من كذا و الدراسة فرضيات اختبار من كننييم كونه باإلضافة ، الطلبة و االساتذة بين الجامعية االوساط في

 تعتبر االغواط جامعة ان باعتبار الجزائرية الجامعات جميع على تعميمها امكانية و تفسيرها و النتائج تحليل
  .  للدراسة نموذج
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  :البيانات جمع تقنيات -2

 قوانين و لضوابط تخضع ان البد ، تفسيرها و نتائجها تحليل في االمبريقية بطابع تتسم ميدانية دراسة اي مثل
 قدر اكبر تجميع و الدراسة فروض اختبار من تمكنها تقنيات و علمي منهج اتباع خالل من لذلك تؤهلها علمية
 العام التحليل في عليها االعتماد يمكن ابعاد مؤشراتو لتكوين التقنيات بهذه نلتقطها التي المعطيات و البيانات من

   التالية المنهجية التقنيات قيادة تحت تنادراس فقدكانت منه و للدراسة
  : المالحظة - أ 
 او اجتماعية ظاهرة كانت سواء المالحظة موضوع على تحدث تفسيرات رصد تستهدف مقصودة مالحظة هي

  1المواقف مواقع من المعلومات و الخبرات و الحقائق على للحصول طبيعية او انسانية
 ، قرب عن الدراسة محل للجامعة الدراسي التحصيل و الحالي التعليم حالة على الحصول استطعت خاللها فمن
   السواء حد على االستاذ و للطالب االنتاجية مستوى االستاذ بها يقوم التي التدريس كيفية مالحظة خالل من و
  : المقابلة  -  ب 
 جمع رضبغ اخرى جهة من اخرين اشخاص او شخص و جهة من الباحث بين موجه حوار او محادثة هي

 عنها يجيب و البحث يطرحها االسئلة من مجموعة طرح طريق عن يتم الحوار و للبحث الالزمة المعلومات
  2 المبحوث
  :البحث مجتمع – ج

 مجموعة كذلك و باألغواط ثليجي عمار بجامعة العالي التعليم اساتذة مجموعة من البحث مجتمع يتكون حيث
 عشر خمسة و استاذ عشر خمسة االساتذة عدد بلغ حيث ، مختلفة تخصصات من و الجامعة بنفس الطلبة من
  للدراسة كعينة طالب

 : الدراسة نتائج -عاشرا 
 تضخم لمواجهة وسيلة انجح باعتباره الشقاء و العناء ازاحة في كبيرا دورا للحاسوب ان االساتذة معظم اكد لقد

 ذاته حد في لألستاذ او للطالب سواء ،ى التكوين و التدريس لغرض ايجابيا تفاعال باعتباره التعليمي البرنامج
 للمادة الذاتي و السريع االستيعاب من المتكون تمكن متسلسلة موضوعات شكل في العلمية المادة يقدم النه

 خالل منى ذلك و التركيب و التحليل و االستيعاب في فرد كل قدرات مع يتماشى انه الى باإلضافة ، العلمية
 الدقيقة و المستمرة القياسات إلجرائه نظرا ذلك و ، وقت في المعلومة على االطالع و الشرح معودة امكانية
  عليها للحصول الطويل الوقت يستغرق الذي المتكون الفرد بدالمن

                                                 
1 � ا��;y ادوات و �#�هV ، زروا%� ر1'�
� ا�����'� ا��
�م �I&ا�=�ى دار ، ا ����E
� ، ���Eا� g30 ص ، ا&و�  
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 نظرا االبداعية الطالب انتاجية تحسين على يساعد انه االساتذة و الطالب معظم اراء اثبتت فقد لذلك إضافة
   بايجابية معه لتفاعلهم

 حقلها اطار في  الجزائرية الجامعة تستثمره ثقافي كرأسمال تعتبر المعلومات تكنولوجيا فان المنطلق هذا من و 
 تتيح متعددة تعليمية اساليب و بدائل االخرى هي افرزت التي المهارات و الكفاءات انتاج اجل من االجتماعي
   للطالب ةالراجع التغذية و لألستاذ الذاتي التعلم فرصة
 ووفرت التعليم تقنيات رفعت قد التكنولوجيات هذه ان يؤكد باألغواط ثليجي عمار جامعة في االستاذ ان حيث

 ، بالسابق مقارنة التعليم و التعلم أساليب جميع و الكتب و المناهج تطوير من مميز بقدر ساعدته جديدة امكانيات
 و التعليم في التقليدية الطريقة بين زاوجوا الذين الكبار تذةاالسا من كانوا الدراسة عينة من بعض ان خصوصا
 تواجدهم الى باإلضافة السبورة على البيانات و منحنياتال كرسم كبيرة بدرجة التلقين عملية على تعتمد التي
 ياتكنولوج فان لذا ، المراجع عن البحث و الرسم و التلخيص و المراجع و الكتب عن بحثا المكتبات في الدائم

 الفهم من ممكن قدر اكبر تحصيل من تمكينهم و الوقت و الجهد تخفيض في ساهمت قد  اليهم بالنسبة الحاسوب
(  الثقافة و المعرفة من قدر اكبر امتالك على الطالب تساعد التي الميكانيزمات و االليات خالل من للطالب
 و الداتاشو و كالطابعة(  الحاسوب في المتمثلة جياالتكنولو هذه بفضل التحليل على القدرة و)  الثقافي الرأسمال
 تعتبر حسية بصرية وسائل الجهدباعتبارها و الوقت توفير على تساعد تقنيات كلها  غيرها و التخزين اقراص
 قدرة تمتلك كونها الى باإلضافة ، التخيل عناء المتلقي على توفر انها اي ، الجمل و العبارات جميع عن بديال
   ترتيبها و تصنيفها و الحسية المدركات يميز و بسهولة يستوعب الطالب جعل خالل من المعلومة يصالإل هائلة
 حب تنمية و المشكالت حل في السواء حد على  االستاذ و الطالب ساعدت الحديثة التقنية هذه ان كما

 الذاتي التعلم نحو تدفعهم ماتالمعلو تكنولوجيا ان االساتذة معظم اكد كما ، الطالب لدى  الفضول و االستكشاف
 جامعة في ألحضناه قد ما هذا و المؤقتين و المبتدئين االساتذة بالنسبة خصوصا العمل طريق عن التعلم و

  . االغواط
 الجامعة ان باعتبار التكنولوجيا هذه عن االبتعاد عن يستطيعون ال انهم اكدوا الدراسة محل االساتذة ان حيث

 من بالمنهاج مرهون الثقافي التفوق و العلمي النجاح ان و االفضل، نحو التغيير الى اسةم بحاجة هي الجزائرية
 لم التعليم في التقليدية الطريقة ان يرون النهم ثانية، جهة من المنهاج خاللها من يمرر التي بالتقنية و جهة
 اجل من المعلومات يخزن فهو حياسط تعلما يتعلم كان الطالب ان حيث الطلبة اعداد في الهائل التزايد مع تجدي
 بسبب االنتاجية الناحية من الثقافي و المعرفي الحقل في عقيما فردا منه يجعل ما وهذا فقط النقطة و االختبار
 االستاذ بين االيجابي التفاعل من تمكن تقنيات الى ماسة الحاجة فان لذا ، تفاعلي الغير التعليم في التقليدي النمط
 االساتذة بعض يرى حيث ، الوظيفي توجهه مجال و الطالب بين و الطالب و االستاذ بين و يميةالتعل المادة و
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 انخفاض على القضاء و الحديثة التكنولوجيا تبني خالل من المشاكل هذه تحل ان يجب الجزائرية الجامعة ان
   الكبير عددهم بسبب ةالطلب استيعاب عدم مشكلة على القضاء و الدراسية المناهج تشتت و التعليم مستوى
 الطريقة ان يرون بحيث ، معهم المقابلة اجراء عند مختلفة نظر وجهة لديهم كانت االستاذة من عدد هناك ان اال

 الطالب و االستاذ مهارة منم تقلل انها الى باإلضافة ، التعليم طريقة في اكبر حرية المدرس تعطي التقليدية
 للكتاب تأليفه عند كان القديم في انه الدراسة عينة من استاذا يرى ،حيث الذاتي التأليف و البحث في خصوصا
 وجهة من الحالي االستاذ ان حين في ، االفكار يجمع و هبمراحل يلم كي كبيرا جهدا و ويالط وقتا يستغرق
 اعةالمن لديه يضعف ما هذا و  حرفي نقل او جزئي بتغيير موجود هو  ما نقل و االنترنيت على يعتمد نظره
  . الطالب في ثقيلة علمية كفاءة انتاج اعادة على القدرة عدم نسميه ان يمكن ما او ، تعبيره حد على العلمية

  :التوصيات
 اجراء خالل من امكانياتهم استغالل و التدريس في الحاسوب استخدام على المدربين االساتذة اعداد - 

   تكوينية و تدريبية دراسات

   التعليمية البرمجيات و المعلومات انظمة تحديث على الجامعي االستاذ تحث دراسية ايام تنظيم و اعداد - 

 من)  المعلومات تكنولوجيا استخدام(  العصري باألسلوب التقليدي االسلوب دمج على المستمر التشجيع - 
   اكبر دراسي مردود اجل

   المعاصرة كنولوجياللت الفعالة المنهجي التطوير مهمات وتمويل لدعم عمل مجموعات او روابط تأسيس - 

   الدراسية االيام و كالملتقيات المناسبات في مشاركتهم و معا لألساتذة االلكترونية الفردية المواقع وصل - 

   التدريس و للتعلم منها االفضل اختيار و الطلبة مع الجديدة البرمجيات تجريب - 

  على كالمخابر مالتعلي في المعاصرة التكنولوجيا استعمال على تقوم دراسية قاعة تخصيص - 

  البحثية و المنهجية انشطتهم في االساتذة من لالستعمال مواقع انشاء مع الكليات مستوى - 

 للتطور مواكبته و المطروح المنهاج و الجامعة في المستخدمة التكنولوجيا هذه لفاعلية المستمر التقييم - 
   المستمر

 لجميع تغطية و عالية كفاءة ذات اتصاالت شبكة ببناء العلمي البحث و العالي التعليم وزارة تقوم ان - 
 . الجزائرية الجامعات
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  : المراجع قائمة
 عين جامعة ، االبتكارية القدرات و العلوم تحصيل في المتعددة بالوسائط التدريس تأثير ، قنديل احمد -1

 . 8 العدد ، التربية كلية ، شمس

 . 250:  ص ، 2005، بورقيبة -2

 علم الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، الجزائر في االجتماعية العالقات في الهدية رمزية ، عويسي خيرة -3
  ، 2012 ، ورقلة ، االجتماع

 العلوم ،مجلة الجزائرية الجامعة مشكالت و)  د م ل(  الراهن العالي التعليم اصالح ، زرقان ليلى -4
  2012 ، 16 العدد ، االجتماعية

 مسيرته من االولى واتالسن في المبتدئ الجامعي تاذاالس تواجه التي الصعوبات ، الناصر عبد سناني -5
 ، ،قسنطينة منتوري محمود جامعة ، النفس علم ، العلوم  دكتوراه شهادة لنيل تخرج رسالة ، المهنية
 .25:  ص ، 2011/2012

  االبتكارية القدرات تنمية و يمياالكاد التحصيل في الكمبيوتر استخدام فاعلية ، الدين علم محمود -6
 .2008.طنطا ةجامع

 ، الحديثة التربية دار ، التدريس في تطبيقاتها و مبادئه ، التعليم تكنولوجيا و وسائل ، حمدان زياد محمد -7
  ا 1986

 .التطوير اساليب و الرهانات و التحديات ، الجزائر في العالي التعليم ، محمد بن نعيم -8

 و النشر و للطباعة الهدى دار ، جتماعيةاال العلوم في العلمي البحث ادوات و مناهج ، زرواتي رشيد -9
 84: ص ، 2007، االولى الطبعة ، مليلة عين ، التوزيع

 وجهة من العالي التعليم مؤسسات في المعلومات تكنولوجيا تحديات ، الهزاني سعود بنت نورة -10
  سعود الملك جامعة من  يةاالكاديم و االدارية القيادات نظر

 :المواقعااللكترونية -

  ar.wikipedia.org.wiki:الموقع على وكيديا موسوعة - 
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  المداخلة عنوان

  .بعد عن التشاركي التعلم سيرورة في (LMSs) التعلم ادارة انظمة دور
  

  3الجزائر جامعة ، لعبان عزايزي: الدكتور - 

 الاالتص علوم كلية ،.الجمهور دراسات تخصص –متعاقد وأستاذ الدكتوراه مستوى على طالب ، أمين محمد لعليجي - 
 .3 الجزائر جامعة – واإلعالم

 االتصال علوم كلية ،.الجمهور دراسات تخصص –متعاقد وأستاذ الدكتوراه مستوى على طالب بوزير، اللطيف عبد - 
 .3 الجزائر جامعة – واإلعالم

  : العربية باللغة الملخص
 وعالقته التشاركي وأ التعاوني التعليم أهمية على التأكيد هو ،المشاركة هذه وراء ساسيألا الهدف نإ

 للطلبة تسمح التي ،االتصال تكنولوجيات شهرأ حدأ الحاسوب جهزةأ تعتبر بحيث. الجديدة بالتكنولوجيات
 المشاركة على القائمة الجديدة ومواقعها االنترنت توفرها التي التقنية القدرات نأ كما المعارف، وتقاسم بالتعاون
 نبحث. والمتعلمين المعلمين بين العالقات يدعم تماماً جديد نموذجأ نحو قاللالنت التعليم تساعد المحتويات وإنتاج
 نظمةأ ومختلف 2.0 الواب شعار تحت الناشئة التكنولوجية القدرات الجامعات خاللها من تستخدم التي الكيفية في
  .بعد وعن الخط على تعلمهم وتعزيز الطلبة كل احتياجات شباعإ لتسهيل (LMSs) التعلم دارةإ
  

  :االجنليزية باللغة امللخص
The aim of this contribution is stressing the importance of collaborative learning and its 
relation to the new technologies. Computers are popular social communication 
technology enabling students to collaborate and share knowledge; also the technical 
capabilities that offer the internet and the new participatory-based and user-generated 
sites are helping education to shift to an entirely new paradigm which supports the 
relations between teachers and learners. We investigate how universities use the 
potential for emerging technologies under the banner of web 2.0 and the different 
Learning Manager Systems (LMSs) to facilitate the fulfillment of all learners’s needs 
and to enhance student online and distance learning. 
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  :مالًالمقال كا
 Onlineوالتعلم على الخط  E-Learningتعتبر بعض المفاهيم والمصطلحات كالتعلم االلكتروني 

Learning  ،من أهم التعبيرات الدالة على التحوالت الحاسمة الجارية في الوقت الحاضر في ميدان التعليم والتعلم
تبط ارتباطا وثيقا بالتحوالت السريعة بحيث تلعب الجامعة دورا رئيسيا في هذه العملية التطورية والتي تر

 .الناجمة عن إدخال وتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال ضمن سياق الجامعة
من الحدود المادية والزمنية للمدارس Learning إن الحركية التي عرفتها فترة التسعينات كتحرير التعليم    

ول من األلفية الجديدة، قد وصلت حاليا لنقطة انفجار واألقسام وقاعات التدريس، والتي تطورت مع العقد األ
حقيقية على المستويين التكنولوجي واالستخداماتي بحيث نالحظ عددا من الميزات المشتركة كاإلدماج الهائل 

وتوسيع وتنويع الولوج، باإلضافة لمجتمعات التعلم والتعلم الشخصي،  CMCلالتصال الوسيطي عبر الحاسوب 
  .العوامل مجتمعة على تشكيل ما يعرف بالجامعة االفتراضية المرنة والقابلة للتوزيع بحيث عملت هذه

في هذا السياق، أصبح واضحا كيف تشكل اإلنترنت وبيئاتها المختلفة على الخط أدوات تغيير، بحيث انتقل    
انعدام التفاعلية في الذي ميز فترة الثمانينات مع قلة أو  one-to-manyمن خاللها التعليم عن بعد من نمط 

 tutor-learnerمتَعلم -المرتكز على التفاعالت بين طرفي العملية معلم many-to-manyاالتجاهين، إلى نمط 
  .Virtual classroomتميزها أشكال من التقاسم والتعاون التي يمارسها المتَعلِّم ضمن القسم االفتراضي 

ليم عن بعد، يجد نظرة متحاملة تصفه بالرداءة والبرودة إذا ما قورن إن المتأمل لألدبيات المتعلقة بموضوع التع
مع التعلم وجه لوجه، بحيث قوبل بكثير من التوجس الذي يواجه عادة كل جديد ضمن المجتمع، بحيث تنبني 
ا هذه النظرة على مجرد تخمينات يطرحها أولئك الذين لم يحتكوا بهذا النمط الجديد للتعليم، ولكنها سرعان م
اختفت تدريجيا مع ازدياد اإلقبال على التعليم اإللكتروني خاصة في الدول المتقدمة، بحيث يدرك المشاركون فيه 
ومن خالل خبراتهم كيف أن عنصر المسافة والقرب الفيزيقي يأخذ معنى ومنحى آخر يختلف عن المجرب 

  .وجهاً لوجه
 
 

  الكمبيوتر، االنترنت والعملية التعليمية -
الحواسيب إحدى أهم التكنولوجيات التي يحتك بها األفراد في حياتهم اليومية سواء كمالحظين لوجودها أو تشكل 

كمستخدمين نشطين مستفيدين من قدراتها التقنية الهائلة بهدف تسهيل حياتهم على مستويات متنوعة، وازدادت 
لعديد من الباحثين، بحيث أشار أهميتها مع االعتراف المتنامي بقدراتها التغييرية نتيجة طروحات ا
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Macluhan1967  لقوة تأثير األدوات اإلعالمية واالتصالية في عملية وطريقة تفكير البشر، وأن الثورة
 Westley 1989اإللكترونية ستوقف الحروب، الفقر الجريمة والجهل، وتتدخل في تسهيل حياة الناس، كما شبه 

تي تميز عصر المعلومات، وأدى اإليمان بقدراتها إلى تبنيها في مجاالت تكنولوجيا الحواسيب بالقنبلة الذرية ال
عديدة من حياة البشر، بحيث حاول العديد من المراكز البحثية والمؤسسات الجامعية في الدول الغربية االستفادة 
ترح منها وتحقيق قفزة نوعية من خالل إدماجها في سيرورة التعليم داخل المدارس والجامعات بحيث يق

Underwood ويرى أن توافرها (1)"إن استخدام الحواسيب يمكن أن يغير وجه التعليم في أقصر مدة ممكنة" :بقوله ،
سيؤدي لتأثيرات عميقة في النظم التعليمية على مستوى البيداغوجي وكذلك على مستوى الممارسة، إذ انتقل 

كيفية استخدامها لمساعدة الطلبة "عملية التعليمية إلى الباحثون من التساؤل حول جدوى استخدام التكنولوجيا في ال
  .(2)"على تحقيق أحسن النتائج

إن االستخدامات األولى للحواسيب في األقسام التدريسية كان بهدف تعليم المناهج الدراسية التقليدية    
تكملة الدروس التي والمهارات األساسية، بحيث تعمل في كثير من األحيان كوسيلة لتقديم الدروس وأحيانا ل

يقدمها المعلم في القسم، كما استخدمت كبديل للدروس في شكلها التقليدي أحيانا أخرى، بحيث ركزت الكثير من 
البرامج على المعارف والمهارات األساسية واستخدمت التعليم المبرمج والتدريبات والممارسة لتحقيق ذلك، ثم 

ذاتها، وتنتهي معظم الدراسات لخالصة تعبر عن النقاط اإليجابية  تطورت بعد ذلك نتيجة تطور األجهزة في حد
لجهاز الحاسوب وفعالية استخدامه ضمن العملية التعليمية، بحيث توجد موافقة عامة على أنه يتدخل ايجابيا على 

  ؛(3)النحو التالي
م الطلبة في المناهج التقليدية عند دمجها مع الدروس التقليدية، فان استخدام الكمبيوتر يمكن أن يزيد نسبة تعل - 

  .ونطاق المهارات األساسية
دمج أجهزة الكمبيوتر مع التعليم التقليدي تؤدي إلى تحصيل دراسي أعلى في مجاالت متنوعة أحسن مما  - 

  .يفعل التعليم التقليدي وحده
  .يتعلم الطلبة بشكل أسرع وبمزيد من االحتفاظ بمساعدة الحواسيب - 
علم عن طريق الكمبيوتر، بحيث تتأثر مواقفهم اتجاه الدراسة والمؤسسة التعليمية ايجابيا عن يؤثر الطلبة الت - 

  .طريق استخدامهم للحاسوب
يبدو أن استخدام الكمبيوتر مفيد وواعد جداً بالنسبة للطلبة ذوي المستوى المنخفض والذين يعانون من  - 

  .تهديدات بشكل معين
  .م هو جزء أساسي من نجاح البرامج القائمة أو التي تستعين بالتكنولوجياالتدريب الفعال والكافي للمعلِّ - 
لقد تم تصور الكمبيوتر كآلة قادرة على توفير المعلومات واسترجاعها باإلضافة لكونها أداة تواصلية، وهو    

ا كذلك من خالل تصميمه لنظام تخزين يسمح باسترجاع البيانات وربطه Dr Vannervar Bushما هدف إليه 
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بحيث ، Associative Indexingبأخرى مخزنة في نفس النظام ضمن العملية التي أطلق عليها الفهرس الترابطي 
وهو ما يعادل ...بالكمبيوتر متعدد الوسائط المتصل بالواب"قد تنبأ من خالل عمله بما عرف الحقا  Bushأن  Gatesأكد 

  .(4)"محرك البحث على اإلنترنت
العديد من الدراسات، أن الكمبيوتر والتكنولوجيات المرتبطة به تساهم في خدمة أربعة أهداف تشير نتائج    

  وأغراض معينة مرتبطة أساسا بالجانب التعليمي وهي؛
  تستخدم في التدريس والتدريب والممارسة، وتستعين في ذلك وبشكل متزايد بالمحتويات الرقمية، - 
  عي ولتطوير التفكير المعرفي،تستخدم لمحاكاة خبرات العالم الواق - 
تستخدم لتوفير فرص الوصول والولوج لثروة معلوماتية، وتؤدي دور تعزيز االتصال من خالل اإلنترنت  - 

  وتكنولوجيات أخرى ذات صلة،
تستخدم كأدوات إنتاجية توظف البرامج والتطبيقات مثل جداول وقواعد البيانات، ومعالجة النصوص إلدارة  - 

  .ل المشاكل وإنتاج منتجات متطورةالمعلومات وح
يؤكد الكثير من الباحثين أن الدور األساسي الذي يلعبه الكمبيوتر هو قدرته على تعزيز التعاون، الذي يهدف    

الطلبة واألساتذة تحقيقَه والمجتمع العلمي ككل، وذلك من خالل الدخول في نقاشات وتقاسم الخبرات والمعارف، 
ترنت في طرح ميكانيزمات جديدة تساعد في تسهيل تحقيق هذه النشاطات، فاالتصال كما ساعد تواجد اإلن

على وجه الخصوص طور من خالل توظيف خدمة المحادثة والحوار أو الدردشة synchronous المتزامن 
بوصفه تطبيق يسمح لشخصين أو أكثر  Internet Relay Chatااللكترونية المباشرة والمستمرة عبر اإلنترنت 

من خالل  online chatمتصلين باإلنترنت بتبادل الملفات والمحتويات بأنواعها، كما عملت الدردشة على الخط 
االتجاه بعيدا  بإمكانية "the future of printed word"في كتابه  Hillsالواب بتوسيع قبول هذه التقنية، وقد تنبأ 

عطي المعلمين الدروس ويجلس الطلبة لتلقي كبناء مخصص للتعليم أين ي- عن المحيط التعليمي الرسمي
بمعنى، توفير إمكانية  home-based educational system.(5)نحو نظام تعليمي يرتكز على المنزل  - الدروس

الخوض في النشاطات التعليمية الرسمية وغير الرسمية من نقاط ولوج مختلفة وبطريقة تشاركية وتعاونية وهو 
ها على تحقيقه بعد إيصالها باإلنترنت وإدماج بعض البرامج والتطبيقات في تصميم ما تعمل الحواسيب بأنواع

عملية التعليم، هذا ما سنتطرق إليه في النقاط الموالية من خالل التعرض والتركيز على التكنولوجيا والتطورات 
عليم عن بعد لدى كل من التقنية واالستخداماتية التي صاحبتها وما سمحت به في سبيل إشباع رغبة التعلم والت

  .األستاذ والطالب وإسهامها في تغيير تصوراتنا للعالقة التي تجمع التكنولوجيا بتجربة التعليم الجامعي
  
  Collaborative Learning  التعلم التعاوني -1
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نتيجة عمل مجموعة من الطلبة في شكل فريق ضمن األقسام البحثية وانتقل حاليا يحدث التعلم التشاركي    
وتوسع في العالم االفتراضي، بحيث يستند التعلم التشاركي على تقليد المعرفة البنائية، بمعنى أننا نتعلم من خالل 
عملية معايشة التجارب ثم التفكير والتبصر فيها، وهي عملية غالبا ما يكون القيام بها أفضل مع اآلخرين، ما 

ية التعلم يجب أن تشكل جزءاً من األنشطة والعالقات بأن عمل Deweyيسمح بفهم مختلف للعالم، بحيث يجادل 
  .(6)اليومية
يتم التعلم التشاركي بين مجموعة من الطلبة يهدفون من خالله لمساعدة بعضهم في المسائل البحثية، ويتدخل    

تعمل المعلم ضمن العملية عن طريق مجموعة استراتيجيات تعليمية مستنبطة من مقاربات نظرية مختلفة، والتي 
يصبح التعليم ضمن هذه . على تشجيع التفاعالت بين الطلبة ويشارك فيها األستاذ بصفته موجها ال أكثر

المجموعات المهيكلة عملية يشارك فيها الجميع بهدف زيادة المعارف، مساهمين في تبادل األفكار والخبرات 
  .والمفاهيم وتقييمها

أقسام الجامعات التقليدية يعتمد على عملية إرسال المعلومات من يرى عدد من الباحثين أن نمط التعليم في    
 banking“األستاذ للطلبة، بحيث يلقي المحاضرة ويطالب المتعلمين بمجهودات فردية مستقلة وهو ما يدعوه 

approach”Freire  القاتشاركي ، في حين يؤكد التعلم التعاوني أو الت(7)أين يتم تجاهل المهارات االجتماعية والع
 sharedعلى قيمة عمل المجموعة والترابط بين الطلبة، مع تشجيع العضوية غير المتجانسة والقيادة المتقاسمة 

leadership بين كل األعضاء.  
Peer Learning - 2  

معلومات مفيدة حول ما يعرف بالتفاعالت بين المتدربين Lave and Wenger (1991)قدم كل من     
apprentice-apprentice  تعلم األقران"والتي تدعم "Peer Learning  الذي يشكل نقيض األسلوب الواسع االنتشار

التي يميزها هيمنة األول وتحكمه في  )master-apprenticeمتدرب - متخصص(سابقا أو ما يعرف بالتفاعالت 
  .سير العملية التعليمية

بغض النظر عن - طراف المتساوون إلى حد بعيد ذك النمط التعليمي الذي يشارك فيه األ" تعلم األقران"يمثل  
ويتعاونون من أجل التعلم من بعضهم البعض في مواقف حقيقية بهدف االستفادة من  - وضعيتهم االجتماعية

ينطوي هذا النوع من التعليم على بيئة دون تهديدات أو مجتمع . خبراتهم التعليمية ومكاسبهم االجتماعية والثقافية
، بحيث ينتج عن ذلك (8)إزالة هيمنة سلطة المعلم على الطالب وإشراك الطلبة في عملية التقييم تعلم، ويعمل على

العديد من الفوائد والمكاسب االجتماعية وتشمل تطوير المعرفة، المبادئ، النظريات والمفاهيم، وتطوير 
  .)..التعامل مع اآلخرين، مشروع اإلدارة، دعم األقران، التفكير(المهارات 

أن مفتاح تعلم األقران يكمن في مناخ الدعم المتبادل الذي يصممه المتعلمين بأنفسهم أين Smith (1983) ترح يق 
هذا النوع من . ، كما يعرضون ويطلبون حسب حاجتهم(9)ال يترددون في التعبير عن آرائهم واختبار أفكارهم
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التي تمثل في حد ذاتها ظاهرة يخوض من Constructivism التعليم التشاركي والتعاوني النشط عززته البنائية 
خاللها المتعلم النشط في ظروف تعليمية ومن خالل خطاب اجتماعي، الحوار، والحديث والتفاوض لبناء 

أن البنائية ترتكز على مجموعة من Doolittle and Camp (1999) المعرفة وإنتاج معنى جديد، كما يفترض 
  ؛(10)المبادئ النظرية

  التعليم في بيئات حقيقية، يجب أن يتم  •

 يجب أن يشمل التعليم التفاوض والوساطة االجتماعية،  •

 على المتعلم ان يبذل المهارات ويشارك المحتويات،  •

 يجب أن تفهم المهارات والمحتويات ضمن إطار معارف المتعلم السابقة،  •

 يجب تقييم الطلبة، وذلك من اجل الخبرات التعليمية المستقبلية،  •

 تشجيع الطالب ليصبحوا منظمين ذاتيا وعدد من الصفات االيجابية، ينبغي  •

 دور المعلمين أن يكونوا مرشدين وميسرين للتعلم، وليس كمدربين،  •

 .يجب على المعلمين أن يقدموا ويشجعوا وجهات النظر وتصورات المحتويات المختلفة  •

  2.0الواب  - 3
 واستخدامات لخدمات الثاني الجيل في أننا فكرة عكست يرةاألخ السنوات في ملحوظا تطورا اإلنترنت عرفت   

 هي بينها مشتركة صفة تحمل webلـ جديدة استخدامات مجموعة إلى web2.0 تسمية تشير بحيث اإلنترنت،
 Tous émetteurs, tous connectés, tous »مبدأ، وتحمل أنفسهم المستخدمين طرف من المحتويات إنتاج

coopérant »، والتقاسم المشاركة ميزة تحمل أنها كما  (partage)والخبرات والعالقات واألفكار للمحتويات 
 )11(.اليومية

 المحتويات تشارك ومواقع والمدونات MySpaceو facebook مثل االجتماعية الشبكات مواقعweb2.0  يجمع
(wikis)مثل االفتراضية والعوالم second life مثل والمنصات والقواعد google الباحثين يؤكد بحيث ...يرهاوغ 
 الممارسات من مجموعة حوله يحوم ثقل مركز يحمل ولكنه ومعروفة محددة حدود له ليسWeb2.0 أن

   ؛(12)هما أساسيين بعدين خالل من تحديده محاولة تم حيث والمبادئ،
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 كنولوجياتالت من النوع وهذا كمنتجات، وليس كخدمات مقدمة التطبيقات أن حيث التكنولوجي، البعد -
  .وتفاعلية وغنية جديدة للمستخدمين واجهات يعطي
 الشبكة في المستخدمين تدخّل أن حيث تشاركي، تصميم على مبني Web2.0 االجتماعي، العالقاتي البعد -

 مع ومعارفهم خبراتهم يتقاسمون أو رأيهم عن يعبرون أو التعاليق يضعون عندما قيمة يضيفون أين أساسي
 .اآلخرين

 والتفاعل التكنولوجيا تُدمج التي النشاطات مختلف إلى"وسائل اإلعالم االجتماعية"أو les médias social  يرتش  
 على تطبيقات مجموعة" بأنها ووصفاها Kaplan et Haenlein من كل عرفها وقد المحتويات، وإنتاج االجتماعي

 (13)."المستخدمين طرف من المولّدة المحتويات لوتباد بإنتاج وتسمح web2.0 وتكنولوجيات فلسفة على تنبني الخط
 ؛(14)وهي                 يوفرها التي النقاط هذه على بتركيزه االجتماعي اإلعالم Antony Mayfield يشرح  

 ويعطون       يساهمون المستخدمين يجعل االجتماعي اإلعالم أن بحيث،participation المشاركة - 
  والوسيلة، المستخدمين بين جزالحوا بإزالة وهذا آرائهم

 للجميع أن حيث المعلومات وتبادل التعاون مبادئ على االجتماعي اإلعالم يرتكز ،ouverture االنفتاح - 
 الدخول، يمنع حاجز أي النعدام ذلك من جزءاً يصبح أن إمكانية

 االستماع ىعل ينطوي والذي الحوار مبادئ على يقوم االجتماعي اإلعالم ،conversation المحادثة - 
 فقط، الرسائل لتمرير أوraconter للرواية تميل التي التقليدية اإلعالم وسائل عكس الجيد،

 طرف من سريع بشكل مجتمعات تشكيل االجتماعي اإلعالم خالل من يمكن ، communauté المجتمع - 
 .االهتمامات نفس يتقاسمون أشخاص

 بين روابط وبنسج بالترابط تتطور م االجتماعيةوسائل اإلعال أنواع معظم ، interconnexion الترابط - 
 .أخرى ومواقع أشخاص

  األدوات التعاونية على الخط - 4
إن استخدام التكنولوجيات التي توفرها االنترنت يمكن أن تشكل عامال مسهال للمرور من أنموذج اإلرسال 

Transmission Paradigm  إلى أنموذج بنائي Constructivism Paradigmتوفر التكنولوجيات على الخط  بحيث
 blogs ،RSS ،chatting toolsوWikisعددا من أدوات الواب الجديدة ذات النمط التزامني وغير التزامني مثل 

الذي عزز طرق التعلم في  )2.0(وغيرها من التقنيات والتطبيقات التي أدى دمجها وتحسينها لظهور الواب 
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أين تشكل هذه األدوات وسيط e-learning2.0 يطلق عليه حاليا  أو ما أصبح، (15)الفضاءات االفتراضية
وبناء مستودعات المعرفة من خالل التفاعل حول المحتوى  للمجتمعات االفتراضية من أجل التعلم المشترك

وتسمح  peer-to-peerتصميما تشاركيا، تشجع العالقة  2.0تحمل تطبيقات الواب  .المنشور فرديا أو تشاركيا
للمعلومات الموجودة في الواب، بحيث يؤكد الباحثين أن تركيز الواب حاليا قد  co-creatorsبأن يصبح  للمستخدم

تغير من الوظيفة اإلعالمية إلى منصة للحوار والتخاطب، وسنتطرق فيما يلي ألهم األدوات التي تسمح بذلك 
  ؛(16)

� Weblogs  

مقاالت، صور، فيديو، عروض (نشر محتوى معين المدونة هي أداة اتصالية على الخط، تسمح للمستخدم ب  
تحرر المستخدم من قيود المشاركة، تحمل تحديثات متواصلة، وتشكل التعليقات المكتوبة حول كل  )...تقديمية

 .محتوى منشور الجانب التشاركي والتفاعلي فيها
� Wiki  

ت من حيث أنها تحمل أصوات هي صفحة أو موقع يمكن للمستخدمين رؤيتها وتغييرها، وتختلف عن المدونا  
متعددة مشتركة، ومهيكلة حسب المواضيع وتبقى مفتوحة دائما لإلضافات والتطور، بحيث تقدم إمكانات جديدة 

  .للتعاون وطريقة لتقاسم المعرفة على الواب
� Social tagging  

هي مواقع دورها و ،bookmarkingاالجتماعي كما تدعى أيضا بـ  )الوسم( تعني هذه التقنية عملية الوشم  
اَألولي تنظيم المعلومات والموارد لألفراد من خالل الواب، بحيث تشكل أداة إلدارة الموارد الشخصية 
والمعرفة، وترتكز على االنفتاح بحيث تسمح للجميع رؤية محتويات بعضهم، وتمثل بذلك أداة ممتازة لتقاسم 

  .الموارد
   Learning Management Systemsدارة التعلمإأنظمة  -
نتيجة عدد من الوسائط المتعددة وفي  Learning Management Systems (LMSs)أنظمة إدارة التعلم  تطورت   

ارتباطها مع تطور اإلنترنت في مرحلة التسعينات، وازداد تطورها وتبني الجامعات لها في السنوات األخيرة، 
 learning platforms, distributed learning systems, courseآـبحيث يشار إليها ببرامج وتسميات عديدة 

management systems, content management systems, portals, and instructional management systems 
كما تضم عددا من األدوات البيداغوجية التي تهدف إلدارة الدروس والمواضيع وتوفر وسيلة لتصميم وبناء 

ة، بحيث تدعم برامج تعليمية وتعلُّمية كاملة داخل الجامعات  وتساعد في توفير تأسيس وتوفير بيئات تعليمي
 .جامعات افتراضية حين تتوفر شروط معينة
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وتحمل واجهة تتضمن قاعدة بيانات serverمن الناحية التقنية، تمثل أنظمة إدارة التعلم برامج تستند على خادم   
-e       حتويات، بحيث تشبه إلى حد بعيد أنظمة أخرى مثلحول المستخدمين، وكذلك الدروس والم

commerce, human ressources, payroll, student records  إال أن طبيعةLMS  التعليمية وقدرته على توفير
مكان لممارسة أنشطة التعلم والتدريس بشكل سلس وغير مرتبط بالعوائق المكانية والزمنية هو ما يجعله فريد 

  .)17( من نوعه
الطرق تعتبر من االستراتيجيات و Learning Management Systems (LMSs)إن استخدام أنظمة إدارة التعلم   

في بيئات التعلم  2.0الشعبية جدا في تطوير التعلم والتعلم عن بعد، ذلك من حيث أنها تشمل أدوات الويب 
. على الخط ومنح الدرجات والخصوصية للطلبةالمغلقة وتعطي المدرسين إمكانية التحكم في إجراء األنشطة 

على ربط التعليم وجه لوجه والتعليم المنزلي من خالل التكنولوجيا، بحيث يمكن للطلبة الولوج  LMSsتساعد 
بأن  Coates et al (2005)لألنشطة على الخط وإلى الموارد المتوفرة في الوقت والمكان الذي يختارونه، ويجادل 

 - قدرتها على زيادة فعالية التدريس من خالل تقديم دروس مرنة وتسهيل تحاور  أستاذ هو LMSsسبب شهرة 
  .(18)طالب - أستاذ، طالب-طالب، طالب

تنعكس أهمية فهم أنظمة إدارة التعلم في الدور الذي تلعبه باإلضافة للتكنولوجيات المرتبطة بها ضمن   
عتمدة حاليا فشلها في تحقيق احتياجات الطلبة المتعلمين، والتي مقاربات التعليم المستقبلية، بعد أن أثبتت تلك الم

يجادل الكثير من الباحثين أنها ال تزال غارقة في أساليب مملة تضع العبء على المعلمين، في حين تشجع 
المتلقين على البقاء في السلبية، وتنظر إليهم على أنهم متشابهين وتجبرهم على إنجاز نفس األعمال في نفس 

قدر من الزمن، وذلك ما يستدعي االنتقال إلى أنموذج جديد يتجاوز التركيز على التوحيد والتنميط ويشجع ال
بأن؛  McCombs & Whistler 1997 التخصيص وتلبية احتياجات جميع المتعلمين باحترام تمايزاتهم، بحيث يرى 

أين يتم كبح دور المعلمين بوصفهم  learner-centeredالتعليم سينتقل إلى مقاربة أخرى تعرف تركيزا أكثر على المتعلم "
مصدر للمعرفة، ويستبدل بدور ميسرين لعملية التحصل عليها، أين يتدخلون كموجهين ومحفزين حتى يصبح الطلبة أكثر نشاطاً 

  .(19)" في عمليتهم التعليمية
نا عن أكثرها شهرة قادتنا لتحديد تلك تنتشر حاليا العديد من أنظمة إدارة التعلم عبر العالم، لكن مراجعتنا وبحث

 ,Topclass/Firstclass, Next Ed, WebCT, Blackboardالتي تملك مكانة بارزة في األسواق الدولية، نذكر منها 

Sakai, Moodle, Learning Spaces from Lotus   بحيث تتبنى الجامعات النظام األكثر مرونة والذي يستجيب
فبالرغم من االختالفات التي توجد بين األنظمة التي ذكرناها، إال أن ي تريد تحقيقها اتها واألهداف التلمتطلب

  ؛  (20)هناك ميزات تجمعها بحيث تقدم جميعها أدوات إلدارة الدروس ووظائف بيداغوجية 
فضاءات لإلعالنات، بريد الكتروني، منتديات مناقشة ورسائل فورية، قائمة (اتصال تزامني وغير تزامني - 
  ،...)وادمخ
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  ،)موارد للتعلم، تنمية مستودعات المعرفة، باالضافة لوجود روابط لموارد االنترنت(تقديم وتطوير المحتويات  - 
  ،)اختيارات متعددة، اختبارات، عمل تعاوني، رجع صدى(تقييم تكويني وتجميعي  - 
رة األنشطة الطالبية وتوقيت إمكانية التسجيل، االنضمام، عرض الجداول الزمنية، إدا(إدارة المستخدمين - 

  ،)المكاتب اإللكترونية
تتدخل التكنولوجيا وتلعب دورا مفتاحيا في هذه العملية المنبنية على المقاربة الجديدة التي ذكرت، بحيث تمكن   

م بأن التكنولوجيا مطالبة بتتبع تقد Schlechty من إبراز مجهود كل طالب ومتعلم ضمن العملية التعليمية، فيجادل
كل الطلبة نحو تحقيق البراعة وتقييم تعلمهم، كما تعمل على مساعدة المعلمين في فهم التوجيهات والتعليمات 

على تحقيق هذه  LMSsالمالئمة الواجب تقديمها، كما تقوم بتخزين دالئل التحصيل المرتبطة بكل طالب، ويعمل 
  .المتطلبات نظراً للوظائف المتعددة التي يوفرها

ر يجدر بنا التنويه بأهمية أنماذج ومقاربات التعليم والتعلم التي أشرنا إليها آنفا، والتي أثبتت في األخي  
فعاليتها في رفع مستوى التعليم الجامعي بطريقة مرنة وديناميكية، تتجاوز التركيز على أنماط موحدة وجامدة، 

لمين على حد سواء وفي إطار عالقة تبادلية من أجل االستجابة لجميع متطلبات األساتذة المعلمين والطلبة المتع
مع التركيز أكثر على المتعلمين، للتوجه نحو األهداف التي ترمي الجامعة تحقيقها من خالل وظائفها 
البيداغوجية الممنهجة، وإمكانية تجميع أدوات التعليم والتعلم عن بعد واالسترتيجيات الالزمة لتأسيس جامعات 

  . افتراضية في بلدنا
ن الواجب على المهتمين بهذا الميدان أن يضعوا في اعتبارهم بأن التكنولوجيا وحدها ال تحل مشاكل التعليم وم

وليست سببا في تدهوره أو في تطوره وإنما الطريقة التي يتم بها تسخير واالستحواذ على هذه الطرق واألنظمة 
  .كما التوظيف العقالني والهادف لها هو الذي يصنع الفارق
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 المداخلة عنوان

  األنترنت عبر  االلكتروني النشر  نحو الجزائري الجامعي األستاذ اتجاهات

  -2- سطيف بجامعة ميدانية دراسة

  
دكتوراة علوم، كلية العلوم  ىسنة أول، .لعلوم السياسية، علوم اإلعالم واإلتصالا،  - ر نورالدين دحما -

  السياسية واالعالم، جامعة الجزائر 
 ، .محمد عبد الغفور بوصيلة ، أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة االغواط -

  
)�0��:  

 شبكة على المعلومات والمطبوعات توفير عملية تأصبح واالتصاالت؛ المعلومات تكنولوجيا تطور مع  

  .هذه المعلومات  تصفح الشبكة لمستخدم تتيح وممتعة، سهلة عملية االنترنيت
 تقنيات من استفادوا الباحثين والناشرين أن باعتبار االلكتروني، النشر عن الحديث وتيرة تزايدت مؤخرا وقد

وأقراص   ممغنطة وشرائح   الكترونية صفحات من المعلوماتية، ءفضا فاقتحموا عالم البرمجيات، ومن ،األنترنت
مختلف الفضاءات  أو عبر األسواق، في وطرحوها الرقيقة الشرائح تلك على ومجلداتهم إبداعاتهم ووضعوا الليزر،

  .االنترنيت شبكةل  االلكترونية
 كان حيث ؛األكاديميين بين تصالاال وفعالية سهولة تحقيق بهدف نترنتشبكة األ على اإللكتروني النشر بدأو

  .والدوريات الكتب لنشر جديدا نمطاً إليه باعتباره ينظر
 في منحصر بل يعرف الورق ال بمستقبل متنبئين الميدان بهذا والباحثين الكتاب اهتمام زاد هذا؛ مع بالموازاة

  السنوات " أن 2001 يجانف عدد العربي مجلة العسكري في سليمان  يرى حيث الكترونية، وصفحات أقراص
 النشر حجم حساب على االلكتروني النشر رقعة اتساع المباشرة ثماره تكون إحدى متسارعا تطورا ستشهد الراهنة

 الثالث، اسم العالم عليها يطلق التي الدول في أما القادمة، العشر السنوات في المتقدمة الدول على مستوى الورقي

  .المجال في هذا به يعتد نصيبا لها يصبح حتى عاما ثالثين إلى عشرين من تحتاج فهي
 الخصوص وجه والجزائريون على العرب واألكاديميون الباحثون يسلك أن الضروري من أصبح هنا من

 الوقت بمرور يسعون الذين الغرب في غرار الباحثين على األكاديمي، الحقل إثراء في اإلسهام بهدف الطريق، هذا
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 المعلومات من الهائل الكم حقيقة يعكس مام العلمية،  والدراسات بمختلف البحوث نكبوتيةالع الشبكة إثراء إلى

 علمي وأكاديمي إنتاج من المعلومات هذه تتضمنه وما أقل، بشكل الفرنسية واللغة خاصة باللغة االنجليزية المصنفة

  .العلمي البحث مسيرة يدعم
 دراسة وهي االلكتروني، تقنية النشر نحو لجامعي في الجزائراألستاذ ا اتجاهات الورقة البحثية تتناول هذه 

فرحات العينة أساتذة قسم علم االجتماع جامعة  يستخدم أسلوب الذي المسحي المنهج على فيها اعتمدنا ميدانية
  .-2 - سطيفعباس 

  :وستتمحور هذه المداخلة في النقاط التالية
 مقدمة �

 كتروني العلميمفاهيم في النشر اإللكتروني والنشر االل �

 اتجاهات الباحثين نحو تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال �

 - المنهج المستخدم - وأهداف الدراسة، أهمية  - تساؤالتها - اإلشكالية(اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  �
ج أهم نتائ- الدراسات السابقة - مفاهيمها - مجاالت الدراسة -مجتمع وعينة الدراسة - أدوات جمع البيانات

 )الميدانية الدراسة

  خاتمة ـ قائمة المراجع  �

  :اإلطار النظري للدراسة
  :العلمي االلكتروني والنشر اإللكتروني النشر في مفاهيم:أوال

  :أهمها نذكر االلكتروني النشر لمصطلح التعريفات من العديد وردت: االلكتروني النشر مفهوم-أ
 ملفات لديه تصبح بان الفرد للمستخدم تسمح التي اآللي لحاسبا تكنولوجيا إلى اإللكتروني النشر مصطلح يشير 

 يرتبط المصطلح صار ثم ،عالية بجودة يتميز واحد مستند في والصور والرسوم واإلطارات النصوص تضم

  .الملفات هذه بتوفير تسمح التي والبشرية المادية الموارد بمجموعة
 :Fancaster تعريف

 اآللي الحاسب استخدام أنه على بسيط بشكل تفسيره يمكن ترونياإللك النشر مصطلح أن يري الذي

 تفسيره يمكن أنه يري كما الورق، على التقليدي المطبوع إنتاج في اقتصادية ضاألغر به المرتبطة تاوالتجهيز

 من ةجديد أشكال إنشاء في والصوت الحركة ذلك في بما ؛اإللكترونية األوعية استغالل أنه على تعقيداً أكثر بشكل

  .المطبوعات
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  :Spring  تعريف
 نسخة شكل في إنتاجها من تمكين معين بناء ذات وثيقة شكل في للمعلومات الرقمي االختزان :بأنه يعرفه

 يتم صور أو رسوم أو نصي شكل في معلومات علي تشتمل الوثيقة وهذه إلكترونياً، عرضها يمكن كما ورقية

 .لياآل الحاسب استخدام طريق عن توليدها

  :Feeney  تعريف
 قاعدة هيئة على المواد نشر عملية يتضمن اإللكتروني النشر الباحث يربط الذي بأنه  Feeney يعرفه

    .اآللي الحاسب خالل من إليها الوصول للمستفيدين يتاح حيث محوسبة، بيانات
  : بأنه والمعلومات المكتبات لمصطلحات الموسوعي المعجم ويعرفه 

 محرر إلى ببثه يقوم ثم الكلمات، تجهيز وسائل إحدى على مقاله يسجل أن المقال كاتب يهاف يستطيع مرحلة

   . مجلته في للمشتركين االلكترونية الصورة تلك في متاحا بجعله بالتالي يقوم الذي االلكترونية، المجلة
 االلكتروني النشر جم وبرا الحاسبات تستخدم جديدة تقنيات عبر التقليدية المعلومات نشر :أيضا ويعني 
   .ونشرها وتوزيعها المعلومات طباعة في

 تطويعها مع للمعلومات الرقمي االختزان :بأنه المعلومات و المكتبات علم كتابه في بدر أحمد ويعرفه

 شكل في تكون قد المعلومات هذه االتصال، شبكات عبر رقميا أو الكترونيا عرضها و وتوصيلها وبثها

   آليا معالجتها يتم رسومات صور، نصوص،
 الحاسب خاصة و االلكترونية بالوسائل مكتوب عمل إصدار عملية بأنه :شاهين كامل شريف ويعرفه

   .االتصال شبكات خالل من أو مباشرة سواء
 االلكتروني العلمي النشر تعريف -ب 

 .هو اإلذاعة أو اإلشاعة، أي جعل الشيء معروفا بين الناس: المفهوم اللغوي للنشر �
التي يبدعها  فهو العملية التي يتم بمقتضاها توصيل الرسائل الفكرية: ما المفهوم االصطالحي للنشرأ �

الذي يتضمن اختيار  هو ذلك النشاط"، وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أنه راءالمؤلف إلى الق
نه يشير إلى الحلقات التعريف إال أ ، وعلى الرغم من إيجاز هذا"د نشرهاراوتجهيز وتسويق المواد الم

 .والتسويقالتصنيع،  التأليف،:الثالثة األساسية في عملية النشر وهي
 الثقافية سواء المطبوعات ويجب أن نأخذ في االعتبار أن مفهوم النشر يتسع ليشمل ويستوعب كل األوعية

 . والمسموعات والمرئيات من األسطوانات واألشرطة الصوتية كالكتب، والدوريات

وتجهيز وتسويق المواد  ا يمكن أن نقول أن النشر العلمي هو ذلك النشاط الذي يتضمن اختيارومن هن
 مجاالت العلوم المختلفة على أن تكون هذه د نشرها، حيث يكون المؤلف متخصصا في مجال مناالعلمية المر

  يدي أو االلكترونيالمادة العلمية متنوعة وبمختلف أشكالها وأوعيتها وإتاحتها للقارئ في شكلها التقل



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

585 


�N ا�B	ه	ت:\	��	�	Hا� ��� 	������ل ��	E�Fا:  

   rF�! &�*���,r !&�� �@/� ا7n@&ل �0-7�,nوا �/@� �(&P x0� &ره�kq ��p-� لم والتشكيك، االنتقادات من ا

 االتصال تكنولوجيا  تأثيرات  بدراسة االهتمام الحجم، فتم هذا بنفس قبل، من وسيلة أي لها تعرضت وأن يسبق

لمختلف  استخدامها وكيفية المجتمع، على أو الفرد على سواء  والثقافية، االجتماعية، االقتصادية النفسية،ة المختلف
 كل وأرغمت وغيرتها، الحياة كل ميادين دخلت ألنها نظرا االهتمام، من القدر هذا لقيت وقد والغايات،  األغراض

 النشاطات كل في وتدرج تدمج أن ينبغي جديدة كوسائل التعامل معها على الميادين مختلف في العاملين الناس

  حولها نذكرها متباينة ورؤى توجهات إلى تشكل أدى ما وهذا واألعمال؛
  :المعارض االتجاه-أ

ينتقدون بشدة تكنولوجيا  يتمركز في هذا االتجاه عدد من المختصين في علم االجتماع و علم النفس، وهم
وال يقتصر "وانعكاساتها على الفرد والمجتمع،  ت، ويتخوفون بشكل ملفت لالنتباه من آثارهااالتصال واالنترني

على المخاوف الواقعية، ولكنه يمتد إلى المخاوف الوهمية، ويتمثل ذلك  األمر في مجال نقد تكنولوجيا االتصال
 لدى البسطاء وذوي الثقافة ، حيث ال ينحصر الخوف المرضي من التكنولوجيا"التكنوفوبيا فيما يعرف بظاهرة

التقليدية، واالستفادة  الذين يرفضون تغيير أساليب العمل رارالمحدودة، بل يمتد أيضا إلى اإلداريين وصناع الق
  .من إمكانيات األجهزة الحديثة نتيجة هذا الشعور المرضي

 راءمن يرى بأنها و كوقد اختلفت أسباب هذا التخوف، ودواعي التشاؤم من التكنولوجيات الجديدة، فهنا
القاموس اللغوي لدى الشباب، والتسبب في  د وعزلهم، وتفقيراعدة سلبيات في مجتمع اليوم، كالتفريق بين األفر"

يعددون محاسنها وفوائدها الكثيرة، ومنهم الكاتب، إيفيس، الذي يرى  ، كما أن هناك من"عدائهم لألدب و الفكر
بخلق  قدم حلوال لبعض المشاكل الموروثة، في نفس الوقت الذي تقوم فيهاالتصال المعاصرة ت تكنولوجيا"بأن 

،  إذ أن "التفكير اإلنساني العديد من المشاكل الجديدة، فهي تنمي العالقات اإلنسانية الالشخصية وتكبح إبداع
تالي سيجر العقل سيؤدي إلى االعتماد الكامل عليها، وبالالعلمي استخدامها في كل المجاالت والسيما في الميدان 

 .حةرالل البشري إلى الخمول والركون
الذي يتعرض بالنقد للتقنيات االتصالية  وباإلضافة إلى هؤالء نجد الفيلسوف األلماني جيرجين هيبرماس

والذين بينوا حدود البعد التقني في عملية  سيموندون، مونفور ودوميزيل الحديثة، مع كل من هوركهايمر، 
ليست الشرط الوحيد لحدوث اتصال اجتماعي وإنساني فعال، واألجهزة درة العالية للتقنيات االتصال، وأن الق

  .تكون ناجعة وفعالةلمعقدة أكثر مما يتصوره الكثير، إذ تتطلب عدة أمور  فاالتصال اإلنساني عملية
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 :االتجاه المؤيد - ب

الفرد والمجتمع، بل  أي خطر على يرى دعاة هذا االتجاه أن تكنولوجيا االتصال واالنترنيت ال تشكل
تماما، ويدعوا هؤالء إلى تعميم استخدام  بالعكس لها من الفوائد واإليجابيات ما من شأنه إلغاء هذه السلبيات

  .كل الميادين، دون أي تحفظ أو تخوف تكنولوجيات االتصال وبالخصوص االنترنيت في
أن االعتماد على  محل العالم التقليدي، ويرونويرى هؤالء أنه من الضروري أن يحل العالم الجديد، 

هذه التقنيات يعد عامال إيجابيا وليس  ، إذن فاستعمال"تكنولوجيا االتصال سيقود المجتمع إلى التطور والتقدم
  .والمسافات، وتوفير التكاليف والجهد في عدة نشاطات ال الوقتزسلبيا، إذ أنها تساعد على اخت
بالنت، تعيش رفاهية لم يسبق وأن  االنترنيت أن المجتمعات التي وفرت الربطويعتبر المتفائلون بشبكة 

الجديد الذي تعرفه اقتصاديات البلدان المتطورة، والذي  عرفتها من قبل، ويمكن االستدالل على ذلك بالتوجه
  .عرفةلتحقيق القيمة المضافة، أو ما يسمى باالقتصاد القائم على الم يعتمد على المعرفة والمعلومات

بينهم، ألن  تقرب األشخاص وتجمع" وحتى من الناحية االجتماعية، يعتبر المؤيدون بأن االنترنيت 
أي القائل بأن ريفند كلية ال ، وهذا ما"و تقارب األرواح و األحاسيس وليس تقارب األجسادهالتقارب المهم 

 .االنترنيت تفصل بين األشخاص و تجعلهم منعزلين
 :االتجاه الوسطي -ج

المؤيد لتكنولوجيا  هم من االتجاه المعادي واالتجاهئاريتوسط دعاة هذا االتجاه في رؤيتهم للموضوع نظ
يكون مفرطا فيؤدي إلى انعكاسات ال  دون إلى االستعمال المقنن والعقالني، أي استعماال االتصال، بحيث ينا

 .يتخلف وال يتطور غير مرغوبة، وال محدودا جدا بشكل يجعل المجتمع
حول العالقة بين اإلنسان المفكرون التي يطرحها  - المؤيدة أو الناقدة -وبكل هذه المعاني والرؤى"

الهواجس  ، ورغم كافةالمعلوماتي االلكتروني، واإلنسان الصورة والتفاعل عصروتكنولوجيا االتصال، في ظل 
   .والمخاوف لطالما كانت الغاية هي المعرفة

  :لدراسة الميدانيةاإلجراءات المنهجية ل:ثالثا
 :إشكالية الدراسة

 العلمي البحث تطوير سبيل في التي استخدمت األوساط أول بين العلمي عبر الشبكة العالمية؛ من النشر يعد

 هذا الوسط أفراد من فرد الجامعي األستاذ أن وبما الجزائرية، الجامعة غرار على التطور التكنولوجي، مع وتكييفه

 أو التعليمية العملية على مستوى كان سواء التطور، هذا بمواكبة األفراد باقي من كغيره معني فهو والمجتمع،

 .التعليمية العملية



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

587 

 العلمية إنتاج المعرفة خصوصا، الجزائري الجامعي واألستاذ عموما، الجامعي األستاذ مهام بين من ولعل

 النشر خالل من عادية بيئتين مختلفتين، يف وغيرها، وأطروحات والدراسات وأبحاثا مقاالت أشكالها، باختالف

 للعملية وتحقيقا الحاصل التكنولوجي مواكبة للتطور االلكتروني، النشر خالل من ورقمية التقليدي، الورقي

  .وقانونا غرفا اإلعالم حق له وتكفل المعلومة الوصول إلى حق كان، أيا للفرد، تمنح التي االتصالية،
 تقنية األستاذ الجامعي في الجزائر نحو  اتجاهات هي ما:التالي الرئيسي ساؤلتنطلق من الت وهذه الدراسة

  .االتجاهات؟ هذه تشكيل في المتدخلة العوامل هي وما النشر االلكتروني؟ ؛
 :تساؤالت الدراسة

 االلكتروني؟ النشر تقنية نحو الجزائري الجامعي األستاذ يكتسبها التي االتجاهات مصادر هي ما1-

 االلكتروني؟ النشر في الجزائر لتقنية  الجامعي األستاذ تمثل على االتجاهات هذه تأثير ىمد ما 2-

 مؤلفا، بوصفه الجامعي في الجزائر، األستاذ استخدام عدم أو استخدام على االتجاهات هذه تأثير مدى ما 3-

  .أعماله البحثية؟ في االلكترونية للمصادر
  :الدراسة وأهدافها أهمية
 قسم أستاذ ثقة ومدى االتصال، مع تكنولوجيات التدريس هيئة أعضاء تفاعل حجم معرفة محاولة في  تكمن  

 العالقة وكذا المختلفة، والوسائط التكنولوجية للوسائل خالل استخدامه من فيها، 2علم االجتماع بجامعة سطيف

 خصائصه إلى بالنظر العلمية، المعرفة نشر في واستغاللها توظيفها خالل من العالمية للمعلومات، الشبكة وبين بينه

 .المعلوماتي واألمن كحقوق التأليف تطرحها، التي باإلشكاليات اقترنت ما إذا استعمالها في وتحفظه اإليجابية،

 المفاهيم بعض وظهور لتغير علم االجتماع بقسم الجامعي األستاذ مواكبة مدى على للتعرف أيضا وتسعى 

 مع االلكتروني، النشر مفهوم وتطور ظهور ذلك ومن التكنولوجي الحاصل، بالتطور أساسا والمرتبطة الجديدة

 المرتبطة المفاهيم االلكتروني وبعض النشر بمفهوم يتعلق فيما لديه؛ المتكون المعرفي على الرصيد الضوء تسليط

  .به

  :المستخدم المنهج
من أكثرا لمناهج استخداما في مجال فرضت طبيعة الدراسة االستعانة بمنهج المسح بالعينة الذي يعد  

البحوث اإلعالمية باعتباره جهدا علميا منظما يساعد في الحصول على المعلومات والخصائص التي تتعلق 
� S ! K وا��@�ل ا����N:�< اx7&3dة وا7=&ه&ت أراء ا3�[Vعالتي تحاول  بالظاهرة موضع الدراسةG� 

3��N&نا3� �7زVP jIل �< وا��( ��&ت، ا��N&,&تnرات ا&� S ! �0�)�   .ا�Z�� M�N ا
  :البيانات جمع أدوات
وهي المالحظة  راسات؛على بعض األدوات التي تستخدم عادة في مثل هذه الداعتمدت الدراسة فقد   

  :واالستبيان



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

588 

  :المالحظة -أ
 العلمية، لمواقعا مختلف مع مالحظة اإلبحار وقد تم استخدامها من خالل تعد من أهم أدوات جمع  البيانات؛  

 على الفضاءات من وغيرها منتديات بوابات، الكترونية، مجالت علمية الكترونية، دوريات افتراضية، مكتبات من

 عامة، وأساتذة بصفة الجزائريين الجامعيين لألساتذة والفكرية العلمية اإلسهامات غياب حيث تم تسجيل  ،األنترنت

 مكننا امم وغيرها، راسات وبحوث ود مقاالت من االنترنيت، على ،خاصة بصفة) 2سطيف ( علم االجتماع قسم

 مرحلة في المالحظة أداة ساعدتنا كما االستطالعية للدراسة، المرحلة في الواقع عن أولية صورة تكوين من

 في مالحظتها تم معينة معطيات أو مواقف تعكس التي األسئلة راج بعضإد حيث من االستبيان، أسئلة صياغة

 .االنترنيت في اإلبحار ةعملي

  :االستبيان- ب
قائمة من األسئلة التي "يعرف االستبيان بأنّهو البيانات، لجمع أداة بوصفها المقننة االستبيان صحيفة استخدمت   

 توزيع االستبيان مت وقد يحضرها الباحث من أجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة

  .بطريقة قصدية اختيارهم تم ،علم االجتماع قسم أساتذة من أستاذا 60 على
  :دت كاآلتيحد :مجاالت الدراسة �

.                                                                                                                     1978سطيف، أنشئت عام  فرحات عباسجامعة : المجال المكاني •
  .أساتذة قسم علم االجتماع :المجال البشري  •

  .2014جانفي : المجال الزمني •
  :وعينته الدراسة مجتمع 

 المجتمع أو األفراد كافة يشمل أن يستطيع ال البحث لمجتمعات دراسته عند الباحث أن محجوب يرى
 هذا من محددة عينة الباحث يختار لهذا جدا، كبيرة مادية وتكاليف ووقتًا جهدا يتطلب هذا ألن بأسره،
  لدراسته المجتمع

 وهي االلكتروني؛ النشر الجزائرنحوتقنية في الجامعي األستاذ اتجاهات:هو البحثية الورقة وموضوع
 مصغرة صورة هي التي العينة، أسلوب يستخدم الذي المسحي المنهج على فيها اعتمدنا ميدانية دراسة
  .واإلمكانيات والمال الجهد تقليل بهدف اختيارها يتم بحيث األصلي، البحث لمجتمع

  :التعريفات اإلجرائية
  : االتجاه

 يكون والذي والقضايا، المواضيع مختلف حول الفرد يكونها التي األحكام تلك الدراسة هذه في به يقصد

 النشر خالل من والتكنولوجيا، لالنترنيت اماستخد جراء ومعتقدات أفكار من الفرد يكتسبه بما كبير بشكل مرتبطا
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 تبني تجاه تهم سلوكا من انطالقا ،االجتماع علم بقسم األساتذة اتجاهات على ستناراد في وسنركز االلكتروني،
  .تجاهه إيجابيا أو سلبيا موقفا يمثل ما عدمه، من االلكتروني النشر تقنية

  
  

  :العلمي االلكتروني النشر
 من.. بحوث راسات، د مقاالت، العلمية المادة أو المعلومة نقل فيه يتم الذي النشر من النوع ذلك به نقصد
 وما اآللية الحاسبات) الحديثة التكنولوجيات على اعتمادا (القارئ) المتلقي إلى (الجامعي األستاذ المؤلف، المرسل

 .االنترنيت شبكة على البث ثم فالتجهيز التسجيل في  وسائط من بها يرتبط

  :االنترنيت
 وتبادل نشر والقارئ الجامعي األستاذ- للمستخدم تتيح التي االتصالية الوسيلة تلك راسةالد هذه في بها يقصد    

 االتصال منظومة في االلكتروني النشر أهداف تحقيق بهدف تفاعلية، عالقة في العلمية والمواد المعلومات

  :بينها ومن العلمي،
 .العالم أنحاء كل في المستخدمين لجميع للمعلومات العالمية الشبكة على المعلومات إتاحة �

 .العربية باللغة المحتوى خاصة االنترنيت، شبكة على العلمي المحتوى إثراء �

  .العلمية المادة إنتاج في االلكترونية المصادر استخدام �
  : السابقة الدراسات
 مهماً تراثاً تشكل فهي وبنائه تكوينه في مهماً عنصراً العلمي البحث مجال في السابقة الدراسات تعد
 بصورة البحث بموضوع المرتبطة السابقة للدراسات ونعرض الباحث عليه يطلع أن البد غنياً ومصدراً
  :  وهي مباشرة غير أو مباشرة

  . الجزائريين استكشافية لالنترنيتيين  دراسة والمعلومات، اإلعالم مجتمع :وعنوانها  لعقاب محمد دراسة-

 أحدثتها التي التحوالت طبيعة ما هي :اإلشكالية في وتمحورت ، 2001 عام الدراسة هذه د أجريتوق

 من مفردة 176 الدراسة هذه عينة ضمت البشري؟، وقد المجتمع على والمعلومات لإلعالم الحديثة التكنولوجيا

  .العاصمة مستوى على االنترنيت، ومقاهي الميدياتيك في مستخدمي االنترنيت من وهم ، 250 أصل
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 :يلي ما الدراسة، هذه نتائج بين ومن

 الرقمية التقنية بفعل تحسن الرسالة من مكنت جدا، عالية استفادة استفاد االتصالي، -اإلعالمي المجال �

 والتعبير النشر حرية تعزيز أمكن االتصال الشبكاتي تقنية وبفضل الوضوح، عالية والصورة

 .واالتصال
 االنترنيت، طريق تلتقي عن التي االفتراضية المجتمعات باسم تعرف جديدة، رونيةالكت مجتمعات ظهور �

 الفيروسات ونشر المعلوماتية الكترونية كالقرصنة مشاكل وهي جديدة اجتماعية مشاكل معها وظهر

 ..فيه المرغوب غير للمحتوى والترويج

 توزيع شركات أو ظهور االستخدام حيث من سواء سريعة، بوتيرة يتم الجزائر في االنترنيت انتشار - �

 إلى االلكتروني البريد من تنوع استخداماتها، عن فضال جزائرية، بحث محركات إنشاء أو الخدمات،

 .وغيرها النقاش إلى فرق بعد،  عن التعليم إلى العلمي البحث
 المتاحة والدوريات األرشيف المفتوح نحو العرب الباحثين اتجاهات:بعنوان بوعزة صالح المجيد عبد دراسة-  

   االنترنيت شبكة خالل من مجانا
 الدراسة للتحقق سعت مختلفة، وقد اختصاصات في عربيا باحثا ستين من تتكون عينة أجرى الباحث على

 المكتوب العلمي االتصال نموذج نحو قابوس بجامعة السلطان العربي الباحث اتجاه يزال ما :التالي الفرضية من

  ، النموذج هذا يشهدها التي ت ا التطور من بالرغم غير إيجابي الحر لوصولا على يعتمد الذي
  -:الدراسة هده إليها توصلت التي النتائج أهم ومن  
 طريق عن ت را المباد بهذه علموا والذي مجانا متاحة دوريات في نشروا الذين المؤلفين نسبة بلغت �

 . 42 %مؤسساتهم
 الوصول بأهمية مبدأ اإليمان في يكمن مجانا متاحة مجالت في رالنش ء ورا كان الذي الرئيس السبب- �

  .العلمي البحث عن الناتجة المعلومات إلى الحر
- )� ا�H�l( �0ى ا������	�� ا��:�  "و:���[	Cecelia Brown :ون -.ا �����J	 درا

N�BD.<ا����م ��   ا� )���Hl1999 !&م ".  ا� . 
 تزيد وخدمات مقترحات لبرامج  تقديم وكذا الطلبة، هؤالء عند علوماتيالم الوعي مستوى استكشاف إلى تهدف  

 وتقييم إيجاد في المؤثرة والعوامل تصوراتهم يوضح استبيان خالل من المعلومات، عن البحث على هؤالء قدرة من

 :التالي عن اسة الدر هذه نتائج وقد كشفت المطلوبة، المعلومات واستخدام

 الوصول للمعلومات على قادرون فهم المعلوماتي، الوعي من درجة لىع الطبيعية العلوم طلبة �

 .المعلوماتية احتياجاتهم لتلبية وتقييمها بكفاءة واستخدامها
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 إلعداد يستخدمونها% 25 دراسية،  رات مقر إلعداد المعلومات يستخدمون الطلبة من 27% إن - �

 العلمية والرسائل األبحاث

  .العامة المعرفة ولكسب شخصية ألغراض المعلومات عن ثونويبح%11الخاصة، للمشاريع  %47 �

 :ا���	jU ا��	�( ��0را�( ا���0ا��(

��	ذ :V+( :اbول ا����رbا ���	Bم ا�V:Q	- ��zا P��.��Fوا  

 من92 %  أكثر من أن حيث كمبيوتر، جهاز يملكون واالتصال اإلعالم علوم قسم أساتذة أغلبية �

 نسبة أن كما عدمه، من الكمبيوتر امتالك السن بنسبة لمتغير عالقة وال اآللي، عالماإل جهاز يملكون المبحوثين

 .بين الجنسين متساوية الكمبيوتر امتالك

 جهاز المتبقي اقتنى الثلث فيما سنوات، 10 من أقل منذ اآللي اإلعالم جهاز يملكون المبحوثين ثلثا �

 إنتاج مادة في اآللي اإلعالم جهاز يوظفون علم االجتماع سمق أساتذة أغلبية .سنوات 10 من أكثر منذ الكمبيوتر

 58% من وأكثر علمية، مادة إنتاج الكمبيوتر في جهاز يوظفون المبحوثين من  91% من أكثر أن حيث علمية،

 .المساعدين األساتذة من هم هؤالء من 

 أكثر أن حيث االنترنيت، كةبشب مربوطة اآللي لإلعالم علم اإلحتماع أجهزتهم قسم أساتذة أرباع ثالثة �

 .العنكبوتية مربوطة بالشبكة أجهزتهم المبحوثين من  72 %من

 برامجها في والتحكم االنترنيت شبكة استخدام في معينة مهارات يملكون المبحوثين من  95 %حوالي �

 .عالية متوسطة أو رات مها يملكون هؤالء من  96% ونسبة وتطبيقاتها،

 حوالي يملك بحيث االنترنيت، شبكة على الكترونيا فضاء يملكون (54 %) المبحوثين نصف من أكثر �

 .مدونات منهم  31 %من يملك أكثر حين في شخصية، مواقع هؤالء من%  52

��	ذ ا�B	ه	ت ���E� ND	در :ا�
	�� ا����رbا ���	Bا� ��م ��]O� .c�و�� ا�.���Fا:  

 من أكثر أن حيث الوسائل التكنولوجية، مع التعامل في معينة قابلية علم اإلحتماع لديهم أساتذة أغلبية �

 نجد كما منها، الباقون ينفر حين في التكنولوجيا، للتعامل مع معينة قابلية يملكون المبحوثين من  %95

لديهم  بالمائة 31 من وأكثر التكنولوجيا، مع للتعامل متوسطة قابلية لديهم من هؤالء  64 %من أكثر أن
 .عالية قابلية
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 حين في التكنولوجيا، مع التعامل في متوسطة قابلية يملكن - اإلناث -المبحوثات من  75 %من كثرأ �

 .التكنولوجيا مع التعامل في قابلية كبيرة يملكون الذكور المبحوثين من  48% من أكثر نجد

  .ذكور ةأربع لكل أنثى علم اإلحتماع بمعدل أساتذة لدى التكنولوجيا مع التعامل في القابلية تنعدم �
 الذين من هم التكنولوجيا  مع التعامل في متوسطة قابلية يملكون ممن المبحوثين من23 %  من أكثر �

 في عالية قابلية يملكون الذين المبحوثين من بالمائة 15 من أكثر أن كما سنة، 40 و 33 بين تتراوح أعمارهم

 .سنة 32 و 25 بين أعمارهم تتراوح من الذين هم التكنولوجيا مع التعامل

 التكنولوجيا، مع التعامل في القابلية انعدام في الرئيسي السبب هو بالتكنولوجيا التحكم في القدرة عدم �

 .الصفة هذه لديهم تنعدم ممن  4.4% لحوالي بالنسبة

 من % 71 من أكثر أن حيث االنترنيت، بشبكة متوسطة ثقتهم علم اإلحتماع قسم أساتذة أرباع ثالثة �

 .العنكبوتية الشبكة في كبير بشكل % 23 من أكثر يثق في حين العالمية، الشبكة في متوسطة همثقت المبحوثين

  .اإلناث المبحوثات مقارنة االنترنيت شبكة في ثقة أكثر الذكور المبحوثون �

 المواد قرصنة وتيرة تصاعد إلى أساسا يعود االنترنيت شبكة في المبحوثين لدى الثقة انعدام أسباب �

 الفراغ وكذا االنترنيت على المنشورة للمواد العلمية الفكرية الملكية حقوق ضياع ثم الشبكة، على الموجودة

 .العالمية على الشبكة التعامالت تسيير في القانوني

 على اعتمادا أكثر الذكور المبحوثون -االنترنيت شبكة على علمية مواد ينشرون المبحوثين من فقط /26 �

 .اإلناث-  المبحوثات مقارنة االلكتروني العلمي النشر

 مقارنة االنترنيت شبكة على علمية مواد ينشر من أكثر هم أ درجة مساعدين أساتذة درجة من المبحوثون �

 .األخرى العلمية الدرجات من األساتذة بباقي

 شبكة على مواد علمية ينشر من أكثر هم سنوات عشر من أقل مهنية خبرة يملكون الذين المبحوثون �

 .يتاالنترن

 أسباب لديهم توجد ال االنترنيت شبكة على علمية مواد ينشرون ال الذين المبحوثين من  36% :حوالي  �

 .الشبكة على النشر هؤالء كيفية من  22% من أكثر يجيد ال حين في العزوف، لهذا
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 حوالي الجمهور، من ممكن قدر أكبر مع للتواصل جديدا فضاء االلكتروني النشر يعتبرون المبحوثين من  �

 المطبوع لتحويل وسيلة مجرد أنه  14% ويرى التقليدية، وتوزيع المواد إنتاج تسهل تقنية أنه يرون منهم  %43

 وتسهل حقوق التأليف تهدد تقنية المبحوثين من  18% من أكثر اعتبره حين في نسخة الكترونية، إلى الورقي

 .الشخصية المواد قرصنة عملية

 ا����B� )HJ	ه	تاF �?\�.:ا�
	�h ا����ر�: ^
��	ذ ��bا ���	Bم ا��]O�� و��.���Fا .c�ا�. 

