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  شـكر وتقــدير                           

  

أحمدك ربي وأثني عليك الثناء كله، سبحانك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيـت علـى   

  .نفسك، والشكر لك ربي على توفيقك وامتنانك، وعلى نعمك التي ال تحصى وإحسانك

تني به بوقرة بلقاسم، تقبل مني جزيل الشكر وفائق التقدير، على ما أكرم: أستاذي الفاضل

من رعاية ونصح وتوجيه ومساعدة، وتقبل مني أسمى معاني العرفان لك بجميل تفهمـك لـي،   

وإن كانت الكلمات عاجزة عن تقدير ما قدمته لي من مساعدة، فإني أسأل اهللا الكريم أن يجازيك 

  .عني خير الجزاء وأجزله

ل من ساعدني فـي  وفي هذا المقام، علي أن ال أنسى تقديم شكري وعرفاني وتقديري، لك

  :إنجاز هذا العمل المتواضع، من قريب أو من بعيد، وأخص بالذكر

جميع أساتذة قسم علم االجتماع، وأخص بالذكر األسـتاذ الـدكتور عـوفي مصـطفى      -

  .والدكتور كمال بوقرة

  . والدايا الكريمين، الذين ما برحا يغمراني بدعواتهما الخالصة لي بالتوفيق والسداد -

رفيق دربي في البحث العلمي، والذي عانى مني الكثير، وبـذل المسـتحيل،   زوجي و -

 .وذلل لي الصعاب، فكان لي خير رفيق وأنيس ومعين، بعد اهللا

أساتذة جامعة باتنة، الذين قدموا لي المساعدة وأمدوني بكل ما أحتاج، إليه خاصة فـي   -

 .إجراء الدراسة الميدانية

المناقشة، على تقبلهم قراءة ونقد وتقـويم هـذا العمـل     األساتذة األفاضل أعضاء لجنة -

 .المتواضع

 .فجزى اهللا عني الجميع خير الجزاء                                               

  

  
 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

لـو  : إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابا في يومه إال قال في غده" 

ولو قدم هذا لكـان   غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن،

أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على 

  ".استيالء النقص على جملة البشر

  عماد األصفهاني                                                 
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  :مقــدمة

إن منطلق التفكير في تقليص الفجوة التي تفصل بيننا وبين العالم المتقدم خاصـة  

يقدمه مـن مسـاهمات رائـدة     في مجال المعلومات هو االستثمار في ميدان التعليم، لما

وفاعلة في تنمية وتوظيف المعارف والتقنيات، وفي تشكيل مسار التنمية والتحديث على 

مختلف المستويات، من تقنية وعلمية واقتصادية واجتماعية، حيث أصـبح التعلـيم مـع    

الثورات المعرفية والتكنولوجية ضرورة من ضرورات تكوين وإعداد القـوى البشـرية   

لإلنتاج والبحث والتطوير، وتكوين الذهنية العلمية باعتبارها الحصاد األمثل في  المؤهلة

العملية التعليمية، فالتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصال، أدى إلـى حـدوث   

مزيد من التغيير في طرائق تكوين المعارف واكتسابها ونقلها، لذلك يتطلب من مؤسسات 

تعليم العالي بصورة خاصة، أن تضطلع بدور رائد فـي مجـال   التعليم بصورة عامة وال

    .االستفادة من مزايا وإمكانات التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات واالتصال 

إن كيفية وطريقة الحصول على المعارف العلمية في وقتنا الحاضر، يعد مؤشـرا  

ما من عناصـر تطـوير   أساسيا من مؤشرات نوعية التعليم العالي الحديث، وعنصرا ها

مؤسساته، لذلك أصبح لزاما عليها العمل على توفير شبكات المعلومـات واالتصـاالت،   

وتدريب الكوادر البشرية إلستخدامها خاصة مع التطور المتزايد لوسائل االتصال والنظم 

الرقمية في مجال تخزين ونقل المعلومات العلمية، فهذه التقنيات الرقمية أثـرت بشـكل   

ي على نوعية التعليم العالي وكيفية الحصول عليـه، وانخفـاض كلفتـه وتسـهيل     ايجاب

التواصل المباشر والسريع سواء بين األساتذة والباحثين والطلبة، وفي تقـديم الـدروس   

  .والبرامج بوسائط متعددة ومتطورة 

إن عصر المعلومات والتسارع المعرفي قد خلف للمجتمعات ومختلف المؤسسات 

لبات جديدة، وفرض عليها أن تغير من سياساتها تماشيا مع متطلبات هـذا  حاجات ومتط

العصر، وبات منتظرا من الجامعات هي األخرى أن تعدل وتغير من مضامين رسـالتها  

وأهدافها، ومن سياستها وأساليبها التعليمية والبحثية، وهو ما يعني أن تغير من محتـوى  

بالدرجة األولى تطوير استعمال التكنولوجيـات  برامجها التعليمية، التي يجب أن تتضمن 

الحديثة لإلعالم واالتصال وشبكات المعلومات العلمية، كما يتطلب من األستاذ الجـامعي   
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تطوير آداءه بما يمكنه من الـتحكم فـي هـذه التكنولوجيـات الحديثـة  للمعلومـات       

لجامعة، بوضع خطـة  واالتصاالت، باعتباره أحد محاور االرتكاز في التعليم والتكوين با

تدريب على مهارات استخدام هذه التكنولوجيات الحديثة، لضمان االستفادة القصوى مما 

تتيحه هذه التكنولوجيات من إمكانات متعددة المتمثلة في وسرعة الحصول على المعلومة 

الخ، ...وقلة تكلفتها وسهولة التواصل من خالل تقريب وتوفير مراكز مصادر المعلومات

م المؤسسات الجامعية في هذه التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت ينعكس فتحك

  .على مردود األداء العلمي والبحثي لألستاذ الجامعي وكذا جودة مخرجات الجامعة

إن إحدى العوامل التي تساهم في ارتفاع معدالت بطالة حاملي شـهادات التعلـيم   

افق بين هذه الكفاءات العلمية المكتسبة عن طريق العالي في الجزائر، يرجع إلى عدم التو

هذه البرامج الجامعية، والمهارات الجديدة للعمل في عصر المعلومات واالتصاالت، مما 

يعني أن المنتج العلمي من الكوادر البشرية في الجامعة الجزائرية، ال يزال بعيـدا عـن   

ك مهارات التعلم الحديثـة التـي   المقاييس العالمية في الجامعات المتطورة، كونه ال يمل

تتمثل أساسا في القدرة على االتصال والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها، 

وال يملك القدرة والدافعية نحو االنجاز، هذا ما يدفع أغلب الخريجين الجامعيين باالعتماد 

كنولوجيـا  على الدولة لتوفير مناصب الشغل الجاهزة، وأمام هذه الوضعية فإن توظيف ت

  .المعلومات في التعليم العالي من شأنه أن يقلص من هذه الفجوة 

إن انجاز مهمة بحجم توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العـالي، يتطلـب   

تدخل الدولة وبقوة في انجاز هذا المشروع التنموي الوطني، من خالل إعـداد و تنفيـذ   

من تطوير البنى التحتيـة لالتصـاالت،    سياسة وطنية  للمعلومات واالتصاالت، تنطلق

وتوفير شبكات المعلومات التي توفرها مختلف مراكز المعلومات العالمية، وهذا بـدوره  

يتطلب توفير الدعم الالزم سواء بالموارد المالية أو بالنصوص التشريعية، التي تضـمن  

ستثمار والمنافسة االستغالل األمثل والمستمر لهذا المشروع االستراتيجي، وفتح مجال اال

  .العمومية والخاصة لتوفير أجود شبكات االتصاالت والمعلومات  تللشركا

لمعالجة مشكلة توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي في الجزائر قسـم  

البحث إلى خمسة فصول، يتضمن الفصل األول اإلجراءات المنهجية المتمثلة في تحديـد  
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وأهمية وأسباب اختيار موضوع البحـث وأهدافـه، وكـذا     اإلشكالية وصياغة الفروض

مفاهيم الدراسة، حيث تم تقديم مفهوم إجرائي لتكنولوجيا المعلومات، ودراسـات سـابقة   

تناولت إحدى متغيري الدراسة، أما الفصل الثاني فيتناول أحد متغيري الدراسـة وهـو   

المخولة ألداء مهمـة التعلـيم   التعليم العالي، يتضمن مفهوم الجامعة باعتبارها المؤسسة 

العالي والبحث، وأهم االتجاهات النظرية المفسرة لدور الجامعة في التنميـة، كمـا تـم    

التطرق إلى عالقة الجامعة الجزائرية باالتجاه التكنولوجي وآليات تطوير وتحسين نوعية 

من هذا الفصل التعليم العالي، من خالل تمويله وفتح التعاون الدولي، أما العنصر األخير 

فيتناول محاولة معرفة واقع التعليم العالي في الدول النامية وفي الجزائر باألخص، أمـا  

الفصل الثالث فيتعرض ألهم االتجاهات التي تناولت مفهوم التكنولوجيـا ودورهـا فـي    

التغير االجتماعي، وكذا عنصر آليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العـالي،  

حديد مجاالت التغيرات التكنولوجية الحديثـة فـي مجـال الحواسـيب وقطـاع      بدءا بت

االتصاالت والتغيرات التي فرضتها على المنظومة التعليمية، أما العنصر الثالث فيحـدد  

أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن من النفاذ إلى المعلومات، ويتناول العنصـر  

يمية الجامعية لتكنولوجيا المعلومات، من خـالل تهيئـة   الرابع احتياجات المنظومة التعل

الظروف المناسبة المتمثلة في تحديث األنظمة التعليمية وأساليب التدريس، وكـذا ربـط   

التعليم العالي بخطط التنمية الشاملة، أما العنصر الخامس فيتناول أهمية إستحداث مركز 

بـدور توظيـف تكنولوجيـا     تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعـة لإلضـطالع  

المعلومات في التعليم العالي، ويتناول العنصر السادس أهم اإلجراءات التنظيمية لتوظيف 

تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في الجانب اإلداري والجانب التعليمـي، كمـا تعـرض    

م العنصر األخير إلى أهم الصعوبات التي تواجه توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعلـي 

العالي، وتضمن الفصل الرابع آفاق ورؤى مستقبلية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات فـي  

التعليم العالي، من خالل وضع سياسة وإستراتيجية مستقبلية شـاملة للمعلومـات، أمـا    

الفصل الخامس فقد اقتصر على اإلجراءات الميدانية المتمثلة في مجاالت الدراسة وعينة 

نهج المستخدم وأدوات جمع البيانات، حيث اعتمدت الدراسـة  الدراسة وخصائصها، والم
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أداة االستبيان لجمع البيانات وانتهى البحث بمناقشة نتائج الدراسـة المستخلصـة مـن    

  . التقديرات الكمية، في ضوء الفرضيات واإلطار النظري والدراسات السابقة
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  :إشكالية الدراسة.1

شهد العالم خالل النصف األخير من القرن العشرين، وبـدايات القـرن الحـادي      

العشرون مجموعة من المستجدات العالمية واإلقليمية والمحلية، منها مستجدات علميـة،  و

الخ، أحـدثت تغييـرا فـي    ...تكنولوجية، اقتصادية، اجتماعية، ديموغرافية، بيئية، ثقافية

مفهوم التنمية، وتبلور مفهوم جديد للتنمية هو التنمية البشرية المستدامة، وبـذلك حـدثت   

المؤشرات الدالة عليه، فبعد أن كانت التنمية تركـز علـى الجانـب     تغيرات أساسية في

االقتصادي فقط، وكان نصيب الفرد من الناتج القومي هو المؤشر األوحد للتنمية، أصبح 

اآلن هناك تشكيلة متنوعة من المؤشرات تعكس متغيـرات الصـحة والتعلـيم والقـدرة     

التداعيات في كافة القطاعات ناتجـة  الشرائية، وفي هذا السياق كانت هناك مجموعة من 

عن التحول الجذري في مفهوم التنمية، فأصبح قطاع اإلنتاج والخدمات يعتمـدان علـى   

المعرفة، حتى أصبح السبيل لنقل أو تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة على أرض الواقع هو 

لتعليم العالي التعليم الذي أصبح شرطا يدعم ويعجل من التنمية، وعلى هذا النحو أصبح ا

خاصة قاطرة التنمية، فهو المسؤول عن إعداد جيل من القوى البشرية المدربة على أعلى 

مستوى من المهارات والقدرات التي تمكنها من دخول سوق العمل، كما أصـبح يمثـل   

البنية التحتية الدينامية للتنمية، وذلك لما أصبح مقياس تقدم األمم ما تملكه مـن معرفـة   

على إنتاجها هذه المعرفة وتوظيفها التوظيف األمثل، وبهذا أصبحت عملية إعادة والقدرة 

تشكيل التعليم العالي ضرورة ملحة في معظم الدول وخاصة بعد ظهور مفاهيم وأنمـاط  

أخرى للتعليم مثل التعليم مدى الحياة، التعليم المسـتمر، التعلـيم عـن بعـد، الجامعـة      

م بالتعليم العالي لتوفير مجموعة من المهارات والقـدرات  الخ، وزاد االهتما...االفتراضية

  .التي تتطلبها المنافسة العالمية

إن المتتبع لطرح رواد سوسيولوجيا التخلف وعلى رأسهم سمير أمين، أندري فرانك   

، وغيرهم، ورغم االختالفات فـي تبنـي   1دوس سانتوس، امنيال والشتين، هشام شرابي

يرجعون األزمة إلى كون التخلف صفة للبنيـات االجتماعيـة   مؤشرات التخلف، فإنهم ال 

 .للمجتمع، بل في منهجية الدول المتخلفة في محاوالتها للخروج من حالة التخلف
                                                 

 .82، ص)1987دار الطليعة، : بيروت( بحث حول المجتمع العربي المعاصر: ةالبنية البطر كي، هشام شرابي .1
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إن أهم العوامل القادرة على تنمية الدول المتخلفة، يتجسد في مـدى قـدرتها علـى      

تها التنموية، وجعل أسس وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل يتالءم مع متطلبا باستيعـا

اقتصادياتها مرتبطة بركائز العلم والتكنولوجيا، وإذا كانت الدول المتقدمة قد تولدت لديها 

مند زمن طويل القناعة بأهمية العلـم والتكنولوجيـا في عملية تنميتهـا االقتصاديــة   

ية، فقد أوضحت واالجتماعية، فإن هذه القناعة ال تزال في مراحلها األولى في الدول النام

إحصائيات األمم المتحدة أن المجتمعات النامية ال تخصص لألبحاث والتطـوير سـوى   

في الدول المتقدمة،  %3فقط من معدل إنتاجها القومي، في مقابل نسبة ال تقل عن  0.8%

من تقرير العلم في العالم يعد تمويل البحث العلمـي فـي العـالم     1998ووفقا إلصدار 

المستويات انخفاضا في العالم، فقد بلغ معدل اإلنفاق العلمي نسبة إلـى   العربي من أكثر

عام  % 2.53، مقابل1996فقط في العالم العربي عام   % 0.14الناتج المحلي اإلجمالي 

، والشـك أن التطـور العلمـي    1لكوبـا  % 1.62لليابـان و  % 2.9إلسرائيل و 1994

ني في القرن العشرين قد اثر على أساليب والتكنولوجي المذهل الذي حققه المجتمع اإلنسا

الحياة في كافة المجتمعات المعاصرة، وقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات تحديدا في هـذا  

التطور عن طريق تسهيل سرعة الحصول على المعلومات، وسرعة معالجتها وتخزينهـا  

ايـة القـرن   واستخدامها في كافة العمليات لمواجهة متطلبات الحياة المعاصرة، ومـع بد 

الواحد والعشرين أصبح لزاما على كافة المؤسسات بما في ذلـك الجامعـة، أن تتوافـق    

أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها تكنولوجيا المعلومات، على هذا األساس فـإن  

دول العالم اليوم باختالف مستوياتها تسعى إلى تطوير وتحديث أنظمتها التعليمية، معتمدة 

في ذلك بأحدث االبتكارات التكنولوجية، من أجل تقديم نوع فعال مـن التعلـيم   ومستعينة 

  . الذي يساهم في خدمة التنمية

إن قضية التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها كأحد مظاهر التكنولوجيا   

ـ  تالحديثة، من أهم القضايا المطروحة على الساحة العالمية، لتأمين احتياجا ن المجتمع م

القوى البشرية المؤهلة التي تستلزمها متطلبات العصر لمواكبـة التغيـرات فـي شـتى     

                                                 
تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ، الجتماعيالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي وارنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ب 1.

 . 61ص ،) 2002، دار الشروق للنشر والتوزيع: األردن(3، ط 2002لعام 
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المجاالت، خاصة حينما برزت المعرفة كأهم مصادر القوة والعامل الحاسم في تحديد قوة 

المجتمعات، وأصبح االستثمار في مجال التعليم أكثر االستثمارات عائدا، فالتطور السريع  

ات واالتصال أدى إلى تغير طرائق تكوين المعارف واكتسابها ونقلها، لتكنولوجيا المعلوم

مما زاد التعليم العالي أهمية كبيرة وحيوية في التنمية، كما أدى هذا التطور إلى تغيرات 

جذرية في طرائق التعليم والتعلم خاصة في التعليم العالي وأثـر بشـكل ايجـابي علـى     

صادر المعلومات، وتسهيل التواصل السريع بين نوعيته، من خالل تأمين الحصول على م

أعضاء هيئة التدريس والباحثين، انطالقا من شبكات اتصال بين المؤسسات والبـاحثين،  

مما سهل عملية تقديم الدروس والبرامج بوسائط متعددة ومتقدمة، مخترقة بذلك حـواجز  

عنصر أساسي مـن  باعتبارها –المكان والزمان، فأصبح الحصول على المعارف العلمية 

من خالل هذه النظم الرقمية واالعتماد المتزايـد   -عناصر تطوير مؤسسات التعليم العالي

على وسائل االتصال في تخزين ونقل المعلومات العلمية، عنصرا هامـا مـن عناصـر    

نوعية مؤسسات التعليم العالي الحديثة، ففي ظـل هذه التحـوالت التكنولوجيـة تأكـدت   

باعتباره عامل من عوامل تنظيم هذه التحوالت وتكييفهـا مـع متطلبـات    أهمية التعليم 

كيف تأقلمت الجامعة الجزائرية مع هذه التغيـرات  : التنمية، والسؤال الذي يمكن طرحه

  التكنولوجية الحديثة في مجال المعلومات؟

إن تجربة التعليم العالي في الجزائر ساهمت بقدر ما في تحقيق مشـاريع التنميـة   

تماعية واالقتصادية، بتدعيم مختلف القطاعات باإلطارات الفنية لمواجهة الطلب على االج

هذه الفئة، أما ونحن في عصر المعلومات كأحدث مرحلة تعيشها البشـرية والتـي تعـد    

المعلومة قوامها، فإن الجامعة الجزائرية كغيرها من الجامعات مطالبة بمسايرة ومواكبـة  

ي، وذلك باالستغالل الرشيد لتكنولوجيا المعلومات، وما تتيحـه  التقدم العلمي والتكنولوج

  .من فرص الكتساب واستغالل المعلومات وتوليد المعارف

وفقا لهذه المعطيات فإن الدراسة تبحث في العالقة الموجودة بين التعلـيم العـالي   

لجزائر المعلومات، ومدى توظيف هذه األخيرة في تطوير التعليم العالي في ا اوتكنولوجي

  :بهدف خدمة التنمية، وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح السؤال اآلتي

  هل يتماشى التعليم العالي في الجزائر مع التغيرات التكنولوجية الحديثة؟ -
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  :تندرج تحته األسئلة الفرعية اآلتية

  هل تعد تكنولوجيا المعلومات من المداخل األساسية لتطوير التعليم العالي في الجزائر؟ -

هل يتطلب توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي في الجزائر إلـى سياسـة    -

  وطنية للمعلوماتية؟

  :أهمية الدراسة وأسباب اختيارها .2

تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي التعلـيم      

مباشرة والممارسة العملية، أن التعليم الحديث هو ما يتم عن طريق الخبرة ال كالعالي، ذل

فقد أصبحت الوسائل التكنولوجية في وقتنا الحاضر ضرورة مـن ضـرورات تطـوير    

التعليم، األمر الذي يتطلب استخدامها بدرجة متزايدة لتوفير الكثير من الوقت والجهد من 

ة جهة، والرفع من كفاءة مخرجات الجامعة وفعالية نتائج البحث العلمي في التنمية من جه

  .ثانية

  :أهداف الدراسة.4 

  :تهدف هذه الدراسة إلى مايلي

  .التعرف على الوسائل التكنولوجية المستخدمة في التعليم العالي في الجزائر. 1

 .تحديد درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. 2

للمعلومـات،   التعرف على مدى تحقيق السياسة الوطنية لمتطلبات توفير البنى القاعدية.3

  .والمتمثلة في شبكات االتصاالت

  : تحديد مفاهيم الدراسة .4

  :مفهوم التعليم العالي. 1.4

كل أنـواع الدراسـات والتكـوين أو    " تعرف منظمة اليونسكو التعليم العالي بأنه   

التكوين الموجه للبحث، التي تتم بعد المرحلة الثانوية على مستوى مؤسسـة جامعيـة أو   

يمية أخرى معترف بها كمؤسسات للتعليم العالي من قبل السلطات الرسـمية  مؤسسات تعل
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، يشير هذا التعريف إلى أن التعليم العالي ينطوي على خصوصية وأهمية بالغـة  1"للدولة

في إعداد الفرد وتأهيله، وذلك بتزويده بالمعلومات والمعـارف والمهـارات والخبـرات    

  .التطورات الحاصلة في عالم اليوم المتخصصة، وقابليته لالندماج ومسايرة

  :   مفهوم التكنولوجيا. 2.4

ال تعني فقط األدوات والمعدات ولكنهـا تتصـل   "بأنها  Ratier Coutrotيعرفها 

بنوع آخر من التصرفات، في كيفية استخدام هذه األدوات والمعدات، في مجموعة مـن  

  ".2دة وتلبية حاجات قائمةاألساليب والطرق لعمل مواد معينة، أو تحقيق أهداف منشو

  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات. 3.4

تطبيق التكنولوجيات االلكترونية ومنها : "بأنها 1992تعرفها منظمة اليونسكو لعام 

الحاسب اآللي، األقمار الصناعية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة إلنتاج المعلومـات  

، ويمكن تعريف تكنولوجيا "3ان إلى آخرمن مك االرقمية وتخزينها واسترجاعها وتوزيعه

مجموعة متنوعة ومتداخلة من المصادر واألجهزة والبـرامج ووسـائل   : المعلومات بأن

االتصال واإلعالم، وأنظمة التدريس التي تستخدم في نقل ونشر وتخـزين وحتـى إدارة   

لجامعيـة  المعلومات، وتعتبر هذه العمليات كلها جزء ال يتجزأ من العمليـة التعليميـة ا  

  .الحديثة

  :الدراسات السابقة.5

  :دراستين لألستاذ بوعبد اهللا لحسن. أ

بجامعات الشرق  دراسة ميدانية" 4تقويم العملية التكوينية في الجامعة :"األولى بعنوان  

، وقد حاولت هذه الدراسة تشخيص بعض األسباب الكامنـة وراء  1993الجزائري سنة 

مة التربوية عموما والجامعـة خصوصـا، أي محاولـة    تدني مستوى التكوين في المنظو
                                                 

1 . UNESCO.conférence mondiale sur lénseignement superieur de claration mondiale sur 
lénseignement superieu pour le 21e siécle: vision et action. paris.1998.p1. 

