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  :مقدمة
يف السنوات القليلة املاضية يف جماالت تقنيات  نتيجة للتطورات املتسارعة     

احلاسوب، والوسائط املتعددة والشبكة العاملية للمعلومات والتكامل فيما بينها ظهر ما يطلق 
، وأدى استخدامها إىل اكتشاف إمكانيات جديدة "تكنولوجيا املعلومات واالتصال" عليه اليوم

مجيع جماالت احلياة اليومية، حيث حولت  يف مل تكن معروفة من قبل، ظهر أثرها بوضوح 
وذلك من .يف ثوان معدودة  إىل قرية صغرية ميكن زيارة أي مكان به العامل املترامي األطراف

إىل اعتماد هذه  هذا ما أدى  مبختلف القطاعات.خالل قنوات االتصال املتعددة والعالية السرعة
  .ر تتمثل يف اجلودة والسرعةالتقنيات اليت تسهل من العمل وتعطي امتيازات أكث

ميدان التعليم الذي استفاد وبصفة كبرية من هذه ومن بني أهم هذه ااالت جند 
التكنولوجيات احلديثة وذلك من خالل دجمها يف العملية التعليمية مما نتج عنه العديد من األمناط 

د من األشكال اجلديدة فظهرت العدي. اجلديدة يف التعليم واليت أساسها الوسائل التكنولوجية
كالتعليم االلكتروين، االفتراضي، التعليم على اخلط وغريها من األمناط اليت شرعت العديد من 
اجلامعات العاملية بتطبيقها منذ فترة طويلة، غري أن جامعاتنا اجلزائرية هي يف اخلطوات األوىل 

  .لتجسيد مثل هذه املشاريع وتطبيقها
أجل التعرف على واقع تطبيق التعليم االلكتروين وقد جاءت هذه الدراسة من 

والكشف على  باجلامعات اجلزائرية من خالل معرفة األسس واملتطلبات الالزمة لتحقيقه
بسكيكدة كواحدة من اجلامعات  1955أوت20وكنموذج كانت جامعة  .معوقات التطبيق

 دمج التكنولوجيا احلديثة يف اجلزائرية اليت تعمل على تطبيق التعليم االلكتروين ا إضافة إىل
العملية التعليمية، وقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يعترب األنسب هلذا 
النوع من الدراسات،  كما قمنا بوضع أداتني جلمع البيانات واليت متثلت يف املقابلة 

إضافة إىل  LMDسنة الثانية والثالثةوقد كانت العينة عشوائية طبقية متثلت يف طلبة ال.واالستبيان
  .للفئتني ٪10أساتذا حيث مت اختيار نسبة

وقد جاءت الدراسة يف ستة فصول تناولت خمتلف العناصر األساسية للدراسة واليت 
  :جاءت كما يلي
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تناول هذا الفصل املعاجلة املنهجية للدراسة، حيث يقدم بالتفصيل خمتلف :الفصل األول •
بنيت عليها الدراسة بشقيها النظري وامليداين ويف هذا اإلطار حيدد الفصل املعطيات اليت 

إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أسباب اختيار املوضوع، أمهية الدراسة وأهدافها 
إضافة إىل حتديد خمتلف ااالت املتعلقة مبوضوع . والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع دراستنا

 .ا بني بشرية ومكانية وزمنيةالدراسة امليدانية م

يف حني أن الفصل الثاين تناول شقني ما بني تكنولوجيا ووسائل التعليم وما يتصل ا  •
من مفاهيم وحتديد للمصطلحات إضافة إىل تطورها التارخيي، وخصائصها واألمهية اليت تقدمها 

الثاين من الفصل احلاسوب  للعملية التعليمية إضافة إىل شروط ومعايري اختيارها فيما تناول الشق
والربجميات التعليمية والذي تعرض إىل مفهوم الربجمية التعليمية وجماالت استخدام احلاسوب يف 
التعليم وأنواع الربجميات التعليمية وختم الفصل بعرض األهداف احلقيقية إلدخال التقنيات 

 .احلديثة لالتصال واملعلومات يف العملية التعليمية

بني تعدد املفاهيم وتطوير  لتعليم االلكتروينلفصل الثالث والذي خصص وقد كان ال •
حيث أورد العديد من املفاهيم املتعلقة به وخمتلف خصائصه، أشكاله أنواعه،  خمرجات التعليم

 .متطلبات ومعوقات تطبيقه، إضافة إىل التحديات اليت تواجه تطبيقه

الذي تعرض ملفهوم  يف البيئة االلكترونيةميم التعليم تصيف حني أن الفصل الرابع تناول  •
علم تصميم التعليم وخمتلف املفاهيم املتعلقة به، كما أورد الفصل خمتلف املراحل بالتفصيل اليت 

 .مير ا تصميم الدرس الكترونيا

 الربنامجالتعليم االلكتروين بني معايري التصميم وجودة وقد كان الفصل اخلامس حول  •
حيث تعرض الفصل ملختلف اهليئات واجلمعيات املهتمة بالتعليم التقين إضافة إىل عرضه ملعايري 
التعليم االلكتروين وبرامج ومنصات إنشائه، واجلودة يف التعليم االلكتروين وما يتعلق ا من 

م مفهوم، أمهية،متطلبات تطبيقها، معايري ضبطها و املعايري القياسية والتقييس يف التعلي
 .االلكتروين

والفصل األخري خصص للدراسة امليدانية من خالل التذكري مبختلف إجراءاا وعرض  •
أوت  20جبامعةواقع التعليم االلكتروين النتائج املتوصل إليها وحتليلها حيث تناول فصل 

يعرضها ملنصة التعليم االلكتروين اليت  وتقييم أويل بسكيكدة التعريف مبكان الدراسة1955
املوقع االلكتروين جلامعة سكيكدة إضافة إىل التذكري باإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية 
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وعرض خمتلف النتائج اليت مت التوصل هلا من خالل حتليل البيانات املتحصل عليها من خالل  
 .   االستبيان

طة مبختلف وقد حاولنا من خالل تقسيم الدراسة إىل الفصول السابقة الذكر اإلحا
اجلوانب املتعلقة بالتعليم االلكتروين وإعطاء نظرة حول واقع تطبيقه يف جامعة من اجلامعات 

اجلزائرية واليت تعترب يف اخلطوات األوىل لتجسيده حماولة للكشف األويل ملعرفة العراقيل اليت حتد 
  .قهمن هذا التجسيد والتعرف على خمتلف املقومات اليت تشجع وتساعد على تطبي
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:الفصل األول  

 

اإلجراءات المنهجية 

 للدراسة
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  : اإلجراءات املنهجية للدراسة: الفصل األول
  : اإلطار املنهجي للدراسة. 1. 1

  : الدراسة إشكالية. 1. 1. 1
نظرا للتغريات الكبرية اليت يشهدها اتمع العاملي اليوم مع دخول عصر املعلومات وثورة        

االتصاالت راحت خمتلف القطاعات تعمل على دمج تقنيات االتصال واملعلومات يف خططها 
من أهم  أصبحتمن دعم حيث جيا تكنولوهذه ال ا تقدمهاستشعارا مبوبراجمها التنموية وهذا 

كما تعترب أساسا للحضارة املعاصرة كوا أصبحت مالزمة . مقومات القرن احلادي والعشرين
  . لإلنسان يف خمتلف نشاطاته ويف كل جوانب حياته

بدأت مؤسسات التعليم مبختلف مستوياا يف كثري من بلدان وكغريها من القطاعات 
ائل أفضل تتيح فرص أكثر للتعليم يف أهدافها من أجل إجياد بد العامل تراجع سياساا وتغري
ما مت التوصل إليه لتقدمي أفضل صورة وحتقيق أكثر  ولعل أهم. بشكل أكثر يسرا واتساعا

األهداف للتعليم احلديث هو دعم خمتلف مستويات التعليم بأكثر التطورات التكنولوجية من 
بيق التكنولوجيات احلديثة فتط. خالل دمج تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف العملية التعليمية

احلديثة يف تقدمي  واألساليبيف العملية التعليمية نتج عنه العديد من املفاهيم اجلديدة والطرق 
، ولعل أكثر املصطلحات انتشارا يف هذا املفهوم هو التعليم القائم على الكمبيوتر. املادة التعليمية

التعليم عن بعد والتعليم ، لتعليم املفتوحا ، التعليم املربمجيف التعليم استخدام االنترنيت
يف اآلونة األخرية نتيجة لالندماج احلاصل بني  كلها مصطلحات ظهرتو، االلكتروين

  . تكنولوجيا املعلومات واالتصال والعملية التعليمية
يف اآلونة  والتعليم االلكتروين الذي يعترب أحد هذه املصطلحات وأكثرها انتشارا 

يهدف إىل تقدمي املستويات و كنمط جديد من التعليم والذي يطبق يف خمتلفاألخرية ظهر 
من الطلبة واملستفيدين معتمدا بالدرجة األساسية على  ليم عال متميز موجه لقاعدة كبريةتع

والتعليم العايل أحد املستويات . أحدث التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال
جاهدة لتطوير نظمها واالستفادة قدر اإلمكان من خمتلف التطورات  ولالد التعليمية اليت تسعى

من أجل النهوض به وتنمية كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع هذا الزخم اهلائل من 
  . املعلومات وضمان تكوين فعال ملختلف فئاته
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واجلامعة اجلزائرية بدورها غري مستثناة من هذا التطور التكنولوجي حيث حاولت 
مبختلف السبل االستفادة من التطورات التكنولوجية احلاصلة سواء يف األجهزة واملعدات أو 
شبكات اإلعالم واالتصاالت من خالل دجمها يف العملية التعليمية من أجل تطوير التعليم 

  . والنهوض به ومن أجل حتقيق اجلودة يف التعليم
يف هذه الثورة التكنولوجية  ومن أجل الوقوف على واقع هذا القطاع ومدى اندماجه

التعليمية احلديثة ومعرفة مدى تطبيق مشروع التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية والدعم الذي 
تلف خم: عرفةملتسعى هذه الدراسة ، يقدمه من أجل النهوض بالتعليم العايل وتطويره

تقدمي و املشـروعلتطبيق هذا ، بسكيكدة 1955أوت  20تها جامعة صاالستعدادات اليت خص
  . الدعم الفعال لكل عناصر العملية التعليمية اجلامعية

أجل إحاطة أوسع مبختلف جوانب اإلشكالية مت وضع مجلة من التساؤالت اليت  منو
  : حتدد مسار البحث وهي كالتايل

بسكيكدة من أجل تسهيل تطبيق 1955أوت 20ما هي خمتلف اإلمكانيات اليت وفرا جامعة. 1
  التعليم االلكتروين؟

مهيأة ومكونة للدخول يف هذا  1955أوت 20 جبامعةهل خمتلف عناصر العملية التعليمية . 2
  من التعليم؟ النمط اجلديد

  ما مدى تقبل منط التعليم االلكتروين من طرف الطلبة واألساتذة من أجل االندماج فيه؟. 3
  عليم االلكتروين للعملية التعليمية اجلامعية؟الدعم الذي يقدمه الت ما هي مجلة التسهيالت أو. 4
ما هو التقييم األويل لكل من الطلبة واألساتذة حول ما مت حتقيقه من خالل برامج التعليم . 5

 ؟ 1955أوت  20  املطبقة يف جامعة االلكتروين
  : الفرضيات. 2.1.1

استنتاج ذكي يصوغه حيث أا ختمني أو ، تعد الفرضية عنصرا هاما يف عملية البحث 
لتكون كمرشد له يف ... ويتبناه البحث مؤقتا لشرح بعض ما يالحظ من احلقائق والظواهر

أي ختمني معقول للحل ، وهي إجابة مبدئية عن سؤال البحث. 1البحث والدراسة اليت يقوم ا
  . 2عن طريق اختباره بالبيانات امعة ويتم إثبات صحته أو خطأه، املتوقع

                                                        
   971. ص. 1996 ، املكتبة األكادميية:القاهرة. أصول البحث العلمي ومناهجه. أمحد ، بدر .
   472. ص. 1998، دار املريخ:الرياض. مناهج البحث يف علوم املكتبات واملعلومات. أمحد، بدر .
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  :فرضيات الدراسة فيما يلي وتتمثل
بسكيكدة يعتمد على مدى اعتماد  1955 أوت 20تطور وارتقاء العملية التعليمية جبامعة .1

  .األساتذة والطلبة على الوسائل التعليمية والتكنولوجية
إن التوجه حنو التعليم االلكتروين يتوقف على مدى توظيف األساتذة والطلبة لالنترنيت  .2

  .للتواصل مع طلبتهم
سكيكدة يعزى اىل مدى استعداد   1955 أوت 20إن جناح التعليم االلكتروين جبامعة .3

  . األساتذة والطلبة ووعيهم بأمهية التعليم االلكتروين
  : أسباب اختيار املوضوع .3.1.1

نتيجة جلملة من  "م االلكتروين باجلامعة اجلزائريةتطبيق التعلي" كان اختيار موضوع
 : والعملية اليت دفعت إىل دراسته وحتليله ومتثلت أساسا يفاألسباب الشخصية 

لتوجه احلديث حنو إدخال التكنولوجيات احلديثة يف خمتلف جماالت احلياة وخاصة منها ا
  . وهذا حماولة منا معرفة ما تقدمه هذه التكنولوجيات للعملية التعليمية. التعليم

حيث حيظى التعليم االلكتروين بأمهية بالغة خاصة يف اآلونة : أمهية املوضوع نفسه •
األخرية نظرا لالندماج الكبري بني تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف العملية التعليمية 

كما أصبح حمور اهتمام املتخصصني يف . وما يوفره من دعم وتشجيع للتعلم التفاعلي
 . ات والتعليم يف العامل العريبجمال تكنولوجيا املعلوم

حيث يعد التعليم االلكتروين من الظواهر اليت استقطبت اهتمام الكثري : حداثة املوضوع •
من األوساط التعليمية والتقنية من خالل املؤمترات واملنشورات وأصبح أبرز األساليب 

 . التعليمية احلديثة
يف إطار مشروع اجلزائر : ترويناهتمام خمتلف اجلامعات اجلزائرية بالتعليم االلك •

االلكترونية سعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل تقدمي خدمات التعليم 
االلكتروين وذلك كبدايات لتجسيد مشروع احلكومة االلكترونية واليت يعترب التعليم 

 .إحدى جماالا األساسية
يثة اليت تويل له جامعة سكيكدة يعترب مشروع التعليم االلكتروين من بني املشاريع احلد •

ولذا وملا كان املشروع يف بداياته ارتأيت أن تكون إطاللة أو دراسة أوىل . أمهية خاصة
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يف إرساء أرضية صلبة له وتساعد على تعزيز نقاط القوة  ختص املوضوع كوا ستساعد
 . وتدارك نقاط الضعف خاصة من خالل حتليل ونتائج اجلانب امليداين

إثراء الرصيد الفكري الذي يتناول موضوع التعليم االلكتروين والتكنولوجيات احلديثة  •
  . اليت تعمل على دعم العملية التعليمية

  : أمهية املوضوع .4.1.1
يعترب التعليم العايل آخر مراحل التعليم النظامي وهو القطاع احلساس يف اتمع القائم  

املؤهلة القادرة على التطوير وإحداث التغيري وحتقيق التنمية على دعمه بالكفاءات البشرية 
من هنا كان ال بد على قطاع التعليم االستفادة من التطور التكنولوجي ، الشاملة للمجتمع

احلاصل ذلك لدعم املناهج وحتسني الظروف وتوسيع فرص االستفادة ألكرب فئة ممكنة من 
السلبيات اليت يعاين منها التعليم بصفة عامة والتعليم مواجهة خمتلف و الطلبة إضافة إىل التصدي

جل املضي أومن بني أهم السياسات والربامج احلديثة اليت مت تبنيها من . العايل بصفة خاصة
  . التعليم االلكتروين: بالتعليم العايل والتصدي ملختلف العوائق والسلبيات ودعم براجمه وخمططاته

 هيلإاملعتمد بالدرجة األوىل على أحدث ما توصلت هذا النمط اجلديد من التعليم 
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قدم ملختلف مستويات التعليم وخاصة طور التعليم العايل الكثري 

ويكتسي . من اإلمكانيات وامليزات اليت جعلته خيطو خطوات عمالقة حنو اإلصالح والتنمية
الراهن ليس فقط أمهية بالغة خاصة يف وقتنا  "ةالتعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائري"موضوع 

باعتباره منط جديد من التعليم احلديث القائم على دعمه بالتكنولوجيات احلديثة وإمنا باعتباره 
تزامن مع احملاوالت مشروع جديد باجلزائر يدخل ضمن مشروع احلكومة االلكترونية والذي ي

حتت وصاية  إمكانية تطبيق برامج التعليم االلكتروينيف اجلامعات اجلزائرية لدراسة  اجلارية
فضال عن أمهية املوضوع الذي أصبح حمور اهتمام  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

كونه مسه من مسات جمتمع ، املتخصصني يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتعليم يف العامل العريب
  . رقي وتقدم الدولاملعلومات الذي يعد اليوم مؤشر على مستوى 

  : وتتمثل أمهية هذا املوضوع فيما يلي

 مساعدة القائمني على التعليم اإللكتروين يف اجلامعات لوضع مناهج خاصة بالتعليم •
 . ومعلومايت تقين تطور من يشهده ما و العصر طبيعة مع يتناسب مبا اإللكتروين
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 . باجلزائر اجلامعيعليم يف الت اإللكتروين التعليم استخدام درجة حتديد •
 اإللكتروين التعليم استخدام يف اجلامعات على أعضاء هيئة التدريس وتشجيع دعم •

وتشجيع الطالب على التعلم من خالهلا، من خالل . عليمالت يف والتكنولوجيات احلديثة
 . تبيني مجلة املميزات واالجيابيات اليت يقدمها ملختلف عناصر العملية التعليمية

وتبين هذا النمط من التعليم الذي  نفسه على االعتماد على وحتفيزه الطالب مساعدة •
 . يقضي على مجلة السلبيات اليت يعاين منها يف التعليم العايل التقليدي

  : الدراسات السابقة. 5.1.1 
نفس اإلشكاليات وفيما وهي مجلة الدراسات اليت تعاجل نفس املوضوع أو اليت تعاجل  

  : بعض الدراسات اليت عاجلت هذا املوضوععلى  يلي إطاللة
  : الدراسة األوىل

Djoudi, Mahieddine. Expériences de E-learning dans les 
universités algériennes .  

يف ، لملتقى الدويل للتعليم اآليل وتطبيقاته بسعيدةلمقدم  جاءت يف مقالهذه الدراسة 
  .2009ماي  4و 3املمتدة ما بني الفترة 

 ،يعرض الباحث يف هذا املقال جتربة التعليم االلكتروين يف عدد من اجلامعات اجلزائرية
. االجتماعية واالقتصادية، حيث يعتربه واحدا من أهم ميادين البحث نظرا ألمهيته التعليمية

( حيث مت من خالل هذا املقال عرض هلذه التجربة من خالل وضع منصة للتعليم عن بعد 
AVENET( ، على دروس منظمة وواجهة من أجل الولوج والتواصل  حتوي هذه املنصةحيث

. صة لتلبية احتياجات املستفيدينوقد مت وضع هذه املن. أو مع األستاذ مابني املتعلمني فيما بينهم
، ويكون التعليم يف هذه املنصة من خالل شبكة االنترنيت مابني املوزع وأماكن تواجد املتعلمني

صة على موزع للنشاطات التعليمية اليت تعرض على جمموعة كبرية من وحتتوي هذه املن
ومت من خالل هذه املنصة التعامل مع طلبة الدراسات العليا يف جمموعة من املواد . املستفيدين

: اللكتروين يف كل من جامعاتالتعليم ا اقتصاد املعرفة، جيا املعلومات واالتصاللوتكنو: هي
  . سيدي بلعباس، رةبسك، باتنة، ورقلةسطيف، 

فهي جتربة مشتركة مابني عدة جامعات جزائرية دف إىل معرفة ما يقدمه التعليم 
معرفة السلبيات أو العراقيل اليت تقف أمام تقدم هذا  االلكتروين من اجيابيات ودعم إضافة إىل
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الطلبة املستفيدين إىل حماولة تقييم منصة التعليم من خالل أراء  إضافة. النوع اجلديد من التعليم
  . من هذه التجربة
  : الدراسة الثانية

: فعالية التعليم املربمج باستخدام احلاسوب يف ختصص املكتبات. سعاد ،بوعناقة 
 . غرافيا املتخصصةودراسة جتريبية لتدريس مادة البيبلي

الباحثة من خالل حيثيات هذه الدراسة معرفة مدى تأثري استخدام لقد حاولت  
حيث قامت بالتجربة على تدريس . احلاسوب يف العملية التعليمية يف ختصص علم املكتبات

ما مدى فعالية : وقد متثلت اإلشكالية املطروحة يف هذا البحث يف. مادة البيبليوغرافيا املتخصصة
ختصص علوم املكتبات وقد توصلت  ة البيبليوغرافيا املتخصصة يفالتعليم املربمج يف تدريس ماد

  : إىل مجلة من النتائج من خالل الفرضيات وهي كالتايل الدراسة
وقد حتققت هذه الفرضية من . يساهم التعليم املربمج يف تقليل زمن التعلم: الفرضية األوىل -

من  ٪8.54أي ما يعادل . دقيقة247خالل النتائج حيث وصل متوسط الزمن املستغرق إىل 
  . زمن التعليم للمجموعة العادية اليت ال تستخدم احلاسوب

هناك فروق ذات دالالت إحصائية بني املتعلمني بطريقة التعليم املربمج : الفرضية الثانية -
  . املعتمد على احلاسوب وبني املتعلمني بالطريقة التقليدية والذين يتلقون نفس املواد التعليمية

وجود توجه اجيايب حنو استخدام احلاسوب لدى املتعلمني الذين يدرسون : الفرضية الثالثة -
  . عن طريق التعليم املربمج باستخدامه

  : ثالثةالدراسة ال
: سياسات واستراتيجيات توظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعلم. سوهام، بادي 

دراسة ميدانية . وطنية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعلم العايل حنو استرياتيجية
  2005. جبامعات الشرق اجلزائري

وسعت هذه الدراسة إىل حتقيق هدف أساسي يتمثل يف وضع تصور السترياتيجية  
وطنية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعليم عن بعد مبنية على دراسات ومعطيات مستقبلية 

حيث حاولت الباحثة اإلجابة على اإلشكال . توظيف هذه التكنولوجيات يف التعليملنتائج 
هل النظم التعليمية احلالية قادرة على حل املشاكل التعليمية باالستعانة :  املطروح وهو



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

24 
 

بتكنولوجيا املعلومات يف ظل غياب خطة متكاملة تأخذ يف عني االعتبار أن أي حركة حتديث 
وقد قامت الباحثة باإلجابة على مجلة من . تنطلق مما هو قائم ومتوفرأو تطوير ال بد أن 

  : واملتمثلة يف التساؤالت اليت طرحتها يف حبثها
كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات أن حتول سياسات التعليم الراهنة إىل سياسات  -

  متقدمة تتفاعل مع تكنولوجيا املعلومات؟
تكنولوجيا املعلومات حمور االتصاالت والتعليم عن  هل جيب أن تتضمن استرياتيجية -

  بعد؟
ما هي تكاليف التحول من سياسات التعليم التقليدية إىل سياسات واستراتيجيات  -

 التعليم عن بعد املتقدمة املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات؟

اليت سيتم وضعها وأثرها استمرار  ما هي املشكالت املتوقعة وأثرها على االسترياتيجية -
  التطوير يف العملية التعليمية؟

  ما دور املؤسسات التعليمية يف التخطيط هلذه االسترياتيجية؟  -
  : الدراسة الرابعة

: قياس استخدام تكنولوجيا التعليم بقطاع التعليم بالشرق اجلزائري. علوي، هند
، 23ع. Cybrarians journal. واليات قسنطينة، عنابة، سطيف منوذجا

  . 12/12/2010 :مت اإلطالع يوم. 2010سبتمرب
تكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولة قياس استخدام تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية 
قياسا كيفيا وكميا من خالل اختبار مؤشرات األداء ملنظمة اليونسكو يف قطاع التعليم، إضافة 
إىل أن هذه الدراسة هي أيضا حماولة لقياس مدى تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
العملية التعليمية ومعرفة خمتلف السلبيات والنقائص اليت تقف أمام إدماج هذه التكنولوجيا يف 

مكون ومتكون وزعت عليهم استبانة بثالث حماور حول  500وقد مشلت هذه الدراسة . التعليم
وقد خلصت الدراسة إىل أن املكونون متقبلون . التكوين واالستعمال السياسة، االسترياتيجية

لكل السياسات واالستراتيجيات اليت دف إىل التشجيع على استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال، إضافة إىل تقبلهم للتكوين على استخدام هذه التكنولوجيات والتقنيات احلديثة 

وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة أنه البد من نظرية جديدة . ايفكوم ال يستعملوا بالقدر الك
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للتعلم تشمل خمتلف السياسات والنواحي القانونية النماذج التعليمية والتنظيمية املالئمة للتعليم، 
  . التطوير اإلداري والوظيفي احملترف، البنية التحتية التكنولوجية والتأكيد على ضمان اجلودة

  : الدراسة اخلامسة
اجتاهات طلبة . خالد يوسف، القضاة. خليل عزمي، القراعني. جربين عطية، مدحم

جامعة  -الة التربوية. اجلامعة اهلامشية حنو توظيف التعلم اإللكتروين يف التعليم اجلامعي
  .2008، الكويت

اجلامعة  مستوى البكالوريوس يف للكشف عن اجتاهات طلبة هذه الدراسة هدفت
تخصص واجلنس اهلامشية حنو توظيف التعلم اإللكتروين يف التعلم اجلامعي وتعرف أثر كل من ال

وأظهرت نتائج الدراسة اجتاهات إجيابية لدى الطلبة ، على اجتاهات الطلبة واخلربة يف اإلنترنت
ئيا تعزى ومل يكن هناك فروق دالة إحصا، يف التعلم اجلامعي حنو توظيف التعلم اإللكتروين

فضال عن ، بينما كان هناك فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس ولصاحل اإلناث، للتخصص
وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للخربة احلاسوبية بني أصحاب اخلربة احلاسوبية القليلة 

ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى للخربة يف اإلنترنت لصاحل ، واملتوسطة لصاحل اموع األخرية
  . اخلربة املتوسطة أصحاب

  : إجراءات الدراسة امليدانية. 2. 1
  : منهج الدراسة. 1. 2. 1

إن منهج الدراسة هو الطريقة املوضوعية اليت يسلكها الباحث عند قيامه بالدراسة، أو  
عند تتبعه لظاهرة معينة من أجل حتديد أبعادها بشكل شامل، وحىت يتمكن من التعرف عليها، 

  . 1متيزها معرفة أسباا ومؤشراا والعوامل املؤثرة فيها للوصول إىل نتائج حمددة
لبحوث وتقنياا باختالف موضوع وطبيعة البحوث والدراسات، وقد وختتلف مناهج ا

وهو طريقة لوصف . "ارتأينا أن يكون املنهج الوصفي املنهج املناسب إلجراء هذه الدراسة
املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت مت التوصل إليها 

وقد كان اختيارنا هلذا املنهج نظرا لطبيعة موضوع . 2"هاعلى أشكال فنية مميزة ميكن حتليل
  . الدراسة والذي يتطلب الوصف والتحليل يف كلتا جانيب الدراسة النظري والتطبيقي

                                                        
  22. ص. 1996، دار هومة :اجلزائر. املرشد املقيد يف املنهجية وتقنية البحث العلمي. عبد ايد ، قدي. اهلادي ، خالدي . 1
  47. ص. )س. د(، دار وائل للنشر :األردن. القواعد واملراحل والتطبيقات:العلميمنهجية البحث . حممد وآخرون ، أوغضار. حممد، عبيدات . 2
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  : جمتمع الدراسة. 2. 2. 1
يقوم الباحث بتحديد جمتمع الدراسة تبعا لطبيعة املوضوع، والذي ميكن قياس الظاهرة  

بسكيكدة  1955أوت 20حيث قمنا باختيار طلبة وأساتذة جامعة . حمل الدراسة وتطبيقها عليه
كمجتمع للدراسة، باعتبارهم أساس العملية التعليمية والطرفني الفاعلني فيها ومها حمور التعليم 

وباعتبار جامعة . تروين حيث أن غياب أو نقص خاصية فيهما يؤدي إىل تعثر هذا املشروعااللك
سكيكدة واحدة من اجلامعات اجلزائرية اليت هي يف بدايات تطبيقها للتعليم االلكتروين ما يسهل 
من معرفة اخلطة االسترياتيجية اليت تتبعها من أجل الوصول إىل النتائج املرجوة والكشف املبكر 

  .عن املشاكل والعراقيل اليت قد حتد من التطبيق الفعال
  : عينة الدراسة. 3. 2. 1

بعد اختيار اتمع األصلي للدراسة تأيت مرحلة حتديد العينة اليت ستجرى عليها  
مع حتديد نوعها وحجمها بطريقة .الدراسة امليدانية واليت جيب أن تكون ممثلة تمعها األصلي

من أجل الوصول إىل نتائج موضوعية ميكن تعميمها على  مناسبة مع طبيعة موضوع الدراسة
العشوائية الطبقية واليت تقوم على وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على العينة  .جمتمع الدراسة

تقسيم فئوي خيتاره الباحث استنادا لبعض املواصفات اليت تتمتع ا عينة حبثه، وذلك حىت 
  ٪10وقد مت اختيار نسبة. 1تكون البيانات املستقاة معربة بصدق عن االختالفات بني أفراد العينة

من جمموع  ٪10حيث مت اختيار نسبة  ،األساتذة أو الطلبة تمع الدراسة بفئتيه سواءمن جم كعينة
لكل كلية على  ثانية والثالثةكل كلية ونفس النسبة بالنسبة لطلبة السنوات الالدائمني ب ساتذة األ

وكان اختيارنا هلذه العينة واعتبارها عينة عشوائية طبقية ألا تتالءم مع أغراض البحث . حدى
وميكن من خالهلا مجع البيانات وتعميم النتائج على اتمع األصلي كون كل كلية هلا 
خصائصها املستقلة على األخرى خاصة يف خضم النظام اجلديد املعتمد جبامعة سكيكدة وهو 

  . كليات يف مجيع األموراستقاللية ال
  : أدوات مجع البيانات. 4. 2. 1

يستخدم الباحث بعض األدوات لتجميع البيانات اليت حيتاجها من أفراد العينة إلجراء 
االستبيان كوسيلة أساسية جلمع : وقد اعتمدنا يف دراستنا على نوعني مها. الدراسة امليدانية

                                                        
  137. ص. 2006 ، )ن. د:(اجلزائر. أجبديات املنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية. علي ، غريب . 1
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املعلومات من األساتذة والطلبة إضافة إىل املقابلة مع املسؤولة عن خلية التعليم املتلفز والتعليم 
  . عن بعد والتعليم االلكتروين جبامعة سكيكدة

   :االستبيان-
كان االستبيان األداة األساسية اليت اعتمدنا عليها يف دراستنا للحصول على البيانات 

باعتبارها أفضل التقنيات هلذا النوع من الدراسات خاصة فيما الضرورية من عينة الدراسة، 
يتعلق بالتقييم وإبداء الرأي حول املوضوع مما يتيح للمبحوث بإدالء آرائه وأفكاره بكل حرية 

حيث كان أحدمها لألساتذة واألخر . وقد اعتمدنا على استبيانني حسب فئات املبحوثني. سرية
  . للطلبة

 :استبيان األساتذة-
حيث مت اجناز استمارة لالستبيان متضمنة أربعة حماور تتماشى مع فرضيات الدراسة،  

  . وكل حمور مكون من جمموعة من األسئلة اليت ختدم هذا احملور
حول املبحوث، ويفيد هذا احملور يف معرفة اخلصائص املختلفة  معلومات :احملور األول

  . للمبحوثني واليت ميكن من خالهلا تفسري بعض الظواهر
معرفة مدى  منهاهلدف : استخدام الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية :احملور الثاين

ر هلم خمتلف الوسائل استخدام الوسائل التعليمية لدى أساتذة جامعة سكيكدة وهل اجلامعة توف
التعليمية اليت ميكن االعتماد عليها إضافة إىل معرفة أرائهم حول إدماج التكنولوجيا احلديثة يف 

  . العملية التعليمية
. كان حول مدى اعتماد شبكة اإلنترنيت يف العملية التعليمية والذي :احملور الثالث

استخدامام للشبكة وخمتلف خدماا  وهذا من أجل معرفة مهارات األساتذة لإلنترنيت ومدى
  . لدعم العملية التعليمية
وذلك من  بسلوك األساتذة وتوجههم حنو التعليم االلكتروين ويتعلق :احملور الرابع

خالل معرفة خمتلف القدرات واملعارف للمضي ذا املشروع ومدى تطويرها من خالل 
  . التكوين
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   :استبيان الطلبة -
ة حماور وهي نفسها اليت كونت استبيانات األساتذة كون األسئلة يف تضمن بدوره أربع

  . أغلبها نفسها املوجهة للفئتني، مع مراعاة خصوصيات كل فئة
   :املقابلة-

وكانت ذات أسئلة مفتوحة غري مقننة مع مسؤولة خلية التعليم االلكتروين والتعليم 
، حيث مت احلصول على جمموعة من املعلومات املساعدة يف 13/04/2011املتلفز وذلك يوم 

  . حتليل النتائج
  : جماالت الدراسة. 5. 2. 1

 : اال اجلغرايف. 1.5.2.1
املؤسسة جلملة  وقد كان اختيارنا هلذه، 1955 أوت 20 أجريت الدراسة امليدانية جبامعة 

  : من العوامل أمهها
التعليم االلكتروين مبعىن أا يف املرحلة األوىل مما يسهل يف يف بدايات تطبيقها ملشروع  تعترب-

معرفة خمططات اجلامعة والسياسة اليت تتبناها للمضي فيه وتطويره إضافة إىل إمكانية إعطاء 
  . تقييم أويل

مما يسهل يف التعامل . كوا مكان العمل. املعرفة العميقة للجامعة وخمتلف اهلياكل املكونة هلا-
اتذة والطلبة وبالتايل وجود عالقات اجتماعية وثقة متبادلة ما يسمح باحلصول على مع األس

  . معلومات تساعد يف التحليل والوصول إىل نتائج واقعية
  :اال الزمين. 2.5.2.1

وهي الفترة الزمنية احملدد من أجل القيام بالدراسة امليدانية وبالنسبة إىل دراستنا فقد 
كانت الدراسة امليدانية مع بداية اختيار املوضوع وذلك من خالل الزيارات املتكررة إىل خلية 

ل وذلك نظرا لقرا من مكان العم. التعليم عن بعد والتعليم املتلفز املتواجدة بوسط اجلامعة
بعد توزيع  2011إىل غاية شهر أكتوبر 2010حيث كانت مع أواخر شهر ماي . اليومي

  . االستبيان وحتليله
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  : املفاهيم األساسية للدراسة. 6. 2. 1
لقد ورد يف هذه الدراسة جمموعة من املصطلحات واملفاهيم واليت تكرر استعماهلا عدة  

مرات، ومن أجل الفهم اجليد والوضوح كان البد من إبراز مفهوم هذه املصطلحات بالنسبة 
  . هلذه الدراسة كون املصطلح الواحد بإمكانه أن يأخذ عدة مفاهيم

ات املنظمة واملخطط هلا من أجل التغيري يف سلوك مجلة من العمليات واإلجراء: التعليم -
  . املتعلمني ومعارفهم وهذا بإكسام معارف ومهارات جديدة

جمموعة من العناصر واملكونات املرتبطة بالعملية التعليمية ينظر إليها : النظام التعليمي -
  . كوحدة واحدة بينهما عالقات تفاعلية تبادلية لتحقيق هدف تعليمي معني

لقد تعددت املفاهيم وتنوعت هلذا املصطلح، غري أن املقصود بالتعليم : التعليم االلكتروين -
االلكتروين يف هذه الدراسة هو كل تعليم اعتمد على احلاسب اآليل يف تقدمي احملتوى التعليمي 

  . دون النظر إىل أنه قدم من خالل االتصال بشبكة اإلنترنيت أو غري ذلك
مكون من جمموعة من العناصر املترابطة واملتكاملة نظام تعليمي : االلكترونيةبيئة التعلم  -

واليت تكون بيئات فرعية متكونة من خمتلف التقنيات احلديثة من حواسيب وشبكات اتصال 
  . وبرجميات خمتلفة القائمة على تسيري احملتوى التعليمي وإيصاله للمتعلمني

ة التعليمية واملتمثل يف الربنامج التعليمي أو املادة العلمية هو أساس العملي: احملتوى التعليمي -
ويقدم هذا احملتوى وفق مراحل ومعايري . اليت يتم نقلها للمتعلم عرب البيئة االلكترونية للتعليم

يأخذ فيها بعني االعتبار قدرة املتعلم على االستيعاب والفهم من خالل مجلة من االختبارات 
  . املرحلية التقييمية

عملية منظمة تستهدف وضع معايري ومواصفات ألنسب الطرق : التصميم التعليمي -
  . والبيئات واملصادر التعليمية اليت حتقق النتائج التعليمية وفق شروط معينة

  : صعوبات الدراسة. 7. 2. 1
، ومن بني الصعوبات بحث علميبتعترض أي باحث جمموعة من الصعوبات عند القيام 

  : اليت واجهتنا عند القيام ذه الدراسة
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حيث أن موضوع التعليم االلكتروين ميكن دراسته من جمموعة من : تعدد جوانب املوضوع-
اجلوانب وبالتايل كان البد علينا من تضييق جمال الدراسة خاصة وأن خمتلف هذه اجلوانب 

  . مترابطة فيما بينها
لدراسات املتعلقة بالتعليم االلكتروين يف اجلزائر قليلة جدا نظرا حلداثة فا: حداثة املوضوع-

  . املوضوع وبالتايل نقص اإلحصائيات والنتائج املدعمة للبحث
  . التداخل ما بني مصطلحات التعليم االلكتروين ما صعب خاصة يف الدراسة امليدانية-

  :مراجع الدراسة.8.2.1

على جمموعة من الكتب واملقاالت اليت شكلت املادة مت االعتماد خالل هذه الدراسة 
العلمية الضرورية من أجل االنطالق يف البحث وأهم املراجع اليت مت االعتماد عليها ميكن ذكر 

  : يلي ما
• Djoudi, Mahieddine. Expériences de E-Learning dans les universités 
algériennes. Conférence internationale sur l’informatique et ses applications 
N°09. Saida. Algérie. 3-4Mai2009 . 

التعليم االلكتروين . أبو خطوة، السيد عبد املوىل السيد. عبد العاطي، حسن الباتع حممد •
  . 2009دار اجلامعة اجلديدة، : اإلسكندرية. اإلنتاج- التصميم- النظرية: الرقمي

التغريات والتحديات وأفاق : التعليم العايل يف عصر املعرفة. لربيعي، سعيد محد •
  . 2007دار الشروق، : عمان. املستقبل

 . 2008دار الفكر، : عمان. مقدمة يف تقنيات التعليم. مشى، نادر سعيد •
دار املسرية، : عمان. تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق. أمحد مرعي، توفيق •

2007.  
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:الفصل الثانـي  
 

تكنولوجيـا ووسائـل 

 التعليـم
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  .ا ووسائل التعليمـتكنولوجي:الفصل الثاين
  :متهيـد

دم الدول مدى تق يعترب التعليم من أهم املقومات واملؤشرات األساسية اليت يقاس عليها
مرتكز بالدرجة األوىل على خمرجات العملية أن تطور هذه األخرية واتمعات وتطورها،حيث 

من خالل قادرة على النهوض مبجتمعاا، أومن أشخاص وكفاءات مكونة  التعليمية سواء
املنتجات املادية للعلوم املتمثلة يف األجهزة والتكنولوجيات اليت تقدم دورا فاعال يف تطوير 

هنا كانت احلاجة إىل تطوير التعليم  من.األنشطة واخلدمات وبالتايل املسامهة يف تقدم الدول
عامل متغري ومتسارع، فدعم التعليم يف  ،خاصة وأن الطرق التقليدية مل تعد تفي بالغرض يف ظل

على مجلة النقائص  من كفاءته وتقضي األجهزة اليت ترفعمنطه التقليدي جبملة من الوسائل و
  .أصبح من ضروريات التعليم يف العصر احلديث والسلبيات اليت تعترض العملية التعليمية

  :ا التعليم والوسائل التعليميةـماهية تكنولوجي.1.2
   :ل التعليميةـتعريف الوسائ.1.1.2

هي جمموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم، 
  .1دف توضيح املعاين وشرح األفكار وإيصاهلا

أا جزء  عليمية فقد عرفت علىالتكنولوجيا الت من جزء الوسائل التعليمية كمفهوم يعترب أما 
التكنولوجيا التعليمية فقد عرفت على أا وسائل تربوية يستعان ا عادة إلحداث عملية من 

التعليم، فاملدرسة واملعلم والكلمة املفوضة والكتاب والصورة والشرحية وغريها تعترب كلها 
والوسائل التعليمية احلديثة إمنا هي .لطالبئل تعليمية مهمة لتوجيه ودعم فهم واستيعاب اوسا

أهداف و يف احلصول على خربات منوعة لتحقيق غايات جزء من املنهج باعتبارها تساعد
املنهج، وهي ليست باملواد الثانوية أو اإلضافية وإمنا هي من الناحية العملية جزء متكامل مع ما 

  .ملنهج املنهج العلمي للمقررات الدراسية يتضمنه
ومن كل ما سبق ميكن قول أن الوسائل التعليمية احلديثة اليت ميكن استخدامها يف زيادة      

حسية تستخدم ) وسائل(واتتقبل الطالب للمادة الدراسية هي كل ما يستخدمه املعلم من أد
عناصر املادة الدراسية إىل الطالب وتساعد على  فكرة أو، توصيل رسالةيف  مع اللفظ أو بدونه

                                                        
  253.ص.1998دار الفكر،:عمان.وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم.حممد سالمة، عبد احلافظ. 1 
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إىل أذهام بأسلوب منظم ومشوق وأسلوب يساعد على فاعلية عملية  وصيل املعلوماتت
  .التعليم وزيادة تقبل الطالب للمادة الدراسية

 :ا التعليمـتعريف تكنولوجي. 2.1.2
معرب يف أصله مصطلح  (Instructional Technology) مصطلح تكنولوجيا التعليم

ومن هذا املصطلح لكلمة ، "التقنيات التعليمية"أو "تقنيات التعليم"ومرادفه يف اللغة العربية 
التكنولوجيا يتضح أا ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقنية، وكما يتضح يف كثري من التعريفات حول 

  .مصطلح تكنولوجيا أا تعين الدراسة العلمية التطبيقية
تعين تكنولوجيا التعليم ذلك العلم الذي يعمل على إدماج  :1978وسوعة األمريكية تعرفه امل*

وتقوم يف الوقت احلاضر على نظامني . املواد واآلالت ويقدمها بغرض القيام بالتدريس وتعزيزه
دم األول هو األدوات التعليمية والثاين املواد التعليمية واليت تضم املواد املطبوعة واملصورة اليت تق

  .معلومات خالل عرضها عن طريق األدوات التعليمية
هي مصطلح يأيت من املصادر اإلنسانية وغري اإلنسانية،ويستخدم طريقة نظامية : تعريف ويتش*

ويربط بني املصادر اإلنسانية وغري اإلنسانية . لتصميم عملية التعليم والتعلم وتقوميها ككل
الطباعة والوسائل السمعية والبصرية، واحلاسبات اآللية للتعليم مثل شبكات املعلومات، وآالت 

  .وهذا التعريف يعترب تكنولوجيا التعليم حمصلة التفاعل بني اإلنسان واألداة.وغريها
إن مصطلح تكنولوجيا التعليم مفهوم يعين :مجعية االتصاالت التربوية يف الواليات املتحدة*

ألساليب واألفكار واألدوات والتنظيمات بغرض عملية مركبة متكاملة يشترك فيها األفراد وا
حتليل املشكالت اليت تتصل جبميع جوانب التعلم اإلنساين وإجياد احللول املناسبة هلا مث تنفيذها 

  . 1وتقوميها وإدارة مجيع هذه العمليات
 يفالعلم الذي يبحث "هيالتعليم  تكنولوجيا:تعريف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم*

تصميمها :مبصادر التعلم وعملياته من حيثالتطبيقية املتعلقة  واملمارسات النظريات
فتكنولوجيا التعليم هو مصطلح جديد،  وتقوميهاواستخدامها، وإدارا ) إنتاج وتقومي(وتطويرها

بعض علماء التربية إىل وضع ضوابط ة نشأ نتيجة للفوضى يف استخدام الوسائل التعليمية، ودعو
 .العملية هلذه

                                                        
209.ص.2003، دار صفاء:عمان.وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم. عبد الدبس،حممد.عليان،رحبي مصطفى. 1  
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 : ا املعلوماتـتكنولوجي.3.1.2
من أجهزة  خليط"ولوجيا املعلومات على أا من الباحثني من حيصر تعريف تكن

الكمبيوتر ووسائل االتصال، ابتداء من األلياف الضوئية إىل األقمار الصناعية وتقنيات 
  ".1املصغرات الفيلمية واالستنساخ

عدات وما ميكن أن تقدمه من على أا مزيج بني امل ومنهم من يعرف تكنولوجيا املعلومات 
جمموعة املعارف واخلربات اليت واملهارات املتراكمة واملتاحة " ، حيث مت تعريفها على أامعارف

واألدوات والوسائل املادية والتنظيمية اإلدارية اليت يستخدمها اإلنسان يف احلصول على 
ة، الرقمية،ويف معاجلتها وبثها وختزينها، بغرض تسهيل املعلومات امللفوظة، املتنية، املرسوم

  . "2احلصول على املعلومات وتبادهلا وجعلها متاحة للجميع
  :ا التعليمـعالقة الوسائل التعليمية بتكنولوجي.2.2

لقد مرت الوسائل التعليمية مبراحل خمتلفة لكل مرحلة تسميتها اليت تناسب تلك املرحلة،       
وهي ما تسمى مبنحى النظم وأطلق .إىل أن أصبح مفهوم الوسائل التعليمية مرتبط بطريقة النظم

وذا املفهوم النظامي تكون الوسائل التعليمية .مت تعريفها سابقا اليت عليها تكنولوجيا التعليم
وهذا ما حيققه مفهوم .عنصرا من عناصر نظام شامل لتحقيق أهداف الدرس وحل املشكالت

ومعىن هذا أن تكنولوجيا التعليم ال تعين جمرد استخدام اآلالت واألجهزة .نولوجيا التعليمتك
من ذلك حبيث تأخذ بعني االعتبار مجيع اإلمكانات البشرية  احلديثة فحسب، بل تعين أمشل

.3واملوارد التعليمية ومستوى الدارسني وحاجام واألهداف التربوية  
  
  
  
  
  

  .العالقة بني تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية): 01(شكل 

                                                        
32.ص.1989دار الشروق،:القاهرة.تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها.حممد، حممد اهلادي. 1  
  86.ص.2005املكتب اجلامعي احلديث،.):م.د(.دراسة تطبيقية وميدانية:ياستخدام تكنولوجيا االتصال يف اإلنتاج اإلذاعي والتلفز.عبد الوهاب،عبد الباسط حممد . 2

12ص.2007دار املناهج،:عمان.الشامل يف الوسائل التعليمية.عبد الرازق،إيناس خليفة .3 

 تكنولوجيا التعليم

التعليمية    الوسائل     
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  : التطور التارخيي لتكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية.3.2

نظرا للتقدم التكنولوجي الكبري الذي مشل كافة ااالت يف عصرنا احلاضر، ومن 
التخصصات التفريعية التابعة هلا وطرق  املواد التعليمية أويف  ضمنها اال التربوي سواء

لتعليمية التعلمية، فقد مرت الوسائل التعليمية ا من العملية وأساليب التدريس واهلدف العام
إىل أن أصبحت علما له مدلوله وجماالته وتفريعاته وأهدافه،  وتكنولوجيا التعليم بتسميات خمتلفة

  :1ـينولوجيا التعليم تتمثل فيما يلواملراحل اليت مرت ا تك
 :مرحلة التعليم البصري.1.3.2 

إىل أن تكنولوجيا التعليم  تؤكد الدراسات اليت تناولت تاريخ تطور الوسائل التعليمية    
وتكنولوجيا التربية معرفة مبتكرة لثقافة بدأت والدا إبان الثورة الصناعية الثانية يف عصر اآللية 

الذرية، حيث ترتبط تكنولوجيا التعليم ذا التطور وميكن االعتقاد بأا بدأت يف وعصر القوة 
يقصد بالتعليم البصري، أي صورة أو منوذج،أو أداة تؤدي خربات بصرية و. أوائل العشرينيات

  :مادية للمتعلم دف
  . تقدمي وبناء وإثراء وإيضاح مفاهيم جمردة-   
  .تطوير مواقف واجتاهات مرغوبة-   
 .إثارة وإحداث نشاطات خمتلفة من جانب املتعلم-   

املتعلمة اردة مفاهيم  اعتمدت هذه احلركة مفهوم استخدام املواد البصرية جلعل املفاهيم
من  كما أبرزت هذه احلركة مفهوم تقدمي فكرة تضيف أنواع الوسائل البصرية بدال .حمسوسة
من  ج بدالاملواد البصرية باملنه ىل إدخاليف قائمة، باإلضافة إىل تأكيد احلاجة إ وضعها

  .استخدامها على انفراد
 ):من التعليم البصري إىل التعليم السمعي البصري(البصري-مرحلة التعليم السمعي2.3.2.