��&ع قسم أساتذة غالبية �.Xالمبحوثين من  93 %أكثر من أن حيث االنترنيت، يستخدمون ! 1 ا 

 .الواب يستخدمون

 جمهور تفاعل أكدوا االنترنيت شبكة على علمية مواد ينشرون الذين المبحوثين من  82% من أكثر �

 .قبلهم من المنشورة المواد مع ابالو

 الشبكة على المنشورة العلمية موادهم على الواب جمهور تعليقات يعتبرون المبحوثين من  60% حوالي �

 بعض وتقويم لتصحيح را مصد يعتبرونها42 %من وأكثر المنشورة، المواد في النقاد راء آ لمعرفة مصدرا

 .األفكار

 قبل من االنترنيت شبكة على المنشورة العلمية المواد مع فاعلونيت ال المبحوثين من  55% من أكثر �

 .تعليقات ترك عدم خالل من آخرين، باحثين

 العلمية وادهم بم االستدالل يعتبرون االنترنيت شبكة على ينشرون الذين المبحوثين من  58 %من أكثر �

 .العلمي تاجاإلن مواصلة على حافزا المختلفة راسات والد األبحاث في االلكترونية

 على العلمية موادهم يتابعون ال االنترنيت شبكة على ينشرون الذين المبحوثين من  65% من أكثر �

 .ال أم للسرقة تعرضت موادهم كانت إن يعلمون وال الشبكة،

 في االلكترونية الجرائم على تعاقب التي القوانين تفعيل عدم يعتبرون المبحوثين من  65% حوالي �

 .االلكتروني بالفضاء السلطات الرسمية اهتمام عدم ويعكس المؤلف، حق في جريمة الجزائر

 النشر تقنية من استخدام تحد ال االلكترونية الجرائم أن يعتقدون المبحوثين من  52% من أكثر �

 .االلكتروني
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 رللمصاد األستاذ الجامعي استخدام عدم أو استخدام على المكتسبة االتجاهات تأثير :المحور الرابع
 .البحثية أعماله في االلكترونية

 الذكور مجموع المبحوثين من 92% حوالي أن نجد حيث علمية، مواد ألفوا أن لهم سبق المبحوثين من89 % �

 .المبحوثات اإلناث مجموع من  75% مقابل يؤلفون،

 أكثر أن حيث ثهم،بحو في بالمصادر االلكترونية مرجعيا يستدلون علم اإلحتماع قسم أساتذة أرباع ثالثة حوالي �

 األساتذة نجد حين في العلمية، موادهم تأليف في االلكترونية يستخدمون المصادر المبحوثين من  73% من

 .المصادر من النوع هذا يستخدم من أكثر هم ب و أ-  الدرجتين المساعدين من

 ثانوي بشكل عليها دونيعتم  التأليف في االلكترونية المصادر يستخدمون الذين المبحوثين من  80% حوالي �

 .أساسي وليس

 االلكترونية، المصادر في استخراج المحكمة االلكترونية الدوريات على يعتمدون المبحوثين من  94% من أكثر �

 .للمؤلفين المواقع الشخصية على يعتمدون منهم  77% من وأكثر

 المواقع في المنشورة اللكترونيةالمصادر ا استخدام مقابل رسوم لدفع مستعدون المبحوثين من  70 %من أكثر

  .المحكمة والدوريات

 استخدامهم عند بالمؤلفين اآلخرين، المتعلقة التأليف لحقوق احترامهم أكدوا المبحوثين من  94% من أكثر �

  .التأليف في االلكترونية للمصادر

)��	8:  

 وهو الجزائر، في كاديميةالدراسات األ في مباشر بشكل إليه التطرق يتم لم بموضوع الدراسة هذه اهتمت

  .النشر االلكتروني تقنية علم اإلحتماع نحو أساتذة اتجاهات
 إلى يميلون ال علم اإلحتماع  أساتذة أن إلى -تساؤالت ثالثة طرح من انطلقت التي– الدراسة هذه وتوصلت

 من مجموعة إلى أساسا راجع االتجاه وهذا الجمهور، من قدر ممكن أكبر مع للتواصل جديدة كوسيلة االلكتروني النشر

 تقنية لنشر استخدام تجاه إيجابي لسلوك اكتسابهم على سلبا تؤثر أنها األساتذة هؤالء التي يعتقد والعوامل األسباب

 الفكرية، الملكية حقوق وضياع والجرائم االلكترونية القرصنة خطر من علم اإلحتماع يتخوفون فأساتذة االلكتروني،

 شبكة على المنشور العلمي إنتاجهم لمسار متابعتهم عدم عن ينشرون الكترونيا من أغلب فيه عبر الذي الوقت في

  .النت على مواد علمية ينشرون قسم علم اإلحتماع ال أساتذة ربع من أقل أن استنتاج إلى النهاية أدى في ما االنترنيت،
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  عنوان المداخلة

  التعليم العالي و البحث العلمي في ظل
  علوماتية و تكنولوجية االتصالالثورة الم

  فاطمة مخلوفي . أ                                   نادية بوضياف بن زعموش . د 
  مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم المكيف           مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم المكيف         

  إلجتماعية                           كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية كلية العلوم اإلنسانية وا  
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة                                 جامعة قاصدي مرباح ورقلة     

  : الملخص 
ها و اختالف يتسم العصر الحالي بالتطور السريع و المستمر في تزايد كم المعلومات و تنوعها و تعدد أشكال    

وفي ظل التطور المذهل في إنتاج الوسائل والتقنيات الحديثة لالتصاالت . مصادرها و التي سميت بالثورة المعلوماتية 
ونقل المعلومات أصبحت هناك ضرورة لمواكبة كل هذه التغيرات و التعامل مع الثورة المعلوماتية التي أثرت وبشكل 

ى األصعدة االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و التعليمية ، و تقع  المسؤولية  واضح على نمط الحياة اإلنسانية عل
على القائمين على التعليم مواكبة الثورة المعلوماتية و التطور السريع لتكنولوجيا االتصال بهدف  االرتقاء عبر 

ها تشهدتفرضها التطورات التي يواجه قطاع التعليم العالي عدة تحديات . تحسين مستوى التعليم و البحث العلمي 
وأصبح سوق العمل يحتاج إلى إطارات تتسم بالفكر ،الساحة الدولية في ظل الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال 

الجامعة ملزمة بتبني سياسة تعليمية  مما جعلالمبدع و القدرة على التكيف مع سرعة االختراعات و المستجدات ، 
  . التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات و االتصال للحاق بركب التنمية فعالة تواكب عبره هذا 

في مختلف  إن للتعليم العالي دورا أساسيا في بناء اإلنسان وتنميته إذ أنه يمثل الركيزة األساسية للتقدم و التطور     
أن يسعى التعليم العالي و الجامعات مجاالت التنمية و يمثل اإلنسان غاية التنمية ووسيلتها ، لذا أصبح من الضروري 

إلى تزويده بالكفاءات و المهارات المناسبة حتى يقوم بدوره الكامل في إحداث التنمية في مختلف المجاالت في ظل 
التوجهات المحلية و العالمية و قضايا العصر المتجددة التي تتسم بالسرعة في االختراعات و التغير و التفجر 

  . ر المعلوماتي المستم
ويحظى التعليم العالي باهتمام متزايد في مختلف دول العالم وينظر لمؤسساته بوصفها المصدر األساسي للموارد     

حيث أن مستقبل مجتمعاتنا يتقرر في .  البشرية التي يحتاج إليها البلد للنهوض بالتنمية في مختلف مجاالت الحياة 
ن مخرجات مؤسسات التعليم العالي تعتبر مدخالت التنمية و هذا ما جعلنا جامعاتنا و قاعاتها الدراسية و مخابرها أل

و بناءا على ما سبق سنتناول موضوع واقع التعليم و . نؤكد على توجيه االهتمام بالتعليم العالي الرتباط ذلك بالتنمية 
سبق سنحاول في هذه المداخلة  و بناءا على ما   . البحث العلمي في ظل التطور التكنولوجي للمعلوماتية و االتصال 
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وذلك بالتطرق . تسليط الضوء على التعليم العالي و البحث العلمي في ضوء الثورة المعلوماتية  و تكنولوجيا االتصال 
  : إلى 

 . ماهية الثورة المعلوماتية و تكنولوجيا االتصال  �

 . واقع التعليم العالي في الجزائر في ظل الثورة المعلوماتية  �

 . تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التعليم العالي و البحث العلمي أهمية  �

  . الصعوبات و التحديات التي تواجه التعليم و البحث العلمي  �
  

  .  تكنولوجيا االتصال  ـــــالثورة المعلوماتية  ـــالتعليم العالي و البحث العلمي  : الكلمات المفتاحية 
  :مقدمة 
الساحة الدولية في ظل الثورة  شهدتهام العالي عدة تحديات تفرضها التطورات التي يواجه قطاع التعلي     

المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال وبهذا أصبح سوق العمل يحتاج إلى إطارات تتسم بالفكر المبدع و القدرة على 
ة فعالة تواكب عبره التكيف مع سرعة االختراعات و المستجدات ، فأصبحت الجامعة ملزمة بتبني سياسة تعليمي

  . هذا التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات و االتصال للحاق بركب التنمية 
إن للتعليم العالي دورا أساسيا في بناء اإلنسان وتنميته إذ أنه يمثل الركيزة األساسية للتقدم و التطور في     

، لذا أصبح من الضروري أن يسعى التعليم مختلف مجاالت التنمية و يمثل اإلنسان غاية التنمية ووسيلتها 
العالي و الجامعات إلى تزويده بالكفاءات و المهارات المناسبة حتى يقوم بدوره الكامل في إحداث التنمية في 
مختلف المجاالت في ظل التوجهات المحلية و العالمية و قضايا العصر المتجددة التي تتسم بالسرعة في 

  . تفجر المعلوماتي المستمر االختراعات و التغير و ال
ويحظى التعليم العالي باهتمام متزايد في مختلف دول العالم وينظر لمؤسساته بوصفها المصدر األساسي     

حيث أن مستقبل .          للموارد البشرية التي يحتاج إليها البلد للنهوض بالتنمية في مختلف مجاالت الحياة 
قاعاتها الدراسية و مخابرها ألن مخرجات مؤسسات التعليم العالي تعتبر  مجتمعاتنا يتقرر في جامعاتنا و

و بناءا على ما . مدخالت التنمية و هذا ما جعلنا نؤكد على توجيه االهتمام بالتعليم العالي الرتباط ذلك بالتنمية 
  . و االتصال  سبق سنتناول موضوع واقع التعليم و البحث العلمي في ظل التطور التكنولوجي للمعلوماتية

  : إشكالية المداخلة : أوال 
  : سوف نحاول من خالل هذه المداخلة معالجة اإلشكالية التالية      
  ما أهمية إدراج تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التعليم العالي ؟  - 

  : وتتفرع عدة أسئلة و هي 
  . مفهوم الثورة المعلوماتية و تكنولوجيا االتصال  - 
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  دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التعليم العالي و البحث العلمي ؟ ما هو  - 
  ما هو واقع التعليم العالي في ظل الثورة المعلوماتية ؟  - 
  ما هي الصعوبات و التحديات التي تواجه التعليم و البحث العلمي ؟  - 

  : أهمية المداخلة : ثانيا 
ابي الذي يلعبه التعليم العالي في مسيرة نهضة و تقدم المجتمعات تكمن أهمية الدراسة في أهمية الدور االيج

وكذلك في إرساء قواعد الدولة و مؤسساتها الحديثة بما فيها نظام التعليم الذي تسعى الدولة إلى التجديد فيه في 
  .  ظل االنجازات العلمية العالمية الحديثة و المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات          و االتصال

  : أهداف المداخلة : ثالثا 
تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية إدراج الوسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي و البحث العلمي 
و معرفة أهم الصعوبات و التحديات التي تواجه التعليم و البحث العلمي في خضم التطور الهائل و التسارع 

  . االتصال لتكنولوجيا المعلومات و 
  : منهج المداخلة : رابعا 

اعتمدنا في هذه المداخلة على المنهج الوصفي التحليلي و ذلك من خالل دراسة و تحليل أهمية تكنولوجيا 
مع التطرق إلى تحديد و تحليل مختلف . االتصاالت و المعلومات بالنسبة للتعليم العالي و البحث العلمي 

  . البحث العلمي  الصعوبات التي تواجه التعليم و
  : و لمعالجة اإلشكالية سوف نتناول العناصر التالية 

  . مفهوم تكنولوجيا المعلومات و تكنولوجيا االتصال  �
  . دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التعليم العالي و البحث العلمي  �
  . واقع التعليم العالي في ظل الثورة المعلوماتية  �
  . تي تواجه التعليم و البحث العلمي الصعوبات و التحديات ال �
  : ماهية تكنولوجيا المعلومات و االتصال : أوال 

قبل التطرق إلى تعريف تكنولوجيا المعلمات و االتصال نبدأ بتحديد مصطلح ثورة تكنولوجيا االتصال     و 
  . تكنولوجيا المعلومات لنخلص في األخير إلى تعريف هذه التكنولوجيا 

نولوجيا االتصاالت تلك التطورات التكنولوجيا في مجاالت االتصاالت التي حدثت خالل القرن يقصد بثورة تك
العشرين و التي اتسمت بالسرعة في االنتشار و التأثيرات الممتدة من الرسالة إلى الوسيلة إلى الجماهير داخل 

  : المجتمع الواحد أو بين المجتمعات و هي تشمل ثالث مجاالت 
  . مات أو ذلك االنفجار المعرفي الضخم المتمثل في الكم الهائل من المعرفة ثورة المعلو - 
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ثورة وسائل االتصال المتمثلة في تكنولوجيا االتصال الحديثة التي تبدأ باالتصاالت السلكية و الالسلكية و  - 
  . تنتهي باألقمار الصناعية و األلياف البصرية 

ت بوسائل االتصال و اندمجت معها و االنترنت أفضل مثال على ذلك ثورة الحاسبات االلكترونية التي التصق - 
 .  

أما مفهوم تكنولوجيا المعلومات فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل و نقل و تخزين 
المعلومات في شكل الكتروني وتشمل تكنولوجيا الحاسبات اآللية ووسائل االتصال و شبكات الربط و أجهزة 

  .فاكس و غيرها من الوسائل التي تستخدم في االتصاالت ال
  : و تعرف أيضا كما يلي 

  Infomation technology    تكنولوجيا المعلومات  
   

هي مجموعة المعارف و المعلومات في مختلف المجاالت و التي يتم تشغيلها وفقا إلجراءات و تقنيات و موارد 
و معالجتها و إتاحة استرجاعها أو نقلها و يمكن اعتبارها كذلك دمج بشرية و تجهيزات بهدف جمعها و تخزينها 

بين أجهزة الحاسبات و تكنولوجيا االتصاالت الحديثة بهدف استيعاب و اختزان و استرجاع المعلومات مهما 
و السؤال الذي يطرح ما هي المعلومات ؟ وما هو مجتمع المعلومات ؟ ولإلجابة .اختلفت مصادرها و أشكالها 

 :  على السؤالين سوف نتناول العناصر التالية 

  :  اــــــتعريف المعلومة و أهميته: أوال    
  :تعريفها  -1

تشكل المعلومة العصب المحرك ألي نشاط يقوم به إنسان في ممارساته اليومية على اختالف مجاالت 
ف يتم التعرف على كل واحد منها استخدامها ، و نظرا للتداخل بين مفهوم كل من المعلومات و البيانات ،سو

  .                  على حدا
  :البيانات  •

المادة الخام الالزمة إلنتاج المعلومات وذلك طبقا لمفهوم النظام بحيث تمثل البيانات :" تعرف البيانات بكونها 
                                         " .                                المدخالت و المعلومات المخرجات و هذا بعد المعالجة

هي عبارة عن تعبيرات لغوية أو رياضية أو رمزية أو مجموعة منها و يتم التعارف على استخدامها : " كما أنها
لتمثل األفراد و األشياء و األحداث و المفاهيم اى تشير البيانات ألي حقائق خام أو مشاهدات و التي تصف 

أن المعلومات هي عبارة عن بيانات وضعت في محتوى ذات معني و داللة لمتلقيها بحيث  ظاهرة معينة ويرى
.                                                                                                                يخصص لها قيمة ألنه يتأثر بها أو ألنها تحقق له منفعة
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التعريفين يتضح أن البيانات تشكل المادة الخام  األساسية الذي تـنتج  منها  من خالل هذين 
  .  ةـــــالمعلوم

  
      

  :المعلومة •
  . 1"عبارة عن بيانات تم تصنيفها و تنظيمها بشكل يسمح باستخدامها و االستفادة منها: " أما المعلومة فهي بأنها

و  يتم معالجتها و تحويلها إلي معلومة ,وث ظاهرة أو موقفإذن هي البيانات التي يمكن الحصول عليها عند حد
  .تخدم الموقف
أساس المعرفة و مزودها بالمعطيات و البيانات و الرموز ، و مخزونها من الوثائق و : " و هي أيضا 

دد له األرشيفات و بنوك المعطيات التي ترويها وتغذيها و المعرفة امتداد للمعلومة تصفى ما توفر منها هيكله تح
  "       .السير وره و تضع له السياق

وفقا لهذا التعريف يتضح أن المعلومة حاملة للمعرفة و المعرفة حاضنة للمعلومة يلتقيان في الهدف ويتقطعان  
  .   في الغاية

                  :                                                                                 أهمية المعلومة  -2
, اقدر الناس على التخطيط و التعامل مع األشياء هم من يمتلكوا المعلومات بمختلف صورها و أشكالها 

:                                                                                      فالمعلومة ذات أهمية بالغة و التي تظهرها النقاط التالية
و في اإلدارة على اختالف مجاالتها و ,راك  الظروف المحيطة بناء سواء في الحياة  الخاصة أو العامة إد - 

.                                                           أو في مجال الدفاع الوطني و األمن القومي , أو في مجال البحث العلمي, مستوياتها
.                              و طبيعته و التعرف على أبعاد هذا التغير, ف المحيطة من تغيرإدراك ما يطرأ على الظرو - 
إلى غير ذلك من البدائل المختلفة حسبما , أو التأقلم معه, أو تطويقه ,التعرف على سبل التعامل مع هذا التغير - 

                                                                .                                             تملي ظروف الموقف
  .                                                                         و اتخاذ القرار بشأنه, تحديد البديل المناسب - 
                                                .                                                       تنفيذ القرارات - 
  .                                                                                               متابعة نتائج التنفيذ - 

                           :                                                      خصائص المعلومة و مصادرها : ثانيا   
  :                                                                                                     خصائصها -1
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عادة ما تكون المعلومة مرتبطة بحدث أو موقف لذا نجد أنها تختلف باختالف الموقف فقد تكون كمية ،وصفية 
  الخ ...  ،رقمية
 :وزمالئه عشرة خصائص أساسية للمعلومات وذلك على النحو التالي Bruchدد وقدح

قبل ذلك بفترة  ومعني هذا عدم وصول المعلومات لمتخذ القرارات بعد الحاجة لها أو:التوقيت •
 .طويلة ،  الحتماالت تقادمها

هيزها و و تكون في إجراءات القياس المستخدمة في إعداد المعلومات و تشغيلها و تج:  الدقة •
 .تلخيصها و عرضها

 .أي درجة خلو المعلومات من األخطاء سواء كانت لغوية أو رقمية: الصحة •
 .إمكانية التعبير عن المعلومات باألرقام و النماذج الكمية إذا لزم األمر:  إمكانية التعبير الكمي •
ون نفس درجة االتفاق فيما بين المستخدمين المختلفين عندما يتفحص : إمكانية التحقق •

 .المعلومات
����OH�8 ا��-�ل إ�   وا�k ا�'@! درI� ا�,�5د و :�"

، أو  المتلقيأي غياب النية في تعديل أو تحريف المعلومات للتأثير على : الخلو من التحيز •
 .لتحقيق أغراض خاصة

 .اكتمال المعلومات:الشمول •
 .مدى ارتباط المعلومات بمتطلبات المستخدم المحتمل لها : المالئمة •
 . مدى خلو المعلومات من الغموض : الوضوح •

  :                                                               معلومة عدة مصادر و هيلل:  مصادرها-2 
  .يمكن الحصول على أجوبة جزئية لمشكل معين عن طريق مالحظة األحداث المرتبطة به: المالحظة •
لتجارب ) الخ...اآلالت ، األنشطة األفراد ،(مصادر المعلومات وذلك عن طريق إخضاع :  التجربة •

 .تخضع للحكم،وكلما كان تصميم التجربة جيدا كلما كانت النتائج موثوق فيها أكثر
وهو مصدر معلومات غني يحتاج إلى التخطيط الجيد و الخاصة فيما يخص إعداد قوائم : المسح •

 .صدر أهمية بالغة في الدراسات التسويقية االستبيان و اختيار العينة،و يكتسي هذا الم
هام جدا خاصة من خالل  من خالل مختلف التقارير التي يعدها أجزائها و هو مصدر: المؤسسة •

 .إنتاجه للمعلومات التي تصحح االنحرافات التي قد تعرض له المؤسسة
،  اتب البحوثيتمثل في المعلومات التي يمكن الحصول عليها من مك:البيئة الخارجية للمؤسسة •

، االستشارات و النشرات المختلفة لهيئات خاصة أو حكومية لكن يجب توخي الحذر في  اإلحصاء
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استعمال مثل هذه المعلومات و ال يجب اعتبارها في جميع األحوال صحيحة بصفة مطلقة كما أن تعدد 
                               .مصادر المعلومة الواحدة مفيدة جدا في تقييم مدى دقتها و تمثيلها للواقع

تساهم المعلومة في تحقيق منافع تؤدي إلى تسهيل أو تعقيد استخدام المعلومة ذاتها  :منافع المعلومة : ثالثا     
  :و يمكن أن نفرق بين ثالثة منافع أساسية و هي

و احتياجات و  و تعبر عن مدى صياغة المعلومات في الشكل أو الصورة التي تتفق:  المنفعة الشكلية .1
قدرات المستخدم المتوقع لها، فقد يعبر عنها في صورة جداول أو رسوم بيانية أو صور معادالت 

  الخ...رياضية
  .يتم توفير المعلومات في الوقت الحاجة إليها التخاذ القرارات المالئمة  :  المنفعة الزمنية .2
  .تم الحصول عليها في المكان المناسب حيث يصبح للمعلومات قيمة أعلى عندما ي :المنفعة المكانية  .3
 .يصبح للمعلومات قيمة أعلى عندما يتم حيازتها بواسطة متخذي القرارات  :المنفعة الحيازية  .4

 :                                                                                                   نظام المعلومات

مع المعلومات، وتحولها، لتنتج أخرى جديدة، وتعد المعلومة مورد مكلف للمؤسسة و تعمل المؤسسة على ج 
مؤثرا  في نفس الوقت بحياتها، ألن أي حركة داخلية أو خارجية لها أثر الرجعي يولد معلومات في صورة 

  وحتى تتم عملية إنتاج المعلومة واستعمالها يجب أن . كمية  أو نوعية ،
  .المعومات يتوفر ما يسمى بنظام 

و تطور مفهوم نظام المعلومات                                                                          مفهوم:أوال   
:   
  :                                                                                          تعريف نظام المعلومات  -1
النظام الذي يجمع و يحول و يرسل المعلومات في المنشاة و يمكن أن يستخدم أنواعا :" المعلومات و يمثل نظام 

  " .عديدة من نظم المعلومات لمساعدته على توفير المعلومات حسب احتياجات المستفيدين
و بالتالي رفع إذن فهو يعمل على توفير المعلومات التي يحتاج لها المديرون التخاذ القرارات الخاصة بفعالية 

   .مستوى األداء و تحقيق األهداف التنظيمية
مجموعة متجانسة ومترابطة من األعمال ، العناصر والموارد تقوم بتجميع تشغيل : " وكما يعرف أيضا بأنه 

إدارة ورقابة البيانات بغرض اإلنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات من خالل شبكة من خطوط 
   " .تصالالقنوات اال

فنظام المعلومات هو عبارة عن عملية إنتاج و تجهيز و تدبير المعلومات و األنشطة و القنوات في بيئة معينة 
  .ذه البيئةــبهدف تداولها في ه
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نظام المعلومات هو اآللية التي يتم من خاللها تجميع البيانات :" و من خالل ما سبق يمكن تقدم التعريف التالي
  "صها وانتقاء ما يفيد منها و إيصالها للمستفيد عبر منافذ لمالئم وتحليلها و فح

  :                                                                                    تطور مفهوم نظام المعلومات  -2
                                  :                                و يمكن تجسيد هذا التطور من خالل الشكل التالي 

  
  مات                         مراحل تطور نظام المعلو):  1/1( الشكل رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. التسعينات وحىت اآلن:  مرحلة األعمال والتجارة اإللكترونية  

وتستند إىل االنترنت و :  ة والتجارة اإللكترونيةاألعمال اإللكترونينظم 

.اإلنترنت واإلكسترانت وغريها من الشبكات   

  التسعينات –الثمانيات :النهائي المستخدم ونظم اإلستراتيجية النظم مرحلة

 النهائي املستخدم لعمل مباشر تدعيم توفر وهي:النهائي املستخدم نظم

. املعلوماتية إحتياجاته توفري يف نفسه على املستخدم باعتماد وتتميز  

  العليا لإلدارة اهلامة املعلومات توفر وهي:  العليا اإلدارة دعم نظم

النهائي للمستخدم اخلرباء نصيحة توفر وهي : اخلبرية النظم  

 ميزات لتحقيق وخدمات سلع تقدمي تساند: اإلستراجتية املعلومات نظم

. تنافسية  
 

الثمانيات  –لسبعينات ا:  مرحلة تدعيم القرارات  

توفر تدعيم تفاعلي حمدد الغرض خلدمة عملية إختاذ  : اتنظم دعم القرار

.القرارات   

السبعينات  –الستينات :  مرحلة التقارير اإلدارية  

توفر تقارير إدارية ذات طبيعة حمددة مسبقا :  نظم املعلومات اإلدارية

.لتدعيم اختاذ القرارات   

الستينات  –اخلمسينات :  ياناتمرحلة تشغيل الب  

تقوم بتشغيل املعامالت وحفظ السجالت  :نظم تشغيل البيانات الكترونيا

. والتطبيقات احملاسبية  
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منال الكردي و جالل إبراهيم العبد، المعلومات اإلدارية المفاهيم األساسية و التطبيقات، الدار الجامعية : المصدر
 .290: ، ص 2003ة،مصر ،الجديدة ، اإلسكندري

:                                                                                   أشكال نظم المعلومات و وظائفه : ثانيا
    :                                                               تأخذ نظم المعلومات عدة أشكال تتمثل في:  أشكاله -1

تزال  ات و قد اعتمد عليه سابقا و الـــوهي النظام التقليدي إلدارة نظم المعلوم : ةـــالنظم اليدوي - 
 : هناك مجموعة من المؤسسات تستعمله ومن أهم النظم المستخدمة فيه

وهي عبارة عن األوراق الرسمية و المستندات الخاصة بنشاط المؤسسة لحفظ  : اتـــنظم الملف  •
  .الرجوع إليها عند الحاجة بيانات يمكن

وهو تحسين لنظام الملفات، و  يمثل نماذج معينة بها ملخص لمحتويات األوراق و :  نظام السجالت  •
  .المستندات الرسمية األصلية مما يسهل تصنيفها و تداولها و استرجاعها

اآلالت التي تيسر تسجيل  و هو تطوير للنظام السابق يعتمد على بعض:  النظم اليدوية مع استخدام اآلالت  -
البيانات ، و إجراء عمليات بجانب العمليات اليدوية و تنفيذ اآلالت في إجراء العمليات المتعلقة بمجموعة 

  .السجالت و السندات ، مما يساهم في زيادة سرعة تنفيذ األعمال كاستعمال اآللة الحاسبة
تجديد في مجال نظم المعلومات حيث استفاد الفكر من استمرت جهود التطوير و ال: النظام اآللي للمعلومات  -

التقنيات الحديثة في تجميع و تحليل الحقائق للمؤسسة بما ييسر الحصول على المعلومات بدقة و في الوقت 
  : المناسب بهدف تحقيق الكفاءة و الفعالية المطلوبتين ، و من أنواعه

و األجهزة التي تهدف إلى تحويل الوثائق  هي مجموعة من الوسائل : نظام المصغرات الفيلمية   •
الورقية إلى صورة مصغرة، و التي ال يمكن قراءتها في حجمها المصغر بالعين المجردة و لكن باال 

  .مكان تكبيرها و نسخ صور ورقية منها ، و هي وسيلة متطورة لتخزين و تسجيل المعلومات
بحيث يقوم بعدة عمليات متكاملة و متعاقبة بطريقة يمثل األكثر األنواع تطورا  : نظام الحاسب اآللي   •

آلية طبقا لنظام معين ووفقا لبرنامج تشغيل لمعالجة معلومات و تخزينها بذاكرة الحاسب، و من بين 
مبررات استخدام الحاسب االلى كنظام للمعلومات إن المنظمات ال يمكن تطوير مجاالت أعمالها 

 . عين بقدراته الهائلةلم تست وأنشطتها في كل الميادين ما
يحصل نظام المعلومات على المعلومات كمادة أولية،يراقبها ،يخضعها لعمليات و : وظائف نظام المعلومات -2

و ينتج منها معطيات أو معلومات جديدة مرتبة و محفوظة و مهيكلة بشكل يسمح لمختلف  ،معالجة مختصة



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

604 

و يظهر هذا وضحا من خالل وظائف النظام المعلومات  ،ذلكالمستعملين لها االستفادة منها حسب حاجاتهم إلى 
  :و هي
تجمع المعلومات من مختلف المصادر الداخلية و الخارجية التي تدخل في صورتها  :تجميع معلومات   -

 .األولية ، ثم يتم تحويلها إلى قسم المعالجة
رزها و التخلي عن غير المفيد منها وفيها يتم معالجة المعلومات من خالل عملية ف :تشغيل المعلومات    -

أو المكرر ثم إخضاعها للعمليات و التحوالت المطلوبة للحصول على معطيات ذات معني أما جاهزة 
 .لالستعمال أو بإدخالها ضمن عمليات أخرى حسب نوع االستعمال و التقنية المطبقة

ث و االستدعاء فنظرا لتطور يعني إدارة عمليات التخزين من اجل التحدي :تخزين المعلومات    -
المعلومات و تأثير الزمن عليها فهناك ضرورة متابعة المخزن منها و إجراء العمليات إلى يفرضها التغير 
سواء بتحديثها أو إضافة التغيرات ، أو التخلي عن الذي يموت منها في الوقت المناسب حتى ال تستعمل إال 

 .المعلومات المناسبة  
اى استعمال مختلف أساليب الرقابة و األمان لتفادي األخطاء عند إدخال  :ية البيانات رقابة و حما   -

 .البيانات و لتفادي التالعب أو ضياع هذه المعلومات 
و هي الوظيفة النهائية و التي تمثل إنتاج التقارير و توصيلها إلى مستخدميها في  :إنتاج المعلومات    -

 .صورة مفهومه و مفيدة 
  

حتى يكون نظام المعلومات ذا كفاءة و فاعلية يجب أن يحدد،  مقاييس و  :مقومات نجاح نظم المعلومات: ثالثا
  :  محددات نجاح تطبيقه

  :                                                                                 مقاييس نجاح نظم المعلومات   -1
ومات لهدفه على وجهة نظر مستخدميه و هناك ثالثة مقاييس تحدد مدى نجاح تتوقف درجة تحقيق نظام المعل
  :تطبيق نظم المعلومات و هي

و مدى ايجابية أو سلبية , النظام يجب أن يكون مستخدما لكي يصبح مؤثرا :مقاييس أداء النظام  •
تعبيرا عن النجاح من النتيجة تتوقف على خصائص النظام نفسه، فاالستخدام االختياري للنظام يعتبر أكثر 

 .االستخدام اإلجباري
يشير االستخدام إلى مقدار استهالك المستخدمين للمخرجات  :مقاييس درجة استخدام مخرجات النظام  •

 نظام المعلومات و هو يعتبر األداة 

 التي يؤثر المستخدم من خاللها على أداء المعلومات
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على توفير احتياجات المستخدمين من المعلومات و  فيشير إلى قدرته :مقاييس درجة الرضا عن النظام  •
 .الذي يمكن أن ينعكس في تحسين مستوي األداء الناتج عن استخدام تلك المعلومات في اتخاذ القرارات

  :                                           تصنف هذه المحددات إلي:   محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات_  2
درجة تدعيم اإلدارة العليا للنظام ،درجة النضج التنظيمي لنظم :تشمل متغيرات مثل : عوامل تنظيمية •

  . المعلومات ،درجة مشاركة المستخدمين في بناء و تطوير النظام و المناخ التنظيمي 
 .درجة تغير و تعقيد بيئة العمل  : تشمل متغيرات مثل: عوامل بيئية  •
 .سن،مستوى التدريب، مستوى الوظيفي، نمط اتخاذ القرار ال:تشمل متغيرات مثل :عوامل الفردية  •
 .درجة التعقيد الفني للنظام، و سهولة االستخدام  :تشمل متغيرات مثل :عوامل التكنولوجيا  •

  :                                                                                                 مجتمع المعلومات  
  :                                                                تعريف مجتمع المعلومات و أسباب نشوءه : ال أو 
  :                                                                                                      تعريفه  -1

وجهات نظر المتباينة و الخلفيات التي انطلقت منها و يمكن عكس تختلف تعاريف مجتمع المعلومات وفقا ل
:                                                                                                     مفهومه من خالل التعاريف التالية 

هو مجتمع يستطيع كل فرد "2003):جنيف (التعريف الذي تبناه مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات 
استحداث المعلومات و المعارف و النفاذ إليها و استخدامها و تقاسمها بحيث يمكن األفراد و المجتمعات و 

  . "الشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة و في تحسين نوعية حياتهم
تطوره على االكتشافات الفنية لألفراد التي تمس جميع  يظهر هذا التعريف انه المجتمع الذي يرتكز في

لتطوير معالجة البيانات _ بعد تقاسمها_ و استخدامها ) خاصة المتعلقة باآلليات و شبكات االتصال(المجاالت 
  .لتساهم في خلق سلع و خدمات جديدة بهدف التنمية المستدامة 

تمع الذي يقوم أساسا علي نشر المعرفة و إنتاجها و توظيفها المج:"2003تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي من االقتصاد و المجتمع المدني و السياسة و الحياة الخاصة وصوال 

  . 1"لالرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد أي إقامة التنمية اإلنسانية
لومات بمجموعة من األنشطة و الوظائف المعاصرة التي ترتكز أساسا يشير هذا التعريف إلى تميز مجتمع المع

) ) إنتاج و معالجة المعلمة ( و المعلوماتية ) اإلبداع و التأليف ( على المعلومة لتكون محور لألنشطة المعرفية 
  .لخدمة أهداف تعليمية و تثقيفية التي تعمل على إنشاء التنمية اإلنسانية

ساهمت مجموعة من األسباب في ظهور و تطور مجتمع المعلومات : المعلومات  أسباب نشوء مجتمع  -2
  1:يمكن إدراجها فيما يلي 
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مهد هذا التطور إلى ميالد عهد جديد تكون فيه األهمية لمورد :التطور االقتصادي طويل األجل  ••••
ولى و الذي كان المعلومات ، فقد عرفت البنية االقتصادية تغيرات جذرية ابتداء من عصر المشاعة األ

فيه اإلنسان يستغل خيرات الطبيعة دون أن يدخل عليها أي تغيير ، فالعصر الزراعي الذي اعتمد فيه 
على الطاقات الطبيعية و الجهد العضلي مرورا بالعصر الصناعي الذي اعتمد الطاقات المولدة وصوال 

لقصوى و يعتمد عليها مجتمع بعصر المعلومات و الذي تحتل فيه المعلومات و المعرفة األهمية ا
 .المعلومات بصورة أساسية 

عرف النصف الثاني من القرن العشرين تطورات سريعة في المجال التكنولوجي : التطور التكنولوجي  ••••
خصوصا بعد اختراع الكمبيوتر و إدماجه في كافة مجاالت الحياة ،إذ ساهمت تكنولوجيا المعلومات و 

ا على النمو االقتصادي خاصة وأنها تمتاز بإمكانية تطبيقها في نطاق واسع االتصاالت في التأثير ايجابي
و في ظل ظروف مختلفة لتزايد المستمر إلمكانيتها و خصائصها فضال عن أن تكاليفها تتجه نحو 

  . االنخفاض بصورة واضحة
معلومات و هي أهم حدث تميز به عصر المعلومات ويشير مصطلح تفجير ال :ظاهرة تفجير المعلومات  ••••

إلى اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات لتشمل كافة مجاالت النشاط اإلنساني ، حيث تحول نشاط 
المعلومات إلى صناعة المعلومات و بات لها سوق كبير ال يقل أهمية عن أسواق البترول و الذهب ، و 

تخصصات جديدة و تدخل  تزايد المعلومات كان نتيجة لتطورات الحديثة التي شهدها العالم و بروز
المعارف البشرية و نمو القوة المنتجة و المستهلكة كلها ، فالرصيد ألمعلوماتي ال يتقلص بل يتراكم 

 :مشكال بذلك ظاهرة االنفجار التي كانت لها أسباب كثيرة من بينها 
 الزيادة الهائلة في كم المطبوعات والمنشورات المتنوعة؛ - 

 للمواد المطلوبة في هذا الكم الهائل؛ الصعوبة في االختيار النوعي - 

 انهيار الحدود بين الموضوعات وتداخل التخصصات العلمية؛ - 

 زيادة التخصص الدقيق؛ - 

 المتراكمة المعلومات وألوعية المعلومات  هذه وتنظيم وسيطرة ضبط في التقليدية والوسائل األساليب فشل - 
  .يوم بعد يوما

:                                                                             ره خصائص مجتمع المعلومات و عناص: ثانيا
  2:يمتاز مجتمع المعلومات بثالثة خصائص أساسية تحكمه و تتمثل في: خصائصه  -1
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حيث تعمل المنظمات بشكل عام على استخدام المعلومات بهدف :استعمال المعلومات كمورد اقتصادي  •
تجديد و االبتكار من اجل تحسين وضعيتها التنافسية ، عن طريق تطوير المنتجات التي تدعيم أنشطة ال

تقدمها من خالل إضافة مواصفات جديدة لمنتجاتها القديمة أو العمل على إيجاد منتجات لم تكن من قبل 
التي  في هذا السياق ظهر اتجاه متزايد نحو إنشاء شركات للمعلومات تضيف كميات هائلة من القيمة. 

 .تعمل على تحسين االقتصاد الكلي للدولة
يستخدم الناس المعلومات بشكل مكثف في أنشطتهم كمستهلكين :استخدام المعلومات بين الجمهور العام  •

و يستعملونها كمواطنين لممارسة واجباتهم و التعرف عن حقوقهم ناهيك عن إنشاء نظم معلومات التي 
لإلفراد ، و بذلك تكون المعلومات عنصر ال غنى عنه في الحياة  توسع من إتاحة التعليم و الثقافة

 اليومية 

من تسعينات القرن العشرين أضاف العلماء االقتصاد  :بروز قطاع المعلومات كقطاع مهم في االقتصاد  •
،حيث بات ) مع الزراعة و الصناعة و الخدمات ( و المعلومات قطاعا رابعا إلى النشاط االقتصادي 

فتحول . معلومات و تجهيزها و توزيعها نشاطا اقتصاديا أساسيا في عدد من دول العالم إنتاج ال
االقتصاد من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات ومن اقتصاد محلي إلى اقتصاد عالمي،ومن 

 .إنتاج السلع و الخدمات إلى إنتاج المعلومات 
  %50إذ وصلت نسبتهم في بعض الدول المقدمة الى: كبر حجم القوى العاملة في األنشطة المعلوماتية  •

أي أنها أكثر من إجمالي القوى العاملة في المجاالت االقتصادية التقليدية مجمعة ، و يحتل قطاع التعليم 
في مجتمع المعلومات رأس الحربة إلى جانب قطاعات البحوث و التنمية و االتصاالت و اإلعالم و 

 لمعلوماتيةالحاسبات و اآلالت و خدمات ا

  1:يتضمن مجتمع المعلومات مجموعة من العناصر التي تقوم بها القطاعات التالية : عناصره  -2
من الناحية التاريخية هي فكرة أثارتها اإلدارة األمريكية بهدف ربط مواطنيها :  الحكومة االلكترونية •

 باألجهزة الحكومية آليا إضافة إلى 

االستخدام : "عتمادا على شبكات االتصال ، و يمكن تعريفها بأنها انجازها لمختلف أنشطة الحكومة ا
" التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات و االتصاالت بهدف تسهيل العمليات اإلدارية للقطاعات الحكومية 

 : و ترتكز هذه الفكرة على 

 .ات االنترنت تجميع كافة األنشطة و الخدمات معلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على شبك �
 تحقيق االتصال الدائم بالجمهور مع القدرة على تامين كافة احتياجات المواطنين  �
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تحقيق سرعة و فعالية في الربط و التنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية ذاتها ولكل منها على  �
 .حدا

دمات الخاصة بالسلع وهي العمليات المتمثلة في بيع و شراء وتسويق و تقديم الخ" :التجارة االلكترونية •
لمساندة كل خطوة من  النترنت و االنترانت و أو الخدمات عبر العديد من شبكات الحاسب اآللي كا

" .                                                                                                                          الخطوات التجارة العالمية
و قد ساهمت صناعة المعلومات في عصر الثورة التكنولوجية لالتصاالت في خلق الوجود الواقعي  •

 للتجارة االلكترونية باعتبارها تعتمد 

بشكل أساسي على الحاسوب و شبكات االتصال ومختلف الوسائل التقنية بهدف إدارة النشاط االقتصادي أي 
 أنها تشكل مرحلة متطورة 

تجارة طبقت تكنولوجيا المعلومات و االتصال في إنتاج و توزيع سلع و الخدمات على المستوى من ال
  . العالمي من اجل خلق محيط تجاري جديد في وسط الكتروني

طريقة لتعليم باستخدام آليات :"و يمثل شكال من أشكال التعليم عن بعد و يعرف بأنه: التعليم االلكتروني •
 "وب أو الشبكات و الوسائط المتعددةاالتصال الحديثة كالحاس

و هي مفهوم حديث تعكس كيفية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات و االتصال  : الصحة االلكترونية •
في مجال الخدمات الصحية سواء إذا ما تعلق األمر بالكشف أو التدريب الطبي أو التعليم المتواصل في 

اث الطبية بهدف إنشاء األنظمة المعلوماتية للرعاية المجال الصحي و كما يشمل أيضا على  األبح
 .الصحية 

و هي خدمة شبكية تستخدم تكنولوجيا المعلومات و االتصال المتاحة من طرف :التوظيف االلكتروني •
المؤسسة لطرح الوظائف الشاغرة المتوفرة لديهم  بهدف استقطاب مواهب و كفاءات خارجية الختيار 

ح هذه الخاصية لمقدمي طلبات التوظيف بمتابعتها من خالل الزاوية كما تسم.مرشحين مالئمين 
المخصصة لهم في الموقع ، و هذه الخدمة تسهل لألفراد الحصول على فرص عمل و أعدادهم لتولي 
مناصب وظيفية تتالءم  مع مؤهالتهم العلمية و باستخدامها يمكن توفير وسائل الالزمة الستحداث 

 .افسية و اإلنتاجية فرص العمل و تحسين التن
وهي تلك الخدمات التي توقعها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغرض حماية :البيئة االلكترونية  •

 .البيئة من األخطار المحدقة بها و حماية األفراد و المجتمعات منها
ى و هي مجال حديث الظهور ضمن العلوم الزراعية و يشير المصطلح إل:  الزراعة االلكترونية  •

 .تطوير الخدمات الزراعية من خالل دعم و تبادل المعلومات عبر شبكة االنترنت 
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  :                                                                                      قطاع المعلومات: ثالثا 
  : تعريفه -1

ع األخرى، يشمل المهن والوظائف أن قطاع المعلومات ضمن قطاعات المجتم:" يعرف قطاع المعلومات أنه
  ".التي يقوم أصحابها أساسا بإنتاج أو خلق أو تجهيز أو معالجة المعلومات، ثم توزيعها أو بث المعلومات 

يستنتج من هذا التعريف انه قطاع الذي يشمل على األعمال التي تسهل وصول المعلومة من اجل أن  
  من طرف الدولة أو من طرف أشخاص مجانا أو بمقابل  يستفيد منها أفراد المجتمع سواء كانت تقدم

القطاع الذي يشمل كل األنشطة المعلوماتية في االقتصاد، فضالً عن السلع المطلوبة :" كما يعرف كذلك   
  1".للقيام بهذه األنشطة

لمعلومات أي انه القطاع الذي يشمل األنشطة التي تهتم بالوسائل و معدات و التي تسهيل إنتاج و استهالك ا
  .داخل المجتمع و االقتصاد ككل

و لقد اتسم هذا القطاع بسرعة التقدم في مجاالته المختلفة و انخفاض تكلفته كما حقق االستثمار به      
و نظرا لما يوفره من إيرادات مستمرة و متزايدة مقارنة مع القطاعات األخرى . معدالت ربحية عالية

ر ه  مبالغ ضخمة و يساهم هذا باستقطاب يد العاملة ذات مهارات أصبحت بعض الدول تخصص   الستثما
  . عالية

  :مختلفة تتنوع باختالف وجهات النظر نذكر منها هناك اتجاهات و 2:مكونات قطاع المعلومات – 2
  : أن قطاع المعلومات يضم خمس أقسام لصناعة المعرفة هي Machlup يرى �

  .                           التعليم  •
  .لبحوثا •
  .التنمية •
  .و سائل األعمال و االتصال  •
  .   آالت المعلومات و خدمات المعلومات  •

  .أي انه يرى أن قطاع المعلومات هو صناعة بحتة للمعرفة 
فيعطي تقسيما أخر لمكونات قطاع المعلومات حيث يرى انه القطاع الذي يتكون من  Mooreأما  �

التي تنتج المحتوى ألمعلوماتي أو الملكية الفكرية و تلك التي  مؤسسات كل من القطاعين العام و الخاص تلك
تقدم تسهيالت لتسليم المعلومات إلى المستهلكين و تلك تنتج األجهزة و البرامج التي تسمح بتجهيز و معالجة 

  : المعلومات و بذلك فهو يقدم التقسيم التالي 

                                                 
 

 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

610 

الجهود إلنتاج الملكية الفكرية من قبل و يشمل جميع :صناعة المحتوى ألمعلوماتي: المكون األول  •
الكتاب و الباحثين و الفنانين حيث يقوم هؤالء بيع أعمالهم للناشرين و الموزعين و شركات اإلنتاج 
و هؤالء يشكلون الفئة المبدعة إلنتاج المعلومات أي أنهم يعتمدون على جهودهم الشخصية و 

ات ،و يدخل في هذه الفئة كل األفراد المبدعين الذين خبراتهم و معارفهم المتراكمة في إيجاد المعلوم
يقومون بتصميم العالمات التجارية و أسماء المنتجات و تصميمها و إيجاد االستراتجيات وأساليب 
العمل المالئمة و األفراد الذين يقدرون على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المنظمات كما يوجد 

داع و إنما يهتم بجمع المعلومات المتوفرة فقط مثل جماع األعمال جزء خاص ليس له عالقة باإلب
 .المرجعية و عمال قواعد البيانات و منجزي السالسل الزمنية 

 و األجهزة منتجي على الصناعة هذه تقوم:صناعة و معالجة المعلومات : المكون الثاني  •
 بعيدة االتصاالت تجهيزات و الحواسيب تسويق و تصميم و األجهزة منتجو يتولى حيث البرمجيات
  : هي الصناعة هذه مخرجات ،و االلكترونيات و المدى

  وهي برامج ضرورية إلحكام السيطرة و الرقابة على األنشطة والموارد المختلفة لنظام  :"نظــم التشغيل - 
 Unix. Ms-Dos Windowsالحاسوب و جعله أكثر كفاءة في عملية التشغيل، مثل                          

) معالج النصوص (Word: و مهمتها التحكم في تشغيل نظام المعلومات و مثال ذلك:  البرمجيات المساعدة - 
 ،Excel ) للقيام بالعمليات الحسابية ( ، Access ) لتصميم قواعد البيانات. (  

نشاء و إدارة و هو المكلف بعملية التسليم أي إ) :بث المعلومات( صناعة التسليم : المكون الثالث  •
  :شركات االتصال و التي تقوم بإيصال المعلومات ، و تشمل 

 .شركات االتصال  - 
 .محطات التلفزة و الراديو األرضية و الفضائية   - 
 .شركات البث باألقمار الصناعية  - 
 .الشركات المكلفة بتوصيل الشبكات المعلوماتية  - 
  ) .و العامة المتخصصة (ناشري و بائعي الكتب و المجالت و الجرائد   - 

ويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات و االتصال بأنها مجموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة 
التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري أو 

لومات و البيانات المسموعة أو المكتوية أو المصورة أو الشخصي أو التنظيمي و التي من خاللها جمع المع
المرسومة أو الرقمية من خالل الحاسبات االلكترونية ثم تخزين هذه البيانات و المعلومات و استرجاعها في 

  . الوقت المناسب و نقلها من مكان آلخر و مبادلتها 
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ومن . تبط أشد االرتباط بتكنولوجيا االتصال ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أن تكنولوجيا المعلومات تر
بين نتائج التطور في تكنولوجيا االتصال ما يسمى بالتعليم االلكتروني و الذي يعد من أهم التطبيقات لتكنولوجيا 
االتصال في مجال التعليم حيث يقوم أساسا على ما توفره هذه التكنولوجيا من أدوات متمثلة في الحاسب اآللي و 

ت و التي كانت سببا في انتشاره وتطويره و يعرف التعليم االلكتروني بأنه استخدام جميع الوسائط االنترن
المتعددة بما فيها شبكة المعلومات وما تتمتع به سرعة في تدفق المعلومات في المجاالت المختلفة لتسهيل 

  . استيعاب الطالب و فهمه للمادة العلمية وفق قدراته 
التعليم االلكتروني يحقق عددا من المزايا منها أنه ينقل العملية التعليمية من المعلم إلى ويرى التربويون أن 

المتعلم و يجعله محور العملية التعليمية مما يجعل المتعلم فعاال و ايجابيا ، وينمي مهارات البحث التفكير من 
يفها كما ينمي المهارات األكاديمية خالل جمع المعلومات و تصنيفها و نقدها و مهارات انتقاء المعرفة و توظ

  لدى المعلمين من خالل االطالع على التجارب و البحوث في مختلف أنحاء العالم 
  :     أهمية  و خصائص تكنولوجيا المعلومات و االتصال :  ثانيا 

استمرار تلك لقد ساهم التطور العلمي و التكنولوجي في تحقيق رفاهية األفراد ومن بين التطورات التي تحدث ب
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و االتصال وما بلغته من أهمية من ناحية توفير خدمات االتصال بمختلف أنواعها 
وخدمات التعليم و توفير المعلومات الالزمة لألشخاص و المنظمات حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع 

معلومات ، وترجع هذه األهمية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال أفرادها االتصال فيما بينهم بسهولة و تبادل ال
  : إلى الخصائص التي تتميز بها و المتمثلة فيما يلي 

توفير تكنولوجيا المعلومات و االتصال أداة لتجاوز االنقسام اإلنمائي ، فتمكن من توصيل منافع التعليم و  - 
  . عات االتصال بأفضل المعلومات و المعارف المتاحة التدريس إلى جميع المناطق ويمكن للمدارس و الجام

  . تساهم تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التنمية االقتصادية  - 
يتضح مما سبق أن لتكنولوجيا المعلومات و االتصال دورا هاما في التنمية البشرية و االقتصادية و االجتماعية 

التكنولوجيا و استخدامها بشكل فعال مع تدريب و تعليم األفراد و التعليمية لهذا من الضروري االهتمام بهذه 
  . على استعمالها و توعيتهم بأهميتها في التنمية و التطور 

   :دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم و البحث العلمي : ثالثا 
  : دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التعليم  -أ

و اإلبداعات الكبيرة التي حصلت في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت مكنت من وضع إن التقدم السريع 
  . المعرفة في شكل رقمي وهو في ازدياد 
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إن المعرفة كنصوص مكتوبة أو صوت أو صورة أو فيلم أو وثائق أو رسومات أصبحت تخزن بشكل رقمي  
ومات هذه في مجال العلوم فولدت علوم جديدة وتوضع على  الشبكات الحاسوبية و قد أثرت تكنولوجيا المعل

كعلوم الحاسوب و هندسة البرمجيات و علوم الشبكات الحاسوبية و إدارة المعرفة و غيرها                                           
لتواصل بين كما طورت المعلوماتية علوما قائمة تطويرا هائال لم تكن ممكنة بدونها كعلوم معالجة المعطيات و ا

لقد أثرت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تعليم و تعلم العلوم ، وال بد الستراتيجيات . اإلنسان و اآللة 
  التعليم البعيدة المدى في الجزائر من أخذ ذلك بعين االعتبار و نذكر منها ما يلي 

هاج تعليمي عن طريق تمثيل النظم و ظهور النمط الثالث في العملية التعليمية  وهو استعمال الحاسوب كمن
  نمذجتها 

  . أما النمط األول فهو التعليم النظري و النمط الثاني هو التعليم بالتجارب وفي المختبر 
أحدث الحاسوب مخابر افتراضية في حقول العلوم  حيث تجري التجارب على شاشة الحاسوب ويرى الطالب و 

و في هذه الحالة يستخدم المخبر الحاسوبي االفتراضي هذا في مختلف يتفاعل معها كما لو كانت تجارب حقيقية 
  . المواد التدريسية مما يؤدي إلى توفير كبير في تكلفة المختبرات 

والدة الكتاب االلكتروني وهو يختلف جذريا عن الكتاب الورقي ، إذ يقدم لطالب المعلومات مع مساعدات 
ها الطالب  إضافة لفحص الطالب و تقييم نتائجه بشكل آلي ، كما صوتية ورسوم متحركة و أفالم فيتفاعل مع

  يمكن للطالب أن ينتقل بين األفكار المترابطة في الكتاب بشكل آلي باستعمال لغة النصوص التعريفية 
  . كما تمكنه هذه التكنولوجيا من االتصال بالكتب األخرى بشكل آلي 

وهي برمجيات تساعد األستاذ و اإلدارة و الطالب في عملية التعليم  توفير أدوات جديدة لتحسين التعليم و التعلم
  . و التعلم 

توفير التعليم عبر الشبكات الحاسوبية و خاصة االنترنت و تطوير فكرة التعليم عن بعد لتصل إلى فكرة 
  . المدرسة أو الجامعة االفتراضية 

  . ائية أو البعيدة توفير إمكانية الوصول بالتعليم و التعلم إلى المناطق الن
  : دور  تكنولوجيا المعلومات و االتصال في البحث العلمي  -ب

إن عملية البحث و التطوير عملية أساسية في التعليم الجامعي و قد تطورت هذه العملية نتيجة التقدم الحاصل 
تبار و خصوصا ما في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، و البد للجامعات من أخذ هذا التطور بعين االع

  : يلي 
التغير الحاصل في طرق البحث العلمي و مناهجه بوالدة النمط الثالث ، أي النمذجة و التمثيل و  - 

  . الحاسب 
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الزيادة في توفير المعلومات للباحث عبر االنترنت و غيرها ،فقد تغيرت طريقة تحصيل المعلومات و طريقة  - 
لمعلومات أو المعطيات الناتجة من البحوث و التحليل اإلحصائي ، التحكم في أجهزة القياس و طرق معالجة ا

وعرض نتائج البحوث و المعلومات باأللوان و الحركة و تسهيل خزن البحوث و المعلومات و تداولها في 
  قواعد المعطيات  و قواعد المعرفة             

  . إمكانية البحث عن بعد  - 
   :تواجه التعليم العالي التحديات و الصعوبات التي : رابعا 

إن التحديات و الرهانات التي تواجه العالم اليوم خاصة المتخلف منه ال تكمن فقط في الحاجة إلى المشاركة في 
مجتمع المعرفة و إنما تكمن أيضا في كيفية التطبيق الفعال و الناجح لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و 

ل تضييق الفجوة التنموية بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة ، إن هذه التحكم في كيفية استخدامها من أج
  . التطلعات ال يمكن تحقيقها إال من خالل تطوير التعليم عموما و التعليم الجامعي خصوصا 

  : يواجه التعليم العالي مجموعة من التحديات نذكر منها 
  . الطلب المتزايد على التعليم العالي  - 
كوين المبني على التلقين بحيث ال يفتح المجال لإلبداع و إن وجد فإنه يبقى محاوالت فردية وليست نمطية الت - 

  . سياسة تعليمية 
  . التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي  - 
البحوث الجامعية المنجزة هي بحوث لغرض نيل الشهادات و ليست بحوث تنجز لهدف التطبيق العملي لها  - 

  . نقص في فعالية البحث العلمي مما أدى إلى 
  . ازدياد معدالت البطالة بين خريجي الجامعات  - 
  : المجهودات المبذولة في سبيل تطوير التعليم العالي  -
  . إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتالءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة  - 
  . تكوين األساتذة و المؤطرين  - 
  . آل آم دي : لعالي بانتهاج نظام أل إصالح التعليم ا - 
و فيما يخص عصرنه و تحديث التسيير قامت الجامعة الجزائرية بتحسين خدماتها من خالل إدخال الوسائل  - 

  . التكنولوجية الحديثة مثل التكنولوجيا الرقمية في التسيير 
ة و الربط بشبكة االنترنت و ذلك أما فيما يخص الجانب التعليمي فقد سعت إلى إقامة شبكة معلوماتية داخلي

  . لتمكين األساتذة و الطلية من فرصة االتصال بالجامعات و المراكز البحثية و تصفح المواقع االلكترونية 
كما تسعى إلى إقامة الشبكة البحثية و الهدف منها هو تطوير خدمات االتصال و تبادل المعلومات بين 

  . عملية التكوين عن بعد المؤسسات الجامعية كما تسهل و تدعم 
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وبذلك نخلص إلى أن الجزائر واعية بضرورة تطوير و تحسين التعليم العالي في ظل تسارع تطور تكنولوجيا 
المعلومات و االتصال و التي تمس مختلف جوانب الحياة اإلنسانية لذلك نجدها تسعى جاهدة لتحقيق تقدم نوعي 

  . و كمي 
  :النتائج 

ها الجزائر في قطاع التعليم العالي ما زالت تعاني النقص وتحتاج إلى التدعيم و التوفيق بين إن الجهود التي تبدل
  .الجانب الكمي و الكيفي 

ال تزال الجامعة الجزائرية بحاجة إلى التأطير بالوسائل والوسائط التكنولوجيا الحديثة ودلك من أجل مسايرة 
  .التقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات 

  .البحث العلمي في الثورة المعلوماتية و التطور في تكنولوجيا المعلومات  ضعف
  : الخاتمة 

تعد الجامعة من أهم المؤسسات التعليمية فهي الركيزة لتطور ورقي المجتمع ، فاإلصالح في النظام التعليمي في 
ماسة للمراجعة الدائمة و الجزائر هو من أهم ركائز النهضة و التطور ، والتعليم العالي ما زال في حاجة 

مواكبة منجزات العصر حتى ال نبقى مستهلكين فقط لدلك فمن الواجب االهتمام بنوعية التعليم و االنتقال من 
  .مجرد التعليم التلقيني إلى االهتمام بالبحث العلمي 

  
  المراجع 

ار الجامعية اإلسكندرية ، عبد الرحمان إدريس ، المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ، الدثابت _ 
2005.  
  .2000محمد فتحي عبد الهادي ، المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، _ 
  .2000شريف درويش ، تكنولوجيا االتصال ، الدار المصرية للطباعة ، القاهرة ، _ 
  .1997عصر المعلوماتية ، دار المصرية ،  حسن عماد مكاوي ، تكنولوجيا االتصال الحديثة في_ 
، 08بوحنية قوي ، التعليم الجامعي في ظل ثورة المعلومات رؤية نقدية ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد _ 

  .2005جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر ، 
  نعيم بن محمد ، التعليم العالي في الجزائر التحديات و الرهانات ، معهد الهقار _ 

P ; // www . hoggar . org                                           
  

سيالن جبران العبيدي ، ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع ، المؤتمر الثاني _ 
  .2008عشر للوزراء المسئولين عن التعليم و البحث العلمي في الوطن العربي ، جامعة صنعاء ، 

http ; faculty . ksu . edu . sa .     
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  المداخلة عنوان

  الجامعية التعليمية والعملية الحاسوب تكنولوجيا
  سويقات لبنى                 صالحي الرحمان عبد/ أ

 ورقلة مرباح قاصدي جامعة             ورقلة مرباح قاصدي جامعة
  

 :المقدمة 
 شتى في التغيرات من كثير إحداث في مساه والذي الهائل والتقني العلمي بالتقدم الحالي عصرنا يتسم
 التقنية عصر مجتمعنا دخل وقد.  وغيرها والتربوية واالقتصادية والثقافية المختلفة،االجتماعية الحياة ميادين
 من غيرها مواكبة عليها وأفرادها ذاتها الدولة لتنمية المتنوعة لمنتجاتها المستهلكين أحد فهو أبوابها أوسع من
 . والمتحضرة ةالمتقدم الدول
 لمسايرة الحديثة التكنولوجيا هذه تتناول أن دون المختلفة بمراحلها التعليمية العملية ترك ممكناً يعد ولم
 األهداف أهم من الجيد التخطيط خالل من والتحديث التطوير غدا لذا ، العصر هذا في السريعة التطورات

 أهمية كثيرة أمم أدركت لقد المتعلمين نمو ومطالب مجتمعال احتياجات لتلبية لتحقيقها التربويون يسعى التي
 .والمعرفة العلم أساسه يكون متقدم مجتمع لبناء التخطيط
 إلى القرن هذا من الثاني النصف في التقني والتقدم الهائل العلمي والتفجير المعرفي التطور أدى وقد
 الذي األمر ، الحياة مجاالت شتى في اإلنسان عهام تعامل التي والمعلومات البيانات كمية في المستمر التزايد
 وهكذا األمثل بالشكل واستثمارها واسترجاعها والبيانات المعلومات هذه لتخزين وسيلة عن البحث إلى دفعه
 مرحلة وهي ،) المعلوماتية المجتمعات ) عليه نطلق أن يمكن ما إلى تتحول المتقدمة المجتمعات بعض بدأت
 المعلوماتية الصناعات(  على أساسية بصورة المجتمعات اقتصاد فيها يعتمد ، الصناعية مرحلةلل امتداداً تعتبر
 .التقليدية الصناعات على وليس) 

 سيشهد القادم القرن فإن ، اقتصاداً واألقوى ثروة األعظم هي اآلن حتى المتقدمة المجتمعات كانت وإذا
 .معلوماتياً المتقدمة للدول والثروة الغنى فيه يكون تحوالً

 Information Technology:المعلومات تكنولوجيا
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 اللزوم عند استرجاعها وسرعة وتنظيمها المعلومات لتخزين المناسبة واألدوات الطرق إيجاد هي
 .المناسبة القرارات اتخاذ على تساعد التي المفيدة األشكال بأحسن وعرضها
 ألنها ، بالمعلومات المتعلقة الصناعات أو تطبيقاتال جميع في أساسي كعنصر الحاسوب أهمية تبرز وهنا
 . لها المحرك الجهاز هو الحاسوب وسيكون المعلومات قواعد على تعتمد سوف

 تأثير نتيجة هو بل ، فحسب المعلوماتية الصناعات نشوء عن ناتجاً ليس للمعلوالت االقتصادي والتأثير
 . األخرى الصناعات في إلنتاجية زيادة اليوبالت المجتمع في األفراد إنتاجية على المعلومات
 . وذكاء بكفاءة بعمله العامل يقوم أن إلى تؤديان والمعلومات المعرفة أن الدراسات أظهرت وقد
 هذه عليها ستقوم التي والهياكل األسس بناء بالضرورة يتطلب المعلوماتية الصناعات نهوض إن

 :مايلي إلى تهدف والتي ، بالحاسوب المتعلقة يةالبشر القوة هي األسس هذه أهم وإن ، الصناعات
 . المعلوماتية الصناعات إيجاد:  أوالً
 . النامية والمجتمعات المتقدمة المجتمعات بين المعلوماتية الهوة تقليص: ثانياً
 . المجتمع أفراد بين المعلوماتي الفكر تكوين: ثالثاً
 للمعلومات األمثل االستغالل طريق عن المجتمع أفراد إنتاجية زيادة إلى ذلك يؤدى مما

 :الدراسة مشكلة
 دور من وماله الحاسوب أبرزها ومن المختلفة وتقنياتها االتصال وسائل مجال في الهائل للتطور نظراً -
 .خاص بشكل الحياة في هام

 جوانب جميع على العصر هذا في أهمية من ( Internet ) للمعلومات العالمية للشبكة لما وأيضاً -
  .الحياة
 ال ، لها ومقوما ومستفيداً ومنتجاً فيها مشاركا يكون أن التعليم على تحتم االتصاالت في الثورة وهذه -
  .فقط عليها متفرجا أو مستهلكاً
 :التالية األسئلة على اإلجابة تحاول الدراسة هذه فإن لذا
 المعلومات؟ بتكنولوجيا المقصود ما -1
 ؟ الجامعية التعليمية العملية في الحاسوب ياتكنولوج استخدام مزايا ما -2
  ؟ الجامعية التعليمية المشكالت بعض لحل computer الحاسوب استخدام يمكن كيف -3
 ؟ الجامعية التعليمية العملية في computer الحاسوب تطبيقات هي ما-4
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 ؟ الجامعية التعليمية مليةالع في) Internet اإلنترنت( للمعلومات العالمية الشبكة استخدام أهمية ما -5
 ؟ الجامعية التعليمية العملية في ( Internet )اإلنترنت استخدام مميزات هي ما-6
 ؟ الجامعية التعليمية العملية في ( Internet )اإلنترنت تطبيقات هي ما -7

 :الدراسة أهداف

 : إلى الدراسة هذه تهدف

 .الجامعية التعليمية ةالعملي في المعلومات تكنولوجيا دور على التعرف -
  . الجامعية التعليمية العملية في computer للحاسوب  الجامعية التطبيقات أهم التعرف -
 .الجامعية التعليمية العملية في  Internet لإلنترنت التربوية التطبيقات أهم التعرف -

 :الدراسة أهمية

 :يلي فيما الدراسة أهمية تكمن

 .الجامعيةالتعليمة العملية مجال في وتطبيقاته المتعددة نياتهوتق الحاسوب على التعرف -1
 .الجامعية التعليمية العملية مجال في وتطبيقاتها األنترنت للمعلوماتية، العالمية الشبكة على التعرف -2
 في الحاسوب تكنولوجيا تفعيل في تساهم أن يمكن التي الجامعية التوصيات من مجموعة وضع -3
 .الجامعية ميةالتعلي العملية

 :الدراسة منهج

  :أنه على يعرف الذي التحليلي الوصفي األسلوب باستخدام قمنا الدراسة أسئلة على اإلجابة بهدف
 لوضعية محددة أغراض إلى الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسير التحليل طرق من طريقة هو
: " فيقول الوصفي للمنهج شامال تعريفا"  اعاتيالس أمين"  ويعطي إنسانية، أو اجتماعية مشكلة أو اجتماعية
 كيفيا عنها ويعبر دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على الوصفي المنهج يعتمد
 رقميا وصفا فيعطيها الكمي التعبير أما خصائصها، ويوضح الظاهرة لنا يصف الكيفي فالتعبير. كميا أو

  ."األخرى الظواهر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو رةالظاه هذه مقدار يوضح
 :الدراسة مصطلحات

 : Technology تكنولوجيا -1
 (1).ورفاهيته اإلنسان لخدمة وتطويعها وتطبيقاتها العلمية للمعرفة األمثل االستخدام تعني
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 :Information Technology المعلومات تكنولوجيا-2
 وعرضها اللزوم عند استرجاعها وسرعة وتنظيمها المعلومات لتخزين المناسبة واألدوات الطرق إيجاد هي

 (2). المناسبة القرارات اتخاذ على تساعد التي المفيدة األشكال بأحسن
 :Technology in Education الجامعي التعليم في التكنولوجيا استخدام-3
 والتعلم التعليم لعمليتي وتيسيراً لها إثراء أو تطويراً أكثر التعليمية العملية في التكنولوجيا عنصر وجود تعني

 وضوئية صوتيه وسائل من الجامعية التعليمية العملية في التكنولوجية الوسائل استخدام بذلك ويقصد ، الجامعي
 (3). وغيرها وحاسبات وشرائح وفيديو
 :Computer حاسوب-4
 وفقاً النتائج يخرج ثم بمعالجتها ويقوم اويخزنه وتعليمات بيانات يتقبل للبرمجة قابل إلكتروني جهاز هو
 (4).له المعطاة للتعليمات
 :Computer Net work حاسوبية شبكة-5
 ) متباعدة مواقع أو) محلية شبكة( واحد موقع في وموزعة البعض بعضها المتصلة الحواسيب من مجموعة
 5).(واسعة شبكة

 وطرق المناهج في المعرفة التربوية صطلحاتالم معجم ، الجمل علي.،د اللقاني حسين أحمد.د (1،3) -
 . مصر-القاهرة ، م1996، األولى الطبعة ، التدريس
 ، األول الدراسي الفصل ، الثانوي األول للصف ، المعلومات ،تكنولوجيا والتعليم التربية وزارة (2،4،5) -
  .قطر- الدوحة م،2002 الثالثة، الطبعة
 

 الثاني الفصل
 في الجامعي والتعلم التعليم أساليب تطوير في كبيراً دوراً لعبت وأدوات وسائل يثةالحد التكنولوجيا قدمت
 المناخ توفر أن شأنها من والتي التعليم أساليب لتحسين الفرصة الوسائل هذه أتاحت كما ، األخيرة السنوات
 بأسلوب فردية فروق من بينهم ما ومواجهة وتحفيزهم الطالب اهتمام إثارة على يساعد الذي الفعال التربوي
 ما لكل تحدياً بل نوعية نقلة يمثل الذي الحاسوب أنتجت واالنتشار االتساع في التقنية الثورة وباستمرار.  فعال
 عن بمنأى  الجامعي األستاذ يكن ولم ، اليومية حياتنا في نستخدمها أن يمكن أدوات أو ابتكارات من سبقه

 إمكانية في الكامنة التعليمية القدرات على للتعرف والتجريب بالبحث  ذاألستا فقام الجارية اليومية التطورات
 :هو الحاسوب جهاز أن اتضح البحثية الجهود تلك وبعد ، والمتشبعة المتعددة الحاسوب
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 .باستمرار تزداد كبيرة أهمية من له لما للدراسة  موضوع  -
 .الجامعي والتدريس للتعليم  وأداة -
 .توفرها التي التخزين وكمية لسرعة نظرا للتعلم وسيلة -
 المهارات اكتساب على يساعده بذلك وهو الطالب ويناقش ، نفسه واألستاذ المعلم بدور يقوم أنه كما -
 . للحياة األساسية

 :Computer الحاسوب
 وتخزينها البيانات بمعالجة تقوم لكي برمجتها يمكن إلكترونية آلة بأنه: الحاسوب تعريف يمكن
 ونقل وعرض بتحليل يقوم الحاسوب وجهاز. عليها والمنطقية الحسابية العمليات وإجراء عهاواسترجا
 أو أرقام هيئة على تتمثل قد متنوعة ؟أشكال لها والمعلومات ، المختلفة بأشكالها Information المعلومات
 . المتحركة توالكتابا األفالم في كما حركة أو وأصوات وصور المرسومة أو المكتوبة للنصوص أحرف

 : الحاسوب ومزايا خواص
 .محددة أعمال بتنفيذ يقوم لكي" للحاسوب وأوامر تعليمات إعطاء" أي الحاسب، برمجة إمكانية -1
 والضرب والقسمة والطرح كالجمع عليها الحسابية العمليات وإجراء البيانات هذه معالجة إمكانية -2
 . هاقيم بين كالمقارنة المنطقية العمليات وإجراء
 (*).والصور الهجائية والحروف كاألرقام البيانات واسترجاع تخزين على القدرة -3
 بالدول األساسي التعليم في والحاسوب المعلومات تقنية ،استخدام الموسى العزيز عبد بن اهللا عبد*

 .م2000 ، ،الرياض)االبتدائية المرحلة( األعضاء
 :الحاسوب أجهزة أنواع
 :مايلي إلى منها الغرض بحسب الحاسب أجهزة تتنوع
 : الغرض أحادي خاص حاسوب-1
 هذا يستخدم حيث" التحكم حاسوب" مسمى أحياناً عليه ويطلق يتعداه ال محدد لتطبيق يستخدم والذي
 أو الطبية أو الصناعية األجهزة نحو المختلفة لألجهزة والمراقبة التحكم عمليات نحو خاصة لمهام الحاسوب
  .كالسنترراالت االتصال ووسائل والسيارات طائراتكال النقل ووسائل
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  : األغراض متعدد عام حاسوب-2
 إلى الغرض متعدد الحاسوب أجهزة تقسيم يمكن متعددة ومجاالت شتى تطبيقات في استخدامه يمكن والذي

 : وهي استخداماتها وبحسب والتخزين المعالجة على قدرتها بحسب رئيسية أنواع ثالثة
 : ((Personal Commputer) الشخصي الحاسوبأ

 على محددة قدرة وله للبيانات والتخزين الحوسبة ألعمال صغيرة مؤسسة أو فرد قبل من عادة ويستخدم
 .نسبياً المعالجة
 على محدد برنامج لتشغيل واحد فرد من يستخدم أنه بمعنى والمهام االستخدام أحادي الجهاز يعتبر وغالباً
 . الحاسوب
  : أهمها مختلفة أشكال إلى الشخصي الحاسوب الأشك وتتعدد

 .المكتبي الحاسوب
 . المحمول الحاسوب
 .المنزل الحاسوب
 .المساعد الحاسوب

 : (Mini Computer) المتوسط الحاسوب_ ب
 الشخصي للحاسوب المتوفرة تلك تفوق والتخزين المعالجة حيث من متوسطة بقدرات الحاسوب هذا يتمتع
 للجهاز المستخدمين بتعدد ويسمح الحجم المتوسطة والهيئات المؤسسات من عادة ستخدموي.  كثيرة بأضعاف
 وقت في برامجهم بتشغيل يقوموا بأن مستخدماً 200 إلى 10من لعدد يسمح حيث الوقت نفس في والمهام
 وحةول عرض شاشة من يتكون جهاز" هي والتي طرفية وحدة مستخدم لكل يكون ما وغالباً الجهاز على واحد
 الحاسوب موقع إلى المستخدم موقع من يمتد"  توصيل كابل طريق عن الحاسوب بجهاز وترتبط مفاتيح
 . والشركات الجامعات في المستخدم الحاسوب عليه األمثلة ومن المتوسط
 : (Main Computer) المركزي الحاسوب– ج

 المعالجة على كبيرة بقدرة"  الكبير الحاسوب"  أحياناً عيه يطلق والذي المركزي الحاسوب يتميز
 الكبيرة كالشركات الضخمة المؤسسات قبل من ويستخدم للغاية عالية تكلفة ذو فهو وبالتالي والتخزين
 وتعدد المستخدمين تعدد إمكانية الحاسوب هذا يتيح كما.  البيانات من هائلة كمية ومعالجة لتخزين والحكومات
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 والذين مستخدم ألف عن يزيد ما واحد وقت في الجهاز ستخدميم عدد يبلغ أن يمكن حيث للجهاز المهام
 ( * ). مستخدم لكل خاصة طرفية وحدة طريق عن بالجهاز يرتبطون
 االردن، – عمان ، والتوزيع والنشر المناهج دار ، المكاتب أتمتة ، النعيمي ومحمد السالمي عالء •
  .هـ1419

 الجامعي التعليم في الحاسوب استخدام
 المنزل من بدءاً الحياة مناحي شتى الحاسوب دخل فقد.  الحديثة التقنية أنتجته ما قمة اسوبالح يمثل
 من به يتمتع ولما.  مباشر غير أو مباشر بشكل الناس حياة في يؤثر وأصبح.  الخارجي بالفضاء وانتهاءاً
 من ولعل الجامعية، لتعليميةا العملية في استخدامه اتسع فقد التعليمية الوسائل من غيره في توجد ال مميزات
  : المميزات هذه أهم

  : التفاعلية -1
 اختيار على بناءاً التالية الخطوات ،فيقرر المتعلم عن الصادر للحدث باالستجابة الحاسوب يقوم حيث
 تشكيل يتم حيث والمتمدرسين للمتعلمين الفردية الفروق مراعاة يمكن ذلك خالل ومن ، تجاوبه ودرجة المتعلم
 يريد ما ودراسة درسه، ما مراجعة من الطالب يتمكن وبذلك والمتعلم البرنامج بين االتجاه ثنائية دراسية لقةح
  .عليه صعب ما لفهم يحتاج بما بتزويده يقوم البرنامج فإن عليه صعبة نقطة لحل مساعدة إلى احتاج وإذا

 : بالبرنامج المتعلم تحكم -2
 ويرها تعلمها يريد التي الفقرة أو الجزاء يختار أن وله شاء متى شاءي ما تعلم في الحرية المتعلم لدى
 .المطلوبة والكمية تعلمه يريد ما اختيار في الحرية لديه تكون وبذلك له مناسبة
 : مستنتج إلى المتلقي دور من المتعلم نقل-3
 المتلقي دور من مالمتعل ينقل أن على يساعد  الجامعية التعليمية العملية في الحاسوب استخدام إن

 المعلومات خالل من والفرضيات المفاهيم لهذه مستنتج إلى المعلم قبل من والمفاهيم والمعارف للمعلومات
 .المفهوم أو الفرضية استنتاج إلى الطالب ويقود ما موضوع حول البرنامج له يقدمها التي والبيانات
 : والتشويق اإلثارة -4
 في أساسي دور له وعنصر جدا هام أمر  الجامعية التعليمية لعمليةا في والتشويق اإلثارة وجود إن
 عند وجودها مراعاة يتم حيث الصفة هذه فيه تتوفر والحاسوب ، العلمية والمادة التالميذ بين الجيد التفاعل
 ( * ).تعب أو ملل دون التعلم إلى الطالب جذب تحاول التي التعليمية البرامج تصميم
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 وطرق المناهج في دراسات مجلة التعليمية، العملية في الحاسوب تكنولوجيا ، العمري سعد عبداهللا. د *
 م2001 القاهرة،سبتمبر -مصر ، والسبعون الثالث ،العدد التدريس
 : أهمها من الجامعي التعليم في الحاسوب الستخدام سلبيات هناك المميزات هذه مقابل وفي
  :للمعرفة)  الضمني( للتمثيل افتقاده -
 خالل من نفسها اللحظة في رسائل عدة يتلقى يجعله المعلم أمام المتعلم وجود فإن معلوم هو فكما -
 غير( والتخاطب التفاهم طرق من وغيرها اإليماء واستخدام واإلشارة والوصف الجسم ولغة الوجه تعابير

 . الطبيعي بالشكل تمثيلها الحاسوب يستطيع ال والتي)  الصريحة
 :التالية األشكال بأحد التعليم في وبالحاس ويستخدم
 .األستاذ محل يحل أي والتقويم والتدريب التعليم عملية كامل الحاسوب يتولى حيث:  الفردي التعليم-1
 . لألستاذ مساعدة تعليمية كوسيلة الحاسوب يستخدم وفيها:  الحاسوب بمساعدة التعليم -2
 عند بها يستعان ثم الحاسوب جهاز في مخزنة تالمعلوما تكون حيث:  للمعلومات مصدراً بوصفة-3
 .( * ).الحاجة
 اإللكترونية، الجامعة مشروع: التعليم في اإلنترنت السلطان، العزيز عبد ومهندس الفتوح القادر عبد
 م1999العربي،الرياض، الخليج رسالة

 الجامعية التعليمية العملية في الحاسوب تكنولوجيا استخدام مزايا
 مجال في أجريت التي واألبحاث الدراسات من كبير عدد خالل من ظهرت التي المزايا من الكثير يوجد
 : ومنها التعليمية العملية في الحاسوب استخدام
 . واإلنسان اآللة بين وتفاعلية نشيطة تعليمية بيئة إنشاء -1
 . التعليمية األهداف لتحقيق الطالب مهارات تنمية -2
 واللغات الرياضيات مثل ومعقدة صعبة يرونها التي المواد نحو إليجابيةا الطالب اتجاهات تنمية -3
 .األخرى
 الطريقة من أفضل للطالب خبرة يوفر مما والنموذج الرسم أو والحركة والصور بالصوت العرض -4
 . التقليدية
 . التعلم من الطالب بين والسأم الملل نسبة تقليل -5
 . البالط بين الفردي التعلم فرص توفير -6
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 . الطالب بين الفردية الفروق مراعاة على يساعد -7
 . المهارات اكتساب الستمرار المنزل إلى والتعلم التعليم عملية نقل على يساعد -8
 خارج معلومات اكتساب على تساعد التي المتنوعة والبرامج المختلفة األنشطة من كبير قدر يوفر -9
 .الدراسية المادة

 . العمليات من كبير بعدد ويقوم المعلومات من كبير قدر يختزن -10
 . المدرس من أسرع واألعمال الوظائف أداء -11
  . والتشويق اإلثارة عنصر يوفر -12
 . األصعب إلى األسهل من للتدرج التحدي عنصر استخدام -13
  (* ). الدراسة مواصلة على الطالب لحث التعزيز أساليب استخدام -14
 سابق مرجع ، التعليمية العملية في ودورها الحاسوب تكنولوجيا ، العمري سعد اهللا عبد. د •

 .الجامعي التعليم في الحاسوب تطبيقات
 األساليب تطوير على مركزاً اآلن االهتمام وأصبح الجامعي التعليم في الحاسوب استخدام أساليب تطورت

 في الحاسوب خاللها من يساهم أن يمكن جديدة أساليب استحداث أو الحاسوب بمصاحبة التدريس في المتبعة
 . الدراسية المواد أهداف بعض تحقيق
:  وهي أدوار ثالثة إلى  الجامعة في التعليمية الحاسوب استخدامات)  م1980 تايلور روبرت( صنف وقد

 بثقافة يعرف ما وهو وبرمجته ومنطقته الحاسوب مكونات على ويشمل: للدراسة كموضوع الحاسوب- 
 . األخر والمواد والكتابة القراءة شأن شأنها المعرفة تكون هذا فيو الحاسوب
 المحتوى خالية التطبيقات برمجيات ذلك من وتمكنه كوسيط يعمل والذي:  إنتاجية كأداة الحاسوب -2
 والرسومات ، الجدولية ،واللوحات((Processors Word) النصوص معالجات مثل المتعددة واألغراض
 . (Communication Programs) االتصال وبرمجيات
 للتحصيل العام المستوى تحسين بهدف الحاسوب بمساعدة التعلم ويعني:  تعليمية كوسيلة الحاسوب-3
 ( * ). المشاكل حل وأسلوب التفكير مهارات وتنمية للطالب الدراسي

Taylor,R (1980): TheComputer in the School: Tutor,Toll,Tutee.New York:Teacher 
College Press. 