العلـوم  مجلـة اآلداب و ، "دراسـة تطبيقيـة   : مية في الجامعـة التكنولوجيا التعلي مدى استخدام"،  اهللاعبدبو لحسن2. 
 .12، ص )2004جامعة فرحات عباس، أفريل : سطيف( 1، العدداالجتماعية

، )2003(8، العـدد  مجلة التربية ،"للتعليم العالي في ظل العولمة  بعض االتجاهات العالمية"، خالد أحمد بوقحوص. 3
  . 33ص 

  دراسة ميدانيـة بجامعـات الشـرق الجزائـري     :يم العملية التكوينية في الجامعةتقو، بوعبداهللا، محمد مقدادلحسن . 4
  .8، ص )1998ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(
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اكتشاف العالقة الموجودة بين نوع التكوين ووظيفيته في المجتمع، خاصة عندما يتعلـق  

بنوع التأثير الذي يمارسه المردود التعليمي في النسق اإلجتماعي واالقتصادي للمجتمـع،  

دى نجاحه في أداء ما يوكل إليهم ولذا كان لزاما تتبع نوع الزاد الذي يحمله المتعلمين وم

  :من مهام، وانطلق الباحث من سؤالين رئيسين هما

  هل يمتلك خريجو الجامعة الذين التحقوا بالعمل المهارات المطلوبة في أعمالهم ؟-

  هل يجيدون فعال استخدام تلك المهارات ؟-

ليلي لتقييم انطالقا من األهداف المرسومة للبحث، فقد استعمل المنهج الوصفي التح  

عناصر العملية التعليمية بالجامعة، وتم أخـذ عينـة مـن طلبـة الجامعـات الرئيسـية       

 %48ذكـور،   % 53(طالبا وطالبة 421وبلغ عدد أفرادها) قسنطينة،عنابة،سطيف،باتنة(

  :وقد بينت هذه الدراسة أسباب ضعف التكوين بالجامعة فيما يلي) إناث

  .ذ الجامعيضعف الكفاءة البيداغوجية لألستا -

 .ضعف البرامج من حيث محتوياتها ومضامينها -

  .     نقص الوسائل التعليمية وقلة التدريبات الميدانية -

دراسة تطبيقية  "1الجامعة مدى استخدام التكنولوجيا التعليمية في"الدراسة الثانية بعنوان

اسـتخدام  ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مـدى  2004بجامعات الشرق الجزائري سنة 

  :التكنولوجيا التعليمية في الجامعة من خالل

  .التعرف على الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مرحلة التعليم العالي -

  .تحديد درجة توافر تكنولوجيا التعليم في مؤسسات التعليم العالي -

الوصول إلى تصور مقترح يؤدي إلى تطوير اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة فـي      -

  .سات التعليمية، وزيادة وعي األساتذة بضرورة االستعانة بها في التدريسالمؤس

  :انطلق الباحث في دراسته هذه من سؤالين  

  ماهي الوسائل التعليمية التي يستعين بها أساتذة الجامعة عند عرضهم للمادة الدراسية ؟ -

  هل أن الوسائل التعليمية المستخدمة حاليا من قبل األساتذة كافية ؟ -

                                                 
  .15وعبداهللا ، المرجع السابق، ص لحسن ب. 1
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اعتمدت الدراسة على آليات المنهج الوصفي لمالءمته لهذا النوع مـن الدراسـات، أمـا    

بالنسبة ألداة جمع البيانات فقد استخدم أداة االستبيان،والمتكون مـن محـورين أحـدهما    

متعلق بالوسائل التكنولوجية المستخدمة من طرف األساتذة، واآلخر متعلق بمدى توافرها 

لعالي، وتم تطبيقه على عينة عشوائية من طلبة جامعـات الشـرق   في مؤسسات التعليم ا

، وبلغ )قسنطينة، عنابة، سطيف، باتنة(الجزائري، والممثلة في الجامعات الرئيسية األربع 

طلبـة السـنة الرابعـة    (طالبا وطالبة ممن أوشكوا على التخـرج   421عدد أفراد العينة

  ). والخامسة

ى أن الكتب والمراجع هي أهم الوسائل التعليمية توصل الباحث من خالل دراسته إل  

التي يستعين بها األستاذ الجامعي عند عرضه للدرس، أما بـاقي األدوات التكنولوجيـة   

التعليمية وخاصة منها األفالم وشرائط الفيديو وأجهزة الكومبيوتر، فهي ال تستعمل بتاتـا  

ية دراسته مجموعة من األسباب خاصة عند طلبة العلوم االجتماعية، وقدم الباحث في نها

التي تعيق استخدام أساتذة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية، للوسائل التعليمية الحديثة 

  :في التدريس والمتمثلة في

شيوع نمط المعلم الفرد، واالعتماد بشكل أساسي على المهارات والمعارف الشخصـية   -

  .والفردية له

  .مية المتطورة بمؤسسات التعليم العاليندرة وجود الوسائل التعلي -

ضعف الوعي التدريبي لدى العديد من األساتذة بأهمية استخدام تكنولوجيـا التعلـيم،    -

  .وأهمية تأثيرها على فاعلية التعليم

ندرة الكفاءات المتخصصة، حيث أن إعداد وتجهيز وصيانة هذه األدوات والوسـائط   -

  .خبرات متعددة من تخصصات مختلفةالتكنولوجية المتقدمة، يحتاج إلى 

التكلفة العالية لتوفير مثل هذه األدوات، وتزايد الكلفة كلما انتقلنا من األدوات التعليمية  -

  .األبسط إلى األدوات األعقد

عدم مالئمة استخدام التكنولوجيا األجنبية في البيئة الجزائرية، فيما يتعلق بالعديد مـن   -

  .لتربوية واإلداريةالموضوعات االجتماعية وا
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ضمان جودة مخرجات التعليم : "الطبيب بعنوان مدراسة األستاذ مصطفى عبد العظي. ب

، "1العالي في تلبية احتياجات المجتمع الليبي من وجهة نظر أعضـاء هيئـة التـدريس   

  :، تهدف هذه الدراسة إلى مايلي2007دراسة ميدانية بجامعة المرقب بليبيا سنة 

مسؤوليات التي تقع على عاتق الجامعة، لمواءمـة مخرجـات التعلـيم    التعرف على ال -

  .العالي الحتياجات المجتمع الليبي

التعرف على أهم العوامل التي تسهم في ضمان جودة مخرجات التعليم العـالي، مـن    -

  .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

لـغ عـددها        لتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة من أعضاء هيئة التـدريس، ب   

أستاذ جامعي من كلية اآلداب والعلوم، وكلية الطب البيطري بجامعة المرقب، وقد تم 145

توزيع إستمارات اإلستبيان على مجتمع الدراسة التي أعدها الباحث، بعد الرجوع لبعض 

الدراسات السابقة واإلطالع على ما نصت عليه لوائح ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي 

ليبيا، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستعرض الباحث في هـذه  في 

، 2007إلى عـام   1955الدراسة نشأة التعليم العالي في ليبيا وتطوره التاريخي من عام 

  .كما استعرض الحاجة لضمان الجودة في قطاع التعليم العالي ومفهومها

من العوامل، التي تسـهم بشـكل    أسفرت نتائج الدراسة على أن هناك مجموعة   

إيجابي في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي لكي ينهض بسوق العمل، وقـد صـنفها   

الباحث إلى أسباب تتعلق بأساليب التعليم وطرق التدريس الحديثـة وتطـوير المنـاهج    

الدراسية، وأسباب تتعلق بأعضاء هيئة التدريس من حيث إعدادهم بشكل أفضل، وكـذلك  

قدراتهم من خالل الدورات التدريبية أثناء الخدمة، وأسباب تتعلق بسـوق العمـل    تطوير

  .وذلك من خالل دراسة احتياجات سوق العمل بصورة مستمرة

  :انتهى البحث بمجموعة من التوصيات أهمها  

  .العمل على نشر ثقافة ومفهوم الجودة في التعليم العالي -

                                                 
1                                                                                         2007-10-22:زيارة يوم . 
http://www.alazhar-gaza.edu/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/ITU.ht 
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ات وعقد الندوات والمؤتمرات، بهـدف تطـوير   التركيز على البحوث العلمية والدراس -

  .المناهج واستخدام أساليب التعليم الحديثة، من أجل إعداد كوادر علمية متخصصة

  :فروض الدراسة.  2

ترتبط فرضية البحث بالتساؤالت التي يطرحها الباحث في مشكلته، أي يعتمد فـي  

تي جمعها حول الموضوع من دراسته لمشكلة معينة على المعلومات والحقائق األولية، ال

الميدان، وفي تحديده لمشكلة بحثه يتساءل عن األسباب المؤدية لظهور هـذه المشـكلة،   

ومحاولة اإلجابة على هذه التساؤالت نظريا هو ما يطلق عليه الفرضية، فالفرضـية إذن  

هي الحل المتوقع من الباحث للمشكلة التي يريد دراستها، ويعرفها عبد الـرزاق جلبـي   

مواقف مبدئية أو تخمينات ذكية يقدمها الباحث لتنظيم تفكيره فـي حـل مشـكلة    :"بأنها 

، وقد تمت صياغة فروض هذه الدراسة، وفقا لألهداف المتوخـاة مـن تفعيـل    "1البحث

العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والمصاغة في شكل فرضيتين فـرعيتين  

  :انطالقا من فرض رئيسي مفاده

  .يتماشى التعليم العالي في الجزائر مع التغيرات التكنولوجية الحديثة -

  :الفرضيتين الفرعيتين

  .تعد تكنولوجيات المعلومات من المداخل األساسية لتطوير التعليم العالي في الجزائر. 1

  .يتطلب توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي سياسة وطنية للمعلوماتية. 2

                          

  

  

 

                                                 
، دار المعرفة الجامعية: سكندريةاإل( األسس واإلستراتيجيات :تصميم البحث االجتماعي ،علي عبدالرزاق جلبي. 1

  .24ص ،)1986
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  :الجامعة. 1

  :البيئة المعرفية في الجامعة. 1.1

إن الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، الذي تقـوم بـه   

كلياتها ومعاهدها من خالل هيئة التدريس والباحثين، متوخية بذلك المساهمة في ترقية الفكر 

مختلـف   يد بالمختصين والفنيين والخبراء فوتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية، وتزويد البال

، وتعتبر الجامعة فضاء معرفيا 1المجاالت، وإعداد اإلنسان بالمعرفة وطرائق البحث المتقدمة

تطرح فيه األفكار العلمية بمختلف اتجاهاتها، حيث تمثل المكان الذي تبرز فيـه العالقـات   

بلغته طاقاتها بما حققته من مكتسبات،  العلمية والقدرات المعرفية، التي تعكس المستوى الذي

وبالتالي فإن مكانة المجتمع تتوقف اليوم على غزارة ونوعية األفكار التي ينتجها، وقابليتهـا  

للمنافسة والنجاح في مختلف المجاالت المعرضة للصراع الفكري والعلمي، ألن التحـديات  

ة األولى، والجامعـة مطالبـة   المطروحة اليوم أمام المجتمعات هي تحديات معرفية بالدرج

بإعداد أطر كفأة وذات تأهيل جيد يمكنها من المساهمة الفعالة في اإلنتـاج والتسـيير، فقـد    

أصبحت الجامعة المؤسسة القوية التي تتصدى لمشكالت المجتمع المختلفة، ويـتم التفاعـل   

من خالل األنظمـة   االجتماعي بين كل أطراف العملية التعليمية الذي تتيحه البيئة الجامعية،

  :التالية

  .المعتقدات والتوقعات التعليمية التربوية، المعايير واإلدراكات: النظام الثقافي

  .األهداف المخططة، العملية التعليمية، التقويم، المنهج: النظام التعليمي

  .طبيعة العالقات المجتمعية، صناعة القادة: النظام االجتماعي

إدارة فعالة وإحساسا جديدا بوعي مستقبلي وقـدرة علـى   الشك أن هذه البيئة تتطلب 

التركيز على فهم واستيعاب التغيرات المعقدة، وعليه فالجامعة تتطلب تعليما مميزا وقـدرة  

على توليد قدرات جديدة، وإدراك لمعنى التكيف مع التغيرات الدولية بإعادة النظر في مفهوم 

                                                 
إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا : لتقى الدوليالم، "ين في التعليم العاليبعض مشكالت المكوين" دين محمودي ،زين ال .1
  .266، ص)2004وتنمية الموارد البشرية، مخبر إدارة : جامعة فرحات عباس(2001العالم العربي أفريل و
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أس المال البشري بإحداث تكيفـات فـي األنمـاط    سياسة التعليم، وإعادة االعتبار لتثمين ر

  :1والطرائق التعليمية، وهو ما يتطلب

  .تبني فلسفة تعليم جامعي جديدة تتكيف مع المتغيرات السريعة -

  .تبني طرائق تدريسية حديثة في ظل توفر الوسائل التكنولوجية المتطورة -

لتعليمية بمدخالتها وعملياتهـا  تبني سياسات تعمل على إحداث صالت وثيقة بين العملية ا -

  .ومخرجاتها وبين البيئة االقتصادية خاصة

  :2أما في مجال تطوير البيئة المعرفية في الجامعة فإنه يتطلب مايلي

إدخال تخصصات جديدة تواكب التطورات العالميـة التـي تحـدث فـي مجـال العلـم       . أ

ياتهـا ومتطلباتهـا مـن تلـك     والتكنولوجيا في شتى نواحي الحياة، وبما يتماشى مع إمكان

  .التخصصات

االتجاه إلى تدعيم وتكامل العلوم والتخصصات المختلفة بالجامعة، فالتقدم العلمي الحالي . ب

  .يتطلب التقليل من حدة الحواجز بين التخصصات

توفير قدرة من المرونة والتعددية في البرامج والمقررات التعليمية، بحيث تتيح للطالب .  ج

  .ةختيار، وتوفر له فرص علمية متنوعحرية اال

  :األطر النظرية في دراسة الجامعة. 2.1

كان لعلماء االجتماع اهتماما كبيرا حول فهم الدور الحقيقـي الـذي يؤديـه النظـام     

التعليمي في عمليات التنمية والتحديث في المجتمع، وقد امتد هذا االهتمام تاريخيا إلى الرواد 

أمثال سبنسر، دوركايم، ماكيفر، فيبر وغيرهم، وقد ركز هؤالء على األوائل لعلم االجتماع 

مناقشة قضايا التعليم العالي والتحديات التي تواجه الجامعة في المجتمع الحـديث، ومـدى   

تأثيرها على تنمية وتطوير المجتمع الصناعي حيث عاصروا المراحل التطورية لنشأته، أما 

بين الجامعة والمجتمع ودور مؤسسات التعليم العالي في عن اإلسهامات الحديثة حول العالقة 

التنمية وخاصة في دول العالم الثالث فنوردها ضمن ثالثة نظريات أساسية، وهـي نظريـة   

  .التحديث، نظرية رأس المال البشري وأخيرا نظرية األنساق االجتماعية

                                                 
جامعة محمد خيضر، سـبتمبر  :  بسكرة(8، العدد اإلنسانيةمجلة العلوم ، " يم الجامعي في ظل ثورة المعلوماتالتعل" ة قوي ،بوحني. 1

  .170، ص)2005
: القاهرة(1، طالتعليم الجامعي بين رصد الواقع ورؤى التطوير، طعمية، محمد بن سليمان البندري رشدي أحمد. 2 

   .                                                                               679، ص)2004العربي للطبع والنشر دار الفكر 
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  :نظرية التحديث. 1.2.1

مركزة على مجموعة من العوامـل  ظهرت مع بداية الخمسينات من القرن الماضي 

التي تؤثر بصورة مباشرة في عمليات التنمية ومنها عامل التعليم، واهتمت نظرية التحـديث  

بصفة أساسية بتحليل الجوانب البنائية المتغيرة التي تؤديها عمليات التنمية بصـفة عامـة،   

موضحة مقدار التداخل فتبنت هذه النظرية المداخل السببية والتفسيرية في حدوث االنجازات 

بين العوامل التي تؤثر على عمليات التنمية والتحديث في المجتمع المعاصر، وقـد  سـعى   

علماء االجتماع المعاصرين إلى تبني نظرية التحديث في تحليل االنجازات التي أحرزتهـا  

تـي  الدول المتقدمة لتحقيق ما وصلت إليه من نتائج، وأن تستخدم نفس الطرق التنمويـة ال 

استخدمتها الدول المتقدمة حاليا إلحداث عمليات التغير والتطور والتقـدم فـي المجتمعـات    

الذي ) D.Mclelland(المتخلفة، ومن أهم اإلسهامات في هذا اإلطار إسهامات دايفيد ماكليالند 

حاول تحليل العملية التطورية لنشأة عملية التحديث، موضـحا العوامـل التـي بواسـطتها     

المجتمعات تقدما اجتماعيا وتكنولوجيا عن غيرها من المجتمعات األخـرى،   أحرزت بعض

مركزا باألساس على الثقافة الموجودة في هذه المجتمعات التي عملت علـى تحقيـق هـذه    

االنجازات وتكوين الشخصية الفردية التي يعتبرها موجودة بنسب أعلى في الدول المتقدمـة  

ؤولة على تقدم شعوب عن أخـرى، ومـع منتصـف    على حساب غيرها معتبرا إياها المس

ضـمن هـذه    )D.Smith(وديفيد سميث )A.Inkles(السبعينات ظهرت إسهامات أليكس إنجلز

النظرية مقدمين رؤية أوسع من رؤية ماكليالند، فبعد تحليلهما لعوامل التحديث المنجز فـي  

النامية، قصد تحليل الدور الدول المتقدمة قاما بإنجاز دراسة ميدانية على مجموعة من الدول 

الذي تلعبه المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فـي التنشـئة االجتماعيـة وتكـوين     

الشخصية الفردية، وفي تحليلهما للعالقة بين التعليم والتنمية قاما بتطـوير مقيـاس لتحديـد    

دول خصائص اإلنسان الحديث، وتم بناء هذا المقياس من خالل دراسة مقارنة علـى سـت   

نامية، معتبرين بأن عملية التحديث تمثل عملية اكتساب أكبر نسبة من السكان لمجموعة من 

المواصفات والخصائص واالتجاهات والقيم والمعتقدات الحديثة، ومن مؤشرات هذا المقياس 

اكتساب الخبرة والرغبة في التجديد والتغيير، تنويـع االتجاهـات واآلراء، اكتسـاب    : نجد

، ويالحظ علـى هـذه   ...لمعلومات، اكتساب الخبرة التكنولوجية الحديثة وغيرهاالحقائق وا
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النظرية تصورها بأنه على الدول النامية إذا أرادت أن تحقق التنمية والتقدم االقتصـادي، ال  

بد أن تسلك نفس المراحل والطرق التي مرت بها الدول المتقدمة فـي مسـيرتها للتنميـة    

العتبار طبيعة السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتاريخية الشاملة، دون األخذ في ا

والحضارية التي تعيشها الدول النامية، والتي تخلفت كثيرا عن السياقات التي كانت تعيشـها  

  .1نظيراتها المتقدمة حاليا في مراحل تاريخية ماضية

  :نظرية رأس المال البشري. 2.2.1

هي تمثل وجهة نظر االقتصاديين حول العالقـة بـين   ظهرت مع بداية الستينات، و

التعليم والتنمية، ومن أهم اإلسهامات في هذا اإلطار إسهامات عـالم االقتصـاد األمريكـي    

من خالل تحليل العالقة بين التعليم ومخرجاته من القوى العاملة،  )T.Schultz(تيودور شولتز

الستثمار اإلنتاجي كأحد األسس الرئيسية باعتبارها نوعا من استثمار رأس المال ونوع من ا

لعملية التنمية الشاملة، ومن ثم ال يمكن أن ننظر إلى التعليم على أنه نوعا مـن االسـتهالك   

بقدر ما يعتبر نوعا من االستثمار المنتج، كما أوضح شولتز أهمية التعليم ودوره في تحسين 

هالت المطلوبة لتكـوين الخيـارات   الظروف االقتصادية التي هي نتيجة إلعطاء الفرد المؤ

الشخصية للفرد، وأيضا المؤهلة له لدخول سوق العمل البشري الذي يمثل النواة المسـؤولة  

على التنمية الصناعية الشاملة، ويرى شولتز أن التعليم العالي في أي مجتمع لـيس نشـاطا   

ليم العـالي بسـهولة   حرا بل العكس فهو نشاط اقتصادي له تكاليفه، ويمكن تقدير نفقات التع

أكثر من استطاعتنا تقدير قيمة عوائدها التي تظهر في صورة خدمات، وقد طـرح شـولتز   

فـي  ) باعتبارها عامال أساسيا للتنمية والتحـديث (عدة أمثلة عن عدم توافر الموارد الطبيعية

ـ  ا بعض دول العالم في حين حققت تقدما وتطورا كبيرين، كاليابان وكوريا الجنوبية وغيره

من الدول التي استثمرت في الرأس المال البشري، حيث عمليات تحديث االقتصاد والتنميـة  

 .2االقتصادية تتطلب مهارات بشرية وإطارات فنية ذات مهارات عالية

 

  

                                                 
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر     : بيروت( التنمية ورسالة الجامعة في األلفية الثالثةمحمد مصطفى األسعد ،. 1

  .70، ص)2000والتوزيع، 
  .181،187ص ص ،)1991دار المعرفة الجامعية،: مصر(، سوسيولوجيا التعليم الجامعيعبد اهللا محمد عبد الرحمان . 2
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  :نظرية األنساق االجتماعية. 3.2.1