يقصد باصطالح التعليم السمعي البصري استخدام أنواع خمتلفة وشاملة من األدوات من     
عن طريق حاسيت السمع والبصر، باعتبار أن التعليم  وخربامقبل املعلمني بغرض نقل أفكارهم 

يف العملية التعليمية يف حني تركز  على قيمة اخلربات احملسوسة السمعي والبصري يركز
لذا يتوجب النظر إىل التعليم السمعي .األشكال األخرى للتعليم على اخلربات اللفظية أو الرمزية

                                                        
24ص.2009، مكتبة اتمع العريب:عمان.تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها.حممد السعود، خالد. 1 
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فقط عند ملواد السمعية البصرية تكون ذات قيمة البصري كطريقة تعليم حديثة، ألن ا
  .متداخل من العملية التعليمية التعلميةاستخدامها كجزء متكامل و

  :مرحلة االتصاالت.3.3.2
        اهتمت هذه املرحلة بالوسائل التعليمية: من التعليم السمعي البصري إىل االتصاالت    

العملية التربوية لتحقيق على اعتبار أا وسائل لتحقيق االتصال، حيث مت التركيز على جوهر 
عملية االتصال، اليت تشتمل أساسا على املرسل، املستقبل، الرسالة، وقناة  التفاهم بني عناصر

صب االهتمام على عملية االتصال وطورت مناذج خاصة باالتصال، انكذلك . االتصال
  .وسائل التعليمية جزءا متمما هلذه العمليةوأصبحت ال

  : مرحلة االنتقال من التعليم السمعي البصري إىل مفاهيم مبكرة للنظم. 4.3.2
االجتاه حنو نظم املعلومات احلديثة وتكنولوجيا التعليم كمنهج نظامي ويف هذه املرحلة مت    

علومات واالتصاالت الفائقة حديث يعتمد على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة للم
ولقد ساعد مفهوم األنظمة املبكرة لتكنولوجيا التعليم يف تقدمي عدة مفاهيم جديدة .السرعة

  :ومهمة نذكر منها
  .لقد أكدت على أن الوحدة األساسية هي أنظمة تعليمية كاملة وليس مواد تعليمية مستقلة-
املستقلة ملكونات النظام التعليمي وليس كمعنيات أكدت إىل وجوب النظر إىل املواد التعليمية -

  .منفصلة للتعليم
لقد دلت على أن األنظمة التعليمية مل تأت إىل الوجود دون مسببات فال بد من تداخل جل -

  .هذه املكونات بطريقة ما لتشكيل نظام معني
يف مواقف وعليه، ويف نظام تعليمي جيب أن تكون املواد مصممة كمكونات الستخدام نظامي 

  .تعليمية حمددة
مرحلة االنتقال من االتصاالت السمعية البصرية إىل تركيب االتصاالت مع املفاهيم .5.3.2

  :1املبكرة للنظم
تؤكد هذه املرحلة أن االتصاالت السمعية البصرية هي فرع من النظرية التربوية واملمارسة     

وهي ، اليت تتحكم يف العملية التعليميةاليت تم بشكل رئيسي يف تصميم واستخدام الرسائل 

                                                        
217.ص.مرجع سابق.مصطفىعليان، رحبي . 1  
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تتضمن دراسة القوى املميزة والنسبية للرسائل وغري املصورة اليت ال متثل األصل وميكن 
استخدامها يف عملية التعليم ألي هدف، وتتضمن كذلك تركيب وتنظيم الرسائل يف بيئة 

اج، واختيار وإدارة على ختطيط وإنت وتشتمل هذه العملية. تربوية بواسطة أفراد وأدوات
وهدفها العملي هو االستخدام الفعال لكل طريقة ووسيلة  .واستخدام املكونات واألنظمة

  . اتصال ميكن أن تساهم يف تنمية إمكانيات املتعلم الكامنة
  :مرحلة االنتقال من االتصاالت السمعية البصرية إىل منحى النظم وتطوير التعليم.6.3.2

يصور التفكري احلديث لتكنولوجيا التعليم بأا مدخل النظم لعملية التعلم والتعليم     
اليت تتركز حول التصميم األمثل لعملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقييمها، وبناء عليه فان 
تكنولوجيا التعليم أكثر من وسيلة أو أداة تعليمية معينة، فهي طريقة نظامية يف تصميم وتنفيذ 

قييم العملية التعليمية التعلمية يف ضوء أهداف حمددة تعتمد أساسا على نتائج البحوث يف وت
  .التعلم البشري لتحقيق تعليم أكثر تفاعلية

مرحلة االنتقال من االتصاالت السمعية البصرية ومداخل النظم إىل تكنولوجيا .7.3.2
  :التعليم

مية وتكنولوجيا التعليم بأن التكنولوجيا كما مت اإلشارة سابقا يف مفهوم الوسائل التعلي  
، كما مت التأكيد على أن تكنولوجيا ...أو أفراد بل هي تنظيم متكامل ومعقد ليست فقط آالت

إدارة األفكار واإلجراءات ورؤوس األموال واآلالت :يف استخداماا احلديثة التعليم تتضمن
  :يليواألفراد يف العملية التعليمية كما أا تشمل ما 

  .أدوات ووسائل مادية تستخدم وسائط لنقل املعلومات-
  .نظام تكون فيه األداة واألدوات إحدى عناصره املتعددة-
  .طيةجمال من االختيارات الوس-

بتحديد األسباب اليت دعت إىل تغيري هذا النموذج من حيث نظرته  )Funn(وقد قام العامل فن
  :للمجال وعالقته للمجتمع كما يلي

  .االنفجار املعريف 3
  .االنفجار السكاين 3
  .الثورة الصناعية الثانية 3
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  .الثورة الدميقراطية والعلمية والصناعية والثقافية 3
  .إدخال التكنولوجيا على نطاق واسع يف اتمع بشكل عام 3
  .احلاجة إىل تأمني عدد من العلماء لتشغيل اتمع التكنولوجي 3
  .يا جلميع الناساحلاجة إىل تربية عامة عن التكنولوج 3
 .التوسع احملتوم للتكنولوجيا يف اتمع العام يؤدي إىل إدخاهلا يف العملية التعليمية 3

  :خصائص تكنولوجيا التعليم.4.2
إن تنوع الوسائل التكنولوجية وتكاملها فيما بينها أدى إىل توفر بيئات تعلم متنوعة،    

مبا يتالءم وخمتلف فئات املتعلمني وخصائصهم، فقد أثبتت البحوث العلمية أن استخدام خمتلف 
. من اجلهد والوقت ٪40-38التقنيات والوسائل التكنولوجية يف عملية التعليم يوفر ما نسبته 

  :ما يلي  أهم اخلصائص املميزة لتكنولوجيا التعليمومن 
التفاعلية يف تكنولوجيا التعليم تعين احلوار بني طريف العملية التعليمية للمتعلم :التفاعلية •

أن  والربنامج، ويتم التفاعل بني املستخدم والعرض من خالل واجهة املستخدم اليت جيب
أن  كما.يف احملتوى ويتلقى تغذية راجعة حىت جتذب انتباه املستخدم فيسري تكون سهلة،

  .1خاصية التفاعلية توفر بيئة اتصال ثنائية على األقل
من اخلصائص اليت تطرحها تكنولوجيا التعليم هو التغلب على الفروق الفردية ما :لفرديةا •

بني املتعلمني، والوصول م مجيعا يف املواقف التعليمية الفردية إىل نفس املستوى من 
ان وفقا لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى ذكائه وقدرته على التفكري اإلتق

  .2والتذكر واسترجاع املعلومات
توفر تكنولوجيا التعليم املتعددة بيئة تعلم متنوعة، جيد فيها كل متعلم ما يناسبه : التنوع •

 ويتحقق ذلك إجرائيا عن طريق توفري جمموعة من البدائل واخليارات التعليمية أمام
يف األنشطة التعليمية واملواد التعليمية واالختبارات  الطالب، وتتمثل هذه اخليارات

 .3كما تتمثل يف تعدد مستويات احملتوى، وتعدد أساليب التعلم.ومواعيد التقدم هلا

                                                        
  273.ص.2008دار الفكر،:عمان.مقدمة يف تقنيات التعليم.مشى، نادر سعيد . 1

  38.2.ص.2008دار اجلامعة اجلديدة، :القاهرة.فلسفته، مقوماته، فرص تطبيقه: التعليم االفتراضي.املهدي،جمدي صالح طه
  50.ص.2009. 1.ع.1مج.جملة دراسات أكادميية يف املعلومات واملعرفة.التعليماالجتاهات احلديثة يف تطوير .بوعناقة، سعاد. 3
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إن التكامل يف تكنولوجيا التعليم يؤثر بشكل مباشر على نتائج الطلبة، :التكامل •
وجيا ومعرفة التنسيق فيما بينها من خالل عرض الصور فاالعتماد  على هذه التكنول

اخل مما يشكل مزيج متجانس جيذب انتباه املتعلم وحيقق اهلدف ...والرسومات والصوت
  . التعليمي

تتيح تكنولوجيا التعليم فرصة االنفتاح على مصادر املعلومات يف مجيع أحناء :الكونية •
نترنيت احلصول على كل ما حيتاجه يف العامل، حيث يتاح للمستخدم املتصل بشبكة اال

خمتلف جماالت العلوم وذلك بفضل الطرق السريعة للحصول على املعلومات، كما 
يف نظم التعليم املفتوح  مكنت تكنولوجيات التعليم من تطوير العمليات التعليمية 

  . وخمتلف أنواع التعليم عن بعد احلديثة
     :جيا التعليمأمهية الوسائل التعليمية وتكنولو. 5.2 

    :يف عملييت التعلم والتعليم.1.5.2
تشري الدراسات و األحباث بأنه ميكن االستفادة من الوسائل التعليمية بشكل كبري يف  

خدام الوسائل التعليمية رفع مستوى التعليم وزيادة كفاية عملية التعلم، وتكمن أمهية است
املعلم، (الرئيسية الثالثة من العملية التعليميةيف العناصر  من خالل تأثريها العميقوفوائدها 

  :1يف ااالت التالية من خالل إسهامها واملتعلم، واملادة التعليمية وذلك
حيث يؤ للطلبة خربات متنوعة فتتيح فرص : توسيع جمال اخلربات اليت مير فيها الفرد.1 

أمام خربات خمتلفة ملواكبة  إذ البد من وضع الطالب.املشاهدة واالستماع والتأمل والتفكري
يف جمال العلم والتكنولوجيا وذلك يتطلب وسائل اتصال تتبع هذا   التغري والتطور السريع
  . التطور لتزيد من خرباته

وذلك من خالل استخدام الوسيلة املناسبة حسب املوقف التعليمي : معاجلة اللفظ والتجريد.2
حد من خالل الفظ ارد، لذلك البد من وسيلة جترد ألن املعلم يعلم يف املوقف التعليمي الوا

والوسائل التعليمية تساعد على زيادة خربة .هذه األلفاظ وجتسد معناها للطالب بكل يسر
الطالب فتجعله أكثر استعدادا للتعلم، فاملعلم إذا استعان بالصور والتسجيالت الصوتية والعينات 

  .واملسموعة أمكن أن يعمل على زيادة اخلربات املرئية

                                                        
  17.ص.2007اليازوري، دار:عمان.التعليم وتكنولوجيا للمكتبات التعليمية الوسائل وإنتاج تصميم.احلافظ عبد سالمة، . 1
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فهي مشوقة تقدم املعلومة بأسلوب : تعمل على إثارة الفرد وعلى زيادة اجيابيته ونشاطه.3
  .وطريقة جتذب انتباه املتعلم

فهي تقدم معلومات حية وقوية :جتعل اخلربات أكثر فاعلية وأبقى أثرا وأقل احتماال للنسيان.4
ثبيت املعلومات وتذكرها واستحضارها عند فهي تساعد على ت.التأثري مما جيعل املتعلم يتذكرها

  .يف ذهن الطالب حية ذات صورة واضحة احلاجة ألا تبقى
       فهي تساهم مسامهة فاعلة يف توفري وقت وجهد كل. تساهم يف رفع كفاءة التعليم وجودته.5

  .من املعلم واملتعلم

الفروق الفردية، فجميع وهي بذلك تسهم يف عالج مشكلة : تتيح فرصا للتنويع والتجديد.6
املعلمني خياطبون من قبل املتعلم مبستوى واحد، ومن خالل تقدمي الوسيلة للمثريات تدفع 

ألنه كلما زاد عدد الطالب يف الفصل زادت نسبة .باملتعلمني للتفاعل بطرق وأساليب خمتلفة
  .الفروق الفردية بينهم

لى تعديل السلوك وتكوين االجتاهات تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها، فهي تساعد ع.7
التربوية املرغوبة ألن املعلومة ليست كافية يف تغيري االجتاه املطلوب لدى املتعلمني فال بد من 

  .وسيلة تؤكد هذه املعلومة
إن الوسيلة التعليمية تقرب املسافة الزمانية واملكانية : التغلب على احلدود الزمنية واملكانية.8

  .  مشاهدة تفاصيل ودقائق يستحيل عليه مشاهدا بغريها ادرا علىوجتعل املتعلم ق
التركيز على املتعلم حيث كان جمرد مستمع ومتلقي يف العملية التقليدية وكان األستاذ هو .9

حمور العملية التعليمية لكن بظهور التكنولوجيات احلديثة للمعلومات تعدلت العملية وأصبح 
 .1مية وحمورهاالطالب أساس العملية التعلي

 :أمهية الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت التعليمية.2.5.2
مير العامل جبملة من التغريات تنجم عنها مشكالت متعددة تؤثر على التعليم وأهدافه 

وتسهم وسائل . ومناهجه، حبيث أصبح من الضروري وجود وسائل تواجه هذه املشكالت
  :2ذلك من خاللالتعليم يف 

                                                        
1 .Boukelif, Aoued.Les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement 

:02/04/2010 visité lewww.initiatives.refer.org/_notes/session5.htm.?. :convergence ou collision  
30.ص،1987.دار القلم:الكويت.وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم.الطوجبي، حسني. 2  
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مع التزايد اهلائل ألعداد الطلبة داخل الفصول الدراسية أصبح من الضروري وجود مثل هذه .1
يف  الوسائل لتؤدي اهلدف املطلوب الذي قد ال يستطيع املعلم حتقيقه مع هذا العدد املتزايد

املعيشة ومتوسط من بلد إىل آخر فقد كان هلا أثر على مستوى قسم، وختتلف هذه الزيادة ال
الدخل للفرد حسب مستوى التعليم يف هذا البلد مما أدى إىل ازدحام الصف، فظهرت احلاجة 
إىل االستعانة بالوسائل التعليمية يف التعليم كاإلذاعة والتلفزيون وأجهزة العرض الضوئية وأجهزة 

ق أكرب قدر من وقد أدت هذه الظاهرة إىل ابتداع األنظمة اجلديدة اليت حتق. عرض األفالم
  . التفاعل والتعلم باستخدام احلاسوب والوسائل التعليمية والتكنولوجيا يف التعليم

إن زيادة املعرفة ): االنفجار املعريف(مشكلة الزيادة اهلائلة من املعرفة اإلنسانية عالج. 2
إىل زيادة حجم املعلومات واملناهج والكتب وهذا تطلب وجود وسائل  أدتواالختراعات 

مع هذا الكم اهلائل من املعرفة، وذا بدأ االجتاه حنو الوسائل التعليمية  تعليمية تسهل التعامل
احلديثة اليت بإمكاا تقدمي هذه املعارف بأسهل الطرق وأيسرها وبأوضح صورة ذلك ما يساعد 

دة املعرفة يؤدي إىل وح على زيادة التعلم وفهم املادة واإلحاطة بترابط املوضوعات املختلفة مما
  . 1املتحركة والتلفزيون التعليمي والتعليم املربمجكاألفالم 

مع زيادة السكان واإلقبال على : عالج مشكلة قلة عدد املعلمني املؤهلني علميا وتربويا. 3
التعليم تضطر وزارة التربية إىل االستعانة بغري املؤهلني، وهذا يتطلب وجود وسائل تعينه على 

إىل أا تعده تربويا عن طريق الربامج التدريبية اليت تصاحب  بشكل جيد إضافةتوصيل املعلومة 
  .2هذه الوسائل

الن الكثري من الطلبة : تعويض الدارسني عن اخلربات اليت قد تفوم داخل الصف الدراسي. 4
عن الصف التعليمي أو عن املدرسة لسبب أو ألخر، وبالتايل البد من وجود وسائل  قد يتغيبون

  .تعينه عن اللحاق بزمالئه ملا فاته من معرفة
وميكن ذلك من خالل استخدام بعض الوسائل كالتلفاز : تساعد على حل مشكلة األمية. 5

  .واإلذاعة والصحافة وخمتلف وسائل االتصال احلديثة
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 :شروط اختيار وإعداد الوسائل التعليمية. 6.2
         تقدمي الرسالة التعليمية يرتكز على العديدإن عملية استخدام الوسائل التعليمية يف   

من الشروط الختيار الوسيلة املالئمة، من خالل األخذ بعني االعتبار مجلة من الشروط من أجل 
  : الوصول إىل استخدام فعال هلذه الوسيلة والوصول إىل أقصى استفادة منها، وذلك من خالل

وهذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة : الوسيلة بدقةحتديد األهداف التعليمية اليت حتققها - 
العقلي، احلركي، :األهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيضا مبستويات األهداف

وقدرة املستخدم على حتديد هذه األهداف يساعد على االختيار السليم للوسيلة اليت . االنفعايل
  .1حتقق هذا اهلدف

ونقصد بالفئة املستهدفة الطلبة، واملستخدم : ومراعاا معرفة خصائص الفئة املستهدفة-
ملستوى العمري والذكائي واملعريف وحاجات على علم باللوسائل التعليمية عليه أن يكون 

  . املتعلمني حىت يضمن االستخدام الفعال للوسيلة
ج احلديث مفهوم املنه: من املنهج معرفة باملنهج العلمي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها-

أن  أو احملتوى، بل تشمل األهداف واحملتوى، طريقة التعليم والتقومي، ومعىن ذلك املادةال يعين 
للوسيلة التعليمية عليه اإلملام اجليد باألهداف وحمتوى املادة الدراسية وطريقة التعليم املستخدم 

لة مجاعية أو وسيلة فقد يتطلب األمر وسي.والتقومي حىت يتسىن له األنسب واألفضل للوسيلة
  .2اخل...فردية

واملعلم املستخدم هو املعين بتجريب الوسيلة قبل االستخدام : جتربة الوسيلة قبل استخدامها-
وهذا يساعده على اختاذ القرار املناسب بشأن استخدام وحتديد الوقت املناسب لعرضها 

  .املناسبوكذلك املكان 
من األساليب املستخدمة يف يئة أذهان الطلبة : رسالةيئة أذهان الطلبة الستقبال حمتوى ال-

  . توجيه األسئلة إىل املتعلمني اليت حتثهم على متابعة الوسيلة
ام الوسيلة مع األهداف اليت ويتضمن التقومي النتائج اليت ترتبت على استخد: تقومي الوسيلة-

  . من أجلهاأعدت 
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املتعلمني بعد استخدام الوسيلة، أو معرفة اجتاهات ويكون التقومي عادة بأداة لقياس حتصيل 
  .املتعلمني وميوهلم ومهارام ومدى قدرة الوسيلة على خلق جو للعملية التربوية التعليمية

واملتابعة تتضمن ألوان النشاط اليت ميكن أن ميارسها املتعلم بعد استخدام :متابعة الوسيلة-
  . الوسيلة إلحداث مزيد من التفاعل

  :معوقات استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم.7.2
هناك مجلة من العوائق اليت حتد من االستخدام الفعال للوسائل التعليمية والتكنولوجيات  

احلديثة لتدعيم العملية التعليمية وميكن حصر أبرز هذه العوائق يف مجلة من النقاط تتمثل فيما 
  :1يلي

تصميم احلجرات الدراسية وجتهيزاا وإمكانياا لالستخدام الفعال للمواد  عدم مالءمة- 
  .واألجهزة السمعية والبصرية وخمتلف أجهزة التكنولوجيات احلديثة

املدرسون املثقفون بأعباء هائلة وخمتلف براجمهم املزدمحة اليت يراد االنتهاء منها يف الوقت -
  .احملدد مبختلف الطرق

      ة الوسائل التعليمية املختلفة خاصة التكنولوجيات احلديثة اليت الزالت العديدأجهزالنقص يف -
  .من املدارس واجلامعات خاصة العربية منها غري مدعمة ا

هناك بعض املواد أو التخصصات تعتمد على نوع معني من األجهزة والتكنولوجيات التعليمية -
  .إلمكانياتمما يؤدي إىل توفري هذا النوع احملدد من ا

      هناك البعض من األساتذة واملعلمني الذين ال يؤمنون بأمهية الوسائل والتكنولوجيات التعليمية -
  .يف دعم تقدمي املادة التعليمية

عدم توفري املدرسني املدربني التدريب املالئم على استخدام الوسائل التعليمية وخاصة يف جمال -
  .البصريةتشغيل األجهزة السمعية و 

عدم استقرار املناهج وكثرة التغيري والتبديل فيها مما يترتب عليه عدم وجود وسائط تعليمية -
  .من موضوعات املنهج  لكثري
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  :معايري اختيار الوسيلة التعليمية.8.2
 ر عند استخدام الوسائل التعليميةهناك مجلة من املعايري اليت البد من أخذها بعني االعتبا

  :1التعليمية وتتمثل هذه املعايري فيما يلي يف العملية
ونقصد بذلك مدى مالءمة هذه الوسيلة خلصائص :مدى مالءمة الوسيلة خلصائص املتعلمني.1

فعلى الوسيلة : املعرفيةالتلميذ املتعلم، هذه اخلصائص اليت تشمل النواحي اجلسمية، واالنفعالية و
رباته السابقة، وأن تناسب قدرم على اإلدراك حمتواها وأنشطتها بفكر الطالب وخ يفأن ترتبط 

مهية إذ بدون توفر وهذا املعيار على قدر كبري من األ. اإلدراكاسة اليت يفضلها املتعلم يف هذا احل
بل على العكس تعترب معيقا لعملية ، استخدامها ال حتقق الوسيلة الفائدة املرجوة منهذا املعيار 

اهات املتعلمني سلبية حنوها، مما يؤدي إىل النفور وامللل خاصة إذا كانت ميول واجت.التعلم
  .والتشويش الداخلي يف نفسية املتعلم

 اف، األنشطة، والوسائل التعليميةاحملتوى، الطريقة، األهد:املنهج كنظام يتكون من:املنهج.2
املنهج، االختيار للوسيلة التعليمية ناجحا، على الوسيلة أن تليب وتالءم حمتوى  وحىت يكون

وأنشطته وطريقة التدريس، وحتقيق األهداف التعليمية، حىت تساعد على حتقيق التعلم السهل 
  .رجت عن اهلدف األساسي الستخدامهاواملمتع، وإال خ

وحتت هذا املعيار ميكن أن تندرج مجلة من : املعيار اخلاص باخلصائص الفنية للوسيلة التعليمية.3
  :األمور املتمثلة فيما يلي

  .صوتية كانت أو كتابية أو مرئية أو اجلمع بني خمتلف هذه اخلصائص:وضوح الوسيلة-   
  .دقة الوسيلة العلمية ومدى مطابقتها للواقع-   
  .التنظيم والتنسيق ومناسبتها للمادة العلمية-   
  .سهولة استخدامها وقلة التكاليف-   
املعيار امليول واالجتاهات للمعلم، الذي ويقصد ذا :املعيار اخلاص باملعلم املستخدم للوسيلة.4

 .خيتار الوسيلة الستخدامها ومدى قناعته باالختيار واالستخدام، وبعده عن الشكلية والروتني
 .حيث أنه البد من القناعة الشخصية ذا الوسائل من أجل االستعمال األمثل هلا
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  :احلاسوب واستخدام الربجميات التعليمية.9.2
  :ماهيتها وأمهيتها:الربجمية التعليمية .1.9.2

  :مفهوم الربجميات.1.1.9.2
تشري الربجمة بصفة عامة إىل العملية اليت يتم من خالهلا إعداد وإنتاج برجميات كمبيوتر 
ملعاجلة موقف مشكل، أو بناءا على تقرير ملشكلة ما، ويتضمن ذلك القيام بإعداد خريطة تدفق 

، واليت تكتب مث كتابتها باستخدام جمموعة القواعد والتعليماتللعمليات التفصيلية اليت، 
  :والربجميات نوعان.باستخدام إحدى لغات الربجمة وختزن يف ذاكرة احلاسوب

هي جمموعة الربامج اليت تتخاطب : (Operating System Software)التشغيل برجميات نظم-
  .مع وحدات احلاسوب املادية  مباشرة

هي جمموعة من الربامج اليت يتعامل معها : Application Software التطبيقية الربجميات-
    املستخدم

 .اجلداول االلكترونية كربنامج حمرر النصوص وبرنامج 
  :مفهوم الربجمية التعليمية.2.1.9.2

 لقد زاد اهتمام خمتلف القطاعات يف اتمع باستخدام احلاسوب مبختلف العمليات ا  
مبختلف نشاطاا ووظائفها، ومن بني هذه القطاعات قطاع التعليم الذي تأثرت ويف القيام 

جياهلا وإمكانياا، مما أدى إىل مناهجه ومقرراته بتقنيات وتطبيقات أجهزة احلواسيب مبختلف أ
،حيث Computer Assisted Instructionيف جمال التعليم نفسه ظهور التعليم مبساعدة احلاسوب

 التعليمية يف العملية البد من التمييز بني دور احلاسوبولذا .التعليم حلركة وتطويرااعترب امتدادا 
 واد املطبوعة واملصغرات واملوادإىل مصادر التعلم األخرى كامل كمصدر للمعلومات باإلضافة

اخل، ودوره كأداة تدريس مستقلة بذاا حيث ميكن للحاسوب وبرجمياته من ..البصرية السمعية
  .1يف عملية التعلم دور املعلمالقيام ب
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  :جماالت استخدام احلاسوب يف التعليم.2.9.2
تتنوع وتتعدد جماالت استخدام احلاسوب يف التعليم، وان أكثر هذه االستعماالت 

  :1انتشارا يتمثل يف
  :استخدام احلاسوب كمادة تعليمية.1.2.9.2

إن انتشار استخدام احلاسوب يف خمتلف جماالت احلياة جعل اإلملام به ومبختلف تقنياته 
وإمكانياته من أهم الضروريات، مما استلزم ضرورة إدماجه يف املقررات واملناهج الدراسية، 

ثقافة احلاسوب، تطبيقات :ليصبح حمور الدراسة، وتتمثل موضوعاته كمادة تعليمية فيما يلي
 .اخل...لم لغات الربجمةاحلاسوب تع

  : استخدام احلاسوب كمساعد يف التعليم.2.2.9.2
من أقدم استخدامات احلاسوب تخدام احلاسوب كمساعد يف التعليم  تعد عملية اس

ويتمثل يف . التعليمية، حيث نشأ هذا النوع من االستخدام وتطور يف حقل التعليم نفسه
ة كوسيلة لتدريس وعرض املعلومات واملوضوعات استخدام احلاسوب داخل قاعات الدراس

متطور لنقل وختزين املعارف، وسواء كان ذلك باالرتباط بالشبكات وقواعد باعتباره مصدر 
  . أومن خالل عرضه للمعلومات املخزنة على األقراص والوسائط املتعددة وبنوك املعلومات

  :استخدام احلاسوب يف إدارة التعليم.3.2.9.2
، استعمال قدرات أو التعليم املدار باحلاسوب دام احلاسوب يف إدارة التعليمويعين استخ
التوزيع، التخزين، االسترجاع، البحث، التنظيم يف أداء بعض األعمال : احلاسوب من حيث

متابعة تقدم املتعلمني واملعلومات اخلاصة م، تنظيم أنشطة املتعلمني : التعليمية الروتينية، مثل
  .اخل...ال اليومية،إعداد االختبارات وبنوك األسئلة واملعلوماتمراجعة األعم

  : استخدام احلاسوب يف االتصال.4.2.9.2
يف تسهيل عملية االتصال  يصف هذا االستخدام طرق توظيف الكمبيوتر وبرجمياته

م ني، أو بني املتعلمني بعضهأو بينهم وبني املتعلم التعليمي، سواء بني املعلمني وبعضهم البعض،
       االنترنيت لتبادل اآلراء واخلربات بسرعة وفاعلية كالربيد االلكتروين باستخدام تقنياتببعض 

                                                        
28.ص.ملرجع نفسها. 1  
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         من خالل املؤمترات السمعية واملرئية برامج احملادثة أو ،جمموعات األخبار ،القوائم الربيديةو
  .اخل...ت الفيديو ومنتديات احلوارمؤمترا

  :يف الربجمةاستخدام احلاسوب .5.2.9.2
يتعلم ذلك يف تعلم أو استخدام إحدى لغات الربجمة يف إنتاج برجميات تعليمية ختدم 
أغراضا خاصة وتسهم يف حل املشكالت التربوية اليت تعترض املعلم أو املتعلم أثناء العملية 
التعليمية، مما ييسر االستفادة من إمكانيات احلاسوب يف عرض وتقدمي املعلومات بصورة 

  .اعليةتف
  :أنواع برامج احلاسوب التعليمية. 3.9.2

أصبحت الربجميات التعليمية من الوسائل التعليمية اليت لقيت اهتماما كبريا من قبل 
من املؤسسات التربوية، ذلك ملا ميتاز به احلاسوب من تقنيات تسهل عملية  املعلمني وتشجيعا

ونتيجة لتنوع الربجميات التعليمية وتعددها .يةيف خدمة العملية التعليمية والتعلم برجمته وتوظيفه
يف عدة أمناط  من ناحية استخدام لغات وعهدة أساليب يف طريقة إنتاجها، فقد مت تصنيفها

  :1منها
  :برامج التدريب واملمارسة.1.3.9.2

يعد هذا النمط من الربامج احلاسوبية التعليمية مترينا أو درسا يقدم فرصة التدريب 
حيث يهدف هذا النوع من الربامج احلاسوبية إىل .ملهارات ومفاهيم مت تعلمها مسبقاواملمارسة 

تقدمي التمارين والتطبيقات واألمثلة على املادة التعليمية اليت تعلمها الطالب سابقا، أمال يف زيادة 
ية ويعتمد هذا النوع من الربامج احلاسوب. حتصيل الطالب واستيعابه وفهمه للمادة اليت تعلمها

 التعليمية على مبدأ تقدمي سؤال للطالب الذي يقوم بدوره باختيار أو طباعة اإلجابة الصحيحة،
ويقارن احلاسوب إجابة الطالب مع اإلجابة املخزنة فيه، فإذا كانت اإلجابة املعطاة أو املختارة 

 .اط، أو بالنق)اخل...صحيح، أحسنت،(من خالل األلفاظ صحيحة، يقدم احلاسوب تأكيدا له 
أما إذا مل يوفق الطالب باالختيار يقدم له احلاسوب اإلجابة الصحيحة قبل املرور إىل السؤال 

وهذا ما يتميز به هذا النوع من الربجميات . وهكذا إىل غاية االنتهاء من كل األسئلة.التايل
  .يف تقدمي تغذية راجعة فورية للمتعلم احلاسوبية التعليمية

                                                        
36.35.ص.ص.2003، املؤلفني: اربد.تصميم الربجميات التعليمية وإنتاجها.غزاوي، حممد ذيبان.اهلرش، عايد محدان .1  
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  :لتربويةبرامج األلعاب ا.2.3.9.2
يعتمد هذا النوع من الربامج احلاسوبية على ممارسة املتعلم للعبة تربوية حىت يصل إىل 

علم املهارات واملفاهيم واليت من خالهلا يكتسب املتف الذي صممت من أجله هذه اللعبة، اهلد
املنافسة وتعتمد برامج األلعاب التربوية على مبدأ .التعلمية املطلوبة واالستراتيجياتواملواقف 
ويتصف هذا النوع من الربامج احلاسوبية التعليمية . بني املتعلم وجهاز احلاسوبأو .بني طرفني

خبصائص معينة، منها، التشويق واإلثارة والتسلية والترفيه، وزيادة دافعية الطالب حنو التعلم، مما 
  .1حتقيقهاينعكس على زيادة فهمه واستيعابه للمهارات واألهداف التعليمية املرجو 

  :برامج احملاكاة.3.3.9.2
 مبدأ إتاحة الفرصة للطالب للتعلميعتمد هذا النوع من برامج احلاسوب التعليمية على 

خالل مواقف مشاة للمواقف احلقيقية اليت تواجهه وميارسها يف احليـاة الواقعيـة قـدر    من 
ومن أمثلة .فربامج احملاكاة تقدم للمتعلم مناذج وأنشطة وتدريبات تطبيقية قريبة للواقع.اإلمكان

 التدريب على قيادة الطائرات واملالحة اجلوية،إجراء التجارب املخربيـة :هذه الربامج التعليمية
النووية مما يساعد الطالب باملتدرب على التعرف على خمتلـف   واالنشطارعلى املواد الكيميائية 

  .2الظواهر الناجتة عن هذه التفاعالت
  :برامج التعليم اخلصوصي أو الربجمية املعلمة.4.3.9.2

يستطيع الطالب استخدامها ودراستها ذاتيا دون احلاجـة إىل   هي برامج تعليمية حموسبة
وجود املعلم، وهذا خيدم توجهات املؤسسات التعليمية والتربوية يف الوقت احلـايل يف عمليـة   
تفريد التعليم وتوفري فرص للتعلم الفردي، كما أنه خيدم برامج التعليم باملراسلة والـتعلم عـن   

ل سهولة، كـون  د تعليمية حموسبة يستطيع املتعلم تتبعها بكفبذلك مت تصميم وإنتاج موا.بعد
والتعليمات، قائمة احملتويات واألهداف  العنوان ،اإلرشادات:تصميمها بسيط وواضح من حيث

  .اخل....التربوية لكل درس االختبارات وحلوهلا
  :برامج لغة احلوار.5.3.9.2
ج احلاسـوب املنتجـة لتحقيـق    هذا النوع من الربامج التعليمية من أحدث براميعترب  

يف اإلعداد والتصميم، ويعتمد هذا النوع من الربامج على الذكاء االصطناعي .األغراض التعليمية
                                                        

.213ص.مرجع سابق. نادر سعيدمشى، . 1  
  134.ص.2008املناهج، دار:عمان.الفعال التعليم يف االتصال تكنولوجيا.علي حمسن عطية، . 2
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إجابات املتعلم بقائمة من اإلجابات اليت تشـري إىل الصـحيح   وتتميز بأا ليست جمرد مطابقة 
ى فهمه وتقدمـه يف عمليـة   مدتبني  اإلجابات اليت مناخلطأ وإمنا تسمح له بأن يعطي كما و

وعلى الربجمية اإلجابـة    يف ذهنه اليت جتول من طرح التساؤالت التعلم، كما أا متكن املتعلم
  .عنها بناءا على ما خزن ا من بيانات

   :1قواعد البيانات.6.3.9.2
مع التقدم الكبري الذي حدث يف منتصف القرن العشرين وزيادة نسبة منو املعلومات يف 

وقد ، اشتدت احلاجة إىل قواعد وأدوات تنظم هذا الكم اهلائل من املعلومات التخصصاتكل 
كان لربجميات احلاسوب الدور الفاعل يف ذلك، حيث تعترب برجميات قواعد البيانات الطريقـة  

لتوفري طريقة مركزية حلفظ وختزين البيانات املختلفة ووصول سهل  األفضل للتعامل مع البيانات
  .ليهاومنهجي إ

ويتم تصميم هذا النوع من الربجميات من أجل التطبيقات غري احملدودة بنطاق ضيق، حيث 
على ملفات رئيسية وأخرى فرعية وحتت فرعية ويتم إجراء عمليات البحث والتصنيف   حتتوي

والترتيب والتحديث والفرز هلذه البيانات عن طريق خوارزميات البحث املعقدة بأن تكون 
  . مع البيانات للتعاملواجهة سهلة 

  :الذكاء االصطناعي.7.3.9.2
هي تلك الربجميات اليت دف إىل تصميم أنظمة ذكية باستخدام تقنيـات الكمبيـوتر   
لتحاكي طريقة تفكري البشر يف معاجلة املعلومات، وتعطي نفس اخلصائص اليت نعرفها بالـذكاء  

معتمدة على مبدأ مضاهاة التشكيالت  يف السلوك اإلنساين، وتعمل برجميات الذكاء االصطناعي
اليت ميكن بواسطته وصف األشياء واألحداث والعمليات باستخدام خواصها الكيفية وعالقتها 

  .املنطقية واحلسابية
كالنظم اخلبرية، الربجمة اآللية، إدراك :وتتمثل برجميات الذكاء االصطناعي يف ااالت التالية

وقد كانت إحدى املشكالت الكربى اليت واجهت بناء .اخل...احلاسوب للكالم، اإلنسان اآليل
  .ا هذه الربجميات حاجتها إىل سعة ختزينية عالية إضافة إىل درجة التعقيد العالية اليت تتميز

  

                                                        
86.ص.مرجع سابق.أمني، زينب حممد. 1  
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حتمية إدخال التكنولوجيا احلديثة وتقنيات املعلومات واحلواسيب يف العملية .4.9.2
    :التعليمية

من املعلوم أن التعليم احلديث تركز على تغيري دور الطالب وتفعيله، وتوفري مصادر تعلم 
إضافة إىل حتسني أساليب التدريس من خالل إدخال ، متنوعة تتناسب وقدراته ورغباته يف التعلم

مجلـة  احلاسـوب الـدور الرئيسـي إضـافة إىل     الوسائل التعليمية احلديثة واليت يلعب فيها 
من عرض والوصول إىل املادة التعليمية وتسهيل  تكنولوجيات وتقنيات معلومات حديثة تسهل

عم العملية التعليمية مبختلف الوسـائل  احلاجات اليت تستدعي دومن مجلة األسباب أو  استيعاا
  : 1التقنية احلديثة وتكنولوجيا املعلومات مبختلف أشكاهلا ما يلي

  : احلاجة التعليمية.1.4.9.2
من خالل  ، وذلك ال يتم إالإىل حتسني وتطوير أساليب التعليمتسعى املؤسسة التعليمية 

التعليمية بطريقة فعالة، تساعد على تفعيل دور استعمال وسائل تقنية تساعده على توصيل املادة 
حيث يعترب احلاسوب من بني أهـم  .الطالب وجعله عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية

من التطبيقات سواء من خـالل اسـتخدام   ك ألنه يفتح اال واسعا للعديد هذه التقنيات ذل
ليت تتيح الوصول املباشر ببنـوك وقواعـد   الوسائط املختلفة أو من خالل ارتباطه باإلنترنيت وا

  . من االستفادة منها  ومكتبات رقمية وافتراضية متكن معلومات
  :احلاجة االجتماعية.2.4.9.2

إن التقنيات احلديثة من تكنولوجيات االتصاالت واملعلومـات اسـتطاعت التكيـف    
لصحية والتعليمية وغريها مما اإلدارية والصناعية والتجارية وا: والتمازج مع خمتلف جماالت احلياة

وحىت تتم عملية وعـي اتمـع   .اكتساب مهارات استخدامهمجيع أفراد اتمع إىل استدعى 
وتثقيفه تكنولوجيا بنجاح، كان البد من إدخاله يف العملية التعليمية ذلك لتسهيل عملية التعليم 

. عن بعد أو التعليم مدى احليـاة من خالل التعليم  من اتمع والتعلم وجعلها ألكرب فئة ممكنة
  .وبذلك ضمان جمتمع مثقف علميا ومعلوماتيا

  
  

                                                        
24.ص.مرجع سابق. اهلرش، عايد محدان. 1  
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  : احلاجة املهنية.3.4.9.2
مـن بـني أهـم    يف العصر احلايل أصبح نتيجة لسيطرة احلاسوب على خمتلف ااالت 

الضروريات إتقان استعمال احلاسوب وخمتلف تقنياته، ومن هذا املنطلـق عمـدت خمتلـف    
ذلك من أجل تكوين أفراد ، عليمية مبختلف أطوارها إىل دجمه يف العملية التعليميةاملؤسسات الت

على التماشي والتعامل مـع خمتلـف التقنيـات التكنولوجيـة      وإطارات مكونة علميا وقادرة
  .واستخدام تطبيقاا

  :صناعة التكنولوجيا.4.4.9.2
جهزة وتطويرها وإنتاج يقاس تطور الدول ومنوها مبدى تقدمها التكنولوجي وصناعة األ

وهذا يستدعي إعداد وتكوين كوادر بشرية قـادرة علـى الـتحكم    .أدق الربجميات وأحدثها
ومن هنا كان على املؤسسة التعليمية .والتعامل مع هذا التنامي التكنولوجي اهلائل وتطويره أكثر

  .إعداد وتكوين هذا املورد البشري القادر على التصنيع والربجمة والتطوير
  :احلافز أو الرغبة إىل التغيري.5.4.9.2

من طبيعة اإلنسان البحث والسعي حنو التغيري والتجديد، وحماولـة إدمـاج خمتلـف    
التكنولوجيات احلديثة والتقنيات املعلوماتية يعترب نوعا من التجديد يف العملية التعليمية الـذي  

فإدمـاج هـذه   . ممكنة من األفرادحتقيق األهداف بأكثر كفاءة وفاعلية، وألكرب فئة إىل يؤدي 
  .يف العملية التعليمية يؤدي إىل زيادة اإلقبال عليها التقنيات احلديثة

  :ذوي االحتياجات اخلاصة.6.4.9.2
ال خيلو جمتمع على وجه األرض من فئة حرمت من نعمة مـن نعـم اهللا احلسـية أو    

 يف املتاحة لألشخاص العادينيومن حق هؤالء على جمتمعام توفري هلم نفس الفرص . اجلسدية
فهذه التكنولوجيـات  .خمتلف ااالت ومنها على وجه اخلصوص حقهم يف التعليم والتدريب

ليم والتكـوين كـل علـى حسـب     احلديثة ساعدت هذه الفئة يف احلصول على فرص للتع
نفس بيئـة   لم يففالعملية التعليمية التقليدية مل تعط االهتمام الكبري هلذه الفئة كوا تتع.قدراته