 :وهي مجاالت ثالث إلى التربية في الحاسوب استخدامات قسم فقد) هـ1415(الفار الدكتور أما
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 :الجامعيين  والتعلم التعليم قطاع -1
 عوناً الحاسوب كان سواء والتعلم التعليم عملية في الحاسوب استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو
 .للتفكير معلم أو عنه عوضاً أو لألستاذ
 : اإلدارة قطاع -2
 : في الحاسوب ومجاالت استخدامات فيه تنحصر الذي القطاع وهو
  : الجامعية اإلدارة– أ

 . واالمتحانات والمخازن والمرتبات الطالب وشئون والموظفين األساتذة شئون مثل
  : المعلومات ونظم المكتبة إدارة– ب
 المعلومات بنظم واالتصال الجامعية المصادر عن علوماتالم ونظام والدوريات الكتب تداول حركة مثل
  . العالمية للمصادر
  : التدريسية الجامعية الخدمات– ج
 التحليل أو الشخصية المقابالت أو وتحليلها االستبانات عمل أو للطالب والنهائي المرحلي التقويم مثل
 . والندوات والملتقيات واألعمال للبحوث اإلحصائي
 :ذاته حد في تعليمياً هدفاً الحاسوب فيه يكون لذيا القطاع-3

 :التالية الصور إحدى في تقدم علمية مادة طريق الحاسوب تقديم المجال هذا في ويدخل
 .فيه الوعي أو الحاسوب أمية لمحو مقررات *
 . المعلومات لعصر والطلبة لألستاذة تقدم مقررات •
 ( * ).الحاسوب علم في المتخصصين إلعداد مقررات •
  :هي رئيسية أنواع ثالثة إلى  العالي التعليم في المستخدمة الحاسوب برامج تصنيف يمكن سبق ومما
 . جامعية تعليمية كمادة الحاسوب استخدام -1
 . جامعية تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام -2
  . الجامعية التعليمية العملية إدارة في الحاسوب استخدام -3
 جامعات في الحاسوب ندوة وقائع ، والمستقبل الرؤية– بالحاسوب المعزز والتعلم لتعليما الفار، ابراهيم

 .م1995 هـ1415 العربي، الخليج دول
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 واستيعاباً تفاعالً وتوفير الحاسوب باستخدام الجامعي التعليم تحسين إمكانية الى الدراسات من كثير أكدت وقد
  : أبرزها من عدة بميزات يمتاز الحاسوب باستخدام عليمالت أن الدراسات أشارت كما.   للطالة أفضل

.  التعليم تفريد مزايا من بعضا يكسبه مما الخاصة وقدراته بسرعته للعمل للمتعلم كافية فرصاً توفير -1
 . فورية راجعة بتغذية الطالب وتزويد
 . للمتعلم المناسبة والكيفية والزمان بالمكان باستخدامه والمرونة التشويق -2
 ( * ). "Self-Concept " للذات اإليجابية المفاهيم وينمي بنفسه المتعلم ثقة بزيادة يساهم -3

Louzon, A. C&Moore, A.B.(1989)A Fourth Generation Distance Education 
System: Integrating C AL and Computer Conferencing.Ameriican gournal of Distance 

Education, 
 المعاصرة التعليمية المشكالت بعض لحل الحاسوب اماستخد

 : وهي حلها في ملحوظ بدور الحاسوب يساهم أن يمكن التي المعاصرة التعليمية المشكالت من
 : األمية مشكلة -1
 نطاق خارج منه المطلوب عمله يؤدي الفرد وكان وأجدادنا آباءنا عهد في مشكلة تمثل األمية تكن لم
 مع ولكن والكتابة القراءة تتطلب ال التي األعمال من وغيرها والصيد والرعي الزراعة مثل والكتابة القراءة
 غير فرص انعدمت أو وقلت والكتابة بالقراءة األعمال معظم وارتباط المجاالت كل في الحديث التطور
 على امالز وأصبح ، خصوصا السن كبار بين األمية مشكلة لدينا ظهرت عمل على الحصول في المتعلمين
 يكون وال متفرد بشكل تعليمهم يكون أن يتطلب وذلك للتعلم فرص لهم توفر أن أو تعليمهم والحكومات الدول
 وقت توفير تحتم ، األسرية وارتباطاتهم  وأعمالهم تختلف، ظروفهم أن حيث العاديين الجامعيين طالب مع

 والنصوص المعلومات عرض في هائلة تإمكانيا من الحاسوب لتكنولوجيا لما ونظرا للتعلم لهم مناسب
 التقنية هذه استخدام باإلمكان فإنه وإمكانياتهم قدراتهم وحسب األمية لمحو مناسبة بطريقة والرسوم والصور
 األمية من اإلهانة أو بالحرج شعور دون منها واالستفادة التعلم في ومساعدتهم والكتابة القراءة الكبار لتعليم
 . منها يعانون التي

 : المستمر التعليم -2
 مستويات إلى تعليمهم الستكمال الفرص لهم تتيح لم لمن التعليم مواصلة هو المستمر بالتعليم المقصود

 لتحسين نظامية دراسات أو تدريبية دورات على للحصول واالستعداد الرغبة ولديهم حاليا لديهم مما أعلى
 التعليم لهم يسبق لم أفراد يستهدف األمية محو كون يةاألم محو عن ويختلف الوظيفي أو التعليمي مستواهم
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 المواصلة في ويرغبون التعليم من قدر لديهم أفراد يستهدف المستمر التعليم بينما والكتابة القراءة ومعرفة
 .أعلى درجات على للحصول

 في بالدراسة تحاقاالل من يتمكنون ال للذين المستمر التعليم برامج تقدم أن بإمكانها الحاسوب وتكنولوجيا
 الحاسوب شبكات على واالتصال الدخول من الدارس تمكن التي اإلنترنت شبكة طريق عن وذلك الجامعات

 وهناك ، المختلفة التدريب ومراكز الجامعات من الكثير وهناك ، المختلفة التدريب ومراكز الجامعات في
 ضمنها ومن الحديثة االتصال وسائل طريق عن مختلفة برامج تقدم التي والمعاهد الجامعات من الكثير

 .جدا كبير بشكل منه االستفادة يمكن الذي الحاسوب
 : الجامعيين المؤطرين ونقص الدراسية الفصول ازدحام -3
 ذلك أدى الثانوي في النجاح نسب وارتفاع  التعليم على اإلقبال وشدة السكان عدد في الكبيرة للزيادة نظرا

 .  فصل لكل المفترضة األعداد من أكبر بأعداد الجامعية راسيةالد الفصول ازدحام إلى
 يتم برامج باستخدام المشكلة هذه معالجة في كبير بشكل يساهم أن يمكن الحاسوب تكنولوجيا واستخدام

 التعلم ويقدم والحاسوب الطالب بين بالتفاعل تسمح والتي التربوي المجال في المتخصصين قبل من إعدادها
 قدرته حسب يرغبها التي المعلومات على والحصول الحاسوب مع بالتعامل طالب كل مكنويت الفردي
 . للتعلم واستعداده
  : أعمال من يستجد ما على العاملين تدريب -4
 هي التعليم مؤسسات جميع في  وفي خاصة بصفة الجامعة في العاملون يواجهها التي الكبيرة المشاكل من
 تعليمية وأدوات جديدة نظريات من عملهم مجال في يستجد ما على الالزم التدريب على الحصول مشكلة
 خلل إلى يؤدي قد مما التدريب مراكز إلى والتوجه أعمالهم ترك في صعوبة يجدون حيث ، حديثة وتقنيات
 . الطالب وتدريس ة الجامعة نظام في

 على وهم للمدرسين التدريبية البرامج ويقدم المشكلة هذه حل في يساهم الحاسوب تكنولوجيا واستخدام
 وهذا ، المحاكاة وبرامج ، المهارات وإكساب ، للتدريب المتطورة البرامج باستخدام مواقعهم في العمل رأس

 . والكليات المعاهد في وهم المستجدات على التدرب على يساعدهم
 : المعرفي االنفجار -5
 األوائل المسلمين علماء عن قرأنا ما فكثيرا ياًنسب صغير المعرفة وحجم محددة السابق في العلوم كانت
 والشعر والفلك والرياضيات الطب مثل مختلفة مجاالت في المعلومات من هائل بكم يلم منهم العالم كان حيث
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 مجال في شيء بكل يلم أن الفرد على الصعب من حيث األيام هذه في يحدث ما بعكس ، وغيرها واألدب
 . فقط تخصصه
 انفجار السكاني االنفجار مع تزامن تقريباً الثانية العالمية الحرب انتهاء بعد ومن الماضية قليلةال العقود في
 الشرق بين الشديد للتنافس وكان والمعارف العلوم تطوير في جدا كبير تسارع وحدث مذهل بشكل معرفي
 بشكل بالعلوم واالهتمام سلحةاأل وإنتاج المعلومات تقنية مجال في الباردة بالحرب يسمى ما فترة في والغرب
 .المعرفية المجاالت معظم في حدث الذي الواضح دوره عام

 المعلومات وتكنولوجيا االتصال وسائل مجال في وخصوصا العلوم مختلف في الهائل التطور ومع
 حجم تزايد على ساعد كذلك وهذا وسيلة من بأكثر األرضية الكرة في جزء كل إلى تبث المعلومات أصبحت
 والمدرسين المتعلمين مساعدة في تساهم أن بإمكانها الحاسوب كبير،تكنولوجيا بشكل وانتشارها المعرفة
 أو عادية اسطوانات أو مدمجة اسطوانات في بحفظها يكون قد وذلك المعلومات من الهائل الكم مع للتعامل
 صور أو مكتوبة معلومات سواء التقنية هذه في يخزن أن يمكن لما حدود ال أنه حيث الحاسوب في تخزينها
 يعد لم الحاسوب تقنية باستخدام.  الحاجة وقت إليه والرجوع به االحتفاظ يمكن مما كثير وغيرها متحركة
 اسطوانات على متوفرة أنها حين في الكبيرة األحجام ذات الموسوعات أو الكتب لشراء مضطرا المتعلم
 ( * ).رخيصة وبأسعار مدمجة
  .سابق مرجع0 التعليمية العملية في ودورها الحاسوب تكنولوجيا ، العمري دسع اهللا عبد. د •

  الجامعية التعليمية العملية في الحاسوب تطبيقات
  Administrative Application اإلدارية التطبيقات -1
 المالية النواحي بتسجيل والكليات والمعاهد الجامعات إدارات تستخدمها باإلدارة خاصة برامج توجد
 تحتاج التي والملفات األوراق من الكم من التخلص على يساعدها وهذا والطالب الموظفين وسجالت واإلدارية

 . ومراجعته معها للتعامل جهد إلى وتحتاج لحفظها كبيرة مساحات إلى
 وقت أي في إليها الرجوع إلى  الجامعية التعليمية المؤسسات إدارات في المسئولين تساعد البرامج وهذه
 وسهل جيد نظام وتوفر الجامعة أو المدرسة في ووضعه طالب كل سجل ومعرفة تامة وبسرية كبيرة بسرعة
 بشكل التعليمية المؤسسة نظام وتخطيط التوقيت جداول وضع على تساعد وكذلك ، كبير جهد أو وقت يأخذ ال

 .وجيد واضح
 :Curriculum Planning Application المناهج تخطيط تطبيقات -2
 : المعلومات مصادر ملفأ
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 والمعاهد والكليات الجامعة في المتوفرة المعلومات بمصادر خاصة ملفات إلنشاء خاصة برامج توجد
 التعليمية المصادر وجميع ، النماذج ، الشرائح ، الصوتية التسجيالت ، الفيديو أشرطة ، الكتب:  مثل األخرى
 في التعليمية المؤسسات أو  الجامعات بين شبكة وجود حالة وفي.   الجامعية التعليمية العملية تحتاجها التي

 وهذا ، األخرى الكليات أو األخرى الجامعات في المتوفرة المصادر معرفة الطالب جميع بإمكان فإن المنطقة
 . األخرى والخبرات المصادر وتبادل بينهم فيما التعاون إلى يؤدي
 : الجامعية التعليمية المواد إنتاج ملف - ب

 ومفردات العمل أوراق مثل المنطقة في أنتجت التي التعليمية المواد على يحتوي رئيسي ملف وجود
 المواد إنتاج في غيرهم خبرات من لالستفادة المدرسين من كثير يساعد مما وغيرها والواجبات المقررات
 .المستخدمة التعليمية
 Research Application الجامعي البحث تطبيقات -3
 تحليل في تساعد التي اإلحصائية البرامج ذلك ومن الجامعي للبحث برامج بها يوجد الحاسوب ةتقني
 . البحث في المطلوبة اإلحصائية العمليات وإجراء البيانات
 تساعد حتى المختلفة المجاالت شتى في أجريت التي األبحاث عن معلومات توفير باإلمكان ذلكك

 . لهم المتاحة واإلمكانات وخبراتهم التعليمي وضعهم مع تتناسب التي ناسبةالم األبحاث اختيار على المدرسين
  Professional Development Application المهنة تطوير تطبيقات -4
 لتطوير التدريس هيئة أعضاء أو للمدرسين خاصة تنتج التي العمل رأس على والتطوير التدريب برامج
 تساعدهم وسوف عملهم مواقع في وهم عليها يحصلوا أن المدرسين إمكانب البرامج وهذه. التدريسية مهاراتهم

 والفيديو والصور بالرسوم الخاصة المتطورة البرامج توفر ومع. وغيرها تدريسية وحلقات برامج تصميم في
 الحاسب بواسطة التعليمية المؤسسات في للمدرسين وتوجه وتطويرية تدريبية برامج تنتج أن السهل من تجعل
. 

 Library Application  للمكتبة تطبيقات -5
 حسب المعارف بكل زاخرة أو صغيرة تكون قد مكتبة جامعة أو معهد أو كلية أو مدرسة كل في توجد غالبا
 أو إلنشاء األساسية المتطلبات من المكتبات هذه في الحاسوب وجود وأصبح ، تلك أو المؤسسة هذه حجم
 البحث أو والميكروفيش والميكروفيلم واألبحاث والدوريات الموجودة الكتبب خاصة ملفات لفتح المكتبة تأسيس
 .االختبار أو

 : Special Services Application الخاصة الخدمات تطبيقات -6
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i. األماكن إلى يدلهم قد الذي المهني اإلرشاد إلى والجامعات والكليات المعاهد طالب يحتاج قد:  مهني إرشاد 
 الحاسب على ملفات فهناك ، السابقة وخبراتهم األكاديمي وضعهم مع وتتناسب العمل فرص فيها تتوفر التي
 الحاسب إلى يدخل أن الطالب وبإمكان التعليمية المؤسسة هذه خارج المتوفرة واألعمال المهن كل بها يوجد

 منها المناسب تارويخ الموجودة المهن مع المعلومات هذه بمقارنة الحاسب ويقوم وخبراته نفسه عن معلومات
 العمل عن يبحث أن يستطيع بعدها ثم معينة مهنة على فيها يتدرب معينة تدريبية مراكز إلى الطالب يرشد وقد

  .المناسب
 

 :ومعالجة تشخيصب
 تقييم بإمكانه الكمبيوتر.  التعليمية المشاكل بعض ومعالجة لتشخيص مهمة معلومات تقدم أن باإلمكان

 يعطي أن ويستطيع سابقا الحاسب في الموجودة المعلومات مع المشكلة عن المعطاة وماتالمعل بمقارنة الحالة
 .المشكلة هذه حل على تعمل مهمة معلومات
 :Testing Application االختبارات تطبيقات -7
 : االختبار بناء – أ

 الصف طالب لتقييم مناسب اختبار لبناء المساعدات لبعض يحتاجون دائما التدريس هيئة وأعضاء المدرسين
 األسئلة وكمية نوعية بتحديد المدرس يقوم وعندها األسئلة من كبير عدد على تحتوي خاصة برامج ويوجد
 .إجابة نموذج يعطي التي
 : االختبار تصحيح-ب

 ورقة باستخدام الحاسوب بواسطة تصحيحه باإلمكان فإنه بغيره أو الحاسوب بواسطة االختبار أعد سواء
 . الحاسوب مع للتعامل خاصة أورق في الطالب إجابات مع وذجيةالنم اإلجابة
 : االختبار وتحليل تقييم - ج

 الطالب ألوراق الحاسوب في المخزونة النتائج خالل ومن االختبار وتصحيح االختبار بناء نظام استخدام
 ليعطيها تحليالتال من بعدد يقوم أن الحاسوب بإمكان البيانات هذه خالل ومن قبل من تصحيحها تم التي

  .المختلفة المجموعات نتائج بين مقارنات بعمل ويقوم االختبار قوة عن معلومات
  Instruction Aid Application التعليمية المعينات تطبيقات -8
 البرامج من الكثير فهناك. أخرى بصرية سمعية وسيلة أي مثل التعليمية البيئة في الحاسوب استخدام يمكن
 الثابتة الصور وعرض الفيديو وعرض والنماذج الرسوم: مثل التعليمية العملية في ستخدامهاا يمكن التي
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 الصعب من التي العلمية التجارب تعرض أن يمكن التي المحاكاة برامج استخدام ويمكن . وغيرها والشرائح
 أن يمكن التي اكاةالمح برامج من العديد وهناك ، الدراسي الفصل في لها حقيقي عرض بعمل القيام يتم أن

 .المختلفة الموضوعات في تستخدم
 Instruction Management Application التدريس إدارة تطبيقات -9
 إلى يحتاج فإنه بمفرده طالب لكل أو صغيرة لمجموعات مختلفة أنشطة بعمل يقوم أن يريد عندما غالبا
 األنشطة حفظ باإلمكان حيث المدرس عدةلمسا متوفرة الحاسوب برامج. المفردة خطه تنفيذ في المساعدة
 ويطلب الحاسب أجهزة على الطالب بتوزيع المدرس ويقوم الحاسوب على موضوع أو مادة لكل التدريسية

 .وميوله واستعداداته قدراته حسب معين نشاط منهم كل من
 Computer Assisted Learning Application الحاسوب بمساعدة التعلم تطبيقات -10
 كبير بدور الحاسب يقوم وأن التعليمية العملية في الحاسوب استخدام على المدرس تساعد التطبيقات هذه
 في منها االستفادة باإلمكان البرامج وهذه التخصصات جميع في البرامج من كثير يوجد. التدريس عملية في

 .وجه أكمل على بدوره القيام في المدرس لمساعدة واستخدامها الطالب تدريب
  Computer Assisted learning Application الحاسوب ثقافة -11
 . اآللي الحاسوب على العمل ضروريات من الحاسوب ثقافة إن

 فهم ليه يكون وأن الحاسوب على يتعرف أن يحتاج العولمة عصر في التدريس هيئة عضو أو فالمدرس
 أن يمكن بما المدرس معرفة إن.  عام بشكل الحياة وفي التعليمية العملية في وتطبيقاتها الحاسبات عن عام
 تكنولوجيا من االستفادة من المدرس ييتمكن حتى جدا مهم ألمر به يقوم أن يمكن ال وما الحاسوب به يقوم

 المهمة بهذه تقوم التي البرامج من الكثير وهناك.  اإلمكان قدر التقنية هذه من يستفيد وأن جيد بشكل الحاسوب
 بشكل الجامعية التعليمية العملية وفي عام بشكل الحياة في ودوره اآللي الحاسوب عن لةكام معلومات وتعطي
  . خاص

 يستطيع والمتوسطة االبتدائية المراحل في المدارس لطالب الحاسوب عن معلومات تقدم برامج وهناك
 بشكل لحاسوبا على التعرف على يساعد مما ذلك عن وقصص معلومات فيها ويقرأ معها يتعامل أن الطالب
 . أفضل

  Computer Science Application الحاسوب علم -12
 في البداية تكون قد الحاسوب علم مجال في ولكن التقنية، هذه عن عامة معلومات تعطي الحاسوب ثقافة إن

 وعمله صناعته حيث من الحاسوب دراسة في التعمق على تركز أنها حيث بعدها وما الثانوية المرحلة
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 تكنولوجيا في يتخصصون الذين الطالب هم لهم األقرب يكون المجال وهذا ، المختلفة والبرامج ةوالبرمج
 .( * ).الحاسوب
 سابق مرجع0 التعليمية العملية في ودورها الحاسوب تكنولوجيا ، العمري سعد اهللا عبد. د
 الحاسوب كمواد كذل في المواد بعض وقررت ، التعليم مراحل جميع في الحاسوب استخدام انتشر وقد
 البرامج من الكثير وظهور بكثرة الحاسوب معامل انتشار إلى ذلك أدى وقد مستقلة كمواد المتنوعة ومهاراته
 . الدراسية والمراحل المواد جميع في التعليمية
 رةوالمستم ، العالم أنحاء جميع في انتشارها في والسرعة وتقنياتها أدواتها في الحديثة االتصاالت ثورة إن
 لهم يكون أن بالتعليم المهتمين على يجب ولذلك إيجابا، أو سلبا التعليمية العملية في كبير تأثير لها تطورها في
 ال لها ومطورين منتجين يكونوا وأن التعليم أهداف تحقيق في وتسخيرها منها االستفادة في كبير دور

 يسمى ما أو للمعلومات العالمية الشبكة الحديثة االتصاالت ثورة معالم من وإن.  فقط لها مستهلكين
 والترفيهية التجارية والمؤسسات البيوت معظم ودخلت العالم دول جميع في انتشرت التي (Internetاإلنترنت(

 . الخ... والتعليمية والسياسية
 . التعليمية العملية في واستخدامها توظيفها يجب أنه فيه الشك ومم
 : الجامعية التعليمية العملية في وتطبيقاته Internetنترنتاإل عن مختصرة نبذة يلي وفيما

 الثالث الفصل
 .بينها فيما المعلومات لتبادل العالم حول البعض بعضها المتصلة الشبكات من مجموعة هي: اإلنترنت

 internet لكلمة اختصار وهي واحدة بشبكة الحاسبات من مجموعة تربط التي العالمية المنظومة هي أي
work . 
 ولكن.  الدفاعية لألغراض عسكرية شبكة األمريكية المتحدة الواليات في اإلنترنت شبكة بدأت وقد
 عالمية شبكة جعلها – وخارجها أمريكا في – والتجارية األهلية المؤسسات ثم األمريكية الجامعات بانضمام
 . الحياة مجاالت شتى في تستخدم

 : اإلنترنت شبكة مميزات
 وقت في األفراد ماليين إلى خطاباً يرسل أن فرد أي يستطيع حيث: المعلومات نتقالا وضمان سرعة -1
 إذ ، أيضاً صحيح والعكس ، أسابيع بل أياماً يستغرق الذي العادي البريد بعكس ، اإلنترنت خالل من واحد
 هو وهذا ، مكانها عرفت إذا واحد وقت في نبأ أو رسالة أو معينة معلومة تعرف األفراد ماليين يستطيع
 .وغيرهاCNN مثل ، العالمية األنباء وكاالت في المتبع
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 هذه على الحصول الناس ماليين ويستطيع ، الكمبيوتر أجهزة على الجوية والنشرات األخبار تضع حيث
 .انتظار دون األخبار
 اسم أو به خاص رقم له باإلنترنت مرتبط جهاز كل أن من تأتي السرية وهذه:  المعلومات سرية -2
 ويطمئن ، بداخله خزنت أنها ويضمن بعينه جهاز إلى رسالة يرسل أن فرد أي يستطيع وبالتالي ، به معروف

 . الرسالة على الفوري الرد إليه المرسل ويستطيع ، االستالم ووقت ، ال أم وصلت كانت إن
 كان مهما باإلنترنت مرتبط كمبيوتر جهاز أي من مستند أي واستقبال إرسال يمكن:  المستندات تبادل -3
  فيديو أو كاسيت شريط أو كتاباً أو مذكرة أو خطابا كان سواء ، وحجمه المستند نوع

 ، معتمدة اتصال أجهزة أو خاص كمبيوتر شراء إلى تحتاج ال:  المؤتمرات وعقد والمشاورة الحديث -4
 عال فني أو علمي مستوى إلى تاإلنترن يحتاج وال ، تليفون بخط ربطه تم دام ما يصلح كمبيوتر جهاز فأي

 ( * ).للتشغيل
 ..مصر ، اإلعدادي األول الصف ، اإلعدادية للمرحلة ، الكمبيوتر ، التربية وزارة*
 طاولة:  ذلك في بما المجانية البسيطة اإللكترونية األلعاب مئات اإلنترنت شبكة توفر: والترفيه التسلية-5
 يكتبه ما قراءة من اإلنترنت شبكة تمكنك كما.  ذلك وغير أنواعهاب القدم كرة ، الورق ، الشطرنج ، الزهر
 السينمائية األفالم ونصوص الواحد الموضوع ذات واألغاني التلفزيونية الحديثة األفالم عن السينمائيون النقاد
.  

 : اإلنترنت شبكة خالل من التسوق-6
 البيت مغادرة أو السوق إلى الذهاب دون عليها الحصول ترغب التي البضائع أنواع مختلف طلب يمكن

 والسيارات واألسهم الموسيقى وأسطوانات واألزهار الكمبيوتر وبرامج كالكتب المواد مختلف شراء فيمكن.
 . وغيرها المستعملة
 :النقاش مجموعات-7
 والشخصيات األفراد بمختلف لاللتقاء اإلنترنت شبكة خالل من النقاش مجموعات مع االشتراك يمكن
 أو هامة قضايا مناقشة أو أفكار تقديم أو إليهم أسئلة توجيه ويمكن.  ذاتها االهتمامات لهم ممن العالم حول
 .شائقة قصص قراءة

 والمرح والطعام البيئة:  مثل الموضوعات مختلف تناقش التي النقاش مجموعات من اآلالف هناك
 ( * ).وغيرها والتلفزيون والرياضة والدين والسياسة والموسيقى
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 سهولة إلى وبالنظر.  معلوماتي انفجار من اليوم العالم يشهده فيما الرئيسي المساهم تعد اإلنترنت شبكة إن
 أغرت فقد الشبكة بها تتمتع التي األخرى المميزات إليها مضافاً الشبكة على الموجودة المعلومات إلى الوصول
.  التعليم مجال في باستخدامها بدءوا الذين التربويون ، هؤالء جملة من.  مجاله في كل منها باالستفادة كثيرين
 إلى إضافة اإلنترنت خالل من التعليمية موادها بعض تقدم ، وغيرها األمريكية الجامعات بعض أن حتى
  . التقليدية الطرق
 تبسيط بهيكلي، محمد بنت سلوى.د ،و الميمان هللا عبد بن سليمان.د وترجمها وأعدها للعربية نقلها*
 هـ1419/ م1998 ، الثالثة الطبعة اآللي، حاسبال

  :يلي ما ، الجامعي التعليم في اإلنترنت شبكة استخدام على المدرسين شجعت التي المميزات أهم
 : المعلومات مصادر في الهائلة الوفرة -1
 اعدقو ، Periodicals الدوريات ،Electronic Book اإللكترونية الكتب} :  المصادر هذه أمثال ومن
 . } Educational Sites التعليمية ،المواقعEncyclopedias الموسوعات ، Data Bases البيانات
 ):المتزامن غير( المباشر غير االتصال -2

 الوقت نفس في حضورهم اشتراط دون ومن مباشر غير بشكل بينهم فيما االتصال األشخاص يستطيع
  : باستخدام
 .كتابياً والرد الرسالة تكون يثح (E –mail) اإللكتروني البريد -
 .صوتياً والرد الرسالة تكون حيث (Voice- mail) الصوتي البريد -
 :المتزامن(المباشر االتصال-3
  : بواسطة نفسها اللحظة في التخاطب يتم طريقه وعن
 والشخص المفاتيح لوحة بواسطة قوله يريد ما الشخص يكتب حيث( Relay-Chat) الكتابي التخاطب -

 يريد ما كتابة من األول انتهاء بعد مباشرة نفسها بالطريقة عليه فيرد ، نفسها اللحظة في يكتب ما يرى لمقابلا
. 

 طريق عن نفسها اللحظة في صوتياً التخاطب يتم حيث ( Voice-Conferencing) الصوتي التخاطب -
 . اإلنترنت
 حياً التخاطب يتم حيث (Video-conferencing ) (المرئية المؤتمرات( والصورة بالصوت التخاطب -
 (* ).والصورة بالصوت الهواء على
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 .سابق مرجع اإللكترونية، المدرسة مشروع التعليم في اإلنترنت*
 :التعليم في اإلنترنت الستخدام رئيسية أسباب أربعة هناك أن إلى ( (Williamم1995 ويليام أكد كما
 .العالم أنحاء مختلف من المعلومات على الحصول على للقدرة واقعي مثال اإلنترنت-1
 فإنه اإلنترنت عبر المتوفرة المعلومات لكثرة ،فنظراً الجماعي التعاوني التعلم على اإلنترنت يساعد- 2
 يقوم حيث ، الطالب بين الجماعي العمل طريقة استخدام يمكن لذا القوائم كل في البحث الطالب على يصعب
 .إليه التوصل تم ما لمناقشة الطالب يجتمع ثم نةمعي قائمة في بالبحث طالب كل

 .تكلفة وبأقل وقت بأسرع بالعالم االتصال على اإلنترنت يساعد-3
 كبيرة مكتبة بمثابة هي اإلنترنت أن ذلك التدريس في طريقة من أكثر توفير على اإلنترنت يساعد-4
 التعليمية البرامج بعض اإلنترنت في يوجد أنه كما.  صعبة أو سهلة كانت سواء الكتب جميع فيها تتوفر

 (* ).المستويات باختالف
• Williams, B.(1995). The Internet for Teachers .IDG Book World wide, Ine.  

 الجامعية التعليمية العملية في اإلنترنت تطبيقات
 اقتراح يمكن ،فإنه التعليم في استخدامها يمكن التي المعلوماتية وسائل أهم من اإلنترنت لكون نظراً
 :مالتعلي في اإلنترنت تطبيقات أهم من مجموعة
 :الدراسية المناهج مجال في
 صفحات في الدراسية المناهج وضع يمكن المناهج،بحيث في مساعدة كوسيلة اإلنترنت استخدام -1
  . المنزل في الصفحات لتلك بالدخول األمر وولي للطالب الفرص وتتاح اإلنترنت في مستقلة
 .معين موضوع وشرح المناهج تناول في مساعدة تعليمية كوسيلة اإلنترنت استخدام -2
 :التدريس مجال في
 .المواقع من العديد من المطلوبة المعلومات على الحصول في اإلنترنت استخدام-1
 النقاشو والحوار التعاوني والتعليم التعليم تفريد التدريس وأساليب طرق تعزيز في اإلنترنت استخدام -2

. 
 المرض مثل قاهرة لظروف زمالئهم عن يتخلفون الذين الطالب مشكالت حل في اإلنترنت استخدام -3
 .وكيفيته التعلم ومكان وقت في المرونة خالل من وذلك وغيره
 . الذاتي التعليم تجاه اإليجابية المفاهيم بتنمية وذلك بنفسه الطالب ثقة زيادة في اإلنترنت استخدام -4
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 .األسئلة بنوك عمل في اإلنترنت تخداماس -5
 .النموذجية الدروس على االطالع في اإلنترنت استخدام -6
 :البشرية الموارد تنمية مجال في
 وهكذا ، والتوجيهية والتدريسة اإلدارية للهيئة كانت سواء التدريبية البرامج عقد في اإلنترنت استخدام-1
 من الدورات هذه متابعة فرد ألي ممكن،ويمكن عدد ألكبر منها ادةواالستف التدريبية الدورات متابعة يمكن
 .اإلنترنت في مشترك كان إذا المنزل
 إلى اللجوء دون العربية الدول في المدارس ومديرات راء مد بين اجتماعات عقد في اإلنترنت استخدام-2
 .الجامعة في ةالتدريسي التجارب على واالطالع الخبرات تبادل واحد،بهدف مكان إلى السفر

  الدول في مكان أي من العمل وورشات والندوات المحاضرات استقبال في اإلنترنت استخدام -3
 .العربية
 :المعلومات تبادل مجال يف

 الجامعات مكتبات على الدخول للطالب يمكن بحيث ، واإلطالع للبحث كوسيلة اإلنترنت استخدام -1
 .الملخصات طباعةو فيها والبحث التربوية البحوث ومراكز
 من الصادرة والمراسالت التعاليم استقبال يمكن بحيث ومدارسها أفرعها جميع مع الوزارة ربط -2
 . بسرعة الوزارة
 والتجارب الخبرات تبادل من فيها والتدريسة اإلدارية للهيئات يمكن بحيث معينة بشبكة المدارس ربط-3

 .المقصودة التعليمية هدافاأل تحقيق إلى يؤدي مما التربوية والمستحدثات
 : التوصيات

 يمكن وما)) الجامعية التعليمية والعملية الحاسوب تكنولوجيا(( حول الدراسة محتوى استعراض خالل من
 :يلي بما ،نوصي التعليمية العملية لتطوير خدمات من التقنية هذه تقدمة أن

 الحاسوب أهمية حول والمقروءة عةوالمسمو المرئية اإلعالم وسائل جميع في توعوي برنامج وضع-1
 .التعليم مراحل جميع في بل فقط الجامعات في ليس التعليمية العملية في

 بحيث التعليم في الحاسوب الستخدام والتعليم التربية وزارة قبل من وكاملة شاملة خطة وضع ضرورة-2
 . والمادية البشرية اإلمكانات توفير الخطة تشمل

 . الحاسوب مجال في تدريبية دورات على للحاصلين ) والمعنوية المادية،( يعيةالتشج الحوافز وضع -3
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  المعلومات تبادل لسهولة بالوزارة المدارس تربط) اإلنترنت(شبكة وضع ضرورة -4
 .تربويين متخصصين إشراف تحت تعليمية برامج بإنتاج القيام ضرورة -5

 . الطالب تحصيلب الحاسوب استخدام عالقة لمعرفة دراسات إجراء -6
 . العالي التعليم في الحاسوب استخدام نحو المعلمين اتجاهات حول دراسات إجراء -7
 . التعليم في اإلنترنت استخدام في للمدرسين التدريبية الدورات عقد -8
 المحتوى في المنهج عناصر جميع في دورها وتفعيل العام التعليم مدارس جميع في اإلنترنت تعميم -9
  .والتقويم التدريس وطرق طةواألنش

 وعلى للمهارات واكتسابهم الطالب تحصيل على اإلنترنت استخدام أثر لقياس دراسات إجراء -10
 .الدراسية المواد تجاه اتجاهاتهم
 التعليم في اإلنترنت استخدام حول الطالب و والمدرسين الطالب اتجاهات قياس في دراسات إجراء -11

.  
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  المداخلة عنوان

  اثر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال في التعليم العالي
  على النمو االقتصادي باإلشارة إلى براءة االختراع

  ا����� ����(        -���	�� أ���(/ أ          �N إ:0اد
  �	�H( دآ��را~        ��H( دآ��را~        ��E^د �>�	ري 

.�J�� )��	�             .�J�� )��	�         .�J�� )��	�  

  : ملخص
 في والتكنولوجيا العلمية التطورات أدت فقد ، التطور و بالسرعة يمتاز جديدا متغيرا واقعا اليوم العالم يعيش
 تحكمه عالم في االقتصادية و االجتماعية تالمعامال و العالقات و المفاهيم معظم تغيير إلى العالي التعليم
 يسمى .خصائصه و مالمحه تغيرت اقتصاد جديد اقتصاد ظل في كله هذا و . المعرفي تطور و المعرفة
 اقتصاد نحو فأكثر أكثر العالي التعليم يتجه  أصبح والعشرين الحادي القرن قدوم مع حيث المعرفة اقتصاد
 المعرفة لدور مضطردا ازديادا العالم يشهد كما. المعلومات تكنولوجيا على ياأساس اعتمادا يعتمد الذي المعرفة

 المعلومات على التركيز مبدأ أصبح كما االقتصادي والنمو اإلنتاج محرك أصبحت فالمعرفة فيه والمعلومات
 هذه تعكس بمصطلحات نسمع وبدأنا.بها المسلم األمور ومن ، األساسية العوامل من كعامل والتكنولوجيا
 " الثالثة الموجة " و" التعليم اقتصاد"و" المعرفة اقتصاد " و" المعلومات وثورة "المعلومات مجتمع "مثل التوجهات
   .وغيرها
 grangerسببية,االقتصادي النمو,االختراع براءة,المعلومات تكنولوجيا,العالي التعليم: المفتاحية الكلمات

 
  
Abstract : 

Living reality of the world today is characterized by a new variable speed and sophistication , it has 

resulted in scientific developments and technology in higher education to change most of the concepts 

and relationships and social and economic transactions in a world of knowledge and the development 

of knowledge. And all this in the light of a new economy economy changed his looks and 

characteristics . The so-called knowledge economy , where with the advent of the century atheist 

century became edging higher education more and more towards a knowledge economy , which 
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depends critically dependent on information technology . , As the world is witnessing increasing 

steadily for the role of knowledge and information in which knowledge is become the engine of 

production and economic growth as it became the principle focus on information and technology as a 

factor of fundamental factors , it is taken for granted . , and we started to hear terms such as these 

trends reflect the "information society " and the information revolution " and the" knowledge 

economy " and the" economy of Education "and" The Third Wave "and others. 

Keywords: higher education , information technology , patents , economic growth , a causal granger.  
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 :واالتصال المعلومات تكنولوجيا مؤشر1-
 التقارب أن ورغم .وترسلها تالمعلوما بمعالجة المتعلقة التكنولوجيات سائر واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تضم
 :بين التمييز نستطيع فإننا متزايد، اضمحالل في بينها الحدود جعل إلى يسعى الرقمي
 .الثابت الهاتف النقال، الهاتف :االتصاالت -
 1.المعلوماتية والخدمات التجهيزات البرمجيات، :اإلعالم تكنولوجيا -

 للخدمات قويا انتشارا نشهد إذ سريع، وتطوير عال نشاطب الجزائر في االتصاالت فرع يتميز عامة، بصفة
 .نسبيا بسيط بحجم مناولين عدة حولهم يحوم الذين الكبار المتعاملين بعض وجود ونسجل
 يعد صغار فاعلين عدة الفرع هذا ويضم المهيمن، هو "التجهيزات" استيراد اإلعالم، تكنولوجيا فرع في أما

 .للخدمات سوق وغياب للمضامين الوطنية الصناعة ضعف خاصة بسبب مؤكد، غير النشاط في استمرارهم
 الرقمي، االقتصاد و المعلومات مجتمع لتشديد دعامة توفير هو واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا األساسي الدور إن

 عتبارهبا والهاتف تمع،ا هذا في أولوية ذات عملية المعلومات بتبادل تسمح التي الوسائل ترقية تعد وبالتالي
 .الصدد هذا في القاعدية الخدمة يوفر الذي هو النوع، هذا في تكنولوجيا أقدم
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 أن إذ فورية، انعكاسات السوق هذه ولفتح .الثابت والهاتف النقال الهاتف اليوم يتجاوز الصوت، مجال ففي
 .ةالمتقدم البلدان معدل ويقارب اإلفريقي المعدل يفوق الجزائر في النقال الهاتف انتشار
 650 و االتصاالت يخص فيما أمريكي دوالر مليار 4,4 بحوالي واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أعمال رقم يقدر
 في األهم الجزء التجهيزات وتوزيع االستيرادات وتتمثل اإلعالم، تكنولوجيا يخص فيما أمريكي دوالر مليون
 اقتصاد ثروة رفع نهاشأ من التي الكبيرة المضافة القيمة ذات الخدمات تبقى إذ 2اإلعالم تكنولوجيا فرع

 أن يرتقب حين في ،نهابشأ الطلب لتراجع نظرا محدودة والمضامين التطبيقات تطوير أعمال السيما المعرفة،
  .العالم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا قطاع أعمال رقم نصف تحقق

  2008 في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا لسوق المقدر الحجم          

  
  2008 ديسمبر ملخص اإللكترونية، الجزائر :المصدر

 المعلومات مجتمع خدمات إدخال دعم في صعوبة االتصاالت قطاع يعاني يعرفه، الذي الكبير النشاط من بالرغم
 الشركات تحسيس انعدام إلى إضافة اإللكترونية الخدمات ونقص األنترنت انتشار ضعف أن كما .األساسية
 صناعة تعتبر .الطلب وإثارة السوق انتعاش تكبح عوامل كلها تعتبر الجديدة التجارية رساتالمما برهانات
 على كبير بشكل الصناعة هذه تعتمد كما بقوة، دعمها من بد ال وبالتالي اإلعالم، لتكنولوجيا محركا البرمجيات

 أصبح إذ 3البديهي، باألمر يسل الصناعة نحو البحث من انتقال أن غير .التطورات وابتكار البحث عملية أداء
 اآلليات كل تطبيق طريق عن واإلنتاج البحث بين الجامع المفهوم وتفعيل - المعدل تطبيق الضروري من

 .والمتمم 98 القانون في عليها المنصوص واإلجراءات
 ناعةص على المناطق، بين أو السكان فئات بين الرقمية الفجوة تقليص في المتمثل الهدف إلى باإلضافة
 وتطوير إنجاز إلى الرامية الجهود تشجيع السيما مجتمعنا، وألسنة ثقافات تناسب محتويات تنتج أن المضامين
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 استخدام تشجيع ينبغي كما السكان، فئات ببعض الخاصة المحلية اللهجات أو الوطنية باللغات البرمجيات
  .ديالتقلي والموروث الثقافي التراث لترقية الجديدة التكنولوجيات

 :الجزائر في البشرية والموارد التعليم مؤشر
 :الجزائر في والتكوين التعليم نظام-

 للتعليم محدد ومحتوى معين مستوى فوجود التنمية، شروط من ضروريا وشرطا أساسيا مكونا التعليم يعتبر
 للنمو والدوافع اتاالتجاه تشكيل متطلبات من متطلبا أيضا التعليم يعد كما ،لتمتع وا الفرد لتنمية ضروري
 االجتماعية، المستويات كل على التعليم من األدنى الحد توفير أصبح هنا ومن .االجتماعي والتطور االقتصادي
 عملية في اإلنساني الدور بأهمية الوعي جانب وإلى .الجديدة المسؤوليات من للسكان التعليم فرص وزيادة
 هذا يتميز أن ينبغي التي النوعية إلى ينظر وإنما فقط عدد مسألة شريةالب تعد لم واالجتماعية، االقتصادية التنمية
 مشكلة وتعتبر .صحية رعاية من تلقاه وما وتدريب تعليم من تلقته ما على البشرية القوى نوعية وتعتمد الكم،
 التالمشك من تحديدا أكثر نحو على والجامعات المدارس خريجي أو للمتعلمين المالئمة العمل فرص توفير
 4.االهتمام تثير التي الملحة
 من الرغم فعلى .كميا البشري المال رصيد قياس في المستخدمة المؤشرات أهم أحد األمية معدل مشكل يعتبر
 .موجودة مازالت األمية فإن التعليم على العربية الدول في المبذولة الجهود
 سنة 15 العمرية الفئة) البالغين لدى لألمية شامل محو تحقيق نحو ببطء تتقدم العربية الدول معظم تزال وما
 إلى % 50,8 نحو من والشباب البالغين بين (المقروئية) القرائية معدل ارتفع حيث ،(سنة 24 والشباب (فأكثر

 في الوالي على % 81,3 و % 64,1 نحو إلى 1990 عام في التوالي 15 العمرية الفئة) – على % 68,4
 من انتقل فقد (فأكثر سنة 15 العمرية الفئة % من السكان) الخام القرائية معدل ئرالجزا في بينما . 2003 عام

 التوزيع حسب أما .سنويا 2,20 قدره ارتفاع بمعدل أي ، 2005 سنة % 76,3 إلى 1998 سنة % 65,5
 سنة % 72,6 إلى 1998 سنة % 48,5 من انتقل اآلخر هو الريفي الوسط في القرائية فمعدل الجغرافي،
 سنة % 68 إلى 1998 سنة % 54,3 من المرأة عند انتقل فقد الجنس حسب المعدل هذا تحسن كما 2005
 أن إال الفترة هذه في المرأة عند أعلى كان االرتفاع معدل أن من وبالرغم .الفترة نفس في  %5 وعند ، 2005
 في المرأة عند أعلى كان فاعاالرت معدل أن من وبالرغم .الفترة نفس في %84 إلى % 75,5 الرجال ’ الفارق
   .الرجال عند أفضل يضل84 إلى % 75,5 الرجال ’ الفارق أن إال الفترة هذه
 تعكس األرقام هذه فإن العمل سوق إلى الجدد الداخلين فئة تمثل التي هي سنة 24-15العمرية الفئة أن وبما
 التمدرس سن في هم من األطفال كامل استيعاب على التعليمية 15 العمرية الفئة أن وبما - المنظومة قصور
  5.الريفي الوسط في وخاصة االبتدائي
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 :الجزائر في العالي التعليم2-
 فترة وتعتبر ذلك، وغير والهيكلية البشرية ونواحيه جوانبه مختلف في الجزائر في العالي التعليم تطور

 اإلنجازات حيث من األهم األخير العقد يعتبر كما كميا، المرحلة هذه لتوسع الفعلية البداية هي السبعينات
 .واألساتذة الطلبة عدد وتضاعف
 في فقط طالبا 2725 اإلجمالي العدد كان بعدما التدرج مرحلة في الطلبة عدد لتطور بالنسبة - تجاوز 1963
 المليون سقف -2009 ( العدد أصبح طالبة 576 الطالبات عدد كان وبعدما (طالب 1051600 1962 الموسم
 بالنسبة أما - طالبة 34 منهم1964 2005 الموسم في طالبة 561857 -2006. 2008 الموسم خالل بطال
 1963 الموشوم في فقط طالبا 156 اإلجمالي كان فقد العليا الدراسات طلبة لتعداد
 طالبا 53580 العدد وأصبح - بداية التسعينات وسط ويمثل الدكتوراه في مسجال 35 ضمنهم ومن 2009
 إلى الطلبة تعداد في التطور هذا أدى وقد التدرج بعد ما مرحلة في 6الكبير التوسع 2008 لموسما خالل

 سنة متخرجا 759 العدد كان المثال سبيل فعلى الجامعية، الشهادات لمختلف الحاملين المتخرجين عدد تضاعف
  .متخرجة 74431 منهم 2007 سنة متخرجا 121905 ليصبح 1970
   2008-1994 الفترة خالل المسجلين إجمالي من الخريجين نسبة تطور

  البيان          
 السنة  

 المسجلين الطلبة عدد
 بالتدرج

 حاملي عدد تطور
 الشعارات

 من المتخرجين نسبة
 المسجلين إجمالي

1993-1995 138091 29341 12,32 

1994-1995 238427 32557 13,65 

1995-1996 252327 35671 14,13 

1996-1997 285554 37323 13,07 

1997-1998 339518 39521 11,64 

1998-1999 372647 44531 11,94 

1999-2000 407995 52804 12,94 

2000-2001 466084 65192 13,98 

2001-2002 543869 72737 13,37 

2002-2003 589993 77972 13,20 

2003-2004 622980 91828 14,70 

2004-2005 721833 107515 14,89 

2005-2006 743054 112932 15,20 
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2006-2007 820664 121905 14,85 

2007-2008 952076 146889 13,23 

  ONS l’Algérie en quelques chiffresاإلحصائيات على اعتمادا إعدادنا من : المصدر
 مختلف على عيينجام أساتذة من المؤطرين عدد أيضا تطور الطالب، تعداد في الحاصل التطور هذا مع موازاة
 ليبلغ 1970 سنة أستاذا 697 من اإلجمالي العدد انتقل فقد - من أستاذ 8522 منهم 2009 العلمية، رتبهم

  7.العالي التعليم وأستاذ محاضر أستاذ) العالي الصف 2008 موسم أستاذا 34266
  .العالي التعليم أساتذة عدد تطور                   

 2007 2006 2005 2000 1990 1980 1970 السنة

 731 823 892 1991 4819 2866 428 مهندس أستاذ و مساعد أستاذ

 12417 11730 1156 6275 7642 2584 96 مساعد أستاذ

 11385 11304 9990 6632 637 - 0 بالدروس كلف أستاذ

 3845 3013 2725 1612 871 466 119 حماضر أستاذ

 2275 2192 1950 950 567 259 54  العايل التعليم أستاذ

الــــــمـــــجــــمــــــوع 697 6175 14536 17460 27067 29062 31653 

 46 ص االقتصادية، األبحاث مجلة :المصدر
 1999 الموسم بداية منذ تزايد في التأطير معدل فإن األساتذة تعداد في الطور هذا من الرغم على لكن

 2006 الموسم في أستاذ لكل طالبا 30 ليصبح حينذاك أستاذ لكل طالبا 27 -2007.
  الجزائر في التأطير معدل تطور

 2007 2006 2005 2000 1990 1980 1970 ــــــــةنالســــ

 952067 820664 743054 466084 197560 66064 19311 التدرج يف الطلبة عدد

 عدد

 األساتــــــــذة

697 6175 14536 17460 27067 29062 31653 

 30 28 27 27 14 11 28 %  ريالتأط معدل
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  47 ص االقتصادية، األبحاث مجلة :المصدر
  التطبيقية الدراسة3-
 الخام الوطني الناتج و االختراع براءات عدد بين عالقة هناك كانت إذا ما معرفة المبحث هذا خالل من أحاول
 . 8االقتصادي القياس وأساليب طرق باستخدام وهذا للجزائر،
 بتحليل أقوم ذلك ألجل و (causalité de granger) العالقة هذه طبيعة معرفة إلى لوصولا بغرض وهذا
 (تبادلية عكسية، االتجاه، أحادية المتغيرات بين السببية
 ديكي اختبار طريقة، نستخدم ولذلك مستقرة الزمنية السالسل كانت إذا إال السببية اختبار إجراء يمكن ال لكن
  .دةالوح لجذر الموسع فولر
 اختبار: التالية الكمية األدوات على الجزائر في االقتصادي النمو النمو على العام اإلنفاق اثر دراسة في سنعتمد
 . 9نجر جرا سببية اختيار و الخطي االرتباط ،اختبار المطور فولر ديكي

  :القياسية الدراسة معطيات*
 هذه ومصدر الدراسة وفترة عليها الدال رمزوال الدراسة في المستخدمة المعطيات على اقتصر العنصر هذا

  .البيانات
  الدراسة معطيات ترميز                     

 المدة المصدر الرمز السلسلة
 النمو نسبة

 االقتصادي
PIB-C 

 معلومات قاعدة
 الدولي البنك

1960-2010 

 براءات عدد
 في االختراع
 الجزائر

INNOVA 
 

 معلومات قاعدة
 الدولي البنك

1960-2009 

 
 : السالسل استقرارية دراسة*
 على الوحدة جذر لها التي السلسلة وتعرف األحادي الجذر اختبار نطبق الزمنية السلسلة استقرارية لدراسة  
 عند باالختبار سنقوم ، Augmented Dickey-Fuller (ADF)لنموذج بتطبيق وذلك مستقرة غير سلسلة أنها
  % . 5 معنوية درجة
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  : كالتالي تكون ختباراال فرضيات
H0   :مستقرة غير السلسلة وتعتبر الوحدة جذر يوجد .  
H1   :مستقرة السلسلة وتعتبر الوحدة جذر يوجد ال .  

 أوقات في ما ظاهرة على المشاهدات من مجموعة عن عبارة هي الزمنية السلسلة:االستقرارية تعريف
 أو أيام أو أشهر مثل متتابعة تواريخ سلسلة في الظاهرة هذه مقادير أو قيم عن عبارة آخر بمعنى أو محددة،
  10متساوية المتتالية التواريخ بين الفترات تكون العادة وفي سنين،
 المتغيرات هذه كانت إذا ما على للتعرف الدراسة محل للمتغيرات الزمنية السلسلة تكامل درجة فحص وهي
 االنحدار بظاهرة يعرف ما إلى يؤدي قد مما ساكنة غير تكون السالسل هذه طبيعة إن ذلك ال، أم مستقرة
 قد للمتغيرات الزمنية السالسل في (Trend)عام اتجاه وجود أن يعني الذي (Spurious régression) الزائف
 المشترك الوحيد الشيء هو العام االتجاه كان لو حتى المتغيرات هذه بين معنوية عالقة وجود إلى يؤدي
 11.بينها
 باختبار أوال سنقوم لذلك االستقرار، عدم بخاصية تتصف االقتصادية للمتغيرات الزمنية السالسل ظممع أن وبما

 يرجع والذي الوحدة جذر اختبار باستخدام ذلك يتم حيث استقرارها، درجة وتحديد السالسل هذه استقرار
-Dickey.اختبار سمىي ما بإستخدام وذلك فوللر وويليام ديكي ديفيد من كل إلى تطويره في 12الفضل
Fuller13  
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  :  PIB_C السلسلة استقرارية.1

  ADF اختبار باستخدام  PIB_C سلسلة في الوحدة جذر اختبار
 الزمن و) c constante الثابت( المقطع وجود ظل في فولر،االختبار لديكي الثالث النموذج على اعتمدنا

)linear trend( 0 التباطئ درجة وعند.  
  ADF باستخدام  PIB_C السلسلة في الوحدة جذر اختبار                 

Null Hypothesis: PIB_C has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.721090  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.156734  
 5% level  -3.504330  
 10% level  -3.181826  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PIB_C)   

Method: Least Squares   
Date: 06/26/12   Time: 12:40   

Sample (adjusted): 1962 2010   
Included observations: 49 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PIB_C(-1) -1.180985 0.135417 -8.721090 0.0000 
C 7.660806 2.342776 3.269970 0.0020 

@TREND(1960) -0.106373 0.075835 -1.402691 0.1674 
     
     R-squared 0.624265     Mean dependent var 0.345008 

Adjusted R-squared 0.607929     S.D. dependent var 11.93926 
S.E. of regression 7.475842     Akaike info criterion 6.920501 

Sum squared resid 2570.858     Schwarz criterion 7.036326 
Log likelihood -166.5523     Hannan-Quinn criter. 6.964445 

F-statistic 38.21334     Durbin-Watson stat 2.189564 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
          

    EViews 7 بواسطة  الطالبة إعداد من :المصدر      

  : الجدول من لدينا
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 . ثابت لها  PIB_C السلسلة أي ، C : 0. 0020< 0.05 الثابت قيمة �

 .  العام االتجاه مركبة للسلسلة ليس أي ،  TREND : 0.1674> 0.05 قيمة �

� |Tc|: 8.7210> |Tt|:3.5043، ةالمعدوم الفرضية نرفض بالتالي H0  للسلسلة ليس أي PIB_C  

 . مستقرة هي و الوحدة جذر

 

   PIB_C للسلسلة البياني التمثيل                  
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 :innova  السلسلة استقرارية.2
  ADF اختبار باستخدام  innovaسلسلة في الوحدة جذر اختبار
 الزمن و) c constante الثابت( المقطع وجود ظل في فولر،االختبار لديكي الثالث النموذج على اعتمدنا

)linear trend( 0 التباطئ درجة وعند  
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 ADF باستخدام   innovaالسلسلة في الوحدة جذر اختبار

Null Hypothesis innova  has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.968412  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.161144  
 5% level  -3.506374  
 10% level  -3.183002  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(innova)  

Method: Least Squares   
Date: 06/26/12   Time: 12:37   

Sample (adjusted): 1962 2009   
Included observations: 48 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CROI_CONS_PUBF(-1) -0.942073 0.135192 -6.968412 0.0000 
C 5.546511 3.015408 1.839390 0.0725 

@TREND(1960) -0.038102 0.103021 -0.369850 0.7132 
     
     R-squared 0.521785     Mean dependent var 0.668479 

Adjusted R-squared 0.500531     S.D. dependent var 13.97180 
S.E. of regression 9.874310     Akaike info criterion 7.478211 

Sum squared resid 4387.590     Schwarz criterion 7.595161 
Log likelihood -176.4771     Hannan-Quinn criter. 7.522407 

F-statistic 24.54996     Durbin-Watson stat 2.213493 
Prob(F-statistic) 0.000000    

                                        

    EViews 7 بواسطة  الطالبة إعداد من: المصدر    
  : الجدول من لدينا

 . ثابت لها ليس  innovaالسلسلة أي ، C : 0.0725> 0.05 الثابت قيمة �

 . العام االتجاه مركبة سلةللسل ليس أي ،  TREND : 0.7132> 0.05 قيمة �

� |Tc|: 6.9684> |Tt|:3.5063 ، المعدومة الفرضية نرفض بالتالي H0  للسلسلة ليس أيinnova    
  .مستقرة هي و الوحدة جذر
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  innova للسلسلة البياني التمثيل                 

  
 Correlation االرتباط. 
 معنى على نتعرف ذلك قبل ،لكن المتغيرات بين الخطي االرتباط اآلن ندرس السالسل اريةاستقر درسنا أن بعد

  .المتغيرات بين الخطي االرتباط
  الخطي االرتباط معامل

 دراسة من الهدف فإن x , y بين عالقة أو ارتباط بوجود) x , y( البعدين ذي العشوائي المتغير بمالحظة    
 linear(    الخطي االرتباط معامل حين في المتغيرين بين الخطي باطاالرت قوة قياس هو االرتباط

Coefficient  (بين الخطية 14العالقة لقوة مقياس x , y تغير مدى ويقيس y قيمة زيادة حال x فهل y  تزداد 
  ). ارتباط يوجد ال( x بزيادة تتأثر ال أو) سالب ارتباط( بزيادتها تنقص أو) موجب ارتباط( x بزيادة
  :هو ) x1  ,y1  ( , )x2  ,y2  ( , ... , )xn  ,yn(  المرتبة األزواج من n لمجموعة االرتباط معامل    
  

r=    

-0.5 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 

 INNOVA 
 
     



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

651 

    , ... ,  y1 ,  y2  للبيانات الحسابي الوسط  و    x1 ,  x2  , ... ,xn  للبيانات الحسابي الوسط :حيث
 كارل للعالم نسبة(  لالرتباط) العزومي أو التتابعيي( بيرسون ارتباط بمعامل يعرف االرتباط ملمعا r     و

   بيرسون
 عشوائية العينة تكون وأن اعتدالي المتغيرين لكال التوزيع يكون أن لبيرسون االرتباط معامل حساب عند يشترط
  ). ةالعين أفراد استقاللية( آخر فرد قيم على تعتمد ال الفرد وقيم
  1- و 1 بين محصورة  r قيمة لدينا
  .موجب قوي خطي ارتباط فيوجد 1 من اقتربت إذا
  .سالب قوي خطي ارتباط فيوجد 1-  من اقتربت إذا
 .المتغيرين بين ارتباط يوجد ال فهنا    r=0 كان إذا أما
  . واتجاهها متغيريين بين العالقة طبيعة بتحديد نقوم الدالة هذه خالل من

  : PIBو innova السلسلتين ينب االرتباط
 

  PIBوDEPENS-PUB السلسلتين بين االرتباط                     

 Innova PIB-C 
innova  1.000000 0.4140 
PIB-C 0.4140  1.000000 

 EViews 7 بواسطة  الطالبة اعداد من: المصدر

 و الصفر من تقترب ألنها ضعيفة و طردية عالقة االقتصادي النمو نسبة و االختراع براءة بين العالقة
  .ونفسه المتغير بين الخطي االرتباط تمثل فهي 1 القيمة أما  0.4140تساوي
 التأثير، اتجاه تحديد على دائماً تدل ال نهاكو الكافي االقتصادي التفسير تعطي ال االرتباط معامالت ان يعني

 مع المتغيرات وترتبط .سببي ارتباط وجود األحوال من حال بأي تعني ال المعامالت لهذه الكبيرة واالرتفاعات
  . االقتصادية المتغيرات بين العالقة واتجاه نوع لتحديد السببية اختبار استخدم لذا دالياً، بعضها

   Causality: السببية اختبار. 
 فال ملتانمتكا زمنيتان سلسلتان هناك كانت إذا أنه إلى Granger, 1988  أشار:  لجرانجر السببية اختبار
 المتغير يسبب xt المتغير كان إذا فإنه جرانجر مفهوم وحسب األقل، على واحد باتجاه سببية عالقة وجود من بد
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yt قيمة توقع يمكن أنه يعني فهذا yt لـ الماضية القيم باستخدام أفضل بشكل xt .الدالة لدينا تكون مثال 
  15التالية

Y f Y Y Y B B Bt t t t k t t t k= − − − − − −( , ... , , , , .. )1 2 1 2  
  :التالية الفرضيتين على رانجرج اختبار يعتمد
  المعدومة الفرضيةY    :H0  الظاهرة تسبب ال   X  الظاهرة

   البديلة االفرضيةY:H1 الظاهرة تسبب   X  الظاهرة 
  المعامالت جميع تكون المعدومة الفرضية Bt-i=0( ،)مقيدة
   :حيثF قيمة ونحسب التالي االختبار نطبق صحيحة الفرضيات من أي لمعرفة

  
   المقيدة  البواقي مربعات  مجموع  

 16القيد بدون البواقي مربعات  مجموع
 q  .القيد تحت العوامل عدد
 مقيدة غير االنحدار دالة معامالت عدد– للمشاهدات الكلي المجموع 

Ftab=F(α,q,n-k) 
  Y الظاهرة تسبب X الظاهرة ناهومع  H1 ونقبل   H0 نرفض   Fcal>Ftab كان إذا

  :  pib-cو  innova السلسلتين بين السببية اختبار
 :  االختبار فرضيات �

  .  pib-c يسبب ال  H0  :innova االولى الفرضية
   innova يسبب ال  Ho  :pib-c الثانية الفرضية
  )  ( pib-c &innovaبين لجرانجر السببية اختبار              

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 07/06/12   Time: 17:26 

Sample: 1960 2011  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     Innova does not Granger Cause PIB_C  48  0.68139 0.5113 

 PIB_C does not Granger Cause innova  1.22811 0.3029 
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  EViews 7 بواسطة  الطالبة اعداد من: المصدر

 

-pib يسبب ال   innovaأن أي ، H0 المعدومة الفرضية نقبل اذن ، Prob : 0.5113> 0.05 القيمة لدينا
c     .  
 ال  pib-c أن أي ، H0 المعدومة الفرضية نقبل اذن ، Prob : 0.3029> 0.05 القيمة لدينا و

  . innovaيسبب
  :ةخاتم
 اإلجمالي المحلي الناتج نمو "حالة إلى بالنظر: أن تبين أعاله الجدول في الموجودة لجرانجر السببية فحص نتائج
 أن نسجل فإننا االختراع براءات عدد في التغير F عليها المتعارف المعنوية مستويات من بكثير أكبر يسبب

 براءات عدد في التغير يسبب ال المحلي الناتج نمو أن يعني ما وهذا بالمئة10 فيشر إلحصائية المقابل االحتمال
 نمو يسبب االختراع براءات عدد في F 5 من أكبر وهي α= 1% ,5 % , التغير لحالة بالنسبة أما االختراع
 فيشر إلحصائية المقابل االحتمال أن نسجل فإننا" اإلجمالي المحلي الناتج

 هو يسبب ال االختراع براءات عدد في التغير أن أي واحد، تجاها ذات عالقة هناك ليس أنه النهاية في ونخلص
 في بأن القول يمكننا .عليها المتحصل البيانات باعتبار وذلك الحقيقي المحلي الناتج نمو معدل في التغير ايضا
 في الكبير التأخر الى راجع وذلك اإلجمالي والناتج االختراع براءات بين عالقة اليوجد الدراسة فترة الفترة هذه

 برنامج بعد لكن السياسي االستقرار عدم من سنوات عشر الجزائر عانت حيت الفترة تلك في االختراع براءات
 اإلبداع و العلمي البحث تطوير تشجيع زاد ألنه االختراع براءات في زيادة هناك كان االقتصادي اإلنعاش

 المرتفعة الزيادة حالل من واضح وهذا المعرفة اقتصاد في االندماج أجل من وذلك الجزائر في التكنولوجي
 في بالزيادة مقارنة ضعيف االختراع لبراءات العدد هذا ،يبقى الجزائر في التطوير و البحث مصاريف على
 النتيجة في السبب كان مما االخير هذا قيمة في المحروقات لريع الكبيرة للنسبة راجع وذلك المحلي الناتج

  .عليها المتحصل
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  ::��ان ا��0ا�8(
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)-.Bم و����( ا���]Oا�� )l�� N�--  
  يهادف سمية                  بوسحلة إيناس
  سكيكدة جامعة                          ورقلة مرباح قاصدي جامعة
  
 

 :قراءات مفاهيمية -1
 :تكنولوجيا المعلومات - 1-1

حضي مفهوم التكنولوجيا بتعريفات مختلفة ارتبطت جميعهابالنسق التطوري والوظيفي لنمط االستخدامات 
 :وتطور المستويات التي بلغتها هذه االخيرة،فورد منها مايلي

معارف والمعلومات في مختلف المجاالت والتي يتم تشغيلها وفقا الجراءات وتقنيات وموارد هي مجموع ال
بشرية وتجهيزات بهدف جمعها وتخزينها ومعالجتها واتاحة استرجاعها أو تناقلها وبثها، ويمكن اعتبارها كذلك 

وتخزين واسترجاع دمج بين أجهزة الحاسبات المصغرة وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة ،بهدف استيعاب 
المعلومات مهما اختلفت مصادرها وأشكالها، وقد اصبح  للحاسبات اآللية الدور األكبر في مجاالت تكنولوجيا 

  )1.(المعلومات بل انها تعتبر أساس تقنيات المعلومات المعاصرة

اسبات اآللية كذلك هناك من يعرفها على أنها نتاجا مناسبا للتالحم والتكامل بين كل من تكنولوجيا الح
  )2(وتكنولوجيا االتصال

أما قائمة مصطلحات الحكومة الكندية التي اصدرتها حول تكنولوجيا التعليم والتدريب فتعرفها على انها     
تعني اقتناء المعلومات، معالجتها، تخزينها وتوزيعها، ونشرها في صورها المختلفة النصية، والمصورة 

  )3.(كترونيا وتجمع بين أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة االتصال من بعدوالرقمية بواسطة اجهزة تعمل ال
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أما منظمة اليونسكو فتعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها تطبيق التكنولوجيات االلكترونية ومنها الحاسب      
ية وتخزينها اآللي، واالقمار الصناعية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة النتاج المعلومات التناظرية والرقم

  )4.(واسترجاعها، وتوزيعها ونقلها الى مكان آخر

هي دراسة وتصميم وتطوير انظمة ) ITAA( اما حسب تعريف مجموعة تكنولوجيا المعلومات االمريكية
المعلومات المرتبطة ببرامج الكمبيوترات واستخدام احدث التقنيات في تحويل وتخزين وحماية ومعالجة وأمان 

  )5.(بكات وادارة قواعد المعطيات وبناء الحلول البرمجية الذكيةالمعلومات والش

 :من خالل الدالالت المفاهيمية السابقة ان نصف تكنولوجيا المعلومات  في سياقها الوظيفي انها
نظم من المعلومات ترتبط باالطار العام التي توصف فيه المعلومات على انها نتاج فكري بشري  -1

مصادر المعلومات، او الرسائل المتناقلة بين المرسل والمستقبل من خالل تقنيات يتضمن انواع مختلفة ل
 .من خالل وسائل البحث الموجهاالتصاالت المتنوعة، او االفكار والمفاهيم التي يتم بثها

اما االطار الخاص فهو الذي توصف فيه بانها تلك البيانات التي خضعت لعمليات المعالجة والتقييم 
  .التنظيم والتصنيف باستخدام الوسائل اآللية واليدويةوالترتيب و

ترتبط تكنولوجيا المعلومات بالتقنيات التي استخدمت في عمليات المعالجة وتناقل وبث نتائج عمليات تحليل  -2
وتصنيف وكشف واستخالص المعلومات، وتوجيه الغرض منها من قبل المستخدمين بأحسن الطرق مع 

 .ةضمان محصالت السرعة والدق
وتؤكد المفهوم العام لتكنولوجيا المعلومات على انها المعلومات كانت قد خضعت الى جملة من العمليات قبل 
أن تكون مدخالت رسمية في أجهزة الحواسيب ،أو رسائل مرسلة باستخدام تقنيات االتصال أو موجهة 

خدم بشكل شائع من قبل باستخدام تقنيات البث، وعلى هذا االساس تختلف مفهوم البيانات التي تست
المتخصصين في مجال الحواسيب على أنها وصف لكل الحقائق والمفاهيم والرموز واالرقام التي تعد 
مدخالت للحاسوب ،والمهيأة الجراء عمليات المعالجة عليها الخراجها الحقا على شكل مخرجات 

  .معلوماتية
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  :المصطلحات المرتبطة بالمكتبة التكنولوجية/1-2

  :بة االلكترونيةالمكت
هي خليط من التقنيات مع مصادر معلومات تقليدية كالكتب الورقية وااللكترونية كاالقراص المدمجة او 

  )6(الشبكات المتنوعة 

وورد في تعريف اخر انها تشمل نوعين من المصادر االلكترونية،المتوفرة على االقراص الضوئية 
  )7(المرقمنةبا الضافة الى المجموعة ....... والمصغرات

   ):التخيلية(المكتبة االفتراضية - 

هي مكتبات تشكل روابط العديد من المكتبات الرقمية ومن المؤسسات لتقديم خدمة معينة من دون ان يعرف 
الباحث بالضرورة اين مصدر الخدمة، وتتم فيها معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها بالطرائق 

  )8.(دة على االنثرنت وليس لها مكان في الواقعااللكترونية الحديثة وهي موجو

وهناك من يعرفها على انها تلك المكتبة التي اليوجد لها كيان معلوم بذاته،بمعنى انها شفافة وتتشكل 
مجموعاتها من مصادر معلومات متعددة،يتعامل بها الحاسوب فقط ويتم الحصول عليها من خالل الشبكات 

)9(  

واشمل من المكتبة االلكترونية،الن المعلومات الرقمية اليوم تعرف انتشارا  قدتكون هذه المكتبة اكبر
سريعا،وبوتيرةهندسيةممايعني ان الحجم لميعد مهما في تحديد اطار المكتبة،فالماليينمن الوثائق يمكن ان 

ق تشغل تكون في وسيط تخزيني اليتعدى حجمه مما قد نتصوره،في حين المكتبة االلكترونية بالمفهوم الساب
  .مكانا ولكن التكون  اكبر حجما من االفتراضية

فالمكتبة االفتراضية هي مكتبة عكس الواقعية وحتى التقليدية،وهو مصطلح مرتبط اساسا بهندسة 
  الكمبيوتر،ويعبربمصطلح االفتراضي للتمييز عن االشياء المادية الملموسة
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  : المكتبة الرقمية -- 

 شكل رقمي او التي تم تحويلهادر معلومات رقمية، سواء المنتجة اصال في مصاتقتني هي تلك المكتبة التي 
، وال تستخدم مصادر تقليدية مطبوعة بغض النظر عن ان تكون متاحة على االنترنت شكل الرقميالى 

أوال، وتجري عمليات ضبطها بيبليوغرافيا باستخدام نظام آلي، ويتاح الولوج اليها عن طريق شبكة 
 ) 10.(كانت محلية او موسعة او غير شبكة االنترنتحواسيب سواء 

وفي تعريف آخر ورد ان المكتبة الرقمية تشكل مؤسسات ونظم قواعد بيانات ضخمة تحتوي على مختلف 
مصادر المعلومات المخزنة، ونظم االسترجاع الشاملة التي تعالج ببراعة البيانات الرقمية عبر الوسائط 

في تعامله مع المعلومات المتوافرة على شبكة المعلومات المختلفة ومنها المتعددة، وتدعيم المستفيد 
  ).11(االنترنت

اما مجلس المكتبات وموارد المعلومات فيعرفها على انها عبارة عن مؤسسات توفر الموارد المعلوماتية 
ا، وضمان التي تشمل الكادر المتخصص، الختيار وبناء المجموعات الرقمية ومعالجتها وتوزيعها وحفظه

  استمراريتها وانسيابها وتوفيرها بطريقة سهلة واقتصادية لجمهور من 

 )12(المستفيدين 

اما معجم أودليس االلكتروني فيفيد بان المكتبة الرقمية هي مكتبة بها مجموعة ال باس بها من المصادر 
، ويتم  (Microform). ميافي مقابل كل من المواد المطبوعة ورقيا او فيل(المتاحة في تشكيل مقروء آليا 

الوصول اليها عبر الحاسبات وهذا المحتوى الرقمي يمكن االحتفاظ به محليا او اتاحته عن بعد عن طريق 
  )13(شبكات الحاسبات 

مما سبق يمكننا القول ان المكتبة الرقمية هي نتاج عمليات الرقمنة او التحويل الرقمي ويمكن اعتبارها 
بة االلكترونية ، في حين يمكن اعتبار المكتبة االفتراضية هي التي تبدأ بمصادر امتدادا اصطالحيا للمكت

، ولم تمارس على هذه الوثائق اي اشكال التغيير )او نصوص اعالم آلي(معلومات وجدت اصال رقمية 
  .المادي
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  :سمات ووظائف المكتبة الرقمية - ثانيا

طغت على انشطة مرافق المعلومات عبر العالم مع  التي" الرقمنة"برزت المكتبة الرقمية كمنتوج لحركة 
بداية التسعينات، خاصة مع تسجيل تطور مذهل على محورين اساسيين، وهما صناعة الحواسيب وشبكات 
االتصاالت السلكية والالسلكية، اللذين مهدا للكثير من التطبيقات التكنولوجية في المكتبات ومراكز التوثيق 

  .واالرشيف

الناحية التقنية وفي تطورها التاريخي عبارة عن مرحلة جاءت بعد ان فشلت قواعد البيانات فالرقمنة من 
البيبليوغرافية لمصادر المعلومات من الدرجة الثالثة في تقديم الخدمات التي تستجيب الحتياجات المستفيدين، 

  .باالضافة الى التطور الذي عرفته صناعة الماسحات الضوئية

في عالم المكتبات والبحث خيار وليس اختيارنحو المكتبة االفتراضية الرقمية، حتمية  وبذلك اصبح التحول
  :المكتبي والتي اتسمت بالخصائص اآلتية

 .اآللي، على ادارة مصادر البياناتالنظام المؤقت قدرة  - 
 .القدرة على ربط معهد المعلومات بالباحث المستفيد من خالل القنوات االلكترونية - 
 ن على التدخل في التعامل االلكتروني عندما يعلن المستفيد عن حاجته لذلك قدرة العاملي - 

القدرة على جمع المعلومات وتنظيمها وتخزينها وتعميمها الكترونيا واستيعاب التقنيات الجديدة المتاحة  - 
 .في عصر االلكترونيات

 فاعلية القوة والقدرة على السيطرة على اوعية المعلومات بطريقة سهلة واكثر دقة و - 

 تمكن المستخدمين من التواصل عبر البريد االلكتروني وتوزيع االستبيانات واسترجاعها - 

على اوراق  تتيح للباحث فرصة النشر واالنتشار في زمن ضاقت فيه المساحات المتخصصة للبحوث  - 
 .الدوريات

 .قدرة النظام الرقمي على مد الخدمة وكسر الحواجز الجغرافية - 
 معلومات بالباحث المستفيد وسهولة التدخل في التعامل االلكتروني عند الطلب مباشرةالقدرة على ربط ال - 
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  :نحو مفهوم نيو وظيفي للمكتبة في الجامعة الجزائرية - ثالثاي

تعد المكتبة في الجامعة الجزائرية من بين المرافق الحضارية التي من شأنها ان تلعب دورا بارزا في 
ي من جهة، وتطور البحث العلمي من جهة اخرى، وذلك تبعا للتطورات التحسين من المستوى الجامع

فبعد ان كانت بداياتها مجرد مكان لحفظ االنتاج الفكري . التنظيمية والوظيفية عبرمختلف المراحل
ووضعه في متناول الباحثين، اصبح من الضروري اآلن ان تتماشى مع متغيرات العصر، حيث 

ومركزا اساسيا وضروريا في عمليات حفظ المعلومات، وتحليلها اصبحت خلية علمية توثيقية، 
  .وتنظيمها ونشرها 

تشهد المكتبة في الجامعة الجزائرية اكثر من اي وقت تغييرات عميقة في وظائفها ومنطلقاتها وسبل 
 تشغيلها  وادائها االمر الذي جعل االطار التعريفي االجرائي لمفهوم هذه المكتبة يتغير ويتبدل نحو

  .الحداثة والعصرنة

وضمن هذا السياق يمكننا ان نعرفها بانها جزء ال يتجزأ من المجتمع االفتراضي والذي تاثرت بمطالبه، 
بحيث بدأت تتخلى نوعا ما بشكل محتشم عن  شكلها التقليدي، وتتبنى تدريجيا متطلبات التكنولوجيا 

ا المعلومات واالتصال اصبح يحتم عليها وتحاول التماشي مع نوعية حاجات زبائنها، فظهور تكنولوجي
استخدام اجهزة وحواسيب متطورة في جمع مصالحها ووظائفها االدارية والتعليمية، من اجل التكيف 
والتعامل السليم مع متغيرات المجتمع االلكتروني الرقمي، حتى تصبح مكتبة متخصصة في تسيير 

  .علميالمعلومات وتنظيمها بهدف خدمة الجامعة والبحث ال

  :طبيعة استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مكتبة الجامعة الجزائرية/رابعا

  

قامت المكتبة في الجامعة الجزائرية بتوظيف تكنولوجية الحواسيب، كمحاولة المتصاص الكثير من  - 
التعقيدات في االجراءات المكتبية وفي تقديم خدمات المستفيدين، لكن دون االعداد المسبق لها، مما 

  .جعلها تعيش حالة من الفوضى والعشوائية التكنولوجية مع انها ظاهريا تبدو منظمة
 دخلت المكتبة في جامعاتنا نحو معرفة توظيف التقنية وغياب الكفاءة البشرية، حيث ثبت ان  - 
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من العاملين في المكتبات الجزائرية ليست لهم اية عالقة بتخصص المكتبات والمعلومات، وأن  ℅ 90 - 
 )14(م دون مستوى البكالوريامنه ℅80

فبالضرورة ان تبقى هذه المكتبات مكدسة بالتجهيزات، والعتاد فارغة من حيث المحتوى المضمون 
  .التوثيقي الفعال

عدم توافق اختيارات المكتبات الجزائرية  في اقتناء التكنولوجيات ، مما نتج  عنه نوعا من النفور امام  - 
 . ا بينهما الحداث مشروع تعاوني  تفاعلي مشترككل محاولة للتوليف اوالدمج فيم

تطور التكنولوجيات ونقص االحترافية والسرعة في االستغالل االمثل والصحيح للتكنولوجيات المطبقة  - 
، مما يتطلب جهد ووقت معتبرين  دون )تجاوزها(بما ان يلبث ان تطبق تكنولوجية حتى تظهر اخرى 

 .تحقيق الغايات المطلوبة
 :قمنة في المكتبة الجامعية وضرورة خدمة المستفيدينالر/خامسا - 

في المكتبة الجامعية الحديثة كمرحلة انتقالية مصاحبة لتطور شبكات " الرقمنة"لقد طرحت ظاهرة 
االتصاالت، من المعلومات الورقية الى المعلومات الرقمية غير محدودة االنتشار في الزمان والمكان، 

امتداد لعمليات الحوسبة والتألية التي انتشرت في بيئة مرافق للمعلومات  والرقمنة في حقيقة االمر هي
  ) 15(خالل فترة السبعينات والثمانينات 

حيث طرحت اشكالية اخرى بديلة حول ادارة المكتبات، فمن وجهة نظر الخدمات والتسهيالت والحلول 
مستوى النظام الرأسي، ولكن من التي قدمتها ،نجدها بال جدال انها قد ساهمت في احداث تغيير على 

جهة اخرى تكون الرقمنة قد طرحت اشكاالت اخرى فيما يخص مرونة التخصص من حيث المهارات، 
وطرق بناء حاجيات المستفيدين من المعلومات وبالتالي اصبح السؤال يطرح من حيث طريقة وكيفية 

  .بناء احتياجات المستفيدين من المعلومات في البيئة الرقمية

اما في بيئة المكتبة الرقمية، فان المستفيد يجد نفسه محتاجا الىاستشارة المكتبي، من حيث امداده        
بالعناية التقنية الكافية الستجواب قواعد البيانات مما يفرض في المقابل ايجاد سياسة جديدة في تكوين 

  .وتدريب المكتبي نفسه
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لمكتبي الجامعة تقديمها بعد تشكيل المجموعات الرقمية وفيما يلي نشير الى بعض الخدمات التي يمكن 
  :وهي

 .المشاركة في معالجة وتحليل المعلومات الرقمية - 
 .تقديم خدمات تأخذ في الحسبان خصوصية المستفيد - 
 .البحث عن المعلومات واسترجاعها من خالل سؤال أمين المكتبة - 
 .الخدمة المرجعية واالجابة عن استفسارات المستفيدين - 
 .ة تدريب المستفيدين مع استعمال المصادر االلكترونيةخدم - 
االحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات، واذا تحدثنا عن المستفيدين من خدمات المكتبة االلكترونية  - 

يجب ان نطرح كل الجوانب المتعلقة بهذا المستفيد حتى يتمكن من االستفادة مما تحتويه المكتبة 
 .الرقمية

 الفئات االجتماعية التي تكون مجتمع المستفيدين التعرف على - 

التكفل بتدريب المستفيدين على استعمال مصادر المكتبة الى حين يتم ادراج التربية المكتبية الرقمية في  - 
 .المقررات والمناهج الدراسية

  :- دياتبين الرغبة في التغيير ومواجهة التح - تحديات الجامعة الجزائرية في تطوير المكتبة -/خامسا

ان الجامعة الجزائرية اليوم مطالبة بنقل واستيعاب مختلف أشكال التكنولوجيات ضمن ديناميكية الحركة     
وبالتالي فالبد أن نوفر كل اآلليات واالمكانيات التي تخلق البيئة . التغييرية التي يشهدهاالمجتمع المعلوماتي

يدا في مجال االنتاج الفكري والوثائقي العلمي الذي يمكن المالئمة لجودة االداء في المؤسسة الجامعية، وتحد
هي مطالبة كذلك بمراجعة . المحافظة عليه من خالل االهتمام بآليات حفظه ونشره في المكتبات االلكترونية

سياستها فيما يخص تطوير مجموعاتها، حيث اصبحت المكتبة االلكترونية وسيط هام بين المستخدم واالنتاج 
ء كان محليا أو عالميا، لذلك وجب على الجامعة ان ترفع التحدي بهدف تطوير المجتمع االكاديمي الفكري سوا

  . تطويرخدمات المعلومات حسب احتياجات الباحثين والطلبة والمستخدمين بصفة عامة
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  :ومن بين التحديات التي تجعلها تواكب الحداثة والمعاصرة مايلي

نذ نهاية االلفية الماضية ذات اهمية فائقة، ال غنى عنها في البحث اصبحت االنثرنت م: تحدي االنثرنت - 
العلمي في المكتبة الجامعية الجزائرية، بسبب الخدمات الكبيرة المتنوعة الحديثة، المتجددة والسريعة 
حيث ادى ذلك االقبال الكبير على خدمات المكتبة الجامعية الى عدم تلبية حاجات المستفيدين المتواصلة 

متالحقة لكثرتها، في حين ان استغالل الحاسوب في المكتبة الجامعية قصد استرجاع المعلومات زاد وال
من الطلبات االمر الذي شكل ضغطا كبيرا واضطرها الى وضع قيود وشروط امام المستفيدين، ومن 

لخاصة بها جهة اخرى فان شبكة االنترنت قدمت فوائد كثيرة للمكتبة الجامعية وذلك بتقديم معلومات ا
على مواقع ويب تعرف بتنظيم المكتبة وبمصالحها وخدماتها ونظامها الداخلي، وتسهل البحث في 

 .قواعد المعلومات البيبلوغرافية الموجودة لجمع الشبكة آلالف المكتبات في العالم
 :تحدي المكتبات االلكترونية - 

وظائف جديدة ومطالب متغيرة، تقوم  تقف المكتبة في الجامعة الجزائرية في هذا العصر الرقمي امام
اساسا على استخدام الوسائل االلكترونية والمعلومات الرقمية ويحتاج ذلك الى تعاون جدي بين المكتبات 
الجامعية ومراكز البحث ومن الضروري تحضير المنشورات والمعلومات العلمية االكاديمية الرسمية 

ت والرسائل الجامعية والبحوث ومنتجات الوسائط المتعددة لتغذية المكتبات االلكترونية مثل األطروحا
أو الوسائط التخزينية المتعددة بالتعاون مع دور النشر، او   (CD-ROM)مثل .فوق اقراص مدمجة

  .وضعها على الخط المباشر

 :تحدي الوسائط المتعددة - 
ت، ذلك انه يحتوي على ان الشكل الجديد لعوامل المعلومات اصبح اكثر طلبا عن المستفيدين والمكتبا

ميزة البحث وكذا السرعة في االستعراض، اضافة الى السعة الهائلة في تخزين المعلومات، فالقرص 
الواحد يستطيع احتواء مئات الكتب التي تعجز رفوف ومخازن المكتبات الصغيرة عن احتوائها، لذلك 