 كان لنمو علم اجتماع التنظيم وتطوره دورا كبيرا في استخدام هذه النظرية لدراسـة     

التنظيمات االجتماعية، ويرى أنصار نظرية األنساق االجتماعية أن األنسـاق االجتماعيـة   

تؤدي دورها في عمليات تنمية المجتمع وحل مشكالته المتعددة، وتنقسم هذه األنسـاق إلـى   

األنساق المفتوحة والتي تتفاعل بصورة مباشرة مع بيئتها، واألنسـاق المغلقـة   : قسمين هما

ى عكس األولى ال تتفاعل مع البيئة المحيطة بها، وقد انصب اهتمام أصحاب والتي تكون عل

هذه النظرية على األنساق المفتوحة كالمدارس والجامعات، لكن بعض الدراسات الميدانيـة  

كشفت بأن العديد من مؤسسات التعليم العالي تنطبق عليها مواصفات النسق المغلق، فهي ال 

حيطة بها، ومع االنتشار التكنولوجي والثـورة التعليميـة التـي    تحبذ التعرف على البيئة الم

اجتاحت العالم كله، والدول النامية أيضا بدت المدارس والجامعات كأنساق مفتوحـة تـؤدي   

دورها في عمليات تنمية المجتمع وحل مشكالته المتعددة، وتركز هذه النظرية على عالقـة  

  : ليم العالي، وتتضمن هذه العالقة ما يليالمدخالت والمخرجات للمدارس ومؤسسات التع

وهي مجمل ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من المجتمع مثـل المعرفـة   : المدخالت -

  .والقيم واألهداف والموارد المالية

وتمثل الهياكل واألفراد القائمين على العملية التعليمية إضافة : العملية التعليمية واألكاديمية -

  .على الخدمات والوسائل واألدوات الفنية والتعليميةإلى القائمين 

وتمثل نوعية الخرجين وتأهيلهم لخدمة المجتمـع وكـذا اإلطـارات الفنيـة     : المخرجات -

والبشرية، مع اكتسابهم للقيم واالتجاهات والدافعية نحو اإلنجـاز والقـدرة علـى االبتكـار     

س بالمسؤولية المهنيـة واألخالقيـة   ومهارات الفهم واالتصال مع العالم الخارجي، واإلحسا

واالجتماعية، وبذلك تبين هذه النظرية أهمية الجامعة كنسق مفتـوح قـادر علـى التـأثير     

 . 1اإليجابي في المجتمع قصد تنميته وتطويره

 

 

  

                                                 
 .196،203المرجع نفسه، ص ص. 1
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  :مهام الجامعة  3.1

  :التعليم العالي  1.3.1

للجامعة أو العكـس،   إن الجدل القائم حول أسبقية الدور األكاديمي على الدور المهني

نحن في غنى عنه لسبب بسيط وهو أن التخلف مس كل الجوانب المعرفية والعلمية، سـواء  

في العلوم اإلنسانية أو االجتماعية أو في علوم الطبيعـة والحيـاة أو التكنولوجيـا وأدوات    

ي، يجب العصر، فإعطاء األولوية للعلوم التكنولوجية الحديثة واعتبارها أساس التطور والرق

أن تأخذ قسطا كبيرا في مناهج التكوين والبحث العلمي علـى حسـاب العلـوم اإلنسـانية     

واالجتماعية، على أساس أن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا الحديثة، ويجب على الجامعة 

أن تكون رائدة لهذا التطور طرح أثبت عدم نجاعته، فباإلضافة إلى ذلك يجب االعتماد على 

فال يزال اإلنسـان   –تماعية واإلنسانية، بهدف معرفة اإلنسان وما هي متطلباته العلوم االج

وما نوع التقنية واألدوات التـي يحتاجهـا كـي يـتم      -في المجتمعات النامية خاما مجهوال

توفيرها بالكم والكيف بالقدر المطلوب، فكيف توفر لـه تقنيـات دون معرفـة خصائصـه     

  .تقنيةومتطلباته واتجاهاته نحو هذه ال

فعلى الجامعة للقيام بمهمتها في التعليم العالي أن تخـرج إطـارات مـن مختلـف      

التخصصات والدرجات دون استثناء، وللقيام بهذه المهمة يجب إعادة النظر فـي البـرامج   

والمناهج المقررة في التعليم العالي، وتنقيحها باستمرار، ألن هذا العصـر الـذي يوصـف    

المعلومات، أصبحت وتيرته من حيث الكم والنوع سـريعة التغيـر،   باالنفجار المعرفي أو 

تفتقـر إليهـا   -والتعليم الجامعي إضافة إلى تصميم وتكييف المناهج، يحتاج إلـى وسـائل   

بالكم والكيف الذين يتطلبهما التعليم الجامعي المعاصر، كالمكتبات الجامعية الحديثة -جامعاتنا

كتساب المعرفة الحديثـة والـتحكم فيهـا، كالحاسـوب     واألدوات التكنولوجية الضرورية ال

وشبكات المعلومات وسهولة الوصول واستغالل المعلومة العلمية، وغيرها مـن متطلبـات   

  .المعرفة الحديثة

  :البحث العلمي.  2.3.1

يعد البحث العلمي من المهمات األساسية للجامعة المعاصرة، وال يمكن فصـله عـن   

إن العالقة الجدلية بينهمـا  :"ه كما يقول األستاذ موالي إدريس شافعمهمة التعليم العالي، ألن
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تجعل كل واحد منهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به، وأن األستاذ الجامعي الكفء هو الذي يقدم 

إلى الطالب خالصة أبحاثه العلمية وتجاربه الميدانية، كما أن الطالب الجامعي الناجح، هـو  

، كما يضيف أن "1لى مشاركة أستاذه في إنتاج العلم وتصديرهالذي يصل في نهاية المطاف إ

ذلك ال يتحقق دون توجيه الحركة التعليمية في الجامعة إلى تدريب الطالب علـى منهجيـة   

البحث العلمي وإعدادهم نفسيا لتحمل مشقاته وأعبائه، والجدير بالذكر أنه في البلدان المتقدمة 

لس البحث العلمي، لـيس مـن بـاب التشـريفات     يتولى رؤساء الدول اإلشراف على مجا

البروتوكولية وإنما بغرض ربطه ربطا عضويا بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة،  

تعزيزا لمنزلة الباحث ومزيدا من الفعالية والجدية والنجاح، وعليه فإن البحث العلمـي مـن   

لة من العوامل والظروف الداخليـة  أعقد وأهم العمليات التي تتم في الجامعة كونه يتأثر بجم

والخارجية، كالمحيط االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وال يمكن عـزل قضـايا البحـث    

العلمي عن القضايا الوطنية، كما أن فكرة الباحث الفرد غير قائمة أمام تكفل هيئات بالبحث 

تخصصـات،  العلمي، حيث أصبح هذا األخير عضو في فريق باحثين متكاملي ومتعـددي ال 

وفي عصرنا الحاضر عصر المعلومات، أصبحت الجامعات منفتحة أكثر وأسندت لها مهام 

أخرى باإلضافة إلى دورها التقليدي المتضمن خلق ونقل المادة العلمية مثل دعـم التطـور   

  .واإلصالح والتغيير

  :  تصنيف الجامعات.  4.1

يث مجـال االهتمـام أو   هناك عدة معايير يمكن بها تصنيف الجامعات، سواء من ح

التركيز العلمي أو من حيث تاريخها العلمي والعمر الزمني أو حسـب محيطهـا أو مكـان    

تواجدها، لكن أهم هذه المعايير هو الذي يقوم على أساس إنجازات الجامعة وبلوغها ألهدافها 

نـاحي  وقيامها بوظائفها، المتمثلة أساسا في تعليم النشء وتحضيره للمساهمة في مختلـف م 

الحياة، ليعيش عصره ويبني مستقبله، والحفاظ على التراث المعرفـي والعلمـي للبشـرية    

وترقيته، وتطوير التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة المجتمع، وعلى هذا األساس يمكن تصـنيف  

  :2الجامعات إلى نوعين هما

                                                 
بية التر: الملتقى العربي، "لجامعة الجزائرية نموذجاا: امعة الناشئة بين الطموح والواقعوظائف الج"بوحفص مباركي ،  .1

  .254، ص)2002دار الغرب للنشر والتوزيع ، : وهران(1،ج 2001ومواجهة التحديات والتعليم في الوطن العربي 
.247 سه ، صفالمرجع ن.  2  
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ـ جامعات قديمة النشأة راسخة التقاليد، كما هو الحال في العديد من الجام. أ  ةعات األوروبي

واألمريكية، التي أثبتت وال زالت تثبت مكانتها العلمية وريادتها لعـالم الفكـر والمعرفـة    

  .والتكنولوجيا

جامعات ناشئة، يوجد معظمها في الدول حديثة النشأة، مثل الجامعات العربية التي تعـد  . ب

ل وحيـدة فـي بدايـة    كلها من هذا النموذج، والتي أنيطت لها مهمة رئيسية أولية إن لم نق

نشاطها، تتمثل في إعداد اإلطارات الالزمة لتسيير شؤون المجتمع فـي كافـة القطاعـات،    

بالتركيز على الجانب الكمي على حساب الجانب النوعي، كما هو في التجربـة الجزائريـة   

حيث كان البد من إيجاد اإلطار الجزائري بأسرع وقت ممكن، ألن كافـة مرافـق الدولـة    

إلطار المستعمر ودام هذا النمط من التكوين قرابة العشرين سنة من عمر الجامعـة  هجرها ا

الجزائرية، وبعدها بدأ التفكير في مسألة الكيف أي في تكوين إطارات ذات نوعية، فشـرع  

طرح مشروع استقاللية  1989وفي سنة 1971في تعديل وإصالح برامج التعليم العالي منذ 

جاء لعدة اعتبارات أهمها أن الجامعة أنجـزت مهمتهـا األولـى    الجامعة الجزائرية، الذي 

المتمثلة في تكوين اإلطارات الكفأة، وبقي عليها أن تنتقل إلنجاز المهام المعروفة للجامعـة  

الحديثة وعلى رأسها البحث العلمي، وقيادة التغيير االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي في 

جامعات العربية والجامعة الجزائرية كذلك من االنطالق في المجتمع، وفي الواقع لم تتمكن ال

هذه الوظيفة أو المهمة، لعدة اعتبارات أبرزها أنها تفتقد إلى آليات التطور المعرفـي فـي   

عصرنا الراهن الذي يتطلب محيطا ووسائل مادية وتنظيمية، مما أدخلهـا ضـمن مجـال    

  .االستهالك المعرفي وليس اإلنتاج المعرفي

  :لجامعة الجزائرية واالتجاه التكنولوجيا. 5.1

تواجه الجامعة الجزائرية في ظل األلفية الثالثة التطور التكنولوجي بإمكانيات ضعيفة، 

خاصة وأن العالم يمر بثورة كبيرة في مجال االتصاالت والمعلومات، األمر الذي يفـرض  

يزانية المخصصـة لمجـال   عليها إعادة النظر في محتوى منظومتها التعليمية، وفي قيمة الم

من الناتج اإلجمالي، حيث أن األرقام المتوفرة تشير إلى أن  %1البحث والتي تقدر بأقل من

مـن   %99مليار دينار، تشكل فيها التجهيزات  12إلى 10سوق المعلوماتية مقدرة بحوالي 

ال جـد  فقط للجانب البحثي، وأن دخول االنترنت إلى الجزائر ال يز  %1هذه السوق، ويبقى
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، وقد أظهرت دراسة 1فقط لهم اتصال بهذه الوسيلة العصرية %2إلى  %1ضعيف بحيث أن

ميدانية أجراها األستاذ جمال بن زروق بجامعة عنابة بالتعاون مـع جامعـة ستراسـبورغ    

الفرنسية، على عينة من أساتذة وطلبة كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعتي 

ئر، أن توظيف األساتذة الجامعيين الجزائريين لتكنولوجيا اإلعـالم واالتصـال   عنابة والجزا

من األساتذة، في حين تبلغ  %06الحديثة جد محدودة، حيث ال يمارس التعليم عن بعد سوى

فقط  %50من األساتذة، وأضاف الباحث أن  %87نسبة مستعملي النظم المعلوماتية القديمة 

م القدرة على الربط مع شبكة االنترنت انطالقا من مقـرات  من العينة موضوع البحث لديه

يلجؤون إلى مقاهي االنترنت، أما نسبة األساتذة الـذين يقومـون    %17سكناهم، في حين أن

من أساتذة العينة  %60،كما أظهرت دراسته أن  %36بذات النشاط في الجامعة فال تتجاوز 

لتعبير عن أفكارهم وتبـادل المعلومـات   ل" واب"ليس لديهم منتديات ومواقع خاصة على الـ

العلمية، أما الجانب المتعلق بالطلبة في هذه الدراسة فقد أفضـى إلـى أن معظـم الطلبـة     

يستعملون هذه التكنولوجيات الحديثة ألغراض شخصية، ونادرا ما يوظفون تقنياتها لالتصال 

  .2بأساتذتهم أو الحصول على المعلومات

نولوجي له األثر الفعال وااليجابي على المنظومة التعليميـة  إن االهتمام بالجانب التك

في الجامعة الجزائرية، من خالل العمل على خلق قطـب تكنولـوجي إلعطـاء الجامعـة     

الجزائرية أداة فعالة ومناسبة للدخول إلى عالم المعلومات واالستفادة من نظمها المتطـورة،  

  :3ويقتضي ذلك توفير الموارد التالية

  : لمعارفا. 1.5.1

إن الدور األساسي للمنظومة التعليمية هو توفير المعارف للطالب، وحتى تكون هذه 

المعارف فعالة يجب أن تتجدد باستمرار، وأن تتماشى مع المعارف العلمية والتقنية المتوفرة 

في المحيط الخارجي واآلتية من المصادر المختلفة من بنوك المعلومات العالمية، التي تقوم 

                                                 
إشـكالية التكـوين   : الملتقى الدولي ،"الثالثة آفاق التعليم العالي في ظل األلفية "وزي عبد الرزاق، إسماعيل بوخاوة ، ف .1

، )2004وتنمية المـوارد البشـرية،    مخبر إدارة: جامعة فرحات عباس( 2001أفريل عليم في إفريقيا والعالم العربي والت
  .127ص

  .21، ص)2008ماي ، 13(5319، العدد رجريدة الخب .2
إشكالية التكـوين  : الملتقى الدولي، "يرها على المناهج والتكنولوجياالمتغيرات البيئية العالمية وتأث"وسيلة حمداوي ،  .3
، )2004وتنمية الموارد البشرية، مخبر إدارة : جامعة سطيف(1،العدد 2001افريلتعليم في إفريقيا والعالم العربي،وال
   .143، 144ص ص
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ع وتحليل المعلومات في مختلف الميادين، ويتم توصيل المعارف النظرية والتطبيقية عن بجم

طريق مؤسسات التعليم، بحيث يجب أن  تركز على توسيع دائرة المعارف التطبيقية خاصة، 

  .عن طريق البرامج التكوينية المختلفة

  :الوسائل المادية والتقنية.2.5.1

ثة اعتماد استثمارات متنوعـة سـواء فـي مجـال     يتطلب توفير التكنولوجيات الحدي

المعلومات أو االتصاالت، فاستعمال المعارف بصورة فعالة يتطلب السيطرة على الوسـائل  

هذه المادية والتقنية، التي تتطلبها عملية جمع وتنظـيم المعلومـات وتحليلهـا ومعالجتهـا     

اآللـي مـن الضـرورات     كالكومبيوتر والبرمجيات المتطورة، فقد أصبح استخدام الحاسب

الملحة في مثل هذه العمليات لقدرته على استيعاب المعلومات وتخزينها وسرعة الحصـول  

عليها وكيفية معالجتها، خاصة بتوفر البرمجيات والتقنيـات الحديثـة للمعالجـة، وانتشـار     

االنترنيت واألجهزة اإللكترونية األخرى من شأنه كذلك أن يوسع نطـاق استخــدام هـذه    

  .معلومات في الميدان العلميال

  :الموارد البشرية. 3.5.1

يفرض التطور التكنولوجي نوعا جديدا من الموارد البشـرية، فاسـتعمال التقنيـات    

الحديثة يتطلب كفاءات وخبرات ومهارات جديدة تتماشى وهذا التطور، وهذا األمـر يجبـر   

تطوير المعارف وإنتاج الكفاءات مؤسسات التعليم العالي االستثمار في ميدان البحث العلمي ل

الخبرات المطلوبة، فإدخال التكنولوجيا الحديثة في ميدان التعليم العالي يجب أن يكون مرفقا 

  .بتطوير اإلمكانيات البشرية الالزمة

  : شبكات المعلومات .4.5.1

تعرف المرحلة الحالية بمرحلة مجتمع المعلومات والتي تختلف ال شك عن محتـوى    

ا، حيث للمعلومة دور أساسي في مختلف األنشطة البشرية بدون اسـتثناء، لدرجـة   سابقاته

أصبحت توصف هذه المرحلة بمرحلة تفجر المعلومات، حيث عجزت كل األدوات التقليدية 

على استقطاب هذا الكم الهائل من المعلومات، فظهرت تكنولوجيا المعلومات كاستجابة لهـذا  

تسهيالت من خالل شبكاتها المعلوماتية والتـي أمكـن مـن     الموقف الجديد، بما توفره من

، لـذا أصـبحت   )الـخ ... تجارية، سياسية،  تعليمية، تسويقية (خاللها القيام بجل األنشطة 
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شبكات المعلومات اليوم عنصرا أساسيا في الحياة اليومية، ولكي تقوم هذه الشبكات بدورها 

اظ عليها وعلى محتوياتهـا، أمـا بالنسـبة    على أكمل وجه ينبغي أن تتوفر لها شروط الحف

للمنظومة التعليمية فبقاؤها على عالقة مستمرة بشبكات المعلومـات يـوفر لهـا الفـرص     

  .   واإلمكانيات الالزمة لتطورها

  :الجامعة الجزائرية وحاجات التنمية المستقبلية .6.1

لتنميـة، والتـي   إلى حد كبير على نجاح ا ةإن نوعية الموارد البشرية هي المسؤول  

بدورها تعتمد على نوعية ومستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى هذا األساس يتضح 

أن أحسن االستثمارات الكبرى التي يمكن أن يحدثها المجتمع النامي في اقتصاد المسـتقبل،  

أي  هي االستثمار عن طريق التعليم والبحث العلمي، حيث يعد التعليم العالي اآلن أكثر مـن 

وقت مضى الباب المفتوح لزيادة الفرص االقتصادية ورفاه اإلنسان، ذلك أنه من المؤكد أن 

المكاسب االقتصادية في الدول المتقدمة قد كانت إلى درجة كبيرة نتيجة الزيادة في نوعيـة  

اإلبداعات العلمية، إذ أن السياسات التعليمية في هذه الدول ترسخت لديها القناعـة بأهميـة   

ية التعليم العالي في التنمية، غير أن الجزائر وقعت تحت تأثير االعتقاد بـأن التوسـع   نوع

الكمي في التعليم العالي، هو الطريق السالك لتحقيق التنمية المنشودة، وهذا علـى حسـاب   

التكوين النوعي الصحيح والوظيفي، الذي يستجيب لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ويمكن طرح بعض البدائل والخيارات الضرورية التي من شـأنها أن  ، مستقبليةالحاضرة وال

  :1تربط مؤسسات التعليم العالي بالتنمية وتتمثل في النقاط التالية

إعادة هيكلة الجامعات، وإن كانت اإلجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث . أ

والمتمثلة في التخلي عن نظام المعاهد والعودة  العلمي في الجزائر، خالل السنوات الماضية

إلى نظام الكليات، تعتبر خطوة أولى في هذا المسعى، إال أنها غير كافية حيث أن المطلوب 

هو أن تكون هناك جامعات متخصصة موجهة للبحث العلمي، ويوجه إليها الطلبة الموهوبون 

ع فيهـا االبتكـارات التكنولوجيـة    والحاصلون على معدل عالي في الشهادة الثانوية، وتشج

  .والتخطيط االستراتيجي

                                                 
تعليم فـي إفريقيـا   إشكالية التكوين وال: الملتقى الدولي، "واقع واآلفاق الجامعة الجزائرية ال"طاف، ، ليلى قعمار عماري .1

  .127، ص )2004ة وتنمية الموارد البشرية، مخبر إدار: جامعة سطيف( 2001، أفريل والعالم العربي



الجامعة والتعليم العـالي.....................................................الفصل الثاني  

- 25 - 
 

إيجاد جامعات أو كليات توجه إلعداد قوة العمل بشكل عام، وترتبط مباشرة باحتياجات . ب

  .وتطورات سوق العمل

تأسيس برامج التعليم العالي التعاوني، وهو نوع من التعليم يقوم على المزج بين الدراسة . ج

  .تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات اإلنتاجوالعمل، من خالل ال

اتخاذ كل اإلجراءات لتقييم المناهج التعليمية في الجامعة، بحيث تهتم هذه المناهج بنوعية . د

التعليم وجودته، وتأخذ في االعتبار التغيـرات االجتماعيـة والمحليـة والدوليـة الحاليـة      

  .والمستقبلية

وف عمل األساتذة الجامعيين ووضعيتهم المالية ومكانتهم في إعادة النظر في تحسين ظر. ه

  .المجتمع، مما يساهم في تخفيض هجرة األدمغة إلى الخارج

تزويد المكتبات الجامعية بأحدث الكتب والمجالت، وتسهيل إجراءات الحصول عليها من . و

بـرامج   طرف كل األساتذة والطلبة، وتمكينهم من استخدام الحاسوب واالنترنت، ووضـع 

تسمح بتبادل األساتذة بين مختلف المؤسسات على المستوى المحلي والدولي، خاصـة فـي   

شكل ملتقيات ومشاريع، وتسهيل نشر نتائج بحوث أساتذة التعليم العالي، وذلك مـن أجـل   

  .تبادل األفكار والمعلومات من جهة والمساهمة في تطوير وتقدم العلم من جهة ثانية

ديدة من التعليم تواجه التغيرات الجديدة، بغية زيادة فعاليته في التنمية استحداث أنواع ج. ي

الشاملة كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، بإتاحة الفرص التعليمية لمن لم تمكنهم الظـروف  

  .1همن االلتحاق بمؤسسات التعليم النظامية، ولسهولة التدريب واستمراريت

لتقويمية ال يمكن بوضـعها الحـالي أن تتصـدى    إن المناهج والطرائق التعليمية وا

عن ذلك يجب  للتحديات الحالية، ومن ثم فإنها تتطلب إعادة النظر فيها لتفعيلها أكثر، فضال

تحديث الوسائل التعليمية، والبحث عن السبل الكفيلة لجعل المؤسسة التعليمية قـادرة علـى   

  :2م من خاللتحقيق أهدافها، في ضوء التطورات التي تحدث في العال

تطوير مناهج التعليم العالي أهدافا ومحتوى وطرائق تدريس وأساليب تقويم، بحيث تكـون  .أ

  .أكثر وظيفية وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية

                                                 
تعليم في إفريقيا التكوين وال ةإشكالي: الملتقى الدولي، "في العالم العربي واقعه وآفاقهالتعليم العالي "عبد الحميد عبدوني ،  1.