التكنولوجيا احلديثة فتحت اال واسعا أمامها يف حني أن  .العادينيوشروط التعليم لألشخاص 
اليت تتالءم واحتياجات وقدرات وسرعة كل فـرد أو  ن خالل يئة البيئة املناسب يف التعليم م
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مـن خـالل    من خالل برجميات حمددة أو عنصر من عناصر العملية التعليمية سواء كان ذلك
  .منصات خاصة تتيحها الشبكة العاملية للمعلومات
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:الفصل الثـالث  

 

بين  لتعليم االلكترونيا

تعدد المفاهيم وتطوير 

 مخرجات التعليم
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    .وتطوير خمرجات التعليم بني تعدد املفاهيم التعليم االلكتروين :الفصل الثالث
  :دـمتهي

يشهد العصر احلايل تقدما تقنيا كبريا يف وسائل وتقنيات االتصال واملعلومات والذي 
استفادت منه العديد من ااالت والقطاعات وأمهها التعليم الذي استثمر هذا التقدم بطريقة 

من خالل دمج هذه التطورات يف العملية التقليدية أو من خالل خلق تعليم متطور  فاعلة سواءا
متكامل يعتمد أساسا على توفر وسائل وتكنولوجيات اتصال عالية اجلودة والكفاءة والذي 

التعليم على اخلط، التعليم  :من املصطلحات واملفاهيم ومن أكثرها شيوعا العديد أطلق عليه
االلكتروين، التعلم عن بعد، التعلم املستمر، التعلم مدى احلياة، التعليم االلكتروين التعلم 

  .الرقمي، التعليم االفتراضي وجمتمعات التعلم وغريها من املصطلحات
 :من التعليم احلضوري إىل التعليم االلكتروين.1.3

اليت شهدت السنوات القليلة املاضية حتوال تربويا سريعا وزيادة مستمرة يف عدد الدول 
كبديل وأحيانا ). اخل...تعليم عن بعد، تعليم الكتروين(اجتهت حنو التعليم املفتوح بكل أشكاله 

كمكمل للدراسة التقليدية، على اعتبار أا وسيلة فاعلة لنشر التعليم بني فئات متعددة من 
يعا ، وأيا كانت املصطلحات اليت تصف هذا النمط اجلديد من التعليم إال أا مج1اتمع

اجتمعت يف فكرة واحدة وهي استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتقدمي احملتوى 
حيث كان للثورة املعلوماتية أثارا بالغة وبعيدة املدى على نظم التعليم املستقبلية من .التعليمي

 وفيما يلي تفصيل ملختلف أمناط 2حيث فلسفتها وأهدافها مناهجها وبراجمها وهيكلتها وبنيتها
  .التعليم احلديث

    :التعليم عن بعد .1.1.3
حني غري الس الدويل للتعليم  1982يعود ظهور مصطلح التعليم عن بعد إىل عام 

باملراسلة تسميته إىل الس الدويل للتعليم عن بعد خالل مؤمتر بفنكوفر، أما الفكرة فقد 
باجلامعة املفتوحة للمملكة املتحدة  خالل املؤمتر الدويل املنعقد ببريمنغهام 1979تبلورت عام 

يدة حيث بدا واضحا أن الس الدويل للتعليم باملراسلة مل يعد جييب على االحتياجات اجلد
من الضروري تكيفه مع املستحدثات اجلديدة وتكييف تسميته لبعض مؤسسات التعليم عن بعد،

                                                        
 .160ص.2004دار الفكر العريب، :القاهرة.وتوجهاترؤى : التعليم املفتوح وتعليم الكبار.إبراهيم، إبراهيم حممد . 1
 .28ص.2007اجلامعية، املعرفة دار:اإلسكندرية.املعرفة جمتمع يف التعليم.سعيد سليمان،.شبل بدران، . 2
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ة على كل املستويات التعليمية ويقصد به التعليم الذي يعطي أمناطا خمتلفة من الدراس. 1معها
على الطالب، وال يوجد بينهما تفاعل مباشر وال بني  ليت ال ختضع لإلشراف من األساتذةا

من خالل التنظيمات اإلرشادية والتعليمية غري  عضهم البعض، وإمنا يستفيد الطالبالطالب ب
  .2ألستاذ والطالبوهو نظام بعيد كل البعد عن نظام املواجهة احلقيقية بني ا املباشرة

التعليم عن بعد ظاهرة هلا ظروفها التارخيية اليت خلقت احلاجة إليها، كما أن هلا يف 
اتمع املعاصر ظروف دعت النتشارها وتأكيد أمهيتها على الساحة التربوية، تتلخص العوامل 

  :3اليت أدت إىل ذلك يف
كري يف بدائل لألنظمة احلاجة للتنويع يف أنظمة التعليم وخاصة اجلامعي، والتف .1

  :التقليدية، واليت فرضتها متغريات عدة، مثل
    تزايد الطلب على التعليم العايل يف الوقت الذي تعجز فيه املؤسسات بنظمها الكالسيكية  •

 .على تلبيته هذا الطلب

ت مساحة الدولة، مما خيلق اختالال عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل على تغطية كافة •
 .معينة

 .بتهاالرتفاع املستمر يف تكاليف التعليم العايل مما يشكل عبئا على كل من مؤسساته أو طل •

 .القصور الواضح يف حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية •

التباين الواسع بني املهن التقليدية اليت ألفها اتمع، وتلك اليت طرحتها أشكال التقدم  .2
 .التقين

لزم على العاملني باستمرار حتوالت وتطورات كثرية ت إن خمتلف جماالت العمل تشهد.3
عن مستويات األداء املطلوبة، وبالتايل إتباع  يتطور أداؤهم وال ينقص اللحاق ا حىت

 .طرق أخرى ميسورة للتعلم يف ظروف تناسب عملهم

ملا حتولت االجتاهات التربوية احلديثة حنو التعلم، وليس التعليم، كان من أهم  .3
تزايد احلركة حنو التعلم عن بعد وظهور مفاهيم جديدة عن التعلم املستقل والتعلم الدوافع ل

  .املوجه ذاتيا والتعلم من اخلربة والتعلم املفتوح

                                                        
1.International council of distance education. ICCE/ICDE: the first fifty years 

http://www.icde.org/en/about/history/  visité le : 04/05/2010  
  19. ص. 2007دار اليازوري،: عمان. التعليم عن بعد والتعليم املفتوح. عامر، طارق عبد الرؤوف.  2
 16.ص.2006.جدارا للكتاب العاملي:عمان.مناذج حديثة:اجلامعات االفتراضية .اخلطيب، أمحد. 3
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 :خصائص التعليم عن بعد

  :خيتلف التعليم عن بعد عن التعليم النظامي بعدة خصائص هي
التقليدية، حيث " وجها لوجه"بني املعلم والطالب باملقارنة مع نظم التعليم التباعد  .1

  .ينتقل الطالب إىل املعهد أو اجلامعة ليتلقى العلم عن معلمه
التكنولوجيات احلديثة  إمكانية تعدد وسائل االتصال بني املعلم واملتعلم، وقد وفرت .2

 .واالتصال الكثري من األدوات اليت ميكن استثمارهاللمعلومات 
رامج وأنشطة تربوية ومناهج جديدة، حرية املؤسسات التعليمة يف استحداث ب .3

 .املقررات وحتديد أساليب التقومي، وغري ذلك من مكونات العملية التعليمية موتصمي

إشراك الطالب بشكل إجيايب يف خمتلف مراحل العملية التعليمية فهو يف ظل نظام  .4
 1.عن بعد التعليم

يتطلب التفاعل والتواصل وذا كان تعليم التفكري هو أساس املعرفة، وتعليم التفكري 
  .2وبذلك يكون التعليم عن بعد أكثر فكرة مميزة للتعلم يف القرن احلايل

   :التعليم املفتوح.2.1.3
فهو صيغة تعليمية جديدة تطلق على مؤسسات التعليم العايل اليت نشأت لتوجب نظاما 

تعليميا جديدا يساهم يف دميقراطية التعليم باعتباره حقا من حقوق اإلنسان، متجاوزا حدود 
التعليم التقليدي احملدود بإمكانيات األماكن مستفيدا من التقدم التكنولوجي يف جمال التعليم 

والوسائل احلديثة، ليجعل املادة التعليمية يف متناول الطالب حيث كان ومىت شاء، من والعلوم 
خالل وسائل االتصال احلديثة كاإلذاعة والتلفزيون، وليحل أسلوب التعلم الذايت حمل التعليم 

التلقيين ، ويتيح فرصة ثانية ملن فاتتهم الفرص بسبب االخنراط يف العمل، وليواكب التعليم 
ون االنقطاع عن العمل، وهو ما يؤدي إىل در التقدم احلديث يف ختصصات العاملني املستم

 .تنمية اتمع ورفع كفاءة العاملني وتثقيف املواطنني بتكلفة تقل عن تكلفة التعليم التقليدي

كما أن التعليم املفتوح يشري إىل انفتاح الفرص أمام املعلم واملتعلم بإزالة احلواجز اليت 
واألسلوب واألفكار وذلك إلحداث تغريات أساسية يف العالقة بني  ةواملكان  القبول،يف تتمثل

                                                        
دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : اإلسكندرية. النظرية، التصميم، اإلنتاج: التعلم اإللكتروين الرقمي. عبد العاطي، حسن، أبو خطوة، السيد. 1

  23.ص.2009
 96.ص.2008زهران، دار: عمان.االنترنيت طريق عن التعليم.مضر زهران، عدنان. 2
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كما أن هناك  .1األول من خالل نظم التدريس حلاجات وميول املتعلم  ليستجياملعلم واملتعلم، 
 .2مفهوم آخر مرتبط به وهو التعلم املوزع وهو منط يتم يف أي مكان ويف أي وقت

  :املرنالتعليم .3.1.3
وهو شكل من التعليم الذي يأخذ بعني االعتبار احتياجات كل من الطالب واألستاذ 
وحماولة التكيف معها بكل سهولة حيث يتطلب هذا الشكل اجلديد مرونة يف خمتلف مراحل 

  :3وعوامل العملية التعليمية وذلك من خالل
داء النشاطات حتسني املرونة يف املكان الذي يستطيع فيه املتعلم ممارسة وأ •

حيث ميكن تنفيذ العديد من النشاطات التعليمية يف أي .التعليمية املختلفة املرتبطة مبنهج دراسي
 .منهج دراسي من أي مكان خارج أسوار القسم

إذا افترضنا أن األستاذ له خربات سابقة ذات عالقة : حتسني املرونة يف الربنامج •
ة من املناهج الدراسية وفقا الحتياجاته بالربنامج، بإمكانه اختيار جمموعات فرعي

 .ويتضمن ذلك باملقابل أن يكون املتعلمني أكثر مرونة.واهتماماته

حتسني املرونة يف أمناط التفاعالت داخل أي مقرر تعليمي، حبيث يستطيع الطلبة  •
 .اخليار بني خمتلف األمناط اليت هلم القدرة يف التفاعل ا أكثر من غريها

حيث البد : يف أشكال وطرق االتصال داخل أي مقرر تعليمي حتسني املرونة •
من توفر جمموعات كبرية من وسائل وتكنولوجيات االتصال الفائقة السرعة لربط جمموعات 

 . الطلبة فيما بينهم وبني املقرر التعليم وبني األستاذ واملشرف على املقرر الدراسي

متعلم أن يسري يف تعلمه حسب سرعته  ومن مميزات هذا النمط من التعليم أنه يتيح لكل
  .4مع توفري التغذية الراجعة  الذاتية

  
  
  

                                                        
  114.ص. 2007دار اليازوري،: عمان. التعليم عن بعد والتعليم املفتوح. عامر، طارق عبد الرؤوف.1
 15ص.2009، للعلوم األكادميية الدار:القاهرة.بعد عن التعليم.كري جريج سلى،. مايكل مور،. 2
 29.ص.2004العربية، القاهرة، جمموعة النيل .خربات وتوقعات: التعليم املرن يف عامل رقمي.كوليز،بييت. 3
 215.ص. 2004، الثقافة دار:عمان.املستمر والتعليم التعليم تفريد.اسمج حممد حممد،. 4
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  :التعليم االلكتروين .4.1.3
  . عرف مصطلح التعليم االلكتروين العديد من التعاريف وفيما يلي نورد البعض منها

ü "إليصال بيئات التعلم  امليسرة، واليت تتصف بالتصميم اجليد  هو طريقة ابتكارية
والتفاعلية والتمركز حول املتعلم، ألي فرد ويف أي مكان أو زمان، عن طريق االنتفاع من 

من التقنيات الرقمية سويا مع األمناط األخرى من املواد  اخلصائص واملصادر املتوافرة يف العديد
  ."1لتعلم املفتوح واملرنالتعليمية املناسبة لبيئات ا

وهو تعريف شامل يف معناه لكل أنواع التعليم سواء املعتمد على التكنولوجيات احلديثة 
مبعىن أنه مل يقتصر تعريفه على التكنولوجيات . مزجها مع األنواع األخرى للتعليم لالتصال

مد كليا أو استعان املرتبطة باإلنترنيت فحسب وإمنا اعترب التعليم االلكتروين كل تعليم اعت
  .يف تقدمي برامج العملية التعليمية ببعض التقنيات احلديثة

هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه "     
من صورة ، ورسومات، واليات حبث، ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنيت  املتعددة

الفصل الدراسي املهم املقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف أويف  سواء كان عن بعد
  .          "2إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة

قد ركز هذا التعريف على أن التعليم االلكتروين هو كل تعليم يعتمد على التقنيات و
كان عن بعد من خالل ربطه مبختلف  احلديثة مبختلف أشكاهلا وال يهم موقع املتعلم سواء

  .قنوات االتصال باملادة التعليمية أو أن يعتمد هذه التقنيات احلديثة وهو يف موقعه
ü " هو نظام تفاعلي يعتمد على بيئة الكترونية متكاملة، ويستهدف بناء املقررات

الربامج الدراسية بطريقة يسهل توصيلها، بواسطة الشبكات اإللكترونية، وباالعتماد على 
والتطبيقات، اليت توفر بيئة مثالية لدمج النص بالصورة والصوت، وتقدم إمكانية إثراء املعلومات 

فضال عن إمكانية اإلرشاد والتوجيه . مصادر املعلومات يف مواقع خمتلفة إىل   من خالل الروابط
تعليمية  نظومةمويعرف أيضا بأنه . وتنظيم االختبارات وإدارة املصادر والعمليات وتقوميها

                                                        
، 2006مارس29-27.ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الدويل للتعلم عن بعد".من التصميم إىل استراتيجيات التعليم:اجلودة يف التعليم االلكتروين."آل حمىي، عبد اهللا حيي1 .

   عمان.مسقط
جامعة امللك  ه17/8/1423-16 ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل يف الفترة" مفهومه، خصائصه، فوائده، عوائقه:التعليم االلكتروين."املوسى، عبد العزيز.2

  .25/11/2010:االطالع تاریخ. http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm :متوفر على املوقع.سعود
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دام أي مكان باستخ يفأي وقت و يف املتدربني أو التدريبية للمتعلمني أو لتقدمي الربامج التعليمية
 الفضائيةأو ، اإلذاعة، القنوات احملليةاالنترنت التفاعلية مثل تقنيات املعلومات واالتصاالت

وذلك  1بعد الكمبيوتر، املؤمترات عناملمغنطة التليفزيون، الربيد االلكتروين، أجهزة  األقراص،
غري متزامنة عن  أو الفصل الدراسي لتوفري بيئة تعليمية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف

حيث ال .2"التعلم الذايت والتفاعل بني املتعلم واملعلم بعد دون االلتزام مبكان حمدد اعتمادا على
مع بداية اعتباره  أصبح ميثل االجتاه السائد للتعليم العايليعد التعلم االلكتروين جمرد جتربة، بل 

مصدرا استراتيجيا، كما أن هناك إدراكا لتزايد احلاجة امللحة ملعاجلة النواقص املالزمة يف التعليم 
  . 3العايل والناجتة عن االعتماد الزائد على أسلوب احملاضرة ونشر املعلومات يف نظامنا احلايل

تبىن على استخدام وتطبيق تكنولوجيا االتصال واملعلومات  عاريفالتغري أن جممل هذه 
أو بأخرى، واستخدامها لغرض تسهيل العملية التعليمية التعلمية، وتركز بشكل أساسي  بصورة

 على التعلم الذايت واالعتماد على النفس بدرجة كبرية للوصول إىل املعرفة، وحتييد دور احملاضر
التطبيقات الصحيحة والطرق السريعة الفاعلة يف احلصول على املعلومة  إىل يف التوجيه واإلرشاد

ومبعىن آخر يتعاظم دور املتعلم ويتقلص دور املعلم وتتحدد األدوار . من دقتها وفائدا والتحقق
  .وفقا لطبيعة بيئة التعلم ونوعية أوعية املعلومات االلكترونية

 :التعلم االلكتروين
هو نظام يسمح بإمكانية نقل وتوصيل املادة العلمية عرب وسائل متعددة دون حاجة  "

                                 4".إىل قاعات الدرس بشكل منتظم فالطالب هو املسؤول عن تعليم نفسه الطالب احلضور
، أو األقمار Internetهو التعليم الذي يقدم احملتوى التعليمي بوسائط الكترونية مثل االنترنت ف

، أو األشرطة السمعية والبصرية أو التدريس CD-ROMsالصناعية، أو األقراص الليزرية 
كما يعترب أيضا بأنه نوع من التعليم  Computer-Based Trainingاملعتمد على احلاسوب 

ما أو  Virtual Learningالذي على أساسه تطور التعليم االفتراضي  E- Learningااللكتروين 
  :وظهرت العديد من املفاهيم مثل (Global Learningيسمى بالتعليم الكوين 

                                                        
جملة .الربنامج الوطين للتعليم عن بعد دراسة للواقع يف ظل مشروع: التعليم االلكتروين والتعليم عن بعد باجلامعة اجلزائرية.عكنوش، نبيل. 1

 132.ص.2010. 3ع.3مج.املكتبات واملعلومات
 86ص.2004, مكتبة الرشد  :القاهرة .االلكتروينتكنولوجيا التعليم والتعليم .  محد حممدأ ،سامل . 2
  .184.ص.2006العبيكان، : الرياض .والتطبيقإطار عمل للبحث : التعلم االلكتروين يف القرن احلادي والعشرين. ، ترييأندرسون.ر.غاريسون، د. 3
 94جعفر حسن جاسم الطائي، التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا املعلومات، مرجع سابق، ص.  4
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 Individual Instructionالتعليم املفرد  .1
  Multimedia Technologyتكنولوجيا الوسائط املتعددة  .2
 Learning Resourcesمراكز مصادر املعلومات  .3
 Electronic Library ةاملكتبة اإللكتروني .4
 Electronic Bookالكتاب اإللكتروين  .5
 Electronic Schoolاملدارس اإللكترونية  .6
 Open Instructionالتعليم املفتوح  .7
 Virtual Instructionالفصول االفتراضية  .8
 Distance Instructionالتعليم عن بعد  .9

 Training  at Distanceالتدريب االلكتروين  .10
 Internet Based Instructionالتعليم املبين على شبكة اإلنترنت  .11
 -Eاملواطن اإللكتروين  .12
 E-Contentاحملتوى اإللكتروين  .13
 On-Lineالتعليم على اخلط  .14

دت باتمعات إىل إعادة النظر يف خططها التربوية، من أجل أوكلها مفاهيم مستحدثة 
  .تنمويةوضع نظم تعليمية جديدة خاصة يف التعليم العايل تتوافق ومتطلباا وطموحاا ال

  :أجيال التعليم االلكتروين.2.3
مر التعليم االلكتروين بثالثة أجيال منذ أوائل الثمانينات وتتمثل هذه املراحل أو األجيال 

  :1فيما يلي
  :اجليل األول.1.2.3

إىل الطالب،حيث  قراص مدجمة،ينقل بطريقة تقليديةحيث كان احملتوى اإللكتروين على أ
هذا النوع  التعليمية عرب وسائل اتصال كاملراسلة الربيدية والفاكس، وقد اقتصرتتم إدارة العملية 

  .من التعلم على احلاالت االستثنائية حيث يتعذر حضور الطالب إىل اجلامعة
  

                                                        
 63.ص.2006دار الفكر،:عمان.يةمستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات.احللفاوي، وليد سامل حممد. 1
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  :اجليل الثاين.2.2.3
بدأ مع بداية استخدام االنترنت، حيث تطورت طريقة نقل احملتوى، كما تطورت 

من كوا فردية إىل كوا مجاعية يشترك فيها عدد من الطالب مع  عملية التفاعل والتواصل
  .معلم حمدد غري أن إدارة العملية التعليمة بقيت تستخدم الوسائل التقليدية

  :اجليل الثالث.3.2.3
من القرن  مع بروز مفاهيم التجارة االلكترونية واألمن االلكتروين يف أواخر التسعينات

سريع وقد ترافق ذلك مع تطور . االنترنتدارة العملية التعليمية عرب املاضي، أصبح باإلمكان إ
يف تقنيات الوسائط املتعددة، مما أتاح الفرصة لتطور اجليل الثالث من التعلم اإللكتروين، حيث 

تنشأ بيئة افتراضية تتشابه إىل حد كبري مع اجلامعة التقليدية من حيث اخلدمات الطالبية 
لقد فتح هذا النمط من التعلم اال أمام عدد كبري من . ة اليت تقدم للطالبواإلدارية واألكادميي

يف ذلك من خالل بيئة تعليمية تتميز بالتفاعل فيما بينهم باعتبارهم جمموعة من اخلربات  الراغبني
 .1اليت تثري النقاش املتنوعة

  :2أنواع التعليم اإللكتروين.3.3
  (Synchronous e-learning): التعليم اإللكتروين املتزامن.1.3.3

أسلوب وتقنيات التعليم املعتمدة على الشبكة العاملية للمعلومات لتوصيل وتبادل 
  :بني املتعلم واملعلم يف نفس الوقت الفعلي لتدريس املادة عرب ومواضيع األحباث احملاضرات
     Real-Time Chat).(الفورية    احملادثة غرف •
  ). ( Virtual Classroomاالفتراضية الفصول  •

وتقليل راجعة فورية  التعليم اإللكتروين املتزامن  حصول املتعلم على تغذية اجيابيات ومن
 . التكلفة واجلهد و الوقت

  :أدوات التعليم اإللكتروين املتزامن.1.1.3.3
  Virtual Classroomالفصول االفتراضية             •
 Videoconferencing     املؤمترات عرب الفيديو     •

 Interactive White Board        اللوح األبيض     •
                                                        

 .24ص.املرجع السابق.عبد العاطي، حسن، أبو خطوة، السيد. 1
  112.ص.2010دار الثقافة،:عمان.رؤية تربوية.املدرسة االلكترونية ودور اإلنترنيت يف التعليم.املالح، حممد عبد الكرمي. 2
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  Chatting Rooms       غرف احملادثة                 •
  :Asynchronous e-learning)( التعليم اإللكتروين غري املتزامن.2.3.3

دراسي  لم على دورات أو حصص وفق برنامجـوهو التعليم غري املباشر، حيصل املتع
ب و أسالي اليت تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض واألماكن فيه األوقات ينتقيخمطط 
   :مثل التعليم اإللكتروين أدوات

  (E-mail ).الربيد االلكتروين   •
  (World wide web) عنكبوتية العامليةالشبكة ال •
 (Mailing list)القوائم الربيدية  •
  (Discussion Groups).جمموعات النقاش  •
  (File Exchange)نقل امللفات  •
 (CD).األقراص املدجمة      •

املناسب له إلاء  ت والزمانار الوقالنوع من التعليم أن املتعلم خيت هذا اجيابياتومن 
  .ا يف إي وقتوالرجوع إليها إلكتروني ودراستها املادة التعليمية وإعادة مادة التعلم

عدم استطاعة املتعلم احلصول على تغذية فورية راجعة من احملاضر  ومن سلبياته 
  .مباشرة
  :) Blended Learning(  التعليم املدمج.3.3.3

لتعليم املدمج يشتمل على جمموعة من الوسائط اليت يتم تصميمها لتكمل بعضها ا
من أدوات التعلم، مثل برجميات  املدمج ميكن أن يشتمل على العديدالبعض، وبرنامج التعلم 

التعلم التعاوين االفتراضي الفوري، املقررات املعتمدة على االنترنت، ومقررات التعلم الذايت، 
وأنظمة دعم األداء االلكترونية، وإدارة نظم التعلم، التعلم املدمج كذلك ميزج أحداث متعددة 

مع الطالب  اليت يلتقي فيها املعلم معتمدة على النشاط تتضمن التعلم يف الفصول التقليدية 
   .وجها لوجه والتعلم الذايت فيه مزج بني التعلم املتزامن وغري املتزامن
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  :أشكال التعلم االلكتروين.4.3
  :1تتعدد أشكال التعلم االلكتروين لتشمل جمموعة من األشكال وتتمثل فيما يلي

  :التعلم االلكتروين باستخدام األقراص املدجمة.1.4.3
بني أنه كان ينقصها التفاعل  شهد عقد الثمانينات استخدام األقراص املدجمة يف التعليم، غري

املادة واملتعلم، ونظرا للتطورات اليت حدثت فقد اشتمل هذا النمط فيما بعد على برامج تعليمية 
د وميكن اعتما.صممت بطريقة توفر تفاعال يف اجتاهني بني الربنامج والطالب الذي يستخدمه

  .من التعليم كصورة مكملة ألساليب التعليم التقليدية هذا النمط
  :التعلم االلكتروين باستخدام اإلنترنيت.2.4.3

وملواد أو برامج  تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص ا يف هذا النوع من التعليم
ويسمح هذا النمط من التعليم للمتعلمني باالتصال من أي مكان خارج اجلامعة .معينة هلا

فاحملتوى يف ذلك النوع  ومتابعة دروسهم ومناقشة احملاضرين وفق جداول زمنية حمددة وبالتايل
  .من التعليم هو املقررات املعدة الكترونيا يف موقع عرب اإلنترنيت

  :لم االلكتروين باستخدام الكتب االلكترونيةالتع.3.4.3
الكتاب االلكتروين أو أي مطبوع بشكل عام يوجد على هيئة الكترونية، وميكن توزيعه 

من  الكترونيا عن طريق اإلنترنيت والربيد االلكتروين والنقل املباشر للملفات، أو النقل على أي
يف جمال التعليم االلكتروين مع  الكتب االلكترونيةالتخزينية املختلفة، وقد بدأ استخدام  الوسائط

  املتحدة على سبيل التجربة يف بعض مدارس الواليات 2000بداية عام 
 : التعليم اإللكتروين تطبيق معوقات.5.3

 ذنفيالتمعوقات تعوق  مجلة من طرق التعليم األخرى لديه هالتعليم االلكتروين كغري
  : 2هذه العوائق نوم الفعلي والفعال

   :تطوير املعايري. 
وأهم هذه . اإللكتروين مصاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشاره بسرعة يواجه التعليم

  ضرورية؟ العوائق قضية املعايري املعتمدة، فما هي هذه املعايري وما الذي جيعلها

                                                        
 .28.ص.املرجع السابق.حسن الباتع حممد عبد العاطي،. 1

  112.مرجع سابق .زعبد العزيبن  عبدا هللا ،املوسى ..2
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املدارس، لوجدنا أا  لو نظرنا إىل بعض املناهج واملقررات التعليمية يف اجلامعات أو 
كل سنة، بل كل شهر  حباجة إلجراء تعديالت وحتديثات كثرية نتيجة للتطورات املختلفة

شكل كتب أو أقراص  فإذا كانت اجلامعة قد استثمرت يف شراء مواد تعليمية على. أحيانا
الكتب واألقراص قابلة  ، ستجد أا عاجزة عن تعديل أي شيء فيها ما مل تكن هذهCDمدجمة

تتبىن التعليم  استثمار اجلهة اليت ولضمان محاية. أمر معقد حىت لو كان ممكنا إلعادة الكتابة وهو
  .بسهولة من حل قابل للتخصيص والتعديلاإللكتروين ال بد 

  :األنظمة واحلوافز التعويضية 
حيث الزال التعليم  :من املتطلبات اليت حتفز وتشجع الطالب على التعليم اإللكتروين

يب اليت يتم فيها التعليم بشكل وضوح يف األنظمة والطرق واألسال اإللكتروين يعاين من عدم
اضح كما أن عدم البت يف قضية احلوافز التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى العقبات اليت تعوق و

 . فعالية التعليم اإللكتروين

 :    التسليم املضمون والفعال للبيئة التعليمية 

      . نقص الدعم والتعاون املقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة -          
      . نقص املعايري لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل -   

  . نقص احلوافز لتطوير احملتويات  -          
  :  Methodology 1علم املنهج أو امليثودولوجيا  

الفنيني معتمدين يف ذلك على غالباً ما تؤخذ القرارات التقنية من قبل التقنيني أو 
استخدامام وجتارم الشخصية ، وغالباً ال يؤخذ بعني االعتبار مصلحة املستخدم، أما عندما 

رة مباشرة يتعلق األمر بالتعليم فال بد لنا من وضع خطة وبرنامج معياري ألن ذلك يؤثر بصو
التعليم  علىالقائمني  معظم هذا يعين أنو .)كيف يتعلم(وعلى الطالب )كيف يعلم(على املعلم 
على األقل أكثرهم، أما املتخصصني يف جمال من املتخصصني يف جمال التقنية أو  هم اإللكتروين

صناع م املناهج والتربية والتعليم فليس هلم رأي يف التعليم اإللكتروين،أو على األقل ليسوا ه
ضم التربويني واملعلمني واملدربني يف عملية ولذا فإنه من األمهية مبكان .يف العملية التعليمية القرار

  . اختاذ القرار

                                                        
  130ص.2005الوفاء، دار:اإلسكندرية.ووسائطه ومربراته حمدداته:االلكتروين العايل التعليم.أمحد رمزي احلي، عبد . 1
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   :اخلصوصية والسرية  
إن حدوث هجمات على املواقع الرئيسية يف اإلنترنت، أثرت على املعلمني والتربويني  
يف أذهام العديد من األسئلة حول تأثري ذلك على التعليم اإللكتروين مستقبالً ولذا  ووضعت

  .احملتوى واالمتحانات من أهم معوقات التعليم اإللكتروينفإن اختراق 
   :1التصفية الرقمية 

هي مقدرة األشخاص أو املؤسسات على حتديد حميط االتصال والزمن بالنسبة 
ال ، وهل  ، مث هل هذه االتصاالت مقيدة أم لألشخاص وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالم

ر أو مرشحات ملنع االتصال أو إغالقه أمام تسبب ضرر وتلف ، ويكون ذلك بوضع فالت
  . االتصاالت غري املرغوب فيها وكذلك األمر بالنسبة للدعايات واإلعالنات 

  . مدى استجابة الطالب مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه 
مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفوري والتأكد من أن املناهج  

  . رسومة هلا الدراسية تسري وفق اخلطة امل
زيادة التركيز على املعلم وإشعاره بشخصيته وأمهيته بالنسبة للمؤسسة التعليمية  

  . والتأكد من عدم شعوره بعدم أمهيته وأنه أصبح شيئاً تراثياً تقليدياً
 . وعي أفراد اتمع ذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السليب منه 

  . وتوسيع اال لالتصال الالسلكي  اطيسيتوفر مساحة واسعة من احليز الكهرومغن 
احلاجة املستمرة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات، حيث أن  

  .هذا النوع من التعليم حيتاج إىل التدريب املستمر وفقاً لتجدد التقنية
  .احلاجة إىل تدريب املتعلمني لكيفية التعليم باستخدام اإلنترنت 
احلاجة إىل نشر حمتويات املناهج على مستوى عالٍ من اجلودة، ذلك أن املنافسة  

  . عاملية
تعديل كل القواعد القدمية اليت تعوق االبتكار ووضع طرق جديدة تنهض باالبتكار  

  . يف كل مكان وزمان للتقدم بالتعليم وإظهار الكفاءة والرباعة

                                                        
 130.مرجع سابق .أمحد رمزي احلي، عبد . 1



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

66 
 

  متطلبات التعلم اإللكتروين .6.3
       التعلم اإللكتروين هو مفهوم واسع و معقد و يؤثر على العديد من النواحي احلياتية 

ليس كما يظن البعض، أنه جمرد وو يتطلب تضافر عناصر خمتلفة لتحقيق األهداف املعرفية 
هذا السياق، سط الورقي إىل الوسط اإللكتروين ويف من الوأو املعلومات  عملية نقل احملتوى

على الدعم الالزم لتحقيق متطلبات توفري التعلم  التعليم للحصولو ة التربيةسعت وزار
اليت والقطاع اخلاص، واجلهات الداعمة مع الوزارات املعنية و اإللكتروين من خالل شراكة 

  : تتمثل فيما يلي
  :والدعم الفين البنية التحتية.1.6.3

اليت تصل  )National Educational Network(تشمل هذه البنية شبكة الربط اإللكتروين 
اليت حتدد أجهزة الربط اإللكتروين يكلية اليت ستقوم عليها الشبكة واهلاجلامعات ببعضها، و

)DCE & DTE(، من مث الربجميات اليت اليت ستستخدم لالتصال والتصفح، وأجهزة احلاسوب و
 . 1التعليميستوفر التطبيقات التعليمية اليت ستسهل التعامل مع احملتوى 

لضمان قدرة نقل عالية تضمن سرعة ): Broadband Network(شبكة عالية القدرة  
 ). Interactive Learning(ترتيل تامناهج والتطبيقات وتبادل البيانات يف حاالت التعلم التفاعلي 

ويتضح أن هذا التوجه بدأ ينتشر نظراً لتطور التقنيات بسرعة وزيادة حجم التطبيقات 
و نظراً للجدوى االقتصادية اليت حيققها  تويات اليت جيب توفرها يف بيئة التعلم اإللكتروينواحمل

وجود وسط إلكتروين سريع من خالل االعتماد على نظام مركزي والتوفري يف تكلفة األجهزة 
  .  الطرفية واليت تكون أعدادها كبرية

 ةعلى مركزية املعاجلالذي يعتمد باألساس و) Thin Client( نظام تعتمد هيكلية 
وأجهزة حواسيب  السعة التخزينيةعالية القدرة احلسابية و من خالل تسخري أجهزة خوادم

ة لضمان سرعة انتقال التطبيقات مثل هذا النظام يتطلب شبكة ربط عالية السعو. طرفية
احلواسيب لربجميات على يف تعقيدات حتميل ا الدخول من بدالعند احلاجة إليها احملتويات و

يف إنشاء شبكة تعليمية  كبري استثمار مبدئياألنظمة يتطلب من  هذا النوع.الطرفية وصيانتها
 .أنه يثبت فاعلية وجدوى اقتصادية على املدى البعيد عالية السعة، إال

                                                        
 32.ص.2006الكتب، عامل:القاهرة.الشبكات عرب التعليم منظومة. حممد احلميد، عبد . 1
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 Learning Management(الربجميات التعليمية واليت توفر تطبيقات إلدارة التعلم  

System( التحكم والسيطرة واملتابعة للشبكة ةاإللكتروين، وأنظم ىوإدارة احملتو     )Operation 

Management and Control(1.  
  :املوارد البشرية.2.6.3

للوصول إىل نظام تعلم إلكتروين متكامل و بالرغم من توفر خمتلف العناصر املادية 
كاف من الكوادر فال بد من توفر عدد . مستمر فيبقى العنصر األهم هو العنصر البشري

ضمان انسياب ألطراف وصيانته والبشرية املؤهلة القادرة على متابعة عمل النظام املترامي ا
ك فحسب، بل جيب أن يكون املعلم ليس ذلو. مجيع االجتاهات داخل الشبكةاملعلومات يف

إضافة إىل . عملية التعليميةبشكل خيدم العلى استخدام التكنولوجيا بوعي و املوظف قادرينو
غايته للحصول على املعرفة  استغالل التقنيات ليسدور اإلبداع يف أساليب التعليم وفإن ذلك 

نظراً ألن مثل هذا و. من عملية التعليم وليدها حبيث يصبح جزًءا ال يتجزأحسب، بل أيضا تو
بد من وضع إستراتيجية للتغيري  الف يف منط التفكري للمعلم والطالب، النظام يتطلب تغيرياً جذرياً

والتشتت  أنظمة إلدارة هذا التغيري لتجنب الفوضىحول حنو النظام اجلديد ووضع أسس والتو
تعديلها حسب املتغريات التقنية إستراتيجية ديناميكية يتم  ال بد من وضعهلذا و. وتبعثر اجلهود

وافز اليت تدعم عملية احلتدريب املستمر، والتقليدي عرب التغيري منط التعليم ة لتأهيل واالقتصاديو
خاصة يف جمال تنمية املوارد البشرية، أنه قد يكون من اخلطأ و واجلدير بالذكر هنا. 2التغيري

يف الطبيعة  مبكان تبين استراتيجيات مت تطويرها يف الغرب أو حىت يف دول نامية نظرا للتفاوت
فيما نرى أنه من األجدى مراجعة و. قتصاديةوالتركيبة االجتماعية واملقومات اال السياسية
الدروس وأخذ العرب ابه واالستفادة منها يف مواطن التشات التعلم اإللكتروين املختلفة واستراتيجي

د خطة تنفيذ خاصة للبلمن بذل اجلهد لوضع إستراتيجية و ، إال أنه ال بدالتجارب تلك من
  .ظروفهاملعين تتناسب وخصوصية بيئته و

 :اإلرادة احلقيقية.3.6.3
من توفر البيئة املمكنة اليت تدعم خطوات تنفيذ مجيع املتطلبات السابقة، فال بد  تحتقق لوو

أمهية هذا ه البيئة بالوعي الكامل لضرورة وتتمثل هذو.ية الوطنية للتعلم اإللكترويناإلستراتيج
                                                        

 87.ص.2007دار الشروق،:عمان.استخدام احلاسوب واالنترنيت يف ميادين التربية والتعليم.سعادة، جودة أمحد. 1
 149.ص.2008، الفكر دار عمان،.التطبيقات األدوات، املبادئ، الفلسفة،: االلكتروين التعليم.أمحد محدي العزيز، عبد .2
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باإلضافة إىل ذلك .طن العاديسيني وانتهاًء باملوااملفهوم على مجيع املستويات ابتداًء من السيا
يف وإرساء قواعد التعلم اإللكتروين التعاون من قبل اجلميع إلجناح النظام اجلديد، وتوفر الدعم 

التعامل مع املعطيات اجلديدة ية مبختلف فئاا و مستوياا، وضمان القبول واملؤسسات التعليم
شريعية اليت تعد جزءاً من البيئة املمكنة نظراً تربز هنا املتطلبات التو .اليت يفرضها مثل هذا النظام

  .للغطاء القانوين الذي توفره إلجناح املهمة
  :التحديات اليت تواجه التعليم االلكتروين.4.6.3

من الواضح أن التحديات ترتبط ارتباطا وثيقا باملتطلبات الالزمة لتحقيق اهلدف، إال أننا 
فيما يلي تقسيم و. املتواضعة اليت قد مررنا ا التجربةآثرنا فصلها ليتم توضيحها و اإلفادة من 

  : للتحديات حسب طبيعتها
  : التحديات التقنية.1.4.6.3

ؤسسات التعليمية التعلم اإللكتروين حمدودية قدرة امل تواجهإن من أكثر التحديات اليت 
إضافة إىل حتديثها خاصة  .املعداتوتوفري أعداد كبرية من األجهزة وإنشاء شبكات واسعة على 

وأن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تشهد تطورات وحتوالت متعددة وبصفة سريعة ومستمرة 
عدم أما من ناحية الربجميات، فقد شكل  .مما جيعل من الصعب اقتناء خمتلف هذه التكنولوجيات

ها وضرورة التماثل فيما لغة العربية حتديا كبريا إضافة إىل تعددتوفر تطبيقات تعلم إلكتروين بال
بينها عائقا أمام اختيار الربجمية املناسبة ومن هنا كان على الوزارات املعنية خاصة وزارات 

التعليم ووزارة االتصال وتكنولوجيا اإلعالم التنسيق فيما بينها من أجل إنتاج برجميات حملية 
 .تراعى فيها خمتلف خصوصيات التعليم واملتعلم 

  :1التشريعية البيئة.2.4.6.3
كتروين، ال بد من تطويع القوانني لضمان سالسة التحول إىل نظام التعلم اإلل

. تطورات العصرية سريعة الوتريةالتعليمات بشكل يضمن ديناميكية النظام التعليمي، ليوائم الو
من ذلك  األهماء الالزم حلماية حرية التفكري وحتصيل املعرفة وأن توفر القوانني الغط وجيب

  . توليدها، مما يتطلب تعديل بعض القوانني اليت تقف عقبة يف طريق التعامل اإللكتروين
 

                                                        
 .32.ص.سابقمرجع .حممد احلميد، عبد . 1
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  :املوارد البشرية.3.4.6.3
 من املعلمني الذين تعودوا حتديا للكثري  تشكل حركة التغيري والتوجه حنو التعليم االلكتروين

من املقاومة ضد هذا النظام، وبالتايل  على النظام التقليدي، وبالتايل سيواجه هذا التوجه العديد
 .احلزم من أجل تقبل هذا التغيري سياسة التوعية والتحفيز و من البد 

  :1التمويل.4.4.6.3
 يف ميدان التعليم من ااالت اليت ال جتذب الشركات وأصحاب األموالإن االستثمار 

 الصيانةوباإلضافة إىل تكلفة التشغيل  من أجل االستثمار فيها وبالتايل نقص التمويل هلذا القطاع
على  ولذا كان ،لية التعليمية تشكل حتديا حقيقياتكلفة إنتاج احملتويات الالزمة للعموالتجديد و
إعطاء أولوية خاصة هلذا اال من خالل تشجيع الشراكة فيه ودعم املشاريع من  احلكومات

ات اإلعالم تكنولوجياالتصاالت والعالقات وتوسيع الشراكة ما بني قطاع  خالل تنشيط
  .أنظمة التعلم اإللكتروين من أجل دعم وتطوير وقطاع التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                        
 150.ص.مرجع سابق.أمحد محدي العزيز، عبد . 1
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  :الفصل الرابع

 

 صميم التعليم في البيئة االلكترونيةت
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  :تصميم التعليم يف البيئة االلكترونية:الرابعالفصل 

  :متهيد
يعترب التخطيط إلنتاج وإعداد برامج تعليمية من أساسيات استراتيجيات التعليم والتعلم  
حيث أنه ال بد من وضع خطة ومنهجية من أجل إعداد املقرر التعليمي، وخاصة يف جمال 

الربنامج التعليمي االلكتروين جبملة من املراحل التعليم االلكتروين، حيث متر عملية تصميم 
من أجل إعداد برنامج تعليمي بكفاءة وجودة عالية ويتماشى مع  واخلطوات اليت البد منها

  .خمتلف متطلبات العملية التعليمية

  :علم تصميم التعليم .1.4

القرن يعد علم تصميم التعليم من العلوم احلديثة اليت ظهرت يف السنوات األخرية من 
األدوات (يف جمال التعليم، وهو علم يصف اإلجراءات اليت تتعلق باختيار املادة التعليمية العشرين

وذلك من . املراد تصميمها وحتليلها، وتنظيمها، وتطويرها، وتقوميها)واملواد، والربامج، واملناهج
ملعلم على إتباع أجل تصميم مناهج تعليمية تساعد على التعلم بطريقة أفضل وأسرع، وتساعد ا

  .أفضل الطرق التعليمية يف أقل وقت وجهد ممكنني

  :مفهوم علم تصميم التعليم. 1.1.4

معينة أو هو  يعين مفهوم التصميم اصطالحا هندسة الشيء بطريقة ما، وفق خطوات
يف حني أن . 1والتصميم هو عملية ختطيط منهجية تسبق تنفيذ اخلطة. ماعملية هندسية ملوقف 

عملية التعليم تتضمن معىن عرض معد وخمطط ذات طابع تعليمي تربوي، وهو أي نشاط يقوم 
  .2به املعلم لتشجيع عملية التعلم للطالب

ويعد علم تصميم التعليم من العلوم التعليمية التعلمية اليت حاولت الربط بني اجلانب 
جلانب النظري هو ما يتعلق بنظريات فا. النظري من جهة واجلانب التطبيقي من جهة أخرى

علم النفس العام، وخاصة ما يتعلق بنظريات التعلم، بينما يتعلق اجلانب التطبيقي مبجالني 
  :رئيسيني مها

                                                        
  135.ص.2008، دار وائل: عمان.تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروين .سرحان، عمر موسى.استيتية،دالل ملحس 1
  341.ص.2008اللبنانية،الدار املصرية ]:م.د. [الواقع واملأمول: نظم املعلومات التعليمية.اهلادي، حممد حممد 2.
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  .وصف الربامج التعليمية واالستراتيجيات املناسبة للتعليم، وكيفية استخدامها يف التعليم- 

  .نولوجية املناسبة للتعليمحتديد األداة التعليمية، أو الوسيلة التك-

فتصميم التعليم هو عبارة عن مجلة من اخلطوات واملناهج اليت يقوم عليها اختيار أفضل 
  . الطرق واألساليب واألدوات اليت تسعى لتحقيق األهداف التعليمية بأقل وقت وجهد ممكنني

  :خصائص عملية تصميم التعليم.2.1.4

  :1اخلصائص أمههاتتصف عملية تصميم التعليم جبملة من 

  .عملية موجهة باألهداف §
  .عملية منطقية وإبداعية يف الوقت نفسه §
  .عملية حلل املشكالت، فهي تتبع منهجية حل املشكالت نفسها وصوال إىل حل املشكلة §
ية والوجدانية اتتتأثر عملية تصميم التعليم جبملة من العوامل، منها اخللفية املعرفية واملهار §