، اضافة الى تكنولوجيا المعلومات فان المكتبة في الجامعة الجزائرية مطالبة بتوفير هذه الحوامل
المصاحبة لها أو التي بواسطتها يتم االطالع على محتوياتها، ويبقى المشكل المطروح هو التطور 

، فاالنظمة  soffward )أوhard ware)السريع الذي تعرفه هذه التكنولوجيا سواء كان في مجال 
ة لالستخدام، وسيكون ذلك قريبا مصير تتطور مما يجعل بعض اشكال الوسائط تلغى وال تكون قابل
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، مما يجعل مكتباتنا في الجامعة ملزمة بمواكبة هذه التطورات التكنولوجية، (floppy)القرص المرن 
 .مما سيثقل كاهل الميزانية في جانب النفقات وهو تحدي جديد يجب تجاوزه

 :تحدي الدوريات االلكترونية - 
وهي احدى مصادر المعلومات على الشبكة العالمية،  هي دوريات تعد وتوزع بصورة الكترونية،

من اهم ميزاتها سرعة النشر، التكشيف اآللي، . بعضها متاح مجازيا والبعض اآلخر برسوم اشتراك
ارتباطات تشعبية مع منشورات اخرى على الشبكة، اقتصادية بالنسبة للتكاليف وكذا المساحة في 

  .حوامل الكترونيةالمخازن، ناهيك عن امكانية نشرها على 

 :تحدي االطروحات االلكترونية - 
االطروحات الجامعية االلكترونية هي معلومات حاسوبية، وهي وسائط جديدة يجب معالجتها بطريقة 
خاصة تتناسب مع اهميتها بصورة عقالنية، وبكل اهتمام ورعايةلما تقدمه هذه االطروحات خاصة 

  .ة وتوصيات ذات اهمية بالغةالمتعلقة باطروحةالدكتوراة من نتائج علمي

وفي اطار تطور اشكال النشر وتطور رصيد المكتبات الجامعية واحتياجات روادها، فقد اصبح 
الحصول على النص االلكتروني لالطروحة الزامي في ظل المهام التي اوكلت للمكتبة في الجامعة 

يداع قرص مضغوط او قرص مرن الجزائرية في ظل تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية، اما عن ا
يحتوي النص الكامل للوثيقة فهو سهل وفي متناول الجميع، لكن يبقى المشكل المطروح في حقوق 
المؤلف، التي ال تزال غير مصونة وخاصة ما يتاح منها عبر شبكة االنترنت، وعليه  يجب اخذ كل 

لحقوق صاحبها من جهة أخرى،  االحتياجات لوضعها تحت تصرف المستفيدين من جهة وتأمينا وحفظا
مع تحديد بعض الخصائص في عملية انشائها، والتي  (pdf)فيمكن اتاحتها في صيغة كتاب الكتروني 

تمنع النسخ وتمنع التحميل او الحفظ من الملف حفاظا على حق التأليف، او يمكن ان يتاح مستخلص لها 
تبط بالحضور الشخصي للمستفيد، على ان ويبقى الرجوع الى النص االصلي مر. يعرف لما جاء فيها

  .يستشار صاحب العمل في اي الخيارين يفضل
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 :تحدي التعليم واالعارة عن بعد - 
ان االنتقال من الجامعة التقليدية الى االفتراضية، والتعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

ة امام الراغبين في تحصيل شهادات علمية، واالتصال او باالحرى استخدام االنترنت، سيفتح ابوابا جديد
  .ويزيد من حظوط ذوي االرتباطات العملية او العائلية

  :تحدي صعوبات نقل وتكيف التكنولوجيات في المؤسسة الجزائرية- 

لقد عاشت المؤسسات الجزائرية تطورات تميزت بالضخامة والتعقيد، ثم ان عملية اعادة الهيكلة جاءت 
لوضعية التي كانت تمر بها المؤسسات الوطنية من جهة، ووضعية االقتصاد الوطني استجابة لمتطلبات ا

ككل من جهة اخرى، فقد كانت المؤسسات تشكو من ضعف تسييرها الداخلي، وتميز االقتصاد الوطني 
لجهاز انتاجي وتوجه عمومي اشتراكي، غير كفء وذو تكاليف مرتفعة الن طبيعة استراتيجية التنمية 

في الجزائر هي المحددة لحجم المؤسسات وطبيعة التكنولوجيا المتقدمة المستعملة فيها  والتصنيع
،كما ان نقل التكنولوجيات الى المؤسسة الجزائرية ادى الى ظهور تقنيات انتاج غير محايدة اثرت )16(

لها من محيط العمل، حيث احدثت تشويهات في محتواه نظرا لسوء تهيئة  الظروف المالئمة الستقبا
  .وتطويعها

  :الجزائرية الجامعة في الرقمنة آليات تطوير في استراتيجية رؤية نحو -/سادسا

في الوقت الذي نجد فيه الكثير من دول العالم تقود جامعاتها نحو آليات استثمار تكنولوجيا     
ا ما عن المعلومات للحفاظ على انجازاتها وكيانها الحضاري، تبقى الجامعة الجزائرية بعيدة نوع

التطبيقات العملية والوظيفية لتلك التكنولوجيات خاصة في مكتباتها التي تعرف استخداما مصمما السيما 
فيما يخص تحسين القدرة التوثيقية والمعلوماتية، حتى يصبح لها مكسبا علميا حضاريا يساهم في 

ستهالك، امام الحاجات المتزايدة  المحافظة واالستغالل االمثل للمنتوجات الفكرية والثقافية الموجهة لال
ولكي تواكب . للمستفيدين بالموازاة مع االنتشار الرهيب في حجم المعلومات المتدفقة عبر انحاء العالم

  :المكتبة في جامعاتنا عمليات الحوسبة واالتمتةوالتألية في ظل الحركية التكنولوجية المتسارعة البد من
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رات الوطنية والدولية وتقييم واقع تكنولوجيا المعلومات في مكتبات فتح النقاش في الملتقيات والمؤتم- 
الجامعة الجزائرية، واقتراح افضل التوصيات لرفعها الى المسؤولين بهدف تهيئة البيئة المالئمة 

  .الستخدامات التكنولوجيا في الجامعة الجزائرية

سن الظروف المادية والبشرية، تقديم تمويل سنوي مخصص لدعم المكتبة الجامعية واتمتتها في اح- 
  .شريطة وجود برنامج جيد لتسيير الموارد وتوسيع التجربة في المراحل الالحقة

العمل على ربط المكتبة الجامعية بالمكتبات العالمية مما يخلق بيئة تكنولوجية علمية متخصصة في  - 
  .جميع تخصصات ومشاريع المناهج الدراسية في الجامعة

ا المعلومات ومهاراتها االساسية في كل اطوار المستويات التعليمية، من اجل تسهيل تدريس تكنولوجي- 
تكنولوجية لنجاح تطبيقات التكنولوجيا في كل االستخدامات السيما المكتبة - الولوج الى البيئة السوسيو

  .منها

 ).الوطني(تنسيق جهود الجامعة في رقمنة مصادر المعلومات الرسمية  خاصة على المستوى المحلي  - 

تشجيع البحوث التطبيقية في الجامعة الجزائرية لتطوير نظم وبرمجيات تتالءم والمتطلبات المحلية  - 
 .وتتوافق مع المعايير الدولية لدعم النشاطات والوظائف المختلفة بالمكتبات الرقمية

 .اعداد البرمجيات المناسبة التمتة اعمال المكتبة وخاصة موضوع استرجاع المعلومات - 
دريب الكادر المكتبي، لفهم واستيعاب كامل امكانات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في المكتبات ت - 

 .الجامعية
 .تأمين صيانة البرمجيات والشبكات والتجهيزات االلكترونية وتطويرها - 
 .خدمة قواعد معطيات الوسائط المتعددة وكذلك تزويد المستفيدين بامكانية النفاذ الى االنترنت - 
 .محركات بحث يمكن ان تساعد مستخدمي المكتبة في العثور بسهولة على المعلومات المطلوبةبناء  - 

  :خاتمة
وعموما يبدو جليا ان موضوع الرقمنة في بيئة مجتمع الجامعة اصبح يمثل محور الدراسات    

خططها  واالهتمامات العلمية واالكاديمية في الكثير من الدول العربية، وبرز حتى كمحور اساسي ضمن
التنموية والسياسية والتعليمية، لذلك اصبح يفرض علينا السيما من الناحية السوسيو مهنية قيما اخرى بديلة، 
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) غير رسمية(خاصة ان الرقمنة بدأت تدخل في  الكثير من المكتبات في الجامعات الجزائرية واساليبها 
يئة العالمية الرقمية الجديدة، لما لها من فوائد جمة، كواقع فرضته التطورات المحلية لمجتمع االلفية الثالثة الب

واتاحات متعددة ومختلفة في استراتيجية خدمات المستفيدين، كما سبق االشارة اليها آنفا لذلك يجب ان 
ننطلق من توصيف النظام التقني للرقمنة في مؤسساتنا والسيما على انها منتوج اجتماعي بشري، وتوجه 

وما بعد يوم في مكتباتنا الجامعية كخطوة مرحلية اقتضتها المعطيات والمتغيرات يزداد عدد اتباعه ي
المتسارعة، وعليه فان تقديم الحلول والبدائل التقنية في صرح البناء المعرفي في الجامعة الجزائرية  
اب كمؤسسة معلوماتية وتوثيقية، يعتبرامراستعجاليا في اجندة المشاريع والمخططات التي يضعها اصح

بهدف امداد المستفيدين بالمعرفة الالزمة وذات الموثوقية العلمية واالكاديمية، . القرار والمسؤولين في بالدنا
سعيا الى بناء المخزون المعرفي الكافي والمستمر للكادر الجامعي الجزائري، والذي سيكون احد اهم 

حظى ومواجهة كل التحديات التي اكدت فشل الفاعلين والمشاركين والقياديين في مشاريع التنمية ،وكذلك لت
بمعنى ذلك العجز . المؤسسة الجامعية في التحكم في العالقات النظمية بين الوحدات التوثيقية ومستخدميها

في حين انه  يعلم جميعنا قيمة الميزانية التي تضعها الدولة .الغير مبرر اثناء التعامل مع هذه الحلول التقنية 
  .لجامعة الجزائرية بهدف تطويرها وتحسين خدماتها واهمها الخدمات المكتبيةسنويا في خزينة ا

لذلك يبدو اننا في امس الحاجة الى مواجهة تحدي التغيير الذي فرض اولوياته في البيئة الجامعية والذي    
تحوالت التي يتعلق بالمستوى االفقي المرتبط بهيئة المكتبةو نمط آدائها، والمستوى الراسي الذي يتعلق بال

بحيث نجد انفسنا امام مسلمة وهي ان . طرأت على مستوى الجامعة ومكتباتها منذ أن ظهرت الى يومنا هذا
االشياء التي يجب ان تتغير ال تصنع نفسها بنفسها ،فعصر المعجزات قد انتهى وولى وانما يجب توفير 

تي يحدث من خاللها التغيير وتتحقق  بفضلها الديناميات والميكانيزمات  التي تمهد لظهورالبيئة المالئمةال
  .االنجازات العلمية المرجوة

  

  

  

  



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

668 

  المداخلة عنوان

  التعلم الجامعي المتمازج بوابة التعلم  االلكتروني
  )جامعة قاصدي مرباح ورقلة ــ نموذجا ( 

  
  هية ز: االسم                           محرز                                     : االسم 
  يسعد: اللقب                           حمايمي                                : اللقب

                                        
  :عنوان المداخلة 

  
إن التطور التقني الحاصل اليوم في العالم وفي كافة مناحي الحياة ، يجعل من الضروري مواكبة السرعة 

  الحاصلة  
التطور وبخاصة من خالل استخدام آليات هذه التقنية واالستفادة منها وتوظيفها التوظيف الحسن نتيجة هذا 

  الالئق ، ذلك إنها تحمل في طيتها حدين سيئ وجيد
وبطبيعة الحال ال يمكن الوصول الى ذلك كله إال اذا كانت األطراف الفاعلة والمتفاعلة في هذا الميدان تتحكم  

مهارات الممارسة والتطبيق ، ولعل أحوج الجهات لهذا كله هي الجامعة ، إدارة ، وأساتذة  في هذه التقنية بمعنى
  ، وطلبة 

  :وعليه يمكن طرح التساؤل التالي 
  ما المقصود بالتعلم المتمازج وماهو دوره في النهوض بالجامعة من حيث العملية التعليمية الحديثة ؟

يق بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بهذا الموضوع بدءا بمفهوم ولحل هذا اإلشكال فانه ننطلق من تحديد دق
  التعلم التقليدي 

  .الذي يعني بداهة إعطاء األستاذ الجامعي للمعلومات من خالل المحاضرة وما يعرف بالتلقين للطالب 
اتية ، وذلك من ثم تأتي مرحلة مهمة جدا في الحياة الجامعية وهي الممازجة بين التعلم التقليدي والتقنية المعلوم

اجل مواجهة ومواكبة الحياة العصرية ، لذلك حقيقة التعلم المتمازج انه مكمال للتعلم الجامعي التقليدي الذي 
  .يعتمد باألساس على المحاضرة كما ذكرنا سابقا 

ل أي انه يتم دمج هذا األسلوب مع التدريس المعتاد وذلك لتوصيل المعرفة بشكل سريع تقني يتم فيه استغال
  التقنية المعلوماتية ، خاصة استخدام الحاسوب في العملية التدريسية 
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وبهذا نكون قد توجهنا مباشرة الى مرحلة التعلم االلكتروني ، وذلك عن طريق الربط بالشبكات الدولية ، وهنا 
  .يمكن اختزال الزمان و المكان في العملية التعليمية 

  ة سلسة وسهلة ونافعة لكل أطراف العملية التعليمية في الجامعة ؟لكن التحدي المطروح كيف يتم ذلك بطريق
وكيف يمكن تطبيق رؤية استشرافية خاصة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ، في اطار إستراتيجية محكمة تتناسب 

  وخصوصيات الجامعة َ؟
  :التعلم االلكتروني 

، فقد شهد العقد األخير من القرن العشرين يعرف عصرنا الراهن بعصر الثورة التكنولوجية واالنفجار المعرفي 
وبداية القرن الحادي والعشرين ، تقدما هائال في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وحولت الوسائل التكنولوجية 
الحديثة العالم الى قرية كونية صغيرة ، وانعكس هذا التطور في مجاالت عديدة ، إال أن المجال الذي استفاد منه 

  . و التعلم ، الذي يعتمد علي هذه التقنيات وأصبح يسمى بالتعلم االلكتروني بصورة كبيرة ه
ونتيجة لهذه الثورة في أساليب وتقنيات التعلم  والتي وفرت الوسائل التي تساعد في  تقديم المادة العلمية للطالب 

جات الطلبة وكذا بصورة سهلة وسريعة وواضحة فنشأت أشكال مختلفة من التعلم االلكتروني ، تتناسب وحا
األدوات المتوفرة لالتصال ، والذي نركز عليه في هذه المداخلة هو التعلم الجامعي الذي يعتمد على استخدام 
الوسائط االلكترونية المتعددة في إلقاء المحاضرات في المدرجات والدروس في قاعات التدريس ، واالتصال 

لتفاعل بين الطالب واألستاذ ، وبين الطالب ومصادر المعلومات بين األساتذة والطلبة واستقبال المعلومات ، وا
  blended Learning" التعلم المتمازج"المتوفرة في الجامعة ، هذا األسلوب في التعلم يسمى 

نتحدث هنا عن التعلم الجامعي المتمازج ، أي وضع المفهوم في الجامعة ، حيث  :التعلم الجامعي المتمازج 
تمرار عن أفضل المناهج واآلليات التي تعمل على جذب اهتمام الطلبة وحثهم على البحث يبحث الدارسون باس

العلمي ، ولعل التقنيات المعلوماتية وخاصة من خالل الحاسوب واالنترنيت وما يرتبط بهما ، من أهم ما هو 
  .بما هو تطبيقي  متوفر لدى الجميع للتوصل الى بيئة تعليمية راقية ، تعمل باألساس على ربط ماهو نظري

األمر الذي يجعل اكتساب مهارات التفكير أكثر بسهولة ودقة من جهة ، وربط المناهج  التعلمية بالمحيط 
  . واحتياجات المجتمع من جهة أخرى 

وعلى هذا األساس أصبح الزما إتقان المهارات األساسية الالزمة الستخدام تقنية المعلوماتية في التعلم ، خاصة 
  . هل عملية إعداد البحوث العلمية وفي المقابل فان عدم التمكن من هذه التقنية قد يكون عائقا وإنها تس

إذن بالجملة أصبح استعمال الحاسوب واالنترنيت اليوم من متطلبات الرئيسية لمواكبة كل ماهو جديد في 
  .البحوث العلمية بمختلف أنواعها 

  .تخزن بصورة الكترونية مهما كان حجمها  ذلك إن الكثير من المراجع والمعلومات أصبحت
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ولكي نصل إليها البد من اتقان استخدام التقنية الحديثة والمتمثلة في التحكم في مهارات استخدام الحاسوب ، 
  . األمر الذي يحتم على األستاذ والطالب على حد سواء اكتساب هذه المهارات 

لبة ال يتقنون مهارات استخدام الحاسوب ، وهذا يطرح بحد ذاته لكن الواقع المشاهد أن الكثير من األساتذة والط
  .أشكاال وتحديا 

وعليه حتى نذهب الى التعلم االلكتروني البد من المرور بمرحلة مهمة جدا ، وهي ما يسمى بالتعلم المتمازج ، 
معتاد ، والحضور في والذي يقصد به استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي ال

المدرج وقاعات التدريس ، ويتم التركيز على التفاعل المباشر داخل المدرج والقاعة عن طريق استخدام آليات 
  .االتصال الحديثة، كالحاسوب والشبكات المعلوماتية 

ويسمح  األمر الذي يسمح للجميع باختصار الزمن ، وتوفير الجهد والتكلفة في عملية إيصال المعلومة ، بل
  . بتقييم أداء الطلبة وتحسين مستواهم 

فإذا كانت المحاضرة أهم طريقة معتمدة في بث المعلومات فان استخدام التقنيات األخرى وإشراكها معها ، 
  .يساعد في التخلص من المظاهر السلبية للتعلم التقليدي 

المعلومة بالقراءة ، لكن إضافة التقنيات  المحاضرة يتم فيها اتصال خطي من األستاذ الى الطالب من خالل القاء
  .يجعل االتصال تفاعلي متبادل 

األمر الذي يتيح للجميع مناخ التفكير واإلبداع ، طبعا وال يتم ذلك إال من خالل إتقان مهارات الحاسوب ، 
  .وأجهزة االتصال ، وكذا شبكة المعلومات االلكترونية 

  وأهل االختصاص بالوسائط المتعددة  إذن نحتاج الى شيء جديد يسميه الباحثون
  فماهي الوسائط المتعددة ؟

إذا نظرنا الى عناصر التعلم في الجامعة فإننا نجد الطالب ، المدرسين ، المناهج المبرمجة ، اإلدارة والتقييم ، 
دم في فإذا أردنا الدخول في التعلم المتمازج نضيف الى كل ما سبق تكنولوجيات المعلومات وهي كل ما يستخ

مجال التعلم من تقنية معلوماتية ، كاستخدام الحاسوب وتطبيقاته ، وشبكاته المحلية والعالمية ، لكن الوسائط 
المتعددة للتعلم االلكتروني تشمل أشكاال عديدة من التقنيات واألساليب ، منها مثال مايرتبط بإعداد المواد 

خراج ، التصميم ، ومنها أيضا ما يرتبط بطرق عرض هذه الدراسية بشكل الكتروني كالطباعة ، التصوير ، اإل
المواد الدراسية داخل المدرج وقاعات التدريس من تقنيات مختلفة كالحاسوب وجهاز العرض ومنها ما يرتبط 

  . بتخزينها ونقلها واسترجاعها بشكل سريع وسهل من خالل الشبكات المحلية والعالمية 
للتعلم ، ثم ظهرت اسطوانات ) cd(ثمانينيات شهد ظهور األقراص المدمجة ولو رجعنا تاريخيا نجد أن عقد ال

  .، ثم جاء انتشار االنترنيت والبريد االلكتروني وبنوك المعلومات المختلفة ) dvd( الفيديو الرقمية 
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ويدخل ضمن هذه الوسائط وسائل التعلم المتوفرة على االنترنيت ، والدوريات والمجالت االلكترونية 
خصصة في مجاالت محددة ، وقد نجد هذه الوسائط التعليمية محددة بزمن معين مثل البرامج التلفزيونية أو المت

  . اإلذاعية وغير محددة بزمن مثل أشرطة الفيديو والتسجيالت الصوتية ، حيث يمكن االستماع لها في أي وقت 
تماعات على االنترنيت ، والمؤتمرات ثم توفرت الكاميرات المرئية المسموعة ، التي وفرت الفرص من االج

  . الفيديوية ، وغيرها من وسائل االتصال والحصول على المعلومات 
كما يستخدم األستاذ في عرض المعلومات وشرحها داخل المدرج أو قاعات التدريس مجموعة من الوسائط 

لمادة بسهولة ووضوح ، االلكترونية المتعددة ، تتمثل في مجموعة من البرمجيات التي تساعد في عرض ا
ونذكر هنا من الوسائط التي تصلح للتعلم االلكتروني وتحقق فعالية كبيرة ، تطبيقات العرض المرئي البوربوينت 
أو البرمجيات التي تساعد في عرض قواعد البيانات وغيرها من المواد ، وذلك من خالل الحاسوب ، وهنا 

  .مها من اجل إعداد هذه العروض يجب ان يكون المدرس على معرفة بطرق استخدا
  :التعلم التقليدي والتعلم المتمازج 

من خالل كل ما سبق يتضح لنا أن التعلم المتمازج مكمال لمناهج التعلم التقليدي العادي ، بل ويعتبر رافدا كبيرا 
غاية بحد ذاتها ، بل للتعلم الجامعي التقليدي الذي يعتمد على المحاضرة ، إذ أن تقنية المعلومات ليست هدفا أو 

  .هي وسيلة لتوصيل المعرفة و تحقيق أهداف التعلم 
أكثر من ذلك تجعل المتعلم مستعدا لمواجهة متطلبات الحياة ، التي أصبحت تعتمد بشكل او بآخر على تقنية 

سريعة المعلومات ، وعلى هذا األساس يدمج هذا المنهج مع التدريس المعتاد فيكون داعما له ، بصورة سهلة و
وواضحة ، لكن ال يمكن أن يكون التعلم المتمازج ناجحا اذا افتقر لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في التعلم 

  .التقليدي الحالي 
فهذا األخير يحقق الكثير من المهام بصورة غير مباشرة أو غير مرئية ، حيث يشكل الحضور الجماعي 

ك ، ويغرس قيما تربوية بصورة غير مباشرة ، إضافة إلى أن للطالب أمرا هاما ، يعزز أهمية العمل المشتر
  .االتصال مع النصوص المكتوبة هام جدا ، إذ يدفع إلى التفكير بعمق بالنصوص التي يتم التعامل بها 
  .كما يهدف التعلم الجامعي الى تطوير مهارات التفكير النقدي واإلبداعي ، وأساليب توليد المعرفة 

طريقة الحصول على المعرفة واكتسب المهارات الضرورية لتوليدها ، حقق التعلم الجامعي فإذا تعلم الطالب 
  .حينئذ أهدافه ، الن الطالب يمكنه ذلك من متابعة تعلمه وبحثه في المستقبل 

  .إن أهم دور للتعلم الجامعي هو تحقيق حاجات الطالب اإلبداعية ، وحاجات المجتمع العملية 
ج هو انسب المناهج لتعويد الطالب على التعلم المستمر ، األمر الذي يمكنه من تثقيف نفسه ولعل التعلم المتماز

  .وإثراء المعلومات من حوله ، إضافة إلى أن ما يتميز به من خصائص كمرونة الوقت وسهولة االستعمال 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

672 

نية الحديثة قد يلقى مقاومة ويرى عدد من الخبراء والدارسين ، أن التعلم المتمازج أو التعلم باالعتماد على التق
تعيق نجاحه ، إذا اخل بسير العملية التعليمية الحالية ، أو هدد احد أطرافها ، المعلم والمتعلم ، وهما يمثالن 

  .المكونات األساسية إضافة إلى المناهج التعليمية ، والبرامج اإلدارية 
تعلم ، أن يكون مكمال للتعلم العادي ولكي يتم ولهذا السبب يعد من الشروط األولى لنجاح هذا األسلوب في ال

ذلك ال بد أن يكون األستاذ قادرا على استخدام تقنيات التعلم الحديث ، واستخدام الوسائل المختلفة لالتصال ، 
كما يجب أن تتوفر لدى الطالب المهارات الخاصة باستخدام الحاسوب ، واالنترنيت ، والبريد االلكتروني ، 

لمناخ أو البنية التحتية والتي تتمثل في إعداد اإلطارات البشرية المدربة وتوفير خطوط االتصاالت وكذا توفير ا
المطلوبة التي تساعد على نقل هذا التعلم الى المدرجات وقاعات التدريس ، إضافة إلى توفير البرمجيات 

رق التعلم المتمازج يحتاج إلى واألجهزة الالزمة لهذا النوع من التعلم ، وفي الجملة فان تطبيق مناهج وط
  :تحقيق استرتيجية استشرافية تعتمد على التصور التالي 

  .توفير مختبرات الحواسيب ، ووضع شبكات المعلومات المحلية والعالمية في متناول الطالب :  أوال
خالل توفير تزويد األستاذ والطالب بالمهارات الضرورية الستخدام الوسائط المتعددة ، وذلك من : ثانيا 

  .الدورات التدريبية الالزمة 
  .توفير المناهج التعليمية المناسبة لهذا الشكل من التعلم  :ثالثا 
أن يصبح األساتذة قادة ومرشدين لطالبهم من خالل استخدامهم للحواسيب وتطبيقاتها وشبكات  :رابعا 

  .بة والمتنوعة للتدريس المعلومات المحلية والعالمية ، بل وإنتاج المواد التعلمية المناس
  

  :وتتضمن هذه اإلستراتيجية ثالث محاور 
يرتكز المحور األول على رفع مستوى التقنيات الموجودة في المدرجات ، وإعداد التدريب الالزم لألساتذة 

  .وربط الجامعة وكلياتها وأقسامها ببعضها البعض وبالشبكة العالمية لالنترنيت 
  .ريب الطالب الجامعي على االعتماد على الذات و التعلم المستمر تد: ويتضمن المحور الثاني 
  .في توفير إستراتيجية لإلشراف وتقييم التعلم الجامعي المتمازج : ويتمثل المحور الثالث 

إن النظر والتمعن في المفهوم الشامل للتعلم الجامعي المتمازج يشير إلى انه يمكن أن يحقق العديد من األهداف  
  :منها 

  . ـ زيادة فعالية األساتذة 
  ) . التخصصات ( ـ زيادة عدد الطالب الشعب الدراسية 

  .ـ توفير المناهج الدراسية بصورتها االلكترونية لألستاذ والطالب 
  .ـ سهولة تحديثها كل عام 
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  . ـ توفير الزمن والتكاليف 
  ـ نشر التقنية في المجتمع وإعطاء مفهوم واسع للتعلم المستمر

  .ر المعلومة بصورة واضحة وسهلة وإمكانية العودة إليها ـ توفي
  :المراجع 

  .2001، القاهرة ، عالم الكتب ، " تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم" ـ إسماعيل الغريب زاهر ،
  .1999، ندوة تكنولوجيا التعليم والمعلومات ، الرياض ، " تكنولوجيا التعليم والمعلومات" ـ بدر احمد أنور

  .2001، اإلمارات العربية المتحدة ، العين ، "التكنولوجيا التعليمية و المعلوماتية" حيلة محمد محمود ، ـ
، تقرير لوزارة التعليم العالي ، جامعة القدس " برامج علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات" ـ سرطاوي بديع ،

،2005.  
  .2004، مكتبة لبنان ، " شر واالفتراضيالتعليم االلكتروني عن بعد المبا" ـ كيالني تيسير ،

، ورقة عمل "التعليم االلكتروني ، مفهومه ، خصائصه ، فوائده ، عوائقه " ـ موسى عبد اهللا بن عبد العزيز ،
  .ه  1423مقدمة الى الندوة ، مدرسة المستقبل ، جامعة الملك سعود ، 
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  المداخلة عنوان

  :الجزائرية بالجامعات العلمي البحث في المعلومات لتكنولوجيا الباحثين إستخدامات
  .نموذجا اإلسالمية العربية المخطوطات مجال في الباحثين

  .محمد موالي. أ                  .   امحمد موالي. د
  .أدرار جامعة                     وهران جامعة

 

  :الملخص
 مجال في العلمي بالبحث تهاوعالق المعلومات تكنولوجيا متواضعة،حول علمية الدراسةمحاولة هاته تناولت

 على للوقوف الجزائرية، بالجامعات المخطوطات في البحث ومخابر مراكز خالل من بالجزائر، المخطوطات
 للمخطوطات استغاللهم في المعلومات تكنولوجيا لتطبيقات والمخابر المراكز بهاته الباحثين إستخدام مدى
  .البحث ومخابر بمراكز المعلومات ولوجياتكن تطبيق مدى إلى إضافة اإلسالمية، العربية
في دراسة  النظري، الجانب بيانات جمع في التحليلي الوصفي المنهج استخدمناالدراسة هاته أهداف ولتحقيق

 كماتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والمكتبات الرقمية، باإلضافة إلى البحث العلمي والمخطوطات بصفة عامة، 
 الرقمية والمكتبات شبكةاالنترنت، على العربية المخطوطات مواقع حصر في يالمسح  المنهج استخدمنا

اعتمدنا في هذه الدراسة على استبيان التطبيقي الجانب وفي المواقع، هذه وتحليل وصف في ثم للمخطوطات،
ثية موجه للباحثين بمخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية والباحثين المنخرطين في مشاريع بح

إضافة إلى الباحثين في مراكز المخطوطات والمكتبات، واستعملنا األسلوب اإلحصائي، في تحليل البيانات 
  .واستخالص النتائج وتحليلها

مواقع المخطوطات العربية على شبكة األنترنت تشكل مالذا للباحثين أنالدراسة اليه توصلت ما ابرز من وكان
 من المخطوطات، مجال في المعلومات تكنولوجيا استخدام بأهمية وعي على إنهم ثم،للحصول على المخطوطات

 ،يفضل الباحثون استخدام النسخ الرقمية للمخطوطات في إعداد بحوثهم ولهذا التطبيقات، لمختلف إدراكهم خالل
كد كما في عملية التحقيق أيضا، وما يؤ للمخطوطات، االلكترونية الفهارس إستخدام يفضلون أغلبيتهمأن حيث

ذلك أن نسبة كبيرة من الباحثين بمراكز ومخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية، يستخدمون 
  .المكتبات الرقمية للمخطوطات

 المخطوطات، في البحث ومخابر بمراكز الباحثين تواجه التي الصعوبات من مجموعة الدراسة أوضحت وقد
 إلى مركز أو مخبر من للباحثين بالنسبة وتنوعت إختلفت ة،الورقي أشكالها في المخطوطات مع التعامل في
  .للمخطوطات بالنسبة المعلومات تكنولوجيا تطبيقات صعوبات إلى إضافة آخر،
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تتناول هذه الدراسة تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي في مجال المخطوطات بالجزائر، من خالل :مقدمة
من أجل توضيح أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بهذا مراكز ومخابر البحث في المخطوطات، وهذا 

المجال، وفي نفس الوقت مدى إستخدام الباحثين في مجال المخطوطات بالجزائر لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
ببحوثهم، التي تقام بمراكز مخابر البحث، باإلضافة إلى باحثين في إطار مشاريع بحث مستقلة، وهذا ما جعلنا 

الباحثين في مختلف المراكز ومخابر البحث، بغرض التعرف على إشكالية الموضوع والوصول إلى نتائج  نتتبع
  . عامة حول الموضوع

  :إجراءات الدراسة.1
لكل دراسة ميدانية مجال جغرافي أو مكاني، ومجال زمنيمحدد، باإلضافة إلى :إجراءات الدراسة الميدانية.1.1

  :لق تتجسد دراستنا في مجموعة من المجاالت اآلتيةالمجال البشري، ومن هذا المنط
وهو المجال الجغرافي المتعلق بالموضوع الذي يجري فيه الباحث دراسته، وفي هذه :المجال الجغرافي. 1.1.1
مصلحة المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم المجال الجغرافي فيتمثل الدراسة

قسم علم  البحوث والدراسات في حضارة المغرب اإلسالمي،مخبر (نة، جامعة منتوري قسنطينة اإلسالمية بقسنطي
، مخبر .2.، مصلحة المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية،مخبر المخطوطات بجامعة الجزائر )المكتبات

بأدرار، وأخيرا  المركز الوطني للمخطوطاتومخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا بجامعة وهران، 
، وهؤالء أماكنهم متعددة في ).C.N.E.P.R.Uو  .P.N.R(الباحثين في إطار مشاريع بحث في المخطوطات 

  .مجموعة من الجامعات عبر الوطن
يتمثل في أفراد العينة التي تؤخذ من المجتمع األصلي، من مجموع األشخاص الذين :المجال البشري.2.1.1

تشمل كل الباحثين بمراكز ومخابر البحث في تم إختيار عينة مقصودة، حيث لدراسةتشملهم الدراسة، وفي هذه ا
المخطوطات، سواء كانوا مسؤولي مشاريع أو أعضاء بها، بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم، 

) 205(تم توزيع : فكان عدد الباحثين حسب المعلومات المسترجعة بواسطة أدوات جمع المعطيات، كاآلتي
 منتوري بجامعة البحوث والدراسات في حضارة المغرب اإلسالميبمخبر) إستبيانا 20( منهافي البداية،  إستبيانا

 على) إستبيانا 20( توزيع تم الوالية نفس وفي الجامعة، بنفس) إستبيانا 20( المكتبات علم بقسم ثم بقسنطينة،
 وزعنا كما اإلسالمية، للعلوم القادر عبد األمير معةلجا المركزية المكتبة في المخطوطات بمصلحة الباحثين
 إضافة العاصمة، بالجزائر الجزائرية الوطنية بالمكتبة المخطوطات بمصلحة الباحثين على) إستبيانا 20( أيضا
 وزعت وهران بجامعة ببوزريعة، .2. الجزائر بجامعة المخطوطات بمخبر الباحثين على) إستبيانا 30( إلى

 األخير وفي ،)إستبيانا 30( بـ إفريقيا شمال في اإلسالمية الحضارة مخطوطات مخبر أعضاء على اإلستبيانات
ونظرا لتزامن بحثنا مع المشاريع الوطنية للبحث، التي  للمخطوطات، الوطني بالمركز الباحثين على) إستبيانا 25(

احثين المنخرطين بهاته المشاريع، تضمنت مجاالت بحثية تتعلق بالمخطوطات، أوجب علينا ذلك الوصول إلى الب
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وهو ما تطلب منا وقتا كبيرا نظرا لعدم  عليهم،) إستبيانا 40( توزيع تم الجامعات مختلف في الباحثين وهؤالء
إنخراطهم في مخابر بحث، وهو ما أخر عملية التفريغ والتحليل نوعا ما، حيث في كل مرة تظهر مجموعة من 

قد تتبعنا الباحثين في مجال المخطوطات بمراكز البحث شرقا وغربا ووسطا وجنوبا اإلستبيانات تتطلب التفريغ، و
بهدف إكتشاف عالقة البحث العلمي في مجال المخطوطات بتكنولوجيا المعلومات، من خالل إستخدامات واستعماالت 

بالمكتبة المركزية مصلحة المخطوطات ب ،)إستبيانا 20(وبعد إسترجاع اإلستبيانات تحصلنا على الباحثين لها، 
مخبر (الباحثين بجامعة منتوري قسنطينة )إستبيانا32(لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة، 

،بمصلحة المخطوطات بالمكتبة الوطنية )قسم علم المكتبات البحوث والدراسات في حضارة المغرب اإلسالمي،
مخبر ب ،)إستبيانا26(إسترجعنا.2.المخطوطات بجامعة الجزائر  مخبرب أما ،)إستبيانا 20(الجزائرية إسترجعنا 

المركز الوطني وفي ،)إستبيانا30(مخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا بجامعة وهران تم إسترجاع 
الباحثين في إطار  عند من) إستبيانا32(وأخيرا إسترجعنا  ،)إستبيانا22(للمخطوطات بأدرار تحصلنا على 

، وبالتالي وصلمجموع اإلستبيانات المسترجعة ).C.N.E.P.R.Uو .P.N.R(بحث في المخطوطات مشاريع 
 في البحث ومخابر مراكز في بالمخطوطات، عالقة لهم الذين الباحثين كل دراستنا شملت وبهذا ،إستبيانا182

 عددهم بلغ والذين إستثناء، بدون المخطوطات مجال في البحث وبمشاريع الجزائرية، بالجامعات المخطوطات
  .باحثا 182
يعتبر اإلستبيان هو األداة الرئيسية لهاته الدراسة،حيث إستخدمناه من أجل التعرف على :أدوات الدراسة.2.1

مدى إستخدام الباحثين لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال المخطوطات، إضافة إلى مدى إهتمام مراكز 
  . لتطبيقاتومخابر البحث في المخطوطات بهاته ا

 التي األسئلة، من مجموعة على ذلك في معتمدين أولية، إستبانة إستمارة بتصميم قمنا :تصميم اإلستبيان.1.2.1
 تم وقد دراستنا، عينة وخصوصيات يتماشى بما األساسية، ونقاطها الدراسة فرضيات ربط خاللها من حاولنا
 التحكيم قائمة ضمت حيث العلمية، المستويات مختلف نم الباحثين األساتذة من عدد طرف من اإلستبيان تحكيم
 داخل بجامعات اآللي اإلعالم وأقسام والمعلومات المكتبات أقسام من محاضرين، وأساتذة العالي، التعليم أساتذة
 جامعة بسكرة، جامعة عنابة، جامعة قسنطينة، منتوري جامعة وهران، بجامعة المكتبات علم قسم( الوطن
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة والمعلومات المكتبات قسم( عربية وأخرى ،)الجزائر جامعة مسيلة،

 ،)ببريطانيا سيتراكتل جامعة ببريطانيا، كامبردج جامعة( وأجنبية) والمعلومات الحاسب علوم كلية بالرياض،
  .الدراسة نةعي على توزيعه تم  نهائي إستبيان إلى إنتهينا التحكيم معلومات إسترجاع وبعد

 قمنا كما مفتوحة والنصف والمغلق المفتوح منها سؤاال،) 31( اإلستبيان إستمارة تضمنت:أقسام اإلستبيان.2.2.1
 المحور:كاآلتي العامة البيانات بعد اإلستبيان محاور على موزعة األسئلة كانت وقد جزئيا، األسئلة بعض بغلق
 سبعة) 07( تضمن المحور وهذا المخطوطات، مجال في واألنترنت بللحاسو الباحثين إستخدام فيه تناولنا األول
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 على التسهيل أجل من المحور هذا وفي اإلجابات، من مجموعة باقتراح مفتوحة والنصف المفتوحة منها أسئلة
 الثاني المحور أما والسابع، الثاني السؤالين في لذلك جدول تصميم حاولنا المناسبة اإلجابة وضع المبحوثين

 أسئلة ستة) 06( شمل البحث، ومخابر بمراكز المخطوطات إستغالل في المعلومات تكنولوجيا بتوظيف لمتعلقوا
 في البحث ابرومخ لمراكز الرقمي المحتوى تقييم تناولنا الثالث المحور وفي مفتوحة، ونصف مغلقة بين

 جدول شكل على سؤال منها مفتوح، ونصف مغلق سؤالين بإدراج قمنا حيث األنترنت، شبكة على المخطوطات
 فهرسة في المعلومات تكنولوجيا بدور المتعلق الرابع المحور أما األسئلة، من مجموعة على ضمنيا يحتوي
 شكل على واحد سؤال منها مفتوحة ونصف مفتوح بين أسئلة تسعة) 09( شمل وحفظها، المخطوطات وتحقيق
) 07( تضمن للمخطوطات، الرقمية للمكتبات الباحثين امإستخد إلى فيه تطرقنا الخامس المحور وأخيرا جدول،
 لكل مفتوحا فتركناه األخير السؤال أما جدول، شكل على سؤالين مع ومغلقة، مفتوحة بين أسئلة سبعة

 إعطاءهم فحاولنا اإلستبيان، في لوضعها مكانا الباحثون يجد ال قد والتي الدراسة، موضوع حول اإلقتراحات
 مجال في العلمي والبحث المعلومات تكنولوجيا موضوع حول لديهم التي معلوماتال كل لتقديم فرصة

  .المخطوطات
قمنا بتوزيع اإلستبيانات على عينة الدراسة وقد حاولنا الوقوف على عملية اإلجابة من :أسلوب جمع البيانات.3.1

سطا وغربا، ثم طبيعة طرف أفراد العينة، ولكن نظرا ألن عينة الدراسة كانت موزعة شماال وجنوبا وو
وخصائص العينة حيث أن الباحثين ببعض المخابر ليس لديهم مكان يسمح ببقائهم فيه بصفة دائمة، كما أن 
الباحثين المنخرطين في فرق البحث المستقلة عن المخابر ال يجتمعون إال في حالة وجود أمر يتعلق بمشروع 

ا نتحين الفرص كحضور الملتقيات، كما حاولنا تكليف بعض البحث، وبهذا صعب علينا الوصول إليهم، ولهذا كن
األشخاص بذلك واتصلنا ببعض أفراد العينة عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف أيضا، ومنهم من أجاب على 

  .اإلستبيان إلكترونيا لكن هذا العدد كان قليل جدا مقارنة بالنسبة لعدد أفراد العينة الذين أجابوا ورقيا
 التحليل في بدأنا تدريجيا،وبعدهاوبعد إسترجاع اإلستبيانات قمنا بتفريغها  :حليل ومعالجة البياناتت.1.3.1
 في إستعملنا وقد هذا للدراسة، النهائية النتائج واستخالص التكرارات والمدرجات المئوية النسب على والتعليق
 الزيارة خالل من الدراسة، شملتها تيال البحث ومخابر مراكز لمختلف المكان، عين في المالحظة دراستنا
 البحث ومخابر مراكز واقع على للوقوف الدراسة عينة أمكان ألغلبية مرات عدة التنقل تم حيث لها، الميدانية
  .المخطوطات في
شملت دراستنا مراكز ومخابر  :مخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية :الدراسة التعريف بعينة.2

لمخطوطات بالجامعات الجزائرية، ونحاول فيما يلي التعريف بكل مركز ومخبر على حدى، إضافة البحث في ا
  .إلى المؤسسات التي تتبع لها



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

678 

نص القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي السالف الذكر، على تأسيس :مخابر البحث العلمي في الجزائر.1.2
لتطوير التكنولوجي، ولبلوغ هذه األهداف كلها، نص المخابر ووحدات البحث، بهدف ترقية البحث العلمي وا

القانون على أن تقوم كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الخاصة كل فيما يخصه، باتخاذ كل اإلجراءات 
  .الضرورية لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار الهياكل التابعة لها

ية تتشكل من ثالث فرق للبحث على األقل وقد تفوقه، ولها مجلس هيئات علمية أكاديم:تعريف مخابر البحث. أ
علمي ينتخب مديرها ويرسم أهداف أبحاثها، وتتمتع بإستقالل مالي يسخر في سبيل تحقيق تلك األهداف، 
وتخضع دوريا لمراقبة بعدية يجريها مدراء مخابر من جهات أخرى لهم دراية بالتسيير ونتائج علمية مشهودة 

ن، وزيادة على الميزانية التي تسخرها الجهات الوصية للمخابر فإنها قد تزود ببعض التجهيزات في الميدا
اإلضافية من خارج ميزانيتها، وإعتبارا من أن المخابر يسيرها أساتذة الجامعة أنفسهم، فإن كل جامعة تهيئ لها 

داري والمالي وكل ما من شأنه مقرات ذات مواصفات محددة، لتؤدي ما هو مطلوب منها وتتكفل بتسييرها اإل
 .1أن يسهل مهامها العلمية واألكاديمية

يكلف مخبر البحث بموجب المادة الرابعة من المرسوم  :مهام وأهداف مخابر البحث العلمي في الجزائر. ب
، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث، وتنظيمه وسيره 1999أكتوبر  31المؤرخ في  244- 99التنفيذي رقم 

تحقيق أهداف البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد، بإنجاز الدراسات وأعمال البحث ب
التي لها عالقة بهدفه والمشاركة في إعداد برامج البحث المتعلق بنشاطاته، مع المشاركة في تحصيل معارف 

ه في تحسين تقنيات، وأساليب اإلنتاج علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها، والمشاركة على مستوا
والمنتجات والسلع والخدمات وتطوير ذلك، إضافة إلى التكوين بواسطة البحث، ومن أجل البحث وترقية نتائج 
أبحاثه ونشرها، جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية، التي لها عالقة بهدفه ومعالجتها، وتثمينها وتسهيل 

  .2في وضع شبكات بحث مالئمةاإلطالع عليها، والمشاركة 
أهمية : ينشأ مخبر بحث على أساس المقاييس اآلتية :قواعد إنشاء مخابر البحث العلمي في الجزائر. ج

نشاطات البحث، بالنسبة لحاجات التنمية اإلجتماعية، واإلقتصادية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية للبالد، 
تكنولوجي، الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المنتظرة، على وحجم وديمومة البرنامج العلمي أو ال

 ثمتطوير المعارف العلمية والتكنولوجية، نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة أو الممكن تجنيدها،
كورة، يجب أن ، إضافة إلى زيادة عن المقاييس المذ3الوسائل المادية، والمالية المتوفرة، أو الواجب اقتنائها

  .4يتكون مخبر البحث من أربع فرق على األقل
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يدير مخبر البحث مدير، ويزود هذا األخير بمجلس  :تنظيم العمل داخل مخابر البحث العلمي في الجزائر.د
  ، كما أنه يعين لمدة ثالثة سنوات قابلة 1المخبر، المتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحثية

  
بناءا على إقتراح مسؤول مؤسسة اإللحاق من بين المترشحين اإلثنين األعلى رتبة، واللذين ينتخبهما للتجديد، 

أعضاء مجلس المخبر من بينهم، تتشكل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل، من ثالثة باحثين على األقل، 
حث تدخل في إطار برنامج وتضطلع فرقة البحث في مهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع ب

  . المخبر، بحيث يشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع
يتولى مدير مخبر البحث اإلدارة العلمية والتسيير المالي للمخبر، حيث يكون :مهام مدير مخبر البحث. هـ

س اآلمر بصرف اإلعتمادات المخصصة للمخبر، كما يعد مسئوال عن السير الحسن لمخبر البحث، ويمار
السلطة السلمية على كل مستخدمي البحث، ودعم العاملين بالمخبر، كما يمكنه بتفويض من رئيس مؤسسة 
اإللحاق أن يبادر بعقود وإتفاقيات ويبرمها بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات، وتقديم الخدمات مع 

ويقدم برامجه وحصيلة نشاطاته مؤسسات وطنية، أو دولية ذات صلة بمهام المخبر، طبقا للتنظيم المعمول به، 
إلى أجهزة التقييم التابعة لمؤسسة اإللحاق في دراستها، ويمكن لمدير مخبر البحث أن يستعين في إطار مهام 

  .المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي، بعد إستشارة مجلس المخبر
اركة في إعداد البرامج يكلف مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر بالمش :مهام مجلس مخبر البحث. و

وتقييم نشاطات البحث دوريا، دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها، المصادقة على الجداول 
التقديرية لإليرادات والنفقات التي يقدمها المدير، السهر على اإلستعمال العقالني للموارد البشرية والمالية 

  .لمصادقة عليهوالمادية، إعداد نظامه الداخلي وا
عن (يتمتع مخبر البحث بإستقاللية التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية :الموارد المالية لمخبر البحث. ك
، وتأتي موارد مخبر البحث، من مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، )بعد

، نشاطات تقديم الخدمات والعقود، البراءات وإعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة اإللحاق
 .2والمنشورات،الهبات والوصايا

تعتبر مخابر البحث في المخطوطات بالجامعات الجزائرية، من أهم :مخابر البحث في المخطوطات.2.2
المؤسسات البحثية التي تهتم بإدراج المخطوطات كمجال إنشغال معرفي وبحث علمي، هاته المخابر توجد 

عات الجزائرية شرقا وغربا، نحاول فيما يلي التعريف بهاته المخابر والفرق التي تكونها، ومجاالت بالجام
  .إنشغالها بالمخطوطات
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محاولة الستجابات الباحثين في ضرورة حماية الذاكرة الجماعية :.2.مخبر المخطوطات بجامعة الجزائر. أ
طنية، وإعادة اإلهتمام بهذا التراث المخطوط الذي يعتبر لألمة، واإلستعانة بها في إبراز جوانب من الهوية الو

ذاكرة األمة الجزائرية، توجد خزائن المخطوطات في مختلف أرجاء الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه، حيث 
ال تخلو والية من الواليات من خزائن المخطوطات، وأغلبها متواجدة في مراكز الطرق الصوفية وأعالم 

مجلة وفرق بحث، كما يقوم بعقد ملتقى وطني من حين آلخر، كان آخره في شهر أفريل ، للمخبر 1المنطقة
في طبعته السادسة، حول المخطوط وعلم المخطوطات، ويتكون المخبر من أربعة فرق هي  2012
، الفرقة الفرقة األولى الفهرسة العربية للمخطوطات، الفرقة الثانية الفهرسة اآللية والحفظ والتخزين اآللي:كالتالي

الثالثة والرابعة يقوم بجمع وتحقيق المخطوطات العربية وكانت البداية بتحقيق وتألية نفائس المخطوطات 
، كما يساهم المخبر في إعداد التقارير والدراسات حول وضعية المخطوط العربية بالجزائر، خاصة ما 2العربية

والتي " نفائس المخطوطات العربية بالجزائر"جلة تعلق منها بمخطوطات الجنوب الجزائري، إلى جانب إصدار م
، وهي تهتم بنفائس مخطوطات المكتبة الوطنية وإحصاء مراكز تواجد "المجلة المغاربية"تغير إسمها إلى 

المخطوط بكامل التراب الوطني، إلى جانب إعداد دراسات وبحوث تتعلق بالمخطوطات العربية الجزائرية 
اكز العالمية، ويشارك أساتذة قسم علم المكتبات والتوثيق وطلبته في عمل المخبر، من المتواجدة بالمكتبات والمر

خالل تكليف الطلبة المتخرجين بإعداد بحوث ورسائل تخرجهم حول التراث العربي اإلسالمي بالجزائر، كإنجاز 
ة القسم المختصين في الفهارس والقوائم البيبليوغرافية لخزانات ومراكز تواجد المخطوطات، وأسند إلى أساتذ

األعمال البيبليوغرافية، مهام تألية كل المخطوطات الواردة إلى المخبر، مما ييسر إعداد فهرس بكل المقاييس 
التقنية والعلمية المرجوة في التحضير لترقيم المخطوطات العربية، ومما تجدر اإلشادة به في فرقة الفهرسة 

ائمين على المخبر بتزويد الفرقة بالمعدات المادية الحديثة، من حواسيب اآللية للمخطوطات العربية، هو سعي الق
وطابعات ومعدات الترقيم الحديثة وتحسين الطاقة اإلستيعابية للوحدة المركزية، وتجهيزها بالبرامج الجديدة 

السنة اإلشارة إلى تدريس مادة المخطوطات كمقياس إجباري لطلبة ، وتجدر 3كالقارئ اآللي البصري للنصوص
الرابعة على شكل محاضرات، ثم إن مصلحة المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية ومخبر المخطوطات 
الذي يضم باحثين في المجال، تعتبر عوامل ساهمت في خلق بيئة مناسبة للبحث في مجال المخطوطات، سواء 

  .من طرف الطلبة أو األساتذة
 المغرب حضارة في والدراسات البحوث مخبر أسس:اإلسالمي بالمغر حضارة في والدراسات البحوث مخبر. ب

 في مساهمته وإبراز اإلسالمي المغرب في اإلسالمي العربي التراث لدراسة يسعى، 2003 ديسمبر في اإلسالمي
 ويتشكل الحرف، والفن، كالعمارة والمادي الفكري العلمي، الحضاري المجال في اإلسالمية العربية الحضارة
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 جميع من المخطوط بالتراث يهتم كما واآلثار، التاريخ الفلسفة،: مختلفة تخصصات في بحث رقف خمسة من
 إلى الوسيط، العصر علوم من وغيرها والعقيدة المذاهب التصوف، الفلسفية، األدبية، الفكرية، العلمية، جوانبه
 والحفظ والتجليد والخط لحبروا الورق ناحية من البحث تتطلب أثرية، كقطعة ذاته بالمخطوط اإلهتمام جانب

 األولى المرحلة في 20 التدرج، بعد ما مرحلة في باحثا 20و باحثا أستاذا 11 المخبر ويضم والترميم، والصيانة
  .العليا للدراسات

  :الجدول في موضح هو كما له، المشكلة البحث فرق من مجموعة بالمخبر تنشط

 موضوع البحث الصفة االسم واللقب

ملغرب األوسط يف عصره الوسيط، قضايا اتمع ا .مديرة املخربرئيسة فريق حبث جمانيبوبة.د.أ

 واالقتصادوالتعليم من خالل كتب النوازل

O00920080083 

 عضو يتدالل لوا

 سامية مقري

 رضا بن نية

 فضيلة دمربي

  :معجم أعالم متصوفة املغرب اإلسالمي رمز املشروع رئيس فريق ساعد مخيسي.د
W00920080090 عضو مهري عبد السالم 

 آمال لدرع

 حممد بومعيزة

 سهام دمحاين

) مناذج( دراسات يف التراث العلمي األندلسي رئيس فريق مجال محود.د

  :رمزاملشروع
W00920080137 

 عضو فياليل بلقاسم

 توايت جهاد

 بردودي يوسف

 اغضابنة الطاووس

 .احلركة اإلمساعيلية يف الدراسات اإلستشراقية رئيس فريق حممد جديدي.د

 عضو بن علي عبد الغين

 هايل نور الدين

: األطلس التارخيي واألثري ملنطقة سطيف، رمزاملشروع رئيس فريق يوسف عيبش. د
O00920080069 عضو أونيس ميلود 

 سليماين سعاد
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الجدو
 رقم ل

  .اإلسالمي المغرب حضارة في والدراسات البحوث ربمخب البحث فرق يمثل -01-

. د ،إبراهيم بحاز. د العزيز، عبد بلحرش. د عمارة، عالوة. د: هم دائمين أعضاء المخبر ويضم هذا      
 حداد. أ الناصر، عبد جبار. أ الجليل، عبد قريان. أ بلقاسم، فياللي. أ زروخي، إسماعيل. د سامعي، اسماعيل
 للشرق واألثري التاريخي موضوعاألطلس في بالبحث فيهتم بالمخبر، البحث لمجاالت بالنسبة أما العزيز، عبد

 اإلسالمية، الحضارة في المغرب لبالد الفلسفية المساهمات إلى إضافة اإلسالمي، المغرب ومؤرخوا الجزائري،
 المغرب في واإلقتصادي اإلجتماعي بالتاريخ يهتم كما والحضاري، الفكري والتاريخ الفقه، التصوف،
 المخبر منشورات للمخبر، العلمي اإلنتاج بين ومن ،)الفهرسة شروع( أدرار إقليم مخطوطات وأخيرا اإلسالمي،
 الثاني الملتقى أعمال مغربية، وبحوث دراسات اإلسالمي، الغرب من لفالسفة ةفلسفي فيشذرات المتمثلة

  .1المغربي دوره في الفاطمي التاريخ قضايا من للمخطوطات،

 مخطوطات مخبر" بإسم المخبر يعرف:2وهران بجامعة إفريقيا شمال في اإلسالمية الحضارة مخطوطات مخبر. ج
 أعتمد وهران، بجامعة اإلسالمية والحضارة اإلنسانية العلوم بكلية يقع ،"إفريقيا شمال في اإلسالمية الحضارة
 يعنى العلمي، للبحث المنتدبة الوزارة طرف من 2000 جويلية 20في  المؤرخ 88 رقم الوزاري بالمرسوم
 بفهرسة يقوم أنه المخبر، وأهداف مهام ومنعلمي، وبحث معرفي إنشغال كمجال المخطوط بإدراج باإلهتمام
 لخزائن الوطنية الخريطة وضع في للمساهمة الجزائري، التراب كل مستوى على المخطوطات نخزائ

 المعارف تبادل إلى يهدف كما الجزائر، مستوى على الموجودة المخطوطات نفائس وتقييم وتثمين المخطوطات،
 طلبة وتكوين لعالقة،ا ذات والدولية المغاربية المؤسسات مع بالمخطوطات، يتعلق فيما والتجارب والمعلومات

 والعمل المخبر، مهام ضمن المنجزة العلمية األعمال ونشر تحقيق إلى إضافة المخطوط، علم في التدرج بعد ما
 على رقمية مكتبة وإنشاء للمخطوطات الرقمي التصوير وأخيرا ذلك، إلى تحتاج التي المخطوطات إنقاذ على

 عددها يزيد التي والدوريات، المؤلفات من مجموعة من المخبر مكتبة تتكون هذا إلى باإلضافة المخبر، مستوى
 من المتواصل الحرص من إنطالقا المخبر إنشاء منذ جمعها تم الكتب، أمهات من ومرجع مصدر 500 عن
 كما بالمكتبة، المتوفرة والدوريات الكتب جميع فهرسة تم وأخيرا المكتبة، تزويد على المخبر مدير طرف
 عن عددها يزيد والتي الموضوعات، مختلف في المصورة المخطوطات من كبيرا عددا خبرالم مكتبة تحتوي

 المخطوطات خزائن من مجموعة في مخطوط، 1100 فهرسة مؤخرا وتم الميادين، مختلف في مخطوطة 400

                                                 
 

 

 عمروين التوفيق

 خيدةعلي
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 ابلق والعدد مخطوط 80 تتجاوز والتي بالمخبر الرقمية المخطوطات إلى باإلضافة هذا الوطن، عبر المنتشرة
  .للزيادة

للمخبر عالقات علمية وطنيا وعالميا، من خالل التواصل والتفاعل مع المخابر والمكتبات وخزائن 
المخطوطات، والمراكز الثقافية والعلمية الجزائرية والعربية واألجنبية المهتمة بالمخطوطات، حتى بلغ عددها 

مؤسسات التي لها عالقة بالمخبر داخل الوطن، مؤسسة، منها ما هو داخل الوطن وخارجه، ومن ال 30أكثر من 
المكتبة الوطنية الجزائرية، والمركز الوطني للمخطوطات، مكتبة الزاوية العثمانية ببسكرة، خزائن منطقة 
غرداية، خزائن منطقة أولف بأدرار، خزانة البشير المحمودي بمعسكر، خزانة زاوية الهامل ببوسعادة، خزانة 

هذا باإلضافة إلى مخابر البحث في المخطوطات، أما المؤسسات خارج الوطن، فللمخبر الطيب شاري بكوسام، 
عالقات مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، مركز أحمد بابا للدراسات، مركز الشيخ سيد المختار 

تبات أبدت رغبتها الكبير الكنتي، الخزانة العامة بالرباط، خزانة القرويين بفاس، هذا باإلضافة إلى عدة مك
وإستعدادها في تنشيط العالقة وإستمرارها، من خالل تبادل فهارس المخطوطات والمطبوعات، وكل ما ينشر 
في هذا المجال ومن بين هذه المكتبات المكتبة األحمدية بتونس، ومكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأغلب 

القرى، والمكتبة الظاهرية بدمشق، والمكتبة الوطنية بباريس، مكتبات الجامعات السعودية كمكتبة جامعة أم 
  .ومكتبات متعددة بسلطنة عمان

م، يشرف على 2003وهي مجلة علمية محكمة، تصدر منذ جوان " المجلة الجزائرية للمخطوطات"يصدر المخبر 
 2012ددين األخيرين تحريرها نخبة من األساتذة من مختلف جامعات العالم، تشرع اللجنة في جمع مقاالت الع

سلطاني الجياللي بجامعة . د.بن نعمية عبد المجيد مدير المخبر، ورئيس التحرير أ. د.، مدير المجلة أ2013و
وهران، وتحظى بمتابعة وإهتمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا الجزائريين وخارج الجزائر  في مجال 

الفريق األول : خمسة فرق بحث هي كالتالي تشكل منالمخطوطات، أما بالنسبة لفرق البحث بالمخبر في
، أما الفريق الثاني مخطوطات التاريخ رئيس )أستاذ(بن نعمية   عبد المجيد برئاسة مخطوطات السياسة الشرعية

مخطوطات العلوم القرآنية رئيس الفريق الجياللي : ، ثم الفريق الثالث)أستاذ( محمد بن معمر: الفريق
، وأخيرا الفريق الخامس )أستاذ(الفريق الرابع مخطوطات الفقه رئيسه أحسن زقور ، ف)أستاذ( سلطاني

  ".أ"  أستاذ محاضر مخطوطات العلوم العقلية رئيس الفريق سليمان بوعصبانة عمر
 مراكز تتواجد الجزائرية، بالجامعات المخطوطات في البحث مخابر جانب إلى:بالجزائر المخطوطات مراكز.3

 الجزائرية، الوطنية بالمكتبة المخطوطات مصلحة أهمها من للباحثين، وإتاحتها لمخطوطاتا حفظ في مختصة
  .اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير جامعة بمكتبة المخطوطات ومصلحة للمخطوطات، الوطني والمركز
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 أنشئت الجزائر، في افيةثق مؤسسة أقدم تعتبر الوطنية المكتبة:الجزائرية الوطنية بالمكتبة المخطوطات مصلحة. 1.3
 بالمكتبة المخطوطات مصلحة تحويل وتم ،Genty de Bussy للجزائر المدني الحاكم من بمبادرة م1835 عام

 ،1م1996 أفريل 17 يوم المصلحة هذه إفتتاح تم ولقد بالحامة، الجديد المقر إلى فانون بفرانز القديم المقر من الوطنية
 مختلفة أحقاب إلى يرجع الذي الموروث، هذا من هام عدد على النادرة بوالكت المخطوطات مصلحة تحتويو
 مصلحة فإن الوطنية، والهوية التراث حماية في يساهم المخطوط حفظ أن منطلق ومن الفنون، شتى في

 المتعلقة الفنية العمليات من بمجموعة تقوم الجزائرية الوطنية بالمكتبة النادرة والكتب المخطوطات
 بعد وذلك الشراء، طريق عن به والتعريف الوطني التراث جمع بهدف المخطوطات إقتناء منها ت،بالمخطوطا
 ومالكي الباحثين من مصدرها الهدايا الثقافة، بوزارة اإلقتناءات لجنة على وعرضها المصلحة في تقييمها

 ثم المخطوطات وتصنيف بفهرسة المصلحة تقوم كما الميكروفيلم، أو األقراص طريق عن التبادل المخطوطات،
 بأحدث إسترجاعها بهدف المخطوطات رقمنة باإلضافة بالمخطوط، التعريف بهدف الفنية البطاقات إعداد
 المخطوطات فرز إلى إضافة أخرى، جهة من األصلية النسخ تداول ومنع جهة، من الباحثين لخدمة األجهزة
 إلى وباإلضافة الموضوع، حسب المخطوطات رسفها وإعداد لترميمها، منها المتضررة الستخراج المحفوظة

 ورقمنة تصوير في تتمثل للباحثين، الخدمات من مجموعة تقدم النادرة والكتب المخطوطات مصلحة فإن هذا
 - الفهارس - المراجع( المصلحة جديد قوائم إعداد مع تصرفهم، تحت ووضعها النادرة والكتب المخطوطات
 المخطوطات قاعة تجهيز ثم الباحثين، طرف من المخطوطات تحقيق يلوتسه ،)النادرة الكتب -المخطوطات

 .الباحثين وإرشاد الرصيد، على لإلطالع داخلية بشبكة

 تخريج على الباحثين تشجيع بها، والتعريف النادرة التراثية والكتب المخطوطات إقتناء أهدافالمصلحة بين ومن
 مع النادرة، والكتب بالمخطوطات خاصة بيانات قواعد دادإلع السعي ونشره، المخطوط الوطني التراث وتحقيق
 المكتبة لمخطوطات العام الفهرس إصدار بهدف النادرة، والكتب للمخطوطات الوصفية الفهارس إستخراج
 والبريد والفاكس الهاتف عبر الباحثين إنشغاالت مختلف باستقبال المصلحة وتقوم الجزائرية، الوطنية

 الحفظ دائرة( الجزائرية الوطنية بالمكتبة النادرة والكتب المخطوطات مصلحة ونتتك كما ،2االلكتروني
 كل والتجليدبحفظ الحفظ مصلحة تقوم حيث التصوير، ومصلحة والتجليد، الحفظ مصلحة من ،)والمخطوطات

 التحاليل وإجراء الوثائق بتطهير يقوم الذي العلمي المخبر من وتتكون مادي، تلف أي من الوثائق
 هاته وتتم المخازن، تطهير ومتابعة المناخية الشروط مراقبة الحموضة، إزالة والكيميائية، ميكروبيولوجيةال

 والترميم الوثائق، غسل التمحية، الغبار، إزالة طريق عن الصيانة فيها يتم الترميم ورشة ورشتين، في العمليات
 بإغالق اآللي بالترميم المصلحة تقوم كما قات،التمز تصليح األوراق، تقوية الثقوب، إغالق طريق عن اليدوي
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 للمخطوطات، الفني بالتجليد التجليد،تهتم ورشة الترميم، أجهزة باستخدام) سيليلوزية ألياف إستعمال( الثقوب
 والتقييم بالتكوين هذا كل مع المصلحة تهتم كما للحفظ، وبرقيات علب صناعة والجرائد، للكتب العادي والتجليد
  .1الخاصة االرصدة معاينة إلى إضافة المؤسسات، مختلف من متربصين أطيرت خالل من

 الغربي بالجنوب أدرار والية بقلب للمخطوطات الوطني المركز يقع:بأدرار للمخطوطات الوطني المركز. 2.3
 جانفي 15 لـ الموافق 1426 الحجة ذو 15 في المؤرخ 10- 06 رقم القرار بموجب المركز الجزائري،أنشأ

 الشمال من يحده ،2الوطن عبر األخرى األثرية المناطق مختلف في بالمركز ملحقات إنشاء يتم أن على ،2006
 غربا، 06 رقم الوطني والطريق قاديري، نزل الشرق ومن مسكن 400 حي الجنوب ومن اإلفريقية الجامعة
 مع اإلداريين، بالعمال صةخا مكاتب 06 على ويحتوي. م874.45 بحوالي المركز لهذا المبنية المساحة تقدر
 خزائن على تحتوي قاعات عدة توجد كما التقنيين، بالعمال خاصة قاعات 03و المدير ومكتب األمانة مكتب
 مهندس بالحفظ، ملحقين 05و مساعد، ومكتبي مكتبيين 04 بالمركز يعمل كبيرة، ومكتبة بالمخطوطات خاصة

 وملحق متصرفين التقنيين الموظفين إلى باإلضافة ثقافي، منشط مساعد ثقافي، مستشار ثقافي، منشط معماري،
  . اآللي اإلعالم في سامي تقني 02 إداري، ومحاسب مديرية وكاتبة لإلدارة رئيسي

في إطار مناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية تم إيداع مجموعة من :رصيد المركز الوطني للمخطوطات
والية غليزان، ممثلة في الشيخ زين الدين بن عبد اهللا لدى المركز المخطوطات من قبل الزاوية العيساوية ب
للميالد، مشكلة بذلك  1700مائة مخطوط يعود معظمها إلى عام  100الوطني للمخطوطات، وتضم هذه الهبة 

، على أن تلتحق مخطوطات مختلف الخزانات الشعبية 3النواة األولى لرصيد المركز الوطني للمخطوطات
يبدو أن هاته المخطوطات لم تلتحق حيث أوضحت الزيارة األخير للمركز أنه يحتوي على  األخرى، لكن

 .مخطوطا فقط53
توصلنا من خالل هاته الدراسة إلى النتائج العامة، والتي حاولنا أن نختصرها في النقاط  :نتائج الدراسة.4

 : الموالية

 حسب كل مختلفة، بأماكن األنترنت شبكة ويستخدمون يمتلكون البحث ومخابر بمراكز الباحثين غالبية - 
 والمنازل، األنترنت مقاهي في أو بالجامعة، األنترنت وقاعات البحث مخابر بين له، المتاحة اإلمكانية

 جهاز باستخدام المخطوطات مجال في الباحث إرتباط مدى يظهر وهذا أخرى، أماكن في وحتى بل
 في بالبحث أو والماجستير، الدكتوراه برسائل األمر تعلق سواء بحوثه بإعداد واألنترنت، الحاسوب
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 ما وهذا الوطنية، أو الدولية الملتقيات في والمشاركة للنشر البحوث بإعداد أو بأنواعها، البحث مشاريع
 .   المخطوطات مجال في المعلومات تكنولوجيا الستخدام الباحثين إستعداد يؤكد

 حيث المخطوطات، على للحصول للباحثين مالذ األنترنت شبكة على العربية المخطوطات مواقع تشكل - 
 ال جزائرية، مخطوطات األنترنت شبكة على والدولية العربية المخطوطات  بمواقع الباحثون يجد

  .المواقع هاته من إال عليها الحصول يمكنهم

 هذا خصوصيات بسبب وهذا بحوثهم إعداد في للمخطوطات الرقمية النسخ إستخدام الباحثون يفضل - 
 النسخ أن حيث الورق، على المنسوخة أو األصلية الورقية النسخ ذلك بعد ثم الحوامل، من النوع
 متعددة غير النسخ كانت إذا وخاصة بحرية معها التعامل فيصعب متوفرة كانت وإن حتى الورقية
 لكل متوفرة رغي قارئاتها ألن الميكروفيش أو الميكروفيلم على المحمولة المخطوطات وأخيرا ونفيسة،
 . اإلستخدام من أكثر للحفظ مخصص الحوامل من النوع هذا إن ثم المنازل، في وخاصة الباحثين

 مجال في المعلومات تكنولوجيا إستخدام بأهمية وعي على الجزائر في المخطوطات بمجال الباحثين إن - 
 فهم ولهذا طات،المخطو مجال في المعلومات تكنولوجيا الستخدام إدراك على همف المخطوطات،

 مناسبا حال تشكل والتي المخطوطات، مجال في المعلومات تكنولوجيا إستخدام ضرورة على يؤكدون
  .المخطوطات مجال في العلمي البحث تنمية الوقت نفس وفي تواجههم التي للصعوبات

 في وماتالمعل تكنولوجيا تطبيقات بمختلف علم على المخطوطات، في البحث ومخابر بمراكز الباحثون - 
 ورقمنة لمراكز، ويب موقع تصميم يدركون أنهم النتائج أوضحت حيث المخطوطات، مجال

 المخطوطات، في البحث ومخابر مراكز إلى الحاسوب إدخال ،)CD(أقراص على وحفظها المخطوطات
  . األنترنت وفهارسهافي المخطوطات تاحةإ

 أو مخبر من للباحثين بالنسبة وتنوعت فتإختل الورقية أشكالها في المخطوطات مع التعامل صعوبات - 
 أصحاب إمتناع هي للباحثين مواجهة األكثر الصعوبة أن على إجماع شبه هناك لكن آخر، إلى مركز
 يعلم الباحث كان إن خاصة بليغا، أثره يكون المشكل وهذا ،المخطوطات على اإلطالع من الخزائن
 على وتصويرها نسخها حتى أو عليها، الحصول طيعيست ال لكنه عنها، يبحث التي النسخة وجود مكان
 الرقمية النسخ واستخدام لتناول الباحثين تفضيل في وأسبابا عوامال كانت الصعوبات هاته كلو األقل،

  .األصلية المخطوطات من بدال للمخطوطات
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 وهنا ،المخطوطات بمجال الفكري اإلنتاج في حاد نقص بوجود يوحي اإلتاحة على الباحثين تركيز إن - 
 تتعلق التي المعلومات مصادر من وغيرها والدوريات والكتب األصلية بالمخطوطات األمر يتعلق

 التي المعلومات على للحصول األنترنت لشبكة الباحثين لجوء تأكيد يزيد ما وهذا بالمخطوطات،
 في فكريال لإلنتاج المحلي النشر وشح الخزانات، أصحاب طرف من األبواب غلق ظل في يحتاجونها
 .  المخطوطات مجال

 حوامل أنواع كل إستخدام على ترتكز المخطوطات، مجال في العلمي البحث وجودة تنمية إن - 
 رأي حسب حل أفضل والورقية الرقمية النسخ إستخدام بين الجمع دوما ويبقى الممكنة، المخطوطات
 .المخطوطات مجال في العلمي البحث عجلة دفع أجل من الباحثين،

 الورقية، الفهارس إستخدام يفضل ومن اإللكترونية، الفهارس إستخدام يفضل من في قائم اإلختالف يبقى - 
 السبب يعود كما غيرها، دون والمخابر المراكز بعض في الورقية الفهارس توفر إلى يرجع هنا والسبب
 يفضلون الباحثين ةأغلبي أن إال الباحثين، بعض لدى اإللكترونية الفهارس استخدام في التحكم قضية إلى

 إلى الوصول في السرعة بينها من التي لمميزاتها للمخطوطات، اإللكترونية الفهارس إستخدام
 حصر في كبير بشكل تساهم المعلومات تكنولوجيا فإن وبهذا الورقية، بالفهارس مقارنة المخطوطات

 في الباحثين إحتياجات تلبي تيال للمخطوطات، اآللية والنظم البرامج خالل من المخطوط الفكري اإلنتاج
 . المجال

 آلخر، ومركز مخبر من تختلف اإللكترونية المخطوطات لفهارس الباحثين إستخدام وصفات درجات - 
  .فيها والتحكم اإللكترونية المخطوطات فهارس ألهمية إدراكهم ودرجة المتاحة، اإلمكانيات حسب

 الفهارس في المخطوطات عن البحث عمليات بمختلف  علم على البحث ومخابر بمركز الباحثين إن - 
 أهمية على يؤكدون وبالتالي الفهارس، من النوع هذا مثل مع تعاملوا أنهم على يدل وهذا اإللكترونية
 عملية في الباحثين تركيز نجد أخرى جهة ومن المخطوطات، فهرسة مجال في المعلومات تكنولوجيا
 ومن ،مواضيعها حسب المصنفة والمخطوطات فتاحيةالم الكلمات بواسطة البحث على ينصب البحث،
 مؤلفي عدد بينها من والتي الشروط، من لمجموعة تبعا يكون المخطوطات، تصنيف فإن هنا

 وبنيتها شكلها ثم لها المادية والحالة لمؤلفيها، بالنسبة عناوينها وعدد للعناوين بالنسبة المخطوطات،
  .المجاميع حالة خاصة

 تكنولوجيا استخدام حول المخطوطات، في البحث ومخابر بمراكز الباحثين اجهتو التي الصعوبات -
 بشبكة اإللكترونية المخطوطات فهارس قلة هي المخطوطات، وتصنيف فهرسة بمجال المعلومات
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 خالل من والمراكز المخابر بهاته للمخطوطات إلكترونية فهارس إنعدام ثم األولى، بالدرجة األنترنت
 الفهارس إستخدام في يتحكمون ال الذين الباحثين بعض تسجيل مع األنترنت، كةشب على مواقعها

  .لهم نسبية صعوبة يشكل ما وهو للمخطوطات اإللكترونية

 عملية في األصلية النسخ إستخدام فيفضلون المخطوطات، في البحث ومخابر بمراكز الباحثون أما - 
 بالنسبة وحيد إستثناء وهناك للمخطوطات رقميةال النسخ هذا بعد تأتي ثم األولى، بالدرجة التحقيق
 النسخ استخدام فضلوا الذين ،) .C.N.E.P.R.Uو .P.N.R( المخطوطات في البحث بمشاريع للباحثين
 بأهمية الباحثين إدراك وبالتالي الرقمية، النسخ على المخطوطات تحقيق في الورق على المصورة
 الصعوبات من الكثير عليهم تسهل التي وإليجابياتها قيق،التح عملية في الرقمية المخطوطات إستخدام
  .التحقيق عملية مراحل في حتى المخطوطات، على الحصول في

 طريقة في اإلختيار للباحث ويبقى خصوصياته، المخطوطات أشكال من شكل لكل أن الدراسة بينت - 
 ولو حتى الرقمية، األصلية المخطوطات مع التعامل على األحيان، من الكثير في يجبر لكنه التعامل،
 أمام يجعله مما الغالب، في وهو تماما توفرها عدم حاالت عن ناهيك األصلية، الورقية لديه توفرت
 .البحث مواصلة أجل من بالضرورة، الشكلين مع التعامل

 اإللكترونية، بالمكتبات الرقمنة عالقة خالل من البعض، بعضها الموضوع جزئيات ترابط عالقة - 
 فيه التفكير يجب وما منه، مفر ال أمرا أصبح التحقيق عملية في الرقمية النسخ إستخدام فإن ليوبالتا
 برمجية إلى للوصول الجديدة البرمجيات إستغالل خالل من ذلك في المساعدة البرامج تطوير هو اآلن

  .  العربية المخطوطات حروف على ضوئيا تتعرف

 الحفاظ في المعلومات تكنولوجيا دور يجعلون المخطوطات، في البحث ومخابر بمراكز الباحثين أغلبية - 
 حد في الباحثين على الحفاظ في المعلومات تكنولوجيا دور بذلك متناسين مهما، أمرا المخطوطات على
 في بالموجودة األمر تعلق إذا وخاصة ذلك كلف مهما للمخطوطات للوصول التركيز سببه وهذا ذاتهم،

 كانت ولو حتى وتصويره المخطوط ذلك مع التعامل ضرورة بين الباحث يقع حيث الخاصة، الخزانات
 التعامل أن إلى اإلشارة من بد ال وهنا بحثه، أو أطروحته إعداد في له لحاجته جدا، سيئة المادية حالته
 ال بهذا ونحن لبحثه، ضحية الباحث يقع ال حتى وحذر بحيطة يتم أن يجب األصلية المخطوطات مع
 المخطوطات على المحافظة وهو العكس وإنما الباحثين نفوس في والخوف الفشل روح نزرع أن نريد

 المخطوطات مجال في المعلومات تكنولوجيا تطبيقات باستخدام يكون وهذا الوقت، نفس في والباحثين
 وإتاحة لذلك، العالمية بالمعايير الحفظ مخازن ظروف في األصلية المخطوطات حفظ خالل من
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 مميزاته، أهم الوقت نفس في تشكل المبررات من مجموعة له والذي للباحثين، رقميا اتالمخطوط
 .الورقي بالمخطوط مقارنة

 البكتريا إصابات من الباحثين حفظ على تعمل المعلومات تكنولوجيا أن على الباحثين إجماع عدم رغم - 
 على الحفاظ في تساهم التي ىالمثل الوسيلة تبقى أنها إال المخطوطات، تحملها قد التي والفطريات
 في التطبيقات هاته إستثمار من بد ال ألنه الوقت، نفس في الباحثين وعلى المصابة، خاصة المخطوطات

 فإن وبهذا الوقت، نفس في الباحثين ويقي المخطوطات سالمة يضمن بشكل للباحثين، المخطوطات تبليغ
  . وصيانتها المخطوطات حفظ يف فعاال عنصرا تعتبر المعلومات تكنولوجيا تطبيقات

 في الشروع قبل حيث المهم، هو وهذا الرقمنة زمن حول البحث ومخابر بمراكز الباحثين آراء تختلف - 
 من نسخة لنا تحفظ والترميم الصيانة قبل فالرقمنة والترميم، الصيانة اإلعتبار بعين األخذ وجب الرقمنة

 كما المرمم، خبرة مدى لنا تكشف أيضا إنها ثم لترميم،وا الصيانة بأجهزة فقدانها حالة في المخطوطات
 بعض عن الكشف إلى إضافة وبعدها، والترميم الصيانة قبل المخطوط حالة بين الفرق إظهار في تساعد

  .  المخطوطات مجال تطبيق في الباحثين تواجه قد التي الصعوبات

 في تتسبب قد العملية أن حيث ،الرقمنة أجهزة إلى المخطوطات إنتقال بخطر الباحثين بعض وعي - 
 كتلف األجهزة، إلى األصلي مكانها من نقلها نتيجة بالمخطوطات تلحقها قد األضرار من مجموعة
 هناك أن حيث تعميمه يمكن ال هذا لكن منها، الكثير وتفتت تكسر إلى باإلضافة المخطوطات أجزاء

 أو المادية الحالة تبقى وهنا شديد، بحذر راألم يتم أن على الرقمنة، أجهزة إلى نقلها يمكن مخطوطات
 دور المعلومات لتكنولوجيا أن نستنج وبالتالي الحكم، هي بها المحيطة واألوضاع للمخطوطات الفيزيائية
 فهي تطبيقاتها، أبرز من تعتبر التي الرقمنة عملية خالل من وصيانتها، المخطوطات حفظ في كبير
 نتج وقد وكوديكولوجيا، وحفظا وصيانة فهرسة المخطوطات، جالم في العلمي البحث تنمية على تعمل
 . للمخطوطات الرقمية بالمكتبات تعرف المكتبات من جديد نوع الرقمنة عملية عن

 وبمراحل المواقع، لهاته الرقمي بالمحتوى تتأثر المقترحة، المخطوطات لمواقع الباحثين استخدام درجة -
 الباحثين وحاجيات فيها، البحث وكيفية المواقع لتلك الباحث معرفة مدى وأخيرا موقع، بكل البحث
 الصيانة حيث من المخطوطات، مجال في العلمي البحث وجوه في تنوع هناك أن حيث أيضا، المختلفة
 مجال في المعلومات تكنولوجيا وتطبيقات والنشر، والتحقيق والتصنيف، والفهرسة والترميم

 مجال في باحثين هناك أن حيث المخطوطات، في تنوع هناك كلها اإلهتمامات هاته وفي المخطوطات،
 إقبال هناك أن القول يمكن وهنا وغيرها، والطب الفلك أو الرياضيات في وآخرين التاريخ، مخطوطات
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 مما بالجزائر، المخطوطات مجال في الباحثين طرف من للمخطوطات، الرقمية المكتبات مواقع على
 مجال في العلمي البحث وتنمية المخطوطات في اإللكترونية المعلومات مصادر إستخدام أهمية يؤكد

 .بالضرورة المخطوطات
تناولنا في دراستنا هذه تكنولوجيا المعلومات وعالقتها بالبحث العلمي في مجال المخطوطات بالجزائر، :الخاتمة

هاته الدراسة إلى أن الباحثين من خالل الباحثين بمراكز ومخابر البحث في المخطوطات، وقد توصلنا من خالل 
في مجال المخطوطات بالجزائر يستخدمون تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال المخطوطات بصفة حسنة، 
رغم الصعوبات التي تواجههم في المجال، بين عدم إتاحة مخطوطات خزانات الخواص، وقلة مشاريع تطبيقات 

قارنة بحجم المخطوطات الجزائرية، واإلمكانيات المتاحة تكنولوجيا المعلومات في مجال المخطوطات، م
لالستفادة من ذلك، وبهذا فإن تطبيق تكنولوجيا المعلومات اليوم أصبح ضرورة ولزاما ال مفر منه، يفرضها 
التعامل في مختلف وجوه البحث العلمي بمجال المخطوطات، حيث تساهم في الصيانة وترميم، كما تعمل على 

المخطوطات ولها أهميتها في تحقيق ونشر المخطوطات وحتى الدراسات الكوديكولوجية، فهرسة وتصنيف 
حيث أن ما يجب التفكير فيه هو كيفية االستفادة من هاته التطبيقات واستثمارها في مجال البحث العلمي بدل 

 احد يشكل بل ورقيها، المجتمعات تطور في أساسي العلمي البحث دور أن منطلق ومنالتردد حول تطبيقها، 
 نتائجها تنعكس البحوثالتي ومراكز الجامعات خالل من البلدان، ورقي تطور بها تقاس التي الرئيسية المعايير
 ملحوظا، تحسنا بالجزائر المخطوطات مجال في العلمي البحث عرف بها، المتواجدة المجتمعات على بالضرورة

معرفي وإنشغال بحث علمي، وال أدل على ذلك من يبدو واضحا زيادة االهتمام بالمخطوطات كمجال  حيث
ظهور مخبرين جديدين خالل هاته السنة حول المخطوطات أحدهما بجامعة زيان عاشور بالجلفة واآلخر في 
الجامعة اإلفريقية بأدرار، مما يسمح بمواصلة البحث والدراسة حول البحث العلمي في مجال المخطوطات 

ر هو الوصول إلى بوابة جزائرية للمخطوطات، تضم المركز الوطني بفروعه، بالجزائر، وما نأمله في األخي
والمكتبة الوطنية الجزائرية، ومخابر البحث في المخطوطات ومختلف الخزانات الخاصة والعامة، إلتاحة 

 ومكانها إطارها في المخطوطات وضع في يساهم ما وهذاالمخطوطات الجزائرية للباحثين عن بعد، 
 المعلومات تكنولوجيا أن إلى نخلص وهنا مؤلفوها، أجلها من كتبها التي الحقيقية مهمتها لتؤدي الصحيحين،

فتحت أبوابا ومجاالت جديدة للبحث العلمي في مجال المخطوطات، تعد إنطالقة لوجوه أخرى تخدم وتساهم في 
  .دراسة المخطوطات العربية ورفع كفاءة وأداء الباحثين والمخابر على حد سواء

 :مراجع الدراسة

،على 2012- 01-12 :أطلع عليه يوم،alger2.dz/-univ-http://www.fshs:في الخط على متاح .1
  .01:00 :الساعة
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  المداخلة عنوان

  علميا المنتظر و الواقعي المعطى بين الحديثة واالتصال المعلومات تكنولوجيا
 
  
   اسماء قرشوش/ أ                  نورة قـنيفة/ د - 

  2 سطيف جامعة             البواقي أم هيديم بن العربي جامعة - 

  :ملخص
هدف هذه الدراسة االطالع على ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة،معرفة مزاياها وفوائد توظيفها 
في التعليم الجامعي واالطالع على الواقع الملموس لهذه التقنيات وتأثيراتها االيجابية على التعليم العالي،وما هو 

  .والمنتظر في تطبيقها مستقبال المأمول
   تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة،  التعليم العالي:الكلمات الدالة

Le résumé : 

L’objectif de cette étude est de définir les technologies de l’information et de la 

communication moderne, savoir perfections et les bénéfices de son investissement dans 

l’enseignement supérieur, et plus encore connaitre  la réalité concrète de ces moyens 

techniques et ses influences positive sur l’enseignement supérieur et sur son avenir. 