       .196، ص)2004ة وتنمية الموارد البشرية، مخبر إدار: جامعة سطيف( 2001، أفريلوالعالم العربي
. 381، صالمرجع نفسه . 2  
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  .تعميم تدريس المعلوماتية في جميع مراحل التعليم وفي مختلف التخصصات. ب

  .العملية التعليميةاستخدام التقنيات الحديثة وتفعيل دورها في . ج

زيادة االهتمام بالتطوير المهني ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعـات الجزائريـة،   . د

واالرتقاء بأدائهم المهني والتخصصي األكاديمي، وإنشاء مراكز في الجامعات لتحقيق هـذه  

  .الغاية

علمـين بمهـارات   تنويع مصادر التعلم وعدم االقتصار على الكتب المقررة، وتزويد المت. ه

  .التعلم الذاتي مواكبة للعصر واستجابة للمتطلبات المستقبلية

  التعليم العالي .2

  :تطوير التعليم العالي .1.2

إن التطوير في أي جانب من جوانب الحياة يهدف دائما إلى الوصول إلـى أحسـن     

ـ  ى أتـم  صورة، حتى يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة، ويحقق كل األهداف المنشودة عل

وجه، فعملية التطوير تكون  دائما شاملة لجميع الجوانب والعوامل والعناصر التي لها صلة 

بالموضوع المراد تطويره، وباعتبار التعليم العالي له األثر الكبير على كل جوانـب الحيـاة   

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، فعملية تطويره تنصب علـى العمليـة التكوينيـة بشـتى     

ادها، فال يرتكز على نوعية المعلومات في حد ذاتها وإنما يتعداها إلى الطريقة، الوسيلة، أبع

الكتاب، المكتبات، اإلدارة التعليمية، نظام التقويم وإلى نظم وأسـاليب الدراسـة الجامعيـة    

ا والتنمية العلمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية وكفاءة العملية التكوينية وكذ

، فقد شهد التعليم وهو في بداية قرن جديد، إقباال لم يسبق له مثيـل وتنويعـا   1جودة التعليم

كبيرا في مجاالته، فضال عن تزايد الوعي بأهميته الحيوية بالنسبة لشتى ميادين التنمية، وفي 

عالي بناء المستقبل بإعداد األجيال وتزويدها بمهارات ومعارف جديدة، وعليه يواجه التعليم ال

تحديات كبيرة، تتعلق أساسا بمجال تمويله وبتحسين ظروف العاملين فيه، وإتاحـة فـرص   

التدريب على المهارات الالزمة للحصول عليه من مختلف المصادر، ورفع مستوى التدريس 

والبحوث والخدمات، وضمان مالئمة البرامــج وتيسير إمكانيـات توظيـف الخـريجين،    

جدية لالنتفاع بفوائد التعاون الدولي، وكـذا تحـديات اإلمكانيـات    وإبرام اتفاقيات تعاون م

                                                 
، )1999دار الفكر العربي، : اهرةالق(لمرحلة األولىتطوير ااالتجاهات الحديثة في تخطيط و حلمي أحمد الوكيل، .1
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الجديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات بضمان االنتفاع الدائم بها، وسعيا لمواجهـة هـذه   

التحديات، والبدء في عملية إصالح معمق للتعليم العالي في شـتى أنحـاء العـالم، دعـت     

: يم العالي في مطلع القرن الحادي والعشرين بعنـوان اليونسكو إلى عقد مؤتمر عالمي للتعل

، وخرج باتفاق عام على أن كل المشاكل 1998أكتوبر  9إلى 5:الرؤية والعمل بباريس أيام

  :التي تعيق تطوير التعليم العالي في كل أنحاء العالم تدور حول أربعة مواضيع كبرى هي

     Relevance of high education ليم العالي مواءمة التع. أ  

Quality of high education نوعية التعليم العالي . ب  

Management and finance التسيير والتمويل . ج  

International co-opération التعاون الدولي. د  

  :مواءمة التعليم العالي. 1.1.2

إن مواءمة التعليم العالي مرتبطة على وجه الخصوص بدوره كنظام، وبكل واحـدة  

، "1سساته تجاه المجتمع من جهة، وبتوقعات المجتمع وماذا ينتظره منه من جهة ثانيةمن مؤ

وهذا يعني أن المواءمة هي المطابقة بين ما تقدمه مؤسسات التعليم العـالي ومـا يتوقعـه    

المجتمع منها، ويفرض هذا المبدأ تعزيز مساهمة التعليم العالي في تنمية المجتمع ككل، بما 

لنظام التربوي، كما يفرض هذا المبدأ أيضا انسجاما متبادال مع عالم الشـغل  في ذلك تنمية ا

ومتطلبات التنمية الشاملة، وأن يساهم التعليم العالي في المحافظة على المعرفـة وتوسـيع   

نطاقها، وتعميقها ونشرها بشكل يتيح لإلنسان حل مشكالته، كما تقتضي المواءمـة كـذلك   

  .يالمحافظة على التنوع الثقاف

  :نوعية التعليم العالي. 2.1.2

ارتبط مصطلح النوعية في التعليم العالي، حسب أغلبيـة التقـارير الصـادرة عـن     

إن الحاجة والضرورة لمواءمـة كبيـرة   "المؤتمرات الجهوية المختلفة، بمصطلح المواءمة 

، "2وعيـة للتعليم العالي يجب أن تتماشى خطوة بخطوة مع االهتمام العام المتعلق بتحسين الن

                                                 
الملتقـى  ، "عليم العالي وعالقته بعالم الشـغل أهمية تحضير الطلبة إلى الحياة المهنية في ضوء مشاكل الت"نبيل بوزيد ،  .1

، )2002والتوزيـع ،   ار الغرب للنشرد: وهران(1، ج2001مواجهة التحدياتربية والتعليم في الوطن العربي والت: العربي
                         .266ص 
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ويشير مصطلح النوعية إلى مدخالت ومخرجات ومقاييس وعمليات نظـام أو مؤسسـة أو   

برنامج ما، وال معنى لها من دون تأمين المواءمة، فمفهوم النوعية في التعليم العالي متعـدد  

األبعاد يشمل كل وظائف التعليم العالي وأنشطته، أي البرامج األكاديمية والبحـث العلمـي،   

البنية التحتية، التجهيزات، الجهاز البشري، الطلبـة،  (كال هذه الوظائف ومكوناتها وبكل أش

أهداف البرامج وطبيعتها ومضمونها، طرائـق التنفيـذ، البيئـة األكاديميـة واالجتماعيـة      

، ويجري تطبيق آليات النوعية بواسطة عمليات تقويم مستمرة، والمقارنة بين )الخ...والثقافية

  .1ئج الملحوظة والمتوقعة، والسعي الكتشاف مواطن الخلل وتصحيحهاالعمليات والنتا

  :تسيير وتمويل التعليم العالي. 3.1.2

إن مشكلة تسيير وتمويل التعليم العالي مطروحة من طرف كل المؤتمرات الجهويـة،  

ويشمل التسيير المسائل المتعلقة باإلدارة الداخلية للمؤسسات والموارد من جهـة، وعالقـات   

، مما 2سات التعليم العالي مع الدولة، وسائر المؤسسات العامة والخاصة من جهة أخرىمؤس

يتعين على السلطات المعنية بالتعليم العالي ومؤسساته، اعتماد استراتيجيات بعيـدة المـدى   

الهيئات الحكوميـة ،قطـاع التربيـة،    (تهدف إلى مشاركة كل المؤسسات الفاعلة في التنمية 

 م، أما بالنسبة إلى التمويل فبالرغ)قطاع الخدمات، البيئة االجتماعية والثقافية القطاع اإلنتاج،

من الميل العام نحو تنويع مصادر التمويل، فإن دعم الدولة للتعليم العالي والبحـث العلمـي   

 9إلـى 5النهائي للمؤتمر العالمي الذي انعقد في باريس من  ريبقى أساسيا وضروريا، فالتقري

ؤكد على ضرورة رفع ميزانية التعليم العالي من طرف الدولة، لكن يجب في ي 1998أكتوبر

نفس الوقت فتح مجال المساهمة في تمويـل هـذا القطـاع الحسـاس لمختلـف الشـركاء       

عقـود البحـث،   : االقتصاديين، وخاصة تشجيع نشاطات التعليم العالي المولدة لألرباح مثل

نويع مصادر التمويل يعكس مدى الدعم الذي يقدمـه  ، فت3الخ...الخدمات األكاديمية والثقافية

 .4المجتمع لهذا النوع من التعليم، وهو تمويل يجب تثمينه وزيادة فعاليته ضمن ضوابط معينة

 

  
                                                 

   . 879، ص د طعمية ، محمد بن سلمان البندري، المرجع السابقرشدي أحم .1
  .879، ص المرجع نفسه 2.  

.268ل بوزيد ، المرجع السابق، ص نبي . 3      
.879ع السابق، ص د طعيمة ، محمد بن سلمان البندري، المرجرشدي أحم.  4 
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  :التعاون الدولي. 4.1.2

يعتبر التعاون أساسيا لمؤسسات التعليم العالي على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، عـن  

ت متطورة كي تؤدي المهام المنوطة بها بشكل مالئم، فـال يمكـن ألي   طريق أساليب وآليا

مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أن تبقى معزولة إذا أرادت أن تضـطلع بـدورها فـي    

تطوير المجتمع، فهناك تأكيد على دور االتفاقيات الجهويـة حـول االعتـراف بالـدروس     

التعاون، فتقرير المـؤتمر الجهـوي    والشهادات، وعلى إنشاء وتطوير شبكات تسهل عملية

الخاص بالدول العربية، ينص على ضرورة إنشاء وحدة على مستوى كل مؤسسـة للتعلـيم   

العالي تختص بتسيير التعاون العربي العالمي ويجب على مثل هذه الوحدات ربط عالقـات  

للتعـاون  دولية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل الطالبي واألساتذة الموظفين ونشاطات أخـرى  

  .1الجامعي

  :المبادئ الموجهة لتطوير التعليم العالي. 2.2

لكي يتمكن التعليم العالي من مسايرة عصر المعلومات والتعامل مع تقنياته المتطورة، 

يتعين عليه أن يقوم بتغير عميق يتعدى الشكل إلى المضمون والمتناسب مع متطلبات هـذا  

  :منظمة اليونسكو في النقاط التالية العصر، وفق مجموعة من المبادئ أجملتها

  .التوافق مع المتغيرات العالمية واالنفتاح على المؤسسات والمنظمات التعليمية العالمية. أ

مواكبة التطورات العلمية والتقنية، واستيعاب التقنيـات التعليميـة الحديثـة ومواصـلة     . ب

  .تطويرها

لعالي، وتوفير الموارد المادية والبشـرية  تأكيد دور البحث العلمي في مؤسسات التعليم ا. ج

والتيسيرات التشريعية، لخدمة العملية التعليمية، وتنمية الرصيد المعرفي، والمشـاركة فـي   

  . 2تنمية المجتمع، ومساندة قطاعات اإلنتاج والخدمات

 تجديد عمليات التدريس والتعليم بتبني برامج دراسية جديدة تتناسب واالحتياجات الجديدة. د

لسوق العمل، بالربط بين محتويات البرامج الدراسية ومتطلبات قطاع اإلنتـاج والخـدمات   

والموارد الوطنية، مع التأكيد على الترابط بين مجاالت المعرفة المختلفة، والقضـاء علـى   

حالة التجزؤ واالنعزالية التي تكرس الفواصل بين مجاالت العلم المختلفـة، علـى خـالف    

                                                 
.269، ص نبيل بوزيد ، المرجع السابق . 1  
   .652، صسلمان البندري، المرجع  السابق رشدي أحمد طعيمة ، محمد بن .2
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ة في األساس، من خالل التأكيد على الترابط والتكامل فيما بين مؤسسـات  طبيعتها المتكامل

التعليم العالي، والمزج بين التخصصات بما يتوافق وقدرات الطالب وتوجهـاتهم ويحقـق   

  .متطلبات سوق العمل المتطورة

تطوير أساليب نقل وتحويل المعرفة، من خـالل االسـتثمار فـي تقنيـات المعلومـات      . ه

في تطوير وتنويع نظم وأشكال وبرامج التعليم، بالتعاون بين األقسـام العلميـة   واالتصاالت 

والمتخصصين في تقنيات التعليم، لمواكبة التطورات العلمية والتقنية واسـتيعاب التقنيـات   

  .التعليمية الحديثة

التأكيد على ضرورة ارتباط التعليم العالي بحاجات العمل، في عمليـة مسـتمرة تخلـق    . و

مل بينهما، ولذلك ينبغي التركيز على األساليب التعليمية التي تنمي القـدرات الفكريـة   التكا

للطالب، والتي تخلق فيهم روح المبادرة والقدرة على التكيف، ألن المنتظر اليوم من التعليم 

العالي أن يؤهل عناصر قادرة على خلق فرص عمل جديدة، ال أن تكون قادرة على البحث 

  .  1فقطعن تلك الفرص 

التأكيد على الدور الفعال ألعضاء هيئة التدريس، وأهمية التنمية المتكاملـة والمسـتمرة   . ي

  .والتقييم الموضوعي المنتظم ألدائه

المؤسسات االقتصـادية  (ابتكار أشكال متنوعة من نظم مساهمة فئات المجتمع المستفيدة . ك

عبـاء التعلـيم ونفقـات التطـوير     ، في تحمـل أ )الخ...المختلفة، فئات اجتماعية مرموقة 

دون احتكاره من قبل هـذه الفئـات أو   (والتحديث، مع عدم اإلخالل بمبدأ ديمقراطية التعليم 

  ).المؤسسات

ضمان التطوير الذاتي المستمر للهياكل التنظيمية والوظيفية والبرامج التعليمية والمناهج، . ن

  .2ريوكذلك نظم وآليات العمل التعليمي والبحثي واإلدا

  :وضعية التعليم العالي في الدول النامية. 3.2

شهد التعليم العالي في الدول النامية خالل العقود األخيرة نمـوا كبيـرا فـي أعـداد     

الملتحقين والخريجين، غير أن االقتصاد الوطني لهذه الدول غير قادر على امتصاص هـذه  

                                                 
، )2000دار الفكر العربـي،  : القاهرة(1، طالطريق إلى المستقبل :التعليم العالي في الوطن العربيعلي أحمد مدكور، . 1

  .190ص
  . 653ص ن سلمان البندري، المرجع السابق،، محمد بةرشدي أحمد طعيم .2
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هائال وسوء استخدام لرأس المـال   األعداد المتزايدة من الخريجين من جهة، مما يعد إهدارا

البشري، وضعف كفاءة ونوعية خريجي الجامعات من جهة أخرى، الذي يعود بدوره إلـى  

ضعف العملية التكوينية، فبعض الجامعات ال تتوفر على اإلمكانيات الضرورية واألساسـية  

فة إلـى أن  للتعليم السيما األجهزة الحديثة، مما يؤدي إلى ضعف مهارات التدريس، باإلضا

المناهج الدراسية مغرقة في النواحي النظرية وغير مخططة وفقا لتقدير االحتياجات الفردية 

والجماعية، أما محاولة حصر المشاكل التي تواجه التعليم العالي في هذه الدول فهي كثيـرة  

، 1998ومتنوعة ومتشابهة، فيشير مؤتمر الدول العربية المنعقد في بيروت بلبنان في مارس 

  :أن أهم هذه المشاكل تتمثل في مايلي

في كثير من الدول النامية تبقى ظروف أساتذة التعليم العالي أضعف بكثير مما تنص عليه  -

المعايير العالمية، الخاصة بقانون أساتذة التعليم العالي المحددة من طرف المؤتمر العـالمي  

 .  1997لليونسكو سنة 

والتكنولوجيا أدت إلى طلبات جديدة على نوعية أساتذة التعليم  التطورات العالمية في العلم -

العالي، والباحثين القادرين على تقوية التعاون مع القطاع الصناعي وعلى التكوين المتواصل 

  .لحاملي الشهادات

توجيه البرامج التعليمية في أغلب األحيان على نقل وإرجاع المعارف، وليس على حلول  -

  .لحاجات المجتمع المشاكل استجابة

نقص كبير في إنشاء الشبكات التي تستعمل التكنولوجيات الجديدة على مسـتوى التعلـيم    -

  .العالي، من أجل تحسين التعاون الوطني والجهوي والعالمي

  .1نقص في المواد واللوازم واألجهزة والوسائل البيداغوجية للنشاط البيداغوجي والبحثي -

التعليم العالي بشكل عام يتسم بدرجة عالية من المركزية، ممـا  ال يزال تسيير مؤسسات  -

  .يتطلب مزيدا من المرونة ومشاركة الجهات المعنية جميعها في اتخاذ القرار

إن إنشاء الجامعات الخاصة والمفتوحة أمر جديد في أغلب الدول النامية، لذلك فإن هـذه   -

مية، بالقدر الذي يؤدي إلى تطـوير  المؤسسات لم تخفف بعد الضغوط على الجامعات الحكو

  .تشارهالتعليم العالي وتنويعه وتوسيع دائرة ان

                                                 
  .268، ص نبيل بوزيد ، المرجع السابق.  1
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غياب العالقات الوثيقة بين مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام من جهة، وبين الجامعات  -

  .وسائر مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى

يم العالي المتنوعة، بنـاء علـى   باإلضافة إلى الضعف في توجيه الطلبة نحو فروع التعل -

قدراتهم واهتماماتهم تساهم جميعها، في تضخم أعداد الطلبة في بعـض االختصاصــات   

وتقلصها بشكــل واضح في االختصاصات التطبيقية والتقنية، وفي تدني الفعالية الداخليـة  

يـة  ومستوى الخريجين، ويؤدي ذلك إلى ضغوط على المؤسسات لتوفير برامج عالجية، بغ

  .1تحسين مستوى الطلبة الملتحقين

  :التحديات التي تواجه التعليم العالي في الدول النامية.4.2

يواجه التعليم العالي في الدول النامية وهو في بداية القرن الحادي والعشرين، تحديات 

  :يكثيرة لها  تأثيرات متعددة على طبيعة دوره ومدى كفاءته، وتتمثل أساسا فيمايل

  :تحديات االجتماعيةال.1.4.2

يواجه التعليم العالي في الدول النامية طلبا كبيرا على مؤسساته، وهذا يعود إلى عدة 

عوامل منها النمو السكاني السريع وتغير نظام القيم، واعتبار الدراسة فـي الجامعـة قيمـة    

وهذا اجتماعية في حد ذاتها بغض النظر عن جدوى هذه الدراسة وجدوى الشهادة الجامعية، 

يؤدي إلى زيادة عدد الطلبة الملتحقين، دون لجوء الدول والمؤسسات إلى رصد المزيد مـن  

الموارد المالية المناسبة للتحكم في هذه الظاهرة، مما يجعل معظم أنظمة التعليم العالي فـي  

هذه الدول  تقف عاجزة أمام هذه األزمة، وما لم توضع بعض  السياسـات للتحكم في هذه 

ة، مثل إعادة النظر في نظام القبول في الجامعات بربطه باحتياجات التنمية وسـوق  الظاهر

العمل، فستبقى هذه المشكلة مطروحة وتؤدي بالجامعات إلى تخريج أفواجـا مـن الطلبـة    

 2.البطالين

  :التحديات االقتصادية.2.4.2

تمـاالت  تعاني معظم الدول النامية من مشاكل اقتصادية، وتشير الدالئل إلـى أن اح 

تخصيص موارد إضافية للتعليم العالي تبدو ضئيلة، في ظل تعاظم مسؤوليات الحكومات في 

معالجة االحتياجات األساسية ألعداد متزايدة من السكان، هذا مـا جعـل التعلـيم العـالي     
                                                 

  .874طعيمة، محمد بن سلمان البندري ، مرجع سابق، ص  رشدي أحمد. 1
.194ص  ،عبد الحميد عبدوني، المرجع السابق . 2  
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يواجــه أزمات مالية واقتصادية باستمرار، ممـا اثر في وظـائف الجامعـة التدريسـية   

جديدة  بتماعية، وأمام هذه الصعوبات المالية البد من التفكير في بدائل وأساليوالبحثية واالج

  . 1لتمويل التعليم العالي

  :التحديات التخطيطية والمنهجية.3.4.2

يواجه التعليم العالي في الدول النامية عدم توازن واضـح فـي هيكـل تخصصـاته     

نسانية واالجتماعيـة، ونقـص   العلمية، حيث نالحظ زيادة القبول في تخصصات العلوم اإل

القبول في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسية، هذا األمر ال يتفق مع متطلبـات التنميـة   

وسوق العمل التي تتطلب كثيرا من التخصصات العلوم الطبيعية والهندسية، وهو من أهـم  

سألة العالقة بين التحديات التي تواجه التعليم العالي في الدول النامية؛ أي عدم التوازن في م

المخطط التربوي والمخطط االقتصادي، فهناك اختالف في وجهات النظر بينهمـا، فـاألول   

ينظر للمخطط التربوي كمشروع حضاري شامل يعد اإلنسان من جميع جوانب حياته، بينما 

  .2ينظر الثاني في الغالب للتعليم العالي كمشروع استثماري واقتصادي بحت

  :لوجيا المعلوماتتحديات تكنو.4.4.2

إن تقييم التعليم العالي في الدول النامية من زاوية اإلنجازات التقنيـة والمعلوماتيـة،   

يشير إلى أن بعض الدول النامية تملك نصيبا ال يستهان به مـن البنـى التحتيـة للتعلـيم     

ا حتى الحـد  ، غير أن أغلبيتها ال يتوفر له)الخ...المباني، األجهزة، التقنيات المتقدمة(العالي

األدنى منها، مما يتطلب منها بالضرورة إعادة النظر في منظومتها التعليمية العالية بصورة 

، وأي محاولة لتطوير التعليم العالي ال يمكن 3عامة، بما يتناسب وعصر التقنية والمعلومات

أن يسبق ذلك عملية استكشـاف لهـذه التغيـرات     نأن تتم بصورة واضحة وصحيحة، دو

  :4ولوجية، والمتمثلة في مايليالتكن

                                                 
: نظمته جامعة الزرقاء األهليـة  يالمؤتمر الذ، "أفكارقضايا و: ي في الوطن العربينوعية التعليم العال"، صبحي القاسم .1