م السابقة، وطبيعة املوضوع، واإلمكانات املادية الالزمة واملتوفرةللمصممني، وخربا.  
عملية ذات طابع إنساين واجتماعي، فهناك عالقة وثيقة بني شخصية املصمم والربنامج   §

  .الذي يصممه
  :أمهية علم تصميم التعليم.3.1.4

وحتديد تتمثل أمهية تصميم التعليم خاصة يف صياغة األهداف العامة والسلوكية، 
االستراتيجيات، وتطوير املواد التعليمية اليت يؤدي التفاعل معها وتفاعلها فيما بينها إىل حتقيق 

  :2وتكمن أمهية تصميم التعليم فيما يلي .مجلة األهداف املسطرة

  .جتسري العالقة بني املبادئ النظرية وتطبيقاا يف املوقف التعليمي §
  .ني املمارسات التربوية عرب التعليم بالعملاستعمال النظريات التعليمية يف حتس §
  .االعتماد على اجلهد الذايت للمتعلم يف عملية التعلم §
  .استخدام الوسائل واملواد واألجهزة التعليمية املختلفة بطريقة مثلى §
العمل على توفري الوقت واجلهد عرب استبعاد البدائل الضعيفة، واملسامهة يف حتقيق  §

  .األهداف
                                                        

138.ص.املرجع نفسه.سرحان، عمر موسى.استيتية،دالل ملحس .  1 
143.ص.املرجع نفسه. 2  



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

73 
 

  .يف عملية التعلم بطريقة حتقق أقصى درجة ممكنة من التفاعل مع املادةدمج املتعلم  §
  .توضيح دور املعلم على أنه موجه ومنظم للظروف البيئية اليت تسهل حدوث التعلم §
تساهم يف اختاذ القرارات املناسبة املتعلقة باستخدام الطرق التعليمية الفاعلة اليت تؤدي إىل  §

  .حتقيق األهداف املسطرة
 . تنظيم استراتيجيات التعليم وفق أحدث الطرق التعليمية الفاعلة §

حيث يتوقع البعض أنه ومن خالل تصميم الربامج التعليمية سيكون منط التعليم 
تصميم الربامج : االلكتروين أكثر انتشارا يف املستقبل، وذلك بفضل مميزات عديدة أمهها

رد وميوله واجتاهاته وسرعته يف التعلم، وتتاح له التعليمية بطريقة توافق قدرات واستعدادات الف
احلرية يف اختاذ القرارات املتعلقة باحملتوى التعليم الذي يرغب يف دراسته، وإمكانية الدراسة يف 
أي مكان وزمان وبدون قيود، إضافة إىل اخنفاض تكاليف إنتاج املواد التعليمية وإمكانية 

  .1التعديل والتحديث بسرعة

  : مراحل تصميم التعليم.4.1.4

   تتطلب عملية إعداد وتصميم برنامج تعليمي جمموعة من اخلطوات واملراحل اليت البد
وتتعدد هذه اخلطوات وتتنوع كل حسب النموذج املتبع يف . من إتباعها لتصميم برنامج تعليمي

. احلهذا التصميم، حيث هناك مناذج تعتمد على أربعة مراحل وأخرى تتعدى اخلمسة مر
  .وفيما يلي عرض جلملة املراحل الضرورية اليت ال بد منها لتصميم برنامج تعليمي الكتروين

  :مرحلة التحليل.1.4.1.4 

على نتائجها باقي اسية يف عملية التصميم التعليمي،وتعتمد هي املرحلة الضرورية واألس
وحتديد املتعلمني،  خصائصفهي املرحلة اليت تتضمن تقييم احلاجات ومعرفة .املراحل األخرى

التربوية، وحتديد األوضاع التعليمية، وتنظيم احملتوى وحتديد املتطلبات القبلية  الغايات واألهداف
  .2وسلوك املتعلمني وحتديد االختبارات

  
  

                                                        
  37.ص.2008العاملية، الدار:القاهرة.الثالثة األلفية ضوء يف اجلامعي للتعليم املستقبلية األدوار.فرغلي حامت ضاحي، . 1

192.ص.مرجع سابق.أبو خطوة، السيد عبد املوىل السيد.حممد عبد العاطي، حسن الباتع. 2  
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   :حتديد احلاجات التعليمية.1.1.4.1.4

أهداف ت أو غايا دف هذه العملية إىل حتديد احلاجات التعليمية وصياغتها يف شكل
ويساعد حتديد احلاجات يف جناح الربامج التعليمية، كما يساعد يف حتديد احملتوى .عامة للربنامج

  :1اخلطوات هي من وتتم هذه العملية عرب جمموعة. والعناصر اليت جيب أن يتضمنها الربنامج

  .إعداد قائمة باألهداف والغايات العامة وترتيبها §
  .دام أدوات قياس حمددةحتديد األداء الواقعي باستخ §
        حتديد حجم االحنراف بني األداء الواقعي واألداء املرغوب، مث صياغة قائمة باملشكل §

  .أو احلاجات
  .حتديد طبيعة املشكلة ومسبباا مث اقتراح احللول املناسبة §
 .ااقتراح احللول التعليمية املمكنة واملناسبة حلل املشكالت، وصياغتها ، وترتيب أولويا §

  :حتليل املهام أو احملتوى.2.1.4.1.4

، ودف إىل حتقيق ف اليت تتضمنها املادة التعليميةيقصد باحملتوى املعلومات واملعار
فوجود حمتوى جاهز الستخدامه يف هذا التصميم يتطلب حتليال له من .أهداف تعليمية مسطرة

والبحث يف طريقة معاجلته باستخدام أجل معرفة خمتلف مكوناته وحتديد أفضل الطرق لتقدميه، 
احلاسوب لتحقيق األهداف التعليمية، أما يف حالة عدم وجود حمتوى حمدد للربنامج، يقوم 

واألدائية بات كل مهمة من الناحية املعرفية مصمم الربنامج بتحليل املهام والتعرف على متطل
مصمم الربنامج التعليمي عليه أن و.احملتوى املناسب على ضوء نتائج حتليل االحتياجات واختيار

  :2يقوم جبملة من املهام تتمثل يف

  .حتديد املهام أو املوضوعات القابلة للتعليم وجتزئتها إىل عناصرها §
  .إعداد مسودة مبدئية باملهام مث مراجعتها §
  .عرض التحليل املبدئي على اخلرباء واملتخصصني يف احملتوى التعليمي وطرائق التعليم §
 .ة النهائية للتحليلوضع القائم §

 
                                                        

111.ص.2003دار قباء، : القاهرة.تطور تكنولوجيا التعليم.مخيس، حممد عطية.  1  
118.ص.املرجع نفسه. 2  
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   :حتليل خصائص املتعلمني.3.1.4.1.4

التعليم على أن أهم خصائص املتعلمني  جتمع العديد من األدبيات اليت تتناول موضوع
  :اليت تتعلق بالعملية التعليمية وتأثر يف عملية التصميم تقسم إىل الفئات التالية

وتشمل اخلصائص اجلسدية والعقلية : العامة للنمو، حسب املراحل العمريةاخلصائص  §
  .واالنفعالية واالجتماعية

 إعداد مقرر الكتروينمراحل تنفيذ مشروع  ):02(الشكل 

وضع خطة تفصيلية 

 عن املقرر

الزمنية  ةحتديد املد

 ملراحل تنفيذ املقرر

مرحلة األعداد ملشروع 

 مقرر الكتروين

 مرحلة تصميم 

املقرر وتنفيذ  

الفين للمقرر التصميم  كتابة وتأليف املقرر   

 مرحلة التطبيق

 واختبار املقرر

 اعتماد املقرر يف

 املؤسسات التعليمية

أجراء التعديالت املنهجية 

 أو الفنية

 تطوير املقرر 

 حنو األفضل
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العقلية واملهارات، وامليول رات ت الشخصية اخلاصة، وتشمل القداخلصائص والقدرا §
  .واالجتاهات، واملستوى االجتماعي واالقتصادي،ومستوى الدافعية وأساليب التعلم

  :1املتعلمني فيما يلي خصائصوتكمن أمهية حتليل 

  .حتديد مستوى اخلربات التعليمية للمتعلمني واختيار األنظمة املناسبة هلم §
  .احملتوى املناسب هلماختيار استراتيجيات التعليم والتعلم و §
  .اختيار مصادر التعلم املناسبة لتحقيق أعلى مستوى تفاعل معها §

  :ويف اية مرحلة التحليل ال بد من حتقق ما يلي

  .حتديد األهداف العامة للربنامج  §
   .إعداد قوائم حتليل املهمة أو حتليل احملتوى  §
  .ك خربام السابقةوصف خصائص املتعلمني اليت هلا صلة مبحتوى التعلم، وكذل  §
  .حتديد التقنية املناسبة واملصادر املتاحة وإمكانية التنفيذ  §

  :حتليل املصادر املتاحة.4.1.4.1.4

يف هذا اإلجراء يتم حتديد املصادر املتوافرة لتغيري وحتسني األداء، فقد تفرض اإلمكانات 
قيودا على التصميم من حيث األجهزة والربامج املتوافرة للتطوير وللطلبة، وكيفية توزيع 

  . وترتيب الربنامج

  :مرحلة التصميم.2.4.1.4

ية ونظامية لتلبية التفاعالت التعليم على أنه عملية ختطيط منهجية وفنيعرف تصميم 
ترة حمددة من الوقت أو املتعددة بني احملتوى والوسائل واملعلم واملتعلم والسياقات التعليمية لف

 .2من املقرر وذلك لتحقيق أهدافه جلزء معني

وترتبط هذه املرحلة بتحديد أفضل املعاجلات التعليمية واختيارها، وكذلك تنظيم 
أهداف العملية التعليمية، وحمتوى املادة الدراسية واختيار الوسائل التعليمية وأساليب تقوميها 

                                                        
119ص.سابق رجعم . مخيس، حممد عطية.   1  

  81.ص.2007، دار املسرية: عمان.أهدافه وأسسه وتطبيقاته العملية: التعليم عن بعد.مدين، حممد عطا .2
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، ويتم يف هذه املرحلة تصميم للبيئة مبا تتضمنه من مواد 1إىل وضع اخلطط التعليمية   باإلضافة
هزة تعليمية مث إعدادها وتنظيمها بطريقة تساعد املتعلم على السري وفقا لتحقيق األهداف وأج

  .احملددة

  . جمموعة من اإلجراءات اليت البد منها يف مرحلة التصميم وفيما يلي

  : صياغة األهداف التعليمية للربنامج.1.2.4.1.4

ظر حدوثها يف شخصية ميكن تعريف األهداف التعليمية على أا توقعات سلوكية ينت
هي صياغة  وذا ميكن أن نقول أن األهداف التعليمية.2املتعلم، نتيجة مروره خبربة تعليمية معينة

بعد مروره خبربة تعليمية ) يا أو نفسيااتمعرفيا أو مهار(يف سلوك املتعلم أو وصف للتغري املراد
نه البد من جمموعة من الشروط كما أ. معينة حبيث يكون هذا التغري قابال للمالحظة والقياس

  :اليت البد من مراعاا عند صياغة األهداف التعليمية واليت جنملها فيما يلي

  .3أن تكون حمددة للمهمة وواضحة يف لغتها .1
  .أن تركز على ناتج التعليم وليس عملية التعليم ذاا .2
  .أن ترتبط مبضمون أو حمتوى تعليمي متوافر بني يدي املتعلم .3
  .4ملعيار الذي يدل على جودة الفعلأن حتدد ا .4
  .أن تكون متنوعة يف مستوياا العقلية التعليمية .5

  :اختيار احملتوى وتنظيمه .2.2.4.1.4

   واليت دفرف اليت تتضمنها املادة العلمية، يتمثل احملتوى يف جمموعة املعلومات واملعا
من جمموعة من املعايري اليت البد والختيار احملتوى البد من . إىل حتقيق أهداف علمية مسطرة

  :5مراعاا واليت تتمثل يف
                                                        

دار : عمان.رؤية ابستومولوجية تطبيقية يف ضوء نظرية جتهيز املعلومات بالذاكرة البشرية:التصميم التعليمي والتعلم ذو املعىن.سرايا، عادل.1
   58.ص.2007وائل،

119.ص.2000دار الفكر العريب،:القاهرة.األسس والتنظيمات يف ضوء املوديوالت: لم املناهجع.حممد السيد،علي. 2  
3 .Règles de définition des objectifs des d’apprentissage. Consulter le :06/04/2011 [ en ligne ] 

http://www.cefes.umontreal.ca/ressources/guides/Plan_cours/fpo.htmdisponible sur  
124.ص.سابق مرجع. حممد السيد،علي. 4  

اجلمعية املصرية :القاهرة.سلسلة دراسات وحبوث.تكنولوجيا التعليم.معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة الفائقة التفاعلية وإنتاجها.مخيس، حممد عطية. 5
  386ص.3ع.10مج 2000التعليم،لتكنولوجيا 
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  .أن يغطي كل األفكار واملفاهيم املتضمنة يف املوضوع §
  .أن يربط فيما بني التعلم اجلديد واملكتسبات التعليمية السابقة §
  .أن يكون احملتوى مرتبطا باألهداف احملددة له §
تكون ااالت اليت يتضمنها احملتوى أن يكون احملتوى شامال ومتوازنا يف عمقه، أي  §

  .كافية لتكوين فكرة واضحة عن املادة ونظامها
وقدرام لمني،حبيث يالئم مستوى املتعلمني أن يراعي احملتوى حاجات وميول املتع §

  .العقلية واجلسمية
يف حني يعرف تنظيم احملتوى بأنه الطريقة اليت تتبع يف جتميع أجزاء احملتوى التعليمي  §

يبها وفق نسق معني، وبيان العالقات الداخلية اليت تربط بني أجزائه والعالقات وترك
 اخلارجية اليت تربطه مع موضوعات أخرى، بشكل يؤدي إىل حتقيق األهداف التعليمية 

  .1يف أقصر وقت وجهد ممكنني وبأقل تكاليف ممكنة §
ة تنظيم احملتوى وهناك ضرورة وأمهية بالغة يف تنظيم هذا احملتوى ، حيث تكمن أمهي §

  :2يف
  .يساعد على تكامل املعلومات وحتسني التعلم §
يعمل على تنظيم املعلومات يف ذاكرة املتعلم، واستيعاب ما جاء فيها من معلومات  §

  .واستخدامها وقت احلاجة
  .يفيد يف ختزين املسائل املعقدة يف الذاكرة الطويلة املدى §
وضح العالقات بني األجزاء الداخلية ببعض يسهل تعلم احملتوى إذا كان منظما بطريقة ت §

  .وبني األجزاء واملوضوع العام، كون األفكار واملعلومات املترابطة حتدث التالف املعريف
حيقق اختصارا يف الوقت، وتوفريا يف اجلهد، وحتسينا يف جودة التعلم باإلضافة إىل شعور  §

 .ر يف التعلماملتعلمني بالرضا، واالرتياح، مما يشجعهم على االستمرا

 

  

                                                        
202.ص.2004دار املسرية،:عمان.تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق.احليلة، حممد حممود. 1  

190.ص.املرجع السابق. حممد السيد،علي. . 2  
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  :التقومي البنائي والنهائي ومواقف التدريب.3.2.4.1.4

يعرف التقييم على أنه عملية منظمة الستخدام املعلومات اليت مت احلصول عليها من 
  .1مصادر خمتلفة لتعرف مدى حتقق أهداف التعلم وفاعلية الربنامج يف حتقيق تلك األهداف

التحقق من أن تغيريات السلوك املطلوبة قد حدثت بعد حيث أن اهلدف األساسي للتقومي هو 
من املعلم  التدريب، واحلكم على قدرة املتعلم يف حتقيق أهداف التعلم، فالتقومي يزود كال

 .واملتعلم بالتغذية الراجعة

  :2وتظهر أمهية التقومي يف العملية التعليمية يف النقاط التالية

  .ملهمة يف مادة التعلمجتذب انتباه املتعلمني إىل األفكار ا §
تدفع باملتعلمني إىل توظيف استراتيجيام اإلدراكية وعمليام العقلية زيادة على فهمهم  §

  .واستيعام للمادة العلمية
  .حتفز املتعلمني على استقصاء معرفة جديدة من مراجع خمتلفة §
  .تساعد املتعلمني على استرجاع املعلومات وتكرارها §
أسئلة االختيار من : املستخدمة يف برامج التعليم االلكترونية هي وأكثر أنواع األسئلة §

  .متعدد، الصواب أو اخلطأ، اإلكمال

  :تصميم أساليب التغذية الراجعة.4.2.4.1.4

   تعين كلمة التغذية الراجعة إعطاء املتعلم معلومات عن استجابته سواء كانت صحيحة
هي تزويد املتعلمني مبعلومات أو .لطلبة على معلومات حول أدائهمأو خاطئة، أي حصول ا

من استجابات وكيفية أدائهم هلا، فهي تؤكد الفهم الصحيح، وتوضح  دونهأكافية حول ما ي
وميكن حصر أمهية استخدام التغذية . هلم األخطاء، وختربهم دوريا مبدى تقدمهم يف التعلم

  :3الراجعة يف عملية التعلم يف مايلي

                                                        
1 .Clark, D. Instructional System Design, [ en ligne ].visitée le :25/04/2011.Available 
at :http://www.Nwlink.Com/Donclark/  Hrd/Sat2.Html 

.228ص.سابقجع رم.و خطوة، السيد عبد املوىل السيدأب.عبد العاطي، حسن الباتع حممد.  2  
662ص.2003، دار املسرية:عمان.نظرية وممارسة:تصميم التعليم.احليلة، حممد حممود. 3  
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تعمل على إعالم املتعلم بنتيجة تعلمه، مما يقلل من قلق املتعلم وتوتره يف حالة عدم  §
  .معرفته بنتائج تعلمه

على  تعزز املتعلم وتشجعه على االستمرار يف التعلم، وخباصة عندما يعرف أن إجابته §
   .التعلميةالسؤال كانت صحيحة، وهنا تعمل التغذية الراجعة على تدعيم العملية التعليمية 

توضح للمتعلم أسباب اخلطأ يف إجابته، مما جيعله يقتنع بأن ما حصل عليه من نتيجة  §
  .كان هو املسؤول عنها

  : تصميم استرياتيجية التعليم املستخدمة يف الربنامج.5.2.4.1.4

حتدد استرياتيجية التعليم إجراءات تقدمي احملتوى للمتعلمني ، وذلك على ضوء  
وتتضمن .  املوجه هلم الربنامج، وطبيعة احملتوى، واألهداف التعليميةخصائص املتعلمني

استرياتيجية التعليم عددا من اإلجراءات لتقدمي حمتوى الربنامج بشكل يساعد املتعلمني على 
التمهيد، والشرح والعرض، واملمارسة، والتغذية الراجعة، االختبار، : حتقيق األهداف وهي

نامج اختيار أفضل الطرق التعليمية لتحقيق التعلم املطلوب، وابتكار وعلى املعلم أو مصمم الرب
  .نشاطات تعليم لدعم التعلم وحتقيق األهداف

  :اختيار الوسائط التعليمية.6.2.4.1.4

يتم اختيار الوسائط التعليمية بتحديد نوع الوسائط املناسبة لكل مفهوم أو جزء من 
أو املتحركة ولقطات الفيديو، واخلطوط املختلفة واليت يتم احملتوى ، واملتمثلة يف الصور الثابتة 

حيث أن اختيار الوسيط التعليمي .حتديدها وفقا حملتوى الربنامج وأهدافه، وخصائص املتعلمني
ال يكون بطريقة عشوائية، وإمنا هناك مجلة من الشروط اليت البد من مراعاا حىت يكون دور 

ساعد بطريقة جيدة يف دعم وتطوير العملية التعليمية وتتمثل الوسائط التعليمية دورا فاعال وت
  :1يف هذه الشروط اليت يتوقف عليها اختيار الوسيلة التعليمية

  .خصائص املتعلمني §
  .نوعية مثريات احملتوى، ومنط التعليم §

                                                        
15ص.2003دار قباء، : القاهرة.تطور تكنولوجيا التعليم. مخيس، حممد عطية.  1  
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العروض البصرية أكثر فاعلية من اللفظية املكتوبة أو املسموعة يف تعلم املفاهيم  §
  .املعقدة واردة وغري املألوفةوالعمليات 

عرض الصور والرسوم مصحوبة بتعليق لفظني مكتوب أو مسموع، يساعد على تعلمها  §
  .وتذكرها

الوسائل املتعددة أكثر فاعلية يف التعليم، إذا روعي التكامل بينها، واستخدامها بشكل  §
  .وظيفي حسب احلاجة التعليمية إليها

  :وأساليب اإلحبار والتفاعل مع الربنامجتصميم الشاشات .7.2.4.1.4

الشاشة هي مزيج من العناصر التخطيطية ونظم اإلحبار، فإذا كانت الرسالة مشوشة   
ويقصد بتصميم الشاشة تصميم النصوص واألشكال . وصعبة الفهم، فإا تشتت انتباه املتعلمني

الدراسات أن تصميم الشاشة وقد أثبتت . البصرية على شاشة الكمبيوتر طبقا ملبادئ الرسالة
  .اجليد يسهل تفاعل املتعلم مع املادة وتزيد من دافعتيه واستمراره يف التعليم

االتزان، الوحدة والثبات :مجلة من املبادئ الضرورية مثلوتصميم الشاشات يتضمن 
ب والربنامج التعليمي االلكتروين على جهاز احلاسو.اخل...البساطة،التأكيد،التنظيم والوضوح

فهناك عدة أنواع من . يتضمن جمموعة خمتلفة من الشاشات اليت تؤدي كل منها وظيفة خمتلفة
  :شاشات الربامج منها

  .شاشات املقدمة والترحيب والنهاية- 

  .شاشات التعليمات والتوجيهات- 

  .شاشات عرض املعلومات- 

  .شاشات عرض األسئلة- 

وتنفيذ معينة لتحديد مسار املتعلم يف الربنامج، تتطلب الربامج التعليمية إجراءات، وخططا  كما
ى أساسها حتكم املتعلم يف ميكن عل وتوجد عدة أساليب.معينةبعض اإلجراءات طبقا لشروط 
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أو خطي متفرع أو إحبار هرمي            بشكل خطي،  إحبار:بني شاشات الربنامج منها احلركة
  .1أو تفريعي

  :اإلنتاجمرحلة .3.4.1.4

برامج التعليم االلكترونية هو إنشاء عناصر الوسائط املتعددة والنص املكتوب إنتاج 
املتضمنة يف الربنامج، وجتميعها يف .الصوت والصور والرسومات الثابتة واملتحركة والفيديو

برنامج تعليمي واحد، وغالبا ما يقوم فريق من املتخصصني بإنتاج هذه العناصر، وتبدأ عملية 
  .2نتهاء من كافة إجراءات التصميم وكتابة خمطط الدرساإلنتاج بعد اال

  :ويتم يف هذه املرحلة مجلة من اإلجراءات تتمثل يف

  .حتديد متطلبات اإلنتاج املادية والربجمية وجتهيزها-

  .إنتاج منوذج أويل-

  .إنتاج الصوت-

  .إنتاج الصور والرسومات الثابتة واملتحركة-

  .إنتاج الفيديو-

  .والتجميع النهائي للربنامجكتابة النصوص -

وإلنتاج التصميم النهائي للربنامج التعليمي البد من توفر مجلة من العوامل اليت تتشارك فيما 
  .بينها من أجل جتهيز هذا الربنامج وتطبيقه يف امليدان

  :اإلمكانيات املادية.1.3.4.1.4

تتمثل يف األجهزة املادية من أجهزة الكمبيوتر وأدوات إدخال البيانات ووسائط   
 .التخزين وخمتلف أجهزة السمعية البصرية املساعد على دعم املادة التعليمية بالصوت والصورة

 .يف تصميم الربنامج التعليمي وجمموع الربجميات املساعدة

  

                                                        
289ص.مرجع سابق. أبو خطوة، السيد عبد املوىل السيد.عبد العاطي، حسن الباتع حممد. 1  

22ص. 2000دار اهلدى،]:م.د. [إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم.أمني، زينب حممد.  2  



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

83 
 

  :اإلمكانيات البشرية.2.3.4.1.4

املورد البشري املؤهل القائم على إنتاج الربنامج التعليمي، والقادر على  وتتمثل يف  
التعامل مع خمتلف األجهزة املعلوماتية من حواسيب وبرجميات متعددة، ويتكون فريق العمل 

  :1املؤهل لتصميم الربنامج التعليمي من

بتصميم هو فريق عمل خارجي خمتص : اختيار فريق عمل خاص بشركة برجميات تعليمية §
الربامج التعليمية، وغالبا ما يتشكل هذا الفريق من قائد للفريق ومجلة من املعلمني واملربجمني 

  .واملسوقني، وميتاز هذا النوع باخلربة يف تصميم الربامج التعليمية
    وخمتصني من خمتصني يف التكنولوجيا إضافة إىل القائديتشكل : يق عمل خاص باملؤسسةفر §

  .املادة التعليمية املراد تصميم برناجمها التعليميأو مدرسني يف 
جيمع بني الفريقني السابقني، وهو ناتج عن التعاون مابني الشركات :مشتركفريق عمل  §

  .املصممة واملنتجة للربجميات وما بني املؤسسات التعليمية املراد التصميم لرباجمها

  :2تكلفة اإلنتاج.3.3.4.1.4

التكلفة من حيث الفائدة، مع حتليل التكاليف وهذا باختاذ يتطلب اإلنتاج حساب  
القرارات املناسبة، وختتلف تكاليف املواد التعليمية من حيث توزيع واتزان العالقة بني التكاليف 
الثابتة واملتغرية، وحساب هذا النوع من التكاليف يؤثر على قرارات حتديد طرق اإلنتاج وعدد 

  .املتعلمني

  :إنتاج نظم تقدمي املقررات التعليمية.4.3.4.1.4

وتعد نظم تقدمي املقررات نظما متكاملة لعرض احملتوى التعليمي، وإدارة قواعد البيانات 
  :عرب نظم متخصصة، وهناك عدة نظم لتقدمي املقررات الكترونيا، مثل

  :أدوات تصميم املقررات االلكترونية.5.3.4.1.4

   ة اليت تساعد على تصميم الربنامج التعليمي وتساعدهناك جمموعة من األدوات الضروري 
  :1على إنتاج احملتوى االلكتروين وتتمثل أهم هذه األدوات يف

                                                        
116ص.2006دار اهلدى،]:م.د. [برجميات الكمبيوتر التعليمية.أمني ،زينب حممد  1  

.112ص.مرجع سابق. مدين، حممد عطا. 2  
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  :أدوات تأليف املساقات*

تتمثل عملية إنتاج احملتوى االلكتروين يف دمج وجتميع احملتوى التعليمي من نصوص  
إلنشاء ما يسمى بالوحدة، مث بعد  وصور وأصوات ولقطات فيديو وغريها وربطها فيما بينها

ذلك جتميع هذه الوحدات وربطها فيما بينها مبا يسمى مساقات حسب اخلطة اليت سيبىن عليها 
حيث .ل العرض والتصفح بشكل سهل وسريعاملقرر التعليمي،وتستخدم يف ذلك أدوات من أج

ه األدوات تستخدم يف تستخدم هذه األدوات إلنشاء احملتوى التعليمي االلكتروين، كما أن هذ
  .الكثري من التطبيقات األخرى عرب جمال التعليم االلكتروين

لذا ميكن القول أن أدوات تأليف املساقات هي أدوات صممت لغرض خاص من أجل 
إنشاء مساقات التعليم االلكتروين وذلك بإنشاء الصفحات ومن مث إضافة النصوص والصور 

افة إىل ذلك فإا تقوم بتزويد إطار عمل يقوم بتنظيم وغريها من الوسائط املتعددة باإلض
  :الصفحات وما تضمه من

دروس على شكل وحدات حبيث يستطيع املتعلمني تصفح وعرض هذه الدروس  .1
 .بشكل سهل وسريع

أدوات تأليف املساقات أدوات إلنشاء االمتحانات ولغاية أخذ مالحظة املتعلمني من  .2
 .األسئلة من خالل مالحظة تقدمهم يف املساقخالل قيامهم باإلجابة على 

  .أدوات تقوم بإدارة مشاريع الطلبة والواجبات واملهمات املنوطة م .3

  :أدوات االمتحانات والتقييم*

هي عبارة عن أنظمة للتقييم ميكن برجمتها حسب معلومات كل برنامج تعليمي، واليت 
عترب مىن أهم األدوات اليت جتعل التعليم وت. تعطي اال لطرح أسئلة خمتلفة وبأمناط متعددة

االلكتروين فعاال فاملتعلمني يعتمدون على نتائج االمتحانات لقياس تقدمهم باملساق أما 
احملاضرين ومؤلفي املساقات فهم يستخدمون االمتحانات لقياس فعالية التعليم االلكتروين 

ميكن أن تكون موجودة يف صفحات فاالمتحانات . ولوضع نشاطات التعليم املختلفة للمتعلمني
نظام التعليم االلكتروين ضمن حمتويات املساقات وضمن الكائنات اليت يتم إنشاؤها يف املساق 

  .االلكتروين باستخدام أدوات التأليف
                                                                                                                                                                        

  157.ص.2006 دار احلامد،:عمان.من منظور جتاري وفين وإداري:التعليم االلكتروين .الطيطي، خضر مصباح. 1
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  :1وتتمثل احلاجات األساسية من االختبارات االلكترونية فيما يلي

استيفاء مجيع التعليمات واملساعدات اخلاصة بالتفاعل مع حمتوى االختبار، واجلهة  .1
  .املسؤولة عن االختبار، وكذلك حتديد أدوات التفاعل بوضوح وتسهيل استخدامها

حتديد عناصر احملتوى اخلاص باالختبار، واليت تتمثل يف األسئلة بأنواعها وخصائصها  .2
االستجابة املطلوبة بالشكل الذي يتفق مع  ومستوياا املختلفة، وكذلك طرق

 .خصائص املتعلمني، واملرحلة التعليمية واملستوى املعريف

  :2وميكن تلخيص اخلطوات اليت تتكون منها عملية تنفيذ االمتحانات بالنقاط التالية
 .خيتار املؤلف أدوات االمتحانات إلنشاء امتحان ملساق ما .1

 .بتحديد األسئلة وإجاباايقوم املؤلف بتعريف االمتحانات  .2

يقوم املؤلف بتحميل االمتحان إىل اخلادم حىت يتمكن املتعلمون من إجراء االمتحان  .3
 .كجزء من مساق التعليم االلكتروين

 .يقوم املتعلم بإجراء االمتحان .4

 .يتم حساب نتيجة االمتحان للمتعلم وإرساهلا إىل اخلادم .5

نتيجة املخزنة على اخلادم لقياس مدى تقدم يقوم احملاضر أو مؤلف املساق بتدقيق ال .6
  .املتعلمني

  :إنتاج الوسائط املتعددة*

  يتم إنتاج كل الصور واألصوات املصاحبة للمقرر التعليمي كل على حدا مث يتم تركيبها
  .مع بعض وربطها فيما بينها مع العنصر املكمل له يف املقرر التعليمي

  :مرحلة التقومي النهائي6.3.4.1.4

تبدأ عملية التقومي مع بداية املرحلة األوىل إلعداد برنامج اإلنترنيت التعليمي، وال تنتهي 
 .من إنتاج الربنامج، بل تستمر حىت ولو كان الربنامج يستعمل من طرف املتعلمني باالنتهاء

وختتلف إجراءات التقومي من مرحلة إىل أخرى، فمرحلة التحليل تتطلب إجراءات تقومي ختتلف 
اإلجراءات املستخدمة يف مرحلة التصميم، وكذلك مرحلة اإلنتاج ومرحلة  عن

                                                        
230.ص.2005عامل الكتب،:القاهرة.منظومة التعليم عرب الشبكات .حممد احلميد، عبد . 1 
  164.ص.مرجع سابق.الطيطي، خضر مصباح. 2



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

86 
 

التقومي التكويين، :ولتقومي الربنامج التعليمي االلكتروين هناك عدة مراحل تتمثل يف.االستخدام
  .التقومي النهائي والتقومي التتبعي

صول على أدلة وبراهني ويتم التقومي النهائي بعد االنتهاء من إنتاج املنتج التعليمي، دف احل
تثبت فاعلية هذا النظام وكفاءته يف ظل الظروف الفعلية لتطبيقه، ومن املمكن أن جيرى حبث 
رمسي يتضمن جمموعات جتريبية وضابطة، وحتليل إحصائي تفصيلي لنتائج التقومي النهائي، 

  .1مجوميكن أن يقتصر ذلك على مجع بيانات تدل على مدى كفاءة وفاعلية هذا الربنا

  :معايري تقييم برنامج تعليمي الكتروين*

ال توجد هيأة أو منظمة رمسية معنية بالتعليم وخاصة التعليم االلكتروين وضعت معايري  
لألخذ ا يف تصميم برامج تعليمية الكترونية وإمنا مجلة املعايري اليت سيتم عرضها يف هذا العنصر 

ني مبيدان التعليم االلكتروين وتصميم الربامج ما هي إال اجتهادات لبعض املؤلفني املهتم
  .التعليمية

وقد مت وضع مجلة من املعايري من طرف العديد من الباحثني لتقومي برنامج تعليمي الكتروين 
  :2وميكن حصر هذه املعايري فيما يلي

  : مقدمة الربنامج. 

  .تعرض املقدمة بطريقة جتذب انتباه املتعلم وتثري الدافعية-

  .العنوان موضوع الربنامج واال التعليمي الذي خيدمهيوضح -

  اخل...توضح املقدمة اسم املؤلف-

 .يسمح للمتعلم اخلروج من املقدمة، خاصة إذا كانت حتتوي على لقطات فيديو أو موسيقى-
  .ألن املتعلم قد يستخدم الربنامج أكثر من مرة وهو غري جمرب على تكرارها

  

  

                                                        
280.ص.رجع سابقم .حممد عطيةمخيس، . 1  
373.ص.رجع سابقم.و خطوة، السيد عبد املوىل السيدأب.عبد العاطي، حسن الباتع حممد.  2  



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

87 
 

  :األهداف التعليمية 

  .ني النص األهداف التعليمية املرجوة من هذا الربنامج بكل وضوحيب-

  .تتنوع األهداف التعليمية يف مستوياا التعليمية العقلية-

  .األهداف التعليمية مرتبة يف تسلسل منطقي-

  :أسئلة التقومي 

  .يشتمل الربنامج على أسئلة للتقومي ترتبط بأهداف الربنامج-

  .املتعلم بكل سهولةاألسئلة واضحة يفهمها -

  .تتضمن االختبارات إجابة واحدة صحيحة-

  :التغذية الراجعة 

  .يزود الربنامج املتعلم بتغذية راجعة فورية إلجابته-

  .تصحح التغذية الراجعة استجابة املتعلم وتوجه مساره-

  .تتيح التغذية الراجعة الفرصة للمتعلم إلعادة احملاولة اخلاطئة-

  .الراجعة املقدمة للمتعلمتتنوع صور التغذية -

  :تنظيم احملتوى وتتابعه 

  .إتباع تسلسل واضح ومنطقي-

  .التدرج وفق خربات املتعلمني السابقة-

  .تقسيم احملتوى إىل فقرات تعرض كل فقرة فكرة حمددة-

  .ارتباط احملتوى باألهداف احملددة له-

  .وكافيةيشتمل احملتوى على مهام تعليمية وأمثلة وتطبيقات متنوعة -

  :النصوص املكتوبة 

  .تظهر النصوص املكتوبة بشكل واضح ومقروء على الشاشة-
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  .تظهر العناوين الرئيسية يف اجلزء العلوي للشاشة وتكون حبجم أكرب من العناوين الفرعية -

  .توجد مسافة مناسبة بني العنوان والنص-

  .أنواع اخلطوط املستخدمة واضحة احلجم وسهلة القراءة-

  .يستخدم التباين والتناسق بني لون النص املكتوب ولون خط الشاشة-

  :1التعليق الصويت واملؤثرات الصوتية 

  .يتزامن الصوت مع العنصر املعروض على الشاشة-

  .يتسق الصوت مع الوظيفة املصاحب هلا-

  .تعرف وظائف الرموز الصوتية املستخدمة يف الربنامج داخل الدليل-

  .توضيح وفهم احملتوىالصوت يساعد على -

  :الصور الثابتة 

  .مجيع الصور مقروءة وواضحة املعامل-
  .حجم الصور املستخدمة يف الربنامج يساعد على سهولة إدراكها-
  .تعرض الصور بشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص على الشاشة-

  :الصور املتحركة والفيديو 

  .يستخدم الربنامج تعليق صويت مصاحب للصور املتحركة-

  .تتحرك الصور يف زمن مالئم لسرعة تعلم املتعلمني-

  .توفر الصور املتحركة خربات ضرورية تساعد على توضيح احملتوى-

  .يتحكم املتعلم يف حركة الفيديو املعروض وإمكانية القفز إىل أي جزء يف الفيديو-

  :التفاعل واإلحبار يف الربنامج 

  .ية بني أجزائهيسمح الربنامج للمتعلمني التحرك بسهولة وحر-

                                                        
  204.ص.2005عمان، مؤسسة الوراق،.املكتبات الرقمية وتقنية الوسائط املتعددة.املالكي، جمبل الزم.1
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 يوفر الربنامج أيقونة للعودة إىل الصفحة الرئيسية ومن صفحة إىل أخرى ومن عنصر آلخر-
  .ومن أعلى الصفحة إىل أسفلها أو العكس

  .تتعدد نقاط البدء يف عرض احملتوى تبعا الحتياجات املتعلم-

  .بسهولة قوائم اخليارات تساعد املتعلمني على االختيار والوصول إىل املعلومات-

  .توضح وظائف األزرار داخل دليل الربنامج-

  :استرياتيجية التعليم املستخدمة يف الربنامج 

  .يعرض حمتوى الربنامج وفقا السترياتيجية تعليم واضحة-

  .يسمح الربنامج للمتعلم باالجيابية واملشاركة النشطة أثناء عرض املادة العلمية-

  .ترابط والتماسك بني عناصرهيعرض حمتوى الربنامج بطريقة حتقق ال-

تستخدم الوسائط املناسبة بشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص وحسب احلاجة التعليمية -
  .إليها

  .يعطي الربنامج للمتعلم الوقت الكايف للتفكري فيما يعرض عليه-

  :تصميم شاشات الربنامج 

  .تتوزع العناصر على شاشات الربنامج مبا حيقق مبدأ االتزان البصري-

  .حتقق شاشات الربنامج مبدأ الوحدة والوضوح-

تتصف واجهة الربنامج بالبساطة والثبات، مبعىن أن تظل خيارات الواجهة وخصائصها -
  .واأليقونات ثابتة

  .استخدام التباين اللوين لزيادة وضوح العناصر على الشاشة-

  :خصائص استخدام الربنامج 

  .واألنشطة الجنازها بعد التعلميزود الربنامج املتعلم ببعض الربامج -



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

90 
 

حيث يتضمن دليل الربنامج .يتضمن الربنامج دليل استخدام ميكن للمتعلم قراءته بسهولة-
املتعلمني والسنة الدراسية، نوع املقرر وحمتواه التعليمي، أهداف املقرر، :معلومات أساسية عن

  .اخل..كيفية استخدام املتعلم للربنامج

  :واالستخدام امليداين مرحلة النشر.7.3.4.1.4

عند االنتهاء من عمليات إنتاج الربنامج وتعديله وفق نتائج التقومي النهائي ، يتم إعداد 
يع الربنامج أثناء الربنامج للنشر واستخدامه من طرف املتعلم ، إذ أنه من املهم حتديد منط توز

اإلنترنيت وذلك  قرص مرن، قرص مدمج، شبكة: ، حىت يتحدد وسط التوزيعمرحلة التصميم
حىت يتالءم الربنامج معه ويسهل للمتعلم الوصول إليه، حيث أنه إذا كان وسط عرض الربنامج 

حيث ميكن وضع الربنامج على شبكة االنترنيت أو .غري مالئم فانه يؤدي إىل فشل الربنامج
كن كما مي.وضعه على املوزع الرئيسي يف حالة استخدام شبكة اتصاالت حملية أو داخلية

استخداما مباشرا أو مجاعيا أو استخدام هذه الربامج التعليمية االلكترونية إما استخداما فرديا 
ين من خالل عرضه على خمتلف آمن خالل شبكة االنترنيت أو استخداما غري مباشر أو غري 

  .الوسائط املعلوماتية

  :شروط تصميم املقررات الكترونيا.5.1.4

الدراسات العلمية أنه ال بد من توفر مجلة من الشروط الضرورية لقد أمجعت العديد من 
  :1لصياغة املقرر االلكتروين وتتمثل جممل هذه الشروط فيما يلي

تتم الصياغة يف شكل وحدات تعليمية صغرية، وتصاغ يف كلمات بسيطة وواضحة، ويف مجل  •
والرسومات، وحتتوي على قصرية، وأن تنتج باستخدام وسائل متعددة تضم النصوص والصور 

 .أنشطة متنوعة جتعل املتعلم اجيابيا ومتفاعال مع املوضوع، وعلى التقومي البنائي والتغذية الفورية

حتتوي املقررات التعليمية االلكترونية على مواد مساندة أو مرجعية، تكون مادة للتوسع  •
 .مناذج مصورةوالتوضيح أكثر للموضوع، واستخدامها كأنشطة مترين أو تدريب أو 

                                                        
  120.ص.2008دار اجلامعة اجلديدة، :القاهرة.مقوماته، فرص تطبيقهفلسفته، : التعليم االفتراضي .املهدي،جمدي صالح طه . 1
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أي . حتتوي على حماكاة كاملة ملا تعرض له من قضايا واقعية واالمتحانات اخلاصة باملقرر •
يؤدي املتعلم االمتحان وطبقا جلدول زمين مياثل ما حيدث يف الواقع، ويقوم بالتصحيح بنفسه مما 

 .ميكن املتعلم من معرفة مستواه قبل االمتحانات احلقيقية

وضوعاته نظام الدراسة املتبع، حبيث ختتلف سعة املقرر باختالف مقياس يراعي يف وحداته وم •
 .إذ البد للمقرر التعليمي االلكتروين أن يراعي الساعات املخصصة له.الوحدة املعتمدة

  . يراعي سلوك املتعلم كانسان حبيث يقوده إىل مواقف البحث والتقدير والنقد واختاذ القرارات •
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:خامسالفصل ال  

 
  مــايير التصميــتروني بين معـيم االلكـالتعل

امجـوجودة البرن  
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  :التعليم االلكتروين بني معايري التصميم وجودة الربنامج:الفصل اخلامس

  :متهيد

العديد من الدراسات احلديثة على أن مبادئ التصميم التعليمي من العوامل تؤكد 
الرئيسية لنجاح مشروع التعلم االلكتروين، حيث تؤثر جمموعة من العوامل يف تفاعل املتعلم 

وعليه فان إنشاء بيئة تعلم فعال جيب أن تستند إىل جمموعة . من التعليم ورضاه عن هذا النمط
عملت مؤسسات متخصصة كثرية يف العامل لوقت  من املبادئ واملعايري اليت البد منها حيث

لى إجياد معايري ومواصفات للتعلم التقين، وهذا قبل ظهور التعليم االلكتروين، ومن طويل ع
يف الواليات املتحدة األمريكية  IMSوALCC و IEEEيف أوربا ومؤسسة   ARIADNE بينها مؤسسة

موجه من أجل  منها ماهو.تعمل لتطوير مواصفات ومعايري لنواح متعددة ترتبط بتقنيات التعلم
يف  إنتاج الربجميات املتعددة لتصميم البيئة التعليمية ومنها ماهو خمصص للتقييم وضمان اجلودة 

  .العملية التعليمية
  :اجلمعيات واهليئات املهتمة بالتعلم التقين1.5.

بعد ظهور التعليم االلكتروين، عمدت مؤسسات ومجعيات متخصصة أخرى إىل إجياد 
 :1اصفات للتعلم االلكتروين، ومن أمههاوتطوير معايري ومو

  : AICCمجعية التدريب على صناعة الطريان من خالل احلاسب اآليل .1.1.5
اقتصرت املهمة الرئيسية هلذه اجلمعية على توفري املعلومات واألدلة واملعايري الناجتة عن 

 شبكةوالتدريب من خالل  )CBT(التنفيذ املكلف للتدريب من خالل احلاسب اآليل
  WBT( .www.aicc.org(تاالنترني
  :IEEEمعهد املهندسني االلكتروين . 2.1.5

يف تطوير معايري ) LTSC IEEE(تتلخص مهمة اموعة العاملة يف معهد املهندسني االلكتروين  
تقنية وممارسات وأدلة ملكونات برامج احلاسب اآليل، واألدوات التكنولوجية، وأساليب 

م والتدريب من خالل تطوير وانتشار وصيانة وتنفيذ مكونات وأنظمة التعليالتصميم اليت تسهل 
   www.ieee.org .اآليل احلاسبأجهزة 

                                                        
 586.ص.2007دار الشروق،:عمان.التغريات والتحديات وأفاق املستقبل:التعليم العايل يف عصر املعرفة.الربيعي، سعيد بن محد 1.
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  : IMSنظام اإلدارة التعليمي الحتاد التعليم العاملي .3.1.5
يطور نظام اإلدارة التعليمي مواصفات مفتوحة لتسهيل أنشطة التعلم اليت تبثها شبكة 

موقع احملتوى التربوي واستعماله، ومتابعة تقدم املتعلم، وتوزيع نتائج أداء االنترنيت مثل حتديد 
 www.imsglobal1.املتعلمني، واستبدال سجالت املتعلمني بني األنظمة اإلدارية املختلفة

 : ADLمبادرة توزيع التعلم املتقدم. 4.1.5

الدفاع يف الواليات املتحدة األمريكية ومكتب البيت األبيض للعلوم  وزارة قامت
م دف تزويد املتعلمني 1997عام ADLالتكنولوجية بإطالق مبادرة توزيع التعلم املتقدم 

بتعليم ذي نوعية جيدة وبواد تدريبية ميكن توفريها بسهولة حلاجات املتعلم الفرد، على أن 
يريده املتعلمون، واختذت مبادرة توزيع التعليم املتقدم دورا تكون متوفرة يف أي وقت ومكان 

قياديا لبناء اتفاق بني املستخدمني ومطوري الربامج والصناعة ، وعملت املبادرة على تسريع 
. على التعلم  تبين التكنولوجيا يف التعلم يف أي وقت ويف أي مكان وفق سرعة املتعلمني

يف  املعايري املتباينة لربامج املؤسسات التعليمية ووضعتهادور القيادة يف حتويل   ADLوأخذت 
ويف  ) SCORM(منوذج عام صاحل لالستخدام، وقد عرف هذا النموذج ذي احملتوى املشترك
على تطوير منوذج  الوقت احلايل تتعاون مجيع املؤسسات املهتمة معا يف املواصفات واملعايري 

)SCORM(يف أشكاله احلالية واملستقبلية.  
  :معايري التعليم االلكتروين2.5.