Mots clés : technologies de l’information et de la communication, enseignement 

supérieur. 
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  :مقدمة

 و وتكنولوجية، علمية ثورة عنه كبيرا،تمخض ومعلوماتيا معرفيا إنفجارا المعاصرة اإلنسانية المجتمعات تشهد
 التي و اإلنسانية األنشطة مجاالت شتى في المتالحقة السريعة والتطورات المتغيرات من العديد عنها نتجت
" المعاصرة المعلومات ثورة" لتوظيف كبيرة جهوداً تبذل الناميةوالمتقدمة والمجتمعات ولالد من كل جعلت
 مشكالتهم لمواجهـة توظيفها ثَم ومن ومهارات معارف من تحويه بما لإلنتفاع ألفرادها الفرصة إتاحة بغرض
 الحادي القرن أن على تدل يالت الشواهد من العديد هناك أن منهاخاصة والعلمية العملية والمستقبلية الحالية

 أكثر حالة إلي الراهنة حالته من سريعاً تغيراً العالم تغير سوف التي التحديات من يحماللكثير والعشرين
  ). 149،138،1995 سرحان، عبادة أحمد(تقدماً

 غزت دفق ، العصر لهذا والتكنولوجي العلمي للتقدم رمزاً واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تُعد و هذا
 مشاكل واقتحام لمواجهة هائلة حتمية قدرة لها أصبح وقد خاصة ، استخدامها دائرة واتسعت العصرية الحياة
 واألساليب الطرق بإتباع عليها للتغلب طويل مضنيةووقت لجهود تحتاج كانت التي المستعصية المجتمع
  )  .264،239،1995الهادي، عبد محمد(التقليدية

 وضع من مكّنت المعلوماتواإلتصاالت تكنولوجيا في حصلت التي الكبيرة اإلبداعاتو السريع التقدم إن
 ورسومات، وثائق أو فيلم أو صورة أو صوت أو مكتوبة المعرفةكنصوص أن حيث  رقمي بشكل المعرفة
 في هذه تكنولوجياالمعلومات أثّرت وقد. الحاسوبية الشبكات على وتوضع(digital) بشكلرقمي تخزن أصبحت
 وإدارة الحاسوبية، الشبكات وعلوم وهندسةالبرمجيات، الحاسوب كعلوم جديدة علوماً فولّدت العلوم حقول

  . المعرفةوغيرها

 جديد فكر عن البحث ضرورة فرض الذي األمر  التربوي التطوير عمليات  في تساهم أصبحت كما 
 لعصر المذهلة التغييرات التطوير هذا كبيوا وأن ، المعلومات مجتمع متطلبات مع التعليم تطوير يتماشى حتى

 استثماراً وأصبح ، أهميته وارتفعت والمعلوماتية العلم عصر في التعليم مفهوم اختلف أن بعد خاصة المعلومات،
 ميدان هو التعليم أصبح بل ، والعتاد األسلحة تملك حول العظمى القوى بين التنافس يعد فلم ، خدمة وليس
  .   الكبار بين المنافسة
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 إلى المجتمع تحول مؤشرات أهم من العالي التعليم في واألنترنت المعلومات تقنية توظيف ويعتبر
 وبالتالي المعلوماتي الوعي نشر التعليم،وفي نظم وفعالية كفاءة زيادة في سيساهم ذلك معلوماتي،ألن مجتمع
  ).  الكتروني مرياتي،مقال محمد(الحالي العصر في المجتمعات تنشدها التي المعلوماتية الكوادر بناء في سيسهم

 في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا واستخدام تجريب في للتوسع حتمية ضرورة هناك فإن هنا من
 التربوية األهداف من العديد تحقيق على ذلك أثر وقياس ، خاصة بصفة العالي والتعليم عامة بصفة التعليم

  .والتعليمية

 :المعلومات واالتصاالتمفهوم تكنولوجيا :أوال 

 الجهاز هذا طبيعة لفهم حاجة في المتعلّم كان عندما وذلك اآللي الحاسب علم يسمى األول في كان   
 يسمى أصبح العلم هذا تطور ومع الواحدة، الثانية في التعليمات ماليين إنجاز يستطيع الذي العجيب
 تخزين و لتحويل الحاسوب برمجيات و لكترونيةاإل الحواسيب توظيف كيفية وهي TI المعلومات تكنولوجيا

 من اإلنسان فهم انتقال هنا ويالحظ.. المعلومات استعادة و نقل أيضا و ، المعلومات معالجة و حماية و
 ثم ومن الشبكات و كاالتصال المختلفة التقنيات في الحاسب استخدامات مفهوم إلى الضيق الحاسب مفهوم
 . TIC االتصال و المعلومات جياتكنولو ليصبح المفهوم تطور
 توفر التي واألجهزة األدوات مجموعة هي واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا بأن أيضا القول يمكن     
 االتصاالت أجهزة عبر ذلك بعد توصيلها وكذلك ، استرجاعها ثم ومن ومعالجتها المعلومات تخزين عملية
  )الكتروني تايمز،موقع ستار.(العالم في مكان أي من بالهااستق أو ، العالم في مكان أي إلى المختلفة

 ويعرفها ،" البيانات ونقل ومعالجة وتصنيف تجميع علم"  بأنها  المعلومات تكنولوجيا معهد يعرفها        
 واالتصاالت الحاسبات باستخدام ونقلها واختزانها المعلومات على للحصول المختلفة الوسائل" بأنها  سويلم
 وال  المعلومــات واستخدام وبث ومعالجـة وتخزين جمع"  بأنها  رولي ويعرفها ،"المصغرة لكترونياتواإل

 التي وغاياته اإلنسان دور أهمية إلي كذلك ينصرف ولكن البرامج أو الماديــة التجهيزات على ذلك يقتصر
 محمد حسين".(خياراته لتحقيق إليها يلجا التي والمبادئ والقيم التكنولوجيات تلك واستخدام تطبيق من يرجوها
  )02،2005الباسط، عبد احمد
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 تكنولوجيا مصطلح يشمله ما إيضاح من إليه هدفت فيما  اتفقت أنها السابقة التعريفات من يتضح
 وغاياته اإلنسان ودور والبرمجيات المادية التجهيزات استخدام على تشتمل جوانب من واالتصاالت المعلومات

  ...واستخدامها وعرضها وبثها ومعالجتها ونقلها واختزانها المعلومات على الحصول في

  :الحديثة واالتصال المعلومات تكنولوجيا مزايا: ثانيا
 الخصائص من األخرىبمجموعة التكنولوجيات من غيرها عن واالتصال المعلومات تكنولوجية تميزت لقد

  :أهمها
 من تكوينالمستخدمين فرص وتقوية المعرفة تطوير هو علوماتالم تكنولوجية يميز ما أهم: االصطناعي الذكاء*
 .اإلنتاج عملية في والتحكم الشمولية أجل
 تشكيل أجل من المعلومات تكنولوجية على المستندة التجهيزات مجموعة تتوحد: االتصال شبكات تكوين*

 ويسمح اآلالت، منتجي وكذا والصناعيين، المستعملين بين المعلومات تدفق من يزيد ما وهذا االتصال، شبكات
 .األخرى النشاطات باقي مع المعلومات بتبادل

 في فالمشاركين الوقت نفس في ومرسل مستقبل يكون أن يمكن التكنولوجية لهذه المستعمل أن أي: التفاعلية*
 .األنشطة بين التفاعل من نوع بخلق يسمح ما وهو األدوار تبادل يستطيعون االتصال عملية

  باستخدام مطالبين غير فالمشاركين المستخدم، يناسب وقت أي في الرسالة استقبال إمكانية وتعني: منيةالالّتزا*
 .الوقت نفس في النظام 
 يتمتع مثال فاألنترنيت واالتصاالت، المعلومات تكنولوجية باستقاللية تسمح خاصية وهي: الالمركزية*

 .العالم مستوى على تعطلها أن ةجه ألي يمكن فال األحوال، كل في عملها باستمرارية
 أو الشركة عن النظر بغض أي الصنع، المتنوعة االتصالية األجهزة بين الربط إمكانية وتعني: التوصيل قابلية*
 .الصنع فيه تم الذي البلد
 عن مكان أي من أي تنقالته، أثناء خدماتها من يستفيد أن للمستخدم يمكن أنه أي: والحركية التحرك قابلية*
 ...النقال النقال،الهاتف اآللي الحاسب مثل كثيرة اتصال وسائل ريقط
 رسالة إلى المسموعة الرسالة كتحويل آخر، إلى وسيط من المعلومات نقل إمكانية وهي: التحويل قابلية*

 .االتصال نظام في التحكم إمكانية مع مقروءة أو مطبوعة
 تسمح أنها المستهلك،كما إلى المنتج من مباشرة تصل حيث فيها التحكم إمكانية يعني وهذا: الالجماهرية*

 إلى واحدة جهة أومن واحد، شخص إلى واحد شخص من سواء. لالتصاالت المختلفة األنواع بين بالجمع
 .مجموعة إلى مجموعة أومن مجموعات،

 بحيث العالم من محدودة غير مساحات فأكثر أكثر لتشمل للتوسع الشبكة هذه قابلية وهو:واالنتشار الشيوع*
 المرن لنمطها المنهجي االنتشار هذا من قوتها تكتسب
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 تنتشر ومعقدة مختلفة مسارات المعلومات تأخذ حيث التكنولوجيات، هذه فيه تنشط الذي المحيط وهو:العالمية*
 المعامالت سهولة إلى بالنظر خاصة إلكترونيا يتدفق بأن المال لرأس تسمح وهي العالم، مناطق مختلف عبر

 الحدود عبر واالنتقال المكان عائق بتخطي لها فيسمح المعلوماتي المال رأس يحركها التي التجارية
  )29،2006رايس، مراد.(الدولية

&p�  :ا��( ��&ت �0-7��*�& إ3��Gا�&ت- :&

   في تستخدم حيث ومتنوعة عديدة مجاالت واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال يشمل
 واإلنتاج،التجارة التصنيع االلكترونية، المالية،الحكومة المحاسبة والمبيعات، التسويق نية،االلكترو الصحة

 على التعرف واالتصاالت،وسنحاول المعلومات تكنولوجيا باستخدام التعليم..االلكترونية الحكومة االلكترونية،
  :يالعال التعليم في الحديثة التقنيات هذه استخدام يمكن التي المجاالت أهم
 .للطالب المعرفي والبناء اإلبداعي التفكير تطوير يتم واالبتكار،حيث اإلبداع مجال �
 االتصال تقنيات على القائمة والبيئية الرقمية الوسائط الطالب فيه ويستخدم والتعاون االتصال مجال �

 .ناآلخري عن والتعلم الفردي التعليم بعدلدعم عن أو الصف داخل تعاونية بصورة فيها والعمل
 المعلومات وتقييم لجمع الرقمية الوسائل بتطبيق الطالب يقوم حيث المعلوماتية والبحوث الطالقة مجال �

 .واستخدامها
 مهارات الطالب يستخدم بحيث القرارات المشكالت،واتخاذ وحل الناقد التفكير مهارات توظيف مجال �

  .الواعية القرارات ،واتخاذ المشاريع البحوث،وإدارة وإدارة الناقدإلجراء التفكير
 والقضايا واالجتماعية الثقافية وسلوكاته األخر فهم على الطالب يشجع حيث الرقمية المواطنة مجال �

 .واألخالقي القانوني السلوك وممارسة بالتكنولوجيا الصلة ذات
 هيمهاومفا المعلوماتية للتكنولوجيا سليما فهما الطالب يكون حيث والمفاهيم العمليات تكنولوجيا مجال �

  )09الهزاني، سعود بنت نورة.(وعملياتها ونظمها

  :التكنولوجي والتطور العلمي البحث في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تأثير- رابعا

 في الحاصل التقدم نتيجة هذهالعملية تطورت وقد الجامعي التعليم في أساسية والتطوير البحث عملية إن    
 ما وخصوصاً االعتبار بعين التطور هذا أخذ من الجزائرية بدللجامعات وال ت،واالتصاال المعلومات تكنولوجيا

  :يلي

  النظم تمثيل طريق عن تعليمي كمنهج الحاسوب استعمال وهو التعليمية العملية في الثالث النمط والدة-1
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  .ختبرالم وفي بالتجارب التعليم هو والنمطالثاني النظري التعليم فهو األول النمط أما.ونمذجتها

 الطالب ويرى الحاسوب شاشة على التجارب تجري حيث العلوم، حقول في افتراضية مخابر الحاسوب ولَّد-2  
 هذا يكون و االفتراضي الحاسوبي المخبر يستخدم الحالة هذه وفي حقيقية، تجارب كانت كمالو معها ويتفاعل
 .فةالمختبراتتكل في كبيرٍ توفيرٍ إلى يؤدي مما التدريسية المواد مختلف في

 مساعدات مع المعلومات للطالب يقدم إذ الورقي، عنالكتاب جذرياً يختلف وهو اإللكتروني، الكتاب والدة-3
 يمكن كما آلي، بشكل وتقييمنتائجه الطالب لفحص إضافة الطالب، مع وتفاعل متحركةوأفالم ورسوم صوتية
 هذه تمكنه كما التعريفية النصوص لغة باستعمال آلي بشكل فيالكتاب المترابطة األفكار بين ينتقل أن للطالب

  .بشكآللي األخرى بالكتب االتصال من التكنولوجيا

 التعليم عملية في والطالب واإلدارة األستاذ تساعد وهيبرمجيات والتعلم، التعليم لتحسين جديدة أدوات توفير-4
 تغيرت فقد  .وغيرهاCD-ROM والـ نترنتاإل عبر للباحثين المعلومات توفر في الهائلة الزيادة .والتعلم
 من الناتجة المعطيات أو المعلومات معالجة وطرق أجهزةالقياس، في التحكّم وطريقة المعلومات تحصيل طريقة
 خزنالبحوث وتسهيل والحركة، باأللوان والمعلومات البحوث نتائج وعرض والتحليالإلحصائي، البحوث،

 .المعرفة وقواعد معطياتال قواعد في وتداولها والمعلومات

 على الحصول إمكانية مع شبكةاإلنترنت على والطالب المدرس متناول في العالم مكتبات وضع إمكانية -5
  .زهيدة بتكلفة و معدودة فيدقائق والمجالت والكتب والمقاالت المراجع

 إلى لتصل بعد عن التعليم ةفكر اإلنترنتوتطوير وبخاصة الحاسوبية الشبكات عبر والتعلّم التعليم توفير -6 
 المجتمعات أو النائية المناطق إلى والتعلم بالتعليم الوصول إمكانية توفير االفتراضية الجامعة أو المدرسة فكرة

  .المعزولة

 االكتشافات وتحريض العلم حقول تالقح وبالتالي اإلنترنت وعبر الحاسوبية الشبكات عبر الباحثين تشبيك -7
  )الكتروني مراياتي،مقال محمد.(منه تنتج التي

  :في تتمثل و:العالي التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام فوائد-خامسا

 على الطالب تشجع متفاعلة تعليمية بيئة للطالب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تقدم: التعلم حيوية -
  .واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الحديثة األدوات استخدام خالل من وذلك التعليمية، العملية في االندماج
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 ومتنوعة متعددة مصادر للطالب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات تتيح:الطالب تحصيل زيادة  -
 إلى الدراسات أشارت فقد  تعليم عملية تدعيم في فعال وبشكل يسهم الذي ،األمر المعلومات على للحصول

  .المرئية أو المسموعة المصادر استخدام عند أفضل بشكل  نيتعلمو الطالب بعض أن

 من التعليم في الحديثة التكنولوجية األساليب واستخدام إعداد إن:التفكير مهارات في العليا المستويات تنمية -
 خصيصاً المصممة البرمجيات بعض هناك أن حيث ، التفكير في العليا المهارات تدعيم في يسهم أن الممكن
 بعض حل في واستخدامها تحليلها ، تنظيمها ، المعلومات جمع في الطالب مهارات وتنمية يعلتشج

  .  الحياتية المشكالت

 وبمعدالت مختلفة بطرق ويتطورون يتعلمون هم لذا ، بينهم فيما الطالب يختلف:الفردية الفروق مراعاة -
 المادة نفس سيتعلمون واحد دراسي فصل في طالب  ثالثين أن المربون يعتقد أن الخطأ من ثم ومن متنوعة
 العون تقدم أن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تستطيع بينما ، الشائعة األساليب باستخدام الوقت نفس في

 أنها كما ، آمنة بيئة وفي مناسب بمعدل بالتقدم لهم السماح مع الذاتية القدرة على المعتمد  تعلم  في للطالب
 التعليم أو الطالب من  الصغيرة المجموعات تعليم إلى ككل الفصل تعليم من التعليم لوبأس تغيير على قادرة
  .                                                                                    الفردي

 تستطيع  حيث ، الشائعة باألسالي باستخدام التربية في ثابتاً تحدياً دافعيتهم وإثارة الطالب حث يعد:الدافعية -
 للطالب مبهرة عملية المختلفة الموضوعات وتعلم تعليم من تجعل أن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 بثقة ويتمتعوا دافعية أكثر يعدوا التعلم في التكنولوجية األساليب يستخدمون الذين فالطالب ، معاً والمعلمين
                                                    .      الذات واثبات النفس في متزايدة

 المعلومات لتكنولوجيا الحديثة واألساليب  األدوات تعد:الجماعة في والعمل التعاون مهارات تنمية -
 والمعلمين الطالب بين الجماعي والعمل التعاون لتدعيم  خصبة بيئة وتوفير تقديم في أساسية أداة واالتصاالت

 صغيرة مجموعات  في - للطالب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات تقدم حيث ، أنفسهم الطالب وبين
 األمر ، طويلة مسافات عبر ونقلها استخدامها ، ،عرضها وتحليلها المعلومات لجمع متعددة مصادر - كبيرة أو
  .الطالب بين التفاعلي جماعي في والعمل التعاون مهارات  ينمي الذي

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تمتلك:المعلومات مهارات على الطالب وتدريب االتصال راتمها تنمية -
 وسائل تضمين خالل من الطالب،وذلك لدى االتصال مهارات تنمية على القادرة والتطبيقات األدوات من العديد

 الكمبيوتر شبكات لشك ونشرهافي  دراسية مناهج وإعداد تصميم خالل من الدراسية المناهج في االتصال



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

699 

 أدوات كماتمتلك. بينهم فيما بالدراسة المتصلة الخبرات تبادل تدعيم ثم ومن ، بعيدة مسافات عبر الداخلية
 المختلفة أشكالها في البيانات ونقل ومعالجة واسترجاع تخزين على فائقة قدرة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 مواكبة من يمكنهم بشكل  المعلومات ومعالجة بث ، استرجاع مهارات على الطالب تدريب في يسهم الذي األمر
  .   السرعة فائق المعلومات طريق

 ، الدراسية الفصول جدران تتخطى أن الحديثة واالتصال المعلومات تكنولوجيا تستطيع:متعددة ثقافات من التعليم
 في الفرصة لهم تتيح كما ، والعالمية ليةالمح المستويات على تبادلية عالقات في والمعلمين الطالب تربط وأن

 عبد احمد محمد حسين.القضايا بعض تجاه عالمية قومية روح تكوين وفي األخرى المجتمعات مع التفاعل
  ) 2005،3الباسط،

  : العالي التعليم في واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا الخاص الدولي الواقع:سادسا

 استثمارات من يرافقه وما القطاع هذا في دمجها بدأ التعليم، إلى تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا دخول منذ
 تكنولوجيا إعطاء عاتقها على أخذت التي المبادرات الدول،وأدت من العديد سياسات اهتمام محط مالية

 تمؤشرا باستخدام التطورات هذه لمراقبة حاجة نشوء إلى التعليم في مكانا الحديثة واالتصاالت المعلومات
 عندما البيانات لجميع دولية معيارية جهود خالل من متاحة المؤشرات هذه تصبح وعندما.وصحيحة موثوقة
 تحديده تم ما بمقارنة وذلك الزمن مرور مع بالدهم تحرزه الذي التقدم مراجعة من السياسات صانعوا يحتاجها
  .مرجعية أخرى دول مع وطنية أهداف من

 الوصول فرص زيادة على يساعد أن شأنه من الحديثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام أن ويعتقد
 التعليم،إصالح مناهج متقدمة،تحسين تعليم أساليب باستخدام التعليم نوعية رفع على يساعد أن يمكن التعلم،كما إلى

 التنمية اجل من اتالمعلوم برنامج قاده الذي المعرفة تمرين مؤخرا اظهر التربوية،ولقد النظم إدارة وتحسين
 تطبيق اجل من مضت عقود خالل تمت التي الواسعة االستثمارات من الرغم على انه الدولي للبنك التابع

 هذه الستخدام المدركة الفوائد تدعم التي البيانات أن إال النامية الدول في التعلم لتعزيز االتصاالت تكنولوجيا
  ). الكتروني موقع(تحديدها يمكن ال الفعلية آثارها محدودة،والدالئل تزال ال التقنيات

 المصادر أشهر أن إال التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إحصائيات على المتزايد الطلب رغم و
 المعلومات تكنولوجيا حول األساسية المعلومات إلى يفتقر لإلحصاء اليونسكو معهد حسب لإلحصائيات العالمية

  .يمالتعل في واالتصاالت
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 شاملة  مجموعة األوروبية المفوضية ،وال التنمية و اإلقتصادي التعاون منظمة لدى المتقدمة،ليس للدول فبالنسبة
 المعلومات بتكنولوجيا المتعلقة والمخرجات والعمليات المدخالت من الثالث العناصر تشمل التي المؤشرات من

 صدارة في مستمرة وسنغافورة والسويد األميركية دةالمتح الواليات مثل دوال أن إال.الحديثة واالتصاالت
 النمور تظل كما ،2011- 2010 من الفترة في المعلومات لتكنولوجيا العالمي للتقرير العالمي التصنيف
 المجتمع وتحويل والتنمية، النمو لزيادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وتنفيذ اعتماد مجال في رائدة اآلسيوية
  .التكنولوجي النظام وفق يسير مجتمع إلى واالبتكار حديثالت خالل من

  :النامية الدول في الحديثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا -سابعا

 المبادرات ببعض مؤخرا لإلحصاء اليونسكو معهد بدا وقد صعوبة أكثر الوضع النامية،فان للدول بالنسبة      
 من الرغم المدارس،وعلى في واالنترنت الحواسيب إلى للوصول عالمية مقارنة نظرة توفير إلى الهادفة االقلمية
 النامية الدول أن إال التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تسخير نحو األخير العقد في الكبيرة الخطوات
 يف الحديثة واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الكامل التطبيق في األخرى الدول عن متأخرة مازالت
  )الكتروني موقع.(التعليم

  :يةالعرب الدول في واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا -ثامنا
 يخلق الحديثة لالتصاالت جديدة لتقنيات التدريجي والدخول العربية للدول الوطنية الشبكات تحديث عملية إن
 المجال هذا في الكافي التقدم من الكثير يحقق لم انه إال واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا الستعاب مواتية بيئة

 حققت الوطنية شبكتها في الكبيرة واالستثمارات القليلة السكانية الكثافة ذات الخليج دول بغيرها،فبعض مقارنة
 موقع(العالي، التعليم مجال في واالتصاالت المعلومات للتكنولوجيات التحتية بالبنية يتعلق فيما الدولية المعايير
 العربيةالمتحدة اإلمارات أن بمصر، والتكنولوجيا العلوم بجامعة الهندسة أستاذ النمر محمد أكد حيث .)الكتروني
 وقطر ،24 المركز في اإلمارات وتأتي المعلومات، تقنية من االستفادة في العربي الوطن بلدان أهم من وقطر
 لزيادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا من االستفادة في الرائدة األوسط الشرق مناطق في 25 المركز في

 وسوريا إيران أن حين في ،74 المرتبة مصر تحتل ذلك النقيضمن على التنافسية، والقدرة االقتصادي التنويع
 الدول بعض تقدم على كثيراً أثّر التكنولوجيا استكشاف جراء الكبير التحول أن يؤكد ما وهو ،100 عالمة وراء
 وضعت قد الحكومات وبعض جداً، متفاوت العربية الدول أداء أن مؤكداً ، .التكنولوجي المجال في العربية
 مازال اآلخر والبعض التنافسية، قدرتها جدول صلب في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تنمية واضحبشكل
  .الداخلية مشاكله على واالنكفاء االنغالق فلك في يدور
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  :الجزائر في العالي التعليم في حديثةال واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا -تاسعا

 المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال في رئيسية وخطط وطنية سياسة لديها التي البلدان ضمن الجزائر تعتبر    
 بصورة التكنولوجيات هذه تدمج لم أنها غير االستراتيجيات من العديد واختبار تطبيق على وتعمل واالتصاالت

 وحددت . .والجامعات والثانويات المدارس كل على التعميم أو المناهج في ذلك كان سواء التعليم في تامة
 .التدريس إلى المكونين تدريب من التعليمية الجوانب مختلف في التكنولوجيا هذه إدخال وأهداف أغراض

 إلى يرتقي ال لكنه تزايد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا واختراق االتصاالت بوسائل الربط ويشهد       
 تكنولوجيا تدمج ولم.المستويات متعدد لمنهج وفقا الراهن الوقت في وتدرس.تقدما األكثر البلدان مستوى

  . المواد من للعديد بالنسبة الدراسية المناهج في منهجية بصورة واالتصاالت المعلومات

 اقتصر واالتصاالت المعلومات جياتكنولو مجال في المدرسين غالبية تدريب فان الوظيفي التطوير مجال في أما
 المعلومات لتكنولوجيا الواسع االستخدام مؤخرا بدأت قد الجزائر الن نظرا و. المعلوماتية األمية محو على

 يتحقق الذي التقدم وتحديد. عديدة لسنوات تظهر لن المجهودات هده مثل نتائج فان. التعليم في واالتصاالت
 من التحقق بواسطتها يتم التي المعايير أو المؤشرات باستخدام منه التأكد يمكن النهاية، وفي العمل سير خالل
 .النتائج

 انتشار ومع كبيرة تحديات تواجه التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدماج عملية الن ونظرا      
 هذه ونتائج ستخداما لمراقبة أداء مؤشرات وضع الضروري من أصبح التعليمية المؤسسات في استخدامها

 ، التعليمية واإلصالحات التكنولوجيا استخدام بين العالقة لتوضيح مطلوبة المؤشرات وهذه. التكنولوجيات
 التالميذ وتعليم والدراسة التدريس عمليات في التغيير وإحداث ، بدورهم االضطالع من المكونين وتمكين
 االبتكار لتعزيز وسيلة وإنما ذاتها حد في غاية التكنولوجيا ريعتب أن ينبغي ال التعليم أن العلم مع.  والطالب
  ) 2011 العلوي، هند.(أكفاء حلول وواضعي دارسين وإيجاد والمساواة والتمكين

  : والمنتظر المأمول.. العالي التعليم في الحديثة واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف-عاشرا
 ومقدمة حيوية أكثر سلعة المعرفي االقتصاد واالتصاالت،وعصر المعلومات تكنولوجيا عصر في التعليم يعد

 التقرير أشار ،لقد الماضي عن تختلف بطريقة التعليم مع يتعامل اليوم للتغيير،فعالم محركة للنجاح،وقوة
 هديش لم العالم أن إلى أمريكا ومستقبل للتعليم القومية اللجنة أعدته والتي" أهمية األكثر القضايا" ب المعنون
 شك وال.التعليم على بقدرتها مرتبط بقائها وحتى والشعوب األمم نجاح يكون الحالية،حيث المرحلة مثل مرحلة
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 التي المهام من العديد وانجاز البشرية المجتمعات تواجه التي المشاكل من كثير حل في ساعد قد الحاسوب أن
 تغزو المجتمع،فأخذت ثقافة من جزءا مثلت الحواسيب أصبحت وبذلك واستخدامه وجوده لوال تنجز تكن لم

  أن مستقبال المخطط من والتعليمة،حيث العلمية المنظومة من أساسيا جزءا أصبحت حتى التعليمي النظام
  : في تتمثل والتي واألساتذة للطالب الحياتية المهارات تطوير على التقنيات هذه تعمل
 بها تنفذ التي اللغات إتقان مهارات على تشمل حيثاالتصال مهارات في وتتمثل: األكاديمية المهارات �

 ومهارات..البيانية والرسومات المعلومات،كاألشكال عرض أساليب واستيعاب إعداد من األعمال،التمكن
 محمد ماجد.. (المشكالت األوضاع،وحل لتقييم والمنطقي الناقد التفكير مهارات وتشمل التفكير
  )2012،89الزيودي،

(  المجاالت كافة في والمتكامل الشامل النمو لتحقيق  لعلميةا األهداف وضوح-  �
  ).المعرفية،المهارية،والوجدانية

  .بعد عن التعلم وتعزيز الذاتي التعليم تحقيق ضرورة-  �
  .المجتمع باحتياجات العالي التعليم ربط-  �
  .والمعلومات واالتصاالت الذكية الحاسبات تكنولوجيا استخدام على التدريب-  �
   وهى)افتراضية الكترونية بيئة( تعليمية بيئة تصميم في وتتمثل:بالتدريس للقائمين الحاسبات مجبرا إعداد �

 المتفاعلة، الذكية توب،السبورات االب مثل أدوات استخدام بإمكانية بالتدريس القائمين تمد برامج
 استخدامها يمكن التي الرقمية بالموارد إمدادهم بالتدريس القائمين لبرنامج سمة المستندات،واهم كامرات
  افتراضية وفصول تفاعلية بيئة خلق اجل من التدريس قاعات قي

 للطالب ويسمح الدراسية الفصول في الشخصية الحاسبات توفير تعني و: اإلكترونى التعلّم فصول توفير �
 لتطوير وليس المختلفة الدراسية للمناهج التعلم لدعم وذلك الدروس خالل الحاسبات هذه استخدام
  )2002،12الهادي، عبد ممدوح.(الحاسوبية المهارات

 عدد قلة التكلفة، مسائل على التغلب اجل من كأداة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إستخدام �
 . والمسافة الوقت مثل العقبات على للتغلب وكذلك  التعليم نوعية وسوء المدرسين،

 وبالتالي  فعالية وأكثر أسهل التعلم عملية يجعل أن يمكن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  إستخدام �
  . الرسمية وغير الرسمية  التعليم أشكال كل نوعية تحسين

 األكاديمية المعلومات من واسعة مجموعة إلى الوصول  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تيسر �
  . والموضوعات والموارد
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 مجال في سيما ال االبتكار، لخلق الالزمة اراتالمه  بإنتاج كفيلة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا �
  .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

  .الشباب بين وخاصة المحتوى توليد في عالية ديناميكية لضمان واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا �
  .التعليم وفعالية كفاءة تحسين أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا �
  .المهمشة والمجتمعات والنساء اإلعاقة ذوي األشخاص لتمكين صاالتواالت المعلومات تكنولوجيا �
  . االبتكار أنماط لتحفيز واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا �
 )09الهزاني، سعود بنت نورة.(والمؤسسية البشرية القدرات وبناء الرقمية األمية محو تحقيق �

  

  

  

  

  :االستخدام حسب المراجع قائمة

 ، والعشرين الحادي القرن وتحديات التعليم ،"  البشرية والتنمية المعلومات ىتحد: " سرحان عباده أحمد -1
  .149- 138 ص ص 1995 ، التربية كلية ، حلوان ،جامعة الثالث العلمي المؤتمر

 توظيف نحو"  الكبار تعليم في الشاملة األمية ومحو المعلومات تكنولوجيا: "   الهادي محمد محمد -2
 264 -239 ص ص1995 ، األكاديمية المكتبة ، القاهرة ، مصر في التعليم يرلتطو تكنولوجياالمعلومات

.  
 على 18/01/2014 بتاريخ استرجاعها التعليم،تم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا: مراياتي محمد -3

 :الرابط

Fill///:/documemts and setting /administrateur.edition  

 على 14/01/2014 ب هااسترجاع تم:تايمز ستار منتديات-4
  www.startames.com/f.aspx?=16897949:الرابط
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 في والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا باستخدام الناجحة واألساليب تطبيقات:الباسط عبد احمد محمد حسين- 5
  02،ص2005الخامس، باالنترنت،العدد التعليم التعليم،مجلة

 فرع التسيير علوم في ماجستير رسالة المؤسسة، البشريةفي دالموار على المعلومات تكنولوجية ،رايس مراد-6
   29ص2005/2006الجزائر جامعة األعمال، إدارة
 الثالث الدولي العالي،المؤتمر التعليم مؤسسات في المعلومات تكنولوجيا تحديات: الهزاني سعود بنت نورة -7

  .9بعد،ص عن االلكتروني للتعليم
  .سابق مرجع:مراياتي محمد -8 
  .03،04،05 ص سابق الباسط،مرجع عبد احمد محمد حسين-9
 ،ص2 رقم تقنية لالحصاء،وثيقة اليونيسكو معهد:التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قياس دليل- 10
09.  
  .08نفسه،ص المرجع - 11
 على 20/01/2014 في استرجاعها عربية،تم دول خمس في التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا- 12

  :الرابط

www.uni.unisco.org  

 .26،العدد،Cybrarians Journal، 2011الجزائر، في التعليم تكنولوجيا إدماج مشروع:العلوي هند- 13

 وعلمشر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا التفوق،دور لتطوير العربية المجلة:الزيودي محمد ماجد- 13 
  .05 ،العدد2012المعرفي، االقتصاد نحو التعليم

 ندوة إلى مقدم والمأمول،بحث الواقع المستقبل ومدرسة التكنولوجيا:عثمان الهادي عبد ممدوح - 14 
  .2002المستقبل،

 .سابق الهزاني،مرجع سعود بنت نورة- 15
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  المداخلة عنوان

  العالي التعليم دعم في الرقمية المكتبة إسهامات
  تكنولوجية؟ موضة مجرد أم حتمية رةضرو

  أنموذجا بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة
  مفيدة بوسحلة: الباحثة        الحـمـزة مـنـيـر                                       . د 
  بات والمؤسسات الوثائقيةإدارة المعرفة في المكت: ماستر                    -تبسة - أستاذ محاضر بجامعة  

                                                                                                                             -جامعة تبسة - قسم العلوم اإلنسانية                                  علم المكتبات و المعلومات 
     

         :  الملخص
 التي  اإللكترونية المعلومات مصادر  دائرة واتساع المعرفي، واالنفجار المعلوماتي للتطور نظراً     

 أكثر من الجامعات وتعتبر. المعلومات على الحصول بيلس في والزمنية المكانية الحواجز تلغي أن استطاعت
 بناء أهمية وتبرز أدائها، في وتساندها التعليمية للعملية المعلوماتية المتطلبات تلبي لكي لها حاجة المؤسسات
 العالي التعليم مؤسسات في للمستفيدين وتتيحها الرقمية، المعلومات ومصادر الكتب تقتني لكي الرقمية المكتبة
 والباحث، والطالب األستاذ متناول في المعلومة لتجعل رقمية بيئة في للمعلومة الوصول سرعة لهم يحقق بما
  .اإللكترونية العلمية والرسائل والدوريات الكتب من ضخمة مجموعة عبر
 كتبةالم إنشاء في بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة تجربة على الضوء إلقاء إلى  الورقة هذه وتهدف    

 بقسنطينة، القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة أهداف على الضوء تسليط خاللها من وسنحاول الرقمية؛
  العلمي، والبحث التكوين لدعم تقدمها التي والخدمات إنجازها، إلى تسعى والتي بها مرت التي والمراحل
  .تعترضها التي والصعوبات
  :المفتاحية الكلمات
  .الجزائر - قسنطينة -القادر عبد األمير جامعة مكتبة - العالي التعليم – ميةالرق المكتبة
 : مقدمة_ 1

 يحتاج العالي التعليم أن على الباحثون معظم يتفق يكاد العالم يعرفها التي المتسارعة التطورات خضم في     
 يواجه العلمي فالبحث رية،العص التقنيات فرضتها التي الحياة وضغوطات تحديات لمواجهة وتطوير تجديد إلى
 من عليها يترتب وما التقنية والثورة واالتصاالت المعلومات وثورة المعرفي فاالنفجار وتحديات ضغوطات عدة
 والتجديد واالستحداث الفعالية من مزيد أجل من الجامعة على تضغط عوامل كلها المعرفة، انتقال سرعة
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 هذه لمواجهة متفاوتة بدرجات التقنيات إستخدام إلى العالم معاتجا معظم لجأت ولقد التغيرات، هذه لمجارات
  .والتحديات الضغوطات

 الجامعية المكتبة تحديث في أسهمت تكنولوجية تغيرات بالجامعات التكوين شهد المنطلق، هذا ومن     
 مجمل في مباشرا شريكا جعلها وهذا الجامعة في التكوين عملية صلب في مرموقة مكانة تحتل وأصبحت
  .المعرفي التطوير عمليات
 يدفع والتجريب للمعرفة الحاجة بروز إلى ذلك أدى وما الحديثة التكوين لنظم ظهور من اليوم يجري ما إن    
 يتجزأ ال جزءا باعتبارها فعالية بأكثر والتكويني التعليمي بدورها تقوم حتى خدماتها تطوير إلى الجامعية المكتبة
 للتطور باستخدامها وجه أكمل على خدماتها لتقديم للمكتبات ثمينة فرصا الحديثة التقنية متقد ولقد الجامعة، من
 وهذا فيه، يتواجد مكان أي في يريدها لمن للمعرفة إلكترونيا موزعا تصبح أن في للمكتبات أتاح والذي التقني
 والنظم والحوسبة علوماتالم لتقنيات المكثف باستخدام يتميز المكتبات من جديد جيل ظهور إلى أدى ما

 الحديثة التقنية اإلمكانيات من واالستفادة التكوين في التقليدية عن البعد أجل من الرقمية المكتبات وهو المتطورة
 بالتكوين التقنية دمج خالل من وهذا مجاالتها جميع في بها اإلحاطة يمكن ال متسارعة فترات خالل تتطور التي

 تكنولوجيا أفرزتها التي التحديات مواجهة في الجامعي التعليمي النظام عجز وءض في خصوصا العلمي والبحث
 التي األخيرة هذه .واالتصاالت المعلومات
 اإللكتروني كالتعليم جديدة مفاهيم ظهرت إذ مفهومها وحتى ودورها الجامعة وظيفة في تطورات أحدثت
 التطورات مواكبة إلى والحاجة التعليم على المتزايد طلبال نتيجة ظهرت التي المفاهيم هذه اإللكترونية، والقراءة
 منها سعيا المكتبات من الجديد الجيل هذا تتبنى الجزائرية الجامعة جعل مما .والتكنولوجيا العلوم في السريعة
 .العلمي البحث وترقية التكوين لدعم

  : الدراسة مشكلة_ 2
 واالقتحام الهائل المعرفي االنفجار وأمام معلومات، من تمتلكه ما على يقوم مؤسسة أي نجاح أصبح لقد     
 التعليم المؤسسات على ثقيال عبئا تشكل العصرية الحياة متطلبات بدأت الحالي عصرنا يشهده الذي الكبير التقني
 وعدم المعلومات تقديم عن التقليدية الطرق عجز وأمام ، خاصة بصفة منها والجامعية عامة بصفة العالي
 على قادرة مستحدثة واتجاهات أساليب عن  للبحث الجامعات اتجهت العمل وسوق العصر لتطورات امواكبته
 األحداث يستوعب تعليمي نظام غياب في تتطور أن للجامعة يمكن ال إذ العصر، ومواكبة المنشود التغير إحداث
 حقيقة فهم من يمكنها تكامالم إعداد األجيال ويعد والتقنية العلمية والتطورات إيجابيا ويتفاعل الجارية
  .التطورات

 على باإلطالع ألنفسهم المدرسين كفاءة من للرفع المتبعة التكوين طرائق بتعديل العلمي البحث دعم ويبدأ    
 في عنها غنى ال أداة التقنية أن باعتبار المعلومات، تكنولوجيا إستخدام على الطلبة وتدريب جديد هو ما كل
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 أصبح إذ الجامعي، المكتبات تطوير قاعدة من ينطلق أن ينبغي بالجامعة التكوين دعم وإن ملةالشا التنمية تحقيق
 كفاءته ورفع التعليمي المردود تحسين بهدف وسائلها في النظر تعيد أن التوثيقية المؤسسات لهذه الضروري من
  .الرقمية المكتبات أبرزها والتي المكتبات من جديد جيل تبني خالل من
 والبحث التكوين دعم في الرقمية المكتبة تكتسيها التي األهمية الجزائرية الجامعات أدركت المنطلق اهذ ومن
 وإنشاء الحديثة التقنية إدخال في الجزائرية الجامعات بعض انطالق خالل من يتجلى ما وهذا بها العلمي
 والباحثين الطلبة من مستفيديها متطلبات مع ويتجاوب يتناسب بما بخدماتها لالرتقاء منها سعيا الرقمية المكتبات
 .بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة :الرقمية المكتبات هذه أبرز ولعل العلمي البحث وتطوير
 بالجامعة العلمي البحث ودعم التكوينية العملية في دورها أن إال الرقمية، المكتبة هذه عن قيل ما كل رغم ولكن
  :التساؤل نقاط من الكثير يطرح يزال ال ككل
   العالي؟ التعليم دعم في بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة إسهامات هي فما
  :الدراسة تساؤالت_ 3
      الفرعية األسئلة من مجموعة طرح تم الجوهري التساؤل في المتواجد واللبس الغموض فك اجل من  
 : كاألتي كانت الدراسة مشكلة عن لإلجابة  

 الجامعية؟ المكتبات إلى المعلومات تقنية إدخال أهمية ما �
 إليها؟ التحول وكيفية الرقمية المكتبات إلنشاء الضرورية المتطلبات هي ما �
 البحث وترقية التكوين لدعم جاء أنه أم تكنولوجية نقلة مجرد يعتبر الرقمية المكتبة ظهور أن هل �

 العلمي؟
 محاطة أنها أم العلمي والبحث التكوين عملية لتطوير سحرية؟ عصا الرقمية تباتالمك اعتبار يمكن هل �

 األوهام؟ من بجملة
 الجامعة تعيشها التي المطلوبة التوجهات على بناءا العلمي والبحث التكوين دعم متطلبات هي ما �

 الجزائرية؟
 للعملية ومكملة فعالة داةأ أو ترف مجرد بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة هل �

 العلمي؟ للبحث وترقية التكوينية
 بقسنطينة القادر عبد األمير بجامعة العلمي والبحث التكوين عملية على الرقمية المكتبة إنشاء أثر هو ما �

 ؟
 القادر عبد األمير بجامعة تاما إستخداما والتعليم التكوين تقنيات إستخدام دون تحول التي المعوقات ما �

 نطينة؟بقس
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 بقسنطينة القادر عبد األمير بجامعة العلمي والبحث التكوينية للعملية المستقبلية واألفاق التوجهات هي ما �
  الرقمية؟ المكتبة إنشاء ظل في

  :الدراسة أهمية_ 4
 : التالية النقاط في إيجازها ويمكن نفسه الموضوع أهمية خالل من الدراسة أهمية تنبع  

 طرف من كبير باهتمام تحظى التي الجوانب من مهم بجانب مباشرة الدراسة موضوع ارتباط �
 الرقمية المكتبات في والمتمثل والمعلومات المكتبات ميدان في المختصين

 الجامعية، المكتبات خاصة المعلومات ومرافق الجزائرية الجامعات داخل الرقمية المكتبات تطبيق حداثة �
 ومحاولة السلبيات على للوقوف وهذا المكتبات من لجديدا الجيل هذا ودور واقع لمعرفة والتطلع
 .تعزيزها على والعمل اإليجابية الجوانب ومعرفة تجاوزها

 بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة العام الهيكل ضمن الرقمية المكتبة تحتلها التي الكبرى األهمية �
 على التعرف يستدعي ما وهذا لتطويروا التنمية ثمة ومن العلمي البحث عجلة دفع في الريادي ودورها
 .الجامعة داخل التكوين دعم في تلعبه الذي والدور المكتبة هذه واقع

  : الدراسة أهداف_ 5
 الدراســة وتســعى عنــده، وتنتــهي محــدد هــدف عنــد تبــدأ دراســة كل    

   إسهامات معرفــة إلى الحاليــة
 :  خالل من ذلك العالي،و التعليم دعم في بقسنطينة القادر عبد راألمي لجامعة الرقمية المكتبة     
 وهي بالجامعة العلمي والبحث التكوينية العملية وترقية دعم في ودورها الرقمية المكتبة موضوع طرح �

 .الرقمية المكتبة مفهوم وإبراز التكوينية العملية لمستقبل واضحة رؤية ترسم أن تحاول بذلك
 .بالجامعة واألساتذة للطلبة المعلومة توصيل في مثلى حديثة وتكوينية يةتعليم لطرق الوصول �
 .التطبيقية الجوانب على التكوين مناهج في والتركيز التعليمية العملية في الحديثة الوسائل تطبيق �
 .الجامعية المكتبات تطوير سبل إلى والتعرف التكوينية، العملية ودعم وارتقاء تحسين �
 تتماشى متقدمة بأساليب معلومات خدمات تقديم على والتركيز للمكتبين والتدريب التأهيل آفاق فتح �

 .الجامعات تشهدها التي والتطورات
 أهمية له حديث لموضوع تناولنا خالل من والمعلومات المكتبات مجال في الفكري اإلنتاج في المساهمة �

 .المكتبات مجال في للعاملين كبرى
 .التكوينية العملية تسيير في الجامعية المكتبة هتلعب الذي المهم الدور تبيان �
 .الجامعية المكتبات في االستخدام حيز إلى المعلومات تقنية إدخال أهمية إلى التعرف �
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  : الدراسة مجاالت_ 6
  : المكاني المجال

 :اليالع التعليم دعم في الرقمية المكتبة اسهامات: العنوان خالل من للدراسة المكاني المجال يتضح     
 جامعة مكتبة هو المكاني فالمجال وبالتالي .نموذجا بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة
  .الرقمية المكتبة وبالتحديد بقسنطينة القادر عبد األمير

  : البشري المجال

 جالالم داخل البحث أدوات عليهم ستطبق الذين الباحثين مجموعة في البشرية المجال يتجلى     
 الكليات جميع في بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة أساتذة جميع لمجموعةا هذه وتشمل المكاني،
 الذين األساتذة عدد وبلغ بالجامعة دائمين غير باعتبارهم المؤقتين األساتذة عدا والتخصصات واألقسام
 عبد األمير لجامعة رقميةال المكتبة مسؤول  مع المقابلة إلى باإلضافة .أستاذ 186 الدراسة شملتهم
  بقسنطينة القادر

  :الزمني المجال

 لهذه الزمنية المجاالت وتمت والميداني، النظري بشقيها الدراسة كل استغرقته الذي الوقت يشمل     
  2012/2013 الفترة خالل الدراسة

  : المتبع المنهج_7

 هذه لمثل األنسب ألنه(case study)  الحالة دراسة منهج من كل على دراستنا في اعتمدنا    
 االجتماعي البحث مناهج أكثر باعتباره التحليل على المعتمد الوصفي المنهج إلى باإلضافة الدراسات
  .الواقع لهذا الصحيح الفهم تحقيق نحو الخطوة وهو وخصائصه االجتماعي للواقع مالئمة

  : الدراسة ومصطلحات مفاهيم ضبط_ 8

   المنتجة سواء رقمية، أرصدة إنشاء إلى تهدف التي المكتبة تلك هي الرقمية ةالمكتب: الرقمية المكتبة    

    ضبطها عملية وتتم ،)المرقمنة( الرقمي الشكل إلى تحويلها تم التي أو رقمي، شكل في أصال      

   عن ةالمختلف خدماتها من واالستفادة إليها الولوج ويتاح متكامل، آلي نظام بإستخدام بيبليوغرافيا      

  .االنترنت شبكة عبر أو موسعة أو محلية كانت سواء حاسبات، شبكة طريق      
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    تطوير إلى ويسعى بالجامعات تدريسه يتم التعليم من عليا مرحلة هو العالي التعليم :العالي التعليم    
    اللهخ ويكتسب علمية أسس على يقوم متخصصا تكوينا الطالب فيه يتلقى حيث العلمي، البحث    
   تطوير إلى يهدف العالي فالتعليم وعليه. واالجتماعية والعملية العلمية حياته في للنجاح تؤهله مهارات    
   على أعمالهم وأداء باستمرار مهنهم أمور تدبير على يؤهلهم تكوينا الطالب وتكوين العلمي، البحث    
  .المعلومات مجتمع في ندماجاال من تمكنهم قدرات وإكسابهم الكفاءة من عالية درجة    

  :الرقمية المكتبة مفهوم_  9
 المتخصصين جمهور بين المصطلح هذا حول باألحرى إجماع أو عليه ومتفق محدد تعريف يوجد ال     
 فقضية تقدمها، التي والخدمات المكتبين أغفلت عامة بصورة المصادر على ركزت الدراسات معظم أن إال

 في أثر لها لما والمعلومات، المكتبات في المتخصصين اهتمام جل شغلت لرقميةا المكتبة وتعريف مفهوم
 بعض تبنتها التي التعاريف بعض نحصر أن حاولنا وقد وتطويرها المكتبات من النوع هذا إنشاء

  . المجال في المختصين وبعض والمهنية العلمية والجمعيات المؤسسات
 المتاحة الرقمية أو اإللكترونية المعلومات مواد من مجموعة هي  Digital Library الرقمية فالمكتبات    
   1.العالمية العنكبوتية الشبكة أو محلية شبكة خالل من إليها الوصول ويمكن Server المكتبة خادم على
 المنتجة سواء رقمية المعلومات مصادر تقتني التي المكتبة تلك" بأنها الهادي عبد فتحي محمد ويعرفها    
 بيبليوغرافيا ضبطها عمليات وتجري الرقمي، الشكل إلى تحويلها تم التي أو رقمي شكل في أصال

 عبر أو موسعة أو محلية كانت سواء حواسيب شبكة طريق عن إليها الولوج ويتاح آلي، نظام بإستخدام
  2".األنترنيت شبكة

 أن ينبغي تحتويه ما كل أن مهاأه والتي المالمح ببعض تختص الرقمية المكتبة أن القول يمكن وعليه   
 متاحة تكون وخدماتها واألهداف الوظائف حيث من التقليدية المكتبة مع تتشابه وأنها رقمي شكل في يكون
  .واإلتاحة واالسترجاع البحث في متقدمة وتقنيات نظم تستخدم أنها ناهيك المعلومات شبكات عبر
 المكتبة تلك هي الرقمية المكتبة"  الدراسة تبنته والذي الرقمية للمكتبة التالي التعريف صياغة تمت وقد
 الشكل إلى تحويلها تم التي أو رقمي، شكل في أصال المنتجة سواء رقمية، أرصدة إنشاء إلى تهدف التي

 إليها الولوج ويتاح متكامل، آلي نظام بإستخدام بيبليوغرافيا ضبطها عملية وتتم ،)المرقمنة( الرقمي

                                                 
1  borgman, c.fourth. DELOS work shop  on Evaluation of Digital Libraries : test beds, Measurement and Metrics. 
[on ligne ] . 28/12/2013. Available at : 

 http://www.sztaki.hu.         
  . ص. ص. 17ع. 2002 األكاديمية، المكتبة: القاهرة. والمعلومات المكتبات في الحديثة االتجاهات. المستقبل مكتبة. فتحي محمد الهادي، عبد 2

      7-8   
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 شبكة عبر أو موسعة أو محلية كانت سواء حاسبات، شبكة طريق عن المختلفة ماتهاخد من واالستفادة
  ". االنترنت

  : العالي التعليم دعم في الرقمية المكتبة دور_  10

 حيث العلمي، البحث تطوير إلى ويسعى بالجامعات تدريسه يتم التعليم من عليا مرحلة هو العالي التعليم    
 حياته في للنجاح تؤهله مهارات خالله ويكتسب علمية أسس على يقوم متخصصا تكوينا الطالب فيه يتلقى
 الطالب وتكوين العلمي، البحث تطوير إلى يهدف العالي فالتعليم وعليه. واالجتماعية والعملية العلمية
 وإكسابهم الكفاءة من عالية درجة على أعمالهم وأداء باستمرار مهنهم أمور تدبير على يؤهلهم تكوينا
  .المعلومات مجتمع في االندماج من تمكنهم قدرات
  :التالية النقاط خالل من العلمي والبحث التكوين دعم في الرقمية المكتبات دور ويكمن

 .متطورة معلوماتية خدمات توفير �
 هيئة أعضاء متناول في لتجعلها العلمية، التخصصات مختلف تغطي رقمية معلومات مصادر اقتناء �

 .والطالب ينوالباحث التدريس
 أحدث بتوفير اختصاصاتهم مجال في جديد بكل مستمر اطالع على والطالب التدريس هيئة أعضاء إبقاء �

 1.نشرها بمجرد االلكترونية العلمية المصادر
 ورسائل التدريس، هيئة أعضاء مؤلفات من الجامعات تنتجها التي الورقية المعلومات مصادر تحويل �

  .رقمية مصادر إلى والمؤتمرات البحوث وأوراق العلمية، مجالتوال والدكتوراه، الماجستير
 حاجة هناك فإن النصوص مع التعامل عند خاص وبشكل الرقمية المعلومات ومعالجة تحليل في المشاركة �

 ربما المجال هذا وفي المحددة بالمصطلحات بالتحكم الخاصة المشكالت بسبب التحليل من مختلفة ألنواع
 .المتعددة الوسائط محتويات السترجاع مفيدا كانزالم استخدام يكون

 هذه تقدم المكتبات هذه وجميع الرقمية المكتبة أمناء جانب من واسترجاعها المعلومات عن البحث خدمة �
 المثال، سبيل على أمريكيا ذاكرة فمشروع المعروضة، األشكال خالل ومن المباشرة األسئلة عبر الخدمة
 أو المتكاملة المجموعات عبر المباشر البحث خدمة حيث متقن بشكل لمطورةا المشروعات أحد يعد الذي

 .اإللكترونية البيانات وقواعد والبيبليوغرافيات الفهارس في البحث خالل من ذلك ويتم للمستفيدين، المختارة
 متباينة وخلفيات مختلفة ألنواع والوسائل القنوات مختلف عبر االستفسارات عن واإلجابة المرجعية الخدمة �

 .المستفيدين جمهور من المعلوماتية احتياجات في

                                                 
   .المعلومات مراكز و المكتبات خدمات إجراءات في الحواسيب إمكانات استثمار): المكتبات أتمتة( حوسبة .إيمان السامرائي عامر، قنديلجي  1

 .34 ص. 2004 المسيرة، دار :عمان        
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 المعلومات تقنيات مختلف باستثمار التكوينية والبرامج الجوالت خالل من المستفيدين تدريب خدمات �
 1.وسواها واألدلة والكتيبات والنشرات البصرية السمعية المواد من والتوضيحية اإلرشادية والمواد

 من مختلفة أنواع الخدمات هذه مثل بتقديم وتنهض للمعلومات، االنتقائي والبث الجارية اإلحاطة خدمات �
 المعلنة، الخدمات في المستفيدين كاليفورنيا جامعة مكتبة تشترك المثال، سبيل فعلى الجامعية المكتبات
 ت،والموضوعا القضايا مختلف في والمستجدات واألخبار المعلومات على لإلطالع اإللكتروني والبريد
 يتصل وما الشخصية المعلومات أفاق حول التطورات تتضمن رقمية مكتبات تقدمها أخرى خدمات فهناك
 بهم االرتباط وتكنولوجيا يفضلوها، التي والمواد الماضي، في وسلوكهم المعرفة على المبنية األفراد بخبرات
 .والجامعات المعاهد في الرقمية للمكتبات البحثية الخدمات من واحدة وهذه احتياجاتهم، ومعرفة

 رقمية خدمات تقدم التي الرقمية المكتبة مراكز بعض خالل من الطالب وواجبات التعليمية العملية دعم �
 .النصية غير للمواد بالنسبة خاص وبشكل مجانا مختارة

 الخبراء فيها ويسهم المختلفة، بأنواعها والمكتبات والمؤسسات المنظمات تحتاجها التي االستشارية الخدمات �
 . والمعلوماتي المكتبي العمل وحقول ميادين مختلف في

 SCAM مثل األنظمة بعض وهناك التزوير أو االنتحال اكتشاف عملية بدعم المكتبات من النمط هذا يسهم �
 المتطورة الحواسيب بعض تسهم المجال هذا وفي الرقمية، الوثائق بين التزوير أو التقليد أو النسخ الكتشاف
 الوثائق هذه مشكالت لحل التحكم من بمزيد وتسمح العملية هذه في المساعدة تقديم في اتهابإمكان

   2.والنصوص

  : القادر عبد األمير لجامعة الرقمية بالمكتبة التعريف_ 11

 عبد األمير جامعة بمكتبة أوال نعرف أن بد ال القادر عبد األمير بجامعة الرقمية المكتبة عن الحديث قبل   
 مما جاهزة المكتبة بناية تكن لم 1984 سبتمبر في الجامعة تدشين تاريخ من ابتداء انه حيث ، بقسنطينة رالقاد

 دام مؤقتة مكتبة إلى وحولته للجامعة السفلي الطابق قاعات من كبيرة بقاعة االستعانة إلى آنذاك اإلدارة اضطر
 سميت "و الجامعة لمكتبة الرسمي التدشين مت 1993 سنة سبتمبر وفي سنوات، ( 09 ) تسع حوالي استعمالها
 الجامعة رئاسة تولى الذي عليه اهللا رحمة عروة أحمد الدكتور باسم بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة مكتبة

                                                 
  50- 49 ص.  2005 والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة :األردن .ة المتعدد الوسائط وتقنية الرقمية المكتبات .مسلم الزم مجبل مالكي،  1 
       

 
 45 .ص . 1998 المريخ، دار :الرياض .للمعلومات الوطني التنظيم .أحمد بدر،  2
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 يمكن وأقسام ومصالح فروع على المكتبة وتتوفر ، "1العلمية إلسهاماته وتقديرا عرفانا 1991/ 1989 بابين
 :ييل فيما لها التعرض

  : المركزية المكتبة
 هيئة من قراءها لمختلف المكتبية الخدمات أهم وتقديم توفير إلى المركزية المكتبة تهدف      

 في المساهمة إلى وباإلضافة بالجامعة، المتوفرة االختصاصات جميع في وباحثين طلبة التدريس،
 لإلطار جديدة وتقنيات أساليب على باالعتماد وذلك اإلسالمية العلوم في وخاصة العلمي البحث تطوير
 عن البحث بمهارات تزويدهم على العمل وكذلك المكتبية الموارد وتحديث وتطوير إغناء في المكتبي

 وسائل بإستخدام فعالية أكثر يجعله بما المكتبة معلومات نظام تطوير على والعمل المعلومات،
 يحتوي نسخة، ألف 100 عن تزيد سعته الكتب لحفظ مخزن على المكتبة وتتوفر الحديثة، التكنولوجيا

 للمطالعة قاعتين على كذلك واصطناعية طبيعية وإضاءة من تهوية الضرورية الشروط مختلف على
  2.اإلسالمي المعماري ونقشها بزخرفتها وتتميز مكان 800 لحوالي تتسع والطالبات للطلبة الداخلية

   اآللي اإلعالم والفنية، قسم العلمية اإلداري، األقسام المكتبة، القسم و تظم  مدير: اقسام المكتبة �
 المراجع المخطوطات، قسم األساتذة، قسم الدوريات، مكتبة قسم: و تتمثل في: فروع المكتبة المركزية �

 ،المكتبة الرقميةاإللكترونية االنترنت،المكتبة بالمكفوفين، قسم خاص األديان، قسم ومقارنة
  : الرقمية المكتبة

 أمهات من النادرةة األوعي على بالمحافظة تسمح الوطني المستوى على رقمية مكتبة أول برتعت    
 بقسنطينة القادر عبد األمير جامعةة مكتب بها تزخر التي المخطوطات وكذلك اإلسالمية العلوم في الكتب
وقد  .نتواالنتر األنترانات شبكة طريق عني الرقم المكتبة رصيد إستغالل فرصة للمستعمل وتتيح
 ما إذا وإنجازات مكاسب من تحققه أن ما يمكن إلى بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة مكتبة تنبهت
 الفنية عملياتها بأتمتة قامت إذ بمقوماته، عصر المعلومات تطورات مالحقة إلى ثابتة بخطى سارعت
 1992 سنة منذ لمستفيدينا خدماتها لمجتمع تقديم في وطبقتها اآللية النظم وأدخلت مبكرة فترة في

 المكتبة قامت 1995 سنة في أي سنوات ثالثة وبعد المجال هذا في الرائدة المكتبات من بذلك فكانت
 بأسره العالم دخل وبعدما المكتبة عاشتها التي الفترة هذه وبعد الخاصة بها، المحلية الشبكة بتشغيل
 مجال في المتاحة التقنيات من الفعالة دةاإلستفا وبهدف المعلومات عصر آفاق ضمن متطورة مرحلة
 عالم في العصرية المتغيرات هذه جميع مواكبة إلى المكتبة سعت وتقنية المعلومات واالتصاالت نظم

                                                 
التعريف  1 .عروة أحمد الدكتور بمكتبة  15يوم الزيارة تمت  ].المباشر الخط على[ متاح على.  12/2013/ :          التالي الرابط   

http://www.univ-emir.dz/product_1.html               

 السابق المرجع  2
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 إقرار في المتطورة النظم هذه نجاعة ثبت بعدما وخاصة واستثمارها، صناعة التكنولوجيا المعلوماتية
 والضرورية األساسية الركائز إحدى تشكل فيه لمعلوماتا أصبحت حيث مجتمع المعلومات، وإرساء

لجامعة  الرقمية وتندرج المكتبة .واإلنتاجية الخدمية والمجاالت والمجتمع اإلنسان نشاط وأهم عناصر
 ودراسة الرقمية المكتبة في التفكير بدأ مع وتزامنا 1العام، اإلطار هذا تحت بقسنطينة القادر عبد األمير
 ومقره GIGA-MEDIAخاص   مورد من خدمات عرض تلقت الجامعة  2002 سنة ةبداي في جدواها
 وله التطبيق، حيز الرقمية المكتبة هذه وضع يمكنه ما والمؤهالت من اإلمكانيات وله العاصمة الجزائر
منها  الخدمية الوطنية المؤسسات أكبر مع تعامالته خالل من التخزين الرقمي في تجارب رائدة عدة

استشارية  جلسات عدة عقد تم وقد) الري البناء، شركات البلديات، سوناطراك، شركة( يةاإلقتصاد
 مجال في معتبرة خبرة ذو المورد هذا أن وتبين وآفاق تطويرها، الرقمية المكتبة هذه لدراسة وعملية
 باطاتاالرت ومختلف المكتبات ميدان عن بعيدا وكان  G.E.D)(اإللكترونية  الوثائق وتسيير الرقمنة

 مشاورات وبعد المجال هذا في األولى تجربته تميزها، وأنها التي بها والخصائص المتصلة الموضوعية
 من تتكون علمية لجنة بتشكيل توجت الجامعة مسؤولي مع الجامعية المكتبة بها طاقم قام ودراسات

استغالل  وإمكانية يةالرقم المكتبة لدراسة) اآللي  اإلعالم في ومختصين مكتبيين( إطارات المكتبة
 غاية إنجازها، إلى الرقمية المكتبة ومتابعة معه والتعاون الرقمية للخدمات الوطني المورد خبرات هذا

 .متطورة ضمن منظومة رقمية للمكتبة متكامل آلي تشغيل لوضع الخاص المورد مع اإلتفاق تم وقد
 تسير تصوره الخاص لمنظومة نموذج تجريبي اولي وفق GIGA-MEDIA الخاص  المورد هذا وقدم
 وجاء الفنية، المكتبة الرقمية ومتطلباتها دراسة على القائمة اللجنة استشارة ودون اإللكترونية الوثائق
 يضبط الذي الشروط دفتر كنتيجة إلنعدام المكتبة ومواصفات الحتياجات الحال بطبيعة يلبي ال النظام
 .التقنية والعلمية انبهاجو مختلف ومن بكاملها الرقمية المكتبة هذه
الرقمية  لصعوبة المكتبة يرجع وذلك الخاص المورد مع التعامل في فنية صعوبات اللجنة هذه تلقت    

 عديدة تحديات واجهتهم فقد .المكتبيين أو النظام مورد جانب من إن عليها للقائمين المحدودة والخبرة
وإرادتهم وتحمل  عزيمتهم من يحط لم أن هذا يرغ ولغوية قانونية، تقنية، فنية، مالية، ومتنوعة،
 توسيع ثم أولى كنواة اإلسالمية العلوم في في الجزائر رقمية مكتبة أول إنشاء في والمبادرة مسؤولياتهم

 اإلنتقال لتحقيق بذله الواجب مدى الجهد مدركين باقي التخصصات، لتشمل الموضوعية تغطيتها مجال
 .الهوة هذه بجزء ولو الرقمية وةردم الفج وألجل المجتمع لهذا

                                                 
   للنشر الهدى دار :قسنطينة .والمعلومات المكتبات مجلة .الفكرة وتطور نشأتها :القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة .نبيل عنكوش،  1
 163 ص ،2 ع ،2 مج ، 2005 والتوزيع،    
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 اإلنتقال إلى من ثم محليا إستغاللها يتم أن على أولى كمرحلة الكتب مجموع على النظام تجريب وبدأ
 المكتبة انتهاء بإنجاز للجامعة  المكتبة المحلية الشبكة خالل INTRANET لرصيد الفكرية األوعية باقي

  1.تاإلنترن شبكة عبر رصيدها وإتاحة الرقمية
  القادر عبد األمير بجامعة الرقمية المكتبة إنشاء دوافع _12

 إعتبارها يمكن والتي بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة مكتبة بها تتمتع التي الخدمات إلى إضافة    
 المكتبة تجسيد في انطالقها جهة ومن جهة، من المعلومات لتكنولوجيا تطبيقها حيث من نموذجية مكتبة
 والباحثين الطلبة من مستفيديها لمجتمع أكبر لخدمة وهذا الرقمية المكتبة إنشاء في والمتمثل األهمية البالغة
 إنشاء وراء الكامنة األساسية الدوافع نبرز أن يمكن وكحوصلة .فشيئا شيئا يتزايد والذي العلوم شتى في
  2:يلي فيما الرقمية المكتبة هذه
 عليها يكثر التي خاصة ومخطوطات وكتب ومراجع مصادر من النادرة والنسخ األوعية على الحفاظ �

 .الطلب
  .اإلعارة مجال في العاملين على الجهد وتوفير الوقت ربح �
 .والمعرفة العلم نشر في الحديثة التكنولوجيا واستغالل التكنولوجي التطور مواكبة �
 .مكانه من الباحث تنقل إلى الحاجة دون المختلفة مصادرها في المعلومات إلى السريع الوصول إمكانية �
 بلغ والذي الوثائقي رصيدها ونمو زيادة مع خاصة المكتبة منه عانت لطالما المكاني الحيز مشكلة حل �

 .جديد عنوان 1398 و كتاب 30524
 .وصيانتها المقتنيات وحفظ لشراء المتزايدة التكلفة �

  : الدراسة بيانات تحليل_ 15
 الرقمية المكتبة على واقع التعرف الميدان، بهدف من المستقاة البيانات بتحليل نقوم سوف المرحلة هذه في

استعمال المقابلة  من انطالقا وهذا والبحث العلمي التكوين دعم في ودورها بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة
 عبد األمير امعةلج الرقمية حيث أجريت المقابلة مع مسؤول المكتبة. البيانات لجمع كأوات اإلستبانة واستمارة
 وجهت حين في. وتسيير المكتبة إدارة القائم على باعتباره الرقمية المكتبة هذه واقع عن بقسنطينة للتعرف القادر
 كل في دعم الرقمية المكتبة دور معرفة بهدف  بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة أساتذة االستبانة إلى استمارة

ول أدناه يوضح المجتمع الفعلي لألفراد المستجوبين موزعين حسب الرتب العلمي و الجد والبحث من التكوين
  .والجنس

                                                 
. المكتبة الرقمية لجامعة االمير عبد القادر نموذجا: دور المكتبة الرقمية في دعم التكوين و البحث العلمي بالجامعة الجزائرية. منير، الحمزة  1  

.180ص . 2008قسنطينة ، : علم المكتبات : رسالة ماجستير        
   165 ص. سابق مرجع. والمعلومات المكتبات مجلة .الفكرة وتطور نشأتها :القادر عبد راألمي لجامعة الرقمية المكتبة .نبيل عنكوش، 2
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 ايناث ذكور العدد الرتبة

 00 07 07 استاذ التعليم العالي

 04 25 29 استاذ محاضر

 19 32 51 استاذ مساعد مكلف بالدروس

 24 53 77 استاذ مساعد

 47 117 164 المجموع

تجوبين الفعليين  بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة موزعين حسب الرتب يبين األساتذة المس:  01جدول
  والجنس

 في هاما دورا تؤدي الحديثة) بمعنى المكتبة الرقمية: التكوينية( التعليمية الوسائل أن ترى هل: السؤال األول
  بقسنطينة؟ القادر عبد األمير بجامعة التكوين تطوير

  
 

 النسبة المؤوية التكرار

 95.12 % 156 نعم

 04.87 % 08 ال

 99.99 % 164 المجموع

 التكوين تطوير في الحديثة ودورها) التكوينية( التعليمية يبين رأي مجتمع الدراسة في الوسائل:  02جدول 
  بقسنطينة القادر عبد األمير بجامعة
) التكوينية(التعليمية  الوسائل أن الدراسة مجتمع أفراد من % 95.12 نسبة ترى أعاله الجدول خالل من   

 إلى هذا إرجاع ويمكن القادر بقسنطينة، عبد األمير بجامعة التكوين تطوير في بارزا دورا تلعب الحديثة
 الذاتي التعليم مهارات على تدربهم كما الطلبة قدرات ومهارات تنمي كونها في تلعبه الذي للدور معرفتهم
 في بارزا دورا تلعب ال الوسائل هذه % 04.87 نسبة ترى بينما وروح المبادرة، الدافعية تنشيط إلى بإضافة
 لتكنولوجيا التعليم تقبلهم وعدم تقليدي هو ما بكل األساتذة بعض لتمسك راجع وهذا العلمية التعليمية تطوير
 التقليدي النظام ظل في عدم استخدامها إلى إضافة عليه يعول ما كل الستبدال لتخوفهم نظرا وذلك والتكوين
  .القائم

  العلمي؟ البحث على بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة آثر هو ما رأيك حسب: السؤال الثاني
  

 النسبة المؤوية التكرار 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

717 

 23.26 % 84 المعلومات على الحصول سرعة

 17.72 % 64 المنجزة العلمية البحوث على التقصي

 11.63 % 42 العلمية البحوث إنجاز سرعة

 28.80 % 104 البحث لوقت األمثل االستغالل

 17.17 % 62 وبحثية بيبليوغرافية قوائم تقديم
 01.38 % 05 أخرى

  العلمي البحث على بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة يبين آثر:  03جدول 
 المعلومة في ما وأن أهم المعلومة، عن البحث هو العلمي الباحث تميز ميزة أهم أن على رأيان يختلف ال    
 الرقمية أن المكتبة إغفال يمكن ال كما بالشكل المناسب، المناسب والمكان المناسب الوقت في عليها الحصول هو

والباحث بنسبة  البحث لوقت األمثل اإلستغالل نسبة رفع عنصر من حيث التقليدية المكتبات على وبجدارة تتفوق
 من استفاد قد الدراسة مجتمع أن يؤكد ما وهو% 23.26 بنسبة المعلومات على الحصول وسرعة % 28.80
 إذا خاصة المعلومة، عن أثناء البحث الباحث وقت تقليص في ساهمت بحيث والرقمية، الحديثة التقنية ميزات
 تصنف تيوال عروة أحمد مكتبة عليها تتوفر المراجع التي غالبية وطبيعة ذاته حد في التخصص طبيعة تذكرنا
 األحيان بعض في يصل والذي مرجع كل في الكبير المجلدات عدد من حيث خاصة ،"الكتب أمهات" أنها على
أكثر  في يضعف مما جميعا، منها التحقق إمكانية كبير حد وإلى يصعب مما مجلدا يفوق العشرين ما إلى

 قوائم غياب هذا مع إقترن ما ذاإ خاصة همته، وتثبيط الباحث إحباط إلى ويؤدي البحث، فاعلية األحيان
 المكتبة بها تتفوق التي كأحد الميزات % 17.17 نسبة الدراسة مجتمع منحه ما وهو جاهزة بيبيلوغرافية
 عن التقصي تسهيل مع الرقمنة، عملية أثناء للقوائم البيبليوغرافية التلقائي التحضير بسبب التقليدية على الرقمية
 علمي لبحث طبيعي إمتداد هو علمي بحث كل أن خاصة والعمل، البحث كرار فيالت لتقليص المنجزة البحوث
  .قادم علمي لبحث ونقطة إنطالق آخر
 : للدراسة العامة النتائج_ 16

 :يلي ما الدراسة هذه خالل من إليها المتوصل النتائج أهم من
 هو بقسنطينة القادر عبد األمير بجامعة التكوين مستوى أن الدراسة مجتمع من % 65.24 نسبة ترى �

 .حسن أنه % 34.75 نسبة ترى كما مقبول،
 القادر عبد األمير بجامعة المعلومات ثورة لظاهرة التكوين مواجهة أن % 29.18 نسبة ترى �

 إضافة ،..).الرقمية المكتبات( في التكوين الحديثة التعليمية الوسائل توظيف خالل من يكون بقسنطينة
 .الرقمي العصر متطلبات خالل مواكبة من نيكو % 25.25 نسبته ما إلى
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 التكوين تطوير في بارزا دورا تلعب الحديثة)التكوينية(التعليمية الوسائل أن الدراسة مجتمع غالبية أكد �
  95.12 %.بنسبة وذلك بقسنطينة القادر عبد األمير بجامعة

 التكوين في الحديثة) التكوينية(التعليمية الوسائل استعمال من الفائدة أن المدروس المجتمع أفراد يرى �
 الوقت كسب ،% 25.44التطورات الحاصلة  مواكبة تكمن في بقسنطينة القادر عبد األمير بجامعة
  20.53 %.وانتعاشه  الدرس ، إثراء% 25.44والجهد 

 تتميز بقسنطينة القادر عبد األمير بالجامعة الرقمية المكتبة أن % 87.19 بنسبة الدراسة مجتمع يرى �
 .التكوين دعم في التقليدية المكتبة عن خصائصب
 األمير الرقمية لجامعة المكتبة تميز التي الخصائص أن المدروس المجتمع من % 23.49 نسبة ترى �

 .المتنوعة المعلوماتية هي المصادر التكوين دعم في التقليدية المكتبة عن بقسنطينة القادر عبد
 بقسنطينة عبد القادر األمير لجامعة الرقمية المكتبة أن سةالدرا مجتمع أفراد من % 50.22 نسبة ترى �

 .التقليدية للمكتبة مكملة مكتبة هي
 القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة إنشاء أن المدروس المجتمع أفراد من % 45.00 نسبة ترى �

 .االتصال وسائل لتطور استجابة هو بقسنطينة
 لجامعة الرقمية المكتبة تحققها أن يمكن التي األهداف أن وسالمدر المجتمع من % 28.53 نسبة ترى �

 .في التكوين النوعي التغيير في تكمن للتكوين بقسنطينة القادر عبد األمير
 الرقمية المكتبة تساهم أن الممكن األساسي أن المشكل الدراسة مجتمع من % 42.07 نسبة تالحظ �

 .التقليدي عن التكوين االبتعاد هو حله في بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة
 األمير لجامعة الرقمية المكتبة دور وتوظيف تفعيل يخص فيما الدراسة مجتمع اقتراحات أبرز تمثلت �

 دائرة وتوسيع الرقمية للمكتبة فضاءات واسعة فتح في التكوين عملية في أكثر بقسنطينة القادر عبد
 تكون حتى العالمية األبحاث بمختلف تزويدها إلى نوعي، إضافة تكوين لتحقيق وهذا منها اإلستفادة
 عليها المستفيدين التكوين وضرورة طموحات الباحث، مع متماشية

 القادر عبد األمير بجامعة العلمي البحث مستوى أن الدراسة مجتمع من % 51.82 نسبة ترى �
 .حسن أنه % 42.68 نسبة ترى كما مقبول، هو بقسنطينة

 أهم هي الحديثة  واالتصاالت المعلومات ثورة تحديات أن % 32.25 نسبته بما الدراسة مجتمع يرى �
 .بقسنطينة القادر عبد لجامعة األمير الرقمية المكتبة وجود مبررات كأحد تصنيفه يمكن عامل

 كامال نص الوثيقة إتاحة بقسنطينة أن القادر عبد األمير جامعة أساتذة من % 66.46 نسبة ما تالحظ �
 .للبحث العلمي الرقمية المكتبة تقدمها التي الخدمات أهم من
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 القادر عبد جامعة األمير داخل الرقمية المكتبة دور أن الدراسة مجتمع من % 34.06 نسبة ترى �
 .المعرفة نقل في يتمثل بقسنطينة

 بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة آثر أن الدراسة مجتمع من % 28.80 نسبة ترى �
  .البحث لوقت األمثل االستغالل في يكمن العلمي لبحثا على

 القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة إيجابيات أن ترى الدراسة مجتمع من % 46.37 نسبة �
 .فيها إلى المعلومات الوصول سهولة إلى يعود العلمي البحث في وتوظيفها بقسنطينة

 القادر عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة دفوائ أن المدروس المجتمع من % 19.78 نسبة ترى �
 ترى % 19.51 نسبة إلى اإللكتروني، إضافة النشر في المساهمة في تكمن العلمي للبحث بقسنطينة
 .العلمي أغراض البحث ألجل المحتوى توصيل في رئيسية أداة أنها

 لجامعة األمير الرقمية المكتبة دور وتوظيف تفعيل يخص فيما الدراسة مجتمع اقتراحات أبرز تمثلت �
 إلى إضافة لتشمل المخابر، توسيع فضاءاتها في العلمي البحث عملية في أكثر بقسنطينة القادر عبد
 .الحدود أبعد إلى متعددة، وإتاحتها بلغات المعلوماتية مصادرها تنويع

 خاتمة
 وإن يوم، بعد يوما علمي يزدادال والبحث التكوين بمستوى لالرتقاء ورغبته األكاديمي المجتمع طموح إن     
 وتجسيده الطموح هذا ترجمة وعند واالبتكار لالستمرار، التجديد لعمليات فرصة يعطي الذي هو الطموح هذا
 المعلومات مجتمع في التكوينية للعملية األساسية األهداف واألذهان عن األنظار تغيب أال ينبغي علمية أفكار إلى

من  غيره عن المجتمع هذا تميز ومبادئ أسس من األهداف تلك عليه تبنى اوم والعصر الرقمي، والمعرفة
      .والتطوير التحسين في التفكير عند دائما حاضرا يكون أن يجب كما المجتمعات،

 عن من األحوال حال بأي فصلها يمكن ال الجامعي التكوين في المختلفة واألنشطة األكاديمية أن اإلنجازات     
 بها  بما العلمية الشرائح من العديد إنبهار إلى أدى بالجامعات الرقمية المكتبات فظهور .كنولوجيةالت التطورات

 المؤسسات مزايا وأوهاما حول أساطير ينسجون الباحثون بات وعليه أنفسهم المعلومات مختصي ذلك في
 معطيات بكل اإللمام ولعدم تقبلللمس بالنسبة شدة المغاالة لنظرة نتيجة جاءت األساطير هذه أن ويبدو .السحرية
 المكتبات من الجديد الجيل هذا دور ويبقى. الحقائق بعض تتضمن هذه األساطير فإن أمر من يكن ومهما .الواقع
 العلمي بالجامعة البحث وترقية التكوينية العملية دعم في دوره تأدية يستطيع حتى الفعالية من إلى المزيد يحتاج

  .الجزائرية
 القادر عبد األمير الرقمية لجامعة المكتبة ودور واقع على قرب عن بالتعرف لنا سمحت قد الدراسة وهذه     

 التي والقصور الضعف مواطن بعض على وذلك للوقوف بالجامعة، العلمي والبحث التكوين دعم في بقسنطينة
 وعليه العلمي، البحث وترقية التكوينية العملية في دورها تأدية في المكتبة الرقمية هذه أمام عثرة حجر تقف
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 هذه المكتبة تطوير على العمل في كبير حد إلى تساهم أن شأنها من التي والحلول األفكار تقديم بعض ارتأينا
 مجال في ونوعية قفزة كبيرة ستحقق والتي العلمي، البحث وترقية التكوين في أكثر دورها وتفعيل الرقمية
 الجامعية بالمكتبة المقدمة الخدمات من مستوى حتما سترفع والتي يثة،الحد الرقمية التكنولوجيا استخدام
 ممكن قدر أكبر وتلبية جهة، من الشاملة التنمية بتحقيق بما يسمح العلمي والبحث التكوين دعم في والمساهمة

 طورالت مع وتماشيا الحالي العصر يفرضها التي والتحديات متطلبات ظل في المستفيدين سيما احتياجات من
  :يلي فيما االقتراحات هذه إدراج يمكن هنا ومن أخرى، جهة من المعرفي والتكنولوجي

تحسيسية  نشاطات بمعنى بقسنطينة القادر عبد األمير لجامعة الرقمية بالمكتبة تعريفية برامج وضع •
 .المكتبة بهذه تعرف وندوات محاضرات وإقامة مفتوحة وأبواب

 أو للمعلومات وطني نظام إطار في وهذا الجزائرية بالجامعات ميةالرق للمكتبات وطني تنظيم ضرورة •
 .رقمية منظومة

 إدارة وتسيير المكتبات إنجاز، في األخرى التوثيقية والمؤسسات المكتبات مختلف بين التعاون ضرورة •
 ولكن ن،الميدا في األول يكون فليس من والقانونية، المالية، التقنية، الفنية، النواحي جميع من الرقمية
 .)العلمي والبحث للتكوين ودعما خدمة(من المكتبات الجيل هذا وراء من الهدف سيحقق من

 أو الشروط دفتر على واالعتماد المكتبات هذه لمثل جدوى دراسة وإجراء التخطيط وحتمية ضرورة •
 اإلداري أما ،الجامعية المكتبة ويتواله إطارات به يقوم التقني الشق واإلداري، التقني بشقيه األعباء
 .وصرامة بدقة تحديد المسؤوليات ضرورة مع الجامعة إدارة به يتكفل

 مع الرقمية، المكتبة في بقسنطينة القادر عبد األمير جامعة مكتبة وموظفين إطارات إشراك حتمية •
 العاملة اليد نقص على للتغلب اآللي وهذا واإلعالم والمعلومات المكتبات علم في أخصائيين توظيف

 .الرقمية المكتبة أهداف مع تتماشى التي والتقنيات الالزمة األجهزة توفير إلى إضافة لمؤهلة،ا
 عبد األمير لجامعة الرقمية المكتبة في وضعها تم التي للمؤلفات قانونية صفة أو حل إيجاد ضرورة •

 .ؤلفالم حقوق لقضية الحل النهائي انتظار في ومؤقت وسيط كحل أو مبدئيا بقسنطينة القادر
 على األخرى الرقمية المكتبات مع التعاون خالل من وهذا والتجارب الخبرات اكتساب على العمل •

 .المكتبات من الجديد الجيل حول هذا وطنية ملتقيات تنظيم ال ولما والدولي، العربي الصعيد
 أجل من قمية،الر خاصة بالمكتبات جديدة بمقاييس والمعلومات المكتبات مجال في التكوين برامج تدعيم •

 بيئة في العمل متطلبات مع يتالئم وبما الرقمية وإدارة المكتبات تسيير مجال في مؤهلين مكتبيين تكوين
 .الرقمي العصر
 يسير، بجزء الموضوع، ولو تغطية في وفقنا قد نكون أن نرجو الدراسة، هذه نهاية وفي وأخيرا   
 والبحث التكوين دعم دورها في عن واضحة رةصو ويعطي الرقمية، المكتبة موضوع عن اللبس يزيل
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 هذه وأن خاصة الدراسات من إلى مزيد بحاجة مازال الموضوع أن علما الجزائرية، بالجامعة العلمي
من جهة  كبيرا تسارعا يشهد الرقمية المكتبات جهة، ومجال من هذا بدايتها في تزال ال الرقمية المكتبات
 .أخرى
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Résumé  

L’usage de la visioconférence en tant qu'outil de communication et d'accompagnement 

pédagogique dans un dispositif de formation, permet aux  bénéficiaires  d'un tutorat synchrone et aux  

formateurs de vérifier les acquis  des étudiants afin d'y réaliser des formations adaptées aux 

contraintes organisationnelles. L’objectif de notre intervention est de faire un état des lieux de cette 

organisation  et proposer des perspectives concernant l’application de la visioconférence dans 

établissement d’enseignement supérieur et de recherche Algériennes 

 

كأداة للتواصل والدعم التربوي في برنامج التكوين للمستفيدين من " مؤتمرات الفيديو"يسمح استخدام 
دروس الخصوصية المتزامنة والمدربين بالتحقق من مكتسبات الطالب ذلك لتحقيق التدريب المناسب للقيود ال

في " مؤتمرات الفيديو"والهدف من عملنا هو القيام بجرد الواقع للمنظمة واقتراح آفاق تطبيق . التنظيمية
 .مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية

 
Introduction   

Aujourd’hui, les jeunes qui entrent  dans l’enseignement supérieur sont des « 

natifs du digital ». Ils utilisent les technologies de l’information et de la communication 

depuis leur plus jeune âge. De manière générale, les technologies numériques et plus 

particulièrement le web sont en train de modifier profondément notre économie, nos 

comportements et nos pratiques sociales. Développer l’université numérique est donc 

un enjeu essentiel pour accompagner cette profonde évolution et la mettre à profit  pour 
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faciliter l’accès pour tous à la connaissance dans un objectif d’égalité des chances, de 

réussite et d’insertion professionnelle des étudiants (Revue éditorial,2013).Notons 

toutefois, que la capacité des nouvelles technologies est de permettre des interactions.  