   .57، ص)0200، جامعة الزرقاء األهلية: األردن(1، ط 2000التعليم العالي في األردن بين الواقع والطموح ، 
  .194، صد الحميد عبدوني، المرجع السابقعب 2.
مجلـة الفكـر   ، "حاجات التنمية في عالم متغيرات لخياربدائل و: التعليم العالي في الوطن العربي"، علي الحوات .3

  .5، ص)1999لبنان ، (98، العددالعربي
،       )2001ء للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    دار قبـا : القاهرة( التجديد في التعليم الجامعي، شبل بدران، جمال الدهشان .4

  . 67،66صص 
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النمو السريع في المعرفة، حيث بلغت معدالت تزايد المعارف والعلوم حدا ال سابق لـه،  . 1

، وأدى هذا النمو المعرفي إلى ظهور "عصر االنفجار المعرفي"حتى أطلق على هذا العصر

 .وكم المعرفةالعديد من االكتشافات واالختراعات، أحدثت  بدورها تغيرا واضحا في كيف 

الثورة العلمية والتكنولوجية واالتجاه المتزايد نحو استخدام اآللة فـي مجـاالت الحيـاة    . 2

المختلفة، وتطور هائل في تكنولوجيا اآلالت والمعدات واألجهزة المعقـدة، التـي أحـدثت    

تغيرات جوهرية في البيئة الطبيعية واالجتماعية وثورة في الرعاية الصحية وفي مجـاالت  

  .الدفاع وغزو الفضاء

التطور الهائل في نظم ووسائل االتصال، فقد أصبحت اليوم المعلومات في متناول كـل  . 3

  .األفراد، وأصبح العالم اليوم قرية صغيرة بفضل وسائل االتصال المتطورة

  :وضعية التعليم العالي في الجزائر. 5.2

ـ   ة المخطـط الربـاعي   تزامنت مرحلة الشروع في إصالح التعليم العالي مـع بداي

، وتركـزت  )1977 -1974(وحتى نهاية المخطط الرباعي الثـاني  ) 1973-1970(األول

فكرة اإلصالح حول ما تقتضيه الخصوصية االجتماعية ووفقا للمحاور الكبـرى للسياسـة   

، بعدما تم فصل الـوزارات  1971التنموية، وتقرر إصالح التعليم الجامعي في شهر جويلية 

رة بمهامها منفردة عن غيرها، وتأسست بذلك وزارة التعليم العـالي والبحـث   وقيام كل وزا

العلمي لتأخذ على عاتقها مهمة إصالح الجامعة، سواء تعلـق األمـر بالهياكـل التنظيميـة     

واإلدارية أو البيداغوجية، وتم تحديد األهداف المتوخاة من إصالح التعليم العالي، وفقا لجملة 

  :1يتطبيقها والمتمثلة فيما يلمن اإلجراءات المزمع 

إعادة توجيه محتويات التعليم والتكوين وما يتم منحه من شهادات، وفقا لسياسة التوظيف  -

والسياسة التنموية، وذلك من خالل الربط بين نسق الجامعة ومختلـف الفـروع المتعـددة    

  .حقاالنشاطات، عن طريق األسلوب الميداني والعملي لتسهيل اإلدماج الوظيفي ال

اإلسراع في تكوين وتخريج عدد من اإلطارات الوطنية وبأقل التكاليف، وتم وفقا لـذلك   -

  .إلغاء السنة التحضيرية للجامعة وإعادة النظر في نظام العطل والمناهج السنوية

                                                 
  .158، ص)1990ديوان المطبوعات الجامعية ، : ائرالجز(2، طأصول التربية والتعليم في الجزائر، رابح تركي .1
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مراجعة وإعادة تنظيم الهياكل اإلدارية وكذا المحتوى التكويني والبيـداغوجي، بغـرض    -

  .المجتمع المتغيرة تكييفها ومتطلبات

  :1أما السياسة العامة إلصالح التعليم العالي فلم تخرج عن المبادئ الرئيسية التالية

  :ويقصد بديمقراطية التعليم تحقيق النقاط التالية :ديمقراطية التعليم.أ

إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبة الجزائريين الذين أنهوا بنجاح دراستهم الثانوية، كل  -

  .ب كفاءته العلمية بغض النظر عن مكانته االجتماعيةحس

ربط القطر الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات والمعاهد والمدارس الوطنيـة، قصـد    -

  .تعدد مراكز التعليم ونشر التكنولوجيا في كل جهات الوطن

، ألبناء )الخ ...المنح الدراسية،المطاعم،المسكن،(توفير الرعاية االجتماعية واالقتصادية  -

  .فئات المجتمع المتوسطة والفقيرة، وهذا قصد االستفادة العامة من فرص التعليم الجامعي

مفهوم الجزأرة يعتمد علـى االسـتبدال التـدريجي    : الجزأرة في إطارات التعليم العالي. ب

 لإلطارات األجنبية باإلطارات الجزائرية، وهذا قصد جعل التعليم العالي جزائريا في محتواه

  :وأساليبه وأهدافه تماشيا مع واقع البالد، وللجزأرة معاني أخرى منها

جزأرة نظام التعليم العالي وخططه ومناهجه واالبتعاد عن االستيراد الثقافي من المجتمعات 

  .األخرى، إال بما تقتضيه المصلحة العليا للمجتمع

الوطنية، لتحقيق األهداف جزأرة اإلطارات باستمرار قصد االعتماد الكلي على الكفاءات  -

  .التعليمية المتوخاة

اختيار أهداف التعليم العالي وقيمه ومتطلباته انطالقا من واقع الجزائـر، قصـد تحقيـق     -

  .التنمية الشاملة مع الحفاظ على معالم الشخصية الوطنية

ـ   :التعريب.ج ي يقصد بالتعريب االستعمال الواسع للغة العربية في كل التعامالت، وذلـك ف

جميع مراحل التعليم وكذا استخدامها عند إجـراء البحـوث العلميـة بمختلـف فروعهـا      

  .وتخصصاتها، مع تعريب بعض الدراسات والشهادات

يهدف هذا المبدأ إلى المساهمة في التقدم العلمي :االتجاه العلمي والتقني في التعليم العالي.د

والذي سوف ينعكس علـى الميـادين   والتكنولوجي، إذ يؤدي إلى التقدم االقتصادي للوطن 

                                                 
.160 المرجع نفسه، ص . 1 
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، بحيث يكون الطالـب  ةوهذا ال يتأتى إال بربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقي, األخرى

قادرا على تطبيق ما تلقاه نظريا في المجاالت التطبيقيـة كالصـناعة والزراعـة والطـب     

  .1الخ...والصيدلة

النسبة للجامعة، فإنه تم التأكيد على تبعا لسياسة التقييم الشاملة التي عرفتها الجزائر ب

لتدعيم بنود ) 1984-1980(االستمرار في اإلصالح، وجاءت فترة المخطط الخماسي األول

إصالح الجامعة، من ديمقراطية التعليم والجزأرة والتعريب والتوازن الجهوي مـع أولويـة   

ون التخلي عن ربـط  التكوين التكنولوجي والعلمي،كل ذلك في إطار االنفتاح على الخارج د

كل ذلك بالواقع الجزائري المحلي، كما تقرر انتهاج سياسة نسقية تكامليـة بـين مختلـف    

المؤسسات الممثلة للمجتمع والمستخدمة للموارد البشرية، وكذا تحسـين فعاليـة المحتـوى    

، 2التكويني والتعليمي للوصول إلى استعمال أفضل لإلمكانيات والوسائل الماديـة والبشـرية  

إضافة إلى مراجعة معايير التوجيه الجامعي ونظام التخصصات وكذا مضـامين المنهـاج   

الجامعي، وتقييما إلنجازات المخطط الخماسي األول فقد نص التقريـر العــام للمخطـط  

، على أن مسألة الكيف والنوع خاصة تلك المتعلقـة ببنـد   )1989-1985(الخماسي الثاني 

جي والتعاون الفني األجنبي، ال تزال دون المستوى الذي تتطلبـه  االتجاه واالختيار التكنولو

  .3الحاجات التنموية

أما فترة التسعينيات فتناظر فترة اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، ولعل أهم مـا  

تلح عليه هذه اإلصالحات تحقيق ما يدعى بالتوازنات الكبرى، وهو التخلي المفاجئ للدولـة  

ت تؤديها للمواطنين منذ االستقالل، في مجاالت الدعم المباشر وغيـر  عن الوظائف التي كان

المباشر لمختلف أسعار السلع االستهالكية، الطب المجاني ، السكن االجتماعي، التعليم العالي 

، وغيرها من الوظائف التي ألقيت علـى كاهـل الدولـة، بحكـم النظـام      4والبحث العلمي

البدايات األولى لالستقالل، والواقع أن التعليم العالي لم  االقتصادي واالجتماعي المنتهج منذ

يحظ بنفس االهتمام الذي حظيت به القطاعات األخرى، حيث يتضح تأخره نتيجة للتهمـيش  

الذي شهده خالل العشرية األخيرة، فمع بداية اإلصالحات لم تظهر هنـاك مؤشـرات وال   
                                                 

  1. بوفلجة غيات، التربية والتكوين بالجزائر (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1992)، ص67.
 .31ص ،1982 ،النصوص األساسية حزب جبهة التحرير الوطني ، .2

.40، ص1985و  ت  ع ب  ع ،   . 3  
   .96، صماري ، ليلى قطاف، المرجع السابقعمار ع .4
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الذي يعتبر من الدعائم األساسية التي تعتمـد  دالئل تدل على االهتمام بتطوير التعليم العالي، 

عليها المجتمعات في عمليات التنمية، ذلك أن رصيد الدول أصبح ال يقاس بما تملكـه مـن   

ثــروات طبيعية ومالية فحسب، بل بما تملكه من متخصصين وإطارات ومفكرين الـذين  

اإلجمالي الذي يصون  الدخل المعرفي نيتولون عملية إنتاج المعرفة، للوصول إلى مستوى م

استقاللها وسيادتها، بالرغم من نسبية هذا المفهوم في زمن العولمة، والواقـع أن الجزائـر   

من عدم كفاية األساتذة وقلـة عـدد    منجحت في توسيع واقع التدريس في الجامعات، فبالرغ

يم وحقيقتـه  الجامعات والوسائل واإلمكانيات مع بداية مرحلة االستقالل، إال أن وضعية التعل

قد تغيرا بشكل جوهري، ذلك أن عدد األساتذة قد تضاعف عدة مرات وكذلك عدد الجامعات 

والمراكز الجامعية والمعاهد المتخصصة، ويعد هذا من الناحية الكمية انجازا معتبرا، ومـن  

دون أن ننكر المجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل رفع معدالت التسجيل الجامعي والتي 

نت لها النتائج االيجابية، فمع بداية االستقالل لم يكن عدد طلبة التعليم العـالي يتعــدى  كا

طالبـا فـي    407995طالب، ليصبح  2700حوالي) 1963-1962(في العــام الجامعي 

، غير أن هذا العدد من الطلبة ما يزال ضعيفا مقارنة ببعض )2000-1999(العام الجامعي 

طالـب   3409يقابل كل مائـة ألـف سـاكن     1992مثال، ففي سنة الدول المتقدمة كفرنسا 

، ورغـم مـا   1طالب جامعي 1160جامعي، في حين أن الجزائر يقابل كل مائة ألف ساكن 

تخفيه هذه األرقام من دالالت فيما يخص االختالفات الكبيرة على مستوى التكوين والهياكل، 

المطلوب فيما يخص نوعيـة التكـوين،   يمكن القول أن الجزائر ماتزال بعيدة عن المستوى 

في عدد الطلبة بقدر ما يكمن في إمكانيـة تـوفير اإلمكانيـات الماديـة      نفاإلشكال ال يكم

والبشرية والمالية، التي تؤمن تكوينا علميا يتماشى والمعايير العالمية، فظـاهرة انخفـاض   

جامعاتنـا   التحصيل العلمي وضعف نوعية التكوين، أصبحت هي السـمة الرئيسـية فـي   

الجزائرية في الوقت الحاضر، وباإلضافة إلى تخلي الدولة عن هذا القطاع الحسـاس فيمـا   

يخص االعتمادات المالية والمادية وقلة الهياكل والوسائل البيداغوجية، يالحظ كذلك الـنقص  

الكبير بالنسبة للتأطير، فبغض النظر عن التوزيع غير متوازن لإلطارات العالية، فإن عـدد  

الطلبة لكل أستاذ حامل شهادة الدكتوراه أعلى بكثير من المعدل العالمي، فإذا كـان المعـدل   

                                                 
.98، ص المرجع نفسه . 1  
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طالب لكل أستاذ للتعليم العالي، فإن الرقم في الجامعـات الجزائريـة    40العالمي يشير إلى 

طالبا لكل أستاذ للتعلـيم العـالي للعـام الجـامعي      429بعيد عن ذلك بكثير فقد بلغ حوالي 

، إضافة إلى التوزيع غير الصحيح للكفاءات العالية في الجزائر األمر الذي )1999-2000(

يجعل الكثير من المراكز الجامعية تفتقر كلية لهذه الكفاءات، وإحصـائيات وزارة التعلـيم   

، فباإلضافة إلى حاجة الجامعة الجزائرية إلى التمويل فإن 1العالي والبحث العلمي تؤكد ذلك

: بحاجة إلى إصـالح، وأمام هذه الوضعية يمكن طرح التسـاؤل اآلتـي  المحتوى واألداء 

  .ماهي نوعية المنتج العلمي الذي تهدف الجامعة الجزائرية إلى تكوينه؟

إن اإلنفاق على التعليم العالي يعتبر من أهم النشاطات الحكومية في جميع الدول دون 

مية بصورة كبيرة في الجزائر خالل استثناء، فقد زادت معدالت اإلنفاق على الخدمات التعلي

عقدي السبعينات والثمانينات، وبالرغم من هذا االرتفاع فإن اإلنفاق علـى التعلـيم العـالي    

والبحث العلمي من ميزانية الدولة ال يكاد يظهر مقارنـة بالقطاعـات األخـرى، كمـا أن     

تتجه  %80نها م( % 0.28المخصصات المالية من الدخل الوطني للبحث العلمي ال تتعدى 

، مما يجعل الجزائر في مستويات بعيدة جدا عن المعـدل الـذي   )في شكل أجور وعالوات

، في الوقت الذي نجد فيه تـونس تخصـص   % 0.7حددته األمم المتحدة للدول النامية وهو 

والواليـات المتحـدة    %3وأوربـا   %1للبحث العلمي من الدخل الوطني، وغانـا   0.7%

، بينما في الوقت الحاضر فإن الرقم المتداول هو أقل مـن  1996عام وهذا ل %5األمريكية 

  .2بالنسبة للجزائر %0.14ذلك بكثير إذ انخفض إلى 

يتضح من خالل هذه األرقام عدم االهتمام بقطاع التعليم العـالي والبحـث العلمـي    

بعـض   واعتباره قطاعا استهالكيا، ذلك أن االعتمادات المالية المخصصة في استقرار، وفي

األحيان في تناقص مستمر رغم الزيادة الملموسة في موارد الميزانية العامة، فقلة وتواضـع  

المخصصات المالية لهذا القطاع أفرزت ظاهرة االكتظاظ في الجامعات، هذه الظاهرة التـي  

تكاد تكون الصفة المالزمة لكل الجامعات الجزائرية، فرغم التوسع في الهياكـل القاعديـة   

عدد الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس المتخصصة، حيث أن شبكة مؤسسـات  وزيادة 

                                                 
.103ص  ،المرجع نفسه . 1  

  2. ج  ج  د  ش ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحولية اإلحصائية رقم 29، ص 29.



الجامعة والتعليم العـالي.....................................................الفصل الثاني  

- 39 - 
 

مدرسـة ومعهـد مسـتقل     11مركز جـامعي و  13جامعة و 17التعليم العالي تشتمل على 

، وهذه الزيادة فـي عـدد   19991مدارس عليا جامعية متعددة االختصاصات، وهذا لسنة 5و

ي الهياكل من قطاعات االقتصاد الوطني إلـى  الهياكل ترجع في جزء منها إلى التحويالت ف

  .قطاع التعليم العالي، في الوقت الذي يتضاعف فيه عدد الطلبة من سنة إلى أخرى 

إن الكثير من الدول النامية وعلى رأسها الجزائر ركزت اهتمامها علـى الكـم فـي    

لتنمية، وقد نتج عن التعليم العالي، معتقدة أن نشر التعليم بين المواطنين هو الحل لمشكالت ا

ذلك هذه األعداد الوفيرة من الخريجين التي ال تتناسب أعدادها مع طاقة وإمكانيات االقتصاد 

الوطني وحاجاته، وهذا يرجع بالدرجة األولى إلى عدم وظيفية التعليم العـالي مـن جهـة،    

هذا  وانخفاض االستثمارات التي تخلق مناصب عمل في الجزائر من جهة أخرى، ولقد أدى

االنتقال من العجز في القوى البشرية المتعلمة إلى الفائض في هذه القوى إلى درجة فاقـت  

فيها المخرجات، خاصة منها المستويات العالية قدرات االقتصاد على توفير فـرص عمـل   

  .2جديدة، ومن ثم انتشرت ظاهرة بطالة المتعلمين الجامعيين

أربعة عقود من الزمن نتائج لهـا دالالتهـا    لقد حقق التعليم العالي في الجزائر خالل

ولكن على المستوى الكمي فقط، فإذا نظرنا إلى اإلحصائيات وجـدنا أن الجزائـر قطعـت    

شوطا كبيرا في التعليم العالي، ولكن أي تعليم يمكن أن يحدث في ظل انخفـاض مسـتوى   

لتنمية، ولكن نظـرا  التكوين، فالمناهج الدراسية وأهدافها من المفروض أن تخدم متطلبات ا

لعدم وجود نماذج تنموية وتعليمية مرتبطة بخصوصيات الجزائـر، فـإن النتيجـة كانـت     

اضطراب كمي ونوعي في التنمية والتعليم، وألجل تحسين نوعية التعليم العـالي والبحـث   

العلمي،كأحد المعايير األساسية للحكم على مدى نجاح الجامعة الجزائرية البد مـن تحقـق   

  :3الضرورية التالية الشروط

  .تجهيز الجامعات والمعاهد بالمعدات والمخابر والمكتبات الالزمة ألداء مهامها -

التنسيق بين متطلبات التنمية والقوى العاملة الماهرة في مختلف التخصصات، وذلك مـن   -

كمـي  خالل تطوير المناهج الدراسية والتعليمية، واالبتعاد عن سياسة التركيز على الجانب ال

                                                 
  1. محمد بوعشة ، أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي ، ط1( بيروت: دار الجيل ، 2000)، ص34.

.107عمار عماري ، المرجع السابق، ص .  2  
.113المرجع نفسه ، ص .  3  
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بتخريج أعداد متزايدة في تخصصات ليس عليها طلب في سوق العمل، مما أدى بدوره إلى 

  .المزيد من أعداد الخريجين العاطلين عن العمل

إنشاء مراكز بحوث متخصصة في جميع المجاالت العلمية ودعمها بالكفـاءات العلميـة    -

يع نشـر البحـوث العلميـة    وتجهيزها بالمعدات العلمية والتسهيالت المكتبية، بهدف تشـج 

  .والتطبيقية

اعتماد سياسة واضحة للتعليم المستمر خدمة للمجتمع، وذلـك بإقامـة دورات تدريبيـة     -

متخصصة سواء في هياكل الجامعة أو خارجها، بالشكل الذي يعمل على دعم الزاد المعرفي 

  .والعلمي لموظفي وعمال قطاعات االقتصاد الوطني

والعمل لألستاذ الجامعي، واالهتمام بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة تحسين ظروف المعيشة  -

  :التدريس بالجامعات عن طريق

لزيارة الجامعات المتقدمة على نفقـة الدولـة،    سإتاحة الفرص أمام أعضاء هيئة التدري. أ

  .لتبادل المعارف والوقوف على أحدث التطورات العلمية في مجاله

  .ت العلمية بالخارجتوفير فرص حضور المؤتمرا. ب

  .توسيع فرص التبادل العلمي بين الجامعات الجزائرية والعالمية. ج

إعادة النظر في خطط البعثات والتوسع فيها لالنفتاح على العالم، واإلفادة من المنجـزات  . د

  .المعرفية 

األخذ بسياسة التفرع العلمي لمدة عام بمرتب كل خمس سنوات، ليقـوم عضـو هيئـة    . ه

  .يس بإجراء بحوث ودراسات كما هو متبع في الجامعات المتقدمةالتدر
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  . المفهوم واالتجاهات النظرية: التكنولوجيا . 1
  :مفهوم التكنولوجيا. 1.1
دراسة الوسائل الفنية التي تشـمل موضـوعات الثقافـة    :" برن بأنهايعرفها وليام أوغ -

  ".1المادية جميعها

مجموعة المعارف والخبرة المتراكمة والمتاحة :"أما سلمان رشيد سلمان فيعرفها بأنها  -

واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية، التي يستخدمها اإلنسان في أداء عمل ما 

جال حياته اليومية إلشباع الحاجات المادية والمعنوية، سواء على مستوى أو وظيفة في م

  ".2الفرد أو المجتمع

المعرفة المنظمة التي تتصـل بالمبـادئ العلميـة    :"ويعرفها محمد عاطف غيث بأنها -

واالكتشافات فضال عن العمليات الصناعية ومصادر القـوة وطـرق النقـل واالتصـال     

، ويضيف في تحليله لمفهوم التكنولوجيا علـى أنهـا ال   "3لخدماتالمالئمة إلنتاج السلع وا

تعنى فقط بوصف العمليات الصناعية ولكنها تتبع تطورها، معنى ذلـك أن التكنولوجيـا   

تكشف عن أسلوب اإلنسان في التعامل مع الطبيعة والتي من خاللهـا يـدعم اسـتمرار    

  .    حياته

ة النظرية في حل مشاكل عملية، كما يقصد بها استعمال المعرف"كما يقصد بالتكنولوجيا  -

دراسة التطورات الحادثة في العلوم الصناعية، فالتكنولوجيا فـن ومهـارة تمكننـا مـن     

  ".4االستفادة العملية من مختلف المعارف والمعلومات النظرية المتراكمة

عي أو يبين هذا التعريف أن مفهوم التكنولوجيا ال ينبغي أن ينحصر في المجـال الصـنا  

وإنما يتعداه إلى مجال االستفادة العمليـة مـن    -المفهوم الضيق للتكنولوجيا-التقني فقط 