  :SCORM ريامع1.2.5.
املشترك خطوة أوىل هامة حنو ختليص مواضيع التعليم من كوا   SCORM يعد منوذج

نية مبواضيع تعليمية على تزويد الوسائل التق SCORMجمرد مواضيع يتم تنفيذها حمليا، وتعمل 
  .يف مجيع البيئات التعليمية  إىل املتعلمني ميكن أن تصل

ومعايري AICC .وIEEE و IMSعن تكامل املواصفات الصناعية بني SCORM  ويعرب دور  
 shrable Content Object Referent" :سكورم هي ترمجة حرفية من اللغة االجنليزية

Model" وكول وهو عبارة عن بروت النموذج املرجعي ملكونات احملتوى التشاركي،: واليت تعين
حىت أن هذه   (LMS)قياسي أساسي للتواصل بني املادة التعليمية املفردة ونظام تسيري التعليم 

                                                        
1 .Ernst, Christian.E-learning:conception et mise en œuvre d’un enseignement en ligne. Paris: cepadues, 
2008.p.135 
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مع العلم فان املادة التعليمية هي ،  SCORMاختصارا ل   Scoاملادة التعليمية أصبحت تسمى ب
نظام تسيري الوحدة األساسية للتعليم واليت تطلع بتحقيق هدفا معينا وبإمكاا أن تتواصل مع 

معني يعرف املسري عن نتائج املتدرب واملدة الزمنية اليت قضاها وكذلك تدرجه يف استيعاب 
من   يوصي مبجموعة  SCORM فان بروتوكول اهلدف اوللوصول إىل هذ. املادة التدريبية

القواعد الواجب إتباعها عند تصميم وتطوير املادة التدريبية حيث تكون من جهة  منسجمة مع 
  . 1ذا النظام ومن جهة أخرى قائمة بذااه

تسمح  ""Authoring Systemوعليه فان عدة شركات كربى وضعت برامج املؤلف 
مبجرد  SCORMمن نضام ميكروسوفت إىل نضام منسجم مع بروتوكول   بتحويل ملف معني 

  . التحويل
التعليمية   وتتضمن ثالث جمموعات من املعايري واملقاييس امعة من خمتلف اجلهات

وتتمثل .والتقنية، مما جيعلها تكون مبجموعها مرجعا فنيا لصناع احملتوى الرقمي التعليمي
  :اموعات الثالث للمعايري واملقاييس فيما يلي

  )(Model Aggregation Contentمنوذج جتميع احملتوى الرقمي-
  )( Run-Time Environmentالبيئة املثالية-
  )(Sequencing and Navigationالتتابع والتقصي-

من جمموعة مواصفات لتطوير وتوصيل مواد التعليم والتدريب عالية  SCORMوتتألف 
بنية حتتية لشبكة  SCORM ويتوفر لدى. يشاء ىتمن حيتاجها يف أي وقت وم   كل إىل املستوى

ليمية اليت تنتجها وميكن إعادة استخدام وتعديل املادة التع. معلومات كأساس لتنفيذ تلك التقنية
بسهولة ويسر، إضافة إىل أا تنتج مادة صاحلة إلجراء البحوث عليها وحتويلها إىل مادة تعليمية 
تتوافق مع حاجات املتعلمني ومطوري الربامج التعليمية، وتعمل هذه الربامج التعليمية عرب تنوع 

، وال تتطلب تعديالت من أجهزة احلاسب اآليل وأنظمة االتصال، وشبكات اإلنترنيت كبري
  .كبرية إلعادة استخدامها من خالل أنظمة عديدة متنوعة

لتجميع احملتوى يف توفري وسائل عامة  SCORMويتلخص اهلدف الرئيسي لنموذج  
حملتوى تعليمي ميكن إعادة استخدامه ومشاركته مع مصادر تعليمية أخرى،  ويتضمن النموذج 

إىل  SCORMويشري منوذج  .لها إىل حمتوى تعليمي حمكمدليال لتحديد وجتميع املصادر وحتوي
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جمموعة من املواصفات واملعايري التكنولوجية املتداخلة مع بعضها بعضا ، وعند الرغبة يف إنتاج 
برامج حاسب آيل تتوافق مع هذا النموذج فيجب االلتزام مبواصفات ومعايري النموذج التزاما 

  .  تاما
  :أهداف معايري سكورم.1.1.2.5

األكثر مشوالً للمواصفات القياسية لبناء و تصميم نظم التعليم  SCORMتعترب معايري 
 : 1الربامج التعليمية حيث أنه يسعى إىل حتقيق عدد من األهداف ومن أمهها ما يليواإللكتروين 
وهو إمكانية حتديد املوقع والوصول للمحتوى التعليمي من أي : Accessibilityالوصول  -

 . أي وقت ويف مكان
وهي املقدرة على التكييف ملقابلة احتياجات املؤسسات  : Adaptabilityقابلية التكيف  -

 . واألفراد التعليمية
وهي املقدرة على زيادة الفعالية واإلنتاجية بإنقاص الزمن : Affordabilityاإلنتاجية  -

 . والتكلفة اليت يشتمل عليها توصيل التعليم
وهو إمكانية استخدام احملتوى حىت لو تغريت التقنية املستخدمة  :Durabilityالتحمل  -

  . LMSيف تقدميه، مثل حتديث نظم التشغيل أو نظام إدارة التعلم 
وهي إمكانية االتصال بني منصات التشغيل : Interoperabilityقابلية التشغيل البينية  -
Platforms واألدوات املختلفة وأن تعمل معا بكفاءة . 
وهي إمكانية تعديل احملتوى بسهولة واستخدامه :  Reusabilityلية إعادة االستخدام قاب -

  .عدة مرات باستخدام أدوات ومنصات تشغيل متعددة
  :SCORMميزات معايري .2.1.2.5

أا تعتمد على جتزئة احملتوى الرقمي إىل مكوناته  من امليزات األساسية ملعايري سكورم
. األصلية ، وجعلها قابلة للتشارك من خالل التجميع والتكوين وفق متطلبات العملية التجميعية
  :وعند تطبيق هذه املعايري عند بناء احملتوى الرقمي التعليمي فإا حتقق ملستخدميها امليزات التالية

  .بسهولة) LMS(مي وجزئياته بأي بيئة إدارة حمتوىإمكانية نشر احملتوى الرق §

                                                        
1 . .Prat,Marei. e-learning, réussir un projet : pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement, évaluation. Paris : 
eni éditions,2010.p.123 
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إمكانية استخدام احملتوى الرقمي وجزئياته وإعادة استخدامه مرات متعددة وبأشكال  §
  .متعددة
إمكانية متابعة أداء املتعلم وتطوره األكادميي مبا يف ذلك التقييم والوقت الالزم للتعلم  §

  .وغريها
ة للحصول على حمتوى رقمي تعليمي ذي تتابع إمكانية ضم جزيئات احملتوى املختلف §

  .وتشعب مالئم للمتطلبات التعليمية
  :رم من اجلزئيات األساسية التاليةويتكون احملتوى الرقمي التعليمي حبسب معايري سكو §
  .النصوص املكتوبة*
  .الرسومات اإليضاحية والصور الفوتوغرافية*
  .التسجيالت واملؤثرات الصوتية*
  .املتحركة الفيديو والصور*
  .اخلرائط التوضيحية*
. وتوفر احملتوى الرقمي بأشكاله املختلفة ضروري الكتمال عجلة التعليم االلكتروين 

بل هو تراكم معريف ينمو مع الزمن ويساهم  فحسب،واحملتوى ليس جهازا يشترى ويستخدم 
  . يف منوه وتنوعه عدد كبري من املختصني والتربويني

لتعليم االلكتروين قد يتفقون مع معايري ومواصفات مؤسسة فمعظم مطوري مساقات ا
SCORM  ويقومون بتطوير مساقات تعليمية قابلة لالستعمال املتكرر على أنظمة خمتلفة، وأيضا

من الناحية النوعية ميكن استخدامها ألهداف التعليم والتدريب، وميكن  مساقات عالية املستوى
، وجيب أن تتوفر هذه الربامج على شبكة دية للمتعلمنيتناسب احلاجات الفرإعادة تصميمها ل

االنترنيت حبيث ميكن الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان وبأي كيفية يرغب فيها 
  .املستفيدون
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   : (LMS)ونظام تسيري التعليم   (Data base)العالقة بني قاعدة البيانات.3.1.2.5
من خالل الشكل يتضح أن نظام تسيري التعليم يتواصل مع قاعدة البيانات من أجل 

ألن املواد التعليمية املفردة ال تتواصل مباشرة مع قاعدة البيانات، فإا . ختزين و إجياد املعلومة
  1على هذه املعلومة SCORM من خالل بروتوكول (LMS)تسأل أوال نظام تسيري التعليم 

 

  
  SCORMنظام  :)03(الشكل

 :وعليه نستطيع أن خنلص إىل النتيجة التالية
لغة اتصال بني طريف العالقة أي نظام التسيري وقاعدة  عبارة عن  SCORM أن نظام

  . البيانات
عندما تكون املادة التدريبية جاهزة فأا ترسل املعلومة لنظام التسيري من خالل 

. مر ذلكاملعلومة يف قاعدة البيانات إذا تطلب األختزن   LMSومن مث فان  SCORMبروتوكول 
أو اعتماد املواصفات  التقييس من شرح أهم مراحل دورة ، فال بدولكن لفهم عملية التقييس

 .ملشروع تعليمي الكتروينالقياسية 
 
  

                                                        
،  1دار البشري للنشر ، ط :، عمان  يف أساليب التدريس و حل املشكالت و تنمية اإلبداع و تسريع التفكيـر العلمياجلديد .إبراهيم، أمحد مسلم. 1

 .81م، ص1994
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االئتالف  :IMS Global Consortium for Instructiona Management Systemيريمعا.2.2.5
  . العاملي لنظام إدارة التعلم

وهي مجعية دولية يف الواليات املتحدة األمريكية ملزودي اجلامعات الذين يعتمدون على 
ويصف هذا املعيار خصائص املقررات الدراسية والدروس . يف حتديد مصادر التعلم  XMLلغة 

أهداف برنامج التعليم االلكتروين من خالل حتديد  ة والتقييم واموعات التعليميةالتعليمي
 .1ومكوناته

  :LOM .Learning Object Metadataمعايري.3.2.5
وهي املعايري الصادرة عن معهد . معايري حتديد البيانات الفوقية للوحدات التعليمية وهي

واليت  (Institute of Electrical and Electronics Engineers)مهندسي الكهرباء وااللكترونيات 
دف إىل متكني املعلمني والطالب من إجراء البحث والتقييم واكتساب املعرفة باستخدام 
الوحدات التعليمية ومتكني املشاركة وتبادل الوحدات التعليمية عرب أي تقنية تدعم نظام 

  . 2التعلم
  :برامج أو منصات التعليم اإللكتروين.3.5

اإللكتروين سواًء مفتوحة املصدر أو التجارية دون فيما يلي عرض لبعض برامج التعليم 
  دون تقييم على سبيل املثال التطرق لتقييمها ،فاملقصود هو ذكر بعض الربامج املوجودة بالسوق

  .أو نفي جلودة برامج أخرى 
  ):Moodle(برنامج مودل .1.3.5

على توفري  هو نظام إدارة تعلم مفتوح املصدر صمم على أسس تعليمية ليساعد املدربني
بيئة تعليمية الكترونية ومن املمكن استخدامه بشكل شخصي على مستوى الفرد كما ميكن أن 

مستخدم مسجل 75000  كما أن موقع النظام يضم. ألف متدرب 40000  خيدم جامعة تضم
أما من ناحية تقنية فإن النظام صمم باستخدام لغة . دولة 138لغة خمتلفة من  70ويتكلمون 

)PHP( لقواعد البيانات و)MySQL( 
  

                                                        
تاريخ   http://www.elf.gov.sa /ps/sp06.pdfمتاحة على الرابط . ورقة عمل حول ثقافة التعليم االلكتروين. زكريا،الل دبن حيىي .  1

  2009-11-2االطالع 
  .املرجع السابق.زكريا ،الل دبن حيىي .  2



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

100 
 

  :Claroline- Dokeosبرنامج دوكيز .2.3.5
منظمة يف  1200من قبل أكثر من م تعلم مفتوح املصدر كما أنه مستخدهو نظام إدارة 

كما يتيح للمدرب . دولة ليقوم بإدارة التعلم وتفعيل التعاون بني جمموعات أهدافها خمتلفة 65
كما أنه .أن ينشي حمتوى تعليمي عايل اجلودة و متارين تفاعلية وأن يتواصل ويتابع أداء املتدربني

إىل  مث حتول) Claroline(كما أنه يف البداية أستخدم باسم ).SCORM(متوافق مع 
)Dokeos ( وأخرياً يستخدم هذا النظام باسم)Claroline ( مع العلم أن بعض املطورين حاولوا

واستخدمت لغة   ) PHP(ومن ناحية تقنية فإن هذا النظام صمم بلغة . وضع مميزات لكل نظام
)MySQL (يف قواعد البيانات. 

  ) :ATutor(برنامج أ توتر .3.3.5
التركيب من قبل مديري    ليكون سهل وسريعهو نظام إدارة تعلم مفتوح املصدر صمم 

كما أن النظام ميتاز بإمكانية التحديث . النظام و سهل االستخدام لكل من املدرب واملتدرب
ومن املمكن استخدام هذا النظام للمؤسسات . والتغري السريع للواجهات من قبل املدربني

كما أن النظام . لكترونياً عري اإلنترنتالتعليمية الصغرية واجلامعات الكبرية اليت تقدم تعليم ا
أما من ناحية تقنية فإن النظام صمم باستخدام لغة ). IMS(و) SCORM(متوافق مع 

)PHP(لقواعد البيانات و)MySQL ( وبرنامج للخادم مثل)Apache or Microsoft IIS.( 
  :)WebCT(نظام ويب سييت  .4.3.5

من املؤسسات التعليمية املهتمة  العديدهو نظام إدارة تعلم جتاري يستخدم من قبل 
من بداية  بالتعليم اإللكتروين حيث يقدم هذا النظام بيئة تعليمية الكترونية خصبة جداً باألدوات

إعداد املقرر لتركيبه على النظام وحىت أثناء فترة التعلم وهذا يدل على سهولة استخدامه من 
من   جامعة كولومبيا الربيطانية حيث تطور وقد طور هذا النظام يف 1قبل املدرب واملتدرب

  .2عرب اإلنترنيت إىل نظام إلدارة وتقدمي املواد التعليمية ةكونه نظام لتقدمي املواد التعليمي
  ):Blackboard Academic Suite(نظام البالرك بورد . 5.3.5

بالنسبة هذا النظام هو نظام إدارة تعلم جتاري من شركة بالك بورد يتميز بالقوة 
من األزرار والقوالب مع تقدمي دعم لصيغ  يقدم أكثر من مئة منط ثاألخرى حينظمة لأل

                                                        
http.kfu.edu.sa/webct/webct.asp. consulté le13/05/2010..1   

  180.ص.2006عامل الكتب،:القاهرة.رؤية ومناذج تعليمية معاصرة يف التعلم عرب مواقع اإلنترنيت.:إنتاج مواقع اإلنترنيت التعليمية.مصطفى، أكرم فتحي. 2
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تعليمية متنوعة من خالل كسر مجيع احلواجز  النظام فرصحيث قدم هذا   1امللفات املختلفة
أن هذا النظام ساعد كثري من كما .املؤسسات التعليمية واملتعلمنيوالعوائق اليت تواجه 

النظام ميتاز باملرونة  كما أن. املؤسسات التعليمية يف نشر التعليم بقوة عن طريق اإلنترنت
   .وقابليته للتطوير والتوسع

  :نظام تدارس. 6.3.5
إلدارة التعليم اإلليكتروين حيتوي على مجيع الوظائف والتطبيقات اليت  تدارسنظام 

ك فإن نظام تدارس التعليمي ميتاز تقدمها نظم إدارة التعليم اإلليكتروين املتقدمة، ومع ذل
بالعديد من امليزات واخلصائص اليت جتعل العديد من املعاهد والكليات واجلامعات واملدارس 

كما أن .تطبيقه أو التحول إليه مما لديها من نظم تعليمية تفكر يفومراكز التدريب والشركات 
،وقد مت  AICCو  IMSو  SCORMل النظام متوافق مع معايري التعليم اإللكتروين العاملية مث

  .بناؤه باللغة العربية
 :ضوابط اجلودة يف التعليم االلكتروين.4.5

 مع يتناسب مبا االلكتروين التعليم ممارسات إدارة إىل اجلامعي التعليم مؤسسات تسعى
 معايري وضع على خاصة، وتعمل بصفة االلكتروين والتعليم عامة بصفة للتعليم اجلودة معايري
 .لديها املؤسسة يف االلكتروين التعليم جودة مراعاة من متكنها
  :اجلودة يف التعليم مفهوم.1.4.5

اجلودة يف النظام التربوي، حيث من بني أهم يف اليت حتدد معىن هناك العديد من التعار
عملية ترتكز على جمموعة :"الذي عرف اجلودة يف القطاع التربوي)Rhodes(التعاريف تعريف

القيم، وتستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت تتمكن يف إطارها من توظيف مواهب من 
يف مستويات التنظيم املختلفة على حنو إبداعي لتحقيق  العاملني واستثمار قدرام الفكرية
  "2التحسن املستمر يف املؤسسة التربوية

ليه، فهناك العديد من مصطلح اجلودة يف التعليم العايل مل حيظ باالتفاق يف الرأي عإن 
  .وجهات النظر املتباينة ملا يعرف باجلودة يف التعليم العايل

                                                        
1 .http.blackboard.com.consulté le13/05/2010. 
  62.ص.2006دار املسرية،:عمان.اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات إدارة.الترتوري، حممد عوض.2
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العايل الصادر عن األمم املتحدة  املنعقد  ممن إعالن مؤمتر التعلي )11( وقد ورد يف املادة
تعريف للجودة يف التعليم حيث يرى أا مفهوم متعدد األبعاد 1998أكتوبر 9-5يف باريس 

التدريس، الربامج األكادميية، البحث العلمي، : وظائف وأنشطة التعليم العايليشمل مجيع 
 مفهوم اجلودة يتضمن معاينف.1العاملني باملؤسسة، الطلبة، اخلدمات املصاحبة للعملية التعليمية

األداء،  حتقيق النتائـج املستهدفة من األداء، واخنفاض نسبة األخطاء يف: عديدة لعل أبرزها
يف األداء،   راليـف األداء، وتسريع أداء اخلدمات للمستفيدين، والتحسني املستموختفيض تك

وجاء يف وثيقة للمنظمة العربية .وتقدمي اخلدمات يف الوقت املناسب واملكان املناسبة للمستفيدين
للتربية والثقافة والعلوم مقدمة إىل الدورة السابعة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية يف 

تطابق عناصر املنظومة التعليمية مع املواصفات القياسية املتعارف عليها :أا على  2004جنيف
  .2عامليان واليت تتوافق مع حاجات اتمع ومتطلباته

تتعلق باخلدمة التعليمية وهى اليت  فاجلودة يف التعليم هي جممل السمات واخلصائص اليت
اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف جمال  أو هي مجلة. أن تفي باحتياجات الطالب  تستطيع

التعليمية، ومبا يتناسب مع رغبات املستفيد ومع قدرات  التعليم لرفع وحتسني نوعية اخلدمة
 .ومسات وخصائص املنتج التعليمي

  :أمهية اجلودة يف التعليم.2.4.5
على مستوى املنظمات أي كان نشاطها أو على  حتتل اجلودة أمهية استرياتيجية سواء

اإلفادة من إدارة اجلودة ليس  ةوقد برزت هذه األمهية منذ اخلمسينات، فإمكاني.مستوى اتمع
خاصة أن خطط التعليم ويف خمتلف األمناط تضمنت االهتمام باجلودة والنوعية . باألمر السهل

كما تتأثر إنتاجية الفرد مبقدار ونوعية التعليم الذي حصل عليه، حىت يصبح لدى الفرد قدرة 
وهناك مجلة من الفوائد اليت . يةموقع الدولة على اخلريطة العامل دمتميزة، وإنتاجية مرتفعة حتد

  :3ميكن أن تتحقق يف حالة تطبيق اجلودة الشاملة   يف املنظمات التعليمية منها
 .دراسة متطلبات اتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات •
 .أداء األعمال بشكل صحيح، ويف أقل وقت وبأقل جهد وأقل تكلفة •

                                                        
36.ص.2006دار املسرية، :عمان.والتطبيقاتاألسس :اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري االعتماد.البيالوي، حسن حسني. 1  

  379ص.التعليم العايل يف عصر املعرفة.الربيعي،سعيد بن محد.2
  445.ص.2007مؤسسة الوراق، : عمان.مفهوم حديث يف الفكر اإلداري املعاصر:إدارة التعليم اجلامعي.  العبادي، هاشم فوزي دباس. 3
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 .تعلق بالعمل اجلماعي وعمل الفريقتنمية العديد من القيم اليت ت •
إشباع حاجات املتعلمني وزيادة اإلحساس بالرضا لدى مجيع العاملني باملنظمة  •
 .التعليمية

حتسني مسعة وصورة املؤسسة التعليمية يف نظر الطلبة واملعلمني وأفراد اتمع  •
 .احمللي، وتنمية روح التنافس وبني املؤسسات التعليمية املختلفة

 .حتقيق جودة املتعلم سواء يف اجلوانب املعرفية أو املهارية أو األخالقية •
 .بناء الثقة بني العاملني باملؤسسة التعليمية وتقوية انتمائهم هلا •
 .تويف املعلومات ووضوحها لدى خمتلف عناصر العملية التعليمية •
ات املختلفة حتقيق الترابط اجليد واالتصال الفعال بني األقسام واإلدارات والوحد •

 .يف املنظمات التعليمية
 .املسامهة يف حل العديد من املشكالت اليت تعيق السري اجليد للعملية التعليمية •
 .حتقيق الرقابة الفعالة واملستمرة لعملية التعلم والتعليم •
حتقيق مكاسب مادية وخربات نوعية للعاملني يف املؤسسة التعليمية وألفراد  •

  . يف حل املشاكل واألزمات ها اتمع واالستفادة من
  : متطلبات تطبيق اجلودة يف التعليم.5.3.4

هناك مجلة من األساسيات والعوامل اليت البد من مراعاا عند تطبيق اجلودة يف التعليم 
  :ومن بني أهم هذه املتطلبات ما يلي

  .وكيفية إدارارسم سياسة اجلودة  •
 .املناهج وإعداد املواردحتديد اإلجراءات مثل القدرة على ختطيط  •
 .املراجعة الدورية والتأكد من تنفيذ اإلجراءات •
 .وضع معيار لتطبيق اجلودة يف التعليم •

وقدمت تطوير هذا النظام ليتوافق مع النظام . iso9000ومن بني أنظمة اجلودة يف التعليم نظام
املتطلبات الواجب توفرها  نمتكاملة مبندا متثل جمموعة 19ويتضمنiso 9002التربوي، فكان 
كما كان من بني اجلهود املقدمة لضبط اجلودة  .1املطبق يف املؤسسات التعليمية يف نظام اجلودة

                                                        
1 9000 iso متاح على االنترنت. ]  04/01/2011تاريخ اإلطالع[.. موسوعة ويكيبيديا]. على اخلط. [  www.wikipedia.org .  
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وهو مقياس مكون من احدى عشرة قيمة أساسية . 1996عام) بلدرج(يف التعليم ما قدمه 
  :1تتمثل يف

  .التعليم حمور التربية •
  .أمهية القيادة يف تطوير التعليم •
  .التطوير املستمر والتعليم املؤسسي •
  .املسامهة اجلماعية والتطوير •
  .تصميم اجلودة ومنع األخطار •
  .اإلدارة باحلقائق •
  .النظرية املستقبلية •
  .مسؤولية اجلميع •
  .االستجابة السريعة للمتغريات •
  .االهتمام بالنتائج •

اجلودة واختلفت الصيغ يظل اهلدف واحدا وهو ضمان أداء جيد يف  ومهما تعددت تعاريف  
يف النهاية إىل خمرجات نوعية عالية  املؤسسة التعليمية يشمل كل جوانب العمل حبيث يؤدي

  .الكفاءة، وقادرة  على إثبات الذات واملنافسة يف ميادين العمل

  :معايري ضبط اجلودة للتعليم االلكتروين.4.4.5
إدارة ممارسات التعليم االلكتروين مبا يتناسب مع  إىلتسعى مؤسسات التعليم اجلامعي 

معايري اجلودة للتعليم بصفة عامة والتعليم االلكتروين بصفة خاصة،وتعمل على وضع معايري 
  :2ما يلي متكنها من مراعاة جودة التعليم االلكتروين يف املؤسسة لديها ومن هذه املعايري

  :االلكتروين التعليم ملنظومة املتكامل بالتصميم الهتماما 1.4.4.5.
 املؤسسة تقوم حيث.االلكتروين التعليم ممارسات اجلامعي للتعليم العامة القواعد حتكم 

 األسس مع يتناسب مبا الربامج هذه وإدارة بتطوير الكترونية دراسية تقدمي برامج تنوي اليت

                                                        
  235.ص.2008اللبنانية، املصرية الدار:القاهرة.واألمل الكارثة بني العريب التعليم مستقبل.حمسن خضر،. 1
تاريخ [ .22ص.2010. 5ع.االلكتروينجملة التعليم ".ضوابط ومعايري اجلودة يف التعليم االلكتروين."حسن احلامدي، خالد.2

    http://emag.mans.edu.eg .متاحة على املوقع .]  12/01/2011اإلطالع



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

105 
 

 غري النمط هذا ومتطلبات خصوصيات االعتبار يف األخذ مع  اجلامعي، للتعليم عليها املتعارف
 .التقليدي

 تصمم أن االلكتروين التعليم تقدمي برامج يف الشروع قبل التعليمية املؤسسة على فيجب
 احلفاظ بغرض متطلباا وتوفري كافة تفعيلها تنوي اليت للربامج واإلدارة التدريس أنظمة وجترب

 البلد يف السارية القوانني مراعاة وكذلك.باملعايري وااللتزام اجلودة من املطلوب املستوى على
 االلكتروين التعليم لربامج املطلوبة امليزانية توفري على والعمل.بعد عن التعلم برامج فيها تقدم اليت
 معايري على حيافظ ومبا الربامج هذه دراسة يف بةالطل يقضيهااليت  املدة ولكامل تقدميها تنوي اليت

 .املؤسسةتضعها  اليت اجلودة

واعتمادها  الربامج تصميم مراحل يف اجلودة ومعايري األكادميية املعايري مراعاة.2.4.4.5
 :ومراجعتها

 لربامج املمنوحة للدرجات املعايري األكادميية تكون أن على التعليمية املؤسسة حترص
 بالضوابط وملتزمة املعتادة بالطرق املؤسسة متنحها اليت للدرجات االلكتروين مكافئة التعليم

 التعلم أهداف بني ما الواضح بالتوافق ومكوناا الربامج تلك تتسم أن على.املعتمدة واملعايري
 .أخرى جهة من التقومي ومعايري وأمناط ميةيعلتال املادة وحمتوى التدريس واستراتيجيات جهة من

 إىل للوصول عادلة فرصاً للطالب االلكتروين التعليم برامج توفر أنى عل حترص كما
 يف واملطبق املعتمد االلكتروين التعليم وخيضع.التخرج متطلبات إلجناز املطلوبة املستويات

 اخلصوص وجه وعلى .دوري االعتماد بشكل وإعادة واملراجعة الفحص لعمليات املؤسسة
 العلمية املادة حتسني يتم وأن أمهية وذات حديثة العلمية املواد تظل أن على احلرص جيب

 الراجعة التغذية على بناًء والتقييم التدريس واستراتيجيات
 للدرجة األكادميية املعايري حيقق الذي باألسلوب االلكتروين التعليم برامج إدارة .3.4.4.5
 :املمنوحة

 بةللطل توفر حبيث االلكتروين التعليم برامج تقدمي يتم أن على التعليمية املؤسسة حترص
 .التخرج إلجناز متطلبات املطلوبة املستويات إىل للوصول ةعادلة ومعقول فرصا
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 تستخدم حبيث النظام يف املشاركني مجيع ميارسه نشاطا االلكتروين التعليم ميثلحيث 
 والتعلم التعليم مكونات كافة لتطوير مستمر بشكل الراجعة والتغذية واملراجعة التقومي جئنتا

 .املستخدمة التقنيات إىل باإلضافة

 :1التعليمي منوهم يف التحكم من املتعلمني ومتكني الذايت التعلم دعم .4.4.4.5
 من للتحقق ووسائل لتحقيقها وطرقا عملية واقعية أهدافا تضع أن املؤسسة على جيب 

 يف بعد نع الدارسني بةللطل والواضحة الكاملة املعلومات املؤسسة توفر حيث.األهداف بلوغ
 واإلجناز التحصيل بني العالقة،  ومتطلباته بعد نع التعلم برنامج طبيعة : التالية ااالت
 التفاعل وكيفية بعد من التعلم نظام املعتمدة،خصائص والساعات األكادميي التقدم والتقييم،

 دراستهم حول القرارات اختاذ على تساعد الطلبة حبيث املعلومات هذه تقدم أن جيب كما. معه
 فعالية من املؤسسة تتأكد أن جيب كما.لألداء واضحة معايري حسب الدراسي مسارهم وتقييم

 تعمل جانبها من وكذلك.ذلك األمر اقتضى كلما تعديله على والعمل بةللطل املقدمة املعلومات
 نع الدارسنية الطلب مع يتالءم مبا أعماهلم وتقدمي الطالب لتواصل املناسبة الوسائل حتديد على
  .الوسائل ذه ةالطلب تبليغ على تعمل وأن بعد

 :االلكتروين التعليم لربامج املستخدمة اخلتامي التقييم طرق5.4.4.5.

التقييم   ولطبيعة النمط ذا الدراسة وظروف لنمط مناسبة التقييم طرق تكون أن البد

 جترى عالماتال وإعالن والتصحيح التقييم إجراءات أن املؤسسة تثبت أن كما جيب املطلوب،

 املؤسسة تتأكد أن وجيب.األكادميية باملعايري تلتزم اإلجراءات هذه وأن ومنظم، موثوق بشكل

 التقييم ويكون بلالطا إجناز مناسب بشكل يقيس أو مكوناته للربامج اخلتامي التقييم أن

 سالمة منهجي بشكل املؤسسة تراجع وكذلك.للمؤسسة املباشر اإلشراف حتت اخلتامي

  .الراجعة التغذية على بناًء األمر ذلك أقتضى كلما بتعديلها وتقوم التقييم وممارسات إجراءات

  

                                                        

 :متاح على الرابط.ري اجلودة يف التعليم اإللكتروينضوابط ومعاي.موسى  الكندي، . 1

 http://helearning.wordpress.com/the-quality-of-e-learning-.consulté le13/05/2010. 
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  :املواصفات القياسية يف التعليم االلكتروين الرقمي..55

  :مفهوم املواصفات القياسية املوحدة1.5.5.

حىت يعطى معىن ملفهوم التعليم االلكتروين وكذلك للمواصفات القياسية املستعملة فال 
  . من التفرقة بني جمموعتني من العناصر لنابد 

حتتوي على العناصر املادية، هذه العناصر هلا وجود مادي الكتروين : اموعة األوىل
  .امللفات، برامج التسيري وكذلك قواعد البيانات:ه اموعةذوتشمل ه

ثل الدروس واحلقائب أما اموعة الثانية فإا متثل العناصر املصممة واملنتجة فكريا م        
ويتغري حجمها حبسب "."a learning object أو" املنتج التعليمي"التدريبية وتسمى حاليا ب

استعماالا ولكنها تبقى دائما قائمة بذاا أي أنه ميكن استعماهلا واالستفادة منها يف تطبيقات 
       مما يتحتم على منشئ املنتج التعليمي عنونته وتعريفه . ودروس وحقائب أخرى وحميط آخر

حىت ميكن استعماله والتعرف  .و إمكانية فهرسته باستعمال املواصفات القياسية الدولية املوحدة
ومن مث إجياد    .-Learning Management System: LMS .عليه من خمتلف أنظمة تسيري التعليم

املواصفات ف.املادية من خالل وسائل موحدة عامليا والعناصر التعليميةواجهات بينية للمنتجات 
طاء املرونة الضرورية حملتويات القياسية للتعليم اإللكتروين، هي يف الواقع، وسائل تسمح بإع

  .اهلياكل

يف نظام معني ال ميكن استعماله يف نظام ثان إال بعد  منجزة إن أي حمتويات أكادميية
معينة؛  ة إذا اشترت ترخيص ملكتبة برامجفعلى سبيل املثال، فان مؤسس. القيام بتعديالت مضنية

ا تكتشف بأن هذه املكتبة ال ميكن استعمال حمتوياا إال من خالل نظام وحيد، وأكثر من فأ
متطلباا املعينة من أجل الوصول إىل  قاعدة بياناا بواجهة خاصة هلا طرقها وذلك فهو مرتبط 

ومن مث أصبح االهتمام باملواصفات القياسية ملنتجات التعليم اإللكتروين من .مما يقلل من منفعتها
  . 1واالستفادة القصوى من عائد االستثمار فيه هذا النوع من التعليم األمهية مبكان لتطوير

                                                        

 ).312-297(هـ، ص1425دار الفكر للطباعة و النشر،:عمان .استخدام احلاسوب يف التعليم.إبراهيم عبد الوكيل الفار1.
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ولقد لوحظ جناح وضع املواصفات القياسية بالنسبة للشبكة العنكبوتية،وهكذا أصبح 
فمثال ال ميكن استعمال الشبكة بدون , استعمال هذه املواصفات يوميا يف الشبكة

, كتروينااللأما بالنسبة للمواصفات القياسية يف التعليم  HTML أوHTTP أو TCP/IPمواصفات
 extended Markup(من  XMLملقياس تكنولوجي فعلي، يعتمد على لغة-هناك انتشار واسع 

Language( كوسيلة تسمح ملختلف القواعد التبادالت ,بيقات عديدةفقد انتشر اعتماده يف تط
إن هذه اللغة تعطي على سبيل املثال الوسائل اليت تنشأ وحتافظ على ملفات مهيكلة على . البينية

وان أهم األهداف البدائية للغة , شكل نص واليت ميكن بعد ذلك إعادا يف أشكال خمتلفة
   .هي الفصل بني شكل احملتوى و شكل العرضXMLالقياسية 

  :مزايا املواصفات القياسية.5.2.5 

 :يوجد أربع أهداف من أجل تطوير واستعمال املواصفات القياسية
              وهي اليت تسمح بالفهرسة والبحث عن األشياء املبوبة بغض النظر Accessibility :الوصولية- 1

  .عن النظام املستعمل
إمكانية العمل مع أنواع متعددة من األجهزة والذي يعين :Interoperabilityالتعامل البيين - 2

  .واألنظمة وبرامج اإلحبار ومسريي قواعد البيانات

  . واليت تعين جتاوز متطلبات التعديل عند تطوير األنظمة والربامج:Durabilityاالستمرارية - 3

عمال من طرف واليت تسمح بالتعديالت واالست: Reusabilityإمكانيات إعادة االستعمال- 4
  .تلف أدوات التطويرخم

  : دورة التقييس يف التعليم االلكتروين.5.3.5

  : 1متر  دورة التقييس مبراحل حمددة بوضوح تتمثل فيما يلي
وهي املرحلة اليت حيدد من خالهلا املطور، متطلبات االستعمال : املرحلة االبتدائية .1.5.3.5

. للمنتج التعليمي وذلك مبعرفة حاجيات املستعملني، وكذلك حتديد التقنية الواجب استعماهلا
  .وكأن املطور مطالب يف هذه املرحلة بوضع كراسة شروط أو أعباء للمنتج املطلوب تسويقه

                                                        
متاح .2012. 9.ع.5مج.الة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي.االلكترويناملعايري القياسية لبناء نظم التعليم .كرار، عبد الرمحان الشريف. 1

  .25/01/2012:اإلطالع تاريخ. http://www.ust.edu/uaqe/count/2012/1/5.pdf :على املوقع
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فيتم حتديد ".للمنتج التعليمي"هي مرحلة حتديد اخلصائص النوعية : املرحلة الثانية 2.5.3.5.
ويتم ذلك من خالل . أجل الوصول إىل اخلصائص النوعية للمنتج التعليمي نالتقنية مالوسائل 
  .قبل الوصول إىل اهلدف النهائياملتعددة  الختباراتوا التجارب
املعايرة أو التقييم للخصائص النوعية يف شكلها النهائي، ويتم مرحلة :املرحلة الثالثة .3.5.3.5

وكذلك اخلطوط العريضة للخصائص النوعية  ،"reference's models"وضع النماذج العلمية 
 stable "وبعد جتارب متعددة نصل إىل اخلصائص املستقرة أو ما يعرف ب . للمنتج التعليمي

specifications "   

النماذج النهائية للتقييس  تقييس الفعلية واليت تعتمد فيهامرحلة ال وهي:الرابعةاملرحلة 4.5.3.5.
  .وكذلك املواصفات القياسية النهائية، ومن مت  تقدميها ملؤسسات التقييس اجلهوية أو الدولية

هي مرحلة املصادقة على املواصفات القياسية للمنتج التعليمي يف و:املرحلة اخلامسة.5.5.3.5
واعتماده كمنتج تعليمي قياسي ميكن استعماله يف مجيع احمليطات . تواه النهائينيشكله وحم

  .خمتلف الواجهات مع للتفاعلالتعليمية وقابل 

لكتروين انطالقا من ما من بني املؤسسات اليت تطبق املواصفات القياسية يف التعليم االو
 أو CANCOREة الكنديةنستطيع أن نذكر املؤسس IMSاملؤسسة األمريكية  من تطويرهمت 

SCORM األمريكية واليت تعطينا مثاال مميزا على كيفية عمل الربوتوكوالت يف التعليم  املؤسسة
فان هذه األخرية تسمح للباحثني و املتصفحني الوصول إىل املعلومة أو املنتج . االلكتروين

على أصناف ملعلومات   SCORM ويعتمد بروتوكول. التعليمي بسهولة تامة
  " . Learning Object"التالية من أجل التعريف باملنتج التعليمي "metadata"الكلية

 جمردة" املنتج التعليمي" يسمح بالتعرف على مواصفات : General Categoryالصنف العام - 1
  .حميطها من

 معرفة ظروفوتستعمل أربع عناصر من أجل  :Lifecycle Categoryالتواجد صنف دورة - 2
  .اإلصدارومعطيات النشر و اإلنشاء، خاالسم، تاريإنشاء املنتج التعليمي، وحتتوي على 

وعن  ،توي على املعلومات الكلية للملفوحتMetadata   :Categoryصنف املعطيات الكربى- 3
  .عليهاملسامهني يف تطويره واملصادقني عليه، وكذلك لغة امللف وتاريخ إنشائه و تاريخ املصادقة 
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من  وتستعمل مخس عناصر:Technical and Educational Categories  والتقنيةصنف التعليم - 4
أجل حتديد الشكل التقين للمنتج التربوي، حجمه موقعه ومتطلباته ، اظافة  إىل أمهيته ولغة 

  . املستفيد منه

ثالث عناصر وتتكون من : Categories Right and Relationsصنف احلقوق و العالقات - 5
  .واليت حتدد شروط االستعمال للمنتج التعليمي وعالقته بالوسائل التعليمية األخرى

وتتكون من أربع عناصر واليت تقبل مجيع : Classification Categoryصنف التبويب - 6
  .التصنيفات بغض النظر عن نوعها وشكلها

ي، أصبح من التحديات توحيد املواصفات القياسية يف التعليم االلكتروين الرقم إن
الكربى للسنوات القادمة، وظهرت عدة مؤسسات عاملية تريد أن تعمم وجهة نظرها، و تقنيتها 

على صعيد التطوير أو التطبيق أو قياسية، وهذا على مجيع األصعدة، يف توحيد املواصفات ال
 تبقى بعيدة عن على املؤسسات التعليمية يف الدول العربية أن ال وعليه وجب. التقييس الرمسي

مع العلم أنه ال خيفى على املهتمني أمهية التعليم االلكتروين وأمهية . املسامهة يف هدا اال
  .من أجل النهوض مبستوى العملية التعليمية االتصالو استعمال التقنيات اجلديدة لإلعالم
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  .  سكيكدة 55أوت  20واقع التعليم االلكتروين جبامعة:الفصل السادس

، حناول يف هذا "التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية"بعد تقدمي اجلانب النظري ملوضوع

وخمتلف الفصل معرفة خمتلف اإلمكانيات اليت تضعها اجلامعة لتسهيل تطبيق هذا املشروع 

  .العوائق والسلبيات اليت تقف أمام التطبيق الفعال هلذا النمط اجلديد من التعليم

  التعريف مبكان الدراسة.1.6

  :سكيكدة  55أوت  20جامعة  حملة عن.1.1.6

تعترب اجلامعة فضاء للعلم و املعرفة، فهي تسهر على التكوين العايل و البحث العلمي  

 2001سبتمرب18من أجل ذلك أنشأت جامعة سكيكدة يف  ،إضافة إىل التنمية التكنولوجية

تدعيما للخريطة اجلامعية ولالستقبال اجليد لألجيال   272- 01مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  : معة سكيكدة باملراحل التالية وقد مرت نشأة جا

Ø 22  إنشاء املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين  1988مارس)E.N.S.E.T (  مبوجب املرسوم
  . 63-88التنفيذي رقم 

Ø 07  98إنشاء املركز اجلامعي بسكيكدة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم    : 1998جويلية – 

223  

Ø 18  272 – 01مبوجب املرسوم التنفيذي  رقم  إنشاء جامعة سكيكدة:  2001سبتمرب .  

Ø 20  خالل زيارة رئيس  55أوت  20تدشني وتسمية اجلامعة باسم جامعة : 2005أوت
، ختليدا لألحداث  2005أوت  20اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ملدينة سكيكدة بتاريخ 

 .  اليت ميزت منطقة الشمال القسنطيين عامة ومدينة سكيكدة باخلصوص

    ا ـمرت جامعة سكيكدة بعدة مراحل لترقى رمسيا إىل مستوى جامعة بكل هياكلهفقد 

وإمكانياا فبداية كانت عبارة عن مدرسة وطنية عليا ألساتذة التعليم التقين حيث مت إنشائها يف 

  :والذي يتكون من أربع معاهد هي 63/88وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1988 مارس 22
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  .معهد اهلندسة املدنية •

 .معهد اهلندسة امليكانيكية •

 .معهد اإللكثروتقين •

 .معهد اإلعالم اآليل •

 223/98رقم  اجلامعي مبوجب املرسوم التنفيذيأين مت إنشاء املركز  1998 جويلية07إىل غاية 

نظرا للزيادة املعتربة يف تعداد الطلبة الذي يفسر أساسا  2001وبقيت كمركز جامعي إىل غاية 

بالعدد املتزايد للفروع البيداغوجية سنويا مت أنشاء جامعة سكيكدة مبوجب املرسوم التنفيذي 

  . 2001 سبتمرب 18املوافق لـ  272/01رقم 

  : مهام اجلامعة .2.1.6

إن كون اجلامعة فضاء للعلم واملعرفة،فهي تسهر على التكوين العايل والبحث العلمي 

 :يإضافة للتنمية التكنولوجية وعليه نستطيع تلخيص املهام اليت تقوم ا فيما يل

Ø  االت للمسامهة يف التنمية االقتصاديةالسهر على تكوين اإلطارات يف خمتلف ا
 .للوطنواالجتماعية وكذا الثقافية 

Ø  تلقني وتدريب الطلبة على مبادئ ومناهج البحث العلمي، وترقية التكوين اعتمادا         
 .على البحث وخدمة له

Ø دف حتصيلها وتنميتها العمل على إنتاج العلم واملعارف واملسامهة يف نشرها وتعميمها. 

Ø املشاركة يف التكوين املتواصل. 

Ø مية التكنولوجيةترقية البحث العلمي  ومن خالله التن. 

Ø نشر الثقافة الوطنية. 

Ø تقييم نتائج البحث ونشرها.  