Si l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications ont largement lisser de 

coté de la communication interpersonnelle, ont peut aussi remarquer que très 

récemment les dispositifs d’enseignement a distance (Wolfgang, 2005,p17) sont en 

vogue dans différents établissements 

Dans l’enseignement supérieur, l’introduction de l’ensemble des techniques qui 

apporte à l’ordinateur une certaine compétence à résoudre des problèmes dans les 

domaines tel que l’enseignement de masse et  l’apprentissage individualisé a fait naitre 

ce qu’on appel la visioconférence. Depuis quelques années les universités souffre du 

manque d’enseignants spécialisés et du nombre d’étudiant qui ne fait qu’augmenter, au 

point ou l’on parle aujourd’hui de masse. On peut noter que les recherches sur 

l’enseignement ont recentré les applications de la technologie sur des problèmes liés à 

l’enseignement des masses. Une première conséquence de cette évolution est la 

naissance de la visioconférence. 

De ce fait, l'usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la 

Communication peut être un moyen de faciliter l'accès à la formation, car elles 

permettent de réduire les contraintes que sont la distance et le temps .Les témoignages 

de formateurs et de stagiaire qui ont vécu l’expérience  de visioconférence illustrent la 

façon dont la distance et l'ouverture de la formation modifient la relation pédagogique 

L’introduction de ces changements s’accompagne d'un élargissement des compétences 

du formateur et d'une évolution dans la façon dont le stagiaire conduit ses 

apprentissages. La  visioconférence  permet l’échange a travers la co-présence des 

interlocuteurs et crée un lien de proximité entre le formé  et le formateur. La  principale 

originalité de cet outil  est de permettre la construction d'un parcours de formation 

spécifique à chacun des stagiaires, en fonction de ses acquis, de sa progression et des 
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objectifs d'apprentissage visés. Il convient enfin de préciser ce que nous entendons par 

visioconférence. 

1- Le concept  de visioconférence  

Selon Ologeanu (2002), un dispositif de visioconférence est un outil de 

transmission bidirectionnelle, en temps réel, de la voix et de l’image animée. La 

qualité de l’image doit être suffisante pour reproduire des mouvements fluides. Pour 

Loat, qu’il s’agisse de visioconférence traditionnelle, ou de visioconférence web, la 

vidéo en formation à distance, permet à plusieurs personnes ou groupes de personnes 

situées sur des sites distants de se voir et de s'entendre en temps réel. Par ailleurs, 

l’accès à des ressources vidéo dynamise un module de formation à distance.  

Bien exploitée, la visioconférence permet à des groupes de formation ou à des 

équipes de recherche de réaliser des rencontres interactives en temps réel, même s'ils 

se trouvent à des endroits différents. La visioconférence rationnalise les coûts, 

l'efficacité et l'efficience des activités de formation, crée un sentiment d'appartenance 

chez les participants, tout en limitant les temps de déplacement des professeurs, des 

formateurs et des autres participants (Laot, 2010).   

La visioconférence donc, est un système qui facilite la communication entre 

acteurs distants en intègrant le son et la vidéo, offrant ainsi la possibilité aux 

collaborateurs et aux partenaires de l'entreprise de travailler sur une application ou un 

document de manière conjointe, à distance. L’atout majeur de la visioconférence - est la 

qualité de service disponible de bout en bout de la communication à travers le monde. 

C’est encore la meilleure solution pour les sites ne disposant pas de liaison - en haut 

débit et dont le nombre de terminaux de visioconférence est très limité (Bisiaux, et 

Rapacchi ,2013). Cette technologie permet donc une collaboration accrue entre les 

différents acteurs de la chaîne de valeur de toute entreprise. De ce fait, l’avantage de  la 

visioconférence est de supprimer  une partie des inconvénients liée à la distance, 
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puisqu'elle autorise le travail sur un fichier ou une application de manière simultanée. 

C'est finalement un peu comme si les participants se trouvaient dans la même salle et 

travaillaient en face à face (Pôle Edition CYBERMASSIF, 2013) 

Les expérimentations et utilisations des TIC,  dont la visioconférence, sont plus 

fréquentes dans l’enseignement supérieur où  les représentants des établissements 

disposent d’une autonomie suffisante pour  élaborer et mettre en œuvre des projets 

d’utilisation de la visioconférence. Ce projet selon Lyotard  (1979) a pour vocation de 

mettre en réseau les établissements d’enseignement supérieur dans l’optique de 

permettre aux établissements académiques et de recherche de: Mettre en commun leurs 

ressources humaines et informationnelles à disposition des apprenants ; Multiplier les 

synergies et favoriser la mobilisation du potentiel scientifique national ainsi que 

l’émergence d’une intelligence collective ;Encourager l’innovation pédagogique 

universitaire permettant un apprentissage interactif et collaboratif ;Rompre leur 

isolement et rétablir la communication avec leur environnement socio-économique 

ainsi qu’avec les réseaux scientifiques au niveau mondial. Pallier au déficit en 

encadrement. Assurer une formation de qualité.  

2 - visioconférence  et enseignement supérieur    

La visioconférence en tant que technologie de l’information et de la 

communication présente incontestablement  un potentiel  pédagogique prometteur. 

Cependant, l’éfficacité de cet instrument est subordonnée à l’approche pédagogique 

mise en œuvre  et il est impératif que des efforts significatifs devraient  être engagée  

pour produire  une pédagogie  adaptée afin de répondre  aux attentes  inhérentes  à cette  

forme  d’apprentissage L’utilisation de la visioconférence dans l’enseignement en 

général et dans l’enseignement supérieur en particulier à fait l’objet  de plusieurs 

projets et expériences dans le monde entier. Il existe des salles équipées dans de très 

nombreux pays d’Europe, tel  l’Amérique du Nord, du Sud et d’Asie … d’un coté et 

créer  une rupture  avec l’enseignement supérieur traditionnel de l’autre 
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 Afin de développer ce type d’enseignement et  pallier le manque d’enseignants et 

de formateurs dont souffre les universités, Breton préconise « l’utilisation des 

autoroutes de l’information pour l’accès à des formations rares et l’aménagement du 

territoire, afin d’éviter les déplacements des étudiants  Le cours est envisagé comme 

principale application pédagogique» (Breton, 1994, p. 80). Quéré suggère la tenue de 

télé-cours (cours diffusés sur deux ou plusieurs sites par télé- ou visioconférence) pour 

favoriser l’aménagement du territoire et la coopération internationale, dans une optique 

(explicite) d’abaissement des coûts (Quéré, 1994). De cette manière souligne Léotard 

(1979), les utilisations auto-référentielles relèvent doublement du critère de 

performativité qui caractérise le savoir postmoderne : par le recours à la médiatisation 

technique dans une formation professionnalisante, participant à la transmission de 

compétences, et par l’optimisation des performances de l’enseignement, en le 

transmettant à distance. 

 

Ologeanu-Taddei souligne, que dans l’enseignement supérieur, la 

visioconférence est généralement considérée comme un outil de « télé-présence», c’est-

à-dire de transmission à distance de cours, sans changement de la manière habituelle 

d’enseigner. Cependant, les préconisations d’utilisation de la visioconférence formulées 

par des acteurs techniques, des prescripteurs politiques et des représentants de 

collectivités locales visent à transformer l’enseignement en lui assignant comme 

principal objectif l’aménagement du territoire, afin de réaliser des réductions de coûts, 

voire des économies d’échelle (OLOGEANU-TADDEI, 2003, P1) .  

       De nombreuses universités s’en équipent à des fins d’enseignement à distance.  

        Chaque salle, ou amphithéâtre, doit être équipé d’un environnement 

audiovisuel comprenant au minimum un moniteur de télévision ou un vidéoprojecteur, 

des microphones sans fil pour la prise de son, un dispositif de sonorisation. Le système 

de prise de vues, un caméscope sur support mobile équipé d’un système de suiveur par 
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infrarouge, permet de suivre automatiquement  la personne qui prend la parole. Le 

moniteur de télévision affiche l’image de la salle distante pendant que le 

vidéoprojecteur diffuse les supports de présentation (attention : ce dernier doit être 

conforme à la fréquence de balayage de la carte d’affichage de l’ordinateur 

(Fabreguettes 1995) 

  Toutefois, les témoignages  montre que pour l’enseignement à distance, le 

contact virtuel ne remplace pas le présentiel, il peut le compléter, voire l’améliorer, par 

des interventions de spécialistes éloignés ou des présentations de documents 

difficilement transportables. Selon Dion (2013), La froideur apparente du virtuel est 

vite oubliée grâce au confort d’une communication directe. La visioconférence ignore 

le décalage horaire et la distance, et devient un support efficace des relations 

internationales. C’est un outil très performant du fait de l’interactivité (images, son et 

données), qu’elle parvient à créer. La visioconférence est rentable quand elle évite 

certains déplacements lointains, coûteux ou pénibles ; qu’elle supprime le temps perdu, 

la fatigue et les risques. En effet, la mise en œuvre de l’administration électronique 

pour un mode de gouvernance plus efficace et transparent aboutira à une offre de 

services électroniques (e-services) qui facilitera l’interaction des citoyens et des 

entreprises avec l’administration publique.  Parmi ces e-services, la e-éducation et la e-

formation, la e-santé et le e-emploi participent à l’amélioration des conditions de vie 

des citoyens et, partant, du développement humain.   

3-Visioconférence en Algérie : Etats  des lieux  

 A l’instar des autres pays, le secteur de l’enseignement supérieur algérien qui 

s’est doté infrastructure de télécommunication reliant les différents établissements 

académiques et de recherche s’apprête à l’intégration des TIC dans l’enseignement et la 

formation à travers « le réseau national de télé enseignement »  qui constitue, depuis 

quelques années en Algérie, comme dans le monde, un vecteur hautement valorisé pour 

l’apprentissage dans le cadre de l’Enseignement Supérieur. Ce projet de grande 
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envergure initié par le Ministère de l’enseignement supérieur s’est vu dégagé pour sa 

réalisation une enveloppe budgétaire très importante pour l’achat d’équipements de 

technologie de pointe. Ce projet selon Peraya & Viens ( 2004), doit à l’instar des 

expériences réalisées dans le monde et également en référence aux analyses de réussite 

mais également d’échecs, se munir d’un accompagnement à travers une analyse des 

facteurs favorables à la pérennisation de l’innovation (in CERISTNEWS, 2010). 

 En 2012,Dans le cadre du développement de cette nouvelle orientation et de 

l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement, la Conférence Régionale des Universités de l’Est(CRUE) a engagé une 

réflexion pour la mise en place d’un programme d’actions en vue de son 

développement. Selon  la CRUEst (2012), il y a  cinq volets, dont l’état de 

développement est déterminant pour aider à la mise en place d’un système de 

téléenseignement : 

- les cellules chargées du Télé enseignement dans les établissements 

- des plateformes de téléenseignement et de visioconférence 

- des réseaux intranet et internet, 

- la formation des ressources humaines 

- les activités et la production de documents et ressources numériques.  

Mais avant cette mise en place du système, il a été  nécessaire de faire un état des lieux.  

 1/ Dans le premier volet, un certain « amateurisme » a été observé. Pour appuyer 

son développement.les établissements universitaires se sont souvent contentés de 

nommer une personne  sans aucune structure organique ni base logistique .Souvent, les 

cellules se sont contentées d’organiser des sessions de formation, et fonctionné sur la 

base du bénévolat, que ce soit pour les enseignants ou pour les personnels techniques. 

En effet, ces derniers continuent à assumer pleinement leur fonction de technicien dans 

leurs services d’affectation respectifs, et collaborent accessoirement au E-Learning. 

Quant aux enseignants, ils effectuent pleinement leur charge pédagogique, et 
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collaborent au titre du bénévolat aux activités du E-Learning. Le E-Learning n’est pas 

vu comme une activité à part entière. Son champ d’action et ses prérogatives sont très 

limitées au sein des universités 

2/ Dans le volet des plateformes de téléenseignement et de visioconférence,le 

ministère a doté tous les établissements universitaires, des équipements nécessaires et 

indispensables au démarrage des activités. Pour la Plateforme de Visioconférence, il a 

été noté la lenteur des procédures, le peu de professionnalisme et le manque de suivi de 

la part du prestataire de services désigné par le fournisseur, ainsi que le manque de 

personnel dédié dans les établissement pour le suivi du dossier, ont fait que le matériel 

soit non fonctionnel dans beaucoup d’universités. Certains problèmes matériels ont 

totalement paralysé cette activité. Pour la Plateforme de téléenseignement, La «  

plateforme e-Charlemagne » (serveur et logiciel) a été livrée et installée dans les 

universités. Dès la première phase des essais, il a été constaté qu’elle n’était pas 

fonctionnelle et ne pouvait pas l’être, compte tenu des défauts importants constatés. 

Cinq ans après, force est de constater que cette plateforme n’est pas fonctionnelle dans 

la quasi-totalité des universités.  

De plus le problème essentiel est qu’on ne peut pas publier sur le serveur les 

cours crées localement. On ne peut pas accéder à « publicours » à cause du mot de 

passe fourni qui est non valide.Cependant les problèmes qui subsistent sur la 

plateforme et le manque d’assistance technique efficace (trop long délai pour les 

réponses aux questions posées par les universités), ont complètement découragé et 

démobilisé les utilisateurs. 

3-Pour la formation des ressources humaines, il a été relevé que Outre le 

programme coselearn initié par la DRSICU/MESRS, et dont ont bénéficié toutes les 

universités, il est intéressant de noter le vif intérêt de la communauté universitaire pour 

la formation dans le domaine des TICs en général et du e_learning en particulier. Les 

CNF (campus numériques francophones), créés dans le cadre du partenariat entre le 
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MESRS et l’AUF, ont grandement contribué aux programmes réalisés dans le domaine. 

On a observé durant les années 2011 et 2012 un regain d’intérêt pour les formations 

TRANSFER qui se sont multipliées à travers toutes les universités de l’Est. Ainsi 48 

formations très diversifiées ont été organisées au profit de 735 enseignants et de 76 

Techniciens et Ingénieurs, tandis que la formation Coselearn a concerné 54 enseignants 

et 20 personnels du corps technique. La la dernière formation qui est en instance de 

lancement concerne le projet « ConCreT »  « Conception, création, mise en ligne de 

cours et Tutorat pour l’Enseignement Supérieur » Organisé en partenariat AUF – 

CNFC. Les établissements pilotes partenaires de la formation: UMConstantine, UBM 

Annaba,  ULBM Oum El Bouaghi. 

 4- Concernant les activités et la production de documents et ressources 

numériques, il a été constaté que dans les établissements rattachés à la CRUEst 730 

cours sont mis en ligne. observe cependant que de plus en plus d’enseignants déposent 

des cours sur les sites ou sur les plateformes des universités. Le problème important est 

relatif à la motivation des ressources humaines : manque de structure ayant une mission 

et une existence reconnue au sein des universités qui permettra de lever les craintes 

légitimes qu’a le personnel technique pour son avancement et sa carrière s’il s’engage 

dans cette voie. la production d’un véritable cours en ligne (En premier lieu la 

production d’un véritable cours en ligne aux normes «scorm» qui nécessite un 

investissement en temps n’est pas du tout valorisée, ni sur le plan scientifique, ni sur le 

plan pécuniaire. Absence de commission de validation des productions des  

enseignants. 

5- Pour les réseaux intranet et internet indispensable au projet de E. Learning, il a 

été constaté que certaines universités se félicitent de l’amélioration du débit de la 

connexion « internet » (car actuellement c’est son usage quasi exclusif) suite aux 

investissements et efforts récents de la tutelle dans ce sens, d’autres continuent 

cependant à se plaindre du débit « fourni » par le CERIST. Par ailleurs il n’y a pas de 
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véritable réseau intranet dans les universités. Les seuls postes disponibles sont dédiés à 

l’internet. 

Ces différentes difficultés et obstacles constaté montre qu’il est prématuré de 

parler d’enseignement par télé-enseignement ou visioconférence dans l’enseignement 

supérieur, vu la non maitrise de l’utilisation de cette technologie et le manque de 

personnel qualifié. De ce fait, pour remédier aux difficultés  et lacunes dont souffre 

l’enseignement en visioconférence dans nos universités nous proposons des 

perspectives. 

4/ visioconférence et Perspectives   

De notre point de vue, les perspectives doivent  s'inscrire dans la dynamique des 

différents volets cités par  la CRUEst. 

1/  Motiver et impliquer les enseignants et les techniciens  dans le e. learning  

Restructurer le  Centre des systèmes et réseaux d’information, de Télé Enseignement et 

d’enseignement à distance  en centre de ressources informatiques, et donner plus de 

pouvoir a ceux qui le gèrent.   

2/ Doter toute les universités d’une plateforme et  initier  les enseignants en matière de 

téléenseignement et ouvrir l’accès aux ressources numériques et autoriser la 

consultation des ressources (cours, TD et TP) qui sont mises en ligne. celà les incitera  

les étudiants et les enseignants à utiliser d’avantage cet outil pédagogique. 

3/ «  Lancer ou relancer le programme de formation par faculté, initié en 2008 par 

l’UM Constantine, et relatif à la mise en place de cellules locales pour le 

développement de la formation et la conception de cours en ligne. Compte tenu du 

potentiel de formateurs disponibles dans le domaine du e-learning, chaque faculté devra 

monter sa propre cellule de téléenseignement, encadrée et assistée par la structure de 

l’université » (CRUEST, 2012, P7). 
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 4/ Entreprendre un ensemble de mesures incitatives Pour le personnel enseignant. 

Valoriser  sur le plans scientifique et économique, la production d’un cours en ligne qui 

respect les normes et  qui nécessite un important investissement en temps et en effort. 

 

5/ créer de  véritable réseau intranet dans les universités et  rétablir le débit  pour que le 

serveur ou la plateforme puisse fournir les services attendus, et que les utilisateurs 

puissent accéder à la plateforme de l’extérieur, via internet Un réseau intranet pour que 

les étudiants et les enseignants puissent se connecter, et accéder ainsi aux ressources 

mises en ligne. 

Conclusion 

En Algérie, la visioconférence ne connaît pas encore le succès que devraient lui 

valoir ses performances. Son implantation dans les différentes secteurs de 

l’enseignement supérieure  reste encore limitée et souffre de plusieurs carences. Le coût 

global de la visioconférence reste encore élevé, l’assistance technique impliquant la 

présence d’un personnel qualifié est nécessaire dans la pratique. Pour remédier à cet 

état de fait, un effort des établissements au niveau de la formation des utilisateurs 

potentiels paraît indispensable. Des exemples probants existent dans ce domaine et 

favorisent une appropriation sereine de l’outil. Quand l’accès à la visioconférence sera 

aussi simple et direct qu’il l’est devenu pour le fax ou le web, sa diffusion et son 

exploitation en seront facilitées d’autant. Actuellement, s’il revient à chaque 

établissement d’enseignement Supérieur d’inventer la communication interactive qui 

lui convient, “ l’outil visioconférence ” dont la gamme s’étend du PC au visiocentre 

peut selon nous y contribuer efficacement.  
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  المداخلة عنوان

.UاkBا� �� ��	ت وا������ ا��	ا������ 	��������.  
8�KI.د                 ��o&F ا�>ه�اء o �2 / أ�  ��F&س ا

  *&�(� �3ق أه�اس            *&�(� �3ق أه�اس

  
   :الملخص
 للحاسوب المتزايد واالستعمال االتصاالت نظم وانتشار والتكنولوجي المعرفي بالتفجر الحالي العصر يتسم
 ومنها الدول بدأت وقد.إلكترونية كونية قرية العالم جعل الذي اإلنترنت،األمر شبكة استخدام في والتوسع
  .المعلوماتية للتربية المتزايدة باألهمية تشعر الجزائر
 نقلة إال جوهرها في هي ما المعلومات، تكنولوجيا ستحدثها التي المجتمعية النقلة أن يرى من هناك إن
 تبوأت أن بعد ، عائدا االستثمارات أكثر هو التربية مجال في االستثمار وأصبح األول، المقام في تعليمية تربوية

  .اإلطالق على المعلومات عصر صناعات أهم بصفتها الهرم قمة" البشر صناعة"
 ،يرجع الجزائر في العالي التعليم شهادات حاملي بطالة معدالت ارتفاع في تساهم التي العوامل إحدى إن

 للعمل الجديدة والمهارات ، الجامعية البرامج هذه طريق عن المكتسبة العلمية الكفاءات هذه بين التوافق عدم إلى
 ،ال الجزائرية الجامعة في البشرية الكوادر من العلمي المنتج أن يعني مما واالتصاالت، المعلومات عصر في
  . المتطورة الجامعات في ميةلالعا المقاييس عن بعيدا يزال

 ومدى المعلومات، وتكنولوجيا لياالع التعليم بين العالقة تبيان إلى البحثية الورقة هذه تهدف وعليه،
  .التنمية تحقيق بهدف الجزائر في العالي التعليم تطوير في األخيرة هذه توظيف

  .التنمية،الحاسوب ،العالي مالتعلي ،المعلومات تكنولوجيا :الكلمات المفتاحية
Résumé: 
    L’ère actuelle se caractérise  par l’évolution des connaissances,par le  développement 
technologique, par la diffusion du système de communication ainsi que l’utiltsation 
croissante des ordinateurs et de l’éxpansion de l’utilisation de l’internet ce qui a fait du 
monde un village planétaire électronique.Tout les Pays,y compris l’Algerie 
commencent à sentir l’importance croissante de l’enseignement des technologies de 
l’information. 
   Il y a ceux qui croient que la trasition societal que va provoquer la technologie de   
l’information, n’ést qu’une trasition d’enseignement éducatif en premier lieu.le 
domaine de l’éducation est. devenu l’investissement le plus rentable,après avoir atteint 
le summum du développement scientifique. 
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    L’un des facteurs qui contribuent à la croissance du taux de chomage de la catégorie 
titulaire d’un diplome universitaire en Algérie, est. du à la non concordance entre les 
competences scientifique acquises par ce programme universitaire,et les nouvelles 
competences dans l’ére de l’information et de la communication, ce qui signifie que le 
profil obtenu des cadrs scientifiques universitaires d’Algerie,est encore loin des norms 
internationals dans les universities developpées. 
     En consequence, le but de ce document de recherche est de démontrer la relation 
entre l’ enseignement supérieur et la technologie de   
l’information,et la mesure d’emploi de cette dernier dans le développement de 
l’enseignement supérieur en Algérie. 
Mots-clés: technologie de l’information, enseignement supérieur, l’outil information, 
développement. 

  :مقدمة
يعرف العصر الراهن بعصر الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية ، عصر المعلومات واالنفجار            

ت غزت كل مجاالت النشاط المعرفي ، عصر التالحم العضوي بين الحاسبات والعقل البشري ، فالحاسبا
اإلنساني المعاصر في االقتصاد والخدمات واالتصاالت ، حتى السياسة التي تعتمد على قواعد المعلومات 
وبنوكها لمساعدة السياسيين في اتخاذ القرارات السليمة ، لهذا اهتمت النظم التربوية في مجتمع المعلومات 

  .لجيد للحاسبات وتكنولوجيا المعلوماتبإعداد األفراد إعدادا يؤهلهم لالستخدام ا
 بتدعيم ، واالقتصادية االجتماعية التنمية مشاريع تحقيق في ما بقدر ساهمت الجزائر في العالي التعليم تجربة إن

 مرحلة كأحدث المعلومات عصر في ونحن ،أما الفئة هذه على الطلب لمواجهة الفنية باألطر القطاعات مختلف
 بمسايرة مطالبة الجامعات من كغيرها الجزائرية الجامعة فإن ، قوامها المعلومة تعد يوالت البشرية تعيشها
 فرص من تتيحه وما ، المعلومات لتكنولوجيا الرشيد باالستغالل وذلك والتكنولوجي، التقني التقدم ومواكبة
  .المعارف وتوليد المعلومات واستغالل الكتساب
  :البحث مشكلة
 العالي ،التعليم المعلومات تكنولوجيا بين الوطيدة العالقة تبيان في تتمثل أساسية لةمشك على البحث هذا يركز

 على االعتماد ألن المعرفة، بتدفق تميز الذي والعشرين الحادي القرن في بارزا ملمحا هذا بات فقد والتنمية،
 من هاما عنصرا يعتبر ، العلمية المعلومات وتخزين نقل في الحديثة االتصال وسائل وكذا الرقمية النظم
  .الحديثة العالي التعليم مؤسسة نوعية عناصر
   األساسية المداخل من المعلومات تكنولوجيا تعد هل" هي أساسية إشكالية عن لتجيب البحثية الورقة هذه تأتي
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  "الجزائر؟ في العالي التعليم وتحسين لتطوير

  :البحث أهمية
 التعليم أن ذلك ، الجزائر في العالي التعليم في المعلومات تكنولوجيا اماستخد أهمية من البحث هذا أهمية تنبع

 وقتنا في التكنولوجية الوسائل أصبحت فقد العلمية، والممارسة المباشرة الخبرة طريق عن يتم ما هو الحديث
  .  التعليم تطوير ضرورات من ضرورة الحاضر
  :البحث أهداف
 أن حيث والتنمية، العالي ،التعليم المعلومات تكنولوجيا بين العالقة يةوأهم مستوى إبراز إلى البحث هذا يهدف
  : خالل من العالي التعليم منظمات في العليا لإلدارات كبيرا تحديا تمثل فكرية قاعدة بناء عملية
  .الجزائر في العالي التعليم في المستخدمة التكنولوجية الوسائل على التعرف-1
 شبكات في والمتمثلة للمعلومات، القاعدية البنى توفير لمتطلبات الوطنية لسياسةا تحقيق مدى على التعرف-2

  .االتصاالت
  :التالية الخطة نقترح السابقة اإلشكالية عن لإلجابة

  النظرية واالتجاهات المفهوم المعلومات تكنولوجيا: األول المبحث
             .المعلومات تكنولوجيا مفهوم: األول المطلب
  .   المعلومات تكنولوجيا دراسة في النظرية االتجاهات: الثاني المطلب
  .التكنولوجية التغيرات مجاالت: الثالث المطلب
  . المعلومات تكنولوجيا ظل في العالي للتعليم المستقبلية التحديات: الثاني المبحث
  .العولمة تحديات: األول المطلب
   .المعلوماتية تحديات: الثاني المطلب
  .والجودة بالنوعية مرتبطة تحديات: ثالثال المطلب
  .الجزائر في العالي التعليم في المعلومات تكنولوجيا توظيف: الثالث المبحث
  .التكنولوجي واالتجاه الجزائرية الجامعة :األول المطلب
  .المستقبلية والتنمية الجزائرية الجامعة:الثاني المطلب
  .الجزائرية الجامعات في علوماتالم تكنولوجيا توظيف صعوبات: الثالث المطلب
  الخاتمة
  النظرية واالتجاهات المفهوم المعلومات تكنولوجيا: األول المبحث
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             .المعلومات تكنولوجيا مفهوم: األول المطلب
في مجال التعليم بأنها ثورة المعلومات المرتبطة     Information Technology بتكنولوجيا المعلوماتيقصد 

حيازة المعلومات وتسويقها وتخزينها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها من خالل وسائل تكنولوجية بصناعة و
حديثة ومتطورة وسريعة وذلك من خالل االستخدام المشترك للحاسبات اإللكترونية ونظم االتصاالت الحديثة ، 

 ،1ا عبر األقمار الصناعيةوأنها باختصار العلم الجديد لجمع وتخزين واسترجاع وبث المعلومات الحديثة آلي
وهي بذلك تعني كل ما يستخدم في مجال التعليم من تقنية معلوماتية ، كاستخدام الحاسب اآللي وشبكاته المحلية 

  .والعالمية وذلك بهدف تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات في أي وقت
جديدة التي يمكن من خاللها نقل القنوات ال   Communication Technologyبتكنولوجيا االتصاالتكما يقصد 

وبث الثورة المعلوماتية من مكان آلخر، وهكذا فإن تكنولوجيا التخزين واالسترجاع تشكل مع تكنولوجيا 
  .2االتصاالت الحديثة تكنولوجيا المعلومات بمعناها الواسع

حاسب اآللي ، األقمار تطبيق التكنولوجيات اإللكترونية ومنها ال"بأنها 1992تعرفها منظمة اليونسكو لعام 
الصناعية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة إلنتاج المعلومات الرقمية وتخزينها واسترجاعها وتوزيعها من 

  3.مكان إلى آخر

وفي مؤسسات التعليم العالي كالجامعات تشتمل خطوات التحول نحو التعليم االلكتروني للمقرر على خطوات 
ديد خطة المحاضرات وتحديد مجموعات الطالب المتلقية للتعليم االلكتروني و إعداد المحتوى التعليمي و تح

  .إدارة العملية التعليمية وتقويم الطالب و إعداد التقارير و اإلحصائيات
  .   المعلومات تكنولوجيا دراسة في النظرية االتجاهات: الثاني المطلب
 وسمات بخصائص تتميز أصبحت أين األخيرة، ودالعق في وخاصة وسريع مذهل بشكل التكنولوجيا تطورت لقد
 عليها واالعتماد استقطابها في المجتمع طرف من إقباال القت أن وبعد السابقة، الفترات طوال تحقيقها تستطع لم

  .ومطالبه حاجياته لتحقيق
 مجملها في تخرج ال فإنها والتنظيمية، االجتماعية التغيرات إحداث في التكنولوجيا دور حول اآلراء تباينت مهما
  .الوظيفي واالتجاه الحتمي االتجاه وهما السوسيولوجية، النظرية في رئيسين محورين بمثابة هما اتجاهين عن
  :الحتمي االتجاه-1
  :ماركس كارل-أ

 العامل لتأثير بالغا اهتماما تولت التي الكالسيكية النظريات من ماركس لكارل التكنولوجية الحتمية نظرية تعتبر
 الوسائل أن تعني األولى رئيسيتين، مسلمتين على نظريته تركز حيث االجتماعي، البناء تشكيل على نولوجيالتك

 التكنولوجي فالتطور التغير، بميكانزمات تتعلق والثانية وتغيره، المجتمع لبناء األساسي المحدد هي التكنولوجية
 متناقضة بل البعض بعضها عن متمايزة جديدة ةاجتماعي وشرائح طبقات ظهور إلى أدى الرأسمالية البلدان في
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 قوى بين القائم التعارض عن مترتبة نتيجة إال الرأسمالي النظام يعيشه الذي الصراع وما.وغاياتها مصالحها في
  4.القائمة اإلنتاج وعالقات المادية اإلنتاج

  :اوغبرن وليام-أ
 اوغبرن أبدع وقد المختلفة، جوانبها من الثقافة وعموض درسوا الذين األمريكيين االجتماعيين الباحثين من يعد

 بالتكنولوجيا، االجتماعي التغيير عملية اقتران كيفية شرح الثقافية،بهدف بالهوة ترجمته يمكن جديدا مفهوما
 حيث ، السوسيولوجية النظرية في األساسي إسهامه يمثل ،والذي" 1923 االجتماعي التغيير" كتابه في وذلك
 ، المجتمع ابنية مست التي واالقتصادية والثقافية االجتماعية التغيرات كل أن مفادها أساسية رةفك من ينطلق
  . 5التكنولوجي العامل هو واحد عامل إلى ترجع

  :الوظيفي البنائي االتجاه-2
  :فيبر ماكس-أ

 تحليليا منهجا فيبر يتبنى ، االجتماعي التغيير عوامل بدراسة اهتموا الذين األلمان االجتماع علماء من يعتبر
 التكنولوجية، المنظومة في تؤثر التي هي الثقافية واألنساق األفكار بأن يرى حيث الماركسي، للمنهج مناقضا
 المسيحية الديانة في نوعي تغير حدوث إلى أدى الذي هو أوروبا في الرأسمالية نمو بان يعتقد ماركس كان وإذا

  .6أساسية وعقائدية ثقافية لعوامل ابعت عامل فيبر عند التكنولوجي ،فالتطور
  :بارسونز تالكوت- ب

 ليحافظ الكل إلى الجزء يقدمه الذي اإلسهام إلى تشير والتي الوظيفية، النظرية توجهات ضمن أعماله تمحورت
 في القيمة نسق أن ويعتقد ثقافة، أو تجمعا أو مجتمعا يكون قد الكل هذا واستمراره، بقاءه على األخير هذا
  .المنظم التدريجي التغير وتحقيق ككل االجتماعي التكامل تحقيق في حاسما دورا يلعب تمعالمج

 التكنولوجي التقدم يفرض إذ العمل، تقسيم في أهمها تتجلى عديدة جوانب يشمل التكنولوجيا تأثير أن ويضيف
  . 7ومتآزرة مختلفة وظائف إلى وتفتيتها الوظائف في تباينا

  .التكنولوجية التغيرات مجاالت: الثالث المطلب
  :للحواسيب التكنولوجية التغيرات- 1- 3  
  8:يلي ما في التطور هذا حركة تلخيص ويمكن ، مذهلة بمعدالت الحواسيب تطورت لقد
  .والبيانات المعلومات من الهائل الكم لحصر المناسبة الطريقة ،وتعتبر العمليات أداء سرعة في زيادة- 
 الوسائط إلى المغناطيسية التخزين وسائط من التحول خالل من هذا ،ويتضح التخزين على القدرة ارتفاع- 

  .البيانات تخزين في الهائلة السعة ذات الضوئية
 الكثير في المعلومات تكنولوجيا تطبيقات انتشار من سيزيد بدوره وهذا والمعدات، األجهزة حجم في تضاءل- 
  .الميكرو إلى الماكرو من لكمبيوترا حجم يتقلص ولهذا والخدمات، والنظم المنتجات من
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  .والمستخدمين االستخدام طبيعة في تطور- 
  .االفتراضي والواقع االصطناعي الذكاء تطبيقات استخدام نحو كبير تحول- 
  :االتصاالت بقطاع التكنولوجية التغيرات- 2- 3
 غاية في أمرا االتصال بوسائل اللحاق عملية جعلت متسارعة، تغيرات اآلخر هو االتصاالت قطاع شهد

 سلسلة هيئة على بعيدة، مسافات إلى المعلومات بنقل تهتم التي التكنولوجيا هي االتصاالت فتكنولوجيا الصعوبة،
 إلى جهاز من وغيرها واللقطات والنصوص الصور في تنتشر بيانات تحمل التي اإللكترونية اإلشارات من
  .آخر
  9:يلي ما في حصرها كنفيم القطاع هذا شهدها التي التغيرات أهم أما

 تيار من االنتقال بمعنى ، الضوئية األلياف إلى النحاسية األسالك من المستخدمة الوسائط في التحول- 
  . الفوتون تيار إلى اإللكترونيات

  .النقال إلى الثابت من التحول- 
 بشبكات بدأت لتيوا ، متكاملة أعمال ألداء الحاسبات شبكات ظهور إلى أدى واالتصاالت الحاسبات تزاوج- 

  .الدولية المعلومات شبكة إلى لتصل وتطورت متعددة شبكات إلى توسعت ثم محدودة، محلية
  :التعليمية المنظومة في التكنولوجية التغيرات- 3- 3
 بعينه مجال عند آثاره تقف لم حيث ، الحياة مناحي من كغيرها التعليمية العملية مس الذي المتسارع التغير إن
 أهم من التعليم ويعد ، الحياة مجاالت مختلف في المفاجئ التكنولوجي بالتغير تميز عصر في حنون سيما ال

 كانت كما والعولمة واإلنترنت الحاسوب عصر في التعليمية العملية تعد فلم ، التغيير هذا مسها التي المجاالت
  وتقنياته وأهدافه وأدواته قواعده له التعليم أصبح فقد لكتاب، تسميع أو تحفيظ أو لدرس تلقين مجرد الماضي في

 فعالية من وتزيد العلمي التطور توافق جديدة تعليمية وسائل استخدام ،بفضل10قبل من مألوفة تكن لم بصورة
  .المساعدة التعليمية الوسائل أنماط وكذا التدريس طرق بنية في تغير إلى أدى مما.أفضل نتائج وتحقيق التعليم

  . المعلومات تكنولوجيا ظل في العالي للتعليم المستقبلية دياتالتح: الثاني المبحث
  .العولمة تحديات: األول المطلب

أم نرفضها وإنما كيف التعاطي مع آثارها العولمة  لم يعد السؤال المطروح أمام الدول هل نقبل ظاهرة 
ة إن مشكلة العولمة تهدد وتحدياتها بأقل قدرٍ من الخسائر والفوز بأكبر قدر من الفرص والمكاسب المحتمل

  لذا البد من مراعاة  ،والبشرية ،والموارد المالية،واآللة ،اإلنسان :مستقبل التعليم الجامعي بأبعادها األربعة 
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   11العولمة تعني باألساس أموراً أربعةأن  كما،متغيرات العولمة وما تحمله من وعد ووعيد وفرص ومخاطر 

  . يان سياسي تفكيك الدولة القومية كك – 1
  . تمييع وتذويب مفاهيم الوظيفة االجتماعية للدولة – 2
  . إعادة صياغة العالقة بين رأس المال والدولة  – 3
  . إحداث تغيير شامل في مفاهيم الليبرالية الجديدة – 4

ة التعليم إن أولويات الدول وسياستها ومواردها وقوتها وتطورها االجتماعي واالقتصادي تؤثر على مدى استجاب
  . العالي لتبعات العولمة بشكل يختلف من دولة ألخرى

أن العولمة أدت إلى نقطة التقاء وتحول داخلي وبخاصة في منظومة المعرفة ) م2007الصائغ (وقد ذكر 
العالمية وتمركز األفكار والموارد وقوى العولمة قد غيرت مفهوم الوقت والفضاء وأصبحت الجامعات تدار عبر 

   12:ويمكن تلخيص ما ستؤدي إليه العولمة بما يلي ،أو حدود فضاءات مؤقتة مدارات 
تواجد جامعات أجنبية عالمية في داخل البلدان النامية على وجه العموم ودول المجلس على وجه  – 1

  . الخصوص مما يزيد من حدة المنافسة للجامعات الوطنية والتفوق عليها
لجامعات الرسمية وعدم قدرتها على زيادة الرسوم الجامعية ألسباب انحسار دور الحكومات في دعم ا – 2

  . اقتصادية وسياسية واجتماعية، وكذلك غياب دور الحكومات في صياغة االستراتيجيات واألهداف 
تنوع أنماط التعليم العالي وظهور أنواع جديدة من الجامعات مثل الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد  – 3

  . االفتراضية التي تكون تكلفتها أقل من الجامعات التقليديةوالجامعات 
  . احتمال حدوث عدم توازن بين التخصصات العلمية والتخصصات األساسية واإلنسانية  – 4
قيام القطاع الخاص باالستثمار في التعليم العالي ودخوله كمنافس للقطاع العام للتعليم العالي وعلى أسس  – 5

  جدول التالي يوضح إيجابيات وسلبيات العولمة على التعليم العاليوال. تجارية ربحية
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  إيجابيات وسلبيات العولمة على التعليم العالي: 01الجدول رقم 

 مخاطر استجابة التعليم العالي للعولمة إيجابيات استجابة التعليم العالي للعولمة

  . زيادة فرص توفير التعليم العالي للطلبة – 1

  . زيز اقتصاد المعرفة تع – 2

حصول الطالب على درجات علمية مشتركة من خالل  – 3
  . التعاون الجامعي محلياً وعبر الحدود 

  . تمازج الثقافات وتنوع البيئات األكاديمية  – 4

 . المنافع االقتصادية للمؤسسات التعليمية – 5

  . احتمال تدني مستوى التعليم  – 1

مؤسسات التعليمية في مدى االنتفاع التباين الكبير بين ال – 2
  . بالتعليم المقدم لهم

  . زيادة هجرة العقول إلى البلدان المتقدمة  – 3

التقارب المعرفي المبالغ به يؤدي إلى تماثل ثقافي مبالغ  – 4
  . به على حساب الثقافة المحلية 

ازدهار اختصاصات معينة على حساب أخرى وتأثير ذلك  – 5
  . فةعلى توازن المعر

إضعاف دور الدولة في تحديد السياسات الرئيسة ومن  – 6
 .أهمها السياسة الوظيفية

مملكة البحرين العوملة واستراتيجيات التعليم  –املنامـة ، 21نـدوة استراتيجية التعليم اجلامعي العريب وحتديات القرن الـ ,كاظم مازن عبداحلميد  :المصدر

  03ص ).2007(العايل املستقبلية

  .المعلوماتية تحديات: الثاني لمطلبا
لم تعد الثروة هي ما تملكه بحيث وهي تمثل قدرة العقل البشري على اإلبداع واالختراع وقلب موازين القوى،  

دولة من ذهب أو مواد خام وطبيعية بقدر ما أصبحت هي القدرة على اإلبداع والتنظيم واالختراع وامتالك 
ت إلى عصر أصبحت فيه المعلومات أساس التحضر والقوة ، وهذا التحدي المعلومات أي أن البشرية وصل

التقني يمثل ثورة جديدة تعتمد فيه العملية اإلنتاجية والتوزيعية على العقل البشري واإللكترونيات الدقيقة 
هذا المجال  ومن أبرز الحقائق واألرقام في,والهندسية والكيمياء الحيوية والذكاء االصطناعي وتوليد المعلومات 

:13   
من تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين لم تكتشف بعد وهي أضعاف ما تم اكتشافه في %  90أن أكثر من - 

  . القرن العشرين 
الوحيدة القادرة  ن هذه التطورات أنشأت فوارق مضاعفة تلقي أعباء إضافية على الجامعات بوصفها المراكزإ

كما أن للبحث العلمي والتقني مردود كبير وعميق على المجتمع  ،ية الجديدةعلى التعامل مع هذه التوجهات العلم
  .واألفراد والمؤسسات 
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إن إعادة التدريب والتركيز على تنمية قدرات التحليل واإلطالع على كل ما هو جديد ومستحدث وابتكار حلول 
وهذا التسارع , لهائل من المعلومات للمشكالت المستجدة والتكيف والمرونة والقدرة على التعامل مع هذا الكم ا

المذهل للثورة العلمية والتقنية المعلوماتية وتطبيقاتها يعد تحدياً أمام التعليم العالي خصوصاً في الدول النامية 
الذي تعتبر تقنية المعلومات واالتصاالت فيه ضعيفة وتعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد التقنية الجاهزة مع عدم 

لعنصر البشري الوطني العناية الكافية في ما يتعلق بعملية بناءه العلمي وإن تحقيق الهدف المتعلق إعطاء ا
بالتطبيقات التقنية والمعلوماتية مرهون بشكل أساسي بقيام نظام تعليمي في دول المجلس تعتمد مؤسساته على 

،حيث اتضح معتادة كالتدريس وجهاً لوجه مفاهيم المدرسة اإللكترونية والجامعة اإللكترونية بدالً من الطرق ال
أن التطور الرقمي التعليمي يدعو إلى ضرورة إيجاد نظم يعمل بها الجهاز التقني في انسجام مع األستاذ 

أكد على توقد . الجامعي مع تأهيل أعضاء هيئة التدريس ليجمعوا بين التخصص العلمي والتكنولوجي والتربوي
، وأن المعرفة وما تتضمنه من بيانات " عصرا لمعلومات"رين هي حضارة أن حضارة القرن الحادي والعش

  .  21ومعلومات وصور ورموز وثقافة وقيم هي مدخل رئيسي في اإلنتاج للقرن 
  14.والجودة بالنوعية مرتبطة تحديات: الثالث المطلب

العالي وبرامجه ويتمثل الهدف  إن مراقبة الجودة النوعية في التعليم العالي تؤثر بدورها على سياسات التعليم 
بمفهوم المنظمة المتعلمة التي تسخر كل الطاقات الفكرية  من الجودة النوعية في ارتباطها األكبر

والمعارف والخبرات المتاحة لها من أجل أن تتطور باستمرار بما يحقق صالح كل األطراف المتعاملة 
ا تمتلك أغنى مصدر ومورد للخبرات المهنية وقد اتضح أن مؤسسات التعليم العالي برغم أنه,معها

إن كثيراً من  ،بالمقارنة مع أية منظمات أخرى، إال أنها ال تستغل تنمية أهم عنصر بها وهم العاملون فيها
األفكار والرؤى يمكن أن تشكل موضوعات حيوية تستهدفها الجودة النوعية في التعليم العالي ، بل إنه 

أبعاد النوعية في التعليم العالي إلى محور أو محاور متعددة لكل منها أهدافها  باإلمكان تصنيف كل بعد من
   .المحددة

في معظم البلدان العربية ال تتوفر مقاييس موثوقة وثابتة وصادقة لقياس الجودة النوعية بشكل عملي  ومن 
ية إلنجاح التعليم ورفع هنا يتضح أن بعض مؤسسات التعليم العالي التي تمتلك العديد من المقومات األساس

من خالل الوصول إلى معايير مقبولة لقياس مستويات الجودة ،مستوى جودته تفتقر إلى الجودة النوعية الحقيقية
   .في مؤسسات وبرامج التعليم العالي

      .الجزائر في العالي التعليم في المعلومات تكنولوجيا توظيف: الثالث المبحث
  .التكنولوجي واالتجاه جزائريةال الجامعة :األول المطلب

  تواجه الجامعة الجزائرية في ظل األلفية الثالثة التطور التكنولوجي بإمكانيات ضعيفة، خاصة وان العالم 
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  يمر بثورة كبيرة في مجال االتصاالت والمعلومات،األمر الذي يفرض عليها إعادة النظر في محتوى
  من  ℅1مخصصة لمجال البحث العلمي والتي تقدر بأقل من منظومتها التعليمية ،وفي قيمة الميزانية ال

  مليار  12إلى  10الناتج اإلجمالي، حيث أن األرقام المتوفرة تشير إلى أن سوق المعلوماتية مقدرة بحوالي 
  فقط للجانب البحثي، وان دخول  ℅ 1من هذه السوق، ويبقى  ℅ 99دينار، تشكل فيها التجهيزات 

  فقط لهم اتصال بهذه الوسيلة ℅2إلى  ℅1ال يزال جد ضعيف بحيث أن االنترنت إلى الجزائر 
  ،وقد أظهرت دراسة ميدانية أجراها األستاذ جمال بن زروق بجامعة عنابة بالتعاون مع جامعة 15العصرية 

  ستارسبورغ الفرنسية، على عينة من أساتذة وطلبة كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعتي  
  ابة والجزائر، أن توظيف األساتذة الجامعيين الجزائريين لتكنولوجيا اإلعالم الحديثة جد محدودة، حيث  عن

  من األساتذة، في حين تبلغ نسبة مستعملي النظم المعلوماتية القديمة  ℅06ال يمارس التعليم عن بعد سوى 
  لديهم القدرة على الربط مع  فقط من العينة موضوع البحث ℅50من األساتذة، وأضاف الباحث أن  ℅87

  يلجؤون إلى مقاهي االنترنت ، كما أظهرت  ℅ 17شبكة االنترنت انطالقا من مقر سكناهم، في حين أن 
  للتعبير عن أفكارهم " الواب"من أساتذة العينة ليس لديهم منتديات ومواقع خاصة على  ℅60دراسته أن 
 هذه يستعملون الطلبة معظم أن إلى الدراسة أظهرت فقد بالطلبة المتعلق الجانب أما العلمية، المعلومات وتبادل

 على والحصول بأساتذتهم لالتصال تقنياتها يوظفون ما ونادرا ، شخصية ألغراض الحديثة التكنولوجيات
  . 16المعلومات

  .المستقبلية والتنمية الجزائرية الجامعة:الثاني المطلب
 نوعية على تعتمد بدورها والتي التنمية، نجاح على كبير حد لىإ المسؤولة هي البشرية الموارد نوعية إن

 أن يمكن التي الكبرى االستثمارات أحسن أن يتضح األساس هذا وعلى العلمي، والبحث العالي التعليم ومستوى
 مالتعلي يعد حيث العلمي، والبحث التعليم طريق عن االستثمار هي المستقبل، اقتصاد في النامي المجتمع يحدثها
 من انه ذلك اإلنسان، ورفاه االقتصادية الفرص لزيادة المفتوح الباب مضى وقت أي من أكثر اآلن العالي
 اإلبداعات نوعية في الزيادة نتيجة كبيرة درجة إلى كانت قد المتقدمة الدول في االقتصادية المكاسب أن المؤكد
 في العالي التعليم نوعية بأهمية القناعة هالدي ترسخت الدول هذه في التعليمية السياسات أن إذ العلمية،

 السالك الطريق هو ، العالي التعليم في الكمي التوسع بان االعتقاد تأثير تحت وقعت الجزائر أن التنمية،غير
 التنمية لمتطلبات يستجيب الذي والوظيفي، الصحيح النوعي، التكوين حساب على وهذا المنشودة، التنمية لتحقيق

 العالي التعليم ونظام عامة التعليم نظام بين يمكن ال بحيث والمستقبلية، الحاضرة االجتماعية،و االقتصادية
 أن بد ال الواقع ارض على تتحقق كي التنمية فعملية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية التنمية وخطط خاصة



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

745 

 فإنه ولهذا اإلنسان، وألجل اإلنسانب والمتصاعدة المستمرة مراحلها من مرحلة كل في وتنتهي اإلنسان من تبدأ
 من العمل سوق وحاجات ومتطلبات ،بتلبية17التنمية هذه طاقة مصدر إلنتاج التعليم تطوير من مناص ال

 وثيقة حددتها كما ، االصطناعي والذكاء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ومهارات تتماشى التي الكفاءات
  :18يلي كما 2003 سنة العالي التعليم لتطوير العربية التربية إستراتيجية مشروع

 للقيام يؤهله تطويرا ، باستمرار والسلوكية الفكرية ومهاراته معارفه لتطوير الالزمة الوسائل من المتعلم تمكين- 
  .السائدة المهن أو جديدة ومهن بوظائف

 األعمال خالل من لنفسه الفرص وخلق العمل فرص عن للبحث الالزمة والوسائل القدرات من المتعلم تمكين- 
  .اإلبتكارية واألفكار والمشاريع الحرة
 التطوير على المستمرة ،وقدرته المتغيرة وتقنياته العمل محيط مستجدات مع التعامل من المتعلم تمكين- 

  .باستمرار وتتطور تتغير وتقنيات مستجدات مع والتعامل والمتابعة
 فإنها ثم ومن الحالية، للتحديات تتصدى أن الحالي بوضعها يمكن ال والتقويمية التعليمة والطرائق المناهج إن

 الكفيلة السبل عن والبحث التعليمية، الوسائل تحديث يجب ذلك عن فصال أكثر، لتفعيلها فيها النظر إعادة تتطلب
  .العالم في تحدث التي التطورات ضوء في أهدافها، تحقيق على قادرة التعليمية المؤسسة لجعل

  .الجزائرية الجامعات في المعلومات تكنولوجيا توظيف صعوبات: الثالث المطلب
 لتكنولوجيا توظيفها قبل الجامعية المؤسسات وضع حول كافية دراسات إجراء ضرورة الخبراء من العديد يؤكد

 ليمالتع مؤسسات تزويد مجرد وليس التعليم نوعية من ترفع التكنولوجيا هذه توظيف تجعل بكيفية المعلومات،
  :يلي ما التعليمية المؤسسات في المعلومات تكنولوجيا توظيف عملية تواجه التي الصعوبات أهم ومن بها،
  المالية الصعوبات: أوال
 هذه ضعف فإن ولذلك معتبرة، مالية تكاليف العالي التعليم في المعلومات تكنولوجيا توظيف مشروع يتطلب
 يحقق األجل،وال طويل استثمار التعليم على اإلنفاق ولوجيا،واعتبارالتكن هذه توظيف أمام عائقا يشكل الموارد
 االستثمار إلى تذهب المالية المخصصات من الكثير تجعل النظرة هذه مثل إن ،19األقل على جيلين بعد إال عائدا
 توظيف في هام أمر نفقات من يحتاجه وما التعليم لميزانية السليم ،فالتقدير التعليم غير أخرى مجاالت في

  . بمؤسساتها المعلومات تكنولوجيا
  والفنية التقنية الصعوبات: ثانيا
 التعقيد بالغ متطورا نظاما تمثل باعتبارها ذاتها، حد في التكنولوجيا طبيعة من ناتج الصعوبات من النوع هذا إن

 التجمد: واستخدامها االتكنولوجي هذه توظيف عملية تواجه قد التي التقنية المشاكل بين التقني،ومن بالمفهوم
 والتغلب لمواجهتها التخطيط يتطلب الخ،مما.. المعلومات على الحصول وبطء العبء بسبب للحاسوب المفاجئ
 الحواسيب، سرعة من تزيد جديدة نوعية من وأجهزة متطورة اتصال لخطوط تحتية بنية بتوفير عليها،
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 توقف أثناء الصف إلدارة مناسب ومنهاج ساتذة،األ تأهيل بموضوع كذلك الفنية المشكلة وترتبط والشبكات
  20:يلي ما والفنية التقنية الصعوبات أهم ومن ، بالفشل مرهونة عملية ستكون وإال الحاسوب،

  .المجال هذا في المتالحقة لالكتشافات الدورية،نظرا الصيانة عملية صعوبة- 
 نفقات يتطلب وهذا كلي شبه األجنبية الخبرة على االعتماد يجعل مما والمتخصصة، المؤهلة الفنية اليد قلة- 

  .كبيرة مالية
    النفسية الصعوبات:ثالثا 

 الحديثة، التكنولوجيا لهذه األساتذة قبل من والرفض المقاومة بعض في متمثلة البشري، بالعنصر أساسا تتعلق
 معرفة يمكن فال الرقمي المحتوى أما الكتاب، طريق عن التعليمي المحتوى في التحكم يمكن بأنه ذلك مبررين
 الوحيد والمرجع المصدر الكتاب على اعتادوا ألنهم طويلة،إما لسنوات استخدامه بعد إال عليه والحكم خصائصه
 العوامل أهم احد الوضعية هذه وتعد ، التكنولوجيا هذه استخدام على القدرة امتالك عدم أو الفصل، في للمعلومة
 وعالميا محليا التعليمية المؤسسات معظم شان الواقع في وهو بالتعليم، لمعلوماتا تقنية لدمج المصاحبة األساسية
  :يلي ما النفسية الصعوبات هذه واهم سواء، حد على
  .الحديثة للتكنولوجيا التقبل وعدم الممانعة- 
  .القديمة التعليمية باألساليب التمسك- 
  .الحديثة األساليب مع التكيف في الرغبة عدم- 
  .الحديثة بالتغيرات اماالهتم عدم- 
 . األستاذ أعباء من سيزيد التكنولوجيا استخدام بأن الشعور- 
  :الخاتمة 
 فالسعي المعلومات تكنولوجيا تتيحها التي الجديدة اإلمكانيات تحديات يواجه الجزائر في العالي التعليم إن

 نوعية تحسين هي المجال هذه في ةخطو العالي،فاهم للتعليم معمق إصالح بعملية يبدأ التحديات هذه لمواجهة
 من النوع هذا مخرجات إنتاج في تسهم التي الكيفية، الجوانب مقدمة في تأتي باعتبارها الجامعي التعليم مناهج
 ورسم المعلومات، تكنولوجيا توظيف هي الجامعي التعليم مناهج بتطوير المتعلقة القضايا أهم ومن التعليم،
 العلمي للتأهيل– التطبيقية الناحية من-  اإلستعانة مع. الخ...المستمر والتعلم ليمالتع مصادر استخدام سياسات
 إطار في المناهج هذه تكون أن يعني ما وهو والخدمات، اإلنتاج بقطاعات الممارسين من الخبرة بذوي المناسب
  .العالمية يراتوالمتغ التكنولوجي التطور لعصر الجديدة المفاهيم مع تتوائم عالمية، وبمعايير عالمي
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  :عنوان المداخلة
  استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في التدريس الجامعي

  
  خـلـفـــالوي:  / أ 

 شمـس ضيـات

  .الجزائر -عنابة–جامعة باجي مختار 
  

  :مقدمة إشكالية -أوال
، هذه الحقيقة يلمسها كل فرد يعيش 1وماتنحن نعيش في عصر المعلومات أو في فترة مجتمع المعل  

أحوال هذا المجتمع الحديث المتغير فالمعلومات عنصر الغني عنه في أي  نشاط نمارسه، وتبرز الحاجة إلى 
المعلومات في كل أوجه النشاط اإلنساني السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية وغيرها، فهي أساس 

اذ القرارات الصائبة، فمن يملك المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، يستطيع البحوث العلمية، وقاعدة اتخ
  .التحكم في موارد الطبيعة والسيطرة عليها لتحقيق صالحه وصالح مجتمعه

ويرى كثير من المراقبين أن مجتمع المعلومات هو البديل الجديد للمجتمع الصناعي الذي عايشناه معظم   
تفجر غير المسبوق في تدفق المعلومات نتيجة الحاجة للتطوير المستمر لتكنولوجيا القرن العشرين، وظهور ال

اإلعالم واالتصال، ألن االتصال هو محور الخبرة اإلنسانية، والذي يعني تبادل األفكار والمعلومات التي 
عديد من المعارف ، كما أن التكنولوجيا تسمح بتزويدنا بال2تتضمن الكلمات والصور والرسوم والرموز المختلفة

اإلنسانية من خالل اإلمكانيات غير المحدودة في التعامل مع المعلومات، وتوظيف إمكانيات التكنولوجيا الحديثة 
لخدمة البشر باعتبارهم منتجين ومستهلكين لهذه التكنولوجيا، وباعتبارها تشكل جزءا ال غنى عنه في تسيير 

  .3تصال في كل أبعاد الحياة االجتماعية، وعلى جميع المستوياتالحياة اليومية، حيث تستخدم تكنولوجيا اال
وتعتبر الجامعة من أهم أقطاب المجتمع، لما لها من دور في دفع عجلة التنمية الشاملة، وذلك من خالل   

دعم القطاعات االقتصادية واالجتماعية باإلطارات المتكونة في العديد من التخصصات، ولكي تلعب الجامعة 
كامال في هذا االتجاه عليها أن تسعى إلى تطوير جميع مكوناتها بما فيها المناهج واألساتذة واألدوات دورها 
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المساعدة، على اعتبار أن التقدم التكنولوجي الذي يميز عالم اليوم، أصبح يمس جميع القطاعات مما يتطلب 
  .متابعة جميع المستجدات العلمية والتكنولوجية

وجيات التي تمثل قمة التطور في مجال المعلومات والمعارف، واختطفت األضواء ومن بين هذه التكنول  
، وتعتبر أكبر مزود "االنترنت"لتعكس مرحلة جديدة في عالم المعرفة اإلنسانية، جاءت الشبكة العالمية العمالقة 

ويات محلية للمعلومات في الوقت الحاضر ألنها تضم عددا كبيرا من شبكات المعلومات الموزعة على مست
وإقليمية وعالمية، في مختلف بقاع ومناطق المعمورة، حيث يمكن ألي حاسوب مزود بمعدات مناسبة سهلة 
االستخدام، باالتصال مع أي حاسوب في أي مكان من العالم، وتبادل المعلومات المتوفرة معه أو المشاركة فيها، 

  . ريقة ارتباطهومهما كان حجم معلوماتها التي يمتلكها، أو موقعه أو ط
وإذا كانت االنترنت قمة التطور في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فإن الحديث عنها أصبح الشغل 
الشاغل، ال للعلماء، الذين يحتاجون التواصل مع زمالئهم العلماء والباحثين داخل وخارج حدودهم الجغرافية، 

لفة فحسب، بل ولطلبة المعاهد والجامعات والمدارس، وتبادل الخبرات والمعلومات البحثية والعلمية المخت
  .بمختلف مستوياتهم التعليمية الذين أصبحوا اليوم يتهافتون على استخدام شبكة االنترنت

وبالرغم من تضارب االتجاهات الفكرية وارتفاع أصوات المناهضين للعولمة بمختلف مظاهرها، فان   
التصال يبقى واقع يفرض نفسه على الساحة الدولية، فالمؤسسات استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم وا

وتسخيرها لخدمة الهدف " االنترنت مثال"والتقنية " كالبرامج"التعليمية من واجبها حاليا تطوير كل من المحتويات 
  :4المعرفي، لما تتمتع به من خصائص في الوسط التعليمي والمتمثلة في

  .إثراء عمليتي التعليم والتعلم - 
 .تمكين الفرد من التعليم حسب وتيرته - 
 .تمكين المتعلم من تنظيم أفكاره من ناحية الفهم وتخزين المعلومات - 
  . دفع المتعلم لتحمل المسؤولية في أخذ المبادرة والتصرف - 

إن هذه المميزات تزيد من إقباله على استعمال هذه األدوات إلشباع حاجاته التعليمية، فالمعلم في ظل هذا 
ر لم يعد يحتل مكانة الداري بالمعارف أكثر من الطالب إنما أصبح بإمكانه التعلم في اآلن ذاته مع الطالب التغيي

في عالقتهما بالمعرفة، إذ أصبح يلعب دور الموجه، المنظم والمساعد في العملية التعليمية مما ينبأ بتغير دوره 
  "NTICالحديثة لإلعالم واالتصال  التكنولوجيا"شأنه شأن المتعلم على اثر دخول متغير جديد 
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  :وهذا ما دفعنا لطرح التساؤل التالي  
  

  ما هو واقع استخدام االنترنت من طرف األستاذ الجامعي؟

  :االطار المنهجي للدراسة: ثانيا
  :بعد عرض مشكلة الدراسة ممكن بلورة أهدافها على النحو التالي: أهداف الدراسة .أ

  .النترنت من طرف األستاذ الجامعيالكشف عن حقيقة استعمال ا -   
  .محاولة التعرف عن مدى إدماج التكنولوجيا الحديثة ضمن الممارسات البيداغوجية -   

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي، من خالل محاولة التعرف على واقع استعمال   :المنهج. ب
غاللهم إياها في ممارستهم البيداغوجية وعن التكنولوجيا الحديثة من طرف األساتذة في الجامعة، وعن مدى است

  .  الظروف المحيطة بهذا االستعمال
  .والتي تمثل األداة األساسية لجمع البيانات المقابلةومن األدوات المستخدمة في هذه الدراسة المصغرة 

  :تم تحديد مجاالت الدراسة في ثالثة :حدود الدراسة. ج
  .ألساتذةوالمتمثل في ا: المجال االجتماعي -1  
  .قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة عنابةهو : المجال المكاني -2  

أستاذا  30تكونت العينة من  وعليهوهذا لضيق الوقت،  قصديةتم اختيار عينة البحث بطريقة : عينة الدراسة.د
  .ساتذةاألاجراء المقابالت بطريقة شخصية ومباشرة في قاعة ، حيث تم قسم علوم االعالم واالتصالمن 

  :للدراسة االطار النظري: ثالثا
  ..مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال -1

ويعني جميع أنواع التكنولوجية المستخدمة في  )TIC(نجد مصطلح تكنولوجية المعلومات واالتصال 
ط تشغيل، ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، مثل الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الرب

  . 7وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم في االتصاالت
حيث يستخدم هذا المصطلح  )NTIC(تكنولوجية المعلومات واالتصال الحديثة  وهناك مصطلح أخر هو

تكنولوجية  :للداللة أكثر على طبيعة هذه التكنولوجية المتجددة والمتطورة، ما نالحظه في التعريف التالي
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واالتصال هي استعمال التكنولوجية الحديثة للقيام بالتقاط ومعالجة، وتخزين واسترجاع، وإيصال المعلومات 
  .8المعلومات سواء في شكل معطيات رقمية، نص، صوت أو صورة

والمكونات المادية والبرمجيات التي , مجموعة من األفراد والبيانات واإلجراءات" :بأنهاكما عرفت  
حيث يشير هذا التعريف إلى أهمية العنصر البشري إدارة   ل إلى أهداف  المنظمةتعمل سوية من اجل الوصو
  .وتشغيل هذه التكنولوجيا

تكنولوجيا المعلومات واالتصال يستند إلى مجموعة من انطالقا من هذه التعاريف يمكن القول أن مفهوم 
  :العناصر هي

معا، مصمم لمعالجة وتشغيل البيانات  وهو جهاز إلكتروني مكون من مجموعة آالت تعمل: الحاسوب -أ
بسرعة ودقة، ويقوم هذا الجهاز بقبول البيانات وتخزينها آليا، ثم يجري عليها العمليات الحسابية والمنطقية، وفقًا 
لتوجيهات مجموعة تفصيلية وتعليمات تسمى برامج، وهذه البرامج معدة ومخزنة مسبقًا، ويقوم الحاسب بأداء 

  .9اات على البيانات الرقمية واألبجدية أو عليها معمثل هذه العملي

، مهمتها نقل )إلخ...أقمار صناعية، فاكس، هاتف، شبكات (تتمثل في التقنيات الحديثة : تكنولوجيا االتصال -ب
المعلومات وتبادلها وإذاعتها  واإلعالم بها،  بغرض التأثير في سلوك األفراد والجماعات، وتوجيههم وجهة 

  . معينة

  .هي عبارة عن جميع التعليمات الخاصة بمعالجة المعلومات :البرمجيات - ج
  :10ويمكن تصنيفهم إلى: األفراد  -د

من محللي ومصممي النظام، المبرمجين، مختصو تشغيل األجهزة وصيانتها وهؤالء يطلق : المتخصصين * 
 .عليهم برأس المال الفكري في النظام

  .الخ...المستخدمون ألنظمة المعلومات من محاسبين، مدراء ورجال البيعوهم الموظفون : مديرو النظام* 
  
  .تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على جوانب المؤسسة -2

قامت إدارة العمل األمريكية بدراسة سمحت لها بتحديد سبع مهارات أساسية  :مهارات العاملين -2-1
  : 11صر المعرفة والمعلومات هذه المهارات هي على النحو التاليينبغي للفرد العامل أن تتوفر فيه للنجاح في ع
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حيث يجب على األفراد العاملين أن يكونوا قادرين على تعريف المشكالت واستخدام األدوات :التفكير الناقد * 
  .المتاحة في البحث والتحليل ووضع الحلول وتطبيقها، وتقييم النتائج 

للبقاء في وقتنا الحالي هو اإلبداع، ففي عصر المعرفة  –يكون الوحيد والذي يكاد  –إن الحل : اإلبداع *
والمعلومات يجب أن تساعدنا مهارتنا على إنتاج منتجات جديدة، وخلق طرق جديدة لالتصال وتناقل األفكار 

  .حتى نتمكن من العيش في رفاهية
وستكون مهارات العمل الجماعي هي  إن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لحل المشكالت المعقدة: التعاون* 

العامل الفيصل للعمل في المعلومات، وعليه فإن النموذج المعتمد اليوم في إدارة القوى العاملة هو تشكيل فريق 
عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه أن يبدي مالحظاته واقتراحاته ليس فقط بالنسبة للمرحلة التي عمل بها وإنما 

  :ى أيضا، ويحتاج ذلك إلىبالنسبة للمراحل األخر
  فهم طريقة تلقي األعضاء اآلخرين للمعلومات وكيفية اكتسابهم للمعرفة - 
 القدرة على بناء العالقات واالحتفاظ بها - 

 .ادارك كل عضو أن دوره ليس مرهونا بمعرفة كل شيء ولكن القيام بكل ما يمكن لمساندة غيره - 
  .يمة من دون اللجوء إلى األوراق والمستندات واإلمضاءاتالعمل من خالل شبكة معلومات لخلق الق - 
أصبحت اإلدارة اليوم تعمل في عالم ال يعترف بالحدود الجغرافية والمكانية، فالتنوع : فهم التدخالت الثقافية* 

  .البشري أصبح يمثل أحد أهم خصائص التنظيمات الحالية
لثقافي والمعرفي واالختالف السياسي، وذلك بغرض التأقلم لذا سيحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز االختالف ا

  . مع مهارات ومعتقدات ونماذج عقلية متنوعة
سيحتاج المشتغلون بالمعرفة إلى إتقان االتصاالت الفعالة في العديد من المجاالت لتوصيل الرسالة : االتصال* 

تقارير، كتب، انترنيت، إنترانت، بريد  بفعالية وكفاءة على قدر المستطاع، حيث سيضطرون لالختيار ما بين
  .الخ...عادي، بريد إلكتروني 

سيحتاج كل فرد في عصر المعرفة والمعلومات ليس فقط إلى تخطي الجهل الكمبيوتري،  :استخدام الكمبيوتر* 
المعتمدة وإنما االنطالق والتعرف على المستويات العالية من الطالقة الرقمية، مع القدرة على إستخدام األدوات 

  .على إستعمال الكمبيوتر في إنجاز المهام وتحقيق النجاح
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أصبح على العمال االعتماد على أنفسهم في إكتساب  :المستقبل الوظيفي وتعلم االعتماد على النفس* 
علم المهارات المطلوبة، وذلك للنجاح في الحياة العملية، وتحقيق األمن الوظيفي، فالتكنولوجيا الحديثة سمحت بالت

والتطوير المستمر طوال الحياة، ولعل ما يثير االهتمام هنا هو إلغاء الكثير من المنظمات ألسلوب التعيين الدائم 
حيث جعلت كل فرد يتحمل مسؤولية مساره الوظيفي، فالمنظمة تلحقه بوظيفة ذات راتب مناسب وتقوم بتدريبه 

حاجة إلى وظيفته، ومن خالل ما تلقاه من تدريب على أعلى مستوى بشرط أن يترك العمل إذا لم تعد هناك 
يمكنه الحصول على وظيفة أخرى بسهولة وبالتالي فان التعلم من المهد إلى اللحد لم يعد شعارا بل توجها 

  .أساسي تفرضه مطالب الحياة في مجتمع المعرفة والمعلومات
 

رنة مع وظائف المؤسسة األخرى، يعتبر التسويق الوظيفة األكثر زبونية بالمقا: خدمة الزبائن -2-2
وفي ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصال ظهر ما يسمى بالتسويق االلكتروني والذي يعد تطبيقا حقيقيا لفكرة 
العولمة حيث ال يتقيد الزبائن بحواجز المكان وال الزمان، ويعتمد التسويق االلكتروني على إمكانيات شبكة 

شركات بعمالئها بشكل أكثر كفاءة، ومن بين ايجابيات هذه الشبكة بالنسبة االنترنت وجعلها سوقا التصال ال
  :12للزبائن نجد

، وال يحتاج )طيلة اليوم ودون أي عطلة(تفتح األسواق على االنترنت بشكل دائم : توفير الوقت والجهد* 
وإدخال بعض المعلومات الزبائن للسفر أو االنتظار في طابور لشراء منتج معين، بل يكفي النقر على المنتج، 

  .عن البطاقة االئتمانية
توفر االنترنت فرصة لزيارة مختلف أنواع المحالت باإلضافة إلى تزويد الزبائن بالمعلومات : حرية االختيار* 

الكاملة عن المنتجات، حول مواصفاتها وأسعارها وصيانتها ومقارنتها بغيرها من السلع المتاحة، وإمكانية 
 .ها مثل برامج الكمبيوتر واأللعابتجربة البعض من

يوجد على االنترنت العديد من المؤسسات التي تبيع السلع بأسعار منخفضة مقارنة بالمتاجر : خفض األسعار* 
وذلك ألن التسوق على االنترنت يوفر الكثير من التكاليف المنفقة في التسوق العادي، مما يصب في . التقليدية

 .مصلحة الزبائن
توفّر االنترنت اتصاالت تفاعلية مباشرة، مما يتيح للمؤسسات الموجودة في السوق : المستخدم نيل رضا* 