التكنولوجيا في مختلف ميادين المعرفة، بتطبيق مختلف المعارف النظرية فـي مختلـف   

  . المجاالت، ضمن منظومة تربوية سلوكية متكاملة

  

   

                                                 
  .43، ص )1999مجدالوي للنشر والتوزيع،  دار: األردن(1، ط علم االجتماع الصناعي، محمد الدقس.  1
  .36، ص )1986دار الطليعة، : بيروت( 1، ط العلم والتكنولوجيا والتنمية البديلة، سلمان رشيد سلمان.  2
  .484، ص)1993دار المعرفة، : مصر( قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غيث، . 3 

  .195، ص)1992المؤسسة الوطنية للكتاب،  :الجزائر( أسس علم النفس الصناعي التنظيمي، مصطفى عشوي.  4
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  :االتجاهات النظرية في دراسة التكنولوجيا.  2.1

لقد تطورت التكنولوجيا بشكل مذهل وسريع خاصة في العقـود األخيـرة، أيـن    

أصبحت تتميز بخصائص وسمات لم تستطع تحقيقها طوال الفترات السـابقة، وبعـد أن   

القت إقباال من طرف المجتمع في استقطابها واالعتماد عليها لتحقيق حاجياته ومطالبـه،  

فتحت مناصب شغل جديدة، سواء لـذوي  خصوصا بعدما حققت مشاريع تنموية ضخمة و

الكفاءات واإلطارات المهنية والتعليمية، أو باقي الفئات االجتماعيـة األخـرى، وبهـذه    

الخصائص والمميزات اكتسبت التكنولوجيا الصفة االجتماعية لكونها مست تقريبـا كـل   

لة، فالحاجـة  األفراد، وبهذا أصبحت العالقة بين الفرد والتكنولوجيا عالقة وطيدة ومتباد

االجتماعية تتطلب دائما اختراع آالت جديدة والتي تحدث بدورها تأثيرا في حياة األفراد،  

مما جعل الكثير من المفكرين يعتقدون أن كل التغيرات التي مست األبنيـة االجتماعيـة   

 واألنساق االقتصادية هي نتيجة للتكنولوجيا، وأكدوا على أنها العامل الوحيد المسؤول عن

كل هذه التغيرات التي حدثت في المجتمع وغيرت من سلوكات األفراد ونمط معيشـتهم،  

وهناك من اعتبرها نقطة تحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، مثلمـا قدمـه   

إميل دوركايم عند طرحه لخصائص المجتمع التقليدي، الذي يتسم ببساطة العيش عكـس  

ذي يتميز بالتعقيد، وبالتنظيمات الضخمة وتقسـيم العمـل   ما هو عليه المجتمع الحديث ال

والتخصص، وهذا كله بفعل عامل التكنولوجيا، أما ويلبرت مور فيعتقـد أن التكنولوجيـا   

تمثل قمة التطور والتقدم، مؤكدا على أنها أهم مظهر للتحديث باعتبارها قاعدة اإلقـالع  

من ممارسـات اجتماعيـة، كالدقـة     هعاالقتصادي، التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج وما يتب

واالنضباط والمواظبة، ناهيك عن تغير الثقافة والعادات والقيم ليتحول المجتمع إلى حالة 

  .أفضل مما كان عليه، وذلك بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة

 اأما والت ويتمان روستو باعتباره واحدا من المفكرين البـارزين الـذين تنـاولو     

اريخية للنمو االقتصادي، الذي قدم نظرية في التنمية االقتصادية تنص علـى  المراحل الت

  : 1أن المجتمعات في تطورها مرت بخمسة مراحل أساسية هي: فكرة أساسية مفادها

  .      مرحلة االتجاه نحو النضج  -.              مرحلة المجتمع التقليدي  -
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  . مرحلة االستهالك الوفير  -.             مرحلة التهيؤ واالنطالق  -

  .                                                                     مرحلة االنطالق  -

تعد مرحلة االنطالق من أهم مراحل هذا التطور االقتصادي، حيث تحدث تغيرات جذرية 

أن  في الطرق ووسائل اإلنتاج من خالل التجديـد واالبتكـار، ويـذهب روسـتو إلـى     

التكنولوجيا كانت القوة الدافعة لالنطالق في بريطانيا والواليات المتحدة وكندا والعامـل  

أشـاد  " مجتمـع االنجـاز   "الرئيسي للنمو االقتصادي بهذه الدول، أما ماكليلند في مؤلفه 

بأهمية التكنولوجيا في التنمية، موضحا أن هناك ارتباطا طرديا بين الحاجة إلى االنجـاز  

ام األساليب التكنولوجية الحديثة، حيث أن المجتمع كلما أحس بالرغبة في تحديث واستخد

نفسه كلما اهتم اهتماما فائقا بالتكنولوجيا، التي تعد بعدا من األبعاد الرئيسية في تحقيـق  

النمو االقتصادي واالجتماعي، وبهذا يتفق ماكليلند مع النظريات واالتجاهـات الفكريـة   

ز على أهمية البعد التكنولوجي في تنمية المجتمعات، وضرورة األخذ المعاصرة التي ترك

، ومن جهة أخـرى فـرغم أن   1باألساليب التكنولوجية الحديثة في مختلف مناحي الحياة

التكنولوجيا من الوسائل التي ابتكرها اإلنسان في صراعه ضد الطبيعة، لم تبق دائما في 

نها الكثير من العمليات االجتماعية وخاصة خدمته بل تعتبر من العوامل التي تمخضت ع

في المجتمع الرأسمالي، حيث أدى هذا التطور التكنولوجي في األنظمة الرأسـمالية مـن   

طبقـة مـالكي   : وجهة نظر كارل ماركس، إلى تقسيم المجتمعات إلى طبقتين متمايزتين

أن التغيـر  وسائل اإلنتاج،وطبقة الكادحين، وهذا ما يعني أن الماركسـية تؤكـد علـى    

التكنولوجي وما يتبعه من تمايز وصراع، سيؤدي بالضرورة إلى تغير اجتماعي حيـث  

يحل النظام االشتراكي فالشيوعي محل النظام الرأسمالي، بعد انتصار الثورة البروليتارية 

  .التي من المفروض أن يقوم بها العمال، لإلطاحة بمالكي وسائل اإلنتاج الرأسماليين

اآلراء حول دور التكنولوجيا فـي إحـداث التغيـرات االجتماعيـة      مهما تباينت  

والتنظيمية، فإنها ال تخرج في مجملها عن اتجاهين هما بمثابة محورين رئيسـيين فـي   

النظرية السوسيولوجية، وهما االتجاه الحتمي، واإلتجاه الوظيفي، إال أن كالهما يلتقيـان  

عامل التكنولوجي في إحـداث التغيـرات   في قاسم مشترك واحد والمتمثل في مساهمة ال
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االجتماعية والتنظيمية، واالختالف يكمن في تحديد درجة هذه المساهمة، وفيمايلي نظرة 

  .تحليلية لهذين االتجاهين من خالل بعض المفكرين االجتماعيين

  : اتجاه الحتمية التكنولوجية . 1.2.1

  :كارل ماركس . أ

لكارل ماركس من النظريات الكالسيكية التـي   تعتبر نظرية الحتمية التكنولوجية 

أولت اهتماما بالغا لتأثير العامل التكنولوجي على تشكيل البناء االجتماعي، حيث تركـز  

نظريته على مسلمتين رئيسيتين، أما األولى فتعني أن الوسائل التكنولوجية هـي المحـدد   

التغير، فالتطور التكنولـوجي   األساسي لبناء المجتمع وتغيره، والثانية تتعلق بمكانيزمات

في البلدان الرأسمالية أدى إلى ظهور طبقات وشرائح اجتماعية جديـدة متمـايزة عـن    

بعضها بل متناقضة في مصالحها وغاياتها، وأن هذا التناقض الذي يزداد حدة بين الطبقة 

ـ     العمالية والطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج ة يؤدي إلى صراع طبقـي تنتصـر فيـه الطبق

وما الصراع الذي يعيشه النظام الرأسمالي إال نتيجة مترتبة عن التعارض القائم "العمالية،

، ذلك أن أصحاب العمل "1، وعالقات اإلنتاج القائمة)التكنولوجيا(بين قوى اإلنتاج المادية 

يستخدمون اآلالت بقصد زيادة اإلنتاج وتحقيق مزيدا من الربح، الذي يمثل القوة المحركة 

ودهم وفي نفس الوقت السبب الرئيسي لهالكهم الحتمي، حينئذ يدرك العمـال مـدى   لوج

الظلم الذي سيقع عليهم من قبل الرأسماليين، وعندئذ ينظمون أنفسهم للقيام بثورة للسيطرة 

على السلطة لحماية أنفسهم من استغالل أصحاب رأس المال، وحسب هذا التحليل فـإن  

يمها واستغاللها هو الذي يؤدي إلى حدوث تغير إجمـاعي  تطور التكنولوجيا وطريقة تنظ

  .2نوعي، حيث ينهار النظام الرأسمالي ويحل محله النظام االشتراكي ثم الشيوعي

إذا كان هذا التصور النظري للتغير االجتماعي يقوم على تصور حتمي للتـاريخ،  

كية في أوروبـا، لـم   فإن التغيرات االجتماعية الكبرى التي أدت إلى نشوء الدول االشترا

تخضع بالضرورة لهذا التصور الحتمي، وإنما كان انتصار النظام االشتراكي راجعا لعدة 

عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة، وما يعزز هذا االستنتاج هـو عـدم قيـام    
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النظام االشتراكي في البلدان التي تنبأ ماركس بانتصار البروليتاريا فيها، مثل بريطانيـا  

ألمانيا وفرنسا وذلك رغم تقدمها التكنولوجي، وعليه فإن التطور السريع قـد أدى فـي   و

كثير من المجتمعات الرأسمالية إلى قلب مقولة الحتميـة التكنولوجيـة التـي تصـورها     

ماركس، ذلك أن التطور التكنولوجي أدى إلى إشـباع الحاجـات األساسـية للمجتمـع     

بقة الوسطى وتقلص الطبقة الكادحة، وال يعني هـذا  االستهالكي، مما أدى إلى اتساع الط

التقلص القضاء على الفقر في المجتمعات، حيث مازالت الطبقة المترفة تسـتحوذ علـى   

  .أكبر قسط من ثروة البالد

  :وليام أوغبرن .ب

وليام أوغبرن من الباحثين االجتماعين األمريكيين الذين درسـوا موضـوع    يعد 

تلفة، وقد أبدع أوغبرن مفهوما جديدا يمكن ترجمته بالهوة الثقافية، الثقافة من جوانبها المخ

التغيـر  "بهدف شرح كيفية إقتران عملية التغير االجتماعي بالتكنولوجيا، وذلك في كتابه 

إسهامه األساسي في النظريـة السوسـيولوجية، حيـث     ، والذي يمثل"1923االجتماعي 

رات االجتماعية والثقافية واالقتصـادية التـي   ينطلق من فكرة أساسية مفادها أن كل التغي

مست أبنية المجتمع، ترجع إلى عامل واحد هو العامل التكنولوجي، لذلك كان التغير عنده 

البحث عن االختراعات وما يصاحبها من وضع معين للثقافة المادية، "ينصب أساسا على 

ختراعات، تتناسب طـردا  وما يترتب على تجمع عناصر الثقافة المادية من زيادة في اال

مع هذا التجمع والتراكم، وأخيرا مالحظة التوافقات التي تحدث في المجـال االجتمـاعي   

، فالتقدم التكنولوجي حسب أوغبرن نتج عن ظهـور تنظيمـات   "1نتيجة تغير التكنولوجيا

ن جديدة من بينها المصانع، وزيادة حجم التجمعات اإلنسانية، أي أن انتشار المكننة غير م

  .أسلوب الحياة التقليدية، والتي صارت تسعى إلى الثروة والقوة واألساليب الحضارية

لقد طرح وليام أوغبرن عند تفسيره ألثر التغير التكنولوجي على التغير االجتماعي   

فكرة الهوة الثقافية، حيث ميز بين الجانب المادي للثقافة الذي يسبق في التغيـر الجانـب   

ب الثقافي في بناء المجتمع، فالجانب المادي للثقافة يتمثل في التكنولوجيا الالمادي أو الجان
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المادية التي تتجلى في اآلالت واألجهزة والعتاد والوسـائل التقنيـة والتجهيـزات التـي     

تطورت مع تطور الصناعة، أما الجانب الغير المادي فقصد به الجانب الثقافي من الحياة 

في القيم والعادات واألخالق والمعايير والقانون، وقد الحـظ   االجتماعية لألفراد المتمثل

عدم تالزم في جانبي التغير، فالجانب المادي دائما في تطور وتغير مستمر أما الجانـب  

، 1الالمادي فهو بطيء الحركة والتغير، حيث قد نشأت فجوة في عملية التغيير االجتماعي

الهوة الثقافية، هي العالقة بين التكنولوجيا  ومن األمثلة التي يوردها أوغبرن حول مفهوم

الصناعية وتشريع تأمين العمال ووقايتهم من حوادث العمل، حيث  أدى تعقد التكنولوجيا 

وتطورها السريع إلى ارتفاع حوادث العمل في المصانع، إال أن تأمين العمال تأمينا فعليا 

ظهـور التكنولوجيـا    سـنة مـن بدايـة   75ضد هذه الحوادث لم يحصل إال بعد مرور

عن المادي في التغيـر فيرجعـه   ) الثقافي(، أما عن أسباب التخلف الالمادي 2الصناعية

  :أوغبرن إلى ما يلي

الجهل بحقيقة التجديد واالختراع وعدم معرفة طريقة استخدامه، مما يؤدي بالتالي إلى  -

  .رفضه في النهاية

حاول أن تبقى على تراثها الفكري خوفـا  الميل للمحافظة على القديم، فكل التشكيالت ت -

 .من التجديد

 .النزعة المحافظة لدى كبار السن واستاتيكية العادات والتقاليد -

هذه العقبات تقف أمام التغير الالمادي، في حين أن التغير المادي التعترضه مثـل  

غير الالمادي هذه العقبات، فحينما يحدث التغير المادي نتيجة الختراع أو اكتشاف، فإن الت

يأتي بعده بمدة من الزمن، وبالتالي فإن وليـام أوغبـرن يـرى أن الثقافـة الماديـة أو      

  .التكنولوجيا هي السبب األول في إحداث كل التغيرات االجتماعية والثقافية

من خالل هذا العرض لوجهة نظر أوغبرن حول الحتمية التكنولوجية، نالحـظ أن  

الحتمية التكنولوجية ودورها في تحول المجتمعـات،   هناك قصور في نظرته حول فكرة

وتأكيده المطلق على أنها العامل الوحيد في إحداث أي تغير في كل المجتمعات العالميـة،  
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فما قدمه التطور التكنولوجي ألوروبا وأمريكا سيقدمه ال محال لدول العالم الثالث، فهـي  

ية والثقافية للمجتمع، وفـي هـذا   نظرة قاصرة في عوامل أخرى مهمة كالعوامل التاريخ

إن األعمال التكنولوجية في كثير من مجاالتهـا ال  "الصدد يقول السيد عبد العاطي السيد 

تظهر من عدم، بل تظهر في الواقع استجابة لحاجات اجتماعية، هي بذلك تصبح نتيجـة  

تغيـرات  لعوامل أخرى أكثر منها عامال أساسيا أو متغيرا ومستقال تعتمد عليـه كـل الم  

  ".1األخرى في المجتمع

  :االتجاه البنائي الوظيفي. 2.2.1

  :ماكس فيبر. أ

يعتبر ماكس فيبر من علماء االجتماع األلمان الذين اهتموا بدراسة عوامل التغيـر   

االجتماعي، يتبنى فيبر منهجا تحليليا مناقضا للمنهج الماركسي، حيث يرى بأن األفكـار  

تؤثر في المنظومة التكنولوجية، وإذا كان ماركس يعتقد بـأن  واألنساق الثقافية هي التي 

نمو الرأسمالية في أوروبا هو الذي أدى إلى حدوث تغير نوعي في الديانـة المسـيحية   

المتمثل في اإلصالح البروتستانتي، فإن فيبر يرى العكس تماما، حيث يؤكد فـي كتابـه   

اإلصالح الديني الذي قام بـه مـارتن    بأن" األخالقيات البروتستانتية والروح الرأسمالية"

وأتباعه، هو الذي أدى إلى نمو وازدهار الرأسـمالية، ذلـك ألن    ) 1546 -1483(لوثر

اإلصالح البروتستانتي كان ثورة على مواقف الكنيسة الكاثوليكية المتزمتة، التي كانـت  

هيا للبشر، أما تنشر في القرون الوسطى أفكارا منحطة، وكانت تعتبر العمل مثال عقابا إل

البروتستانتية فقد مجدت العمل وأكدت بأن العمل الجدي كواجب يحمل في طياته أحسـن  

الجزاء، وأن تضييع الوقت إثم يعاقب عليه اإلنسان، وقد ركزت البروتستانتية إلى جانب 

هذا على أهمية الفرد وحريته الشخصية وقدرته على التحكم في مصيره والتصرف فـي  

أهمية الحفاظ على المال وإعادة استثماره في مشاريع خاصة، مما شـجع  شؤونه، وعلى 

روح المبادرة الفردية والمقاولة، الشيء الذي أدى إلى نمو المشاريع االقتصادية وازدهار 

  .2التكنولوجيا، فالتطور التكنولوجي عند فيبر عامل تابع لعوامل ثقافية وعقائدية أساسية
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  :تالكوت بارسونز. ب

أعمال تالكوت بارسونز ضمن توجهات النظرية الوظيفية، والتي تشـير  تمحورت  

إلى اإلسهام الذي يقدمه الجزء إلى الكل ليحافظ هذا األخير على بقائه واستمراره، هـذا  

الكل قد يكون مجتمعا أو تجمعا أو ثقافة، ويعتقد بارسونز أن نسق القيمة فـي المجتمـع   

جتماعي ككل وتحقيق التغير التدريجي المـنظم،  يلعب دورا حاسما في تحقيق التكامل اال

حيث يعمل النسق الثقافي القيمي على تدعيم توازن النسق االجتماعي عن طريق عمليات 

التجديد المستمرة، التي تستند أساسا حسب بارسونز على عوامل علمية وتكنولوجيا ذات 

وتطـوير مضـمون    طبيعة دائمة ومستمرة، تقوم بتأسيس التغير في النسق االجتمـاعي 

الوحدات األساسية لبناء النسق، فإذا أنجزت ذلك بصورة تدريجية فإنها سوف تؤدي إلى 

تغير أو تبدل النسق القيمي لبناء المجتمع بصورة رئيسية وكاملة، وإذا تم اكتمال التشكل 

القيمي الجديد فإنه يفرض على عناصر النسق األخرى أن تخضـع لعمليـات التكيـف    

، كما أن بارسونز يعطي للبعد التكنولـوجي أهميـة   1ع اإلطار القيمي الجديدوالمالئمة م

قصوى في إحداث تأثير على المجتمع لكن بصورة تدريجية دون هزات اجتماعية، وهذا 

نتيجة للتفاعل الذي يحدث بين هذا العامل واألنساق االجتماعية الفرعيـة، دون إهمـال   

ذي يؤكد على أن التغير الذي يحدث بفعـل عامـل   للنسق الثقافي والقيمي عامة، األمر ال

التكنولوجيا، ينبغي أن يكون متوافقا مع االلتزامات القيمية األساسية، كما يتعـدى أثـر   

العامل التكنولوجي حسب بارسونز ليشمل األنساق االجتماعية الفرعيـة، فاالختراعـات   

والروح العلمية التـي   العلمية تعمل على خلق نسق جديد من المعتقدات تتماشى تدريجيا

ترسى داخل البناء الثقافي واالجتماعي، وهذا يساعد على نمو معتقدات اجتماعية ناتجـة  

عن التفكير العلمي، حيث أصبحت األفكار العلمية تشكل مصدرا رئيسيا إلثـارة التغيـر   

، 2االجتماعي في انساق العقيدة األكثر عمومية في المجتمع، مثل الـدين وااليـديولوجيا  

ويضيف بارسونز أن تأثير التكنولوجيا يشمل جوانب عديدة تتجلى أهمهـا فـي تقسـيم    

العمل، إذ يفرض التقدم التكنولوجي تباينا في الوظائف وتفتيتها إلـى وظـائف مختلفـة    

                                                 
  .110، ص)1987المعرف الجامعية،  ردا: مصر( التغير االجتماعي لجوهري، علياء شكري، علي ليلة،محمد ا.  1
،  )1975الهيئة المصرية للكتاب، : مصر( 2، طدراسة في علم اجتماع التنظيم: مجتمع المصنع، محمد علي محمد.  2
  . 59ص
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ومتآزرة، مما يستوجب خلق أدوار إشرافية للتأكد من نجاح األعمال، كما أن التكنولوجيا 

ذ تحولت من الحجم البسيط إلى الحجم المركب، فـازدادت  أثرت على حجم التنظيمات، إ

المسافة بين مراكز اتخاذ القرارات وبين الخاضعين لفاعلية هذا القرار، باإلضـافة إلـى   

التسهيالت التي تقدمها المعدات التكنولوجية فـي إنجـاز األعمـال وتحقيـق أهـداف      

  .المؤسسات

عالقة معقدة كما يبدو ذلك من خالل  إن العالقة بين التكنولوجيا والتغير االجتماعي

المواقف المستعرضة، ولعل ذلك راجع إلى تدخل عدة عوامل ومتغيرات يصعب ضبطها 

في عملية تفاعل وتكامل التكنولوجيا والتغير االجتماعي، ففي الوقت الـذي يؤكـد فيـه    

بـأن   ماركس بأن التقدم التكنولوجي يؤدي حتما إلى تغير اجتماعي ثوري، فإن فيبر يرى

تغير األفكار هو الذي يؤدي إلى تغير البنية التكنولوجية، أما بارسونز يؤكـد علـى أن   

العامل التكنولوجي ال يعد العامل الوحيد في إحداث التغير االجتماعي، بينما أوغبرن يعد 

أكثر حرصا في الربط بين التكنولوجيا والمؤسسات االجتماعية، عندما يؤكد بأن التغير ال 

  .مختلف جوانب الثقافة في وقت واحد يحدث في

فالتقدم التكنولوجي يؤدي إلى تغير عـدة مؤسسـات   )  1975(إذن حسب بلدرج  

اجتماعية، حيث تقوم هذه المؤسسات بدورها بالتأثير في التقدم التكنولـوجي، بمعنـى أن   

ـ   د هناك تفاعال وتكامال بين التقدم التكنولوجي والتغير االجتماعي، حيث يؤثر كـل واح