Ø املسامهة يف الوسط العلمي والثقايف الدويل من خالل تبادل املعارف والعمل على إثرائها. 
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  :سكيكدة 55أوت  20 اهليكل التنظيمي جلامعة.2.6

بني خمتلف املصاحل ألي مؤسسة أو إدارة هيكل تنظيمي يسهل من عملية توزيع املهام     

  :من ما يلي سكيكدة 55أوت  20 ، ويتكون اهليكل التنظيمي جلامعةواملديريات
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  سكيكدة 1955أوت20اهليكل التنظيمي جلامعة):04(شكل 

رئاسة 

 اجلامعة

األمانــة 

 العامــة

 

ات ـنياب

رئاسة 

 اجلامعة

ات ـنياب

مديرية 

 اجلامعة

 الكليـات

جملس جملس 

 اإلدارةاإلدارة

املكتبة املكتبة 

  اجلامعيةاجلامعية

 

الس الس 

  العلميالعلمي

 

املصاحل املصاحل 

  املشتركةاملشتركة

 



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

116 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سكيكدة 1955أوت20اهليكل التنظيمي ملديرية جامعة ):05(شكل 

نيابة مديرية  -1

اجلامعة للتكوين 
العايل يف التدرج  

 والتكوين 
املتواصل و  

 الشهادات
 

نيابة مديرية  -2

اجلامعة للتكوين 

العايل ملا بعد 

و التأهيل التدرج 

اجلامعي و البحث 

.  العلمي  

نيابة مديرية  -3
اجلامعة للعالقات 

اخلارجية و التعاون و 

التنشيط و االتصال و 
 التظاهرات العلمية

 

مصلحة التعليم و 

 التدريب و التقييم

مصلحة التكوين 

 املتواصل

مصلحة الشهادات و 

 املعادالت

مصلحة التكوين ملا بعد 
و ما بعد  التدرج

 التدرج املتخصص

مصلحة التأهيل 

 اجلامعي

مصلحة متابعة أنشطة 
 البحث و تثمني نتائجه

مصلحـة التبادل ما بني 
اجلامعات و التعاون و 

 الشراكة

مصلحـة التنشيط 
واالتصال والتظاهرات 

 العلمية

املديريــة الفرعيـة  -4

لألنشطة العلمية و الثقافية 

 و الرياضية

مصلحـة اإلحصـاء و 

 االستشـراف

مصلحة التوجيــه و 

 اإلعــالم

مصلحـة متابعـة برامج 

البنـاء و جتهيز 

 اجلامعــة

  اجلامعة مديرية
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  اهليكل التنظيمي للمصاحل املشتركة جلامعة سكيكدة):06(شكل

فــرع 

 النظافــة 

الصيانــةو   

 

مركز الطبع  -2

و السمعي 

 البصري

مركز األنظمة  -3

وشبكة اإلعالم و 

االتصال و التعليم املتلفز 

 عن بعد

 

البهو  -4

 التكنولوجي

 

مركز التعليم  -1

 املكثف للغات

ـع فــرع الربجمة  الطـب

السمعـي 

 البصـري

 األنظمــة

 

 الشبكــات

املتلفـز و التعليم 

التعليـم عـن 

 بعــد

 املصاحل املشتركة
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وهو تابع للمصاحل املشتركة وهو : مركز األنظمة وشبكة اإلعالم واالتصال و التعليم.3.6
  :عن خمتلف الوظائف املتعلقة باألنظمة والشبكات واالتصال باجلامعة ويضم   املسؤول

 .قسم األنظمة •
 .قسم الشبكات •
 .قسم التعليم عن بعد والتعليم املتلفز •
 .البهو التكنولوجي •

 :فرع التعليم عن بعد والتعليم االلكتروين واملتلفز.1.3.6

من جهة، وأيضا من أجل حتسني نوعية التكوين، متاشيا  قصد ختفيف نقائص التأطري 
مع متطلبات ضمان النوعية، مت إدخال طرائق جديدة للتكوين والتعليم، تتضمن إجراءات 

هلذا مت إطالق املشروع الوطين للتعليم عن بعد، مما . بيداغوجية جديدية خالل مسار التكوين
عليم املتلفز يف خمتلف اجلامعات واملعاهد استحدث وجود خاليا خمصصة للتعليم عن بعد والت

  .التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتعترب خلية التعليم عن بعد والتعليم االلكتروين واملتلفز هي املسؤولة عن إنشاء منصة للتعليم 
االلكتروين موجهة للطالب وتقدم له مجلة من اخلدمات كالدروس، واألطروحات اجلامعية 

ها إضافة إىل تكوين األساتذة على انشاء الدروس االلكترونية وعلى استخدام هذه وغري
  :1ولذلك سطرت خلية التعليم االلكتروين والتعليم املتلفز مجلة من األهداف واملتمثلة يف.املنصة

 .تنظيم ورشات للتكوين يف جمال املعلومات العلمية والتقنية لفائدة األساتذة •
 .بيداغوجية رقمية متعددة الوسائط تساهم يف التحصيل العلميإنتاج أوعية  •
  .تدريب األساتذة على استخدام املعلومات العلمية والتقنية •

وقصد معرفة ما تقدمه هذه املنصة من خدمات ملستفيديها قمنا بدراسة حول مدى 
صميم هذه استفادة الطالب منها ملا تقدمه من خدمات، أو مدى تقبل األساتذة للمشاركة يف ت

  .املنصة والتحول حنو هذا النظام اجلديد لتقدمي الدرس

  

                                                        
1 . http://elearning.Univ-skikda.dz..consulté le : 17/11/2011 
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   :نشاطات فرع التعليم عن بعد والتعليم االلكتروين واملتلفز.1.1.3.6

إن اهلدف األساسي هلذه اخللية هو إنشاء وتطوير منصة التعليم االلكتروين اليت يقدمها 
املوقع االلكتروين للجامعة من خالل تدعيم اخلدمات اليت تقدمها بأخرى تزيد من استفادة 
الطالب أكثر من هذا النوع من التعليم ، إضافة إىل التركيز أكثر على التكوين الذي يعترب اللبنة 

حيث قامت خلية التعليم االلكتروين والتعليم املتلفز على .وىل واألساسية الستفادة مثلى منهاأل
تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أساتذا منها ما نضمه املسؤولني على هذه اخللية من 
مهندسني وتقنيني استفادوا قبال من عدة تكوينات خاصة أو يف إطار مشاريع التعاون كمشروع 

ينا املنظم من طرف اليونسكو واللجنة األوربية، وبرنامج التعاون مع الوكالة اجلامعية ابن س
حيث تضمنت برامج هذه التكوينات العديد من النقاط الضرورية اليت البد على .للفرانكفونية

 .األستاذ أن يدركها 

  : بسكيكدة1955أوت 20منصة التعليم االلكتروين جلامعة.2.3.6

بسكيكدة وميكن الوصول إليها مباشرة من خالل 1955أوت 20االلكتروين جلامعةيتيحها املوقع 
  :وخمطط منصة التعليم االلكتروين كما يليhttp://elearning.Univ-skikda.dz :الرابط

Accueil 

• Objectif de la CTEED  
• Présentation NTIC  
• Activités de la Cellule  
• Glossaire E-learning  
• Site de l'Université  

Plateforme E-learning 

• Présentation  
• Architecture du e-learning  
• Plateforme Moodle  
§ Présentation Moodle  
• FAQ E-learning  
• Testez vos connaissances  
§ Quiz sur le droit d'auteur  
§ Quiz sur E-learning  
• Inscription à la formation Moodle  
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Visioconférence 

• Présentation du système  

• Equipements du système  

• Réservation de la salle de visioconférence  

• Utilisation de la Visioconférence  

 :  واجهة املوقع االلكتروين خللية التعليم املتلفز والتعليم عن بعدوالشكل املوايل يبني 

 

 1955أوت20لكترونية خللية التعليم املتلفز والتعليم عن بعد جلامعة الواجهة اال):07(الشكل

 بسكيكدة

وميكن الولوج اىل املنصة التعليمية مودل من خالل الواجهة السابقة أو مباشرة من 

خالل املوقع االلكتروين للجامعة، والشكل املوايل يبني منصة التعليم االلكتروين جلامعة 

  :سكيكدة
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  .بسكيكدة 1955أوت20واجهة منصة التعليم االلكتروين جلامعة): 08(الشكل

  :بسكيكدة1955أوت 20جلامعة مالحظات حول منصة التعليم االلكتروين  

  :االجيابيات

 للولوج إىل املنصة واالستفادة من خمتلف اخلدمات اليت تعرضها البد من التسجيل ا •
حيث يقدم لكل طالب اسم مستخدم وكلمة مرور تصله من خالل بريده االلكتروين 
عند التسجيل، غري أنه ميكن الولوج فقط لبعض الدروس احملددة من قبل األساتذة حىت 

  .لغري املسجلني باملنصة
الدروس اليت حتتويها املنصة مصنفة على حسب كليات اجلامعة حيث تتيح املنصة  •

  . ل قسم يف  كل كلية على حدىالدخول لدروس ك
  .حتتوي املنصة على فيديو إضافة إىل شروحات تبني طريقة وكيفية استخدام املنصة •

  :السلبيات

 درس فقط وهذا يف خمتلف التخصصات 49على  24/01/2012حتتوي املنصة إىل غاية يوم  •
  .وهو رقم صغري جدا مقارنة بالربامج الدراسية ملختلف التخصصات اليت حتتويها اجلامعة
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 24/01/2012يوم إىل غاية زائر 645عدد املستفيدين من هذه املنصة أو الزائرين هلا بلغ  •

مما يعين . بسكيكدة 1955أوت20وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بالعدد الكبري لطلبة جامعة 
 .ذه املنصة وما تقدمه من خدمات للطلبة اإلعالمو اجليدغياب التعريف 

 .الغياب التام بتكوين الطلبة على استخدام هذا النمط من التعليم •
النقص الكبري يف عدد األساتذة املكونني حيث أن أغلبية الربامج التكوينية ال يتعدى عدد  •

مجايل ألساتذة جامعة أستاذ، وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بالعدد اإل15املكونني فيها ال
 .أستاذ700سكيكدة والذي يتعدى 

الربامج التكوينية يف أغلبها تكون برامج مكملة لسابقاا، غري أن مالحظة برامج هذه  •
التكوينات يبني غياب ذلك خاصة وأن كل برنامج منظم من هيئة خمتلفة وغياب 

 .الصفرالتنسيق فيما بينها جيعل الربنامج التكويين كل مرة يبدأ من 
  .غياب املتابعة املستمرة للمتكونني فكل دورة تكوينية ختص مكونني جدد •

  :التذكري باإلجراءات املنهجية للدراسة.4.6

لقد سبق وحتدثنا عن اإلطار املنهجي للدراسة والذي تناوله الفصل األول، غري أننا 
  .سنحاول التذكري ذا اجلانب بشيء من االختصار

  :باإلشكاليةالتذكري .1.4.6

لقد سامهت وسائل التكنولوجيا احلديثة يف حتديث أساليب وأمناط التعلم ، وأصبحت  
عنصرا مهما  يف تطوير العملية التعليمية واالرتقاء ا، ومهدت لألستاذ إتباع طرق وأساليب 

هنا مبتكرة ووسائط متنوعة، وأتاحت للمتعلم سبال أوفر للتعلم الذايت والتعليم املستمر ومن 
كان التعليم االلكتروين كنمط جديد للتعليم معتمدا على أخر ما توصلت إليه تكنولوجيات 

جاءت هذه الدراسة للوقوف على تطبيق التعليم االلكتروين باجلامعة . املعلومات واالتصال
اجلزائرية من خالل التعرف على خمتلف اإلمكانيات واملقومات اليت وضعتها جامعة سكيكدة 

ملشروع إضافة إىل معرفة والكشف عن خمتلف املشاكل والعوائق اليت تقف أمام لتجسيد ا
  .التجسيد الفعلي والفعال للتعليم االلكتروين

 :وإلحاطة أكرب ذه اإلشكالية قمنا بوضع مجلة من التساؤالت اليت كانت كالتايل 
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تسهيل تطبيق بسكيكدة من أجل 1955أوت 20ما هي خمتلف اإلمكانيات اليت وفرا جامعة.1
 التعليم االلكتروين؟

مهيأة ومكونة للدخول يف هذا  1955أوت 20هل خمتلف عناصر العملية التعليمية جبامعة .2
 النمط اجلديد من التعليم؟

  ما مدى تقبل منط التعليم االلكتروين من طرف الطلبة واألساتذة من أجل االندماج فيه؟.3
  يقدمه التعليم االلكتروين للعملية التعليمية اجلامعية؟ما هي مجلة التسهيالت أو الدعم الذي .4
ما هو التقييم األويل لكل من الطلبة واألساتذة حول ما مت حتقيقه من خالل برامج التعليم .5

  ؟1955أوت20االلكتروين املطبقة يف جامعة 
  :التذكري بالفرضيات.2.4.6

لإلجابة على مجلة التساؤالت اليت أثارا اإلشكالية بصفة أولية قبل التحقق من ذلك  
  :بالدراسة امليدانية قمنا بوضع مجلة من الفرضيات اليت كانت كالتايل

بسكيكدة قادرين على التعامل واستعمال خمتلف وسائل  1955أوت20طلبة جامعة .1
  .وتكنولوجيا املعلومات

بسكيكدة على خمتلف الوسائل التعليمية والتكنولوجية 1955أوت20جامعةيعتمد أساتذة .2
  .لدعم العملية التعليمية

بسكيكدة على اإلنترنيت للتواصل مع طلبتهم كخطوة 1955أوت20يعتمد أساتذة جامعة.3
 .أوىل للتوجه حنو التعليم االلكتروين

  .و التعليم االلكتروينبسكيكدة يف أمت االستعداد للتحول حن1955أوت20أساتذة جامعة .4

  .وعي كل من طلبة وأساتذة جامعة سكيكدة بأمهية التعليم االلكتروين يف الوقت احلايل.5

  :املنهج.3.4.6

اعتمدنا خالل دراستنا على املنهج الوصفي باعتباره املنهج األنسب للدراسة كونه 
  .علميا يف اجلانب امليداينيعتمد على وصف الظاهرة يف اجلانب النظري ومن مثة حتليلها حتليال 
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  :العينة.4.4.6

لقد اعتمدنا خالل دراستنا امليدانية على العينة العشوائية الطبقية، حيث أن اتمع 
 LMDاألصلي للدراسة امليدانية هو كل أساتذة جامعة سكيكدة وكل طلبة السنة الثانية والثالثة

اسة امليدانية تزامنت مع افتتاح السنة اجلامعية واستثنينا طلبة السنة األوىل كون بدايات الدر.  ا
٪من طلبة وأساتذة كل كلية 10يف حني أننا قسمناها على أساس الكليات واعتمدنا على نسبة

  .وايل يبني ذلكاملواجلدول . على حدى

 عدد األساتذة  الكليات
  الدائمني

عدد طلبة السنة   ة األساتذةعين
  الثانية والثالثة

  ة الطلبةعين

  50  5041  22  220  املهندسعلوم 

  29  2933  20  200  العلوم

  32  3158  07  70  احلقوق

  32  3207  08  84  اآلداب واللغات األجنبية

  25  2505  08  84  العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  28  2750  07  74  العلوم االقتصادية والتجارية

  196  19594  72  722  اموع

  .الدراسةيبني نسب أفراد عينة ) 01(جدول

فرد بالنسبة لفئة الطلبة  196وقد مت توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة واملقدرة ب
، غري أن 2010بالنسبة لألساتذة ولكل كلية على حدى وكان ذلك مع بداية شهر ماي 72و

استبيان، يف حني استبيانات األساتذة  183االستبيانات املسترجعة من طرف الطلبة بلغ عددها 
  . استرجعت مجيعها
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  :الدراسة امليدانية حتليل نتائج.5.6

يف هذا القسم امليداين نقوم بإعطاء تقرير كامل ومفصل على نتائج الدراسة امليدانية 
  .حسب كل من فئيت الدراسة امليدانية ما بني األساتذة والطلبة

  :األساتذةحتليل نتائج استبيان .1.5.6
  .معلومات حول املبحوث:احملور األول

  :املبحوث جنس.1

 اخليارات التكرار النسبة
 أنثى 26 36.11٪
 ذكر 46 63.88٪

 اموع 72 99.99٪
  .جنس األساتذة أفراد العينة):02(جدول

منهم  ٪63.88إن مالحظة االستبيانات املوزعة على أفراد عينة األساتذة تبني أن نسبة  
من اإلناث، ويعود ذلك الحتواء اجلامعة بصفة عامة على تعداد أساتذة ٪36.11الذكور و من فئة

يفوق عدد الرجال فيها عدد النساء ولعل ذلك راجع لطبيعة التخصصات املدرسة جبامعة 
سكيكدة حيث أن أغلبها ختصصات علمية وتقنية وهي التخصصات اليت يتوجه إليها عموما 

  .نذ املرحلة الثانوية ما جيعل تعداد األساتذة ذكورا أكثر من اإلناثالذكور أكثر من اإلناث م
  :ما هي أقدميتك يف التعليم.2

 اخليارات التكرار النسبة

 سنوات5أقل من  18 25٪
 سنة10اىل  49 ٪68.05

  سنة15اىل10من  05  6.94٪
 اموع 72 99.99٪

  أقدمية أساتذة سكيكدة يف التعليم):03(جدول
د أعلى النسب تنحصر ما بني جنإن مالحظة مدة أقدمية األساتذة أفراد العينة   

وهي كون جامعة سكيكدة من بني اجلامعات احلديثة حيث كانت  ٪68.05سنوات بنسبة10و5
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عبارة عن مركز جامعي مث حتولت إىل جامعة كما هو مبني يف التعريف ا، مما زاد يف أعداد 
بالتايل الزيادة يف أعداد األسرة اجلامعية سواءا موظفني أو أساتذة إضافة الطلبة املوجهني إليها و

سنوات وهم األساتذة احلديثي التوظيف وذلك كون 5للذين تقل أقدميتهم عن ٪25إىل نسبة
وهو ما تتطلبه الضرورة نظرا الستحداث  ،من األساتذة ااجلامعة توظف كل سنة عدد

  .األعداد اهلائلة من الطلبة الوافدين إليهاختصصات جديدة كل سنة ولزيادة تأثري 
  استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية: احملور الثاين

  :عند حتضريك للدرس، ما هي مصادر املعلومات اليت تعتمدها.3
 اخليارات التكرار النسبة

 كتب وجمالت علمية مطبوعة 72 100٪
 كاألقراص الوسائط املتعددة للمعلومات 12 16.66٪
 االنترنيت مبختلف خدماا 67 93.05٪

  .مصادر املعلومات املعتمدة من طرف األساتذة لتحضري الدرس):04(جدول

يبني اجلدول نسب اعتماد األساتذة على مصادر املعلومات حيث ختتلف هذه النسبة من 
املعلومات الورقية مصدر آلخر، غري أن كل أفراد العينة أمجعوا على اعتمادهم على مصادر 

يف حني كان اعتمادهم ٪،  93.05املطبوعة واملتمثلة يف الكتب واالت ويليها االنترنيت مبا نسبته
  .فقط٪ 16.66 على الوسائط التكنولوجية مبا نسبته

فمن خالل هذه النسب جند أن الكتب واالت العلمية تتصدر مصادر املعلومات   
املعتمدة من طرف األساتذة، ولعل ذلك راجع لثقة األساتذة يف املنشورات الورقية إضافة إىل 
سهولة احلصول عليها كون خمتلف الكليات متوفرة على مكتبات كلية واألساتذة هم 

، مما يتيح هلم الفرصة للحصول على العناوين واملواضيع ت املكتبةولون على اختيار جمموعااملسؤ
وذلك .٪93.05 اليت حيتاجوا، يلي ذلك اعتمادهم على اإلنترنيت كمصدر ثان وذلك بنسبة

لسرعة الوصول إضافة إىل ختصيص اجلامعة لفضاءات خاصة باألساتذة مزودة باإلنترنيت مع 
ملعلومات عاملية متخصصة متكن الولوج املباشر من االشتراك يف جمموعة من بنوك وقواعد ا

داخل اجلامعة، يف حني أن الوسائط املتعددة للمعلومات ال تستخدم كثريا من طرف األساتذة 
سواءا املركزية أو  جامعة سكيكدةمن مكتبات كون هذه اخلدمة ال تقدم من طرف أي مكتبة 

  .مكتبات الكليات
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  ى وسائل وأجهزة تكنولوجية؟هل تعتمد عل للدرس،عند تقدميك .4

 اخليارات التكرار النسبة
 نعم 66 91.66٪
 ال 06 8.33٪

 اموع 72 99.99٪

  .رأي األساتذة يف استخدام الوسائل واألجهزة التكنولوجية لتقدمي الدرس):05(جدول

 إن اعتماد األساتذة على الوسائل واألجهزة التكنولوجية عند تقدمي الدرس كانت بنسبة

وذلك ملعرفتهم بأمهيتها والدعم الذي تقدمه عند عرض املادة العلمية إضافة إىل ٪،91.66
اإلمكانيات اليت تضعها اجلامعة أمام األساتذة من وسائل وأجهزة ميكن اعتمادها يف تقدمي 

ال تعتمد بتاتا على هذه الوسائل ٪ 8.33الدرس وتسهيالت للحصول عليها، غري أن ما نسبته
م يرون أنه ال فائدة من استخدامها وإا ال تقدم أي دعم ألي عنصر من عناصر واألجهزة كو

  .العملية التعليمية

  إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي الوسائل التكنولوجية اليت تعتمدها؟.5

 اخليارات التكرار النسبة
 حواسيب 66 100٪

 عارض البيانات 64 96.96٪
 سبورة الكترونية 03 4.54٪

  .الوسائل التكنولوجية املعتمدة من طرف األساتذة لتقدمي الدرس):06(جدول
لقد أكد أغلب أفراد العينة على اعتمادهم على الوسائل التكنولوجية عند تقدمي الدرس، 
وختتلف هذه التكنولوجيات مابني احلواسيب وعارض البيانات والسبورة االلكترونية وغريها ، 

مبعىن أن كل أفراد العينة الذين يستخدمون الوسائل  ،٪100حيث تصدرا احلواسيب بنسبة
دعم ذلك بعارض البيانات  جة األوىل على احلاسوب إضافة إىلالتكنولوجية هم يعتمدون بالدر

وهي أجهزة مدعمة وموضحة خاصة أثناء احملاضرات حيث كرب القاعات وكثرة ٪96.96بنسبة
يف .أعداد الطلبة ما يساعد يف إيصال املعلومات خاصة يف حالة وجود الرسومات واألشكال

حني أن االعتماد على السبورة االلكترونية كان ضعيف جدا حيث قدرت نسبة استخدامها 
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لك بعيدة عن خمتلف أقسام كليات اجلامعة إضافة إىل وذلك كون القاعة املخصصة لذ ٪4.54ب
  .يوم قبل ذلك15أن إمكانية استخدامها تكون حبجزها ب

  كيف ترى استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية؟.6

 اخليارات التكرار النسبة
 ضروري 69 95.83٪
 غري ضروري 03 4.16٪

 اموع 72 ٪99.99

  .األساتذة الستخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليميةرؤية ): 07(جدول

يرى أغلبية أفراد العينة أنه من الضروري استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية 
وهذا ملا تقدمه من دعم واملتمثل يف إيضاح األشكال وتدعيم ٪ 95.83التعليمية وذلك بنسبة

ترى أنه ال ٪ 4.16فيما أن ما نسبته.ترسيخ األفكار الفكرة بالصور والرسومات ما يساعد على
ضرورة من إدماج خمتلف الوسائل التقنية احلديثة يف العملية التعليمية كوا ال تقدم أي دعم 
يذكر ألي عنصر من عناصر العملية التعليمية، غري أا تساعد على تشتت تفكري الطالب من 

  .احملتوى العلميخالل التركيز على الصور واألشكال وإمهال 
  هل تشجع طلبتك على استخدام مصادر املعلومات املختلفة؟.7

 اخليارات التكرار النسبة
 نعم 72 100٪
 ال 00 00٪
 اموع 72 72٪

  .مدى تشجيع األساتذة للطلبة على استخدام مصادر املعلومات املختلفة):08(جدول

استخدام مصادر املعلومات  لقد أكد كل أفراد العينة على تشجيعهم للطلبة على 
مبختلف أشكاهلا كوا تتعدد وتتنوع وبإمكام احلصول على املعلومة من أماكن أخرى غري 

حيث يعترب األستاذ موجه ومرشد يف العملية  LMDاألستاذ، خاصة يف ظل النظام اجلديد
وكون .ناجمهم التعليميالتعليمية وبالتايل فعليه أن يوجه الطلبة إىل مصادر املعلومات املتعلقة برب

يكتف الطالب باملعلومات املقدمة  العصر احلايل يعرف بعصر املعلومات واملعرفة فانه البد أن ال
من طرف األستاذ فحسب وإمنا البد عليه أن يتوجه لكل مصادر املعلومات ومبختلف أشكاهلا 
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يف الوقت املناسب أو احلديثة خاصة وحنن يف عصر من ميلك املعلومة الصحيحة  سواء الورقي
  .يكون قد امتلك كل عناصر القوة والسيطرة

 :وهذا ما يؤكده اجلدول التايل
  النسبة  التكرار  اخليارات

  ٪100  72  املكتبات ومراكز املعلومات

  ٪91.66  66  اإلنترنيت مبختلف خدماا

  .املعلومات املختلفةمصادر املعلومات املستخدمة  األساتذة للطلبة على استخدام مصادر ):09(جدول
حيث أن مصادر املعلومات اليت يوجه األساتذة طلبتهم إليها كانت املكتبات ومراكز  

، ذلك ملا توفره من خدمات كالدوريات واملراجع ٪100املعلومات بالدرجة األوىل وبنسبة
ووضع األساتذة .العلمية اليت تدعم املسار العلمي للطالب وتتوافق مع املناهج الدراسية وتدعمها

خدمات اإلنترنيت كمصدر ثان يوجهون الطلبة إليه للبحث عن املعلومات كوا حتوي العديد 
على تشجيع الطلبة ٪8.33، وامتنعت نسبة ٪91.66من املواقع العلمية املتخصصة وذلك بنسبة 

على اإلنترنيت كوا تشغل الطالب يف أغلب األحيان على  الستخدام مصادر املعلومات املتاحة
  .التقيد مبسار البحث وتقوده إىل مواقع أخرى ال عالقة مبسار البحث

  :االعتماد على اإلنترنيت يف دعم العملية التعليمية:احملور الثالث
  أنت من مستخدمي اإلنترنيت؟ هل.8

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪100  72  نعم

  00  00  ال

  ٪100  72  اموع

  .استخدام اإلنترنيت من طرف األساتذة):10(جدول

لقد أكد كل أفراد العينة على اعتمادهم واستخدامهم لالنترنيت كوا تعترب مصدر مهم 
للمعلومات ميكن احلصول عليها بأسرع الطرق وأسهلها من خالل إتاحة جمموعات العديد من 
مواقع مكتبات رقمية وعاملية إضافة إىل مواقع علمية متخصصة، كما تقدم اإلنترنيت مجلة من 

ى اليت ميكن احلصول عليها دون مغادرة املكان كاخلدمات االجتماعية، اخلدمات األخر
  . اخل...الترفيهية أو االتصالية
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  ما هي وترية استخدامك لإلنترنيت؟.9

 اخليارات التكرار النسبة
 يوميا 67 93.05٪
 أسبوعيا 05 06.94٪

 شهريا 00 00٪
 اموع 72 99.99٪

  .من طرف األساتذةوترية استخدام اإلنترنيت ):11(جدول
،على أن استخدامهم لإلنترنيت بصفة يومية ٪93.05 أجاب أغلب أفراد العينة ومبا نسبته

وهذا يدل على أمهية اإلنترنيت وجمموع اخلدمات اليت تقدمها واليت ال ميكن االستغناء عنها 
اخل، ...كخدمات البحث يف بنوك وقواعد املعلومات، واخلدمات االجتماعية وخدمات التواصل

  .وبصورة مستمرة.. مما جيعل األساتذة يف ضرورة حتمية الستخدامه
  هل تتعامل مع الطلبة من خالل اإلنترنيت؟.10

  

  .تعامل األساتذة مع الطلبة من خالل االنترنيت):12(جدول

هناك تعامالت ما بني األساتذة والطلبة من خالل  أشار كل أفراد العينة على أن
االنترنيت، ذلك كوا توفر مرونة وسهولة للتواصل مع الطلبة إضافة إىل مجلة خيارات أخرى 

  .تدعم و تساهم يف سري العملية التعليمية
  إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي اخلدمة اليت تعتمدوا  للتعامل والتواصل مع الطلبة؟.11

 اخليارات التكرار بةالنس
 الربيد االلكتروين 72 100٪

 جمموعات النقاش 64 88.88٪
 املنتديات العلمية 11 15.27٪

 التواصل االجتماعي 18 25٪

  .اخلدمات االلكترونية اليت يتعامل األساتذة بواسطتها مع الطلبة ): 13(جدول

  النسبة  التكرار  اخليارات 
  ٪100  72  نعم

  ٪00  00  ال

  ٪100  72  اموع
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كلهم على أن خدمة الربيد من بني مجلة اخليارات اليت وضعناها أمام األساتذة أكد 
االلكتروين هي من أكثر اخلدمات االلكترونية اليت يعتمدوا للتعامل مع الطلبة نظرا لفاعليتها 
من حيث سهولة إرسال امللفات وحتميلها إضافة إىل سرية املعلومات املتبادلة عرب هذه اخلدمة ما 

، ٪88.88 جمموعات النقاش بنسبةبني األستاذ والطالب صاحب الربيد االلكتروين، مث تليها 
وذلك أن أغلبية األساتذة ينشئون جمموعات نقاش ما بني أعداد حمددة من الطلبة يف التخصص 
الواحد ويتبادلون خالهلا األفكار ويناقشون البحوث مع أستاذ املادة، وتعتمد هذه النسبة من 

جمموعة من هل التواصل ما بني األساتذة على هذه اخلدمة االلكترونية كوا خدمة تفاعلية وتس
، يف حني أن اعتماد األساتذة على املنتديات العلمية ومواقع وخدمات الطلبة حيددهم األستاذ

التواصل االجتماعي ضعيفة نوعا ما مقارنة بغريها من اخلدمات واليت كانت نسبة استخدامهما 
 ,Facebook, Tweeter :من خالل فخدمة التواصل االجتماعي. 25٪،15.27٪: على التوايل

Video, LinkedInيف حني أن املنتديات .وغريها، وذلك ملا تقدمه من سرعة وسهولة يف االتصال
العلمية ال يتجه إليها كثريا األساتذة كوا متسعة اال وغري حمدودة األعضاء على عكس 

افة إىل أن ما يتجه األساتذة كثريا إىل هذا النوع من اخلدمات إض جمموعات النقاش لذا ال
  .يعرضه األستاذ يف هذا املنتدى غري حممي من القرصنة والتزوير

  ما هو الغرض من التعامل مع الطلبة من خالل اإلنترنيت؟.12
  النسبة  التكرار  اخليارات

  ٪19.44  14  تقدمي وعرض الدرس

  ٪88.88  64  اإلجابة على التساؤالت

  ٪48.61  35  مناقشة البحوث

  .تعامل األساتذة مع الطلبة من خالل اإلنترنيتغرض ): 14(جدول

إن تعامل الطلبة مع األساتذة من خالل اإلنترنيت يكون جلملة من األهداف وهذا ما 
أكده كل أفراد العينة بالرغم من أن هذه األهداف تتعدد من أستاذ آلخر،حيث أن ما 

دف من خالل هذه اخلدمات إىل اإلجابة على استفسارات  تساؤالت الطلبة  ٪88.88نسبته
وهذا لكي تتاح للطالب فرصة أخرى بعد احلصة احلضورية لطرح أسئلة على األستاذ وهذا من 
شأنه أن يقضي على مجلة من العوائق كالعوائق النفسية لدى الطالب كاحلرج ومشكل ضيق 

ويلي ذلك مناقشة البحوث .اذ إىل خارج أدراج اجلامعةأست-الوقت وتوسيع العالقة طالب
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 حيث جيدها األساتذة منصة مابني الطلبة لعرض البحوث والتفاعل حوهلا، وكوا توفر العديد
من امليزات للعملية التعليمية خاصة بتوفري الوقت وتوسيع فرصة التفاعل واملشاركة مابني أكثر 

تعتمد هذه اخلدمة لتقدمي الدرس حيث يقدم ٪19.44من الطلبة، يف حني أن نسبة عدد ممكن
األستاذ الدرس بتحميله من خالل إحدى اخلدمات االلكترونية السابقة الذكر بالرغم من تقدميه 
يف احلصة احلضورية وهذا يعطي فرصة أكرب لغالبية الطلبة للمراجعة  الدرس حىت للذين مل 

  .يتمكنوا من حضور احلصة باجلامعة
  دمت درسا من خالل اإلنترنيت؟هل سبق وق.13

 اخليارات التكرار النسبة
 نعم 29 40.27٪
 ال 43 59.72٪

 اموع 72 ٪99.99

  .تقدمي األساتذة للدرس من خالل اإلنترنيت): 15(جدول

مل تقدم أي درس من خالل اإلنترنيت ٪59.72لقد اختلف أفراد العينة حيث أن ما نسبته 
العينة يستخدمون االنترنيت بصفة يومية وهذا ما مت تأكيده وذلك بالرغم من أن كل أفراد 

سابقا وأن أكثر تعامالم مع الطلبة من خالل االنترنيت تنحصر يف التوجيه واإلجابة على 
سبق وأن قدمت درسا باستخدام االنترنيت وذلك أن ٪ 40.27التساؤالت، يف حني أن ما نسبته

طلبة من خالل الربيد االلكتروين أو جمموعات النقاش بعضا من أفراد العينة يقدمون دروسهم لل
ومنهم من يعرضها على منصات التعليم املخصصة هلذا الغرض وهذا لتعميم الفائدة على 

  .جمموعات إما مفتوحة العدد أو حمددة من طرف األستاذ أو املنصة
  إذا سبق وقدمت درسا من خالل اإلنترنيت، ما هو شكل هذا الدرس؟.14

 اخليارات  التكرار النسبة
30.55٪ 22 PDF 

23.61٪ 17 PPT 

16.66٪ 12 WORD 

11.11٪ 08 HTML 

  شكل الدرس املقدم من طرف األساتذة من خالل اإلنترنيت): 16(جدول
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 PDFمن خالل إجابات األساتذة حول الشكل الذي قدم به الدرس، تصدر شكل ال 
ذلك أن األساتذة يعتمدون هذه الصيغة للملفات من أجل احملافظة على الشكل  ٪30.55بنسبة 

العام للوثيقة وعدم التغيري فيها كاملسح واإلضافة ، إضافة إىل أن هذا النوع من امللفات ال 
يسمح بالنسخ املباشر وبالتايل قرصنة املعلومات ومن أجل هذا يتجه أفراد العينة بكثرة إىل هذا 

 قدمت الدروس على اإلنترنيت باستخدام الشكل ٪23.61غري أن ما نسبته .مللفات الشكل من ا
PPT وهو الشكل املفضل خاصة عند عرض امللخصات أو األفكار وليس النص الكامل، غري أن
الشكل املناسب كونه أسهل هذه األشكال وهو الربنامج  WORDترى يف شكل ٪16.66نسبة

ضافة إىل سهولة التحميل غري أن معظم أفراد العينة يبتعدون عن املتوفر تقريبا يف كل احلواسيب إ
 أما نسبة مستخدمي الشكل.استخدامه نظرا جلملة من السلبيات خاصة أنه سهل للتغيري والنسخ

HTML وهي نسبة ضئيلة مقارنة باألشكال األخرى وهذا راجع كونه أعقد ٪ 11.11فتصل إىل
  .يتطلب معرفة جيدة بالعديد من التقنياتامللفات حيث أن إنشاء ملف ذا الشكل 

  ما هي طريقة إتاحة الدرس املقدم الكترونيا؟.15
  النسبة  التكرار  اخليارات

  ٪55.17  16  منصة التعليم االلكتروين

  ٪13.79  04  رابط مع موقع اجلامعة

  ٪31.03  09  منتدى علمي

  .طريقة إتاحة الدرس من خالل االنترنيت): 17(جدول

طريقة إتاحة الدرس من خالل اإلنترنيت اختلفت النتائج، حيث بينت  ويف سؤال حول
على اعتمادها على منصة التعليم االلكتروين اليت يتيحها املوقع االلكتروين للجامعة  ٪55.17نسبة

، حيث هناك طاقم تقين  قائم على إنشاء وتسيري و تنظيم هذه املنصة ويقدم كل الدعم 
ملنتديات العلمية كمنصات لتقدمي الدروس وبعض املعلومات العلمية لألستاذ، مث يليها اعتماد ا

فقط  لعرض الدرس وتقدميه من خالل رابط مع موقع ٪13.79يف حني كانت نسبة ٪31.03بنسبة
  .اجلامعة

        تمدها األساتذة لتقدمي املعلوماتومن هنا ميكن اعتبار أن أغلب األشكال اليت يع
خالل الربيد االلكتروين وهو الرابط األكثر استخداما حيث وضعه أو الدروس للطلبة تكون من 



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

134 
 

كل أفراد العينة يف أوىل اخليارات ولعل ذلك راجع العتبارها الوسيلة اآلمنة الوحيدة والسرية 
  .بني األستاذ والطالب

  :سلوك األساتذة اجتاه التعليم االلكتروين: احملور الثالث
  تلفة إلنشاء درس الكتروين؟هل جتيد استخدام الربجميات املخ.16

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪16.66  12  نعم

  ٪83.33  60  ال

  ٪99.99  72  اموع

  .استخدام برجميات إنشاء درس الكتروين من طرف األساتذة): 18(جدول

العينة جند أغلبيتهم ال جييدون استخدام أي برجمية إلنشاء درس  إجاباتمن خالل 
وذلك لعدم تكوينهم على استخدام مثل هذه ، ٪83.33الكتروين وذلك ما كانت نسبته 

الربجميات أو عدم اقتناعهم ذا النمط اجلديد من التعليم وبالتايل عدم اهتمامهم بالتعرف على 
فرد من أفراد العينة  12وما تكراره ٪16.66 أن نسبة هذه الربجميات أو استخدامها، يف حني

جييدون استخدام خمتلف برجميات إنشاء وتصميم درس الكتروين، ذلك كوم يولون أمهية هلذا 
النوع من التعليم ودمج التكنولوجيات والتقنيات احلديثة يف التعليم من خالل تلقيهم لتكوين أو 

  .التصميم وإنشاء درس الكتروين على خمتلف برجميات وتقنيات  إطالعهم
ويف سؤال عن الربجميات اليت يعرفوا إلنشاء درس الكتروين أشارت كل اجيابيات الذين 

واملالحظ أم خيلطون ما بني .Hot potatoes ;Java:جييدون استخدام الربجميات على برجمية
  .تبارها أا برجميةعلى اعMoodleالربجمية واملنصة، حيث أضاف أربعة من أفراد العينة ل 

  :تلقيت تكوينا حول التعليم االلكتروين هل.17
  النسبة  التكرار  اخليارات

  ٪15.27  11  نعم

  ٪84.72  61  ال

  ٪99.99  72  اموع

 .استفادة األساتذة من تكوين حول التعليم االلكتروين): 19(جدول
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حسب ما يبينه اجلدول أن أغلب أفراد العينة مل يتلقوا تكوينا حول التعليم االلكتروين  
، وهذا راجع لعدم رغبتهم يف احلصول على هذا التكوين من جهة ٪84.72وذلك ما نسبته

خاصة وأن اجلامعة اتصلت بكل األساتذة من خالل إدارة كليام وإعالمهم بوجود تكوين يف 
ستوى اجلامعة ، غري أنه مل يلق الصدى الكاف من قبل األساتذة وهذا راجع هذا اال على م

لعدة أسباب أمهها عدم اهتمامهم وميوهلم هلذا النمط اجلديد من التعليم إضافة إىل عدم تلقيهم 
التشجيع الكاف من قبل اجلامعة لتعلم هذا النموذج احلديث من التعليم كوا متعلقة بإرادة 

حول  تلقت تكوينا ٪15.27يف حني أن ما نسبته .واء أراد التكوين أو العكسالفرد الشخصية س
التعليم االلكتروين سواءا من حيث التصميم أو جوانب أخرى وهي نسبة من بني مجلة األساتذة 

من التعليم إضافة إىل املهتمني  الذين استجابوا إلعالن اجلامعة حول االندماج يف هذا النمط
ال ميكن حصر كل أفراد العينة الذين مل يتلقوا تكوينا  يف هذا اال أم ال  بتطوير التعليم حيث

اآليل  أستاذ من أفراد العينة من كلية العلوم اليت تضم قسم اإلعالم20جييدونه خاصة أنه يوجد 
  .وبالتايل هناك أساتذة على معرفة تامة ذا اال من دون أن يتلقوا تكوينا مباشرا

  التكوين الذي تلقيته؟ما هي مدة .17

  النسبة  التكرار  مدة التكوين
  ٪18.18  02  أقل من أسبوع

  ٪81.81  09  يوم15من أسبوع اىل

  ٪00  00  يوم إىل شهر15من 

  ٪00  00  بصفة مستمرة

  .مدة تكوين  األساتذة حول التعليم االلكتروين): 20(جدول
من خالل إجابات أفراد العينة تبني أن مجيع األساتذة الذين تلقوا تكوينا حول التعليم 

يوم، حيث أن أكرب نسبة كانت 15االلكتروين احنصرت مدة تكوينهم بني أقل من أسبوع إىل 
ألقل من أسبوع يف حني أنه مل  ٪18.18وبنسبة، ٪81.81يوم ب15للمدة احملصورة ما بني أسبوع و

يوم كما هو مبني يف اجلدول، مع اإلشارة 15د من أفراد العينة تكوينا أطول من مدة يتلق أي فر
إىل أن جامعة سكيكدة نظمت عدة دورات تكوينية حول هذا املوضوع و بربامج خمتلفة مما 

أي أنه يف كل مرحلة تكوينية ختتار جمموعة .يعين أن املتكونني ليسوا نفس األفراد يف كل مرحلة
  . ساتذة ما جيعل التكوين ال يكون بصفة متكاملة ومستمرةخمتلفة من األ
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  من هي اجلهة املسؤولة عن التكوين؟.18
  

 .املسؤولة عن تكوين األساتذة حول التعليم االلكترويناجلهات ): 21(جدول
لقد تعددت إجابات أفراد العينة حول اجلهات املسؤولة عن إعداد الربامج التكوينية 

، كوا نظمت عدة مرات  ٪81.81حيث احتلت جامعة سكيكدة أعلى نسبة ب وتطبيقها،
ملشاركة األساتذة لربامج  ٪54.54سبةدورات تكوينية لصاحل األساتذة يف هذا اال ، مث تلتها ن

تكوينية نظمتها جامعات أخرى غري جامعة سكيكدة ومكنت أساتذا من املشاركة فيها،مث 
للتكوين مبراكز متخصصة حول التعليم االلكتروين وهي مراكز تكوينية تقوم ٪18.18نسبة 

بالتعاون مع اجلامعة  بتنظيم دورات تكوينية وفق منهج وهدف وفترة حمددة وتقدم براجمها إما
يف هذه املراكز بصفة مستقلة أي أا إرادة  وهذه النسبة تبني أن تكوين األساتذة أو مستقلة

كوننا تأكدنا من أن اجلامعة مل تكلف أي مركز هلذا  ذلك.فردية من طرف األساتذة للتكوين
أن األستاذ هو  وهو ٪18.18إضافة إىل التكوين الذايت حيث كانت نسبته .النوع من التكوين

املسؤول عن تكوين نفسه أي توفر إرادة شخصية وفردية للتكوين من أجل تعلم هذا النمط 
  .اجلديد من التكوين ومواكبة التطورات احلاصلة يف تقنيات التعليم وبرجمياته

  كيف تقيم التكوين الذي قمت به؟.19
  النسبة  التكرار  اخليارات

  ٪00  00  كاف

  ٪100  11  غري كاف

  ٪100  11  اموع

  .تقييم األساتذة للتكوين حول التعليم االلكتروين): 22(جدول
لقد أشار كل أفراد العينة الذين تلقوا تكوينا حول التعليم االلكتروين أن هذا التكوين 

من حيث الربامج  التكوينية أو املدة الزمنية بالرغم من أن اجلامعة نظمت عدة  غري كاف ال

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪81.81  09  جامعة سكيكدة

  ٪54.54  06  جامعة أخرى نظمت تكوينا

  ٪18.18  02  مراكز متخصصة يف التكوين

  ٪18.18  02  تكوين  ذايت
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يف ذلك هو تغيري املشاركني يف هذه الدورات التكوينية مما جيعل  والسببدورات تكوينية 
من هذه الربامج التكوينية وجيعل معارفه جد   األستاذ ال يستفيد بصفة دورية أو مستمرة

  .حمدودة يف هذا اال وهذا ما ال يؤهله العتماد مثل هذا النمط اجلديد من التعليم
  روين يف العصر احلايل؟كيف ترى دور التعليم االلكت.19

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪95.83  69  ضروري

  ٪4.16  03  غري ضروري

  ٪99.99  72  اموع

  .دور التعليم االلكتروين يف العصر احلايل): 23(جدول
إن أغلبية أفراد العينة على دراية تامة بأمهية استخدام التكنولوجيات احلديثة يف العملية 

واليت ترى ضرورة يف  ٪95.83التحول حنو التعليم االلكتروين وهذا ما بينته نسبة التعليمية وبالتايل
هذا التحول يف العصر احلديث نظرا ملا يشهده من تطورات علمية وتقنية ومعلوماتية حتتم 

 نسبة ضئيلة مقارنةوهي  ٪4.16التحول هلذا النمط اجلديد يف العملية التعليمية، غري أن وما نسبته
ترى أنه ال ضرورة من التعليم االلكتروين كوا حتبذ النظام التقليدي وترى أن بسابقتها 

  .التكنولوجيا احلديثة ال تقدم أي دعم للعملية التعليمية
  :ما هو الدعم الذي يقدمه التعليم االلكتروين للعملية التعليمية.20

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪66.66  48  يعدل دور األستاذ حبيث يصبح موجه ومرشد

  ٪43.05  31  يعطي فرصة أكرب للطالب لالستقاللية يف تكوين املعلومات

يعطي للطالب اخليارات يف اعتماد مصادر معلوماتية متنوعة يتيحها 
  .موقع التعليم االلكتروين كاملكتبات االلكترونية وقواعد املعلومات

53  73.61٪  

 .احلايلفوائد التعليم االلكتروين يف العصر ):24(جدول
من بني مجلة اخليارات اليت وضعناها أمام أفراد العينة واليت يقدمها التعليم االلكتروين 