اإللكتروني االستفادة من هذه المميزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفر خدمات أفضل 
 .للزبائن وينال رضاهم
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جديد في مجال االتصاالت، بل  كار تكنولوجيومن جهة أخرى لم يعد الهاتف النقال أو المحمول مجرد ابت  
أكانت صغيرة أم كبيرة، عن طريق إرسال كلمات  أصبح وسيلة مهمة في تسويق منتجات الشركات، سواء

  عبر المحمول ، ويرجع اإلقبال على تسويق المنتجات.المحمولة مختصرة عن منتجاتها للعمالء على هواتفهم
الرسائل التسويقية، مثله في ذلك مثل شبكة  يرة من التفاعل مع متلقيإلى أن هذه الوسيلة لديها درجة كب
   .13الوصول إلى العميل المستهدف في أي مكان وأي زمان اإلنترنت، إال أنه يتميز عنها في إمكانية

تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة على الويب أكثر : تخفيض مصاريف المؤسسات -2-3
ق التجزئة أو صيانة المكاتب، وال تحتاج المؤسسات إلى اإلنفاق الكبير على األمور اقتصادية من بناء أسوا

الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تستخدم في خدمة الزبائن، وال تبدو هناك حاجة في المؤسسة 
يانات على االنترنت الستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد واألعمال اإلدارية، إذ توجد قاعدة ب

تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في المؤسسة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات 
وحتى تكاليف المخزون تنخفض، فاالحتفاظ بكميات  الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص عملية البيع بسهولة
  .14ابه، وتقليل تكلفة االحتفاظ به  أيض قليلة من المخزون يؤدي إلى تقليل المخاطر المرتبطة

 

  :تطوير المنتج -2-4
اكتشفت المؤسسات أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال يمكن استخدامها لتطوير منتجات جديدة، كما يمكن   

استخدامها لتطوير خطوط اإلنتاج وعمليات اإلنتاج، وبالفعل طورت الكثير من المؤسسات منتجات جديدة 
لها عناصر وتجهيزات معلوماتية أو برمجيات حاسوبية من أجل زيادة مبيعاتها من خالل التحسين تتضمن داخ

  .التدريجي المستمر واستثمار الخبرات والبحوث المختلفة المنشورة عل شبكات االنترنت
يمكن أن نلمس تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على عنصر القيادة من : أسلوب القيادة -2-5
  :ل الجوانب   التاليةخال
تكنولوجيا المعلومات واالتصال هو قائد سريع الحركة والمبادرة، يتجاوز دوره  فالقائد في ظل  :حس الوقت* 

إجراءات العمل التعاقبي إلى إجراءات العمل التزامني  وتخطي االستجابة المحكومة بالفاصل بين معلومات 
مع من يشاركون في تبادل المعلومات، ومثل هذه الفورية ال يخضع األدنى وقرارات األعلى إلى التفاعل اآلني 

لها القائد التقليدي الذي اعتاد أن يجد فسحة زمنية لتهيئة وجمع المعلومات واخذ اآلراء، خاصة وانه ليس هناك 
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ى من ينتظر على الطرف األخر يحتاج إلى توجيه محسوب بالدقائق والثواني، مما يجعل هذا األخير بحاجة إل
  .تطوير إتجاهات وقواعد تساعد على تحقيق االستجابة السريعة

جعل القائد ) أجهزة، شبكات، برمجيات، تطبيقات(فالتغيير التكنولوجي في مجال االنترنت : حس التكنولوجيا* 
  .مطالبا بامتالك قدرة على تحسس أبعاد هذا التطور والعمل على توظيف مزاياه لتكون جزء من الميزة التنافسية

إن الكثير من المرؤوسين  سيعملون مع االنترنت واالنترانت وفق نمط العمل عن بعد القائم على : امتالك رؤية
الحاسوب وهؤالء لن تربطهم البناية الواحدة دائما وال رابطة اإلشراف اليومي المباشر وإنما القيادة ذات الرؤية 

تسهيالت ومنافع للعاملين بحيث تعزز والئهم التي تحرص على تطبيق خطة عمل يمكن من خاللها إيجاد 
  .للمؤسسة وتجعلهم  أكثر إقباال على المساهمة بمعارفهم وخبراتهم 

بسب زيادة عدد المنافسين ونظرا الن العمل على االنترنت متاح للجميع وفي ظل بروز التجسس  :التنافسية* 
تطورة، برزت الضرورة لوجود قائد تنافسي يمكنه الصناعي كأداة للمنافسة، وقد دعمته في ذلك التكنولوجيا الم

الوصول إلى السوق في أسرع وقت ممكن، وله القدرة على التقليد االبتكاري كما يسميه دراكر أو ما يسميه توم 
 . ليترز السطو الخالق بتحسين ما يأتي به المنافسون

  

     :نتائج الدراسة: رابعا
سنة، وخاصة بالنسبة ألساتذة العلوم اإلنسانية  36م من عينة الدراسة ال تتجاوز أعماره �60%

  .واالجتماعية وهذا راجع إلى جدة هذه التخصصات والتي ما تزال في طور التوسع
  .كل أفراد العينة يستخدمون االنترنت، كون هذه األداة ضرورة ال يمكن االستغناء عنها�
  :لعينة إلىأما فيما يتعلق بدوافع استعمال االنترنت فيرجعه أفراد ا  

تستعمل البريد  %42.60وبالدرجة األولى، ونسبة  %44استخدامها في إطار البحوث العلمية بنسبة 
من األساتذة الذين  %12.24االلكتروني، حيث يتم استخدامه في إطار البحث العلمي وألهداف شخصية، أما 

 ستخدم في المحاضرات والتطبيق، ويستخدمون االنترنت في تحضير الدروس وإثراء وتجديد المعلومات التي ت
  .يستخدمونها إضافة إلى ما سبق للبحث عن معلومات مختلفة 1.16%
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في عدد مرات استخدام االنترنت، وال كذلك وقت  القسم من حيث الجنسال يوجد اختالف دال بين أساتذة �
كل واحد يستخدمها حسب استغاللها، حيث نجد من يستخدمها ساعة أو أكثر أو أقل عدة مرات يوميا، أي أن 

  .الوقت الذي يكون فيه غير مرتبط بمواعيد الدراسة، وكذلك حسب المكان الذي يتواجد فيه
أما فيما يخص أهم المواقع التي يزورها أفراد العينة، فكانت بالدرجة األولي المواقع العلمية بغرض �

اليومية،  وهذا يعزز موقف استخدام  إشباع حاجتهم المعرفية التي تكون في صالح ممارستهم البيداغوجية
  .االنترنت في البحث العلمي، وفي الدرجة الثانية المواقع الثقافية واإلخبارية

     YAHOOو GOOGLEإن غالبية أفراد العينة يعتمدون في طرق بحثهم على محركي البحث  �
باإلضافة إلى تنوع المعلومات  بالدرجة األولى، وهذا لسرعة الولوج والحصول على المعلومة، واألكثر شهرة

وكذلك توفرها على كم هائل من المعلومات المتخصصة، وكذلك التعود على هذه المحركات، لكن حب التطلع 
  .....,maktoob,ajeeb:  واالكتشاف يدفعهم في كثير من األحيان استخدام محركات بحث أخرى مثل

الوقت بالدرجة األولى، وهذا نظرا لكفاءة الخدمة في  مبيوتهإن أغلب أفراد العينة يستعملون االنترنت في �
وفي . مقارنة بالجامعة، من اتصال جيد بالشبكة، التردد عالي، إمكانية استعماله في جميع األوقات الحالي

نوادي االنترنت في حالة الضرورة أو عند حدوث مشكب تقني في الدرجة الثانية يتم استخدام االنترنت في 
   .البيت
أفراد العينة تعلموا استخدام االنترنت بطريقة ذاتية ومستقلة، بعد هدر الكثير من الوقت، وفي  جميع�

من أفراد العينة الذين تلقوا  %2، ونستثني من ذلك ل إلى هدفه يستعين بصديقحاالت عدم تمكنه من الوصو
  .خاصا في هذا المجالتكوينا 
على مستوى االعالم اآللي عند تعرضهم لمشكل  من األساتذة يلجئون لطلب مساعدة المختص في �31%

ممن ينتظرون عودة عمل الشبكة في حال انقطاع االتصال، والبعض  %20، في حين نجد  شيكة االنترنت
  .اآلخر يفضل التخلي عن البحث بحسب المواقف التي يتعرض لها

نترنت من أجل إثراء الرصيد إن جميع أفراد العينة أكدوا على توجيه الطلبة نحو استعمال تكنولوجيا اال�
المعرفي للطالب واكتسابه كفاءات استخدام التكنولوجيا الحديثة، واكتساب مهارات البحث واالكتشاف، باإلضافة 

  .إلى حثهم على مواكبة متطلبات العصر
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   :الخاتمة :خامسا
يمي ال يدل بالضرورة ضمن النشاط التعل" االنترنت"إن استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال 

  : على فعالية االستعمال ألن نقل التكنولوجيا وتطبيقها على أرض الواقع يتطلب جملة من الشروط منها
اكتساب المهارة الفنية والتخطيط والتنظيم واإلدارة، ألن نقل التكنولوجيا هو مزيج متداخل من العنصر 

  .البشري والمادي والمعلوماتي
جامعي لهذه التكنولوجيا، ال يعني بالضرورة إحداث ثورة في التعليم، كون صفة فاستعمال األستاذ ال  

التقدم والتطور في غالب األحيان ال تنطبق على التعليم باستعمال التكنولوجيا الحديثة بقدر ما ينطبق هذا على 
  .ذ الجامعيالتقدم التقني، وهذا مالمسناه من خالل دراستنا لواقع استعمال االنترنت من طرف األستا

ط مستلهم من بحث مطول وموسع قامت به زميلة في إطار يوالدراسة التي قمنا بها هي جزء بس  
تحضيرها لرسالة الماجستير، من أجل التأكد من النتائج إذا تغير المكان والزمان والظروف المحيطة باألستاذ 

الجامعي واستخدام هذه التكنولوجيا يبقى دون الجامعي، ولكن النتائج كانت متقاربة، ومن أهمها أن تعلم األستاذ 
الغاية المرجوة، ويتطلب المزيد من االجتهاد، فاستعمالهم للشبكة يبقي سطحيا نوعا ما يفتقر إلى القواعد 

  .األساسية
ألن الغرض من إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة وتطوير التعليم عن بعد في الجامعة هو تجديد طرق   

بها، وخلق أجواء تعليمية جديدة تسودها التفاعلية، غير أن هذا ال يتحقق إال بشرط تحكم األستاذ التعليم المعمول 
في تسيير األداة حتى يتمكن بدوره في توجيه وحث غيره من الطلبة على استغالل الخدمات التي توفرها الشبكة 

  .في تعلمهم
همية التعليم عن بعد واستعمال التكنولوجيا ولهذا على الجامعة تنظيم ملتقيات تحاول من خاللها إظهار أ  

تكوين خبراء بيداغوجيين وخبراء . الحديثة في التدريس، وهذا يكون بفضل عرض تجارب الدول المجاورة
إعالم األساتذة من جميع التخصصات بوجود دورات تكوين تشرف عليها نخبة من المكونين يرافقونهم . تقنيين

  .ج دروسهم عبر شبكة االنترنتفي تعلمهم ويساعدونهم في إدرا
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  :المداخلة عنوان

  الجزائرية الجامعة في العلمي البحث لتطوير كأداة االفتراضي المجال
   جامعة ورقلة حمداوي عمر: االستاذ                              جامعة ورقلة جابر مليكة: الدكتورة

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة            جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 

   
  :الملخص

 المشكالت من مجموعة خاصة بصفة الجزائر وفي عامة بصفة العربي الوطن في العلمي البحث تعترض   
 خاصة الكترونية مساحة وجود عدم أو المتخصص االلكتروني النشر نقصان مشكلة أهمها لعل والقضايا،
 الجامعية المواقع عدد حيث من سواء اإلنترنت لشبكة المتزايد النمو مع العلمية األوساط في يحتلها بالباحثين
 نشر من يتخوفون الباحثين من الكثير نجد حيث الباحثين، األساتذة من لها المستخدمين عدد حيث من أو المتاحة
 الحاصلة للتطورات صارمة مراقبة وجود عدم شجع وقد االستنساخ، أو التحريف إلى تعرضها خشية أبحاثهم
 أوعية مجال في الحاصل والتغير جهة من الظاهرة هذه يتنام على واالتصال المعلومات تكنولوجيا مجال في

 أو نظرية كانت سواء العلمية بحوثهم ومحتويات مواضيع الباحثين منها يستمد التي أخرى جهة من المعلومات
  .ميدانية
 مقاربة وفق االجتماعي، للتفاعل كمجال االفتراضي المجال موضوع سنتناول دراستنا خالل فمن وعليه،   

 في الموجودة الثقافة عن مختلفة ثقافة عن لتعبر بينهم فيما الباحثون ينشئها التي العالقة تفسر قافيةسوسيوث
 ومواكبة العلمي البحث تطوير في دور من التفاعل لهذا وما فيه، يعيشون الذي المحلي والمجتمع األسرة

  .ةالجزائري الجامعة في الحديثة اإللكترونية البيئة في الحاصلة التطورات
  : المفتاحية الكلمات

 .الجزائرية الجامعة – االفتراضي المجال – العلمي البحث – االجتماعي التفاعل –

  

  الجزائرية الجامعة في العلمي البحث لتطوير كأداة االفتراضي المجال: المداخلة عنوان
  :مقدمة
 سواء ،المجاالت شتى في استثماره يجب لذلك اإلنساني، التقدم حلقات سلسلة من حلقة الفكري اإلنتاج يعتبر    
 ما المستجدة المشكالت بين من و تطبيقية، تكنولوجية أم أدبية نفسية، سوسيولوجية، الفكرية األعمال كانت
 نجد هذا لكل ونظرا المتعددة، الوسائط وأوعية اإللكتروني الحاسوب ببرامج يتعلق فيما اإلنترنت شبكة أفرزته
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 االجتماعي بالتفاعل يسمى ما ينقصه الخصوص وجه على العربي الوطن وفي عامة بصفة العلمي البحث أن
 نحاول سوف البحثية الورقة هذه وفي رسمية، غير أو رسمية بطريقة الباحثين بين العلمي االتصال ينظم الذي
 بحثال بتطوير لهم العلمي التراث ويحفظ الباحثون ينشئه الذي االفتراضي المجال عالقة على الضوء تسليط
 في استخدمت التي والمقاربة الخصوص، وجه على والجزائر عامة بصفة العربي الوطن جامعات في العلمي
 في تتحكم األصلية لثقافاتهم بديلة ثقافة تحكمها بديلة اجتماعية عالقات ينشؤون الباحثين األساتذة أن هي دراستنا
 والمحاضرات، الدروس الملتقيات، المذكرات،(  يةالعلم واألعمال األفكار بتبادل العلمي المجال في التواصل
 البحث وتفعيل وتطوير تشجيع في فعالة مساهمة تساهم الجديدة الثقافة هذه أن بحيث ،...)العلمية الندوات
  .األصعدة مختلف وعلى التخصصات جّل في العلمي،
 الثاني المحور وفي العلمي، لبحثا األول المحور تناول محاور؛ ثالثة إلى بحثنا قسمنا فقد ذلك أجل ومن    
 إلى األخير المحور في لنصل العلمية، للبحوث جديدة أشكاال باعتبارها الرقمية المصنفات على الضوء سلطنا
  .   العلمي البحث وتطوير االفتراضية المجاالت على التواصل بين العالقة إبراز
  :  التالي الرئيس التساؤل حول الدراسة إشكالية تتمحور

 بالجامعة العلمي البحث تطوير في الباحثون األساتذة ينشئه الذي االفتراضي المجال يساهم كيف       
  الجزائرية؟
   المجاالت؟ هذه في الباحثين األساتذة عالقات تحكم التي البديلة الثقافة تكتسيها التي األهمية ما        
        

  :العلمي البحث:  أوال
 :العلمي البحث تعريف. 1

 األستاذ ومهام الجامعة وظائف من رئيسا وجزءا والشعوب، األمم حياة في أساسيا ركنًا العلمي البحث يمثل   
 سليمة أسس على التنمية خطط وضع يتم بواسطته إذ تنمية، كل وعصب تخطيط كل عماد فهو فيها، الباحث

ويعتبر البحث  النوعية، وتحسين الزمن، روتقصي الخسائر، ودفع األموال، وتوفير األخطاء تفادي ويتم ومتينة،
العلمي من أكثر الوظائف التصاقا بالجامعة، وذلك ألن الجامعة هي التي تتوافر لديها الموارد الفكرية والبشرية 
المؤهلة للبحث العلمي، كما أنها تعد المؤسسة الوحيدة التي يمكن عن طريقها القيام بنشاطات األبحاث بصورة 

  .تي يمكن لها تقديم خدمات استشارية تحتاجها قطاعات المجتمعمنضبطة، وهي ال
وال يتوقف البحث العلمي بمجرد حصول األستاذ على المؤهل العلمي المطلوب لتعيينه في الجامعة وإنما      

إن قيام عضو : "يجب أن يتواصل، فالبحث والتدريس وجهان لعملة واحدة، وفي هذا الصدد يقول محمد حمدان
بالبحث العلمي في مجال تخصصه يؤدي إلى نتائج تنعكس على عضو التدريس نفسه كما تنعكس على  التدريس

تدريسه، مما له أكبر األثر على طلبته وذلك يأتي عن طريق تعميق معرفته في حقل تخصصه والمكانة العلمية 
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 طلب على العلمي البحث قوموي ،i"الرفيعة التي يحتلها الباحث بين أقرانه وفي المجتمع األكاديمي بشكل عام

 منظم علمي نشاط وهو المعرفة لهذه تقصيه في محددة مناهج إلى استنادا إليها، والوصول وتقصيها المعرفة

 ومهما ،التفسيرية والقوانين العامة المبادئ واستخالص بينها االرتباط ومعرفة الحقائق عن الكشف إلى يسعى

 منظم نشاط :العلمي البحث أن على تجمع فإنها العلمي، البحث مفهوم وتحديد تعريف في الواردة الصيغ اختلفت

 التعرف أو المتوقعة، أو القائمة العصر مشكالت من لمشكلة حل إيجاد إلى يهدف .مقصودة مالحظة على يقوم

 ومواصفات خصائص له وتكون والمنهجية المعرفي الجانب في متخصص باحث به يقوم علمية، حقيقة إلى

  ii.محددة
البحث العلمي ليس مجرد اكتشاف لعوامل مؤثرة، واقتراح فرضيات، بل هو أداة من األدوات التي تنمي ف

اإلدراك، وتكشف عن الغموض الذي يكتنف الظاهرة المراد دراستها، وتطوير للفرد، والمجتمع وطريقة منظمة 
  .تأخذ في اعتبارها معطيات الحاضر، وحاجات المجتمع المستقبلية

  
  :بينها من iiiالعلمي للبحث مختلفة أنماط هناك: العلمي البحث أنواع .2
  :األساسي األكاديمي البحث -أ

 محدد، هدف على التطبيق إلى يرمي ال جديدة، معرفة سبيل في تقصي: "أنه على األساسي البحث يعرف     
  iv".الطبيعة لفهم تصورية تنمية في المساهمة إلى يرمي وإنما
  .المعرفة أجل من المعرفة باألحرى، أو الفهم أو المعرفة، في بالرغبة بحوثال من النوع هذا ويتعلق
 اختبار أو صياغة أجل من والعالقات واألنساق الخصوصيات يحلل األساسي البحث أن إلى إضافة    

 تكون ما وعادة للتعاقد، قابلة غير األساسي البحث نتائج نشر عملية وتكون والقوانين، النظريات، فرضيات
 تبادل شكل على تنشر أو المتخصصة والدوريات العلمية، المجالت في منشورة األساسي البحث تائجن

  .أنفسهم المعنيين الباحثين بين للمعلومات
 ما وغالبا ،)المعرفة إنتاج( النظرية المعارف وتطوير والطبيعة الحياة أسرار عن الكشف إلى يهدف أنه كما   
 تفسيرا يقدم أو جديدة، نظرية ليطور العنان لفكره الباحث أثناءها يطلق ة،نظري األكاديمية البحوث تكون

 النتائج تطبيق إمكانية عن النظر بغض عادة هذا ويتم معقدة، رياضية معادالت بحل يقوم أو موجودة، لظواهر

  .القريب المستقبل في عمليا
 الموجهة وغير المحددة العلمية المعرفة على الحصول بهدف المبذولة الجهود: هو األساسي فالبحث إذن     

 باألساس تستهدف بل التجاري، الربح منها القصد يكون وال خاصة، تطبيقات أو بعينه، هدف إلى بالضرورة
 تهدف ال األساسية العلمية البحوث هذه أن من الرغم وعلى الطبيعية، والقوانين الظواهر وفهم استكشاف،
  .vالتقنيات هذه إبداع في كبير بشكل تساهم أنها إال قائمة، تقنيات تحسين أو ةجديد تقنيات إيجاد إلى بالضرورة
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  :التطبيقي البحث -ب
 من أكثر المعرفة في بالتحسين هنا األمر ويتعلق محددة، انتقادات على يجيب البحوث من النوع هذا     

 مع التفاعل من العلمي البحث مؤسسةو الجامعة تمكن التي الوسائل من وهو ،viإليها التطرق ثم المعرفة استعمال
 الجامعة تستطيع األبحاث، من النوع هذا خالل ومن القائمة، التقنيات تطوير أو جديد، هو ما خالل من .المجتمع

  .والمعنوي المادي وعائدها فوائدها ويلمس بالمجتمع، ارتباطها تعمق أن
  ).التطبيقي البحث( الثاني من دىيتغ الذي هو ،)األساسي البحث( البحوث من األول فالنوع إذن
 األعمال وهذه جديدة، معارف على الحصول أجل من األصلية األعمال يشمل التطبيقي البحث فإن هنا ومن    

 كيفية وبين الظواهر، عالقات بين التطبيقي البحث يربط معين، تطبيقي موضوع تحقيق نحو بالخصوص موجهة
 اإلنتاج قطاعات من ذلك غير إلى والصناعة، والطب، كالزراعة، معينة، مجاالت في منها اإلنسان إفادة

  .واالجتماعية االقتصادية
 والوسائل المناهج، ووضع لتصميم أو األساسية، األبحاث نتائج تطبيق إلمكانية إما التطبيقية األبحاث وتجري   

  .معين مرجو هدف إلى الوصول خاللها من يمكن التي الجديدة
 حلول إيجاد طريق عن ملموسة حاجات إشباع لغرض المعرفة زيادة التطبيقي البحث نم الغرض ويكون    
 النشاط هذا وزن ويختلف جديدة وخدمات سلع، ابتكار أو جديدة إنتاج طرق استنباط كان سواء متجددة، لمسائل
  .إدارتها توجهات أو نشاطها نوع أو المؤسسة، حجم باختالف أخرى إلى مؤسسة من
  :وجهالم البحث - ج
 -  األنجلو( إلى ينسب حديث مصطلح وهو التطبيقي، والبحث األساسي، البحث بين يجمع الذي وهو    

 االحتياجات عن ينجم أم يندرج بحث وهو ،"Problem Focused Researh" كلمة إلى وبالضبط ،)سكسون
 يرتكز الذي البحث هو الموجه البحث أن هذا ويعني ،viiما لمشكل حل ايجاد نحو توجيهه يشترك– المجتمعية
 .نفعا منها يرجى مجاالت على
 يتضمن الذي العلمي، البحث لمفهوم اإلجرائي التعريف إلى اإلشارة الذكر السابقة التعاريف خالل من ويمكن 

 ،)األخرى البحث فرق أو مخابرها، باحثيها عبر( الجامعية المؤسسة بها تقوم التي والدراسات البحوث مجموعة
 المؤسسات منها تستفيد والتي...  الصحية االجتماعية، االقتصادية، التقنية، ختصاصاتاال مختلف في

 تحريك إطار في هذا ذلك، غير أو...  اقتصادية أو إجتماعية، مؤسسات أكانت سواء بها المحيطة االجتماعية
  .المؤسسات تلك إليها تضطلع التي التنمية عملية
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  :متطلبات البحث العلمي .3
 ،2003 عام إحصائيات حسب العالم دول لبقية مليار 522.2 أصل من دوالر مليار 1.1 العربي العالم قينف   

 بينما العلمي البحث على النفقات إجمالي من%  60 – 46 ب الصناعية الدول في الخاصة الشركات وتساهم
 على األمريكية المتحدة ياتالوال تنفق حين في العربي، العالم في% 12 إلى األقصى حدها في النسبة هذه تصل
 في استثماره تم دوالر 1 كل أن األمريكية التجربة أثبتت كما سنويا دوالر مليار 160 قرابة العلمي البحث
 البحث وتطوير تفعيل أجل فمن وعليه .دوالر 140 يقارب مردودا أعطى الصناعة مجاالت في العلمي البحث
  viii:يلي فيما حصرها يمكن اتالمتطلب من مجموعة توفر من البد العلمي
 .وطنية إستراتيجية خالل من العلمي للبحث ومشجعة داعمة صناعية سياسة وجود •
 .لذلك الالزمة التشريعات توفر مع العلمي للبحث مالئمين ومناخ بيئة توفر •
 والموضوعية والحيادية واألمانة والصدق والتواضع بالصبر يتمتعون متمرسون علميون باحثون وجود •

 .العلمي البحث في الذاتية الرغبة ولديهم العلمية واألمانة األكاديمية بالمعرفة حليوالت
 الالزمين والفنيين والمعدات باألجهزة المجهزة العلمية المختبرات مثل العلمي للبحث الالزمة األدوات توفر •

 .العلمي البحث لعملية
 .لعلميا البحث باستخدام حلول إلى تحتاج بحثية ومشاكل قضايا وجود •
 .المنتجات وتطوير المشاكل حل في العلمي البحث ومستخرجات نواتج استخدام •
  .العلمي البحث وحفز لدعم االجتماعي التكيف •
  :ورهاناته العلمي البحث مشاكل. 4

 رديء فكري بإنتاج المكتبات توفر بينها من المشاكل من العديد من األخيرة السنوات في العلمي البحث يعاني   
 جهة، من العلمية األبحاث تجارة تسمى جديدة حرفة ظهور بسبب واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجال في خاصة
 الوازع وانعدام أخرى، جهة من وأصوله العلمي بالمنهج واإلخالل األصالة إلى العلمية البحوث وافتقار
 منها يعاني التي المشاكل ضبع هنا سنبرز وعليه. ثالثة جهة من العلمية السرقات ظاهرة وتفشي األخالقي
  .هذا بحثنا وموضوع يتماشى ما العلمي البحث

 في ومفيدة جديدة بأفكار البحوث من غيره عن يتفرد عندما أصيال العلمي البحث يكون: األصالة إلى االفتقار  . أ
 ارةاإلش وتجدر. البحث موضوع إليه ينتمي الذي العلمي الفرع تثري أفكارا يتضمن أن يجب حيث واحد، آن
 ألن واإلبداعات االختراعات في الحال هو كما مرة ألول تظهر مبتكرة تكون أن هو األفكار جدة أن إلى هنا
 أو البحث تغني التي اإلضافات هنا الجدة تعني وإنما اإلنسانية، العلوم في وبخاصة التحقيق صعب مطلب ذلك
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 البحوث تلك األصالة إلى تفتقد التي العلمية ثالبحو باب في تندرج كما. حوله غموضا تزيل أو فيه ناقصا تكمل
 عليه ينطبق وهنا األفكار، بتلك الباحث تأثر لمجرد المعاش الواقع في للتطبيق تصلح ال أجنبية بأفكار تعج التي
 عنده ما وإهمال الغير عند بما البعض إعجاب عن يعبر حيث ix" الحطب من نوع أرضه في العود: " القول
 لبعض الوضعية التشريعات بعض هو ذلك ومثال وعمقان قيمة الغير عند ما يفوق كان ولو فيه الثقة وعدم
  .الحنيفة اإلسالمية والشريعة تتنافى والتي أوربية مصادر من المستقاة العربية الدول

 الباحث  التزام عدم به ويقصد العلمي البحث مشاكل أبعاد من بعدا يمثل: العلمي البحث بأصول اإلخالل  . ب
 خطوات إتباع حيث من سواء معين علمي بحث إجراء عند إتباعها يجب التي األصول أو العلمية ريقةبالط
  .عليها المتعارف الخطوات من وغيرها للبحث المناسب المنهج اختيار أو العلمي التفكير

  :العلمي للبحث جديدة كأشكال...الرقمية المصنفات:  ثانيا
 في الوطنية األنظمة قبل من وجادة شاملة مراجعة محل اآلن هو المؤلف وحقوق يةالفكر للملكية الدولي النظام إن   
 المعاصر عالمنا بها يبشرنا التي الرقمية الحقوق قوة هو الشاملة المراجعة هذه وراء الحقيقي والسبب العالم أنحاء جميع
 رجال قبل من الدعوة فان ولذلك. اآلن حادثال العالمي التغيير قادوا المعلومات تكنولوجيا علماء أن القول يصح أنه حتى
 فان اإلطار هذا وفي اإلنسانية للموضوعات تناولها في الحضارة ومجارات النهوض إلى ملحة المؤلفات وأصحاب القانون
  . حمايتها وكيفية المعاصر، عالمنا في الرقمية المصنفات مكانة عن البحث إلى تحتاج الدول

  :الرقمية المصنفات تعريف. 1
 صنف يقال حيث الصاد تفتح وقد النون وإسكان الصاد بكسر" صنْف" إلى اللغة في المصنف كلمة أصل يرجع  
 عن بعضها وتمييز أصنافا جعله أي الشيء تصنيف ويقال صنف لفعل مصدر: لغة فالمصنف النوع، وهو
 البعض أن حين في فالمصن صراحة المؤلف حق قوانين بعض عرفت فقد االصطالحية الناحية من أما. بعض
 على للداللة" العمل" منه بدال استعمل وإنما" المصنف" مصطلح استعمال تجنب قد القوانين هذه من اآلخر
 الفقه من جانب عرف فقد ذلك من الرغم وعلى. العمل لكلمة تعريفا وأوردت بالحماية المشمولة األعمال
 حركة أو تصويرا أو رسما أو صوتا أو كتابة عنه يرالتعب مظهر كان أيا ذهني إنتاج كل هو" بقوله المصنف
 مهما فكري إنتاج كل" بأنه الجزائري المشرع قبل من عرف وقد. x" علوما أو فنا أو أدبا موضوعه كان وأيا
 ويتم المؤلف حق يسمى حقّا لصاحبه يخول مقتصدة قيمة كانت ومهما عنه التعبير وصورة ونمطه نوعه كان
  ".للقانون طبقا وحمايته تحديده
 المصنف نوع يكن مهما الحماية تمنح" بأنه 97/10 رقم التشريع من األولى المادة من الثانية الفقرة نصت وقد
 تسمح دعامة بأية ال أم متبثا المصنف كان سواء المصنف إيداع بمجرد ووجهته استحقاقه ودرجة تعبيره ونمط
  .xi"الجمهور إلى بإبالغه



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

766 

 أو قيمته عن النظر بغض االبتكار صفة فيه توفرت شخص إبداع إال هو ما مصنفال أن هذا كل من ونفهم
 تكفل األخيرة هذه فإن االبتكار صفة يحمل دام وما الجمهور إلى إلبالغه فيه ورد الذي الشكل أو منه الغرض

 أساسيين شرطين يتستوف أن البد القانونية بالحماية المصنفات تتمتع ولكي القانونية الحماية صفة له وتثبت له
 المصنف في الشخصية جانب وإضفاء الوجود إلى وإبرازه للنشر معد مادي شكل في المصنف إفراغ: هما

  xii.التقليد وتجنب المبتكر
حقل في بعد ينتشر لم مصطلح وأنه السيما حين، إلى للجدل مثار سيبقى الرقمي المصنف مفهوم تحديد إن 

 اإلنترنت مواقع في وتتمثل المتقدمة الرقمية المصنفات كافة يشمل يالرقم فالمصنف القانونية، الدراسات
 xiii.مرئية سمعية مواد أو نصوصا اإللكترونية النشر مواد من المواقع وبمحتوى

  :الرقمية المصنفات أصناف. 2
 مامباهت حظيت التي المعلومات تقنية أو المعلوماتية مصنفات وأهم أول الحاسوب برامج تعد: الحاسوب برامج.أ

 لنظام المعنوي الكيان هي والبرمجيات لها، القانونية الحماية وتوفير بها االعتراف وجوب حيث من كبير
 الزاوية من تنقسم عام بوجه وهي والوسائط األجهزة من المادية للمكونات فائدة أي ثمة يكون ال دونها الكمبيوتر
 التطبيقية، البرمجيات عمل بيئة وتوفير معا النظام اتمكون عمل إتاحة بها المناط التشغيل برمجيات إلى التقنية
 معالجة كبرمجيات محددة بمهام تقوم التي وهي البرمجيات أنواع من الثاني النوع التطبيقية البرمجيات وتمثل

 فيها أثير فقد القانونية والتشريعات الدراسات ناحية من أما غيرها، أو الرسم أو الحسابية الجداول أو النصوص
 .xiv اآللة وبرمجيات المصدر برمجيات أبرزها البرمجيات بأنواع المتصلة المفاهيم من دعد
 في ومادي فكري جهد فيها بذل والتي رقميا المحفوظة والصور النصوص كل بها ويقصد: البيانات قواعد.ب

 لقانونيا التعامل يجعل بينما الرقمي، واألرشيف المعطيات، وقواعد الموسوعات: مثل وتنسيقها جمعها
 الرقمية المصنفات نجد لهذا الضوئية كاألقراص:  طبيعيا أمرا المعلومات لهذه الحاملة الوسائط على والتشريعي
 لدينا أنه رقمي إنتاج إلى وصولنا بمجرد ليس فإنه ولهذا لها، الحامل الوسيط عن النظر بغض كمنتجات تُحمى
  .القانونية للحماية خاضع مصنف ألنه نشاء كما استخدامه أو استعماله في الحق

 هي المتكاملة فالدوائر جديد موضوع هو) الطبوغرافية( المتكاملة الدوائر حماية مسألة إن: الدوائرالمتكاملة.ج
 السبب هو وهذا ضخمة استثمارات يتكلف المتكاملة للدوائر جديد تصميم في واإلبداع البشرى العقل نتاج

 حماية موضوع بتبنّى تريبس اتفاقية قامت وقد. التصميمات كتل مثل حماية عن البحث وراء الرئيسي
  .بها الخاص التعريف ووضع المتكاملة للدوائر الطبوغرافية التصميمات

  :العلمي البحث أخالقيات. 3
 السلوكية المحاكاة خالل من البحوث أداء لمستوى بالنسبة أساسيا دورا العلمي البحث أخالقيات تلعب  

 وال مستواه، ويتدنى العلمي البحث أداء ينهار األخالقيات تلك وبدون الرائدة، العلمية ياتللشخص واالنفعالية
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 ألخالقيات أفرادها خضوع حيث من الوسيط العصر في والمهن الحرف طوائف عن هنا العلمي المجتمع يختلف
 البحث في األخالقيات ميةأه على التشديد من فالبد وعليه، xv.الرقابة طريق عن تستمر والتي المهنة أداء تحدد
 والتي اآلخرين حقوق على االعتداء وتالفي الموضوعية تبنّي ضرورة على مؤسس علمي منهج وفق العلمي
 االلتزام وضرورة إنتاجه، حقيقة غير على الباحث بإظهار للحقيقة وتزييف امتيازات على الحصول إلى ترمي
  .العلمي البحث في يالكم الجانب على المراهنة دون والنجاعة بالجودة

  
  :االفتراضي المجال مفهوم: ثالثا

 ذات في تشغيل نظامي تشغيل من مثال المستخدم تمكّن التي المميزة التقنيات من االفتراضية البيئة تعد    
 حيث الوقت بنفس مستخدمين عدة قبل من ذاته الحاسوب باستخدام التقنية تسمح كما الحاسوب، بنفس الوقت
  xvi.البعض بعضها عن مختلفة تشغيل وأنظمة ببرامج  منهم كل يعمل

إلي أن نمط االتصال المتوفر من خالل اإلنترنت شكل فضاءا جديدا يمنح  (Young 2005) طرح يونج   
الفرصة أمام تشكيل مجال عام، وعبر عنه علي أنه مجال يعتمد علي التبادل المجاني لألفكار واآلراء بين 

رمزي وفي موضع آخر يعرفه يونج أنه فضاء عام طبيعي و .المواطنين ويلعب دورا في هدم األنظمة المغلقة
مكون من اتصال اجتماعي مركب يفتح المجال أمام قمع النظم االجتماعية التقليدية ويتصف بأنه مجال تفاعلي 

ويتحرك بحقيقة وهي  Image ، فالمجال العام عبر اإلنترنت هو مجال محكوم بالصورxviiيعتمد على المشاركة
ات القوة، ويصبح المصدر الرئيسي لشرعية المعرفة، حيث تتحدد المشاركة في إطاره بقوة المعرفة وليس بعالق

 Warren المجال العام االفتراضي هو اإلحساس بالجماعة، فالمجال العام االفتراضي على حسب تعريف مايس

Mayes ،( 2009)   هو فضاء طبيعي يحدث داخله تفاعل اجتماعي عام تترك فيه الناس مصالحهم الخاصة
  xviii".اعي العام، يسهل النفاذ إليه وينشغلوا بالقضايا ذات الطابع االجتم

إلى أن اإلنترنت ساعد في تشكيل المجال العام البديل الذي يضم   Zize Rissi (2002)ولقد أشارت رايسز   
األفراد الخارجين عن عالقات القوة والمهمشين والمقصود هنا بالمهمشين هم األفراد الذين لم تمكنهم امتيازاتهم 

من أن المجال العام هو سعي  Habrmass ويتناسب ذلك مع ما طرحه. لعام الواقعيمن المشاركة في المجال ا
 xix.مأسوي لرشد شبه مستحيل

يتضح من ذلك أن االنترنت قدم ميزة نسبية لألفراد الذين يمتلكون المعرفة من المشاركة في تفاعالت المجال 
ويمكن تحديد مفهوم المشاركة االفتراضية . العام الجديد الذي يتيح أعمق سبيل إلي المشاركة بمفهومها الواسع

 Garry التي تتم في سياقات المجال العام االفتراضي كما حددها كل من جاري روبنس ويوشي كاشيما

Robins ،Yoshikashima علي أنها مشاركة تتم عبر البناء الشبكي، والذي يتمثل في مجموعة من الحزم،
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لجماعات أو كيانات مثل الشركات والمؤسسات، ويمثل البناء الشبكي االجتماعية التي تتمثل في األفراد أو ا
  . xxالرابط بين األفراد والمجموعات

من هنا يتضح أن المشاركة في السياق االفتراضي هي تفاعل بين األفراد أو المجموعات يتم من خالل وسيط    
أو اجتماعي، أو علمي يتمخض  اإلنترنت وعبر المجال العام االفتراضي لمناقشة قضايا ذات طابع شخصي

  .عنها منفعة لألفراد أو الجماعات
  التساؤالت عن اإلجابة استنتاج: رابعا

 العلمي البحث تطوير في الباحثون األساتذة ينشئه الذي االفتراضي المجال يساهم: األول التساؤل استنتاج
  :خالل من الجزائرية بالجامعة

فتراضي يساهم في موضوع التعبير عن الذات والحوار الحضاري، اذ فالمجال اال :خاصية التعددية الثقافية  -1
يروج لثقافة احترام الرأي وأفكار األخرين عن طريق توفير فرص التفاعل والمداخالت المستمرة والتواصل بين 
األساتذة الباحثين وبطرق مختلفة، وأعطى فرصة لهم من مختلف التخصصات ألن يكونوا فاعلين من خالل 

  .تهم وكتاباتهم العلمية وتبادلها فيما بينهم وعدم اقتصارها على النخبمساهما
يساهم المجال االفتراضي بشكل ملحوظ في بناء جسور من التواصل بين القائم باالتصال  :خاصية التواصلية -2

نولوجيا ومستقبل الرسالة، مما له بالغ األثر في تفاعل مجموعات األساتذة الباحثين مع اآلخرين، حيث أتاحت تك
المعلومات التعبير عن اآلراء واألفكار حول المادة العلمية المقدمة من حيث تبادل المناقشات واالنتقادات البناءة، 
وتشكيل شبكة لالتصاالت والتواصل تجمع بين الكثير من التوجهات العلمية وتنمية الحوار الهادف والتعود على 

  .تقبل اآلخر مهما اختلفت وجهات النظر
كما يساهم المجال االفتراضي في انتشار الثقافة اإللكترونية بين أفراد المجتمع  :ة البناء الثقافيخاصي -3

والحقيبة اإللكترونية لألستاذ و الطالب، وزيادة استخدام األعمال (وخاصة في مجال التعليم اإللكتروني 
أعداد مستخدمي االنترنت بشكل عام  اإللكترونية ونشرها من خالل استخدام االنترنت، باإلضافة إلى أن ارتفاع

  .يؤدي إلى انخفاض تكلفة أسعار النشر االلكتروني مقارنة بأسعار النشر الورقي
سرعة استجابة مجتمع المجال االلكتروني وسهولة مناقشة الظاهرة أو الموضوع من  :خاصية التفاعلية -4

ادة العلمية من خالل النص المكتوب والصوت وجهات نظر مختلفة يمكّن االساتذة الباحثين من أن يتفاعل مع الم
وحفظ نسخة من النص وسهولة الرجوع للنص في أي وقت أو إرسالها لشخص آخر، أو  والفيديووالصورة 

  .تحكيمه وقراءة انتقادات وآراء اآلخرين على الموضوعالتعليق على المقال العلمي أو 
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اذ يتم تحديث وتجديد  المادة العلمية دون مواعيد ثابتة، فالمحتوى العلمي اإللكتروني يتمتع  :خاصية التحديث -5
بالسبق والقدرة على التفاعل واستخدام الخلفيات والمعلومات األساسية والتحليالت والمقاالت العلمية المنشورة 

 .ات العالقة، مما يضفي تفاعال حقيقياً مع المواد العلميةذ
 هذا في الباحثين األساتذة عالقات تحكم والتي البديلة الثقافة تكتسيها التي األهمية: الثاني التساؤل استنتاج
 :في تتمثل االفتراضي المجال

وفي أسرع وقت وأقل  سرعة انتشار المعلومات ووصولها إلى أكبر شريحة وفي أوسع مجتمع محلي ودولي -1
تكاليف والنقل الفوري لألخبار واألحداث والوقائع ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها مع قابلية تعديل وتحديث 

  .وتجديد األخبار والنصوص اإللكترونية في أي وقت، مما جعله ينافس الوسائل االعالمية التقليدية
ال يحتاج إلى مقر واحد ثابت يحوي كل الفاعلين ألنه يبث  توفير للوقت والجهد والمال، فالمجال االفتراضي -2

عبر االنترنت فهو ال يحتاج إلى توفير المباني والمطابع والورق ومستلزمات الطباعة ومتطلبات التوزيع 
  . والتسويق، والعدد الكبير من الموظفين والعمال

قيقة عن زوار مواقع المجال إمكانيات حقيقية لم تكن متوفرة من إمكانية الحصول على احصاءات د -3
اإلفتراضي، ويوفر مؤشرات عن أعداد قرائه وبعض المعلومات عنهم كما تمكنه من التواصل معهم بشكل 

  .مستمر
يوفر أرشيفا وقاعدة معلوماتية للباحثين في كل وقت، إذ يوفر المجال االفتراضي  فرصة حفظ أرشيف  -4

طيع الزائر أو المستخدم أن يبحث عن تفاصيل حدث ما أو الكتروني سهل االسترجاع غزير المادة، حيث يست
  .يعود إلى مقاالت قديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر اسم الموضوع

إتاحة الفرصة للشباب وشرائح المجتمع كافة للمساهمة بابداعاتهم وهواياتهم وأفكارهم فهو مجال حر للنقاش  -5
  .وتبادل الخبرات والمعارف 

العلمي بين المواقع والمنتديات والمدونات اإللكترونية المختلفة من خالل ما تقدمه من  توسيع دائرة التنافس -6
  .بحوث أفكار و تعليقات تميز أحدها عن األخرى

  :خالصة: خامسا

. الخ... الويب، مواقع الحوار، منتديات النقاش، مجموعات المدونات،: اإللكتروني النشر ثورة زيادة ساهمت   
 االساتذة سلوك طرف من المعزز الثقافي النسق هذا الباحثين، األساتذة قبل من جديد يثقاف نسق بروز في

 البناء في الفئات لهذه االجتماعية المكانة بحكم الجزائرية، بالجامعة االفتراضي المجال ظل في الباحثين
 بعد ذات ثقافية كاتسلو تعزيز على يساعد ما وهذا الكافي بالشكل بعد يوجد لم للمجتمع، القائم االجتماعي
 للبناء المشكلة الفردية الذهنيات دمج و التعاون سلوكات تعزيز في اهتمامهم عدم من يظهر الفردية إلى متوجه

  .االجتماعي النسق يتطلب ما وفق واعية بطريقة للعمل جماعية ذهنية في االجتماعي



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

770 

 الباحثون االساتذة فيه يعمل الثقافي النسق هذا أن في تتمثل الدراسة إليها توصلت التي العامة فالنتائج     
 مجال وايجاد أفكار من أنتجوه ما ونشر للتفاعل مجال وايجاد جهة من العلمي، البحث وتطوير تنمية على
 المجاالت في والحوار للقاء مجاالت ايجاد صعوبة مع خاصة بينهم فيما االجتماعي للتفاعل لواقع مواز

 من االفتراضي المحال استخدام أن إال المجاالت لهذه الباحثين من مجموعة تخداماس من وبالرغم لكن الواقعية،
 يتم ما غالباً المستفيدين حقوق أن ذلك وراء والسبب  الكافي، بالشكل يفعل لم مازال الباحثين االساتذة طرف
 إكساب على القانون ركّز إذا أما التطوير، من مزيد إلى يحتاج ما وهو المستقبل، حول المناقشات في تجاهلها
 إذا أنه الواضح ومن االستمرار، للقانون يكفل لن ذلك فإن والقوى، الحقوق من المزيد التأليف حق أصحاب
: الطرفين بين التعاون على التركيز حينذاك فعلينا اإلنترنت، عصر في االستمرار التأليف حق لقانون أردنا

 غير اإلبداعي التفكير على األولى بالدرجة يعتمد ذلك أن فيه الشك ومما. والمستفيدين التأليف حق أصحاب
  . المشرعين جانب من المسبوق

 بتسجيله يقوم بأن مصنفه حماية يريد من كل على يجب بل يكفي، ال وحده التشريع بأن أيضا القول يمكن كما
  .الشخص هذا حقوق حماية المؤسسة تتولى لكي المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق الوطني الديوان مستوى على

 تطوير في المساهمة أجل من وتثمينها الفكرية للملكية االعتبار إعادة بغرض التوصيات من مجموعة نقترح كما
 في العالم يعرفها التي التطورات لمواكبة العربي والوطن بالجزائر االفتراضي المحال في العلمي البحث ودعم
  :وهي المجال، هذا في الراهن الوقت

 العلمي التطور مع وتتعامل المستقبل تستشرف الفكرية الملكية لحقوق متكاملة راتيجيةإست وضع •
 .والتكنولوجي

 .الفكريـة الملكية حقـوق علي التعدي عن الناجم الضرر لتقييم معايير وضع •

 االقتصادي البعد دراسات في  والـشروع الرقميـة الفكريـة للملكية وطنية إستراتيجية وضع في الشروع •
 .الوطني االقتصاد على وأثرها الرقمية الفكرية ملكيةلل

 االقتصادي البعد دراسات في  والـشروع الرقميـة الفكريـة للملكية وطنية إستراتيجية وضع في الشروع
  .الوطني االقتصاد على وأثرها الرقمية الفكرية للملكية
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  المداخلة عنوان
  الجامعي للطالب  المعرفية العمليات على وتأثيره تعليمية كوسيلة الحاسوب

  :إعداد
 باتنة ،خلضر احلاج جامعة ،"أ" اضرحم أستاذ ،يوسف عدوان الدكتور •

 باتنة ،خلضر احلاج جامعة ،"أ" اضرحم أستاذ لبىن، أمحان الدكتورة •

 

  مقدمة 

 ودهاوج تفرض أن التكنولوجيا استطاعت فقد أبعاده، بكل التكنولوجي والتطور بالتقدم الحالي العصر يتميز
 مما التقدم، هذا من يخلو -طبيعته كانت مهما -  قطاع أي حاليا يوجد أن المستحيل فمن المجاالت، شتى في

  .تحدث التي والتغييرات التطورات هذه مع وحاجاته ظروفه وتكييف مسايرة االنسان على واستوجب فرض

 أجل من التطور عجلة دفع على قادر جيل إلعداد المؤهل تقريبا الوحيد القطاع هو التعليمي القطاع ويعتبر
 وبلورة والمجتمع الفرد تكوين في تسهم التي القطاع هذا مسالك أحد الجامعي التعليم ويعد بالمجتمع، الرقي
 البالد وتزويد اإلنسانية وتنمية العلم وتقديم الفكر ترقية الرئيسية أهدافه فمن معا، والمستقبل الحاضر في مالمحه

 يحمل فهو وبهذا المتقدمة، البحث وطرق المعرفة بأصول المزود اإلنسان وإعداد والخبراء نوالفنيي بالمختصين
  . التعليم عملية من للتحسين متميزة وأجهزة حديثة وبرامج متطورة وسائل استخدام مسؤولية عاتقه على

 مع للتعليم عديدة وأنماط طرق ظهور إلى ووسائله االتصال سبل على طرأ الذي الكبير التطور أدى وقد
 ذلك أي المتعلم، حول المتمركز العالي التعليم لمراحل التدريسي كاالتجاه المعلومات تقنية في المعرفة ثورة فجر

 خالل من يمكن حيث الحاسوب استخدام على القائم التدريس ومنها المتعلم، أنشطة على يركز الذي التدريس
 التفكير منهج األفراد وإكساب الحديثة، التربية نشر ومنها تعليم؛ال أهداف من العديد تحقيق النموذج هذا استخدام
 وحل القرار اتخاذ على والقدرة المستقبلية، للتقنية امتداد هي التي الحديثة التقنية استخدام على والقدرة العلمي

  ). 571 ،2012: الفشتكي(  والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين العالقة وفهم المشكالت،

 العملية في كبيرة أهمية ذو يعد فهو لذا األغراض، المتعددة التعليمية األجهزة من الحاسوب ويعتبر
 الفعال تأثيره هو مميزاته أهم من ولعل. األفضل نحو التعليم عجلة تدفع كثيرة مميزات من يحمله لما التعليمية،
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 ذلك بعد يتمكن لكي التعلم، طريق عن معرفة أو علم إلى وتحويلها تمثيلها وكيفية للمعلومات الفرد اكتساب في
  .الحقا وتوظيفها واستخدامها تخزينها من المتعلم

 العمليات بعض تنمية في الحاسوب استخدام دور إبراز تحاول كونها في المداخلة هذه أهمية تنبع هنا ومن
 العمليات أبرز من تعد والتي والتفكير، الذاكرة اإلدراك، االنتباه، في والمتمثلة الجامعية، الطالب لدى المعرفية
  .واكتسابه تعلمه سيرورة في الطالب يستخدمها التي

 

  : الحاسوب تعريف -

 وذلك ومعاملتها، واختزانها البيانات، باستقبال تسمح بطريقة مصمم إلكتروني جهاز بأنه الحاسوب يعرف
 ما فالحاسوب وبهذا القرار، التخاذ المطلوبة النتائج واستخراج لالستخدام، صالحة معلومات إلى البيانات بتحويل
 هو ما إلى بتحويلها يقوم ثم متعددة، برامج طريق عن بتنفيذها ومويق اإلنسان من األوامر تتلقى آلة إال هو

 :ناحيتين يشمل التعليم عملية في الحاسوب واستخدام. وغيرها أشكال أو رسومات أو معلومات سواء مطلوب

 أجل من للمتعلمين تعطى تعليمية مادة الحاسب يكون أن بها ويقصد تعليمية، مادة الحاسب بوصف - أوال
 عالم في يعشو لكي يحتاجونها التي والمعرف المهارات إكسابهم أجل من الحاسب مع التعامل نم تمكينهم
 تطبيقات مع والتعامل المشكالت وحل المعلومات، معالجة العلم هذا خالل من يستطيعون متقدم تكنولوجي
  )51 ،2010: ومنصور ياسين. (المختلفة وبرامجه الحاسوب

 خالل من معه المباشر وتفاعله للحاسب المتعلم استخدام ذلك ويشمل التعليم، في مساعدة وسيلة بوصفه - ثانيا
 تثري التي الراجعة والتغذية واالستجابات المثيرات من سلسلة طريق عن معها يتواصل مختلفة تعليمية برامج
 استخدام وهي ةفعال تعليمية وسيلة توفير من ذلك يتضمنه ما إلى اإلشارة ويجب. المختلفة جوانبه وتعزز تعلمه
 ثابتة وصور صوت  من فيها تضمينه يمكن وما التوضيحية العروض برامج: مثل التطبيقية الحاسب برامج

 ياسين. (نحوه المتعلمين دافعية وإثارة جاذبيته من ويزيد التعلم يثري الذي األمر وفالش، وفيديوهات ومتحركة،
  )51 ،2010: ومنصور

  .التعليم في مساعدة كوسيلة الحاسوب خداماست على تركز الحالية والمداخلة
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   :التعليم في الحاسوب استخدام مميزات -

 محمد الحافظ عبد( أورده ما خالل من التعلمية العملية في الحاسوب استخدام مميزات أهم إيجاز يمكن
 :يلي كما) 1996 سالمة،

 .التعليم تفريد مفهوم من يقرب مما خاصة بسرعة العمل للطالب كافية فرصا الحاسوب يوفر - 

 .التعليمي الموقف في استجابته حسب فورية راجعة بتغذية الطالب الحاسوب يزود -

 .له المناسبين الزمان و المكان في الحاسوب استخدام للطالب يمكن حيث المرونة -

 طالبال مستوى عن الكشف من يمكن مما أفعاله ردود ورصد الطالب استجابات لتخزين الحاسوب قابلية -
 .التعلم عملية في تقدمه مدى مراقبة عن فضال تعترضه التي الصعوبة مجاالت وتشخيص

 .الذاتي التقويم من الحاسوب يمكن -

  . نشطة دينامية عملية التعلم أن الطالب إدراك من الحاسوب ييسر -

 . التعليمي التفاعل نحو ويوجهه الطالب وجهد وقت في اقتصادا الحاسوب يوفر -

 –  229  ، 1996:سالمة . (للذات إيجابيا مفهوما ينمي و بنفسه، الطالب ثقة زيادة في الحاسوب ميساه -
230.(  

   :الحاسوب باستخدام التعليم برمجيات أنماط بعض -

 مقررات لتكون الحاسوب بواسطة وبرمجتها تصميمها يتم التي المواد تلك التعليمية بالبرمجيات المقصود 
  :يلي ما ذكر يمكن الهاأشك بين ومن دراسية،

 شاشة على المعروضة المواد بكثرة غيره عن البرامج من النوع هذا يتميز: المتفاعل الخاص التعليم -أ
 دراسية، مادة كـل طبيعة باختالف تحقيقه المراد الهدف حيث من المعروضة المادة هذه وتتنوع الحاسوب،
 .المتفاعــل والفيديو والصورة، الصوت، مثل ائقةالف الوسائط نظام البرامج مـن النوع هـذا ويستخدم

ويختلف هـذا النوع من البرمجيات التعليمية عن التدريب والمران؛ مـن حيث عـدم اكتفائه بمراجـعة 
المادة الدراسية التي درسها الطالب فـي الصف، بل يقـدم المفهوم أو الفكـرة، ويشرحها، ثـم يقدّم األمثلة 

 ) 2013: عبادي( .هم الطالب لها؛ األمر الذي يساعد في تنمية المهارات لدى الطالبالتي تساعد على ف

 :يلي ما التعليم هذا مميزات أهم ومن
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 .االنفرادي التعليم أهداف يحقق أنه -

 . منفصلة خطوات بشكل التعليمية المادة يقدم أنه - 

  .أخرى فكرة إلى االنتقال لقب منها والتمكن فكرة أية لتعلم الكافية الفرصة الطالب يعطي - 

  .نفسه مع يتنافس بذلك وهو قدراته مع تتناسب التي بالسرعة بالتعلم الطالب يقوم - 

 .مقّنن و منظم بشكل المادة تعرض  - 

 من مميزا نمطا الحاسوب بواسطة التعليمية البرامج من النوع هذا يتضمن :المهارات الكتساب التدريب -ب
 في تعزيزا الحاسوب يعطيه ثم سريع بشكل الحاسوب إلى الطالب يستجيب بحيث سوبوالحا الطالب بين التفاعل
 عند الطالب أخطأ ما إذا إجابته لتصحيح أكثر أو أخرى فرصة ويعطي راجعة كتغذية إجابته لصحة تأكيد الشكل

 :النمط هذا فوائد من و االستجابة

 . الطالب لدى والرغبة الحماس يثير  - 

  . أحد مراقبة دون للتدريب كافية فرصة الطالب يعطي - 

  الطالب استجابات نتيجة حسب التدريب في يستمر بحيث التعلم على الطالب قدرة ضوء في البرامج يكيف - 

 )516 ،1996: سالمة(. بأول أوال تحصيلية بنتيجة الطالب يزود - 

 بحيث الطبيعة، في ما لظاهرة  تكراراً المحاكاة تمثل بالحاسوب المعززة التعليمية البرامج في :المحاكاة -ج
 يواجه البرامج هذه ففي تكلفتها؛ الرتفاع أو لخطورتها نظراً خارجها، أو الصف غرفة داخل تنفيذها يصعب
 بوساطة الحياة من مفهوم تدريس أو للتعلم فاعلة تقنية بذلك فهي مشابهة، بطريقة له تقدم واقعية بمواقف المتعلم
 إليها ينظر بل فحسب للمتعلمين حافزاً باعتبارها للمحاكاة ينظر وال يشبهه، شيء حضاراست أو المفهوم هذا تقليد
 العملية حياتهم في لها سيتعرضون التي للطريقة مشابهة بطريقه يتعلمون المتعلمين جعل على قادرة أنها على

  .الحقيقية

 اإلجابات تقود فقد لبالطا من عليها إجابات تتطلب التي األسئلة بعض الشاشة على تعرض :الحوار  -  د
 من متعددة إجابات تتطلب أسئلة شكل في اإلجابات تكون أو باألولى مرتبطة أخرى أسئلة إلى

  . الحوار أو االستفسار في طريقته تغيير إلى الطالب يقود أن يمكن بدوره الذي الحاسوب
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  :االنتباه على تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام تأثير -

 مثير على اإلدراك تركيز على تنطوي معرفية عملية االنتباه أن المعرفي النفس علم علماء أغلب يتفق
 على تنطوي عملية االنتباه إن: بقوله االنتباه تعريفات) 1994 الزيات،( ويلخص. مثيرات عدة من معين

  .تباهاالن لموضوع الميل أو واالهتمام والقصد، والتركيز االنتقاء، أو االختيار أهمها تميزه خصائص

 توفر مع مثيرات عدة بين من مثير اختيار على تنطوي بأنها تتميز االنتباه عملية أن إلى التعريف هذا يشير
 ال الذي القسري اإلرادي االنتباه حالة باستثناء المثير، لهذا االنتباه في والرغبة التركيز في النية أو القصد
      والقصد الدافعية يتطلب

 الحالة وهو. الفرد يهم معين مثير نحو والموجهة المركزة االستجابة بأنه النتباها) 2012 حماد،( ويعرف
 انتقاء وهو. الحاجة حين إلى به واالحتفاظ الذاكرة في تخزينه ويجري التعلّم، معظم أثنائها في يحدث التي

  ) 1 ص ،2012: حماد( .غيرها دون عليها والتركيز الشخص اهتمام تثير التي المنبهات

 والتلقين الحفظ روتين من الطالب تخرج مشوقة وسيلة لكونه الطلبة، انتباه جذب على الحاسوب لويعم
 وما أتذكره أراه وما أنساه أسمعه ما" القائل الصيني المثل من إنطالقا التعليم، كفاءة من يزيد مما العمل، إلى
 من يزيد مما الطلبة انتباه جذب في الةفع أداة الحاسوب من تجعل التي العوامل أهم ومن". أتعلمه بيدي أعمله
 : يلي ما ذكر يمكن الطالب معرفة صقل على تعمل التي لالنتباه الموالية المعرفية العمليات كفاءة

 االنتباه، سعة من تزيد التي الحيوية العوامل من العديد على الحاسوب يشتمل حيث: العرض أساليب تنوع -
 الجهاز، شاشة على والشرائح الصوتية والتسجيالت التعليمية األفالمو الشفافة الصور عرض خالل من وذلك
 تعد والتي والحداثة،  الجدة الحركة، فيها جديدة بصورة التعليمية، الخبرات تقديم في منه االستفادة من يمكن مما
 والدليل الساكنة، اءاألشي من أكثر اإلنسان انتباه تجذب المتحركة فاألشياء االنتباه؛ في المؤثرة العوامل أهم من
 التي الجديدة المنبهات أن كما. الثابتة اإلعالنات من لالنتباه أجذب المتحركة الكهربائية اإلعالنات أن ذلك على
 مغاير حدث فأي ذلك وعلى لديه، المألوفة المنبهات من أكثر انتباهه تجتذب مرة ألول الشخص خبرة في تدخل
  . غيره من ثرأك االنتباه يثير بأن كفيل للمألوف

 بينها وعالقات مفاهيم من المكونة المعروضة المادة بكثرة االلكترونية التعليمية البرامج تتميز: العرض إعادة - 
 مما مرات، عدة التعليمية المادة عرض إعادة إمكانية مع ،)25 ،2003 :والسرطاوي سعادة ( ذلك وغير وأمثلة
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 تكرر كلما أنه عن فضال هذا األولى، المرة في لها ينتبه لم جديدة تمعلوما إلى الطالب انتباه إمكانية من يزيد
  .الملل إلى يؤدي قد الكثير التكرار أن إذ المعقول؛ اإلطار في لكن تأثيرا، أكثر كان كلما المنبه

 أو رسومات أو صفحات أو فقرات أو أطر شكل على الحاسب في التعليمية المواد تقدم: العرض طبيعة -
 تبين ولقد التعليمية، المادة عرض في سيادة األكثر هو البصري الطابع يجعل مما العرض شاشة لىع ...أشكال
  .الكلمات من لالنتباه إثارة أكثر الصورة أن االنتباه مجال في ُأجريت التي الدراسات من

  :االدراك عملية على تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام تأثير - 

 العالم عن العضوية تتعرف طريقها عن التي والسيرورات الميكانيزمات مجموعة أنه على اإلدراك يعرف
 معرفية وظيفة أساسا ولإلدراك الحواس، طرف من إعدادها يتم التي المعلومات بواسطة وهذا محيطها وعن
:  Dictionnaire Fondamental de la Psychologie, 1997, P( الحواسية المعطيات تحليل في تتمثل
898.(  

 المنبهات، تلك معاني وتفسير الحواس بها تتأثر التي المنبهات بين تمييز عملية أنه على كذلك عرفي كما
 :الجسماني( .المنبهات تلك لطبيعة والتفسير والتعليل والتصنيف الغربلة تتضمن الدماغ يؤديها معقدة عملية وهو

  ).11 ص ، 1994

 الطاقة تحويل بعد وهذا الخارجي، والعالم المحيط على التعرف بواسطتها يتم عملية هو فاإلدراك وبهذا
 حول من تدور التي واألحداث المرافق حول معلومات إلى الطاقة تلك يترجم بدوره الذي الدماغ إلى الحسية
  .الفرد

 استخدام ويساعد للطلبة، تقدم التي العلمية المواد وتفسير فهم في الهامة المعرفية العمليات من يعد واإلدراك
  :يلي ما خالل من وذلك للمعلومات، الطلبة إدراك وتعزيز تحسين على التعليمية  العملية في سوبالحا

  .وأفضل أسرع المثيرات إدرك كان كلما كبيرة االنتباه درجة كانت كلما حيث: االنتباه درجة في الزيادة -

 بناء على الطالب تساعد التي المتعددة، الوسائط استخدام خالل من وذلك: العلمية المادة عرض تحسين - 
  .اإلدراك كفاءة من يزيد مما) 52 ،2010: ومنصور ياسين( للمعلومات عقلي) تصور( نموذج

 يمكن ال التي الظواهر من الكثير فهناك: دراستها المراد للظاهرة جيد إدراك الطالب إكساب على المساعدة -
 بين العصبية السيالة كانتقال مباشرة، بصورة إدراكها للمحاضرة، االستماع أو القراءة خالل  من للطالب
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 استخدام فإن لذا ،)ومتكاملة مرتبطة صورة بناء( وإدراكها الظواهر هذه فهم عليه يصعب مما المختلفة، المشابك
  .الجيد الفهم من الطالب تمكن توضيحية صور عرض على يساعد الحاسوب

  :الذاكرة على تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام تأثير - 

 المعقدة؛ العملية هذه حول المختلفة النظر وجهات يمثل أن يمكنه للذاكرة ومحدد واحد تعريف يوجد ال
 المعالجة ان إال تماما، الحاسوب مثل وذلك المعلومات، لمعالجة نسق عن عبارة الذاكرة بأن يرى من فهناك

 ص ،2003: عشوي(. ونفسية فيزيولوجية عوامل عدة فيه تتدخل ديناميكي أساس على تكون للمعلومات
 مع التعامل خاللها من يتم المراحل من مجموعة عن عبارة الوجهة هذه حسب فالذاكرة وبهذا). 230

 العوامل وبين ناحية، من بينها فيما المراحل هذه بين ديناميكية تفاعلية عالقة توفر خالل من وذلك المعلومات،
  .أخرى ناحية من المراحل وهذه الفيزيولوجية النفسية

 المستودع وهي الحية، الكائنات كافة لدى موجود البشري، العقل من جزء هي الذاكرة بأن يرى من وهناك
 وهي الحواس، طريق عن أو الخارجي العالم طريق عن اإلنسان اكتسبها التي والتجارب االنطباعات لكافة

 سارة غير أو سارة كانت ءسوا ومشاعر أحاسيس معها وترتبط ذهنية، صور شكل على توجد انطباعات
 من تحول بل هي كما تبقى ال الذاكرة في بها االحتفاظ يتم التي فالمعلومات) 16ص ،2002: الزراد( لإلنسان
 المعلومات هذه كون عن فضال هذا. الترميز أو بالتشفير يعرف ما وهذا ورموز، صور إلى الطبيعية حالتها
  :أقسام ثالثة إلى غالبا لذاكرةا وتصنف. بها المرتبطة باالنفعاالت تحتفظ

   :الحسية الذاكرة -أ

 على موجزة انطباعات إلى وتشير.  (registre sonsoriells) الحسي المسجل أو بالمخزون تعرف وهي
 من بمجموعة تمتاز وهي. الحسية الذاكرة في للحظات به يحتفظ فإنه معين منبها  الفرد يستقبل فعندما الحواس

  :يلي فيما هاإيجاز يمكن الخصائص

 5 - 4 حوالي بنقل تسمح حيث المدى، قصيرة والذاكرة الحواس بين المعلومات لتمرير الحسية الذاكرة تنظم* 
 حسب صورة أو جملة أو حرفا أو كلمة تكون قد المعرفية الوحدة أن علما. الواحد الوقت في معرفية وحدات
  .المعالجة نظام

  .الحسي المثير زوال بعد الثانية تتجاوز ال قصيرة لمدة المعلومات الحسية الذاكرة تخزن* 

  )124 ص ،2004: العتوم. (للمعلومات معرفية معالجات بأي الحسية الذاكرة تقوم ال* 
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 :المدى قصيرة الذاكرة - ب

 كذلك تعرف وهي ،(Mémoire immédiate)المباشرة أو الفورية الذاكرة اسم كذلك عليها ويطلق
 المرء يستطيع التي المرئية أو الشفهية المعلومات تمثل وهي. العاملة والذاكرة فاعلةال كالذاكرة أخرى بمسميات

  .عليها األول االطالع بعد ذاكرته في وقتيا بها يحتفظ أن

 من( قصير لوقت المعلومات من محدد بعدد االحتفاظ فيه الشخص يستطيع وقتي مخزون هي الذاكرة وهذه
  :الذاكرة هذه يزاتمم ومن). دقائق عدة إلى ثواني عدة

  .معرفية وحدات سبع التخزين على قدرتها تتعدى ال إذ كثيرة؛ معلومات تخزين على قدرتها عدم* 

 يسهل الذي األمر أحادي، شكل في منفصلة أجزاء في تذكرها من بدال مجموعات في المعلومات تجميع* 
  )232 ص ،2003: عشوي. (عملها

  :وظائف ثالثة المدى قصيرة وللذاكرة

  .اآلني لالستعمال المعلومات جمع* 

  .المدى طويلة الذاكرة في لها الفعال التخزين أجل من المعلومات معالجة* 

: عشوي. (المدى قصيرة الذاكرة في وتجديدها المدى طويلة الذاكرة من المعلومات هذه استرجاع إمكانية* 
  )232 ص ،2003

 :المدى طويلة الذاكرة -ج

 له فتسمح قديمة تجارب خالل من المكتسبة للمعلومات المستمر أو الدائم حتفاظاال الفرد يستطيع بفضلها
 قد طويلة، زمنية ولفترات المعلومات من جدا كبيرة بكمية االحتفاظ تستطيع التي الذاكرة وهي باسترجاعها،

 الذاكرة أو مدىال طويلة بالذاكرة تسميتها إلى بالباحثين أدى ما وهذا سنوات، عدة إلى األحيان بعض في تصل
  .الدائمة

  :يلي ما خالل من الذاكرة تحسين في فعاال دورا الحاسوب بواسطة التعليم يلعب

 معا تعمل ونصوص أصوات صور، على الحاسوب بواسطة التعليم يشتمل أن يمكن: المحتوى في التنويع  -
 أسرع بشكل واسترجاعها أفضل بشكل المادة استذكار الى يؤدي مما الدماغ، من عديدة مناطق في ذاكرة لبناء
  ).378 ،2008: وآخرون عبود( .الحاجة عند
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 يجعل الذي األمر مرات، لعدة الشرح تكرار سهولة الحاسوب طريق عن التعليم يوفر: الشرح تكرار سهولة -
 في تطويره وتم ،)1968 سنة وشيفرن اتكنسون( قدمه الذي النموذج يوضحه ما وهو تصلدا، أكثر الذاكرة
 الذاكرة، موضوع في والباحثين العلماء قبل من قبوال النماذج أكثر من يعد والذي ،)م1977و م1971( سنتي
 الحسي، التسجيل طريق عن المدى القصيرة الذاكرة إلى تدخل الفرد يتلقاها التي المعلومات أن يفترض وهو
 عن فضال الخفوت، أو التضاؤل لخال من تفقد أو التكرار أو اإلعادة طريق عن الذاكرة هذه في تبقى أن فإما
 ينتهي ال هنا فالتكرار الفرد، تهم التي المعلومات تكرار طريق عن المدى الطويلة الذاكرة إلى تنتقل قد ذلك

  .المدى الطويلة الذاكرة إلى انتقالها يسبب أيضا بل المدى، القصيرة الذاكرة في المعلومات على بالمحافظة

   :التفكير على تعليمية سيلةكو الحاسوب استخدام تأثير - 

 من الكثير معرفة طريقها عن يتم عليا عقلية عملية يمثل التفكير بأن) Wilson، 2002 ويلسون( يرى
  )39ص ،2003: سعادة( وتقبلها وفهمها وتذكرها األمور

 نشطة عملية عن عبارة أنه على التفكير) Heiman & slomianko، 2002 وسلوميانكو هايمان( ويعرف
 والمعقدة، الصعبة المشكالت حل إلى والبسيطة العادية اليومية األحالم بين تتراوح كثيرة أحداث على ملتشت
 أو ما منظر مالحظة أو معين بواجب القيام مثل متعددة ألفعال مصاحبا مستمرا داخليا حوارا تشكل وأنها
  )39ص ،2003: سعادة. (محددة نظر وجهة عن التعبير

 المثار) التداعيات( والترافقات والرموز لألفكار الموجه الهادف التدفق بأنه) خلف المسيح عبد( ويعرفه
  )2009: خلف. ( وشاذ طبيعي يكون قد.  موجه نهائي استنتاج إلى والمؤدي واجب أو بمشكلة

  :يلي فيما أهمها إيجاز يمكن مهارات عدة خالل من يتم االنساني والتفكير

  حرفيا الصياغة وإعادة التذكر ملوتش: الدنيا التفكير مهارات - 

 تكوين المفهوم، تكوين التصنيف، المقارنة، التوضيح، األسئلة، طرح وتتضمن: الوسطية التفكير مهارات -
 االستدالل التلخيص، التخيل، التمثيل، الفروض، فرض التنبؤ، االستنتاج، ،)التعليل( التفسير التطبيق، التعميمات،
  .والتحليل

  .المشكالت وحل الناقد التفكير القرار، اتخاذ من كل وتشمل: العليا يرالتفك مهارات -

 التفكير مهارات استخدام وتنمي تسهل التي الوسائل من التعليمية العملية في الحاسوب استخدام ويعد
  :ذكر يمكن التعليمية العملية في الحاسوب استخدام خالل من تنمى التي المهارات أهم ومن المختلفة،
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 التعليم ويتم الحاسوب، محاكات عملية استخدام خالل من وذلك: والتحليل واالستنتاج المالحظة مهارة ةتنمي - 
 مرورا أخرى إلى نقطة من المرور المتعلم يتابع حيث االستكشاف أسلوب باستخدام الطريقة هذه في

 المناسب، القرار باتخاذ  لقيتع الذي النهائي االستنتاج إلى يصل حتى بينها ويربط يتفهمها التي بالمالحظات
 التي بالقرارات تتعلق التي االلكتروني الحاسب في تدخل خاصة ومعلومات برامج استخدام الطريقة هذه في ويتم
 للمتعلم األسئلة  يوجه الذي االلكتروني الحاسب في القرارات هذه تقدم ثم الواقعية، المجاالت في المتعلم يتخذها
: 2010 ومنصور، ياسين. (الواقعي المجال في قرار كل اتخاذ عن تنجم التي لنتائجوا المعلومات عليه ويعرض
52(  

 احتساب المتعلم ذهن إلى يتراءى حيث التطبيقية العلوم تعليم مجال في خاصة ذلك ويتم: تنمية  مهارة التنبؤ -
 المتوافرة المعلومات بعض ىعل باالعتماد ويقوم ؟...الممكن من هل ؟...أنني لو ماذا فيسأل والتنبؤ، الفرضيات
   .نفيها أو إلثباتها والتجريب للفحص الفرضية إخضاع إلى يسير ثم مشكلة، حل أو ظاهرة لتفسير

 في السفلى التفكير قدرات ذلك أثناء في ويستخدم اآللي، الحاسب تطبيقات المرء يتعلم: االبداعي التفكير تنمية - 
 يتمكن وعندما. اإلجرائية الخطوات تنفيذ أثناء في واالنتباه التركيز في جهدا ويبذل والتعليمات، اإلرشادات تعلم
 أو تلقائية بطريقة اإلجرائية بالمعرفة يقوم المطلوبة الخطوات إجراء من الممارسة خالل من المتدرب أو المتعلم
 بمهارات للقيام الذاكرة غتفر مستغلة العليا التفكير قدرات تقوم وبالتالي. انتباه أو تركيز أي تتطلب ال واعية ال

  وتحليلها المعلومات جمع في أي أعلى، قدرات ذات تفكير

 والتنظيم التصنيف عملية تسهيل نتيجة البيانات تحليل عملية تسهل اآللي الحاسب تطبيقات برامج جميع إن
 وتحليل جمع فقط يسهل ال إدراكية أداة بأنه اآللي الحاسب يوصف ما وكثيرا. التحليل عملية يسهل بالتالي والذي

 اآللي الحاسب استخدام تعلم ولعل. وابتكاري إبداعي تفكير وتوفير لتوليد استخدامها أيضا يسهل بل المعلومات
  .والتفكير لإلدراك كأداة باستخدامه للمتعلم البصيرة من نوعا يعطي

   :خاتمة 

 انتباه جذب في تعليمية كوسيلة بالحاسو الستخدام اإليجابي الدور يتضح سالفا عرضه تم ما ضوء على
 الدور يبين مما للتفكير، األساسية العمليات بعض وتنمية الذاكرة تصلد وزيادة وتقويته، اإلدراك وتعزيز الطلبة،
 تدرجه خالل يكتسبها التي المعرفية الحصيلة وزيادة الجامعي، الطالب تكوين تحسين في للحاسوب الفعال

  .تخرجه بعد والمهنية العملية الحياة في الفعال قهاتطبي من يتمكن لكي الجامعي،
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 بدأ أمريكا ففي التدريس، في الغربية الدول من العديد اعتمدتها جديدة كطريقة بالحاسوب التعليم ظهر ولقد
 في أشده بلغ حتى التعليمية المواد بعض برمجة تمت ثم الجامعات في اإلدارية األمور في الخمسينيات في

 ومنه 1984 سنة األردن في بدأ حيث العربية الدول وبعض وبريطانيا وسويسرا، فرنسا إلى ثم نوم السبعينيات
  ).226 ،1996: سالمة(      ...، 1988 سنة الكويت إلى

 انضمامها بوادر بعض بدت ولذا المجال هذا في عالمي تطور من يحدث عما منأى في الجزائر تبق لمو
 في الشروع هي الخطوات أولى فكانت األخيرة، السنوات في البشري نجازواإل التعليم لتطوير الحضاري للركب
 أغلبب الحاسوب ألجهزة مخابر وضع تعليمة كانت وبعدها ، الخدمة أثناء الحاسوب جهاز على المكونين تكوين

  .ياتهبدا في يزال ال الجامعي التعليم في الحاسوب استخدام إن إال ،االنترنيت وإدخال والثانويات الجامعات

  :التالية التوصيات إدراج يمكن لذا

  .الطلبة قبل من استغاللها فرصة وتوفير ،الجامعات مختلف في اآللي اإلعالم مخابر تجهيز  - 

  .الطريقة بهذه تدرس التي المواضيع لسائر البيداغوجي العلمي الجانب توفير - 

 عمل طاقم إلى تحتاج والتي التعليمية تالبرمجيا عدادإ في جيد مستوى لبلوغ عميق بشكل المكونين تكوين - 
  .متخصص
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 قسم طالب تحصيل في الحاسوب استخدام على القائم التعلم أثر ،)2012( عدنان هاشم الفشتكي، -11
 جامعة مجلة إبراهيم، جمعة: مشاركة فواز، اهللا عبد: إشراف ،اليرموك بجامعة التربية كلية في العلوم
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 في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام): 2010( فالح حاتم ومنصور، خضر سمير ياسين، -12
 .2 العدد ،1المجلد والحسابات، للرياضيات الكوفة مجلة ،الحديث التعليم

13- Dictionnaire Fondamental de la Psychologie ( 1997), La rousse, France : Bordo 
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ان املداخلة عنو  

 
بورقلة  واقع تطبيق التقييم اإللكتروين عرب الواب من قبل أساتذة التعليم العايل  

نرجس زكري جامعة ورقلة . حممدي فوزية جامعة ورقلة      أ. د  
              

  : امللخص 
التعليم  إلى تقديم خطوات تطبيق التقييم اإللكتروني عبر الواب من قبل أساتذةتتعرض هذه المداخلة 

العالي  وذلك وفق تقديم خطوات إنجاز أسئلة االختبارات باختالفها الموضوعية باختالفها أو األسئلة المفتوحة 
  .  عبر االنترنت

أما الجانب الميداني ونظرا ألن الدراسة استكشافية فقد تم اختيار عينة من أساتذة جامعة ورقلة  وقد تم تطبيق 
عبر األنترنت   ييمواقع تدريب األساتذة الستخدامات التقمن بنود تتعرض ل استبيان لغرض الدراسة يتكون

وباختالف المستويات ذلك باختالف الكليات والتخصصات لمتابعة الواجبات واألعمال التطبيقية واإلشراف و
،  محاضر أستاذأستاذ تعليم عالي   :لألساتذة  الدرجة العلميةواستخداماته باختالف ليسانس ماستر  دكتوراه  

اآلفاق المستقبلية وسبل ترقية التقييم والتقويم اإللكتروني من ، والصعوبات المادية و التدريبية ، وأستاذ مساعد  
 .أجل تقييم فعال وموضوعي 

   خص باللغة الفرنسيةالمل
 cette intervention  présente des mesures d'évaluation électroniques  destinées à des professeurs de l'enseignement 
supérieur , en concordance avec les mesures tendant à  accomplir des tests  d’examens objectifs variés ou des questions 
ouvertes sur Internet . 
Du côté pratique, et puisque l'étude est de découverte, une frange de professeurs de l'Université de Ouargla ont été 
selectionnés  et soumis  à un questionnaire dont le but consiste à mettre en évidence la réalité de la teneur de la formation 
des enseignants pour l’évaluation et le suivi des travaux en ligne et ce en fonction des différents niveaux entre disciplines, 
facultés et classes tels la licence, Master ou Doctorat Il mets également en exergue ses applications en fonction des 
differences de niveau scientifique entre professeurs ( Professeur de l'enseignement supérieur chargé de cours , professeur 
assistant) , et ses difficultés pratiques et financières,ainsi que ses perspectives d'avenir et ses moyens pour améliorer 

objectivement et efficacement l'évaluation et le calendrier électronique.  
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لتعلم وهو يهدف إلى معرفة درجة النجاح أو الفشل في تحقيق مقوم أساسي لعملية ا يعد التقويم الجامعي 
األهداف المرجوة من تدريس المقاييس وتقويم ما يتطلب ذلك ، وفي ظل ما يشهده عالم المعرفة من تزايد 
متسارع للمعلومات وجب إيجاد أساليب ونماذج تعليمية جديدة لمواكبة التحديات المطروحة من خالل إستغالل 