  .1منهما في األخر، والمؤكد أن أحدهما ال يمكن أن يحدث دون أن يؤثر في العامل اآلخر

  :مجاالت التغيرات التكنولوجية. 3.1

  :التغيرات التكنولوجية للحواسب. 1.3.1

لقد تطورت الحواسيب بمعدالت مذهلة، ويمكن تلخـيص حركـة هـذا التطـور       

  :2يفيمايل

وتعتبر الطريقة المناسبة لمحاصرة الكم الهائـل مـن    زيادة في سرعة أداء العمليات، -

  .البيانات والمعلومات

                                                 
  .201المرجع السابق، ص  ،مصطفى عشوي. 1
 .93، ص)1994ب، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدا :الكويت( العرب وعصر المعلوماتعلي نبيل، . 2
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ارتفاع القدرة على التخزين، ويتضح هذا من خالل التحـول مـن وسـائط التخـزين      -

 .المغناطيسية إلى الوسائط الضوئية ذات السعة الهائلة في تخزين البيانات

يد من انتشار تطبيقات تكنولوجيا تضاءل في حجم األجهزة والمعدات، وهذا بدوره سيز -

المعلومات في الكثير من المنتجات والنظم والخدمات، ولهذا يتقلص حجم الكمبيوتر مـن  

 .الماكرو إلى الميكرو

تطور وسائل التعامل مع الحاسب لتتعدى اآللية المعمول بها حاليا، والمتمثلة في إدخال  -

وإظهار النتائج من خالل ) Scanners(وئيمن لوحة المفاتيح أو نظام المسح الض تالبيانا

الشاشة وآلة الطابعة، إلى استحداث وسائل جديدة تجعل الحوار بين اإلنسان واآللة حوارا 

مباشرا من خالل الكالم العادي، يعني أن تصبح اآللة قادرة على تمييز األصوات وفهمها 

 . Synthesie speedوهذا ما يسمى بتوليد الكالم آليا

 .ي طبيعة االستخدام  والمستخدمينتطور ف -

  .تحول كبير نحو استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي -

  :التغيرات التكنولوجية بقطاع االتصاالت. 2.3.1

شهد قطاع االتصاالت هو اآلخر تغيرات متسارعة، جعلت عملية اللحاق بوسـائل  

التصاالت هي التكنولوجيا التي تهتم بنقـل  االتصال أمرا في غاية الصعوبة، فتكنولوجيا ا

المعلومات إلى مسافات بعيدة، على هيئة سلسلة من اإلشارات االلكترونية التـي تحمـل   

بيانات تنتشر في الصور والنصوص واللقطات وغيرها من جهاز إلى آلخر، وتشمل هذه 

ت التكاملية وشبكة التكنولوجيا على شبكات نقل المعلومات الرقمية كالشبكة الرقمية للخدما

الكابالت التلفزيونية الرقمية، أما التغيرات التي شهدها هـذا القطـاع فـيمكن حصـرها     

  :1فيمايلي

من األسالك النحاسية إلى األلياف الضـوئية، بمعنـى    ةالتحول في الوسائط المستخدم -

نيـة مـن   االنتقال من تيار االلكترونات إلى تيار الفوتون، وبالرغم مما واجهته هـذه التق 

  .عقبات اقتصادية وفنية إال أنه مع انتشار األساليب الرقمية أثبت هذه التكنولوجيا تفوقها

  .التحول من الثابت إلى النقال -
                                                 

.93، صالمرجع نفسه.  1 
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تزاوج الحاسبات واالتصاالت أدى إلى ظهور شبكات الحاسبات ألداء أعمال متكاملـة،   -

مواقـع االسـتخدام،    والتي بدأت بشبكات محلية محدودة ثم توسعت إلى شبكات متعـددة 

  .وتطورت لتصل إلى شبكة المعلومات الدولية 

من أحادي االتجاه إلى ثنائي االتجاه، حيث كانت المعلومات تنتقل في اتجاه واحد مـن   -

  .ثنائية االتجاه سثم ظهرت شبكات الفيديو تك) التيلتيكس(لالمرسل إلى المستقب

  :1لمزايايتيح استخدام نظام االتصال الرقمي العديد من ا

يتسم نظام االتصال الرقمي بالنشاط والقوة، التي تجعل االتصال مؤسسا ومصانا كوحدة  -

  .متكاملة

  .دمج الصورة والصوت في خط هاتف واحد و إرسالها إلى أي مكان -

  .توفير الوقت والجهد للحصول على المعلومات وتنفيذ المهارات بدقة وسرعة وسهولة -

  ).المؤتمرات والمحاضرات عن بعد(تعليم عن بعد يمكن استخدامها في ال -

  .يتم االتصال الرقمي بتحقيق قدر عال من تأمين االتصال -

  :التغيرات التكنولوجية في المنظومة التعليمية. 3.3.1

إن التغير المتسارع الذي مس العملية التعليمية كغيرها من مناحي الحياة، حيث لـم  

ونحن في عصر تميز بالتغير المفـاجئ فـي مختلـف     تقف آثاره عند مجال بعينه السيما

مجاالت الحياة، ويعد التعليم من أهم المجاالت التي مسها هذا التغير، فلـم تعـد العمليـة    

التعليمية في عصر الحاسوب واالنترنت والعولمة كما كانت في الماضي مجـرد تلقـين   

وأدواته وأهدافـه وتقنياتـه   لدرس أو تحفيظ أو تسميع لكتاب، فقد أصبح التعليم له قواعده 

، بفضل استخدام وسائل تعليمية جديـدة توافـق التطـور    2بصورة لم تكن مألوفة من قبل

العلمي وتزيد من فعالية التعليم وتحقيق نتائج أفضل، مما أدى إلى تغير في بنيـة طـرق   

عرفـي  فما يشهده عالم اليوم من تفجر م التدريس وكذا أنماط الوسائل التعليمية المساعدة،

وتدفق في عالم المعلومات لم يشهده من قبل، جعلت طالب العلم بالخصوص يقـف أمـام   

                                                 
دار النشر المصرية اللبنانية، : القاهرة( 3، ط تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، يحسن عماد مكاو. 1

  .   151، ص)2003
 2001حديات ،الوطن العربي ومواجهة التالتربية والتعليم في : الملتقى العربي، "تمويل التربية " أبو بكر طاهر،  .2 

  .316، ص)2002ر الغرب للنشر والتوزيع، دا: وهران(1، ج وهران
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فهذا التطور في نظم االتصـال عـن طريـق     .سيل عارم من هذه المعلومات والحقائق،

الكوابل واأللياف الضوئية واألقمار الصناعية، أتاح الفرصة لـه االتصـال بأقـل كلفـة     

  .وبأسرع وقت ممكن

  :نولوجيا المعلومات في التعليم العاليتوظيف تك. 2

  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات. 1.2

التكنولوجيـا االلكترونيـة   :" تعرفها الموسوعة الدولية لعلم المكتبات والمعلومات بأنها -

الالزمة لتجميع واختزان وتجهيز وتوصيل المعلومات، وهنـاك فئتـان مـن تكنولوجيـا     

لمعلومات كالنظم المحوسبة، والثانية تلك المتصلة ببث المعلومات، األولى تتصل بتجهيز ا

المعلومات كنظم االتصاالت عن بعد  فالمصطلح يشمل بصفة عامة النظم التي تجمع بين 

  " . 1الفئتين

نتاجا مناسبا للتالحم والتكامل بين كل من تكنولوجيا الحاسبات :" كما تعرف كذلك بأنها -

  " .  2اآللية وتكنولوجيا االتصال 

إلى الوسائل المستعملة إلنتـاج، معالجـة، تخـزين،    "كما تشير تكنولوجيا المعلومات  -

  " . 3أو كتابي أو صورة) صوتي(استرجاع وإرسال المعلومة سواء كانت في شكل كالمي 

  :تتفق هذه التعاريف على أن مصطلح تكنولوجيا المعلومات يشير إلى

  .جيا الحديثة التي تهتم بمعالجة المعلومات تكنولوجيا المعلومات حقل من حقول التكنولو-

، )المعلوماتية(تركز تكنولوجيا المعلومات على عمليات االستقطاب، التخزين والمعالجة -

  ). االتصال(وعملية البث

أما المقصود باستخدام أو توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وجود عنصـر  

ا أو اثراءا لها وتيسيرا لعمليتي التعلـيم والـتعلم،   التكنولوجيا في العملية التعليمية تطوير

                                                 
 دراسة في التكامل التكنولوجي وحـل المشـكالت وتنميـة اإلبـداع     :تكنولوجيا التعليم والمعلومات، بدر أحمد أنور .1
  .10، ص)1999الرياض ، (
أبحاث المـؤتمر الثـاني    ،"التعليم العالي في مصرات لتطوير نحو توظيف تكنولوجيا المعلوم" محمد الهادي محمد ، . 2

  .153، ص)1995ديمية، المكتبة األكا: مصر( 1994سبتمبر 15 -1العالمي لنظم  المعلومات وتكنولوجية الحاسبات، 
,(les édition Agence d’arc,sans  Gestion des technologies de l’information, .Michel laquin3

place,Canada,1990), p17.  
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ويقصد بذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية من وسائل صوتية وضوئية 

  .وفيديو وشرائح وحاسبات وغيرها 

  :الوسائل التكنولوجية الحديثة للنفاذ إلى المعلومات. 2.2

متنوعـة مـن المصـادر واألدوات     تشكل تكنولوجيا المعلومات الحديثة مجموعة

التقنية، التي تستخدم في نقل ونشر وتخزين وإدارة المعلومات، وتعتبر هذه العمليات كلها 

جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية الجامعية، هذه التكنولوجيات هي مجموعة متداخلة من 

ـ    م الوسـائل  األجهزة والبرامج ووسائل االتصال واإلعالم وأنظمة التـدريس، ومـن أه

  :التكنولوجية الحديثة للنفاذ إلى المعلومات مايلي

  ):Video con Ferncingمؤتمرات الفيديو ( الفيديو التفاعلي. 1.2.2

اتصال مسموع ومرئـي بـين عـدة أشـخاص،     :"يعرف الفيديو التفاعلي على أنه

ت وعناصر يتواجدون في أماكن جغرافية متباعدة، يتم فيه مناقشة وتبادل األفكار والخبرا

، ويعتبر كتطبيق "1المعلومات، في جو تفاعلي يهدف إلى تحقيق التعاون والتفاهم المشترك

عملي لتكنولوجيا المعلومات و مستحدثاتها، ولتشغيل مؤتمرات الفيديو البـد مـن تـوافر    

  :التجهيزات التالية

 بأنه عبـارة عـن جهـاز   "جهاز حاسوب ذو إمكانيات عالية ويعرف جهاز الحاسوب  -

الكتروني مكون من مجموعة آالت تعمل معا، مصمم لمعالجة وتشغيل البيانات بسـرعة  

ودقة،ويقوم هذا الجهاز بقبول البيانات وتلقيها وتخزينها آليا، ثم يجري عليهـا العمليـات   

الحسابية والمنطقية بوسائل الكترونية، كل ذلك وفقا ألوامر وتعليمات تسمى برامج، وهذه 

  ".  2زنة مسبقا البرامج معدة ومخ

 .ميكروفون إلرسال واستقبال الصوت -

 ).موصلة بالحاسوب(سماعات  -

 .السبورة االلكترونية كواحدة من أهم أدوات تقديم المستندات -

 .net meetingبرامج تشغيل مؤتمرات الفيديو  -
                                                 

  1. إسماعيل الغريب زاهر،  تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ( القاهرة :عالم الكتب، 2001 )، ص 215.
، مجلة مستقبل التربية العربية، "ية االنتقائية التقنية الحديثة والتنمية البشر" نادية جبر عبد اهللا وعثمان حسين عثمان ،. 2

  . 273، ص)2003مصر، أكتوبر (31العدد 9المجلد
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كما يعتبر الفيديو التفاعلي من أهم الوسائل التي تمكن من النفاذ إلـى المعلومـات     

التعليمية، ويعود ذلك إلى الدور الذي تلعبه هذه الوسيلة التكنولوجية سواء بالنسبة ألعضاء 

  :1، أو بالنسبة لإلدارة التعليمية ومن هذه األدوار مايلي)الطالب(هيئة التدريس أو المتعلم 

 :في تحديث أساليب عرض المعلومات. أ

  .عرض المعلومات التعليمية بأشكال متعددة -

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

  .باستخدام عناصر معلومات متنوعة

 .االتصال المباشر بين مختلف عناصر العملية التعليمية -

 :في تحديث أداء هيئة التدريس والتكوين والتدريب. ب

ين من جميع أنحاء العالم تساعد على تلقي اإلرشادات من مختلف التربويين المتخصص -

  .لإلستفادة من خبراتهم

تساعد على الحصول على نتائج األبحاث التربوية وكيفية االستفادة منها فـي العمليـة    -

  .التعليمية

  .تساعد في التعرف على االتجاهات التربوية الحديثة -

  :في تنفيذ المشاريع التعليمية. ج 

  .ف اإلدارات التعليمية لالستفادة منهاتبادل المعلومات عن المشاريع في مختل -

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

  .تنفيذ المشاريع المشتركة بين مختلف المؤسسات التعليمية -

  :أما فيما يتعلق بالفوائد التعليمية لتكنولوجيا الفيديو التفاعلي نذكر مايلي

  .قد االجتماعات التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس واإلدارة التعليميةسرعة ع -

 .استضافة الخبراء المتخصصين في جميع المجاالت لالستفادة من خبراتهم وأفكارهم  -

 .توفير الوقت الالزم لنقل المعلومات والتعرف على اآلراء واألفكار ومناقشتها -

لمباشر بصفة مستمرة وفي أي وقت، لمناقشـة  تشجيع األساتذة والطالب على الحوار ا -

 .الصعوبات التعليمية التي تواجههم

                                                 
. 241، ص عيل الغريب زاهر، المرجع السابقإسما . 1  
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انخفاض تكاليفها مقارنة بحضور الخبراء والمتخصصين إلـى أمـاكن االجتماعـات     -

 .والمؤتمرات العلمية

يتم كل ذلك في جو تفاعلي أوجدته تكنولوجيا الفيديو التفاعلي لإلتصال المسـموع  

ص المشاركين وكل منهم في مكانه دون تحمل مشاق السفر والتنقل، والمرئي، بين األشخا

أسـتاذ،  (فضال عن توفير الوقت لكل منهم وذلك ييسر على جميع عناصر العملية التعليمية

، تبادل المعلومات والخبرات واألبحاث والمشاريع التعليميـة، ممـا   )متعلم، إدارة تعليمية

هم المشترك الذي يؤدي بدوره إلى المزيد من التقدم يحقق المزيد من التعاون الفعلي والتفا

  .العلمي وتحديث وتطوير التعليم العالي

  ):Multimedia(الوسائط المتعددة. 2.2.2

تركيب من النص والصورة والصوت مع الصـور  :" تعرف الوسائط المتعددة بأنها

جال التعلـيم  ، وتعتبر هذه الوسائط من أحدث التكنولوجيات التي ظهرت في م"1المتحركة

والتدريب، ألنها تدمج أجهزة الفيديو مع أجهزة الصوت وعرض الصورة، التي تساهم في 

جعل المستخدم أو المتعلم يتفاعل مع المادة التعليمية والتي صـممت بـدورها باسـتخدام    

  : 2الوسائط المتعددة، ومن فوائد هذه الوسائط على العملية التعليمية مايلي

  .ن المتعلمين باالشتراك والتفاعل في مادة تعليمية واحدة تسمح لعدد كبير م -

تسهيل عملية الوصول إلى قواعد وبنوك المعلومات من طرف المعلم والمتعلم مما يتيح  -

  .الحصول على المعلومات والتعمق في دراستها

  .تقديم أساليب التعلم الذاتي -

وانـب المرئيـة والسـمعية    تساعد على تفاعل العقل البشري لدى المتعلمين مـع الج  -

  .البصرية

النص المكتوب، الرسومات بأنواعها، الصورة (توفرها على جميع عناصر المعلومات  -

  ).، المؤثرات الصوتيةةالثابتة والمتحرك

  .تعمل على الربط بين جميع عناصر المعلومات -

                                                 
   .71ص، )2002(3، عمجلة الحوار الفكري، "االلكترونية والمكتبات الجامعية  المعلومات"عبد اللطيف صوفي ، .1
  .85المرجع  نفسه، ص. 2
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تية جديـدة  توفر بيئة علمية محفزة للمتعلم، حيث تسمح للطالب باكتشاف عوالم معلوما -

  .وتعلم مهارات عن طريق القيام بها

  ):األنترنت(تكنولوجيا شبكات المعلومات .3.2.2

وجود نظام تعاوني للتبادل والعمل الجماعي بين مؤسسات متشـابهة  :" تعني الشبكة

في داخل الدولة وخارجها، غايته التنسيق بين أنشطة هذه المؤسسات ضـمانا لإلتصـال   

ما بينها لتسيير تدفق المعلومات والمعارف والتجارب من أحد مواقع والتفاعل واالنسجام في

، وتعد شبكة االنترنت في الوقت الحاضر أبرز الشـبكات فـي   "1الشبكة إلى مواقع أخرى

بمثابـة بنيـة   " مجال الحصول على المعلومات وتبادلها أيا كان مجالها ومصدرها، فهـي 

التقنيات والبشر واألماكن والمعلومات فـي  تعليمية بحثية قوية تجمع الوسائل واألدوات و

، ويمكن أن تساهم االنترنت في مجال "2كفة واحدة، بما يضاعف قدرات البشرية ويحفزها

  :التعليم العالي بمايلي 

 :تعليم المهارات . أ 

توفر االنترنت فرصا عديدة لتعليم المهارات األساسية للتعلم، مثل كيفية الحصول   

صادر متعددة وفي مجاالت متنوعة، واالتصال بقواعد المعلومـات  على المعلومات من م

ومحركات البحث وأرشيفات العديد من المنظمات والمكتبات، واالسـتفادة مـن أدواتهـا    

المتعددة، كما تساعد في تعلم مهارة البحث الذاتي عن المعلومات وكيفيـة التحقـق مـن    

كيفية دمج المعلومـات فـي مصـادر    مصداقيتها وتقييمها، وتحليل المعلومات والوثائق و

إلكترونية متعددة، إضافة إلى استخدام أشكال اتصالية جديدة مثل المؤتمرات عـن بعـد،   

  .وجلسات النقاش والبريد اإللكتروني وغيرها

 :تعليم وتدريس المواد التعليمية . ب 

راسـية،  تتعد الفوائد التي يمكن أن تقدمها االنترنت في تعليم وتدريس المقررات الد    

فهي توفر تقنيات جديدة في توصيل المعارف والمهارات، وكذلك االستفادة من مقـررات  

وبرامج وخطط المؤسسات والجامعات المعنية بتطوير العمل التعليمي باستخدام الوسـائل  

                                                 
  .175محمد الهادي محمد ، المرجع السابق، ص . 1
  ، زيارة يوم"استخدام خدمات االتصال في األنترنت بفعالية في التعليم " الموسى عبد اهللا عبد العزيز،  .2

12/01/2008 http://www.trabeyah.org/talieem.html                                                           
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الحديثة، كما تتسم بالتفاعلية بين المرسل والمستقبل والقدرة على تلقي الدروس عن بعـد،  

خزين واسترجاع مادة المقرر الدراسي بسهولة، إضافة إلى كونهـا وسـيلة   والقدرة على ت

محفزة على البحث الذاتي مع إمكانية التعلم من أكثر من موقع تعليمي عـن ذات المـادة،   

كما توفر إمكانية التعليم المستمر، وتتميز هذه الشبكة في مجال التعلـيم عامـة والتعلـيم    

  : 1العالي خاصة بما يلي

الكتـب االلكترونيـة، قواعـد البيانـات، الـدوريات      (في مصادر المعلومات  الوفرة -

  ).االلكترونية، المواقع التعليمية

 .تستخدم كوسيلة اتصال بين المعلم والمتعلم من خالل االتصال المباشر وغير المباشر -

 .إعطاء التعليم الصبغة العالمية والخروج من اإلطار المحلي -

  .، حيث يتعلم الطالب متى يشاء وكيفما يشاء المرونة في التعليم -

إذن تعتبر االنترنت من أكثر وأسهل التكنولوجيات التي يمكن استخدامها واالستفادة 

منها، حيث توفر بيئة تفاعلية وتقلل اإلنفاق،كما تسمح بالتوسع في البرامج التعليمية وبناء 

  .مجتمع دائم التعلم

  :نولوجيا المعلومات التعليم العالي لتك تاحتياجا. 3.2

المـذهل   يعجزت مؤسسات التعليم العالي عن مواكبة التطور العلمي والتكنولوج

على األساليب التقليدية، ففي ظل التحوالت العالميـة فـي مجـال المعلومـات      دباالعتما

واالتصاالت تتأكد أهمية التعليم باعتباره عامل من عوامل تنظيم هذه التحوالت وتكيفها مع 

ات التنمية، ومن هذا المنطلق أصبحت تكنولوجيا المعلومات البديل الموجود لمواجهة متطلب

هذه التحديات العديدة، وأصبح التطور التكنولوجي هدفا وطنيا واحتياجـا حقيقيـا لنمـو    

المجتمع وقدرات أفراده، ففي المؤتمر العربي الدولي للمحاسبة الذي أنعقـد فـي جـانفي    

دقة على ضرورة مراجعة األنظمة التربوية في الجامعـات  بأبوظبي، تمت المصا 2000

العربية، وتقرر تطوير المحتوى العلمي لهذه األنظمة بحيث يجب إعادة تشكيلها وإثراءها 

والعشرين، كما أوصى المشاركون بضرورة إدماج  دبمواضيع تفي بمتطلبات القرن الواح

                                                 
.المرجع نفسه . 1 
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، ومن هذا المنطلـق بـدأت   1تكنولوجيا المعلومات في األنظمة التعليمية للجامعات العربية

السياسة التعليمية لهذه الدول تشهد تغييرات بهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في 

من جهة، وكأسلوب لتطوير وإصـالح   التعليم العالي، لمواجهة مشكالت العملية التعليمية

البنية األساسية والمطلوبة لتحقيق "المنظومة التعليمية الجامعية من جهة أخرى، خاصة أن 

ومتطلباته الضرورية، تعتمد على محـاور   تتعليم متطور وفعال يواكب عصر المعلوما

اول رئيسية أهمها وجود نظم حاسبات متطورة عالية األداء، وكـذلك وجـود شـبكة تـد    

معلومات ذات سرعة عالية تحقق تداول أشكال المعلومـات المختلفـة، باإلضـافة إلـى     

، وتبرز احتياجات قطاع التعليم العالي لتكنولوجيـا المعلومـات مـن    "2برمجيات متطورة