،رأت أن هذا ٪ 73.61كدعم للعملية التعليمية اختلفت اختيارات أفراد العينة حيث أن نسبة
من اخليارات يف اعتماد مصادر معلومات الكترونية  م يكمن يف أنه يعطي للطالب مجلةالدع

لتايل فان الطالب متعددة واليت تتيحها العديد من املواقع إضافة إىل بنوك وقواعد املعلومات وبا
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م جهاز حاسوبه تتوفر له كل عناصر العملية التعليمية من أستاذ وبرامج تعليمية ما أن جيلس أما
لتعليم من أفراد العينة رأت أن ا٪66.66إضافة إىل املكتبات وغريها، إضافة إىل أن ما نسبته

االلكتروين يعدل من دور األستاذ فبمجرد أن كان ملقن للمعلومات يف العملية التعليمية 
التقليدية يصبح موجه ومرشد يف هذا النمط اجلديد من التعليم مما يعطي فرصة أكرب أمام 

ام األستاذ للتأطري والتوجيه وذا يبتعد األستاذ عن مجلة من املشاكل اليت كان يعاا يف النظ
ترى أن هذا التعليم يعطي أيضا للطالب االستقاللية يف تكوين األستاذ  ٪43.05التقليدي أما نسبة

وبالتايل ال يتقيد جبملة األفكار واملعلومات اليت يقدمها األستاذ فحسب وإمنا يستغل توجيهات 
لعينة على أا األستاذ يف تكوين معلوماته إضافة إىل مجلة من امليزات األخرى اليت رآها أفراد ا

  :دعم للعملية التعليمية من خالل منط التعليم االلكتروين أنه
  .تعليم غري حمدود ال من حيث املكان أو الزمان §
  .تعليم شامل لكل أفراد اتمع غري حمدود بالسن أو اجلنسية §
  .تعليم مستمر مىت أراد املتعلم ذلك أي أنه غري مشترط باحلصول على شهادة فحسب §

  مجلة املشاكل اليت تراها حتد من تطبيق التعليم االلكتروين باجلامعة؟ ما هي.21
  

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪40.27  29  نقص إرادة اجلامعة يف تبين املشروع

  ٪55.55  40  نقص اإلمكانيات املادية

  ٪70.83  51  نقص التكوين يف هذا اال

  .املشاكل اليت حتد من تطبيق التعليم االلكتروين جبامعة سكيكدة):25(جدول
من بني مجلة االقتراحات حول املشاكل اليت حتد من تطبيق مشروع التعليم االلكتروين 

الختيارات أفراد العينة ملشكل نقص التكوين يف جمال ٪70.83جبامعة سكيكدة كانت نسبة 
فرد فقط من أفراد العينة تلقوا 11حيث أن . 16يف السؤال  التعليم االلكتروين وهذا ما تبني 

تكوينا حول التعليم االلكتروين وذلك كون اجلامعة ختصص التكوين ألعداد قليلة جدا من 
لنقص اإلمكانيات املادية حيث أن  ٪55.55األساتذة ما جيعل االستفادة حمدودة مث تلي ذلك نسبة

على األستاذ حيازا  ية واستخدام هذه األخرية حتتمالقاعات غري جمهزة بالوسائل التكنولوج
من يقولون أن  مث تأيت نسبة. مبدة قبل استخدامها ما جيعل األستاذ يستغين عن استخدامها ائيا
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كوا ال تشجع األساتذة على  ٪40.27نقص إرادة اجلامعة يف تبين مثل هذا املشروع وذلك بنسبة
  .ة الفردية ملن أراد تبين هذا النمط من التعليممثل هذه املبادرات فتتركها لإلراد

  ما هي اقتراحاتك لتطوير التعليم االلكتروين باجلامعة؟.22
العينة حمل الدراسة تركزت من بني مجلة االقتراحات اليت مت عرضها من طرف أفراد 

  :يف جمملها
العملية  التركيز على تكوين األساتذة على استخدام التكنولوجيات احلديثة ودعمها يف •

  .التعليمية
توفري خمتلف األجهزة والوسائل اليت ميكن استغالهلا أثناء تقدمي الدرس واليت تدعم  •

  .العملية التعليمية
تزويد خمتلف القاعات بوسائل تكنولوجية خاصة كحاسوب لكل قاعة وعارض  •

  .البيانات وهي أهم الوسائل املعتمدة يف تقدمي الدرس
  .صادر املعلومات االلكترونيةتشجيع الطلبة على اعتماد م •
التشجيع على التعامل ما بني األستاذ والطالب من خالل شبكة اإلنترنيت وخمتلف  •

  .اخلدمات اليت تقدمها
 :لطلبةاستبيان ا نتائج حتليل.2.5.6

  :معلومات حول املبحوث:احملور األول
  ما هي الفئة العمرية اليت تنتمي إليها؟.1

  النسبة  التكرار  اخليارات

18-20  06  3.27٪  
20-25  162  88.52٪  

25-30  13  7.10٪  

  ٪1.09  02  30أكثر من 

  99.98٪  183  اموع

  .بسكيكدة1955أوت20الفئات العمرية لطلبة جامعة ):26(جدول
سنة وذلك  25و 20إن أعلى فئة من الطلبة أفراد العينة هم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

وذلك كون الطلبة أفراد العينة هم ذو مستوى الثالثة جامعي مبعىن ثالث  ٪88.52مبا نسبته
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مث ،  18سنوات بعد احلصول على شهادة البكالوريا يف املرحلة العادية ويف السن العادي وهو
 يف حني أن فئة ٪3.27 وذلك بنسبة 20 -18مث فئة ٪7.10بنسبة سنة وذلك30 إىل 25 تليها فئة من

وهي للحاالت االستثنائية كالذين تابعوا تعليم بعد  ٪1.09سنة كانت بنسبة 30 أكثر من
  .اخل...انقطاع

  :جنس املبحوث. 2

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪58.46  107  أنثى

  ٪41.53  76  ذكر

  ٪99.99  183  اموع

  .بسكيكدة1955أوت20جنس طلبة جامعة ):27(جدول

من خالل مالحظة نسب اجلدول يتبني أن نسبة الطلبة اإلناث يفوق نسبة الذكور 
على التوايل، ولعل ذلك راجع لكون نسبة طلبة اجلامعة  ٪41.53ونسبة  ٪58.46وذلك بنسبة 

اإلناث أكثر من الذكور أو أن رواد قاعات املطالعة ملختلف الكليات تكون فيه نسبة اإلناث 
عنه هذه النسب خاصة وكون االستبيان كما ذكر سابقا وزع بقاعات هي الغالبة مما نتجت 

  .املطالعة ملختلف الكليات
  : إىل أي كلية تنتمي. 3

  النسبة  التكرار  اخليارات
  15.84٪  29  كلية العلوم

  24.59٪  45  كلية علوم املهندس

  14.75٪  27  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

  12.56٪  23  والعلوم اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

  17.48٪  32  كلية اآلداب

  14.75٪  27  كلية احلقوق

  99.97٪  183  اموع

  .نسب  ختصصات الطلبة أفراد العينة):28(جدول
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هناك اختالف وتباين ما بني خمتلف نسب الطلبة أفراد العينة من حيث التخصصات 
الكليات، حيث أن طاقة استيعاب الطلبة ختتلف وهذا راجع للتباين ما بني أعداد طلبة خمتلف 

  .من كلية ألخرى
  :مهارات الطلبة مع التكنولوجيا: احملور الثاين

  هل تواجه صعوبة يف استخدام الوسائل التكنولوجية؟.4
  النسبة  التكرار  اخليارات

  ٪00  00  نعـم

  ٪100  183  ال

  ٪100  183  اموع

  .استخدام الوسائل التكنولوجيةمواجهة الطلبة لصعوبة يف ):29(جدول
إن استخدام الطلبة للوسائل التقنية والتكنولوجية احلديثة ال يواجهه أي مشكل أو 

أشاروا إىل أنه ال  ٪100 صعوبة وهذا ما يبينه اجلدول السابق حيث أن كل أفراد العينة وبنسبة
الكبري عليها،  يواجههم أي مشكل يف استخدام هذه التكنولوجيات، وهذا راجع العتمادهم

خاصة وبالنظر للربامج التعليمية للمسار التعليمي األول ولكل التخصصات تدرس مادة اإلعالم 
اآليل مما يكسب الطالب مبادئ االستخدام إضافة إىل توفر وتوجه الطلبة بصفة كبرية إىل 

وحتدي  مقاهي اإلنترنيت املنتشرة بكثافة يف اآلونة األخرية ما يكسبه مهارات االستخدام
  .للصعوبات

  هل متلك جهاز حاسب آيل؟.5
  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪3.82  07  ال أملك

  ٪30.05  55  جهاز حاسوب حممول مشترك مع العائلة

  ٪46.44  85  جهاز حاسوب حممول خاص

  ٪24.59  45  جهاز حاسوب مكتيب مشترك مع العائلة

  ٪8.74  16  جهاز حاسوب مكتيب خاص

  .الطلبة جلهاز احلاسوبامتالك ):30(جدول
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إن توفر جهاز احلاسوب لدى الطالب بصفة مستمرة يقضي على العديد من 
اإلشكاليات اليت تطرحها التكنولوجيا احلديثة واستخداماا لدى الطالب وهذا ما حاولنا 

من أفراد العينة ال متلك جهاز حاسب ٪3.82الوصول إليه من خالل هذا السؤال حيث أن نسبة
نسبة ضئيلة مقارنة بأفراد العينة ولعل السبب راجع إىل عدم قدرة العائلة االقتصادية أيل وهي 

 على اقتناء هذا اجلهاز خاصة يف ظل غالء سعر األجهزة التكنولوجية ، إضافة إىل أن ما نسبته

كون كل  أفراد العينة يف الطور . من أفراد العينة تتوفر على حاسوب حممول خاص ا٪ 46.44
من الدراسة اجلامعية وهم حباجة مستمرة إىل احلاسوب خاصة يف ظل توفر وانتشار  الثاين

الوسائط التكنولوجية لنقل املعلومات ولعل سبب انتشار احلاسب احملمول اخلاص بالطالب  يف 
لفئة  ٪30.05وتلي ذلك نسبة.الوسط اجلامعي بصفة كبرية هو سهولة نقله ما بني اجلامعة واملرتل 

ملن ميلكون حاسب مكتيب  ٪24.59جهاز حاسوب حممول مشترك مع العائلة وبنسبةمن ميلكون 
مشترك مع العائلة وذلك راجع إلدراك األولياء لضرورة توفر احلاسب وما يقدمه من دعم 
للمرحلة التعليمية لدى الطالب خاصة وأنه بإمكانه مراقبة استخدامات األبناء له على عكس 

اإلنترنيت وكذا هو األمر بالنسبة للذين ميتلكون جهاز مكتيب خاص استخداماته يف مقهى 
وقد ازدادت نسبة امتالك احلواسيب يف اجلزائر وذلك جلملة من املشاريع منها ٪8.74وذلك بنسبة

حاسوب لكل بيت وحاليا حاسوب لكل أستاذ مما يزيد من قدرة العائالت على اقتناء 
  .احلاسوب

  هل هو مزود خبدمة االنترنيت؟إذا كنت متلك جهاز حاسوب .6
 اخليارات التكرار النسبة

 نعـم 153 86.93٪
 ال 23 13.06٪
 اموع 176 99.99٪

  .توفر خدمة اإلنترنيت حبواسيب الطلبة):31(جدول
كما هو مبني يف اجلدول أعاله تقدر نسبة حواسيب الطلبة املزودة خبدمة اإلنترنيت 

اليت وضعتها الدولة مع وزارة الربيد واملواصالت وهذا نظرا جلملة من التسهيالت  ٪86.93 بنسبة
لتسهيل اشتراك املستهلك اجلزائري خبدمة اإلنترنيت فوضعت أمامه جمموعة من اخليارات كل 
حسب احتياجاته وقدرته، إضافة إىل وعي الفرد اجلزائري بأمهية اإلنترنيت وما تقدمه من 
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ومية لألفراد خاصة يف جمال البحث العلمي والتعليم، يف حني أن تسهيالت للحياة الي
حواسيبها غري مزودة خبدمة اإلنترنيت وذلك راجع لعدة أسباب أمهها ارتفاع  ٪13.06مانسبته

تكاليف االشتراك بالنسبة لبعض العائالت حمدودة الدخل أو أن توفر خدمة اإلنترنيت باجلامعة 
  .لجيعل البعض مستغن عنها باملرت

  ما هو معدل استخدامك لإلنترنيت أسبوعيا؟.7

  النسبة  التكرار  اخليارات
  ٪00  00  أقل من ساعتني

  ٪7.65  14  من ساعتني إىل ثالث ساعات

  ٪17.48  32  من أربعة إىل مخسة ساعات

  ٪74.86  137  أكثر من سبعة ساعات

  ٪00  00  ال أستخدم اإلنترنيت مطلقا

  ٪99.99  183  اموع

  .معدل استخدام الطلبة لإلنترنيت أسبوعيا):32(جدول
تتزايد وتتنوع استخدامات الطلبة لإلنترنيت ما بني أغراض علمية وحبثية وما بني 
أغراض تثقيفية وترفيهية واجلدول املبني ملعدل استخدامات الطلبة لإلنترنيت يعكس هذه 

خدم اإلنترنيت وأفراد العينة االستخدامات فمن بني أفراد العينة جند أنه وال فرد واحد ال يست
املستخدمني له تتراوح معدالت هذا االستخدام مابني ساعتني إىل أكثر من سبعة ساعات أي أن 

تستخدمه ما بني ساعتني إىل ثالث  ٪7.65 أن نسبة حيث. استخدام اإلنترنيت بصفة يومية
رتل وتنحصر ساعات وميكن حصر هذه الفئة يف الفئة الغري مشتركة باإلنترنيت يف امل

استخداماا بقاعات اإلنترنيت باجلامعة خاصة وأنه ختصص للطالب من ساعتني إىل ثالث 
إىل مخسة ساعات  للمستعملني اإلنترنيت مبعدل أربعة ٪17.48ساعات فقط أسبوعيا وتقدر نسبة

يت أسبوعيا ولعلها الفئة اليت ينحصر استخدامها لإلنترنيت خارج املرتل مابني مقاهي اإلنترن
وهي ألفراد العينة الذين ٪ 74.86 واجلامعة،يف حني أن أعلى نسبة ملعدل هذا االستخدام هي

يتجاوز استخدامهم اليومي لإلنترنيت الساعة وهي الفئة اليت تستخدمه بصفة مستمرة وجلملة 
من األغراض تتنوع مابني الغرض العلمي التعليمي والثقايف والترفيهي وهي الفئة املشتركة يف 

  .إلنترنيت حيث أن هلا إمكانية االستفادة من خمتلف خدماته وقت ما تشاءا
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  هل تتوفر خدمة اإلنترنيت باجلامعة؟.8
 اخليارات التكرار النسبة

 نعـم 177 ٪96.72
 ال 6 ٪3.27

  اموع 183 99.99٪

  .توفر خدمة اإلنترنيت باجلامعة):33(جدول

 ٪96.72اإلنترنيت باجلامعة وذلك بنسبةإن أغلب أفراد العينة على علم بتوفر خدمة 

وذلك كون القاعات املتوفرة على خدمة اإلنترنيت متواجدة باملكتبة املركزية للجامعة وما أن 
يكون الطالب مشترك باملكتبة يكون له احلق يف االستفادة من خمتلف خدماا كاملراجع 

يف حني أن ما .دة من هذه اخلدمةواإلنترنيت وبالتايل فهي مبكان ميكن كل الطلبة من االستفا
من أفراد العينة ال يعلمون بتوفر هذه اخلدمة جبامعة سكيكدة وميكن أن يكونوا من ٪  3.27نسبته

بني الذين ال يرتادون املكتبة بتاتا خاصة وأن املكتبة املركزية ومع كل افتتاح للسنة اجلامعية 
  .تلف خدمااتضع إعالنات للطلبة لالخنراط ا واالستفادة من خم

  كيف ترى قدرتك على البحث يف االنترنيت؟.9

 اخليارات التكرار النسبة
 ممتـازة 32 ٪17.48
 جيـدة 113 ٪61.74
 حسـن 38 ٪20.76

 ال أجيد البحث يف االنترنيت 00 ٪00
  اموع 183 99.98٪

  .مقدرة الطلبة على البحث يف اإلنترنيت):34(جدول

الستراتيجيات البحث يف االنترنيت يسهل من استخدامه ويقضي إن معرفة الطالب  
. على العديد من العوائق اليت تواجه الطالب أثناء حبثه خاصة بتعدد املواقع وحمركات البحث

وقد اختلفت إجابات الطلبة أفراد العينة حول مقدرم يف البحث يف اإلنترنيت حيث كانت 
النترنيت بصفة ممتازة ويكون ذلك من خالل تعودهم للذين جييدون البحث  يف ا٪17.48 نسبة

على استخدامه وبالتايل اكتساب مهارات البحث واإلحبار أو هم من طلبة اإلعالم اآليل الذين 
يكونون يف غالب األحيان أكثر معرفة ومهارة وقدرة  على استخدام احلاسوب واإلنترنيت من 
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درات حسنة للبحث يف االنترنيت وميكن أن للذين ميلكون ق ٪ 20.76 وتلي ذلك نسبة. غريهم
يرجع ذلك كوم ال يستخدمون اإلنترنيت بصفة مستمرة وبالتايل افتقارهم ملهارات 

يف حني  أن ما .واستراتيجيات البحث اليت ميكن أن تكتسب من االستخدام اليومي
ام االنترنيت وهي أعلى نسبة ألفراد العينة والذين هلم قدرات جيدة على استخد٪ 61.74نسبته

  .والبحث يف مواقعه
  ما هي أكثر املواقع اليت تقوم بتصفحها؟.10

 اخليارات التكرار النسبة

 مواقـع اجتماعية 171 93.44%
 مواقـع تعليمية 150 81.96%
  مواقـع ترفيهية 43 23.49%
 حمركـات حبث 131 71.58%

  .املواقع املتصفحة من قبل الطلبة):35(اجلدول

الطلبة على اإلنترنيت كمصدر للمعلومات جلملة من األهداف كسهولة وسرعة يعتمد 
لذا تتعدد .احلصول عليها، وتتحدد املواقع اليت يتصفحها الطلبة مع األهداف املراد الوصول إليها

وتتنوع املواقع ما بني تثقيفية وترفيهية ومابني اجتماعية وتعليمية وغريها، وقد احتلت املواقع 
 %      93.44تصفحها من طرف الطلبة أفراد العينة وذلك بنسبة ة أعلى نسبة من حيثاالجتماعي

وغريها من املواقع االجتماعية اليت تتيح التواصل ما بني الطلبة Tweeterو  Facebookو املتمثلة يف
ت وما بني الفئات املتنوعة من اتمعات واليت كما تبينها آخر اإلحصائيات إىل زيادة االشتراكا

يف اآلونة األخرية وبالتايل اتساع استعمال هذه املواقع بصفة أكرب، غري أنه ال ميكن اجلزم 
أوحتديد مواضيع التواصل من خالل هذه املواقع حيث ميكن أن يكون الغرض علمي تعليمي 

يف .مثلما احلال للعديد من اجلامعات أو املكتبات اليت تتيح الوصول إليها من خالل هذه املواقع 
انت لتصفح املواقع التعليمية اليت تقدم للطلبة العديد من امليزات ك %81.96حني أن نسبة

يعتمدها الطلبة حملركات  %71.58كتحميل الدروس وتبادل األفكار وتشاطر املعلومات، ونسبة
البحث من أجل  الوصول إىل املعلومة املناسبة خاصة عند عدم توفر العنوان االلكتروين واليت 

م عدة طرق للبحث كالبحث البسيط والبحث املتقدم إضافة إىل جمموعة من اخلدمات تتيح هل
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اخل، يف حني أن تصفح املواقع الترفيهية من طرف الطلبة أفراد العينة كان ...كالترمجة والتواصل
  . كوا تتناىف مع أهدافهم يف استخدام االنترنيت%32.49يف املرتبة األخرية وبنسبة 

  علمي،ما هي مصادر املعلومات اليت تعتمد عليها؟ منك حبثعندما يطلب .11

 اخليارات التكرار النسبة

 الكتب واملكتبات التقليدية الورقية       143 78.14٪
 بنوك وقواعد املعلومات 52 28.41٪
 االنترنيت 172 93.98٪

  .املصادر املعتمدة من طرف الطلبة إلعداد البحوث):36(اجلدول

على العديد من مصادر املعلومات الجناز البحوث واليت تتنوع ما بني يعتمد الطلبة 
املصادر الورقية املتمثلة يف الكتب واالت املتوفرة باملكتبات أو مصادر املعلومات احلديثة 
املتمثلة يف الوسائط الرقمية واملصادر االلكترونية املتمثلة يف الكتب واملكتبات االلكترونية 

علومات املتاحة على اخلط وهذا ما مت مالحظته من خالل إجابات أفراد العينة وخمتلف مصادر امل
تعتمد على املصادر االلكترونية املتاحة على اإلنترنيت من كتب  %93.98، حيث أن ما نسبته

ومكتبات الكترونية  ومواقع علمية تعليمية وهي أعلى نسبة ويرجع ذلك إىل سهولة التعامل مع 
اإلنترنيت اليت توفر هذه املصادر يف أقصر وقت ممكن ودون أي عناء مقابل ما يعانيه الطالب 

ومات التقليدية اليت توفرها املكتبات مبختلف أنواعها سواء يف عند اعتماده على مصادر املعل
. عدم توفر املصدر أو عدم مالءمة توقيت املكتبة للطالب جيد كل احلل يف ما يقدمه اإلنترنيت

غري أنه وبالرغم من أن العديد يقصون دور املكتبة يف الوقت احلايل إال أا ال تزال تقوم بدورها 
من أفراد العينة واليت ال تزال تعتمد على %78.14 لمستفيد وهذا ما تبينه نسبةيف تقدمي املعلومة ل

مصادر املعلومات اليت توفرها املكتبات التقليدية من كتب وجمالت وذلك راجع لقرب املكتبة 
من املستفيد خاصة  ما توفره مكتبات الكليات ملستفيديها حيث توفر له خدمة اإلعارة كل أيام 

ا اجلمعة مما يسمح للطالب استخدام املكتبة وقت ما شاء، غري أن اعتماد الطلبة األسبوع ما عد
بالرغم من اشتراك املكتبة  %28.5على قواعد وبنوك املعلومات كان بنسبة قليلة مل تتجاوز

ومأخرا  Cairnو Springer Linkاجلامعية يف العديد من قواعد املعلومات العلمية املتخصصة كقاعدة

يتيح الوصول إىل عدد كبري من قواعد املعلومات اليت تضعها وزارة التعليم العايل و  الذي Sndlال
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البحث العلمي يف خدمة الباحثني والطلبة غري أن مساءلة هده القواعد ضعيفة وهدا يرجع إىل 
  .نقص اإلعالم والتعريف ده القواعد للطلبة وعدم تكوين املستفيدين على طريقة البحث فيها

  :دمج التكنولوجيا يف العملية التعليمية:لثالثاحملور ا
  هل سبق وأن قدم لكم األستاذ درسا باالعتماد على بعض الوسائل و األجهزة التكنولوجية؟.12

  النسبة  التكرار  اخليارات
  %87.97  161  نعم

  %12.02  22  ال

  %99.99  183  اموع

  .التكنولوجية يف تقدمي الدرسمدى اعتماد األساتذة على الوسائل واألجهزة ):37(اجلدول

كما مت التطرق له يف الفصل الثاين من اإلطار النظري للدراسة فان االعتماد على 
الوسائل التعليمية واألجهزة التكنولوجية يف تقدمي الدرس يعطي العديد من امليزات للعملية 

املتعلم ،وهذا ما مت التعليمية ما يزيد يف تبسيطها وتسهيل وصول الفكرة وترسيخها يف ذهن 
من أفراد العينة سبق وأن قدم هلم درس باالعتماد على 161 التوصل إليه يف هذا السؤال حيث أن

بعض الوسائل واألجهزة التكنولوجية وهذا ما يبني وعي األساتذة ألمهية هذه الوسائل وضرورة 
 علم،غري أن نسبةإدماجها يف التعليم من أجل تطويره وحماولة تبسيط وترسيخ الفكرة للمت

مل يقدم هلا من قبل درس باالعتماد على وسائل وأجهزة تعليمية ويرجع ذلك إىل عدم 12.02%
يف  معرفة استخدام هذه األجهزة من طرف األساتذة أو أن اإلدارة ال تضع مثل هذه الوسائل

ا ال تقدم متناول األستاذ، أو أن األستاذ ال يرى ضرورة يف اعتماد هذه الوسائل واألجهزة كو
وتتنوع وتتعدد هذه الوسائل واألجهزة املعتمدة يف تقدمي الدرس ما .أي دعم للعملية التعليمية

ووسائط تكنولوجية أخرى كاألقراص %71.03،عارض البيانات%82.51 جهاز احلاسب اآليل:بني
  .لبةوكلها وسائل مساعدة يف تقدمي احملتوى التعليمي واستيعابه من قبل الط.%80.32وغريها
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  ترى استخدام الوسائل واألجهزة التكنولوجية يف تقدمي املادة التعليمية؟ كيف.13
  النسبة  التكرار  اخليارات

  %76.50  140  فاعلة ومدعمة إىل حد كبري

  %80.87  148  تساعد يف فهم املادة التعليمية

  %1.09  02  ليس هلا أي تأثري يف فهم املادة التعليمية

  .الوسائل واألجهزة التكنولوجية يف فهم واستيعاب املادة التعليميةدور ):38(اجلدول

كما مت اإلشارة إليه سابقا فان تقدمي الدرس باالعتماد على بعض الوسائل التعليمية 
واألجهزة التكنولوجية يقدم العديد من امليزات للعملية التعليمية، وحماولة منا معرفة خمتلف هذه 

طرح هذا التساؤل حيث اتفق أغلب أفراد العينة على أن هذه الوسائل  امليزات يف نظر الطلبة مت
خاصة يف وجود صور وتوضيحات واليت تساعد  %80.87تساعد على فهم املادة التعليمية بنسبة

هذه الوسائل يف عرضها وتقريب الصورة أكثر لطالب،إضافة إىل أا فاعلة ومدعمة إىل حد 
حملاضرات حيث كرب القاعات وكثرة أعداد الطلبة ما يف حصص ا خاصة %76.50 كبري بنسبة

يف حني أن اثنان من . من دون اعتماده على هذه األجهزة يصعب من وصول الفكرة للطالب
يروا أن هذه الوسائل ال تقدم أي دعم كوا تشتت انتباه الطالب  %1.09 أفراد العينة ومبا نسبته

  .من تركيزه على املادة العلمية وجتعله يركز على هذه الوسائل واألجهزة أكثر
  ما هي الفائدة من استخدام الوسائل التعليمية واألجهزة التكنولوجية؟.14

  النسبة  التكرار  اخليارات
  %50.81  93  مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير التعليم

  %84.15  154  تسهل يف فهم و استيعاب املادة التعليمية

من خالل حركية  القضاء على امللل خالل الدرس
  الصورة

73  39.89%  

  .اهلدف من استخدام الوسائل التعليمية واألجهزة التكنولوجية يف العملية التعليمية):39(اجلدول

من أجل معرفة رأي الطلبة حول استخدام هذه الوسائل واألجهزة ومدى إدراكهم ملا 
هذا التساؤل ليكشف عن من فوائد وتسهيالت ملختلف عناصر العملية التعليمية جاء  تقدمه

وهي أعلى نسبة ألفراد العينة  %84.15 رأي الطلبة حول هذه االستخدامات، حيث أن ما نسبته
ترى أنه ال بد من استخدام هذه الوسائل يف العملية التعليمية كوا تساهم بطريقة فعالة يف فهم 

لك  اإلحصائيات اليت واستيعاب احملتوى العلمي كما بينته العديد من اإلحصائيات ومثال ذ
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مما %30، ومما يسمع%20، ومما يقرأ %10حيث أن اإلنسان يتذكر: Philipsقدمتها مؤسسة
وهذا ما يؤكد .مما يقوله ويفعله%90و  مما يقوله %80، ومما يسمع ويشاهد معا %50، ويشاهد

ها يف على إيصال املعلومة للمستفيد وترسيخ على ضرورة دمج التعليم مع وسائل أخرى تساعد
أن استخدام الوسائل التعليمية واألجهزة  من أفراد العينة %50.81يف حني أشارت نسبة. ذهنه

التكنولوجية يف العملية التعليمية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير التعليم وحىت 
ال يبقى هذا القطاع املهم والضروري لتقدم اتمعات وتطورها معزوال عن كل تطور 

حيث أن اتمعات املتقدمة هي اتمعات املهتمة بالتعليم وتطوير البحث العلمي والذي .قدموت
تنعكس نتائجه على خمتلف القطاعات األخرى، لذا كان ال بد من استغالل التطورات 
التكنولوجية يف جمال التعليم من أجل توسيع نطاق االستفادة منه وتعميم التعليم للجميع يف كل 

  .انمكان وزم
يروا أن اعتماد هذه التكنولوجيات يف العملية  %39.89فرد من أفراد العينة ومبا نسبته 73غري أن   

التعليمية هلدف القضاء على امللل خالل الدرس من خالل حركية الصورة، كون تقدمي الدرس 
ماد  على بالطريقة التقليدية من خالل اإللقاء ممل بالنسبة للطالب ما جيعل األمر ضروري لالعت

  .وسائل وأجهزة تساعد يف إيصال احملتوى التعليمي للطالب بطريقة فاعلة
  هل تتعاملون خبدمة الربيد االلكتروين مع األساتذة؟.15

 النسبة التكرار اخليارات
%80.32 147 نعم  

%19.67 36 ال  

%99.99 183 اموع  

  .الربيد االلكتروينالتعامل ما بني األساتذة و الطلبة من خالل ):40(اجلدول

إن النظريات احلديثة للتعليم تنص على إخراج كل من األستاذ والطالب من قوقعته 
فاألستاذ ال بد أن يتحرر من جمرد أنه ملقن للمعلومات والطالب من متلق هلا إىل عملية تفاعلية 

يات جديدة تشاركية تتعدى جدران املؤسسة التعليمية، لذا كان البد من إجياد طرق واستراتيج
 %80.32 للتفاعل والتواصل خارج األوقات النظامية، وهذا ما أكده أغلب أفراد العينة وبنسبة

والذين يتعاملون خبدمة الربيد االلكتروين مع األساتذة كوا وسيلة ناجعة لالتصال فيما بينهم 
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والطلبة من و الغرض من التواصل بني األساتذة .من جهة وبينهم وبني األساتذة من جهة أخرى
  :خالل الربيد االلكتروين كما بينته إجابات الطلبة أفراد العينة مبينة يف اجلدول التايل

 النسبة التكرار اخليارات                                 

%59.01 108 اإلجابة على التساؤالت و االستفسارات  

%77.04 141 إرسال واستالم الفروض والواجبات  

وتشارك املعلومات إرسال الدروس  23 12.56%  

  .هدف التعامل بني األساتذة و الطلبة من خالل الربيد االلكتروين): 41(اجلدول

إن خدمة الربيد االلكتروين واليت تتيحها العديد من حمركات البحث تسمح بدورها من 
اخل ...لفاتتقدمي العديد من اخلدمات كالتراسل والتواصل املباشر وغري املباشر، حتميل ونقل امل

من أكثر اخلدمات االلكترونية املستعملة ما بني األستاذ والطالب، ويتمثل هذا  لذا تعترب
وذلك كون األساتذة %77.04االستعمال غالبا يف إرسال واستالم الفروض والواجبات بنسبة

يكلفون يف أغلب األحيان طلبتهم بأعمال وواجبات مرتلية ملعرفة مدى إدراكهم و فهمهم 
أو تكليفهم ببحوث إلحاطة أكثر باملوضوع ويكون تقدمي هذه    للمادة العلمية املقدمة

الواجبات والبحوث وعرضها من خالل الربيد االلكتروين نظرا لضيق الوقت أو احلفاظ على 
لإلجابة على  %59سرية املعلومات مابني األستاذ والطالب خاصة عند عرض النتائج، ونسبة

سارات  كون الطالب يف معظم األحيان يفهم املادة العلمية غري أنه عند التساؤالت واالستف
مراجعته هلا تظهر له مجلة من االستفسارات والتساؤالت اجلديدة واليت ال جيد هلا احلل إال من 
خالل التواصل مع أستاذ املادة أين جيد الربيد االلكتروين هو احلل املناسب لطرح استفساراته 

تتعامل بالربيد االلكتروين من أجل إرسال الدروس  %12.56ني أن نسبة وتساؤالته، يف ح
وتشارك املعلومات حيث أن العديد من األساتذة يعتمدون احلصص احلضورية من أجل الشرح 

على االستفسارات يف حني أن املادة العلمية تقدم وترسل للطلبة من خالل هذه اخلدمة  واإلجابة
  .اليت تتيحها االنترنيت

  
  
  
 



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

151 
 

  :اجتاهات الطلبة حنو التعليم االلكتروين جبامعة سكيكدة:احملور الرابع
  هل متلك حساب يف منصة التعليم االلكتروين اليت يتيحها املوقع االلكتروين للجامعة؟.16

 النسبة التكرار اخليارات
  %47.54  87 نعم

  %52.46  96 ال

  %99.99  183 اموع

امتالك الطلبة حلساب يف منصة التعليم االلكتروين املتوفرة على املوقع االلكتروين جلامعة ): 42(اجلدول
  .سكيكدة

العديد من اجلامعات اجلزائرية تعرض جمموعة من اخلدمات عرب مواقعها االلكترونية  إن  
املكتبة من خالل واليت تتيح من خالهلا للطلبة االستفادة من هذه اخلدمات و املتمثلة أساسا يف 

اخل، وعند سؤال ...يف الفهرس على اخلط، منتديات الطلبة ومنصة للتعليم االلكتروين  البحث
الطلبة حول امتالكهم حلسابات الكترونية مبنصة التعليم االلكتروين كان أغلبيتهم ال ميلكون 

ف ذه السبب يف ذلك يرجع إىل نقص التعريو  %52.46حسابات ذه املنصة وذلك بنسبة
متلك حسابات ذه املنصة % 47.54 املنصة وخمتلف اخلدمات اليت تقدمها، يف حني أن نسبة

وذلك لعلمها بتوفر هذه اخلدمة من خالل املوقع االلكتروين للجامعة ما مسح هلم بإنشاء 
حسابات لالشتراك ذه املنصة واالستفادة من مجلة اخلدمات اليت تقدمها، وقد مت تعرف الطلبة 

  :على هذه املنصة عن طريق الزمالء واألساتذة واجلدول املوايل يوضح ذلك

 النسبة التكرار اخليارات
%00 00 إدارة اجلامــعة  

%71.26 62 األسـاتذة  

%25.28 22 الزمـالء  

%3.44 03 املوقع االلكتروين للجامعة  

%99.98 87 اموع  

  .اجلهات املشجعة للطالب للتسجيل مبنصة التعليم االلكتروين جلامعة سكيكدة): 43(اجلدول

حيث أنه ما ميكن مالحظته من هذا اجلدول هو الغياب التام لإلدارة يف التعريف ذا 
حيث  ،%100املشروع أو التشجيع على التسجيل به خاصة وأنه مشروع موجه للطالب بنسبة
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وتقدميه للفئة املوجه إليها من أهم عوامل جناحه وتطوره، يف  يعترب التعريف بأي مشروع جديد
وذلك إلدراكهم بأمهية  %71.26حني جند تشجيع األساتذة على االشتراك ذه املنصة كان بنسبة

هذه اخلدمات للطالب وما ميكن أن تقدمه هلم من دعم يف العملية التعليمية ، حيث تكون منصة 
  ليمية جمتمعة ومعتمدة على أسلوب متطور لتقدمي املادة التعليمية لتالقي كل عناصر العملية التع

تعرفت على هذه املنصة من خالل الزمالء، مبعىن  %25.38إضافة إىل أن نسبة. احملتوى العلمي أو
أن الطلبة الذين مت تعريفهم ذه املنصة وخمتلف اخلدمات اليت تقدمها من طرف األساتذة قاموا 

ءهم ا ،أي أن طريقة التعريف ذه املنصة  للطلبة غري مضبوطة بشكل بدورهم بتعريف زمال
للطلبة الذين تعرفوا على  %3.44 يف حني تبقى نسبة.رمسي وليست من أولويات إدارة اجلامعة

من خالل املوقع االلكتروين للجامعة وهي نسبة ضعيفة جدا كون هذا ) اخلدمة(هذا املشروع
اسب به أو حىت حيز مهم على املوقع االلكتروين للجامعة أو حىت املشروع مل يلق التعريف املن

  .عبارة مالئمة  بألوان جذابة جتعل املتصفح يتشوق ملعرفة ما تتضمنه 
كيف جتد استخدام هذه املنصة؟.17  

 النسبة التكرار اخليارات
%95.40 83 سهـل  

%4.59 04 صعب نوعا ما  

%00 00 صعب  

%99.99 87 اموع  

  .استخدام منصة التعليم االلكتروين من طرف الطلبة): 44(اجلدول

الذين ميلكون حسابات مبنصة التعليم االلكتروين والذي يتيحه إن أغلبية أفراد العينة و
املوقع االلكتروين جلامعة سكيكدة يرون أن استخدام هذه املنصة سهل ويف استطاعة أي طالب 

جد بسيط إذ البد أن متتلك مسبقا على بريد الكتروين أين يتم تفعيل  استخدامها، فالتسجيل ا
وبعد فتح حساب ذه املنصة ميكن للطالب االنتقال فيها واإلطالع على .احلساب من خالله 

ترى أنه توجد  %4.59 ما شاء من امللفات حسب السنوات الدراسية أو املواد التعليمية،ونسبة
ذه املنصة ولعلها فئة جتد صعوبات يف استخدام احلاسب اآليل صعوبة نوعا ما يف استخدام ه

  .بصفة عامة أو أن بعض الروابط ذه املنصة غري نشيطة
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هل تلقيت تكوينا يف اجلامعة حول استخدام منصة التعليم االلكتروين؟.18  

 النسبة التكرار اخليارات
%5.74 05 نـعم  

%94.25 82 ال  

%99.99 87 اموع  

  .تكوين طلبة جامعة سكيكدة على استخدام منصة التعليم االلكتروين): 45(اجلدول

يعترب تكوين املستفيدين أو املستخدمني ألي مشروع جديد من أساسيات جتسيده من 
أجل تبيني وشرح طريقة عمله وتسهيل االستفادة منه، غري أن املالحظ يف مشروع التعليم 

لتكوين الطلبة  املستفيدين من هذا املشروع  وذلك  االلكتروين جبامعة سكيكدة مل يعط أمهية
على عكس األساتذة الذين نظمت هلم العديد من الدورات التكوينية كما هو . %94.25 بنسبة

تلقت تكوينا حول هذا النمط من % 5.74 مبني يف نتائج استبيان األساتذة، يف حني أن نسبة
إنشائها وهي فئة طلبة ختصص اإلعالم اآليل و عن طريقة استخدام هذه املنصة وحىت   التعليم 

الذين هلم مقياس التعليم االلكتروين والذين يتناولون فيه كل ما يتعلق بإنشاء منصة للتعليم 
  .اخل...االلكتروين من برجميات إلنشاء الدرس وتقدميه وبرجميات للتقييم 

عليم االلكتروين على املوقع ما هو تقييمك للتعليم االلكتروين الذي يقدم من خالل منصة الت.19
 االلكتروين جلامعة سكيكدة؟

 النسبة التكرار اخليارات
%9.19 08  فعال وبإمكانه أن يعوض العملية التعليمية التقليدية  

%83.90 73  داعم للعملية التعليمية غري أنه ال ميكن أن يعوضها  

%6.89 06  ميكن االستغناء عنه كونه ال يقدم أي دعم للعملية التعليمية  

  .تقييم الطلبة للتعليم االلكتروين جبامعة سكيكدة): 46(اجلدول

من بني مجلة االقتراحات اليت مت وضعها أمام الطلبة أفراد العينة واملستخدمني ملنصة 
على  %83.90 التعليم االلكتروين من أجل تقييم ما يقدم من خالهلا كانت أعلى نسبة واملتمثلة يف

أن ما يقدم من خالل هذه املنصة من دروس و شروحات ميكن أن يدعم العملية التعليمية 
التقليدية غري أنه ال ميكن أن يعوضها إذ أن الدروس املقدمة من خالل هذه املنصة تفتقد 
للتفاعلية بني الطالب واألستاذ من جهة وما بني الطالب واحملتوى العلمي من جهة أخرى خاصة 
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ترى أنه  %9.19 ، يف حني أن نسبة PDFأو Word روس املقدمة هي يف غالبها ملفاتوأن الد
فاعل و بإمكانه أن يعوض العملية التعليمية التقليدية كون املنصة تتوفر على جمموعة من 

وبالتايل تعترب هذه الدروس كمرجع ميكن استفادة الطالب منها  ااألساتذة  الدروس اليت يضعها
ترى أنه ميكن االستغناء عن هذا النمط من التعليم ألنه ال  ٪6.89  حني أن نسبةوقت ما شاء، يف

يقدم أي دعم للعملية التعليمية كون الدروس املقدمة على هذه املنصة هي دروس مكررة ملا مت 
تقدميه خالل الدرس إضافة إىل الغياب التام للتفاعلية اليت تعطي طابعها اخلاص هلذا النوع من 

  .التعليم 
ما هي األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل التوجه إىل التعليم االلكتروين باجلامعة .20

  اجلزائرية؟
 النسبة التكرار اخليارات

.املساعدة يف مواجهة الطلب املتزايد على التعليم العايل  84 45.90٪  

.إتاحة فرصة للتعليم املستمر  93 50.81٪  

.واملعرفية وتقليص الفجوة بني اتمعاتاستيعاب الثورة التكنولوجية   120 65.57٪  

.القضاء على العديد من سلبيات التعليم التقليدي  127 69.39٪  

  .أهداف التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية): 47(اجلدول

إن التوجه حنو التعليم االلكتروين يعطي العديد من املميزات ملختلف عناصر العملية      
التعليمية واليت ميكن من خالهلا حتدي الطريقة التقليدية يف تقدمي املادة العلمية من خالل القضاء 

كان من على مجلة من النقائص والسلبيات اليت حتد من جناعة وكفاءة التعليم االلكتروين، ولذا 
أهداف هذا النمط اجلديد من التعليم املساعدة على مواجهة الطلب املتزايد على التعليم العايل 

خاصة وأنه املالحظ يف السنوات األخرية زيادة أعداد الطلبة يف مستويات ٪45.90 وذلك بنسبة
موعة من التعليم اجلامعي مما جيعل اجلامعات وخاصة يف الدول النامية ومنها اجلزائر أمام جم

املشاكل والعراقيل الستيعاب األعداد اهلائلة من الطلبة الوافدين إليها، فكان التعليم االلكتروين 
والذي يدخل ضمنه اجلامعات املفتوحة أو اجلامعات االفتراضية وكما هو معمول يف اجلزائر 

يف استقبال  ومنتشر بكثرة التعليم عن بعد أو جامعة التكوين املتواصل واليت تساهم بدورها
وذلك أن التعليم االلكتروين يتيح الفرصة  ٪50.81وتكوين أعداد هائلة من الطلبة،مث تليها نسبة 

 تعطي الفرصة للتعليم أو التعليم مدى احلياة حيث أن مواقع التعليم االلكتروين للتعليم املستمر



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

155 
 

امي التقليدي، قيود كعامل السن مثال وهو عكس ما حيدث يف التعليم النظ أو بدون شروط
من أفراد العينة إىل أن تطبيق التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية يعترب ٪65.57كما أشارت نسبة

حال البد منه من أجل استيعاب الثورة التكنولوجية وتقليص الفجوة املعلوماتية  بني اتمعات، 
التعليمية واالستفادة من  إذ أنه ال بد من تطبيق خمرجات التكنولوجيات احلديثة يف العملية

خمتلف التقنيات اليت تعود بالفائدة على خمتلف عناصر العملية التعليمية وكانت أعلى نسبة من 
ترى أن التعليم االلكتروين جاء من أجل القضاء على مجلة ٪69.39أفراد العينة واملتمثلة يف

لتعليم االلكتروين من القضاء على السلبيات أو العراقيل اليت يعاين منها التعليم التقليدي فكان ا
  .هذه السلبيات وحماولة إىل دعم التعليم التقليدي وتطويره

كيف ترى التوجه حنو التعليم االلكتروين يف اجلامعة اجلزائرية؟.21  
 النسبة التكرار اخليارات

٪96.72 177 ضـروري  

٪3.27 6 غري ضروري  

99.99٪ 183 اموع  

  .التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائريةالتوجه حنو ): 48(اجلدول

من أجل معرفة رأي الطلبة ومدى تقبلهم لفكرة تطبيق التعليم االلكتروين باجلامعة 
اجلزائرية مت وضع هذا التساؤل والذي أوضع أن غالبيتهم يرون ضرورة يف حتول اجلامعة 

ذلك  ٪96.72وغريها وذلك بنسبةأو اجلامعات املفتوحة  اجلزائرية حنو طريق التعلم االلكتروين
كوم على علم مبا سيقدمه هذا النمط من التعليم من فوائد ومميزات ملختلف عناصر العملية 
التعليمية والقضاء على العديد من املشاكل اليت يعاين منها كل من الطالب واإلدارة اجلامعية يف 

رى أنه ال ضرورة لتحول اجلامعة ت ٪3.27 النمط التقليدي من التعليم اجلامعي، غري أن نسبة
اجلزائرية إىل منط التعليم االلكتروين خاصة يف الوقت احلايل نظرا لغياب ثقافة تطبيق تكنولوجيا 
املعلومات يف اال التعليمي لدى اتمع اجلزائري وأن الفكرة البد هلا أن تكون على أسس 