يه العلم في ميدان تكنولوجيات المعرفة واإلتصال، لذا ظهر نوع آخر من التعلم وهو التقويم ما توصل إل
 التعليم " العديد من الصيغ واألساليب التعليمية كان في مقدمتها تجاوبا مع عصر العولمة فقد تطورتاإللكتروني 

 إدارة نظم ؛ والذي يمثل ثورة في النظم التعليمية  حيث اوجد فلسفة وأدوارا ومزايا جديدة في "االلكتروني

  . وسائر مكونات العملية التعليمية والتعلم التعليم عمليتي وفى طبيعة التعليم
 : لتعليم المعزز بالحاسوبتعريف ا -1

و يهدف في ، هو نوع من  التعليم يعتمد على الحاسوب كمساعد أساسي في العملية التعليمية التعليمة
حيث يمكنه العمل على إحداث درجة معينة من النمو  ، نهايته إلى بلوغ الطالب مستوى جيد من التعلم الذاتي

عرض المعلومات على الجهاز، ويقوم  بتم بداية توذلك وفق إتباع عناصر ، على مستوى المهارات الذهنية 
المدرس بدوره المتمثل في توجيه الطالب وإعطائه فرص ليتدرب بغرض  استيعاب المعلومات بشكل جيد ومن 

   .أداء الطالب بتغذية راجعة فوريةثم يتسنى لللمدرس تقويم 
ويؤكد محمد الحيلة على مساعدة الحاسوب لوظيفة األستاذ في عمليات التقويم المستمر وتصحيح إستجابات     

المتعلم أوال بأول، وتوجيهه ووصف العالج المناسب ألخطاء المتعلم، مما يمد المتعلم بتغذية راجعة فورية 
م التعلم المناسب لطبيعة المتعلم كفرد مستقل له مستواه الخاص، وإهتمامه وسرعته وفعالة، ويكون من شأنها تقدي

  .)323:، ص2000محمد الحيلة،.(مما يجعل من الحاسوب وسيلة جيدة للتعلم
 االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة بأنه ويمكن تعريفه بعد، عن التعلم أشكال من شكل هواإللكتروني  التعلم    

بأسرع  للمتعلمين المعلومات إيصال أجل من اإلنترنت وبوابات المتعددة والشبكات والوسائط كالحاسوب الحديثة
 .للمتعلمين  األداء هذا أدائها وتقييم وقياس وضبطها التعليمية العملية إدارة من تمكن وبصورة تكلفة وأقل وقت
  ) 183:ص 2010جمعة حسن إبراهيم ،(
 المعلومات لتقنيات والمطوع على الطالب ، المرتكز التعلم من النوع ذلك هو بأنه" جمعة إبراهيم"يضيف  و 

 العصر في هاوتسارعها انتشار التعلم أنماط أكثر من أصبح  وقد التعلمية، /التعليمية العملية في واالتصاالت

  ) 196، ص  2010 جمعة حسن إبراهيم،(. الحاضر 
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 :اإللكتروني التعلم مميزات
  . مع الحاسوب التعامل المدرس والمتعلم  يستطيع إذ المدرس والمتعلم،  جانب من ستخداماال سهولة1-
 .اإللكترونية المكتبة خالل من وموثقة متنوعة علمية مواد تقديم في المساهمة 2-
 التعلم ومخرجات مدخالت مع التعامل خالل من واالبتكار اإلبداع المدرس فرص  و المتعلم إعطاء 3-

 .ياإللكترون
 وتقويم اإلجابات وتسجيل المعلومات لعرض متعددة وسائط يوفر و ،التقليدي التعليم مع بالمقارنة التكاليف قلة 4-

  .التعلم
 . المدرس والمتعلم  قبل من التجارب أو التجربة أو النص إعادة أي بالتكرار يسمح _5
  .لموالمع للمتعلم الفعالة والمشاركة التفاعل من عالية درجة يوفر _6
 .الذهنية التراكيب نمو مجال في هائلة كامنة طاقة يخزن _7
 .اآلخرين مع وتبادلها وتنوعها المعلومات وتخزين والسرعة بالدقة يمتاز_8
 .والمعلم المتعلم يرغبها التي المواضيع اختيار حرية يوفر _9
 . المناسب الوقت في المناسب التعزيز يقدم_10
 للمتعلم واألمان السالمة شروط اإللكتروني التعلم يوفرووالتطبيق  النظري بين الصلة اإللكتروني التعلم يعمق_ 11

 .ولللمدرس
 على يساعدود والجه الوقت اإللكتروني التعليم يوفركما عالية  بدقة الواقع بمحاكاة اإللكتروني التعلم يسمح_ 12

  .   العلمي التفكير تنمية
جمعة حسن ( .والمعلم الطالب بين اللغوي االتصال صعوبات من ليقلو سهولة أكثر التعلم عملية يجعل_ 13

  ) 200، ص 2010 إبراهيم 
وإنطالقا من إعتبار الحاسوب الجهاز األساسي الذي يقوم عليه التعليم اإللكتروني، فإننا سنتطرق فيما يلي إلى  

 .   أهم العناصر ذات الصلة به

في إبراز أهمية استخدام الحاسوب من الوضعية السلبية وننطلق  :أهمية استخدام الحاسوب في التعليم-2
  : للعملية التعليمية التعلمية التي يحتلها كل من  المدرس والطالب 

المدرس بقلة فاعليته وعدم إيصاله للمعلومات بشكل مناسب من خالل استعماله الطرق الغير نشطة، المتعلم   - 
وهذا خالل جميع مراحل . ن خالل توظيفه للقدرات العقلية الدنيابكسله وإعتماديته وقلة دافعيته إلنجاز المهام م
  .التعلم من رياض األطفال وانتهاء بالجامعة

هذه الوضعية الحرجة ساعدت على توجه الجميع نحو تقنيات حديثة يمكن استغاللها في المجال التربوي من  - 
  .كفاءات المسطرةأجل تالفي كل ما من شأنه إعاقة التقدم العلمي وتحقيق األهداف وال
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وبشكل أدق " أهم ما يميز جهاز الحاسوب هو طاقاته الهائلة التي تعمل على تنمية التراكيب والمهارات العقلية -1
." يساعد على تنمية الحواس والقدرات اإلدراكية حيث يقلل من األعمال الشاقة التي يقوم بها العقل البشري

وذلك من خالل استعمال البرمجيات التعليمية التي تهيؤ  .)54:، ص2001فوزي الشربيني، عفت الطنطاوي،(
فرصاً أكبر للبناء المعرفي عن طريق التعلم الذاتي وكذا تنمية األداء الكتابي والتعبيري، اللذان يمكن معالجتهما 

 .   بسهولة على الجهاز كما أنه يراعي الفروق الفردية

طة حيث أنه ساعد على تحديد األهداف السلوكية أعطى الحاسوب منحى جديداً لتوظيف طرائق تدريس نش -2
المطلوب تمثلها من قبل المتعلم، ومكن من إجراء تحليل دقيق للمضامين التعليمية، كما ساعد على توضيح 

 .المفاهيم وإزالة الغموض وعمل على إيجاد عنصر التشويق أثناء عمليتي تعلمه وتعليمه
من خالل سلسلة من العمليات المترابطة، مثل التحليل والتركيب،  يتولى الحاسوب مهمة تنظيم المعرفة ونقلها -1

االختزال والتصنيف ، والترميز وإعادة البناء والتشكيل، حيث يتعلم الطالب استعمال جميع حواسه للقيام 
بوظيفته، كما أنه يستطيع اإلطالع على نتيجة استجابته في حينها، فتعزز التغذية الراجعة المعلومات لديه 

  .خزنها ويسترجعها وقت الحاجةلي
يوفر الحاسوب من وقت  المدرس والطالب، كما أنه يساعد على تخطي نقص كفاية المعلمين ويمكن من توفير  -2

كما أنه يوفر أسلوب المرن في عرض الفقرات التعليمية بأسلوب موحد "التفاعل مع البرنامج التعليمي،
  .)158:، ص2005رمزي عبد الحي،."(للجميع

المتعلمين من االندماج في الحياة من خالل توفير فرص العمل ، وتحقيق نوع من الرضا النفسي والمادي يمكن  -3
 .وعن طريقه يكون  المدرس متعلم وموجه في نفس الوقت.). 128:عبد الكيل الفار، نفس المرجع ، ص. ( 

المناسب لتحسين المستوى بما  يعطي تقارير عن األداء في أكثر من إختبار، لتخطي نقاط الضعف باتخاذ القرار -4
 .يتناسب مع تحقيق الهدف من العملية التعليمية

 .)158:، ص2005رمزي عبد الحي،( 

إذن هناك الكثير من األهميات التربوية للحاسوب، والتي اليمكن حصرها في هذا المقام، فهو يخدم الجميع       
لألطراف االخرى، وبلغ من االهمية ما يثبت في الوسط المدرسي، إنطالقا من الطالب و المدرس ووصوال 

 .إستحالة اإلستغناء عنه في وسطنا التربوي
وإستنادا إلى ما سبق ذكره في العنصر السابق حول دواعي وأهمية إستخدام الحاسوب في التعليم نوجز مزايا   

  :إستخدامه في النقاط التالية حسب كل من حافظ سالمة ومحمد أبورايا
  :بالحاسوب عن غيره من الطرائق التدريسية االخرى بما يلي يتميز التعليم 
حيث يوفر الحاسوب فرصا كافية للمتعلم للعمل بسرعته الخاصة، مما يقرب من مفهوم تفريد : تفريد التعليم – 1

  التعليم
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  .التغذية الراجعة الفورية – 2
المرونة، قوة : الصفات نذكر منها حيث أن البرمجية التعليمية تعتبر مشوقة إذا توفرت على: التشويق – 3

اإلحساس والمالحظة للمجالين اإلدراكي و الوجداني للمتعلم،التغذية الراجعة،التدريب والممارسة، عرض 
  .األشكال وتحريكها، األلعاب التعليمية، تقديم االهداف حين بدء البرنامج

  .تخزين إستجابات المتعلم – 4
  .التغلب على الفروق الفردية – 5
  .التفاعل المتبادل بين المتعلم و الحاسوب – 6
  .التوفير في وقت  المدرس والمتعلم وجهدهما – 7
  .  يزيد من ثقة المتعلم بنفسه – 8
  .جودة إعداد المواد التعليمية – 9

  .إتقان التعلم – 10
  .إختفاء عنصر الخوف وعنصر الخجل من نفس المتعلم – 11
  .إثراء المادة التعليمية – 12
  .إظهار األهداف التعليمية – 13
  .عرض أنماط تعليمية يستحيل أو يصعب عرضها بالطرق العادية -  14
 . هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند إستخدام الحاسوب التعليمي – 15

ال يخلو تحقيق أهداف أي برنامج تعليمي من : المبادئ والمنطلقات التي يستند إليها التعليم الحاسوبي-3
اسية، وباعتبار الحاسوب جزء من العملية التعليمية التعلمية فإنه ال يخلو من عنصر التخطيط عناصره األس

  والتنفيذ والتقويم والتي ندرجها متداخلة فيما يأتي
. حتى تظهر الفاعلية الحقيقية للحاسوب البد من أن يكون جزء من خطة درسية شاملة: تصميم الدروس -1

تتكامل هذه الخطة مع نشاطات  المدرس والتي تتجلى في تحديد أهداف  البد من أن"وتضيف أمل األحمد أنه 
، 2002أمل األحمد،.(الدرس، وتحديد دور الحاسوب لبلوغها، ومتابعة عملية التعلم من بدايتها حتى نهايتها

في دروس الحاسوب التعليمية أن توفر للمتعلم فرص القيام بالنشاطات  1997" برانش"ويشترط ). 131:ص
التفاعل مع  المدرس ـ التحكم بالمعلومات التي يقوم بمعالجتها، تغذية راجعة تعطي المتعلم المعلمومات : يةالتال

  )    .BRANCH . R.M and EI – Tigi, , 1997,p23.(التي يتم بناؤها ويتلقاها في وقت واحد
سوب إحداث تغييرات جوهرية يتطلب تحقيق التكامل بين المنهج والحا: تحقيق التكامل بين الحاسوب والمنهج   -2

  .  في المنهج على مستوى المحتوى، طرائق التدريس وإستراتيجياته دون التركيز على الشكل فقط
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إضافة إلى هذه المبادئ المادية التي يستند عليها التعليم بمعونة الحاسوب هناك مبادئ نفسية، نحاول إعطاء 
 : صورة عنها فيما يلي

تعد طريقة تصميم المادة وعرضها وما تنطوي عليه من مشكالت تستأثر : اخليالتركيز على التحفيز الد  -3
باهتمامات التالميذ ورغباتهم العوامل األساسية في تحفيز التالميذ على الدراسة، وليست المحفزات الخارجية 

 .فقط كجاذبية الحاسوب ومؤثراته الصورية والسمعية
تاذ ليساعد تالميذه على معالجة المعلومات وشرحها وهو الجهد الذي يبذله األس: الحمل المعرفي   - أ

إذ أن تعلم الطالب يعتمد على سلسلة مترابطة ومتداخلة من القدرات المعرفية . بطرائق تعزز االستقاللية لديهم
والتي تتم على أساسها معالجة المعلومات على شكل عمليات معرفية معقدة أيضاً .... المعقدة كاالنتباه واإلدراك

وليتمكن المتعلم من معالجة المعلومات بشكل نوعي البد من وجود كم ......حليل  و التركيب والتنظيمكالت
محدود من المعلومات ، وهو ما يصعب الحصول عليه في وسط الزخم المعرفي، رغم إمكانية الحاسوب 

ولكن يمكن تحقيق . التصدي لهذا المشكل بشكل غير كلي، وعجزه عن إلغاء الفروق الفردية بين التالميذ
  .االنسجام بين الحمل المعرفي الذي يمكن أن يوفره الحاسوب وبين الحمل المعرفي للمتعلمين وكفايتهم

يعتبر بريان وبريان االنتباه من أهم العمليات النفسية التي تؤثر في قدرة الفرد في : توجيه انتباه المتعلم وتركيزه  - ب
عوامل المناسبة وثيقة الصلة بالموضوع من بين مجموعة من حل المشكالت، حيث يقوم الفرد باختيار ال

المثيرات الهائلة سمعية أو لمسية أو بصرية فيسجلها الدماغ بااللتفات لكل المنبهات المتصلة، والتي قد تفقد إذا 
 . Bryan,1986 p89 )  ( Bryan etشرد انتباه الطالب وبذلك يستحيل وصوله إلى الحل 

أفضل، البد أن يحافظ الحاسوب على انتباه التالميذ، بحيث يعمل متآزراً مع وحتى نصل إلى فاعلية 
  :العمليات العقلية األخرى، وذلك بمراعاة الشروط التالية

  .أن تكون الوسائط الصورية والصوتية والنصوص المستخدمة متكاملة •
  .أن تستغل هذه الوسائط في استثارة انتباه التالميذ نحو جوهر الموضوع المدروس •
أن يتحقق التواصل بين أجزاء الدرس، حتى يتحقق الهدف المرغوب لدى التالميذ والذي يتجلى في   •

 .التغذية الراجعة
إلى ضرورة تدريب التالميذ على حل المشكالت LUCAS " لوكس "يشير: التدريب والممارسة  - ج

تدرب التالميذ على حل المشكالت واستخدامهم الستراتيجيات فعالة تشجعهم على اكتشاف األشياء بأنفسهم، ولي
البد لهم أن يتدربوا على مهام الذاكرة ألنها تلعب دوراً كبيراً في تحديد استراتيجيات الحل، حيث يختار القائم 
بحل المشكلة الحل من مجموعة من البدائل ويتبع مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى الحل الصحيح وإذا كان 

يستطيع أن يستخدم اإلستراتيجية المناسبة وال يستطيع أن يستدعي خطواتها كما يفشل لديه قصور في الذاكرة ال 
 ).(.LUCAS,1974,p 36في استدعاء الحلول المشابهة من الذاكرة 
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ويلعب الحاسوب دوراً إيجابياً في تدريب التالميذ بحيوية ومتعة لذلك نحافظ دائماً على خلق جو خاص يبعث 
 .الب مع الحاسوب ليتمكن من رفع مستوى مهاراته الفكريةعلى استمرارية تفاعل الط

  :أنماط التعليم والتعلم بالحاسوب-4
  .وسنتطرق فيما يلي إلى مختلف أنماط التعليم والتعلم بالحاسوب التي يمكن أن تكون في مجال التعليم

  .نمط التدريس الخصوصي  .1
  .نمط التدريب والمران  .2
  .نمط حل المسائل والتمارين .3
 .لعاب التعليمية نمط األ .4
 .نمط التشخيص والعالج   .5
 .)247:، ص2003كيل الفار،عبد الو(المحاكاة وتمثيل الموقف نمط  .6

. يتمكن الحاسوب من تحقيق األهداف التربوية المرجوة منه البد من إعداد برامج تربوية جيدةلكي         
 .أنماط البرمجيات التعليمية  يوافقه في ذلك عدة باحثين والذين تتقارب وجهات نظرهم حول مختلف

تنطلق هذه البرامج من كون الطالب قد تعلم المعارف المسطرة وفقاً للمقرر الدراسي، ومنه تقدم هذه البرامج 
للتلميذ سلسلة من األمثلة والتدريبات من أجل زيادة براعته في استعمال تلك المهارة ، والمفتاح هنا هو التعزيز 

محمد ( ة يقدمها الطالب، حيث تقدم هذه البرامج التغذية الراجعة الفورية للتلميذ المستمر لكل إجابة صحيح
  .)247:، ص2002الحيلة،

يواجه الطالب في هذا النوع من البرامج مواقفاً مشابهاً لما يواجهه في الحياة العملية، وهو ما : برامج المحاكاة
ة الصف أو الرتفاع كلفة التنفيذ أو طول المدة يوفره الحاسوب نتيجة لخطورة أو استحالة تنفيذها في غرف

كما أن أنظمة المحاكاة والتنبؤ في الحواسيب تستطيع أن تقدم لإلنسان ما ال يستطيع .الالزمة لمعرفة النتيجة
  .)77:،ص2004يوسف عيادات،.(الوصول  إليه بنفس السرعة والجهد المبذول

مكانية تدريس التالميذ مهارات حل المشكالت من خالل يشير عبد الحافظ سالمة إلى إ: برامج حل المشكالت
: تعليمهم كيفية التفكير، ولذا فقد يستعمل الحاسوب في تنمية القدرات التي تعتبر أساسية في حل المشكلة وهي

 .المفاهيم والقوانين -1
ويفصل .). 517:، ص1996عبد الحافظ سالمة،.( تنظيم المعارف اللغوية وقوة اإلدراك والربط بين المتغيرات

في أن هناك نوعان من البرامج التعليمية إلكساب مهارة حل المشكالت " سامي ملحم"و " محمد الحيلة"كل من 
 :وهي
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الحاسوب لحل  وفيه يحدد الطالب المشكلة، ثم يقوم بكتابة برنامج على:برامج تتعلق بما يكتبه المتعلم  - أ
الصحيح للمشكلة عن طريق إجراء المعالجات تلك المشكلة، وفي نهاية األمر يقدم الحاسوب الحل 

 .)359:، ص2001سامي ملحم، .( الالزمة

يقوم الحاسوب بعمل الحسابات، وتكون وظيفة : برامج تتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين   - ب
الطالب معالجة متغير أو أكثر، كما يمكن للحاسوب أن يساعد الطالب  في حل المشكلة المطروحة 

 .)249:، ص2002محمد الحيلة،. ( عض المعطيات المساعدةبتزويده بب

فوزي الشربيني، عفت (وهي على شكل مباريات تعليمية في المواد المختلفة : برامج األلعاب التعليمية      
فقد يقدم على شكل مهارة ليتقنها الطالب وهي ذات الصلة بالهدف التعليمي ). 57:، ص2003الطنطاوي، 

  .) 359:ص 2001سامحي ملحم،.( ن دافعية الطالبالمحدد وهي تزيد م
أنه البد من معرفة سبب حاجتنا للبرنامج التعليمي قبل إختيار طريقة التدريس   1989fongيرى فونغ     

المناسبة، فإذا كانت هناك حاجة لتدريس معلومات أو مهارات أو مفاهيم جديدة فإن برنامج التعليم الخصوصي 
رغبنا في أسلوب حل المشكالت فإن برنامج النمدجة والمحاكاة وااللعاب التعليمية تكون  تكون مناسبة، أما غذا

  .)74: ، ص2002عبد اهللا  بن عبد العزيز الموسى، (. مناسبة
يستخدم الحاسوب هنا داخل الفصول المدرسية، وقد صممت بعض البرامج خصيصا لتدريس (       

رض المعلومات بطرق مختلفة ومثيرة تساعد المتعلمين على تكرار الموضوعات والمهارات المختلفة، وذلك لع
ما تعلموه وترسيخ هذه المعلومات في أذهانهم وتدارك النقص الحاصل في فهم المتعلمين وإستيعابهم للمفاهيم 

ة كما أننا نجد اليوم أن اغلب البرمجيات التعليمية هي مواد للتدريس بمساعد. التي يتطرق إليها في المحاضرة
  .)45:، ص2002عبد اهللا  بن عبد العزيز الموسى، .)(الحاسوب والغالبية العظمى لعمليات التقويم

 إستخدامات الحاسوب في التعليم  -5

يلح التحدي التكنولوجي الذي نعايشه ضرورة استخدام جهاز الحاسوب  :دواعي استخدام الحاسوب في التعليم
ن خالل الحرص على تهيئة التالميذ والمعلمين على ذلك تماشياً مع في كافة المناحي واألنشطة كأسلوب حياة م
  .التعديالت المذهلة في المناهج الدراسية 

إن إدخال الحاسوب إلى حجرة الدراسة سيؤول إلى تجويد العملية التعلمية التعليمية وننطلق من هنا 
علم وهذا بالرجوع إلى نظرة كل من لنصرح بفائدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في عمليتي التعليم والت

  :اللذان يميزان بأن هناك فئتين كبيرتين من المنافع" مادوكس وكومنجز"
الهدف الرائد لهذه الفئة هو تحسين أداء الطالب في كافة النواحي : فئة المنافع التي تتمحور حول النتائج / 1

، وهي بذلك انعكاس للمدخل السلوكي للتعليم، والمناهج الدراسية وهو يجعل تعليم المعارف أكثر سهولة ودقة
وأدت هذه النظرةً التمحور حول الناتجً   . الذي يعتمد مبدأ الربط بين الحافز واالستجابة لعمليتي التعلم والتعليم
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وهو ما ال يتماشى مع مقرراتنا الدراسية كما أن هذا قد عززته الحواسيب ) المنفرد ( إلى تنمية التعلم المبرمج 
  .ت القدرات المحدودة التي كانت تستعملذا
أفرزت نتيجة ظهور التعليم المبرمج التفكير في :فئة المنافع التي تتمحور حول تنمية مهارات التفكير/ 2

ضرورة وجود أسلوب حواري من خالل استعمال حواسيب متطورة وبرامج متقدمة من أجل تجسيد منافع 
إبراهيم .(ال التعليم والتعلم، فتبرز فاعلية المتعلمون في هذا المجالتتمحور حول تنمية مهارات التفكير في مج

  .)41، ص2003عبد الوكيل الفار،
باعتبار أن المجال التربوي هو ركيزة تطور المجتمع و النهوض به،فان حتمية استخدام الحاسوب 

أضحت ضرورة  - جاالت أخرىأفرزت نتائج جد إيجابية من الناحية التقنية العملية في م -كوسيلة متطورة جداً 
  :ملحة ألن هذا الجهاز أداة اتصال ذو اتجاهين في المجال التعليمي فهو

  .ينوع عرض المعلومات  ويمكن المتعلم من التفاعل المستمر  - 
 .يعمل على نقل المتعلم بشكل مستمر في نجاحات متوالية  - 

لمعرفة، لم يكن هناك بد إال إستدخال هذه الوسيلة ونتيجة لعدة متغيرات فرضت نفسها إزاء التصاعد الالمتناهي ل
لتدارك األمر، وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر فيما يلي بعض هذه المتغيرات التي أدت إلى حتمية تواجد 

  :  الحاسوب في المجال التربوي
عجز المجلدات قدرة الحاسوب على تخزين المواد واسترجاعها وإضفاء التغييرات عليها بشكل يسير مقابل  -أ

  .عن ذلك
كتأمين التقييم الفوري ) الكتاب مثالً ( محدودية الوسائل التقليدية أمام خلق جو من التفاعل مع الطالب  -ب

أي محاكاة الواقع مثالً انقسام الخلية الحيوانية لتوريث )صور متحركة (ووضع الطالب في موقف تعليمي حقيقي 
  .وهما ما يوفرهما الحاسوب دون غيرهالصفات من خالل برمجيات معدة لذلك، 

يوفر الحاسوب عن طريق التغذية الراجعة تنمية العديد من المهارات وإتقانها، حيث تعمل البرمجية على  - ج
  .تعزيز الصحيح في استجابة الطالب وتنبيهه إلى خطئه ومن ثم إعادة المحاولة حتى تحقيق إجابة صحيحة

الذي يوفره الحاسوب في إحداث التفاعل مع المتعلم، فهو يراعي  وهذا ما يبين جلياً الدور الحقيقي
مختلف مستويات المتعلمين بمراعاة سرعة تعلم كل فرد، وتوفير إمكانية تكرار وإعادة العرض دون ملل، ويقدم 

  : ويعالج الخاطئ منها بـ"على تعزيز االستجابات الصحيحة للمتعلم، 
أ أو توجيه المتعلم إلى برنامج فرعي الكتساب المهارة الناقصة ليستكمل طلب إعادة اإلجابة، أو بيان سبب الخط

  .)47، ص2003ابراهيم عبد الوكيل الفار،"(إتقان الوحدة التعليمية وفق المعايير الموضوعية بالبرمجية التعليمية
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بالمستوى ويقوم الحاسوب بالتقويم النهائي من خالل تسجيل استجابات المتعلم، وإظهارها له مع إعالمه 
. المطلوب بلوغه، ليتدارك المتعلم نقائصه بتوجيهات المعلم، ومن ثم تنمية مهاراته السلوكية لبلوغ المطلوب

  .وهو ما يصعب تحقيقه في صفوف التدريس العادي
االكتظاظ، وجود : تفرض طرق التدريس المتداولة ظروف تقضي على وجود عنصر التفاعل الحقيقي وهي -ت

. ية التي تقر بوجود فروق فردية والتطبيق المتداول أي يفرض أن يتعلم الجميع بنفس الطريقةفجوة بين النظر
  .ويستطيع الحاسوب تخطي ذلك من خالل البرمجيات دقيقة اإلتقان

لعدة صعوبات تحول دون إجراء العديد من التجارب المخبرية كان : الحاسوب وعرض التجارب المخبرية -ث
عماله في مواد العلوم التجريبية خطى كبيرة وجبارة لتحقيق األهداف المرجوة بدقة، الستدخال الحاسوب واست

فاستخدام الحاسوب كأداة مخبرية ينمي الثقافة الحاسوبية والمعلوماتية لدى التالميذ، كما تبين أن الحاسوب 
  .يستطيع أن يعوض ويتفوق على العديد من المعدات المخبرية

يستخدم الحاسوب في صياغة أكثر من نموذج لالختبار الواحد تحوي العدد : الحاسوب وبنوك اإلختبارات   -  ج
نفسه من البنود المناسبة لكل هدف، حيث تتيح لللمدرس أن يختار حسب أهدافه، البنود المناسبة و الصيغ 

  .)55:، ص2003ابراهيم الفار،"( المناسبة
وأهم ما يمكن اإلشادة . اختبارات أكثر صدقاً و ثباتاً وقد ساهم المتعلم بإدالء آرائه إلعادة صياغة البنود إلنتاج

. به التركيز على إبرازه هو الدور الذي تلعبه التغذية الراجعة الفورية والسرية في رفع الروح المعنوية للتالميذ
وتحرص االختبارات التفاعلية على تعليم الطالب مفاهيم جديدة في كل مرة بعد تلقيه جزء من البرنامج، وفي 

  .حالة خطئه يعيد مراجعة ما لم يدركه
ارتقى جانب التصميم والرسم في إنتاج الصور المتحركة، وهو ما يضفي :الحاسوب واإلبداع الفني - هـ

عنصري التشويق وتمييز الواقع ويوفر الجهد والوقت في حالة إعادة التعديل على الجهاز، وهناك برامج تسمح 
عاد ومنها يستطيع إنجاز تصميمات جديدة، بإنجاز تغييرات سريعة في الحجم للمتعلم بابتكار أشكال ثالثية األب

  .واللون والحركة
الحاسوب يلعب دوراً إستراتيجياً بالنسبة لمدخل التحكم "ويقول عبد الوكيل أن: الحاسوب أداة كشف وإبداع -و

ل المعرفي والذي يركز على السلوكي استنادا لنظرية التعزيز السلوكي، وهو اآلن يلعب دوراً هاماً بالمدخ
عبد " (ديوي وبياجيه"عمليات عقلية إبداعية، وعلى إستراتيجيات الكشف وحل المشكالت التي دعا إليها كل من 

  .)55:، ص2003الوكيل الفار،
ويركز هذا المدخل على ما ينتج عن هذا التعلم من آثار في عقل الطالب وقدراته وكشفها بالحاسوب، وقد     

في أبحاثه على جعل الحاسوب متعلماً ال معلماً من خالل إبراز دور المتعلم عن  1989"رك سبسبات"حرص 
طريق برمجته بإجراءات بسيطة، ونظراً للخطوات العريضة المحققة في مجال خلق حوار منطقي ومبدع بين 
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ات األجنبية، وهو الحاسوب والطالب فإنه قل أسلوب المحاضرات وزاد التعليم بالحاسوب بالعديد من الجامع
األمر الذي ال تزال الجزائر بعيدة عن تطبيقه، وال تبقى إمكانية تبنيه أمر غير صعب التطبيق في عالم سرعة 

  .التغيير
التعلم الذي يعمل على تهيئة الموقف التعليمي " ويعرفه عبد الوكيل بأنه: الحاسوب والتعليم والتعلم لإلتقان - ل

الب للتعلم، ويزيد من قدرته لالعتماد على نفسه متفاعالً مع مصادر الخبرة المتاحة وتنظيمه الستثارة دوافع الط
له بما يعينه على اكتساب المعلومات والمهارات المطلوبة، ويزيد من قدرته على تقويم مدى تقدمه نحو تحقيق 

  .)61:، ص2002عبد الوكيل الفار،" (أهدافه
صر تخيف جهاز الحاسوب للجهد الذي يبذله  المدرس والوقت يضيف يوسف عيادات فيما يرى حول هذا العن  

الذي يستغرقه في تنفيذ االعمل التعليمية الروتينية، مما يساعد في إستثمار وقته وجهده في تخطيط مواقف 
، 2004يوسف عيادات،.(وخبرات التعلم التي تساهم في تنمية شخصية الطالب في الجوانب الفكرية واإلجتماعية

        .)78:ص
بدأ التدريس عن بعد منذ حوالي عقدين من الزمن عن طريق المطبوعات، ثم : الحاسوب والتعليم عن بعد -ي

، ثم تطور األمر إلى نظام المشاركة الزمنية، 69جاءت فكرة الجامعة المفتوحة والتي بدأت في بريطانيا سنة
عن طريق شبكة االتصاالت، وهو األمر وذلك بربط شاشة حاسوب الطالب مع مركز معالجة البيانات الرئيسي 

الذي ال تزال حيثيات تنفيذه بالجزائر تدرس عن طريق تنظيم ملتقيات دولية إبتداء من السنة الحالية، بمشاركة 
 .دول رائدة في هذا المجال

  :مشكالت إستخدام الحاسوب في التعليم – 6
  :ها هناك العديد من العوامل التي تبقى تعليمنا متأخر أهم     
التكاليف المرتفعة المتعلقة بشراء البرامج التطبيقية و التعليمية والمتجددة باستمرار لذلك فان النقص في   - ت

اغلب المؤسسات ال تملك أعدادا كافية من االجهزة مقارنة بعدد التالميذ في الفوج إذ أنها تتواجد في مخابر 
  .تتطلب توفر جو دراسي مالئم بشكل أفضل

لخاص على  المشاركة في تمويل المؤسسات التعليمية بأجهزة الحاسوب من خالل تشجيع القطاع ا  - أ
برامج إستثمارية مشتركة، وذلك بإيجاد نوع من التعاون المتبادل بين المؤسسات التعليمية والشركات 
زة اإلستثمارية، يقوم على أساس تقديم خدمات معينة لهذه الشركات مقبل تزويد الشركات لهذه المؤسسة بأجه

  .الحاسوب وبرامجها
تمويل البدائل المناسبة، للتغلب على مشكلة تطوير وتحديث أجهزة الحاسوب وبرامجها ودعم الدراسات   - ب

 .واالبحاث في هذه المجاالت
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من أهم المشكالت التي تعيق إستخدام الحاسوب وتطوره في المجال : المتخصص المدرسمشكلة إعداد  -1
تخصص وتدريبه حيث أنه قلة من المعلمين الذي يجيدون التعامل الصحيح المالمدرس التربوي، مشكلة إعداد 

الذين يتفوقون في مجال الحاسوب غالبا ما يتركون مهنة  المدرسينمع الحاسوب وبرامجه المختلفة كما أن 
 ولتوفير ذلك يجب.التعليم إلى وظائف حاسوبية أخرى، مما يضيع فرصة اإلستفادة منهم في هذا المجال الحيوي

 :علينا
تنظيم دورات تدريبية لمعلمي الحاسوب بشكل خاص ومعلمي التخصصات االخرى بشكل عام، حيث   - أ

تكون هذه الدورات قصيرة ومتواصلة لمواكبة التطور السريع للتقنيات الحاسوبية ومعلمي المواد األخرى حتى 
 .يستطيعون اإلستفادة منها كوسيلة تعليمية مساعدة

عدة إذ البد من توفير مساعد فني يتقن إستعمال الحاسوب زحتى يخفف إستحداث وظائف فنية مسا  - ب
بتقديم المساعدة لمعلمي ) المساعدين الفنيين(بىء عن المتعلمين المتخصصين في المادة، فيقومون بدورهم عال

 .المواد األخرى الذين يستعملون االجهزة
األجنبية وهو ما يخلق مشكلة أمام إستخدامها أغلب البرامج هي باللغة : قلة البرامج التعليمية والتربوية  -2

 :ولذا علينا القيام بـ. بالشكل الصحيح
القيام بتعريب البرامج التعليمية بما يخدم منهاجنا التعليمي ويتناسب مع هويتنا العربية اإلسالمية ألن   - أ

 .عادة ما تخدم إعتبارات وأهداف يسعى المجتمع لتحقيقها البرامج التعليمية
رامج التعليمية داخل النظام التعليمي حسب الحاجة والمحددات التي يتطلبها المعنيون في هذا تطوير الب  - ب
أن المنهاج يخضع من حين ألخر إلى التغيير تبعا لما يحدث من تغيير في المجاالت األخرى، لذا  جال، إذمال

 .البد من تطوير البرامج الحاسوبية حسب الحاجة
عليمية العربية من خالل إستثمارات مشتركة بين وزارة التعليم و القطاع دعم صناعة وإنتاج البرامج الت  - ت

الخاص الموجود في كل بلد، وإنشاء مراكز إنتاج خاصة بانشاء وتطوير مثل هذه البرامج واإلستفادة المتبادلة 
 )165، ص2006هادي مشعان ربيع،.(من الخبرات بين مختلف البلدان العربية
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  التقييم اإللكتروني عبر الواب  تطبيقخطوات _ 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

797 

 
2الخطوة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

798 

 
 

  3الخطوة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

799 

 
 

 الخطوة الرابعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

800 

 
 الخطوة الخامسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

801 

 
 الخطوة السادسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

802 

 
 
 الخطوة السابعة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

803 

 
 
 الخطوة الثامنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

804 

 
 
 الخطوة التاسعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

805 

 
 

 الخطوة العاشرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

806 

 
 

  11الخطوة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ا��	��ب و��������	 ا������	ت �� ا������ ا��	��( ���� ا����� ا�
	�� ��لا�  
�2014	رس  -05-06    

807 

 
 

12الخطوة   

 
  :الجانب الميداني 

  بورقلة  واقع تطبيق التقييم اإللكتروين عرب الواب من قبل أساتذة التعليم العايلتهدف الدراسة الحالية 

نسب هو المنهج الوصفي لذا فهو موضوع استكشافي يستطلع الميدان كما هو، لذا فإن المنهج األ
  .االستكشافي 

أستاذ جامعي  60أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها وفق العينة العشوائية البسيطة ويتتكون من     
بإختالف التخصصات بالكليات الستة لجامعة ورقلة وهي كالتوالي كلية العلوم الهندسية ، كلية 

ألداب واللغات ، كلية العلوم السياسية ، كلية العلوم علوم المادة كلية العلوم االقتصادية ، كلية ا
  .اإلنسانية واالجتماعية 
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محمدي فوزية . أما أداة الدراسة فتمثلت في استمارة بحث مصممة لغرض البحث من إعداد د
  .جامعة ورقلة

تخص استخدامات التقويم عبر االنترنت في مجال  أسئلة مفتوحةإحتوت االستمارة على    
اإلشراف ، االمتحانات السداسية ، وكل ما له عالقة بتقويم الطالب وفق التقويم  الواجبات 
  .اإللكتروني 

أستاذ تعليم عالي ، أستاذ :  تم اإلجابة على أسئلة االستمارة من أساتذة باختالف الدرجة العلمية 
  :وذلك على النحو اآلتي   محاضر، أستاذ مساعد

  : ى السؤال األول النسبة المئوية إلجابة األساتذة عل
  عبر البريد اإللكترونيالواجبات واألعمال التطبيقية تكليف الطلبة بإرسال _ 

    %90ال          %10ويتم تصحيحها أيضا باستخدام برامج إلكترونية     نعم  
  :الثاني  النسبة المئوية إلجابة األساتذة على السؤال

ويتم إرجاع المالحظات أيضا عبر  اإللكتروني مذكرات التخرج باستخدام البريداإلشراف على _
  .أغلبهم بالنسبة لطلبة الدكتوراه والماستر   %70 ال          %30 نعم  االنترنت   

على أساس أن طالب ليسانس الزالوا يتلقون توجيهات في المنهجية والتخصص عدم توفر 
البريد اإللكتروني كما أن الحواسيب لدى البعض منهم وحتى عدم تمكن عدد منهم من استخدام 

بعض األساتذة يحبذ تقديم المالحظات بطريقة مباشرة فيما يخص اإلشراف على مذكرات التخرج 
 .  
أما فيما يخص التقييم اثناء االمتحانات الرقابة األولى والثانية واالستدراك مازال يتم بالطريقة _

                  00ال      %100نعم   اليدوية  
خاصة مستويات اس األعداد الهائلة للطلبة في الدفعة الواحدة باختالف كل التخصصات على أس

ليسانس كما عبر بعض األساتذة قلة الوسائل الحواسيب ، وأيضا االنقطاعات المتكررة لشبكة 
  .االنترنت 

  .  تتم االمتحانات بالطريقة التقليدية وهذا باختالف المستويات   ليسانس     ماستر  
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الصعوبات المادية الستخدام التقييم الثالث الخاص ب  بة المئوية إلجابة األساتذة على السؤالالنس
   عبر االنترنت

  انقطاعات  التواصل باالنترنت 
  .عدم تمكن معظم الطلبة من الحصول على الحاسوب 

  الصعوبات تدريبية 
  عدم اإللمام الكامل بالبرمجة 

آلفاق المستقبلية لتقييم وتقويم الطلبة عبر الرابع ل  السؤال النسبة المئوية إلجابة األساتذة على
   االنترنت

تقييم الطلبة صعب جدا عبر االنترنت في نظر بعض األساتذة يشبه تقييم الواجبات ينسخها الطلبة 
  .على بعضهم البعض لذا فهي ال تميز الفروق الفردية بينهم 

  .طالب  100في بعض التخصصات تفوق أعداد الطلبة الكبير خاصة سنوات الجذع مشترك _
مدام طريقة التعلم تتم بطريقة كالسيكية فإن التقويم أيضا يكون كذا وهذا حسب ما صرح به _ 

بعض األساتذة بمعنى أن المحاضرات تتم بطريقة مرئية ويتم تدريب الطلبة على استقبالها بنفس 
  .الطريقة لربح الوقت

أكد بعض األساتذة يصعب تطبيق تقنية التقويم اإللكتروني بالنسبة لبعض التخصصات الفيزياء _ 
  .لصعوبتها 

لذا يتم مواصلة العملية    elearnلقد تم تدريب ورسكلة وتكوين األساتذة في تكوين عبر _ 
  .بتدريب على تقديم المحاضرات المرئية والتقويم اإللكتروني 

  تحسين الشبكة االنترنت بنسبة أعلى _ 
  .رى أن تقنية التقويم عبر االنترنت تبقى بعيدة لتطبيقها في الجامعة بعض األساتذة ي_ 
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  المالحق
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  نسانية واالجتماعيةكلية العلوم اإل
  قسم العلوم االجتماعية

  استبيان
  :أساتذتنا األفاضل 

نرجو منك قراءة " التقويم الجامعي للطالب عبر االنترنت الواقع واآلفاق " في إطار إنجاز بحث 
األسئلة واإلجابة وفق ما يتناسب مع رأيك ونحيطكم علما أن إجابتكم لن توظف إال في إطار البحث العلمي  

  .كرا على تعاونكم معنا وش
  :البيانات شخصية 
  أستاذ تعليم عالي         أستاذ محاضر       أستاذ مساعد:  الدرجة العلمية 

  ................................................: الكلية التي تنتمي إليها 
  رونيعبر البريد اإللكتالواجبات واألعمال التطبيقية هل تكلف طلبتك بإرسال _1

  ويتم تصحيحها أيضا باستخدام برامج إلكترونية     نعم         ال   
ويتم إرجاع المالحظات  مذكرات التخرج باستخدام البريد اإللكترونيهل يتم اإلشراف على _ 2

  ال        أحيانا   نعم        أيضا عبر االنترنت   
  . اه ليسانس     ماستر       دكتور   باختالف المستويات_ 3
نعم       اليدوية  التقييم اثناء االمتحانات الرقابة األولى والثانية واالستدراك مازال يتم بالطريقة _4

  نعم      ال   عبر االنترنت ال                  
  باختالف المستويات   ليسانس     ماستر    _ 5

  سنويا     ال إطالقا        أسبوعي      شهريا      متابعة األعمال الموجهة عبر االنترنت
  .............................. الصعوبات المادية الستخدام التقييم عبر االنترنت

 .................................................................................  
  ............  ..................................................الصعوبات تدريبية 

  ........................... اآلفاق المستقبلية لتقييم وتقويم الطلبة عبر االنترنت
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  عنوان المداخلة
  تجربة التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية

  
  االستاذ بن زيان نورالدين              الدكتورة بغدادي خيرة
  ورقلة جامعة قاصدي مرباح            ورقلةجامعة قاصدي مرباح 

  الملخص 
بحيث تتمثل آلياته الذي يستخدم عدة تقنيات ووسائط متعددة يعتبر التعليم االلكتروني احد أشكال التعليم الحديثة 
وهو يهدف إلى  لحديثة باستخدام الحاسوب و الشبكة العالميةاو االستفادة عن بعد عن طريق تقنيات االنترنت  

حديثنا عن التعليم الطلبة و إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية الكترونية و ترقية التعليم و التحصيل العلمي لدى 
في مجال هذا النوع من التعليم وموقعها من هذا ث عن تجربة الجامعة الجزائرية يااللكتروني يقودنا إلى الحد

النوع من التعليم هدفنا هو تشخيص هذه التجربة عن قرب بجامعة قاصدي مرباح وتقييمها في مختلف 
  .تخصصات العلمية و االجتماعية من خالل عدة متغيرات و مؤشرات تبين آليات استخدام هذه الوسائل  ال

 التعليم االلكتروني ، تكنولوجيا االتصال ، الجامعة  :الكلمات المفتاحية 
Résumé  
        Une des formes modernes d'apprentissage en ligne de l'éducation qui utilise Plusieurs 
Techniques et multimédias, ce sont ses mécanismes et d'utiliser à Distance via les Technologies de l' 
Internet en utilisant un ordinateur moderne et Le World Wide Web , qui Vise à améliorer l'éducation 
et la réussite scolaire chez Les élèves et créer un environnement d'apprentissage pour électronique 
interactif Et parler de l'éducation email nous amène à parler de l'expérience de l'Université d'Alger 
dans ce type d'enseignement et le lieu de ce genre d'éducation ,  
        Notre objectif est de diagnostiquer près cette expérience à l'Université de Kasdi Merbah Et 
évaluée dans diverses disciplines scientifiques et le développement Social à travers un Certain nombre 
de variables et d'indicateurs montrant les Mécanismes qui utilisent ces Moyens  

 
Mots clés   :  e-Learning  ,   Technologie de communication   , Université  

  

  اإلشكاليــــــــــــة 
في عملية البحث العلمي و التوثيق خاصة بعد الثورة  األساسيةتشكل تكنولوجيا المعلومات احد الركائز 

الرقمنة و الجامعة كمؤسسة علمية المعلوماتية و و التي تتمثل في لغة االتصاالت التكنولوجية التي شهدها عالم 
هي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى برفع التحدي و االستجابة لرهانات التطور التكنولوجي في مجال 
البحث العلمي بتحسين النوعية في التكوين لتحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية للمجتمع إال أن هذه األخيرة 
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وماتية حول طبيعة االستخدام و كيفية االستخدام من جهة من جهة اخرى فان هذا تتطلب من المستخدم ثقافة معل
  النوع من التعليم يسمح بتحقيق التفاعل بين المعلم والمتعلم  

ففي ظل التحوالت التي تشهدها الجامعة الجزائرية خاصة بعد اإلصالحات التي عرفتها في منظومتها التكوينية 
يات ووسائل حديثة تسمح لها بااللتحاق بركب التكنولوجيا الحديثة في التعليم و و التي تسعى إلى استحداث آل

التي تتمثل في تطوير نمط جديد في التعليم المتمثل في التعليم االلكتروني و ترقيته الذي يقوم على الوسائط 
ى تحقيقها من خالل التكنولوجية السمعية منها و المرئية ، بصفته احد االستراتيجيات التي تهدف الجامعة إل

توفير قاعات خاصة بالعرض و اإلعالم اآللي و غيرها و ذلك لكون هذا النوع من التعليم يسمح بتحقيق 
التفاعلية بين المعلم و المتعلم و اختصار الجهد و الوقت كما ينمي لدى الطالب السرعة في االستجابة للمعلومات 

ردنا تشخيص هذه التجربة الفتية بجامعة ورقلة لتقييمها و معرفة التي يتلقاها و نحن في مداخلتنا الميدانية أ
النقائص الموجودة من خالل عدة مؤشرات و متغيرات تسمح لنا بالوقوف عليها من خالل عدة أبعاد و عليه 

  :   نطرح التساؤالت اآلتية 
  لكتروني ؟  إلى أي مدى استجابت منظومة التكوين الجامعي بجامعة ورقلة لمتطلبات التعليم اال- 
  هل استخدام تكنولوجيا االتصال من طرف األستاذ استطاع أن يرقى ببرامج التكوين    - 
  ما المعايير التي وضعتها الجامعة لترقية هذا النوع من التعليم ؟ - 
 

  تحديد المفاهيم
  مفهوم التعليم االلكتروني- 1
خالله استخدام آليات االتصال الحديثة من  هو شكل من أشكال التعليم و إيصال المعلومة للمتعلم يتم من« 

حاسوب آلي وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة و آليات بحث ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات 
االنترنت سواء كان ذلك عن بعد أو بشكل حضوري أثناء الفصل الدراسي، وهو بذلك أسلوب من أساليب 

جميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد و أكبر التدريس يعتمد على استخدام التقنية ب
   )1(»فائدة 
بما أن التعليم االلكتروني يشمل كل الوسائل الحديثة المعتمدة في التعليم أي كل الوسائط :  المفهوم اإلجرائي- 

في نقل المعارف االلكترونية من وسائل للعرض و صور و رسومات و حاسوب و أدوات العرض التي تساهم 
  بأقصر وقت مثل الحاسوب ووسائل العرض و المحاضرات االلكترونية و غيرها   

  
تمثل الجامعة مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ن وظائفها األساسية تتمثل في التعلم :  مفهوم الجامعة- 2

  )2(و البحث العلمي و خدمة المجتمع الذي يحيط بها 
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نهو على أنها مؤسسة أوجدها أناس لتحقيق أهداف ملموسة و متعلقة بالمجتمع الذي ينتمون و يعرفها مراد بن اش
  )3(إليه 

الجامعة مؤسسة علمية تعمل على نشر العلم و المعرفة و انتاج المعارف في شتى مجاالت :  المفهوم االجرائي
  رقلة المعرفة و دراستنا الميدانية هذه تقودنا إلى دراسة جامعة قاصدي مرباح و

  
، جامعة التكوين المتواصل و المدرسة العليا لألساتذة، تاريخ وجغرافيا: في »وحدة تطبيقات وبرامج تعليمية« ):فاطمة(بوربعة - 1

  .281، دت، ص2قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ج

  21ص  1999لثامن و التسعون ، مجلة الفكر العربي ، بيروت ، العدد اأزمات التعليم العالي أحمد بوملحم ، - 2
  03ص  1981تر عائدة أديب بامية الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية    نحو الجامعة الجزائريةمراد بن اشنهو ، - 3
  

  : المناهج المستخدمة و التقنيات
  قاصدي مرباح باختالف كلياتها تمت الدراسة الميدانية بجامعة :  االطار المكاني
  . أسبوعالدراسة الميدانية في ظرف  إجراءتم :  االطار الزمني

  : المنهج الوصفي التحليلي-1
لقد فرضت علينا طبيعة الموضوع منهج محدد و المنهج الذي يتالءم مع دراستنا هو المنهج الوصفي التحليلي 

 هو المنهج الذي يرتكز على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد" الذي يصف الظاهرة و يحللها 
ة أو تطوير وقد يقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنية محدد. أو على صورة نوعية أو كمية رقمية

هو أسلوب من أساليب التحليل المرتكزة على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة  يشمل فترات زمنية عدة
ى نتائج علمية ثم تفسيرها وموضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول عل

  .1 بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة
ان طبيعة الدراسة فرضت علينا استخدام تقنية المقابلة مع مسؤولة التعليم المتلفز و  :جمع البيانات  أدوات- 2

  التقني عن بعد بمديرية الجامعة بورقلة 

  .خطاب المبحوث  إنتاجبيان لجمع البيانات و االستبيان هو استخدام تقنية االست إلىلقد عمدنا  

                                                 
1
   منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيدات وآخرون   

  .46، ص  1999دون ،دار وائل ، عمان  ،                     
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بمختلف األقسام  أستاذ 40تم اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة مكونة من :  العينة و كيفية اختيارها-3
، كلية علوم الطبيعة و الحياة ، علوم زراعية ، إلكترونيك ، علوم األرض علوم و االجتماعية  قسم العلوم

  .بمختلف الرتب تم استجوابهم  من خالل توزيع االستبيان  ات تقني
يشير هذا المصطلح في علم اإلحصاء إلى نسبة من العدد الكلي للحاالت تتوفر فيها خاصية أو عدة خصائص 

  .1 معينة
ويكون  والعينة العشوائية هي العينة التي تمنح فيها للباحث الفرصة لكل أفراد مجتمع البحث التواجد في العينة

  2 فيها االختيار عشوائي

  الدراسة الميدانية 
  للعينةالبيانات الشخصية 

  يمثل توزيع العينة حسب الجنس )1( جدول رقم
 الجنس التكرار  % النسبــــة 

 ذكـــــــر 25      62,5   
 أنثــــــــى 15      37,5   
  المجموع 40      100    

  
و  % 62,5الدراسة كانت من فئة الذكور التي تبلغ نسبتها في هذا التحليل من خالل الجدول يتضح ان عينة 

    % 37,5هي اكبر نسبة تظهر في العينة المدروسة بخالف فئة اإلناث التي مثلت 
  

  
  
  
  
  

                                                 
1
 .109، ص 2003ني، الجزائر،  ، دن، دار مد"مصطلحات علم االجتماع" مداس، قاموس 

3
  191فاروق مداس، مرجع سابق، ص  
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  يمثل توزيع العينة حسب السن) 2(جدول رقم 

        النسبة     
 التكــــرار

 فئات السن 

 نة س 30أقل من  03 %  7,5    
  40-  30ما بين  30 %  50    
    27,5 11 40  -44  
  دون جواب   06 15    
  المجموع   40 100    

  
سنة ، تمثل اكبر نسبة  40و  30يتضح لدينا من خالل الجدول أن فئات السن بالنسبة للعينة التي تتراوح مابين 

 40من فئة الذين يبلغون  % 27,5ن نسبة من بين فئة األعمار التي مثلتها العينة في حين نجد أ % 50أي 
    %  7,5سنة  و اقل فئة عمرية في حدود العينة المأخوذة تمثل نسبة  44و

  يمثل توزيع العينة حسب التخصص) 3(جدول رقم 
    النسبة         

 التكـــــــــــرار
 التخصص

 علوم اجتماعية 17 42,5
 الحياةالطبيعة و  علوم 09 22,5

  وم األرضعل 03 7,5

  إلكترونيك 05 12,5

  علوم زراعية 02 05

  علوم و تقنيات 04 10

  المجموع 40 100
  

قراءة الجدول توضح أن اكبر نسبة تتمثل في تخصص العلوم االجتماعية من عينة الدراسة حيث يمثل هذا 
تخصص  ي حين نجد أنف،  % 22,5ثم تأتي نسبة أساتذة علوم الطبيعة و الحياة بنسبة  % 42,5االتجاه نسبة 

  .في علوم األرض  % 7,5 لتأتي نسبة % 12,5اإللكترونيك يبلغ أساتذته نسبة 
  يمثل توزيع العينة حسب الرتبة ) 4(جدول رقم 
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       %  النسبة      
  ـــرارـــالتك

  
  ةـــــــــالرتب

 أستاذ مساعد  31 77,5
  أستاذ محاضر  8 20

  دون جواب   01 97,5
  وعــــــالمجم  40 2,5

  
 97,5انطالقا من الجدول نالحظ أن اكبر نسبة من العينة المأخوذة لم تجب على هذا السؤال و تمثل نسيتها 

و هي  20 المحاضر تمثل نسبةفي حين نجد أن رتبة األستاذ  % 77,5تشكلت من رتبة أستاذ مساعد بنسبة 
   اقل نسبة في العينة المأخوذة

  يع العينة حسب االقدمية يمثل توز) 5(جدول رقم 
 االقدمية   رارالتكـ  %  النسبة    
 04من سنة إلى  20 50

 سنوات
 سنة 09سنة إلى  05من  11 27,5

  فأكثر 10من  05 12,5
  دون جواب 04 10
  المجموع  40  100

  
فئة من سنة حسب الجدول يظهر أن اكبر نسبة تمثلها العينة من حيث الخبرة و عدد السنوات في التدريس هي 

من مجموع العينة في حين أن فئة األساتذة التي لديها خمس سنوات إلى تسع  50إلى أربع سنة حيث تمثل 
و اقل نسبة في االقدمية تمثلها فئة األساتذة الذين لديهم عشر سنوات فأكثر أي   % 27,5سنوات تمثل نسبة 

  .ي التي لديها اقدمية من سنة إلى أربع سنوات هأعلى نسبة في حدود العينة المأخوذة  نستنتج أن،  % 12,5
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  يمثل ثقافة األستاذ في مجال التكنولوجيا ) 6(جدول رقم 

 االجابات التكــــــــــرار النسب
 جيدة  14 35
 متوسطة 26 65
 ضعيفة  00 00

  المجموع 40 100
  

االتصال متوسطة حيث يمثل هذا االتجاه ان ثقافة األستاذ في مجال تكنولوجيا  من خالل قراءة الجدول يتضح
من مجموع العينة و هي أكبر نسبة مقارنة باالتجاه المعاكس الذي يرى بان ثقافته في مجال  % 65نسبة 

  فقط  % 35تكنولوجيا االتصال جيدة و يبلغ هذا االتجاه نسبة 
  يمثل مدى استخدام تكنولوجيا االتصال حسب تخصص األستاذ) 7(جدول رقم 

  و�0A7&ت! �م 
  

  ! �م زرا!��

  
  ! �م اdرض

  
     

  الكترونيك
 

علوم الطبيعة 
  الحياةو

                 

علوم 
  اجتماعية

 

                    
التخصص       

  استخدام 
  االنترنت 

  
 

التكرا  النسب
  ر

التك  النسب
  رار

التكرا  النسب
  ر
التكرا  النسب

  ر
التك  النسب  التكرار  النسب

  رار

10 4 5,0 2 7,5 3 12,
5 

5 22,5% 9 37,
5 

نعم استخدم   16
تكنولوجيا 

 االتصال
ال استخدم  01 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

تكنولوجيا 
 االتصال

10 4 5,0 2 7,5 3 12,
5 

5 22,5% 9 40,
0%  

  المجموع  17

  

أن اكبر من خالل التحليل يظهر ان للتخصص دور في استخدام وسائل االتصال التكنولوجية بحيث أننا نالحظ 
و هي اعلى نسبة مثلها هذا  % 37,5نسبة في االستخدام تتمثل في أساتذة العلوم االجتماعية و التي تبلغ نسبة 
و هي اقل نسبة مما يدل على  % 12,5االتجاه في حين ان اختصاص اإللكترونيك تستخدم هذه الوسائل بنسبة 

  استخدام الوسائل االلكترونية ال يرتبط أساسا بالتخصص 
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  يمثل عالقة االقدمية باستخدام تكنولوجيا االتصال ) 8(جدول رقم 
  التكــــــــرار  التكرار        

 
  القدمية في التدريس           

  
  
  

  استخدام تكنولوجيا
 االتصال     

  نعم  ال         
النسبة ر    التكرار            التكرار
 سنوات 04سنة إلى من  20 55,6  0 00

 سنة 09إلى  05من   10 27,8 01    2,8

  سنة فأكثر 10من  5 13,9 00    00

  المجموع 35  01   
  

من خالل الجدول يتضح ان اكبر نسبة تستخدم الوسائل التكنولوجية هي الفئة التي لديها سنة إلى أربع سنوات 
عشر سنوات فأكثر اقدمية في التعليم ساتذة الذين لديهم في حين فئة األ % 55,6في التعليم و يتجلى ذلك بنسبة 

فقط من مجموع العينة التي لديها عشر سنوات فأكثر  %13,9تستخدم هذه الوسائل بنسبة ضئيلة جدا تمثل 
،  % 27,8 سنوات اقدمية يمثلون نسبة اقدمية في التعليم في حين نجد ان الذين لديهم خمس سنوات إلى تسع

ل ان االقدمية ال عالقة لها باستخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم بدليل وجود فئة تمتلك سنة يدل هذا التحلي
  سنوات في التعليم و تستخدم هذه الوسائل أكثر من تلك التي لديها اقدمية اي عشر سنوات فأكثر أربعإلى 
  

  يمثل مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال ) 9(جدول رقم 
 االجابات رارـــــــــــــتكال    النسب    

 تصميم الدروس  36 37,9

في مجال البحث  35 36,5
 العلمي

في تصميم أسئلة  21 22,1
 االمتحان 

  التواصل االجتماعي  03 3,16

  المجموع  95 100
  اخذ باالعتبار تعدد االجابات 

العينة  تتمثل في معظمها في يتضح من خالل الجدول ان مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال لدى أفراد 
في مجال تصميم  % 37,9استخدامها في مجال البحث العلمي و تصميم الدروس و ذلك بنفس النسبة تقريبا أي 
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في حين نجد أن البعض يستخدمونها في تصميم أسئلة البحث العلمي  في مجال % 36,5الدروس و نسبة 
  . % 3,16دا تستخدمها في التواصل االجتماعي أي بنسبة و نسبة قليلة ج %  22,1االمتحان و النقاط بنسبة 

في البحث العلمي و ان هناك اهتمام باستخدام نستنتج أن استخدام هذه الوسائل التكنولوجية هو استخدام 
  .التكنولوجيا من طرف أفراد العينة 

  
  يبين الطرق التي يعتمدها األستاذ في اإلشراف) 10(جدول رقم 

 االجابات التكرار    النسب  
 التواصل االلكتروني  21 35  

 التواصل المباشر 39 65

  الطريقتين معا  21 35

  المجموع  71     100   
  اخذ باالعتبار تعدد االجابات  

يظهر من خالل الجدول أن الطرق التي يستخدمها األستاذ في اإلشراف في معظم األحيان هي طرق التواصل 
إال أن هذا ال يمنع طرق االستخدام المباشر عملية  % 35كتروني معا بنسبة المباشر و طرق التواصل االل

  35ن نسبة التواصل االلكتروني بنسبة نجد أحين في  % 65اإلشراف و تظهر بنسبة 
مما يبين ان زيادة على استخدام التكنولوجيا في البحث العلمي من طرف األستاذ فهو يستخدمها أيضا في العملية 

مثل االشراف مما يفسر لنا ان مجاالت االستخدام واسعة بالنسبة لهذه التكنولوجيا اال ان االشراف البيداغوجية 
 االلكتروني يبقى في اغلبه مباشرا الن العملية تتطلب المقابلة بين األستاذ و الطالب 

  يبين حاالت استخدام اإلشراف االلكتروني) 11(جدول رقم 
    
 النسب

  االجابات    رارـــــــــــــــالتك

 دم حضور الطلبةــع 14 35

 ضغط في الواجبات  17 42,5

 لتدريب الطلبة  05 12,5

  المجمــــــــــــوع  36 100
  

إذا كان استخدام تكنولوجيا االتصال في اإلشراف فان ذلك يرجع إلى ارتفاع الضغط في الواجبات البيداغوجية 
ذلك ان  اكبر نسبة تمثل حاالت استخدام اإلشراف االلكترونيو هي  % 42,5لألستاذ و يتجلى ذلك بنسبة 
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نظرا لضيق الوقت يلجا إلى استخدام هذه الطريقة ، من جهة اال أن األستاذ  اإلشراف يقتضي التواصل المباشر
أخرى هناك حاالت أخرى الستخدام هذه الطريقة من طرف األستاذ نظرا لعدم حضور الطلبة حصص 

في حين ان بعض األساتذة يلجاون إلى اإلشراف االلكتروني لتدريب الطلبة على  35 اإلشراف و ذلك بنسبة
   % 12,5االستخدام التكنولوجي و هي اقل نسبة مثلها هذا االستخدام أي 

  في اإلشراف ، في البحث العلمي ، تحضير الدروس ( اذن االستخدام متنوع و متعدد لتكنولوجيا االتصال 
  وسائل المعتمدة في تحضير الدروسيبين ال) 12(جدول رقم 

      النسب 
  التكـــــــرار

 اإلجابات

 االنترنت 37 45,7

 المراجــــع 40 48,8

  اخــــــــــرى 05 6,1

  وع ــــــــــالمجم 82 100     

  اخذ باالعتبار تعدد االجابات 

الدروس هي الوسيلة التكنولوجية  يتضح من خالل الجدول أن الوسائل التي يعتمد عليها األستاذ في تحضير
ان استخدام المراجع في تحضير الدروس تمثل نسبة  في حين % 45,7االنترنت و يمثل هذا االتجاه نسبة 

يبين هذا التحليل ان استخدام التكنولوجيا ال يقتصر فقط على  . و هي أعلى نسبة مثلها هذا االتجاه  % 48,8
  .ستخدم في تحضير الدروس بالطريقة االلكترونية اإلشراف أو البحث العلمي بل أيضا ي

  يبين الوسائل المعتمدة في إلقاء المحاضرات  )13(جدول رقم 
 اإلجابات التكـــــــرار النسب
 تقنية العرض الداتاشو     36 49,3    

 تقنية الحاسوب الباور بوانت 27 37,3   

  أخــــــــــــــرى 10 13,7    
  

  موعالمج 73 100  
  اخذ باالعتبار تعدد االجابات

من أفراد العينة يستخدمون طريقة الداتاشو في إلقاء المحاضرات وهي  49,3قراءة الجدول توضح ان نسبة  
أعلى نسبة مثلها هذا االتجاه كما ان أفراد العينة إلى جانب هذه التقنية فهم يستخدمون تقنية الباوربوانت في 

يظهر  13,7باإلضافة إلى استخدام تقنيات مثل الشرح و االمالء تمثل نسبة  %37,3عرض محاضراتهم بنسبة 
  ان االستخدام لتكنولوجيا االتصال متعدد كما رأينا سابقا
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  يبين كيفية استخدام هذه الوسائل )14(جدول رقم 
 اإلجابات التكـــــــرار النسب
 في كل المقاييس  08     20   

 أحيانا 01    2,5  

  ليس في كل المقاييس 31    77,5   
  

  المجموع 40    100  

  
و هي  77,5من خالل الجدول يتضح ان استخدام الوسائل التكنولوجية ال يكون في كل المقاييس و ذلك بنسبة 

أعلى نسبة و يعود ذلك إلى طبيعة كل مقياس فبعض المقاييس ال تتطلب استخدام الوسائل التكنولوجية في حين 
 2,5اما الذين يستخدمونها أحيانا فيقدرون بنسبة  20ذين يستخدمونها في كل المقاييس يقدرون بنسبة نجد ان ال

  فقط من مجموع العينة مما يدل على أن االستخدام مرتبط بطبيعة المقاييس التي يدرسها األستاذ 
  يبين عدد مرات استخدام تقنيات الحديثة   )15(جدول رقم 

 اإلجابات التكـــــــرار النسب   
 طيلة السنة      22 55

  أحيانا  14 35
  

  دون جواب 04 10

  المجموع  40 100
   

و هي  55من خالل الجدول يتضح أن معظم أفراد العينة يستخدمون التقنيات الحديثة طيلة السنة و ذلك بنسبة 
ي تستخدم التقنيات الحديثة فقط من مجموع العينة الت 35أعلى نسبة مثلها هذا االتجاه في حين نجد ان نسبة 

  .فقط  10أحيانا كما امتنع عن اإلجابة نسبة 
يوضح هذا التحليل األهمية القصوى التي يوليها األساتذة لتكنولوجيا االتصال الحديثة و هذا ما يدعمه لنا هذا 

  التحليل على غرار التحاليل السابقة 
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  لتكوينيبين فعالية التقنيات الحديثة في ا )16(جدول رقم 

   
 النسب

  
 التكـــــــرار

 اإلجابات

استخدام التقنيات الحديثة حقق  38 95
 األهداف المرجوة في التكوين  

استخدام التقنيات الحديثة لم يحقق  02 05
 األهداف المرجوة في التكوين

  وعــــــــــــالمجم 40 100
  

في حين  95ألهداف المرجوة في التكوين تظهر بنسبة قراءة الجدول تبين ان استخدام تكنولوجيا االتصال حقق ا
فقط من مجموع العينة ترى ان استخدام التقنيات الحديثة لم يحقق األهداف المرجوة في التكوين  05ان نسبة 

هذا ما يفسر لنا االستخدام الواسع المجاالت من طرف أفراد العينة لقناعتهم ان هذا االستخدام ذو فعالية في 
  التكوين   
  يبين فعالية استخدام التقنيات الحديثة  )17(جدول رقم 

 اإلجابات  التكـــــــرار النسب
 يساعد على مواكبة التطور التكنولوجي   20 23

 التفاعل و التواصل مع الطالب  32 37,20

  اختصار الجهد و الوقت  31 36
  

  أخـــــــــــــــــرى 03 3,5

  المجمـــــــوع  86 100

  
ح الجدول ان استخدام التقنيات الحديثة يساهم إلى حد كبير في التفاعل و التواصل مع الطالب ويظهر ذلك يوض
و يمثل هذا االتجاه اكبر نسبة كما ان استخدامها يمثل نسبة تتقارب مع األولى أي يساعد في  % 37,20بنسبة  

و هذا يدع التحليل  % 23ولوجي بنسبة اختصار الجهد و الوقت ، كما أنه يساعد على مواكبة التطور التكن
  .السابق 
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  االستنتاج الخاص بالتساؤل األول 
انطالقا من التحاليل التي توصلنا إليها يظهر ان استخدام الوسائل و تقنيات تكنولوجيا االتصال الحديثة تظهر من 

طة في تكنولوجيا االتصال و خالل مجاالت استخدامها من طرف األستاذ في التكوين الجامعي رغم ثقافته المتوس
حداثة تواجدهم بالجامعة و التي تبدأ من سنة إلى أربع سنوات في حدود العينة المأخوذة إال أن معظمهم 

إضافة إلى استخدامها في البحث العلمي كما ان هناك فئة  % 37,9يستخدمونها في تصميم المحاضرات بنسبة 
إال ان هذا االستخدام يبقى ضئيل  % 35ف البيداغوجي بنسبة من األساتذة تستخدم هذه الوسائل في اإلشرا

، من جهة أخرى يعتمد األستاذ في إلقاء المحاضرات على التقنيات الحديثة مثل  بالنظر إلى اإلشراف المباشر
و استخدام هذه الوسائل يكون طيلة السنة و  % 37,3 إضافة إلى طريقة الباور بنسبة % 49,3الداتاشو بنسبة 

  . % 55ى ذلك بنسبة يتجل
هذه الوسائل التكنولوجية حسب التحليل الذي قمنا به حقق األهداف المرجوة في التكوين حسب  استخدامكما ان 

   % 37,20 بنسبة كما ساهم في التفاعل و التواصل مع الطلبة % 95 نتائج التحليل و ذلك بنسبة
جيا الحديثة في العملية التكوينية بجامعة ورقلة  مما حقق يدل هذا التحليل على االستخدام الواسع لوسائل التكنولو
  األهداف المرجوة في التكوين حسب تصريحات االساتذة  

  
  يبين االتصال بالبوابة االلكترونية  )18(جدول رقم  

 اإلجابات التكـــــــرار النسب  
نعم انا على صة بالبوابة  37 92,5

 االلكترونية
وابة لست على صة بالب 03 7,5

 االلكترونية
  المجموع  40 100

  
في  % 92,5يتضح من خالل الجدول ان معظم افراد العينة على صلة بالبوابة االلكترونية و يتجلى ذلك بنسبة 

فقط من مجموع العينة ليسوا على صلة بالبوابة يجسد لنا هذا التحليل قوة االهتمام  % 7,5حين ان نسبة 
  بالتكنولوجيا 
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  يبين أهداف االتصال بالبوابة االلكترونية  )19(جدول رقم 

 اإلجابات التكـــــرار النسب  
 االطالع على اخبار الجامعة 31 37,3

 ارسال المحاضرات 35 42,2

  ارسال نقاط االمتحان 07 8,4
  

  وضع االجابة النموذجية 04 4,8

  أخـــــــــــــــــــرى  06 7,2

  المجموع  83 100
  

داف االتصال بالبوابة ي اغلب األحيان هو إرسال المحاضرات من طرف األساتذة ليطله عليها يتضح ان أه
و يمثل هذا االتجاه اكبر نسبة مقارنة باالتجاه الخاص باالطالع على أخبار  % 42,2الطلبة و يتجلى ذلك بنسبة 

إضافة إلى وضع  %  8,4التي تمثل نسبة إضافة الى إرسال نقاط االمتحان  % 37,3الجامعة الذي يمثل 
   و هي اقل نسبة و يبقى أهم هدف هو إرسال المحاضرات % 4,8اإلجابات النموذجية بنسبة 

  
  يبين مدة وضع الدروس في الغرفة االلكترونية )20(جدول رقم 

    النسب   
 التكــــــرار

 اإلجابات    

 منذ وقت طويل  14 35

 مؤخرا فقط 18 45

  دون جواب   08 20

  المجموع  40 100
  

من أفراد العينة بدؤوا بوضع الدروس مؤخرا و هي أعلى نسبة مثلها هذا  % 45قراءة الجدول تبين ان نسبة 
  من مجموع العينة  % 35االتجاه مقارنة باالتجاه المعاكس الذي يمثل نسبة 
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  يبين مدى اجراء مناقشة الكترونية مع الطلبة  )21(جدول رقم 

 اإلجابات     رالتكـــــــرا النسب
نعم سبق و ان أجريت  15 37,5

 مناقشة الكترونية
لم يسبق لي و ان أجريت  25 62,5

 مناقشة الكترونية
  المجموع 40 100

  
 % 62,5يوضح التحليل ان معظم أفراد العينة لم يسبق لهم و ان أجروا مناقشة الكترونية و يتجلى ذلك بنسبة 

   % 37,5نة باالتجاه المعاكس الذي يتجلى بنسبة و يمثل هذا االتجاه أعلى نسبة مقار
  يدل هذا التحليل على تجربة التعليم االلكتروني لم تصل الى هذا المستوى في إجراء مناقشة الكتروني    

  يبين اتصال الطلبة باألستاذ الكترونيا  )22(جدول رقم 
 اإلجابات     التكـــــــرار    النسب   

سار عن نعم بهدف االستف 08 57,1
 الدرس 

 االستفسار عن النقاط 06 42,9

  أخـــــــــــرى 04 10

  دون جواب 22 22

  المجموع  40 100

من األساتذة الذين يتصل بهم طلبتهم و هي  أعلى نسبة مثلها هذا  % 57,1قراءة الجدول توضح أن نسبة 
كما توجد نسبة  النقاط عن االستفسار من الطلبة يتصلون بأساتذتهم قصد % 42,9االتجاه في حين نجد ان نسبة 

مما يدل على ان هناك جهود تبذل من طرف االستاذ عن طريق االتصال امتنعت عن اإلجابة  % 22
   االلكتروني 
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  يبين مدى فاعلية هذه الطريقة في االستيعاب )23(جدول رقم 

 اإلجابات     التكـــــــرار النسب
نعم حقق فاعلية في  29   72,5 

 الستيعابا
لم يحقق فاعلية في  11    27,5

 االستيعاب
  المجموع 40    100

  

يرى معظم أفراد العينة ان استخدامه لهذه الوسائل التكنولوجية ذو فعالية في االستيعاب بالنسبة للطلبة ويتجلى 
اب بالنسبة للطالب الذي يرى بان هذه الطرق حققت فعالية في االستيعو هو االتجاه الغالب  % 72,5ذلك بنسبة 

 % 27,5مقارنة باالتجاه الغالب الذي يرى بان هذه الطرق لم تحقق فعالية في استيعاب الدروس اي بنسبة  
االتصال االلكتروني بين األستاذ و الطالب والذي حقق فعال حسب هذا مما يدعم التحليل السابق الذي يتمثل في 

  التحليل فعالية في االستيعاب 
  

  يبين مدى تحقيق نجاح للوسائل االلكترونية في الجامعة  )24(جدول رقم 
   النسب   

  التكـــــــرار
 اإلجابات    

نعم يمكن ان يحقق  40 100
 استخدامها نجاحا

ال يمكن ان يحقق  00 00
 استخدامها نجاحا

  المجموع 00 00
  

نه تحقيق نجاح كبير مستقبال في يتبين من خالل الجدول أن معظم أفراد العينة يرو أن هذا االستخدام يمك
مما يبين أن األساتذة الجامعيين يولون أهمية كبيرة للتعليم  % 100الجامعة و يتجلى هذا االتجاه بنسبة 

  .    االلكتروني  
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  يبين مدى توفر وسائل تكنولوجية في الجامعة  )25(جدول رقم 

  النسب    
 التكـــــــرار

 اإلجابات    

  فر الجامعة على نعم تتو 36 90
 وسائل تكنولوجية

ال تتوفر الجامعة على  04 10
 وسائل تكنولوجية

  وعـــــــالمجم 40 100

  
تمثل االتجاه الذي يصرح بوجود وسائل تكنولوجية في الجامعة و هي  % 90من خالل الجدول يتضح ان نسبة 

ح بعدم وجود وسائل تكنولوجية في الجامعة أي اكبر نسبة يمثلها هذا االتجاه مقارنة باالتجاه المعاكس الذي يصر
و هي اقل نسبة ، نستنتج بان هناك جهود تبذل من طرف المديرية إلنجاح التعليم االلكتروني  % 10بنسبة 

بجامعة ورقلة وما يدل على ذلك ان هذا التعليم حقق فعالية في االستيعاب و التكوين بالنسبة للطالب ما رأيناه 
  قفي التحليل الساب
  يبين آراء األساتذة في استخدام تكنولوجيا االتصال  )26(جدول رقم 

 اإلجابات     التكـــــــرار النسب
استخدامها يرقى بالتحصيل    36    90  

 العلمي للطالب 
استخدامها ال يرقى  04    10   

 بالتحصيل العلمي للطالب
  المجموع 40    100  

  

فراد العينة يرون أن هذا النوع من التعليم يساهم إلى حد كبير في االرتقاء من خالل الجدول يتضح ان معظم أ
و هي أعلى نسبة مقارنة بالذين يرون ان هذا االستخدام  90بالتحصيل العلمي للطالب و تمثل نسبة هذا االتجاه 

   10ال يساهم في االرتقاء العلمي و ذلك بنسبة 
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  ة بمستقبل التعليم االلكتروني  يبين مدى تفاؤل األساتذ )27(جدول رقم 

 اإلجابات     التكـــــــرار النسب
 نعم اتفاءل بمستقبل زاهر   25    62,5  

  ال اتفاءل بمستقبل زاهر 15    37,5  

  المجموع 40    100  

   
 62,5بنسبة  قراءة الجدول تبين ان معظم أفراد العينة يتفاءلون بمستقبل زاهر للتعليم االلكتروني و يتجلى ذلك

  ال يتفاءلون بمستقبل زاهر للتعليم االلكتروني  % 37,5في حين نجد ان نسبة  %
   لثاالستنتاج الخاص بالتساؤل الثا

إال ان معظم افراد العينة هم على اتصال بالبوابة االلكترونية رغم قصر إنشاء البوابة االلكترونية بجامعة ورقلة 
و الهدف من دخول البوابة من طرف اكبر نسبة سجلناها في هذا االتجاه و هي  % 92,5للجامعة و ذلك بنسبة 

 37,3لتأتي في الدرجة الثانية نسبة االطالع على أخبار الجامعة  % 42,2األساتذة إرسال المحاضرات بنسبة 
   % 45و يظهر مدة وضع المحاضرات مؤخرا فقط بنسبة  %

كما انها فترة تتجاوب مع سنوات  2011ورقلة سنة  و هو عمر ظهور تجربة التعليم االلكتروني بجامعة
  ).من سنة الى اربع سنوت ( االقدمية في التعليم بالنسبة ألفراد العينة 

كما ان التحليل اظهر ان هناك تفاعل و تواصل الكتروني بين الطالب و األستاذ من خالل البوابة االلكترونية 
على نسبة سجلناها في هذا االتجاه مما يدل على أو هي  % 57,1بهدف االستفسار عن الدروس و ذلك بنسبة 

و قد بين التحليل بان االتصال و  % 42,9إضافة إلى االستفسار عن النقاط بنسبة ان هناك اتصال الكتروني 
التعليم االلكتروني عن طريق استخدام البوابة االلكترونية حقق فعالية في االستيعاب بالنسبة لطلبة و ها ما دل 

و مما جعل هذا النوع من التعليم يضع أسسه األولى بجامعة ورقلة هو توفير  % 72,5التحليل أي بنسبة  عيه
  الوسائل التكنولوجية بهذه الجامعة مما يدل على ان هناك نية في تطوير التعليم االلكتروني 
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  الخاتمة 

كتروني بصدد وضع أسسه األولى بجامعة ورقلة من انطالقا من التحاليل التي قمنا بها توصلنا إلى ان التعليم االل
في تصميم الدروس ( خالل توسع مجاالت استخدام الوسائل التكنولوجية من طرف األستاذ في العملية التكوينية 

عن طريق التقنيات الحديثة و البحث العلمي إضافة إلى استخدامها في عملية اإلشراف البيداغوجي و قد اظهر 
تصريحات األساتذة المستجوبين حسب تجربتهم في التكوين عن طريق هذه الوسائل الحديثة قد  التحليل من خالل

  حقق األهداف المرجوة في التكوين و هذا بفضل توفر الجامعة على الوسائل التكنولوجية المتاحة 
هذا التحليل و كما ان التعليم االلكتروني عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة رغم خطواته البطيئة حسب 

حسب مؤشراته المتمثلة في صلة األساتذة بها بقوة بهدف إرسال المحاضرات و تقتصر على اتصال الطلبة 
باألستاذ الكترونيا لالستفسار عن الدروس و لكنها لم ترقى إلى إجراء مناقشات الكترونية بين األستاذ و الطالب 

التعليم االلكتروني ما تزال في بدايتها و هو عمر ظهور  أو إجراء محاضرات مرئية  مما يؤكد  أن هذه تجربة
  هذه التجربة االلكترونية بجامعة ورقلة 
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