  .وركائز صلبة من أجل االستفادة الفعلية منها
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  هل اجلامعة اجلزائرية قادرة على تطبيق التعليم االلكتروين بكل كفاءة وفعالية؟.22
 النسبة التكرار اخليارات

٪39.34 72 نعـم  

٪60.65 111 ال  

٪99.99 183 اموع  

  .قدرة اجلامعة اجلزائرية على تطبيق التعليم االلكتروين):49(اجلدول

إن إجابات الطلبة أفراد العينة كانت مابني متفائل ومتشائم لقدرة اجلامعة اجلزائرية     
ترى أن اجلامعة  ٪60.65 على تطبيق هذا املشروع، ونسبة املتشائمني كانت أكرب حيث أن نسبة

وفاعلية واالستفادة منه  بكل جناعة تطبيق مشروع التعليم االلكترويناجلزائرية غري قادرة على 
لتطوير خمرجاا وتكوين طلبتها خاصة يف ظل املعطيات احلقيقية املتوفرة يف اجلامعات اجلزائرية 
أين غياب التجهيزات والتكنولوجيات احلديثة، نقص التكوين والتأطري ملوظفيها إضافة إىل 

دولة املطبق ا، إذ أن ما غياب الدراسات اجلدية للمشروع واليت ميكن أن تعطيه طابع خاص لل
جنح يف دولة ما ليس بالضرورة أن ينجح باجلزائر كون كل بلد له خصائصه وخصائص جامعته 
وبالتايل طلبته، إذ البد من دراسة مسبقة للمشروع تبني متطلباته اليت ال بد من توفرها على 

مكان اجلامعة اجلزائرية ترى انه بإ ٪39.34يف حني أن نسبة. أرض الواقع قبل الشروع يف تطبيقه
تطبيق مشروع التعليم االلكتروين بكل جناعة وفاعلية شرط أن يأخذ املشروع بأمر جدي ابتداءا 

  . من اإلرادة الصارمة للوزارة الوصية وصوال إىل االستعداد النفسي للطالب لتحويل منط تعلمه
  :النتائج يف ضوء الفرضيات.6.6

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة خمتلف العوامل واملقومات اليت تساعد 
بسكيكدة والتعرف على العراقيل 1955أوت20وتشجع على تطبيق التعليم االلكتروين جبامعة 

واملشاكل اليت تقف أمام التطبيق الفعال هلذا النمط من التعليم يف جامعة سكيكدة من أجل 
كونه يف اخلطوات األوىل لتطبيقه ما جيعل إمكانية تدارك األخطاء والنقائص التقييم األويل لسريه 

ودعم املقومات جلعله نظام فعال ويعطي الفعالية والنجاعة املنتظر حتقيقها للعملية التعليمية وهذا 
ما حولنا الكشف عليه من خالل التحقيق يف مجلة الفرضيات اليت حددناها يف بداية الدراسة 

  :تائجها كالتايلوقد كانت ن
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بسكيكدة قادرين على التعامل واستعمال خمتلف  1955أوت20طلبة جامعة : الفرضية األوىل
  .وسائل وتكنولوجيات املعلومات

إن تبين أي مشروع وحماولة تطبيقه يستدعي توفر خمتلف الدعائم والركائز األساسية اليت 
وقدرات الستخدام خمتلف تعترب ضرورية لنجاح املشروع، وامتالك الطلبة ملهارات 

التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال يعترب أوىل ركائز هذا املشروع كون الطالب هو 
املستفيد األول منه وعدم مقدرته على استخدام وسائل االتصال واملعلومات جتعله غري قادر على 

صحة هذه الفرضية حيث أن االستفادة من هذا املشروع بالطريقة املثلى ، لذا حاولنا التأكد من 
  .تأكيد صحتها يتوفر لنا أوىل دعائم التطبيق الفعال للتعليم االلكتروين

وقد حتققت هذه الفرضية كون أغلب إجابات أفراد العينة بينت أم ال يواجهون أي 
 ٪ 3.82ونسبة، ٪100يف استخدام خمتلف وسائل وتكنولوجيات املعلومات بنسبة صعوبة أو مشكل

لك جهاز حاسب أيل واألغلبية متلك حواسيب سواء شخصية حممولة أو مشتركة مع فقط ال مت
متلك حواسيب خاصة حممولة ما يعطيها الفرصة األوفر الستعماهلا يف كل  ٪46.44العائلة ونسبة 

ما يكسبهم  ٪86.93يف خدمة االنترنيت بنسبة زمان ومكان، ويقدر عدد الطلبة املشتركني
مهارات واستراتيجيات متنوعة لإلحبار والبحث يف اإلنترنيت واالستفادة من خمتلف اخلدمات 

وتدعم  .منهم تقضي أكثر من ساعة يوميا يف استخدامه ٪74.86اليت تقدمها، خاصة أن نسبة
مة هذا االستخدام اجلامعة من خالل توفريها لفضاءات باملكتبة اجلامعية املركزية مزودة خبد

بعلمها بتوفر هذه خلدمة باملكتبة مما ميكنهم ٪96.72االنترنيت لصاحل الطلبة حيث أكدت نسبة 
تقدر أن قدرا على ٪ 61.74من االستفادة من هذه اخلدمة داخل أسوار اجلامعة ما جيعل نسبة

وان . ممتازة وهذا كوم يصلون إىل نتائج حبث ترضيهم٪17.48يف االنترنيت جيدة و البحث
على امتالكهم ملهارات حبث جتعلهم يف  للمواقع التعليمية  دليل% 81.96فح الطلبة بنسبةتص

إضافة إىل اعتبار االنترنيت هي أكثر املصادر .إطالع دائم على اجلديد يف جماالت حبثهم
، وكلها دالئل على توفر املهارات %93.98املعلوماتية اليت يعتمدها الطلبة وهذا بنسبة

من التعامل مع خمتلف وسائل وتكنولوجيات  الالزمة لدى الطالب واليت متكنه واالستراتيجيات
  .املعلومات
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بسكيكدة على خمتلف الوسائل التعليمية 1955أوت20يعتمد أساتذة جامعة:الفرضية الثانية
  .والتكنولوجية لدعم العملية التعليمية

 لعملية التعليمية التقليديةإن دمج تكنولوجيات املعلومات والوسائل التعليمية احلديثة يف ا
من طرف األستاذ يبني مدى اكتسابه لثقافة تعليمية متطورة ، فكما بينته العديد من الدراسات 
والتجارب أن االعتماد على هذه الوسائل والتكنولوجيات يف العملية التعليمية يعطي العديد من 

مرحلة أساسية لالنتقال حنو التعليم املميزات ملختلف العناصر املكونة هلا، كما أا تعترب 
االلكتروين كون تطبيقها ودجمها يف العملية التعليمية التقليدية يوفر لنا بنية حتتية تكنولوجية 

وقد مت إثبات صحة .على السلوك السليب اجتاه تغيري منط التعليم التقليدي   إضافة إىل التغلب
أفراد العينة سواء كانوا أساتذة أو طلبة  هذه الفرضية من خالل اإلجابات املختلفة لكل من

حول هذه الفكرة، حيث مت إثبات أن األساتذة يعتمدون بصفة كبرية على هذه التكنولوجيات 
ابتدءا من حتضري الدرس إىل تقدميه حيث هناك تنوع يف املصادر املعتمد عليها من طرف األستاذ 

 ،وأكدت٪93.05نترنيت بنسبةواإل ٪100كانت بنسبة لتقدمي الدرس خاصة أن الورقية
من األساتذة على اعتمادهم على وسائل وأجهزة تكنولوجية لتقدمي الدرس، وهو ٪91.66نسبة

على تلقيهم للدرس باستخدام هذه  ٪87.97أيضا ما دعمته إجابات الطلبة حيث أكدت نسبة
ومن مجلة ما سبق ميكن القول أن فرضية اعتماد أساتذة . الوسائل احلديثة

على خمتلف الوسائل التعليمية والتكنولوجية لدعم العملية التعليمية قد 1955أوت20جامعة
  .حتققت

بسكيكدة على اإلنترنيت للتواصل مع طلبتهم 1955أوت20يعتمد أساتذة جامعة:الفرضية الثالثة
  .كخطوة أوىل للتوجه حنو التعليم االلكتروين

حيث يعترب اإلنترنيت العمود الفقري للتعليم االلكتروين، وحىت تكتمل فكرة تبين التعليم 
االلكتروين جبامعة سكيكدة كان ال بد أن يكون استخدام خمتلف التقنيات أو اخلدمات اليت 

إضافة إىل تعود كل من الطالب  .يتيحها االنترنيت يف العملية التعليمية واالستفادة من مميزاا
األستاذ على اخلروج من الروتني التقليدي لسري العملية التعليمية واليت تستدعي الضرورة و

غري أن ثقافة االنترنيت غري بعيدة عن جمتمعنا ،تطويرها وجعلها تتماشى مع تطور اتمعات
اجلزائري وهذا ما أكد كل أفراد عينة الدراسة من األساتذة حيث يستخدمونه بصفة 



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

159 
 

واليت تتجلى أساسا يف خدمة الربيد ٪100، وخباصة للتواصل مع الطلبة بنسبة٪93.05يوميةبنسبة
جمموعات النقاش  ، إضافة إىل٪80.32والطلبة بنسبة٪100االلكتروين واليت أكدها األساتذة بنسبة

 تعددت أهداف هذا التواصل حيث حددها األساتذة يف اإلجابة على ، وقد٪88.88بنسبة 
 واإلجابة ٪77.04الفروض والواجبات بنسبة الطلبة يف إرسال واستالمو ٪88.88التساؤالت بنسبة

من أساتذة عينة الدراسة  ٪40.27 يف حني أن نسبة.٪59.01على التساؤالت واالستفسارات بنسبة
 PDF ,PTT ,Word سبق هلا وقدمت درسا من خالل االنترنيت أين تنوعت صيغة عرضه ما بني

 كتروين للجامعة األكثر استعماالوقد كانت منصة التعليم االلكتروين  اليت يتيحها املوقع االل
مما . ٪31.03ومن خالل الربيد االلكتروين بنسبة  ٪55.17إلتاحة الدرس الكترونيا وذلك بنسبة

 .يؤكد حتقق الفرضية الثالثة
الستعداد للتحول حنو التعليم بسكيكدة يف أمت ا1955أوت20أساتذة جامعة  :الفرضية الرابعة

  .   االلكتروين
يعترب كل من األستاذ والطالب الركيزة األساسية يف العملية التعليمية، وغياب أحدمها 

وتكوينهما على دخول هذه  يعين ايار العملية التعليمية لذا كان البد من االهتمام اجليد ما
فلتبين هذه الفكرة كان البد على األستاذ من جهته اإلملام مبختلف .املنظومة التعليمية اجلديدة

غري أن أغلبية أساتذة جامعة  عناصر إنشاء درس الكتروين وإتاحته على املنصة
تروين استخدام خمتلف الربجميات اخلاصة بإنشاء درس الك بسكيكدة ال جييدون1955أوت20

على أم مل يتلقوا تكوينا حول التعليم  ٪84.72، وهذا ما تؤكده أيضا نسبة٪83.33بنسبة
االلكتروين  وباقي النسبة تلقت تكوينا يف حني أنه مل يكن بصفة مستمرة حيث امجع أفراد 

،وقد كان ٪81.81العينة الذين تلقوا تكوينا أن مدته احنصرت مابني أسبوع وأسبوعني بنسبة
ا حمليا أي نظم من طرف جامعة سكيكدة خبلية التعليم االلكتروين والتعليم املتلفز، تكوين

وقد   ٪54.54ومشاركة البعض منهم يف دورات تكوينية نظمتها جامعات أخرى وذلك بنسبة
وغياب . ال من حيث املدة وال من حيث احملتوى ٪95.83قيمه كل األساتذة على انه كاف بنسبة

ن جيعل األستاذ غري ملم بأساسيات موضوع التعليم االلكتروين مما جيعله أو النقص يف التكوي
وبالتايل عدم حتقق .بعيد نوعا ما عن االستعداد الفعلي والفعال للتوجه حنو هذا النمط من التعليم

  .الفرضية الرابعة
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وعي كل من طلبة وأساتذة جامعة سكيكدة بأمهية التعليم االلكتروين يف :الفرضية اخلامسة
   .الوقت احلايل

إن الوعي بأمهية املوضوع ومعرفة خمتلف امليزات اليت ميكن أن يقدمها جيعل الفرد يف  
مثابرة دائمة ملعرفة األكثر حول هذا املوضوع من أجل االستفادة القصوى منه حيث بينت 

من األساتذة على ضرورة التحول حنو التعليم االلكتروين يف العصر احلايل كونه يقدم  ٪ 69نسبة
الدعم الفاعل لكل العناصر املكونة للعملية التعليمية سواء للطالب أو األستاذ أو للمحتوى 

ضرورة يف توجه اجلامعة اجلزائرية ٪96.72العلمي وهو ما أكده بدورهم الطلبة حيث ترى نسبة 
مط اجلديد من التعليم وكونه يساعد يف استيعاب الثورة املعرفية والتكنولوجية ويقضي هلذا الن

  . وهذا ما يؤكد صحة هذه الفرضية . على العديد من سلبيات التعليم التقليدي
  :النتائج العامة .7.6

من خالل حتليل مجلة املعلومات اليت مت التوصل إليها من خالل االستبيان والدراسة  
  :مت التوصل إىل مجلة من النتائج اليت ميكن حتديدها يف النقاط التالية النظرية

التعليم االلكتروين مظهر من مظاهر جمتمع املعلومات والناتج عن دمج التكنولوجيات  •
  .احلديثة للمعلومات واالتصاالت يف املنظومة التعليمية

ايري واملواصفات احملددة من إن التعليم يف البيئة الرقمية االلكترونية حتدده مجلة من املع •
  .قبل منظمات وهيئات دولية وعاملية متخصصة

  .بسكيكدة يف املراحل األوىل لتطبيق التعليم االلكتروين1955أوت20تعترب جامعة  •
  بسكيكدة على خمتلف خدمات االنترنيت للتواصل1955أوت20يعتمد أساتذة جامعة  •

  . مع طلبتهم خارج أوقات اجلامعة
 1955أوت20بالرغم من النقائص املالحظة على منصة التعليم االلكتروين جلامعة  •

بسكيكدة إال أا تقدم  دعما للعملية التعليمية من خالل القضاء على العديد من 
  . املشاكل يف العملية التعليمية التقليدية

بسكيكدة 1955وتأ20نقص اإلمكانيات املادية املتوفرة لتطبيق التعليم االلكتروين جبامعة  •
يعترب أول مشكل حيد من توسيع تطبيق هذه الفكرة لدى الطاقم الفين القائم على هذا 

  .املشروع
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بسكيكدة حول التعليم االلكتروين يعترب أساس 1955أوت20نقص تكوين أساتذة جامعة  •
 .عن استخدام هذا النمط من التعليم  ابتعادهم

  بسكيكدة جمموعة 1955أوت20حيد االستخدام الفعلي ملنصة التعليم االلكتروين جبامعة  •
واملنبثقة أساسا من نقص اإلرادة الفعلية لإلدارة العليا للتحول حنو هذا  من العوائق 

 .املشروع
  :االقتراحات.8.6

من خالل مجلة النتائج اليت مت التوصل إليها ومن خالل اقتراحات كل من األساتذة 
والطلبة اليت مت طرحها يف استمارة االستبيان لتطوير التعليم االلكتروين جبامعة جامعة 

بسكيكدة وجعله يقوم على أسس وركائز وطيدة منذ بداياته إضافة إىل أرائهم يف  1955أوت20
 :ائرية للتعليم االلكتروين مت التوصل إىل املقترحات التاليةحتول اجلامعة اجلز

  .التعبئة االجتماعية لدى أفراد اتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم §
حتسيس اإلدارة العليا باجلامعة لضرورة االهتمام بالتعليم االلكتروين وتطويره ذلك كوا  §

  . وريات للنهوض بهاملسؤول األول على توفري خمتلف احلاجيات والضر
حتديد هيئة تعليمية دائمة تتعلق مهمتها األساسية باالهتمام باملنصة و مساعدة األساتذة  §

  .على تصميم الدروس باستخدام الربجميات املختلفة إلنشاء درس الكتروين
 توفري البنية التحتية هلذا النوع من التعليم وتتمثل يف إعداد الكوادر البشرية املدربة وتوفري §

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت هي أساس هذا النوع من التعليم
بسكيكدة وخاصة خلية التعليم االلكتروين والتعليم املتلفز 1955أوت20على جامعة §

  .االهتمام أكثر باإلعالم والتعريف ذه املنصة لكل فئات الطلبة باجلامعة 
 سواء الطلبة أو األساتذة أو القائمني االهتمام بتكوين الفاعلني يف التكوين االلكتروين §

  . على هذا التعليم من أجل االستفادة القصوى من التقنية
ميكن تطوير التعليم االلكتروين واالهتمام به أكثر يف اجلزائر من خالل التبين الفعلي  §

  .والصارم للدولة ملشروع التعليم االلكتروين باجلامعات اجلزائرية
ختلفة لتطوير التعليم االلكتروين مع اجلامعات املتقدمة يف هذا ترشيد وتوحيد اجلهود امل §

  .اال كجامعة التكوين املتواصل واالستفادة من خرباا
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  :خـــامتة

لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أكثر القطاعات تغريا وتطورا 
حيث يعترب جمال التعليم من أكثر األنظمة . وأصبحت ذات عالقة وطيدة مبختلف القطاعات

تأثرا بالتكنولوجيا والذي نتج عنه التعليم االلكتروين الذي يعتمد بصفة أساسية على آخر 
ت واالتصال والذي حقق نقلة نوعية يف طرق وأساليب وأمناط تطورات تكنولوجيا املعلوما

تقدمي التعليم حيث قضى على العديد من السلبيات اليت تعانيها املنظومة التعليمية التقليدية،ومثال 
ذلك اجلامعات اجلزائرية اليت تعيش املراحل األوىل لتجسيد هذا املشروع على أرض الواقع 

واحدة من هذه اجلامعات اليت تسعى بكل السبل إىل تطبيقه  بسكيكدة 1955أوت20وجامعة .
  :خلصت له  الدراسة هو أنمن أهم ما وتطوير العملية التعليمية ا و

من طلبة وأساتذة على استعداد تام   1955أوت20خمتلف أفراد العملية التعليمية جبامعة 
  .ات ملختلف أطراف هذه العمليةلالندماج يف التعليم االلكتروين حيث يقدم العديد من االمتياز

ومن هنا وجب االهتمام أكثر ذا النمط من التعليم من طرف املسؤولني سواءا يف 
وزارة التعليم العايل أو املسؤولني على هذا النمط من التعليم يف خمتلف اجلامعات من خالل 

لف العناصر التعريف والتشجيع على التوجه أكثر حنوه أو من خالل العمل على تكوين خمت
الفاعلة به من طلبة وأساتذة إضافة إىل توفري خمتلف األدوات والتكنولوجيات والوسائل التعليمية 

وهي مجلة االقتراحات والتوصيات اليت توصلت هلا .املناسبة للتوجه حنو تطبيق التعليم االلكتروين
نتائج  اجلانب امليداين هذه الدراسة خاصة بعد معرفة واقع تطبيق التعليم االلكتروين من خالل 

عدم ف. وخمتلف االستعدادات البشرية واإلمكانات املادية اليت خصصت إلجناح هذا املشروع
التخطيط اجليد والتسرع وغياب الرؤية الواضحة وغريها من العوامل هي من أكرب أسباب 

ب ومشروع التعليم اإللكتروين ليس مبعزل عن ذلك، فهناك أخطاء جي .ألي مشروعالفشل 
احلذر من الوقوع فيها أثناء تطبيق التعليم اإللكتروين، ألن بعضها قد يعين تدمري املشروع، 

  .هو الطالب اوبالطبع النتائج وخيمة وغري مقبولة ألن ضحيتها أوال وأخري
مجلة األخطاء الشائعة واليت ال بد من احلذر من الوقوع فيها عند التوجه لتطبيق ومن 

  :ما يلي التعليم االلكتروين
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العليا دون مشاركة مجيع املعنيني به  اختاذ قرار تطبيق نظام التعليم اإللكتروين من قبل اإلدارة §
  .اخل.. ومصممي الربامج التعليمية  واألساتذةومن سيشرفون عليه كالطلبة 

به وإقناعهم بأمهيته وضرورته  اختاذ القرار دون يئة العاملني باملؤسسة التعليمية وتعريفهم §
دوره يف هذا املشروع بكل موظف  لتطوير التعليم واالرتقاء بالعملية التعليمية، وتعريف

 .لتنفيذه وتدريبه على األدوات اجلديدة اليت سيستخدمها
ووسائل تنفيذه  عدم وضع خطة واضحة ومفصلة تشتمل على تعريف املشروع وأهدافه §

  .ستتوىل التنفيذ واملتابعة للجان اليتومراحل تطبيقه وامليزانية الالزمة لكل مرحلة، وتكوين ا
ما  اإللكتروين، وجتاهلللتعليم  تركيز األهداف عند صياغتها على املردود املادي أو الشكلي §

مفهومه للتعلم  وتغيري مهاراته،هو أهم من ذلك أي حتصيل الطالب املعريف والعلمي وتنمية 
  .فلسفتهو والتعليم وحتقيق األهداف العامة للتعليم اإللكتروين

املوجودة بالشكل  التوسع يف إدخال تقنيات إضافية دون التأكد من استخدام التقنيات §
  .املطلوب

من األجهزة والعتاد ، يف  احلماسة قد تقود إىل الرغبة يف توفري أفضل ما يف السوق وأغاله  §
ا يعىن انتهاء اإللكتروين يف املؤسسة مم وقت مل تكتمل فيه مرحلة التدريب وانتشار ثقافة التعليم

  .جيب صالحية هذه األجهزة قبل أن يستفاد منها كما
  .األهداف عدم إجراء الدراسات التقوميية من فترة ألخرى للتأكد من مدى حتقق §

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

165 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 المـــالحـــــق

 



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

166 
 

  قم الصفحةر :كشاف اجلداول
  120 .............................................الدراسةيبني نسب أفراد عينة ) 01(جدول

  121 .........................................يبني جنس األساتذة أفراد العينة): 02(جدول

  121 .................................يبني أقدمية أساتذة سكيكدة يف التعليم): 03(جدول

  122 .....املعلومات املعتمدة من طرف األساتذة لتحضري الدرسيبني مصادر ): 04(جدول

يبني رأي األساتذة يف استخدام الوسائل واألجهزة التكنولوجية لتقدمي ): 05(جدول
 .................................................................................الدرس

123  

  123 ....التكنولوجية املعتمدة من طرف األساتذة لتقدمي الدرسيبني الوسائل ): 06(جدول

  124  .يبني رؤية األساتذة الستخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية): 07(جدول

  124 ..مدى تشجيع األساتذة للطلبة على استخدام مصادر املعلومات املختلفة):08(جدول

املستخدمة  األساتذة للطلبة على استخدام يبني مصادر املعلومات ): 09(جدول
 .............................................................مصادر املعلومات املختلفة

125  

  125 .............................ةيبني استخدام اإلنترنيت من طرف األساتذ): 10(جدول

  126 .......................طرف األساتذةيبني وترية استخدام اإلنترنيت من ): 11(جدول

  126 ......................يبني تعامل األساتذة مع الطلبة من خالل االنترنيت): 12(جدول

  127  .....يبني اخلدمات االلكترونية اليت يتعامل األساتذة بواسطتها مع الطلبة): 13(جدول

  128  ...............من خالل اإلنترنيتتذة مع الطلبة يبني غرض تعامل األسا): 14(جدول

  128 .........................يبني تقدمي األساتذة للدرس من خالل اإلنترنيت): 15(جدول

  129 .......يبني شكل الدرس املقدم من طرف األساتذة من خالل اإلنترنيت): 16(جدول

  130 ............................طريقة إتاحة الدرس من خالل االنترنيت يبني ):17(جدول

  130 ................استخدام برجميات إنشاء درس الكتروين من طرف األساتذة يبني ):18(جدول

  131 ...............استفادة األساتذة من تكوين حول التعليم االلكتروينيبني ): 19(جدول

  132  ......................مدة تكوين  األساتذة حول التعليم االلكتروين يبني ):20(جدول

  132 .....االلكتروين اجلهات املسؤولة عن تكوين األساتذة حول التعليميبني ): 21(جدول

  133 ....................تقييم األساتذة للتكوين حول التعليم االلكتروينيبني ): 22(جدول



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

167 
 

  133 .............................دور التعليم االلكتروين يف العصر احلايليبني ): 23(جدول

  134 ............................فوائد التعليم االلكتروين يف العصر احلايليبني  ):24(جدول

  135 .....املشاكل اليت حتد من تطبيق التعليم االلكتروين جبامعة سكيكدة يبني :)25(جدول

  136 ..............بسكيكدة1955أوت20جامعة  لطلبة الفئات العمريةيبني  ):26(جدول

  136 ........................بسكيكدة1955أوت20جامعة  لبةجنس طيبني  ):27(جدول

  137 ................بسكيكدة1955أوت20كليات جامعة  لبةنسب طيبني  ):28(جدول

  137 ...........التكنولوجية الوسائل استخدام يف لصعوبة الطلبة مواجهةيبني  ):29(جدول

  138 ......................................احلاسوب جلهاز الطلبة امتالكيبني  ):30(جدول

  139 ..............................الطلبة حبواسيب اإلنترنيت خدمة توفريبني  ):31(جدول

  139 ...........................أسبوعيا لإلنترنيت الطلبة استخدام معدليبني  ):32(جدول

  140 ..........................................باجلامعة اإلنترنيت خدمة توفريبني  ):33(جدول

  141 ...................................اإلنترنيت يف البحث على الطلبة مقدرةيبني  ):34(جدول

  141 ..........................................الطلبة قبل من املتصفحة املواقعيبني  ):35(اجلدول

  142 ........................البحوث إلعداد الطلبة طرف من املعتمدة املصادريبني  ):36(اجلدول

  143 .الدرس تقدمي يف التكنولوجية واألجهزة الوسائل على األساتذة اعتماد مدىيبني  ):37(اجلدول

  144 ......التعليمية املادة واستيعاب فهم يف التكنولوجية واألجهزة الوسائل دوريبني  ):38(اجلدول

 العملية يف التكنولوجية واألجهزة التعليمية الوسائل استخدام من اهلدفيبني  ):39(اجلدول
 ................................................................................تعليميةلا

145  

  146 ........االلكتروين الربيد خالل من الطلبة و األساتذة بني ما التعامل مدىيبني  ):40(اجلدول

  146 ..........االلكتروين الربيد خالل من الطلبة و األساتذة بني التعامل هدفيبني ): 41(اجلدول

 االلكتروين املوقع على املتوفرة االلكتروين التعليم منصة يف حلساب الطلبة امتالك): 42(اجلدول
 .........................................................................سكيكدة جلامعة

147  

  148 ةسكيكد جلامعة االلكتروين التعليم مبنصة للتسجيل للطالب املشجعة اجلهات يبني ):43(اجلدول

  148 .......................الطلبة طرف من االلكتروين التعليم منصة استخدام يبني ):44(اجلدول

  149 .......االلكتروين التعليم منصة استخدام على سكيكدة جامعة طلبة تكوينيبني ): 45(اجلدول
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  150 ...............................سكيكدة جبامعة االلكتروين للتعليم الطلبة تقييم): 46(اجلدول

  150 ..............................اجلزائرية باجلامعة االلكتروين التعليم أهدافيبني ): 47(اجلدول

  151 ...........................اجلزائرية باجلامعة االلكتروين التعليم حنو التوجه يبني ):48(اجلدول

  152 ......................االلكتروين التعليم تطبيق على اجلزائرية اجلامعة قدرةيبني  ):49(اجلدول
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  ص :قائمة األشكال
  34 ....................العالقة بني تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ):01(الشكل رقم

  75.............................                   إعداد مقرر الكتروينمراحل تنفيذ مشروع ): 02(الشكل رقم

  SCORM...................................................... 98نظام  ):03(الشكل رقم

  115 .....................سكيكدة 1955أوت20اهليكل التنظيمي جلامعة ):04(الشكل رقم

  116 .............سكيكدة 1955أوت20اهليكل التنظيمي ملديرية جامعة  ):05(الشكل رقم

  117 .................اهليكل التنظيمي للمصاحل املشتركة جلامعة سكيكدة ):06(الشكل رقم

لواجهة االلكترونية خللية التعليم املتلفز والتعليم عن بعد جلامعة ا ):07(الشكل رقم
 .........................................................بسكيكدة 1955أوت20

120  

  121 ....بسكيكدة 1955أوت20واجهة منصة التعليم االلكتروين جلامعة ):08(الشكل رقم
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العلمي لبحثواوزارة التعليم العايل   

  جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة

  

  واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 قسم علم املكتبات

  

املعلومات :مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم املكتبات ختصص رسالةيف إطار إعداد   

التعليم االلكتروني بالجامعة "االلكترونية االفتراضية واسترياتيجية البحث عن املعلومات وحتت عنوان

، نرجوا "دراسة ميدانية بجامعة سكيكدة.مقومات التجسيد وعوائق التطبيق: الجزائرية

  .منكم اإلجابة على أسئلة االستبانة، واليت ستستعمل إال لغرض البحث العلمي

  

  :رافــحتت إش                         :               دادـن إعـم

  سبيتالعبد املالك بن . د.أ  -                             الزاحي حليمة -

  

  

  :السنــة اجلامعيــة
2011/2012  
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  :معلومات حول املبحوث:احملور األول

 :  اجلنس1.

  ذكر          أنثى                        

  :   يف التعليم كم هي أقدميتك.2

  سنوات5أقل من  •
  سنوات15اىل10من  •
  سنوات  20اىل15من   •

  : استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية:.احملور الثاين

  ؟عند حتضريك للدرس ما هي مصادر املعلومات اليت تعتمدها.3

  كتب وجمالت علمية مطبوعة •
  الوسائط املتعددة للمعلومات كاألقراص •
  اإلنترنيت  •

  ...................أخرى أذكرها

  تعتمد على وسائل وأجهزة تكنولوجية؟ عند تقدميك للدرس، هل.4

  نعم                                   ال        

  :إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي الوسائل التكنولوجية اليت تعتمدها

  حواسيب شخصية •
  عارض البيانات •
 سبورة الكترونية •

  ................................أخرى أذكرها؟
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  استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية؟ كيف ترون.5

  ضروري                  غري ضروري       

  هل تشجع طلبتك على استخدام مصادر املعلومات املختلفة.6

  ال                                   نعم        

  فيم تتمثل هذه املصادر؟

  .املعلوماتاملكتبات مبختلف أشكاهلا ومراكز  •
  .اإلنترنيت مبختلف خدماا •
  .ةالوسائط التكنولوجي •

  :االعتماد على االنترنيت يف دعم العملية التعليمية: احملور الثالث

  هل تعتمد على االنترنيت يف حتضري الدروس ؟.7

  نعم                                              ال            

  هي وترية استخدامك لألنترنتيت؟ ماإذا كانت اإلجابة بنعم 

  يوميا                                أسبوعيا                        شهريا

  إذا كانت اإلجابة بال ، إىل ماذا يرجع السبب؟

  عدم معرفة استخدام احلاسوب •
  عدم معرفتك الستراتيجيات البحث يف االنترنيت •
  نيتعدم موثوقيتك يف معلومات االنتر •

  ..................................أخرى أذكرها
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  هل تتعامل مع الطلبة من خالل االنترنيت؟.8

  نعم                                                         ال           

  إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي وسيلة االتصال؟

  الربيد االلكتروين •
  جمموعات النقاش  •
  املنتديات العلمية  •
  خدمة الدردشة •
 Tweeter وFacebook التواصل االجتماعي ك •

  ما هو الغرض من التواصل  مع الطلبة من خالل االنترنيت؟.9
  تقدمي الدروس •
  اإلجابة على التساؤالت •
  تقدمي البحوث ومناقشتها •

 .............أخرى أذكرها

  هل سبق وقدمت درسا باستخدام اإلنترنيت؟.10
  نعم                                            ال        

 ما هو شكل هذا الدرس؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،
Pdf                  ppt                Word                    html 

  كيف مت إتاحته للطلبة؟*
  من خالل منصة التعليم االلكتروين اليت يقدمها موقع اجلامعة •
 من خالل رابط مع موقع اجلامعة •

  من خالل منتدى •
  ............أخرى أذكرها
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  :سلوك األساتذة اجتاه التعليم االلكتروين:احملور الرابع
  هل جتيد استخدام الربجميات املختلفة إلنشاء درس الكتروين؟.15

  نعم                                                    ال         
 ........................يف حالة اإلجابة بنعم، ما هي الربجميات اليت تعرفها؟  

  هل تلقيت تكوينا حول التعليم االلكتروين؟.16
  نعم                                                    ال         

  إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي مدة التكوين؟
  أكثر من أسبوع           بصفة مستمرة        أقل من أسبوع          

  من  هي اجلهة املسؤولة عن التكوين؟.17

  اجلامعة اليت تنتمون إليها •
  جامعة أخرى نظمت دورة تكوينية •
  مراكز متخصصة يف التعليم االلكتروين •
  كوين ذايت •
  تكوين خاص •

  كيف تقيم التكوين الذي قمت به؟.18
 غري كاف                  كاف                      

  كيف ترى دور التعليم االلكتروين يف العملية التعليمية؟.19
  ضروري                         غري ضروري   
  ما هو الدعم الذي يقدمه التعليم االلكتروين للعملية التعليمية؟.20

  يعدل دور األستاذ حبيث يصبح موجه ومرشد •
  ستقاللية يف تكوين املعلوماتيعطي فرصة أكثر للطالب لال •
يعطي للطالب اخليارات يف اعتماد مصادر معلومات الكترونية يتيحها موقع التعليم  •

  االلكتروين كاملكتبات االلكترونية وقواعد املعلومات
  ......................فوائد أخرى للتعليم االلكتروين، أذكرها
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  التعليم االلكتروين يف اجلامعة؟ما هي املشاكل اليت حتد من استخدام .21
......................................  
......................................  
......................................  

  ما هي اقتراحاتك لتطوير التعليم االلكتروين يف اجلامعة؟.22
......................................  

.......................................  
  ما هو رأيك يف توجه اجلامعة اجلزائرية حنو التعليم االلكتروين؟.23

  داعم ومؤيد
  معارض
  ال أهتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



مقومات التجسيد وعوائق التطبيق:التعليم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية  

 

176 
 

العلمي لبحثواوزارة التعليم العايل   

  جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة

  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

املكتباتقسم علم   

  

 

 

 :ختصصشهادة املاجستري يف علم املكتبات يف إطار إعداد مذكرة مكملة لنيل   

التعليم "املعلومات االلكترونية االفتراضية واسترياتيجية البحث عن املعلومات وحتت عنوان

دراسة .مقومات التجسيد وعوائق التطبيق: االلكتروني بالجامعة الجزائرية
، نرجوا منكم اإلجابة على أسئلة االستبانة، واليت ستستعمل إال "ةميدانية بجامعة سكيكد

.لغرض البحث العلمي  
  

 :حتت إشــراف                             :                             مـن إعـداد

  السبيتعبد املالك بن . د.أ  -                      حليمة الزاحي                                

  

  :السنــة اجلامعيــة
2011/2012  
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  :معلومات حول املبحوث :احملور األول
  ؟ماهي الفئة العمرية اليت تنتمي إليها.1

• 20-18 

• 25-20 

• 30-25 

  أكثر •

  :اجلنس. 2
  أنثى                             ذكر                   

  إىل أي كلية تنتمي؟.3
  كلية العلوم •
  املهندسكلية علوم  •
  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري •
  كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية •
  كلية األدب واللغات •

  
  :مهارات الطلبة مع التكنولوجيا:احملور الثاين

  هل تواجه صعوبة يف استخدام الوسائل التكنولوجية؟.4
  نعم                                   ال                      

  هل متلك جهاز حاسب أيل؟.5
  ال أملك                                  جهاز حاسوب حممول مشترك مع العائلة            
   جهاز حممول                             جهاز مكتيب مشترك مع العائلة           

  جهاز حاسب مكتيب                    
  إذا كنت متلك جهاز حاسب آيل هل هو مزود خبدمة االنترنيت؟.6

  نعم                              ال                       
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  ماهو معدل استخدامك لإلنترنيت أسبوعيا؟.7

  أستخدم االنترنيت مطلقاأقل من ساعتان                                        ال 
  ساعات7ساعات                                أكثر من 3من ساعتان اىل

  أربعة إىل مخسة ساعات
  هل تتوفر خدمة اإلنترنيت باجلامعة؟.8

  نعم                                 ال                 
  كيف ترى قدرتك على البحث يف اإلنترنيت؟.9

  إىل حد بعيدممتازة  •
  جيدة •
  متمكن إىل حد ما •
  ال أجيد البحث يف اإلنترنيت •

  ما هي أكثر املواقع اليت تقوم بتصفحها؟.10
                         Twitterو Facebookمواقع اجتماعية ك •

  مواقع تعليمية    •
   Googleحمركات حبث ك •
  مواقع ترفيهية                                      •

  ما هي مصادر املعلومات اليت تتوجه للبحث فيها؟ علمي،عندما يطلب منك حبث .11
  يف الكتب واملكتبات مبختلف أشكاهلا •
  يف بنوك وقواعد املعلومات  •
  يف اإلنترنيت من خالل الكتب واملكتبات االلكترونية  •
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    :دمج التكنولوجيا يف العملية التعليمية:احملور الثالث
  قدم لكم األستاذ درسا باالعتماد على بعض الوسائل واألجهزة التكنولوجية؟هل سبق وأن .12

  نعم                                       ال                   
  إذا كانت اإلجابة بنعم فيم تتمثل هذه الوسائل واألجهزة؟

  عارض البيانات •
  جهاز احلاسب اآليل •
  وسائط تكنولوجية كاألقراص وغريها •
  ..................................................وسائل إيضاح أخرى أذكرها •

  كيف ترى استخدام هذه الوسائل والتكنولوجيا يف فهم واستيعاب املادة التعليمية؟.13
  فاعلة ومدعمة إىل حد كبري •
  تساعد يف فهم املادة التعليمية نوعا ما •
  التعليميةليس هلا أي تأثري على فهم املادة  •

  ما هي الفائدة املرجوة من استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية؟.14
  مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير التعليم  •
  تقدم سهولة ويسر يف فهم املادة التعليمية •
  القضاء على امللل خالل الدرس من خالل حركية الصورة والصوت •
  :.........................................................أذكرهافوائد أخرى  •

  هل تتعاملون خبدمة الربيد االلكتروين فيما بينكم وبني األساتذة؟.15
  نعم                                                ال           

  إذا كانت اإلجابة بنعم ، ما هو هدف هذا التعامل؟
  التساؤالت واالستفسارات اإلجابة على •
  إرسال واستالم الفروض والواجبات •
  تبادل املعارف واملعلومات  •
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  :باجلامعةاجتاهات الطلبة حول التعليم االلكتروين :احملور الرابع
  حساب يف منصة التعليم االلكتروين اليت يتيحها املوقع االلكتروين للجامعة؟  هل متلك.16

  نعم                                    ال             
  من وجهك إليه؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

  األساتذة                        اإلدارة
  الزمالء                            ال أحد

  كيف جتد استخدام هذه املنصة؟.17
  صعب نوعا ما          سهل                                         

  صعب
  هل تلقيت تكوينا يف اجلامعة حول استخدام هذه املنصة؟.18

  نعم                                            ال                   
  ................................إذا كانت اإلجابة بنعم، ممن تلقيت هذا التكوين؟

  لكتروين الذي يقدم من خالل املنصة؟ما هو تقييمك للتعليم اال.19
  فعال وبإمكانه أن يعوض العملية التعليمية التقليدية •
  داعم للعملية التعليمية غري أنه ال ميكن أن يعوضها •
  ال يقدم أي دعم أو ميزة للعملية التعليمية وميكن االستغناء عنه •

  يم االلكتروين باجلامعة اجلزائرية؟ماهي األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل التوجه حنو التعل.20
  .املساعدة يف مواجهة الطلب املتزايد على التعليم العايل

  .إتاحة فرص االلتحاق باجلامعة ملن فام ذلك  •
  .استيعاب الثورة املعرفية والتكنولوجية  وتقليص الفجوة بني اتمعات •
  .القضاء على العديد من سلبيات التعليم التقليدي •

  ترى التوجه حنو التعليم االلكتروين يف اجلامعة اجلزائرية؟كيف .21
 ضروري                              غري ضروري                 

  برأيك، هل اجلامعة اجلزائرية قادرة على حتقيق فكرة التعليم االلكتروين بنجاعة وفاعلية؟.22
  ال         نعم                                            
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  قائمة املراجع
  :باللغة العربية

  :الكتب.1
دار الفكر للطباعة و :عمان .استخدام احلاسوب يف التعليم.إبراهيم عبد الوكيل الفار .1

 هـ1425النشر،
دار الفكر العريب، :القاهرة.رؤى وتوجهات: التعليم املفتوح وتعليم الكبار.إبراهيم، إبراهيم حممد .2

2004. 

اجلديد يف أساليب التدريس و حل املشكالت و تنمية اإلبداع و تسريع .إبراهيم، أمحد مسلم .3
 1994،  1دار البشري للنشر ، ط :، عمان  التفكيـر العلمي

     دار وائل: عمان.تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروين .سرحان، عمر موسى.استيتية،دالل ملحس .4
 ،2008.   
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:املـلخص  

 والذي واملعلومات االتصال وتقنيات وسائل يف كبريا تقنيا تقدما احلايل العصر يشهد
 بطريقة التقدم هذا استثمر الذي التعليم وأمهها والقطاعات ااالت من العديد منه استفادت

 متطور تعليم خلق خالل من أو التقليدية العملية يف التطورات هذه دمج خالل من سواء فاعلة
 والذي والكفاءة اجلودة عالية اتصال وتكنولوجيات وسائل توفر على أساسا يعتمد متكامل

 عن التعلم االلكتروين، التعليم اخلط، على كالتعليم واملفاهيم املصطلحات من العديد عليه أطلق
  . املصطلحات من وغريها التعلم وجمتمعات االفتراضي التعليم الرقمي، التعليم ،بعد

 أجل من التعليم من النمط هذا تبين إىل اجلزائرية اجلامعات من العديد عمدت وقد
  .التعليمية العملية ملخرجات أكرب وفعالية جودة وحتقيق التعليم تطوير

 االلكتروين للتعليم خلية استحدثت اجلزائرية اجلامعات من كغريها سكيكدة وجامعة
 ذا للمضي والطلبة األساتذة من كل وتكوين االلكتروين للتعليم منصة إنشاء على تقوم اليت

 جبامعة االلكتروين التعليم بواقع أوسع معرفة إىل الدراسة هذه ودف. التعليم من اجلديد النمط
 سكيكدة جامعة هيأا اليت واالستعدادات املقومات معرفة خالل من تطبيقه ومدى سكيكدة

 أو استخدامه من حتد اليت والعراقيل املشاكل خمتلف عن الكشف إىل إضافة املشروع لتطبيق
  .التعليمية العملية عناصر طرف من تطبيقه

   :املفتاحية الكلمات
 االلكتروين التعليم منصة- -التعليم تصميم- االلكتروين التعليم- التعليم تكنولوجيا

  .سكيكدة جبامعة
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Résumé : 
 
Les technologies de l’information et de la communication sont, en peu 

de temps, devenues l’un des piliers de la société moderne. Aujourd’hui, de 
nombreux pays considèrent la compréhension de ces technologies et la 
maîtrise de leurs principaux concepts et savoir-faire comme partie intégrante 
dans tous les secteurs. L’enseignement a intégré les technologies de 
l’information et la communication afin de créer un environnement 
d’apprentissage moderne, et l’apparition de nouveaux dispositifs tel que 
enseignement en ligne, l’enseignement électronique, l’enseignement à 
distance, l’enseignement numérique, l’enseignement virtuel, les communautés 
d’apprentissage et d’autres.     

Les universités algériennes ont adopté ce type d’enseignement pour 
développer ce secteur et réaliser plus d’efficacité et d’efficience.  

L’université de skikda a fondé une cellule d’enseignement électronique 
qui travail sur la conception et la réalisation d’une plate forme pour 
l’enseignement électronique et la formation des enseignants et des étudiants 
pour tirer profit de ce mode d’enseignement. 

Cet étude a pour objectifs de mieux connaitre la situation de 
l’enseignement électronique à l’université de skikda, et le taux de son 
application, ainsi que les problèmes et les obstacles qui réduisent son 
utilisation par les acteurs du processus de l’enseignement. 

Mots Clés : 

Technologies de l’enseignement- enseignement électronique- 
conception de l’enseignement- plate-forme d’enseignement- universite de 
skikda.  
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Abstract : 
 
Witness the current era developed considerable technical means and 

technologies of communication and information, which benefited from a 
number of areas, sectors, notably education, which has invested this progress 
efficiently, whether through the integration of these developments in the 
traditional process or through the creation of teaching advanced integrated 
depends mainly on the availability of means and technologies of 
communication high quality and efficiency, which will be called many terms 
and concepts such as education on-line, e-learning, distance learning, digital 
learning, virtual learning and learning communities and other terms.  

Have proceeded many of the Algerian universities to adopt this type of 
education for the development of education and to achieve greater efficiency 
and quality of the output of the educational process.  
And the University of Skikda, like other Algerian universities have developed a 
cell of the e-learning which is based on the establishment of a platform for e-
learning and the formation of both teachers and students to move to this new 
style of education. The aim of this study was to investigate a broader e-learning 
by the University of Skikda and the extent of its application by knowing the 
ingredients and preparations created by the University of Skikda to implement 
the project in addition to detection of the various problems and obstacles that 
limit the use or application by the elements of the educational process. 
 
     Keywords: 
     IT Education - E-Learning - Design Education - e-learning platform - 
University of Skikda. 

 

  