  :خالل مايلي 

  :تحديث األنظمة التعليمية وأساليب التدريس .1.3.2

ل تحديث األنظمة التعليميـة وأسـاليب   إن قضية زيادة كفاءة التعليم العالي من خال

التدريس من أهم القضايا التي تواجه الدول، فمنذ أن عرفت البشرية التعليم وهي تحـاول  

أن تقدم نوعا ناجحا من التعليم، تشترك فيه كل أطراف العملية التعليمية، فدرجة تحصيل 

لما كان محتوى التعلـيم  الفرد من التعليم تعتمد على مضمون هذا التعليم ووسائط تلقيه، فك

لقـد أثـرت   "ووسائط تعليمه مناسبة لغايات المتعلم كانت نتائج التحصيل أكبر وأفضـل،  

تكنولوجيا المعلومات بشكل جذري على نظم وأساليب التـدريس، حيـث بـدأت بعـض     

الجامعات تعيد التفكير في نظمها التعليمية وطرق التدريس ومناهجها والتقنيات المستخدمة 

، فالتعليم عموما يعد استثمارا بشريا له مدخالته وعملياتـه وأهدافـه، وتـدخل    "3 في ذلك

ألنها تشكل منهجا منظما للعملية التعليمية، وعليه  رتكنولوجيا المعلومات في هذا االستثما

  :يجب أن تكون عملية استخدامها مبنية على خلفية واضحة من خالل 

نولوجيا المعلومات عنصر فعال مـن عناصـر   االعتماد على نظرية متكاملة تعتبر تك -

  .النظام التعليمي

                                                 
ي الوطن العربي التربية والتعليم ف: تقى العربيالمل، " الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم"نادية بوشاللق ،  .1

  .307، ص)2002دار الغرب للنشر والتوزيع ، : وهران (1، ج 2001، أفريل ومواجهة التحديات
  . 20، ص)1999( 55، ع مجلة المعلم، "الدور التعليمي للحاسب " حسين ناهد ،  . 2
  .124ص ،)2000مطبعة الناصرية ، : األردن( بويةتقنية المعلومات والفلسفة الترمحمود غانم العسيلي ،  . 3
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إن تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى زيادة التفاعل بين مدخالت النظام التعليمي وتـؤثر   -

 .في أدوار كل منها

تحقيق عائد أفضل لمخرجات نظام التعليم سواء تمثل هذا العائد في تحسـين قـدرات    -

  .العملية التعليميةالمتعلم أو تحسين مستوى أداء 

وفقا لوجهة نظر ترى أنه ال بديل أمام المؤسسات الجامعية سوى الدخول إلى هـذا     

العالم الرقمي الجديد، لتخريج كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع ثورة المعلومات المتجـددة  

 والمتسارعة، فال بد من التحول من الشكل التقليدي في التعليم الذي يقوم علـى المفـاهيم  

النظرية والتلقين، إلى التركيز على تعليم أساليب البحث والتغطية االلكترونيـة والتحليـل   

النقدي للمعلومات الرقمية، ومن ثمة فالتحدي الحالي هو تعليم الطالـب هـذه المهـارات    

الجديدة للتعامل بشكل فعال يتناسب مع البنية الرقمية الجديدة، من خـالل تفعيـل ثالثيـة    

، وتحويلها إلى عملية تعليمية أكثر )المعلـم، الطالب، والمؤسسة التعليمية(يدية التعليم التقل

حداثة بحيث تشتمل عناصرها على المعلم الكفء، الطالب المتفاعل والمشارك االيجـابي،  

المؤسسة العصرية، تكنولوجيا التعليم الحديثة والمناهج التعليميـة المتطـورة، إن تـأثير    

لى نظم التعليم وأساليبه، تطلب ضرورة مساعدة الطـالب علـى   تكنولوجيا المعلومات ع

اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتعليم التعاوني والتعليم عن بعد، إضافة إلى زيادة االهتمام 

، 1بغية تحسين فعالية المخرجات التعليمية  سبالتنمية المهنية والعلمية ألعضاء هيئة التدري

ى تجديد في طرقها ومناهجها التدريسية، واالهتمام بإدمـاج  وعليه تحتاج عملية التعليم إل

الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم والتعلم، والمقصود بـذلك لـيس تـدريس    

التكنولوجيا كمقياس فحسب بل باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس أيضا، 

عاصر يأخذ بأسباب عصر التكنولوجيا حتى تصبح عملية تعليمية تهدف إلى تكوين جيل م

  :2واالتصال الرقمي، حيث تعمل هذه المناهج التعليمية  الحديثة على

  .تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية -

 .ربط المناهج الدراسية بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع -

                                                 
.112، صعلي نبيل، المرجع السابق . 1     
  .510، صري، المرجع السابقرشدي  احمد طعيمة ، محمد بن سليمان البند. 2
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 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين -

ت إجبارية تتعلق بصلب األهداف التربوية وموضوعات اختياريـة  موضوعا تتضمن  -

 .تشبع حاجات المتعلم الفردية

 .متعة التعلم وجذب المتعلم نحو التعلم وزيادة الرغبة فيه -

 .تقليص وقت التعلم -

 .إدخال الحاسوب والمعلوماتية كمقررات دراسية أساسية  -

 .لم مهارات التحليل والتركيب والتقويم أن تعمل المناهج الدراسية على إكساب المتع -

 .أن تتيح طرائق التدريس للمتعلم فرص المشاركة الفعالة في عمليتي التعليم والتعلم  -

  :1ذلك أن خريج الجامعة في عصر المعلومات من المفروض أن يحمل المواصفات التالية

  .أن يكون قادرا على التعلم الذاتي -

 .في المجتمع المنتج، والوفاء بمطالب سوق العمل طاأن يكون قادرا على االنخر -

 .أن يكون قادرا على العمل بروح الفريق  -

 .أن يكون قادرا على اإلبداع واالبتكار والنقد البناء -

  .أن يكون قادرا على اتخاذ القرار -

 .أن يكون قادرا على الحصول على المعارف من أوعيتها -

  :احتياجات خطط التنمية الشاملةارتباط التعليم العالي ب. 2.3.2

ال يمكن الفصل بين نظام التعليم عامة ونظام التعليم العالي خاصة وخطط التخطيط 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فعملية التنمية كي تتحقق على أرض الواقع البد 

عدة باإلنسـان  أن تبدأ من اإلنسان وتنتهي في كل مرحلة من مراحلها المستمرة والمتصـا 

, 2وألجل اإلنسان، ولهذا فإنه ال مناص من تطوير التعليم إلنتاج مصدر طاقة هذه التنميـة 

بتلبية متطلبات وحاجات سوق العمل من الكفاءات التي تتماشـى ومهـارات تكنولوجيـا    

                                                 
  .516، صالمرجع نفسه1. 
 6/2/2008:رة يـوم  ، زيـا "يف ؟ حول تطـوير التعلـيم العـالي   التغيير لماذا ؟ و ك"سيراج  الدين أحمد الهادي ،  2.
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المعلومات واالتصاالت والذكاء االصطناعي، كما حددتها وثيقـة مشـروع إسـتراتيجية    

  :1كما يلي 2003العالي سنة  مية لتطوير التعليالتربية العرب

تمكين المتعلم من الوسائل الالزمة لتطوير معارفـه ومهاراتـه الفكريـة والسـلوكية      -

  .باستمرار، تطويرا يؤهله للقيام بوظائف ومهن جديدة أو المهن السائدة

لفـرص  والوسائل الالزمة للبحث عن فرص العمل، وخلق ا تتمكين المتعلم من القدرا -

  .لنفسه من خالل األعمال الحرة والمشاريع واألفكار االبتكارية

تمكين المتعلم من التعامل مع مستجدات محيط العمـل وتقنياتـه المتغيـرة، وقدرتـه      -

المستمرة على التطور والمتابعة والتعامل مع مستجدات وتقنيات تتغير وتتطور باستمرار 

  :من خالل

  .مل والتعلم الحديثة باستخدام الحواسيب وشبكة المعلومات تمكين المتعلم من وسائل الع -

  .تمكين المتعلم من القدرة على التنافس واالنجاز في عالم الشغل -

أن قدرة التكنولوجيا :"إن انفصال التعليم عن العمل يعني تجاهل حقيقة مهمة مفادها

ليـه العلـم مـن    على توليد العلم الجديد تفوق ما يمكن أن يـؤدي إ  تفي عصر المعلوما

تكنولوجيا جديدة، إن سرعة التغير التكنولوجي وراء االهتمام الزائد الذي توليـه معظـم   

، والبد من العمل على تحقيق المواءمة "2قطاعات العمل حاليا ألنشطة البحث والتطوير بها

مـع  بينهما، نظرا للدور الذي يلعبه التعليم في إعداد الموارد البشرية التي يحتاجهـا المجت 

لمواكبة التطورات التكنولوجية، ذلك أن طبيعة المهن تتغير بصورة تفرض على التعلـيم  

التجاوب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتجددة إلى المهارات المختلفـة، وعلـى   

أساس أن المدخالت األساسية التي يحتاجها سوق العمل تكمن في مخرجات التعليم العالي، 

  :ن هذين المجالين للعمل علىوال بد من شراكة بي

تعريف سوق العمل بمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الدراسية ونظمهـا األكاديميـة   . أ

  . ومؤهالت وخبرات خريجيها

                                                 
.542، المرجع السابق ، صطعيمة، محمد بن سليمان البندري رشدي أحمد . 1  
  .388، صعلي نبيل ، المرجع السابق .2



نولوجيا المعلومات والتعليم العاليتك......................................الفصل الثالث  

- 62 - 
 

العمل على إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية علـى مسـتوى   . ب

  .التعليم العالي

لى كافة المعلومات الضرورية لتمكينها من فهم اطالع كافة مؤسسات التعليم العالي ع. ج

أفضل لمتطلبات سوق العمل وتحديد احتياجاته، وتحليل مجاالت العمل الناشئة واالستعداد 

لها ثم إعادة تحديد مواصفات المنتج التعليمي والعمليات المرتبطة به، لتمكين مؤسسـات  

ـ التعليم العالي من تزويد سوق العمل باستمرار بمنتج تعل  كيمي أو بمخرجات متجددة، تمل

المرونة والقدرة على اإلبداع واالبتكار في بيئة تـديرها البـرامج االلكترونيـة والـذكاء     

  .االصطناعي والمؤسسات االفتراضية

  :تعليمية تفاعلية ةبناء بيئ. 3.3.2

إن إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على وسائل تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة،    

بيئة  حإسهاما ايجابيا في تعزيز االتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة، بحيث تصب وتساهم

  :1الكترونية تتصف بمايلي

  .تحتوي على تجهيزات بيئة تفاعلية  -

تمكن هيئة التدريس والطالب من حضور المؤتمرات عن بعـد، وإجـراء المناقشـات     -

 .ةتشارك في العملية التعليمي أن نوالتفاعالت السريعة مع جميع األطراف التي يمك

والوثائق االلكترونية في صور وأشكال متعددة، مما يـوفر   تتساعد على نشر المعلوما -

 .تشكيلة من المعلومات الواسعة والمتعددة المصادر

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

متعة القائمة على اإلبداع والفاعلية، مما يسـمح بتنميـة   تحقق التعلم النشط من خالل ال -

 .قدرات الطالب في كافة الجوانب 

من خالل هذه البيئة تنشأ العالقة بين المتعلم والوسائل التكنولوجية أثنـاء تعاملـه   

معها، حيث يجد المتعلم نفسه ينتمي إلى محيط أو بيئة تكنولوجية من خصوصياتها التنوع 

و محيط متعدد الوسائط متفتح على عالم ال نهاية لموارده، ويعتبر اعتمـاد  والدينامكية، وه

البيئة التفاعلية في المؤسسة التعليمية تسهيال للتعاون وتشجيعا للمشاركة بينها وبين المعلم 
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الحديثة،  توالمتعلم، باإلضافة إلى المشاركة القائمة مع المتعاملين في تكنولوجيا المعلوما

فيها استراتيجيات التعليم باستمرار، إذ أنها تفتح أمام المؤسسات التعليمية  فهي بيئة تتطور

والمتعلم مجموعة متكاملة من الفرص، باعتبارها تصـميم يسـتوعب المنـاهج ويسـهل     

االستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وذلك من خالل الـربط الفعـال بـين النصـوص     

  .والمحاضرات وبين التكنولوجيا المتطورة 

  :مرونة نظام التعليم العالي .  4.3.2

لقد شهدت بداية هذا القرن تقدما هائال في مجال التكنولوجيـا عامـة وتكنولوجيـا    

المعلومات خاصة، وأمام هذا الواقع يتحتم تغيير األسس التقليدية التي يرتكز عليها التعليم، 

ى االستجابة والتـأقلم  ويتطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تكون أكثر مرونة وقدرة عل

مع هذه التغيرات التكنولوجية الحديثة، وما ينجم عنها من تجدد وتقادم للمهـارات، وكـذا   

قدرته على التكيف السريع مع التحوالت االقتصادية الجارية، وانعكاس كل  ذلـك علـى   

  .1هيكل الموارد البشرية وبالتالي على نظم التعليم

  :معلومات في الجامعة مركز تكنولوجيا التعليم وال.4.2

إن العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى الجامعة يترتب عليـه اعتبـارات عديـدة    

مادية، إدارية وخطط مستقبلية، والسيما أن مجال تكنولوجيا المعلومات في تطور مستمر 

وسريع، ومن هنا يعد وجود مركز تكنولوجيا التعليم والمعلومات على مستوى الجامعـة،  

تولى عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي أمرا ضروريا، لإلشـراف  لي

على استخدام مختبرات الحاسوب ومتابعة صيانتها وتطويرها وربطها من خالل الشـبكة  

  :المركزية للجامعة ذلك أن 

كليات الجامعة بمختلف التخصصات تتطلب وجود مختبرات مجهزة بعدد كـاف مـن    -

تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب من خالل مقرارات الحاسوب في كليـات  األجهزة ل

  .الجامعة 

توفير الوقت المناسب لدائرة التعليم المستمر لعقد دورات تدريبية في مجال الحاسـوب   -

  . وترشيح مدربين لإلشراف على هذه الدورات

                                                 
 . 54، ص)2001دار الكتاب ، : لقاهرة ا( االتجاهات الحديثة:التعليم العالي ، أحمد سعيد ناصر . 1
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بالجامعـة مـن    اإلشراف على صيانة األجهزة الموجودة في كافة مختبرات الحاسوب -

  .خالل قسم الصيانة

تحديد مواصفات البرامج المحوسبة لتتالءم مع بعضها عند ربط جميع دوائر الجامعـة   -

  .من خالل الشبكة المركزية

توفير خدمة االنترنت من خالل اشتراك واحد لكل جامعة تعمل عليه كافة المختبـرات   -

  . والمراكز

  :1هداف منهاوتنشأ هذه المراكز لتحقيق جملة من األ

تقديم المشورة الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات لمختلف المؤسسات الجامعية، فـي   -

  .كل ما يختص بتطوير أساليب التعليم

  . إطالع أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على أساليب التعليم المتطورة  -

ـ    - تعلم وتنظـيم تـداولها   توفير األجهزة التعليمية الحديثة الالزمة لعمليـة التعلـيم وال

  .واستخدامها

المساهمة في إعداد الكوادر البشرية المدربة للقيام بالوظائف التـي يتطلبهـا اسـتخدام     -

  .تكنولوجيا المعلومات، في مختلف مؤسسات التعليم الجامعي

  .إنتاج برامج تعليمية تسهم في تنوير ورفع الوعي التكنولوجي -

  .ية الالزمة للمحاضرات والندوات والمؤتمرات وتسجيلهاالقيام بإعداد التجهيزات الفن -

  .تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات -

  .إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجال التدريس -

إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تطوير الممارسات التربويـة فـي العمليـة     -

  .مية التعلي

الجامعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والعمـل علـى    تتحديد احتياجا -

  .توفير متطلباتها

                                                 
ــي   1.  ــث العلمـ ــز البحـ ــا التع مركـ ــز تكنولوجيـ ــي، مركـ ــوم  لـ ــارة يـ                6/2/2008:م ، زيـ
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استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من خالل إنشـاء المراكـز والمختبـرات     -

  .والشبكات الحاسوبية وصيانتها تطويرها

  :1دة دوائر هييتكون مركز تكنولوجيا التعليم والمعلومات من ع  

   :دائرة التصميم واإلنتاج.  1.4.2

  :تتكون هذه الدائرة من

  .قسم التصميم  -

 .قسم التصميم الرقمي  -

 .قسم التصوير الفوتوغرافي  -

 .قسم الطباعة  -

  :تقوم هذه األقسام بالمهام التالية  

ير المعامـل  اكتساب مهارات إنتاج الوسائل التعليمية، وتوف ىالمساهمة في التدريب عل -

  .والتجهيزات الالزمة لإلنتاج 

 .مساعدة الخبراء في تخطيط محتوى المقررات وتصميم استراتيجيات تقديمها  -

 .توفير المتطلبات الالزمة لعمليات اإلنتاج  -

اقتراح معايير اختبار أو تصميم برمجيات الحاسوب التعليميـة ومهـارات التـدريس     -

  . 2بوية والمعلوماتية وتطبيقاتها التر

  :دائرة التدريب .  2.4.2

تهدف هذه الدائرة إلى تدريب العاملين في الجامعـة علـى اسـتخدام تكنولوجيـا     

الحاسوب واالتصاالت، وتأهيل كوادر الجامعة الستخدام برمجيات الحاسـوب، وكـذلك   

اإلشراف على تقديم خدمات االنترنت كاشـتراك الطلبـة وأعضـاء الهيئـة األكاديميـة      

ية في الجامعة من خالل عقد الدورات المجانية لموظفي الجامعة، وتتكون هـذه  والتدريس

  :الدائرة من

  .قسم البحوث والدراسات  -

                                                 
  .المرجع نفسه.  1
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  .قسم التدريب والتكوين -

  .قسم اإلعالم -

  :1تقوم هذه الدائرة بالمهام التالية 

  .ت إجراء الدراسات والبحوث التي تكفل زيادة فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلوما -

  .عرض نماذج من أنظمة التعليم الحديثة وتجربتها بهدف التطبيق المناسب لها -

نشر وتقديم االتجاهات التربوية الحديثة، خاصـة فـي مجـال تكنولوجيـا االتصـال       -

  .والمعلومات

  .تصميم برامج التعليم الذاتي والتأكد من فاعليتها  -

  . ريس دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التد -

  .اإلعالم باإلمكانيات المتوفرة بمركز تكنولوجيا التعليم والمعلومات وكيفية اإلفادة منها -

  .إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير العملية التعليمية  -

  .توفير المقررات المتخصصة لتدريس تكنولوجيا المعلومات -

  :دائرة خدمات األجهزة التعليمية. 3.4.2

ات لصيانة الوسائل التكنولوجيا الحديثة، من خالل اإلشراف الكامل من تضم ورش   

الناحية الفنية على كافة األجهزة والمعدات الموجودة في الجامعة والحرص على متابعـة  

تطويرها لتواكب التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى توفير 

، ةدرس من االسـتخدام األمثـل لألجهـزة المتـوفر    فصول دراسية مجهزة فنيا تمكن الم

  :واالتصال بشبكة المعلومات وتتكون من 

  .قسم األجهزة التعليمية  -

 .قسم صيانة األجهزة  -

 .قسم األنظمة الضوئية والرقمية  -

 .قسم شبكات المعلومات وتنظيم المؤتمرات عن بعد -

                                                 
http://www.quddsopenu.edu/arabic/itcc-  25/2/2008: مركز تكنولوجيا المعلومات ، زيارة يوم . 1 

dir.htm               
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جية فـي كافـة مواقـع الجامعـة     تهدف هذه الدائرة بشكل رئيسي إلى توفير بنية تكنولو

  .المختلفة

  :دائرة مصادر التعلم والمعلومات. 4.4.2

  :هذه الدائرة مايلي تضم   

  .قسم التعلم الذاتي  -

  .قسم المشاهدة الفردية والجماعية  -

  .قسم المواد السمعية والبصرية والرقمية  -

  :1من مهام هذه الدائرة مايلي

  .المرئية والرقمية للمقررات والمواد الدراسية توفير مصادر التعلم المسموعة و -

 .توفير خدمات االنترنيت والتعلم االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس وللطالب  -

 . ةإدخال وتطوير شبكات االتصال الداخلية والخارجي -

اإلشراف الفني على معامل التعلم الذاتي، وتقديم المساعدة بما يكفل حسن اإلفادة مـن   -

 .التعليمية المواد 

 . توفير خدمة االتصال بشبكات المعلومات  -

توفير تكنولوجيا التعليم والمعلومات بأشكالها المختلفة للوصول إلى المعلومات بأسـهل   -

 .الطرق وأقل تكلفة

  :دائرة التعلم االلكتروني والوسائط المتعددة. 5.4.2

  :تتكون هذه الدائرة من األقسام التالية    

  .المقررات اإللكترونية قسم إنتاج  -

 . قسم خاص باألقسام الذكية  -

  . قسم إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة  -

 .قسم نسخ المواد الرقمية -

  :2من مهام هذه األقسام مايلي

                                                 
          .            123، ص)2000عالم الكتاب ، : القاهرة ( نظرة تربوية جديدة : مراكز التعلم العاليلي محمود عالء الدين ،.  1
  .112المرجع نفسه ، ص.  2
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  . تصميم صفحات ومواقع االنترنت والمقررات اإللكترونية  -

 .توفير برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية التعليمية  -

 .تحديد مواصفات أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض ووسائل التعلم االلكتروني -

 .اإلشراف الفني  وتشغيل وصيانة أجهزة العرض ووسائل التعلم االلكتروني  -

 . اإلشراف الفني وتشغيل وصيانة أجهزة األقسام الذكية  -

 .نسخ برمجيات الوسائط المتعددة وتوزيعها على الجهات المعنية  -

  . التوسع في إنتاج البرمجيات الحاسوبية -

  :اإلجراءات التنظيمية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات. 5.2

هناك آليات مهمة البد أن تكون على رأس عمليات توظيف تكنولوجيا المعلومـات  

في التعليم، تضمن السير الحسن لها وتشكل ركيزة أساسية لالستخدام الجيـد لتكنولوجيـا   

لعملية التعليمية، تتمثل في وجود الئحة إجراءات تنظيميـة محـددة يمـر    المعلومات في ا

  :عبرها تنفيذ هذا المشروع،  ويمكن أن تشمل هذه اإلجراءات مايلي

  :تشكيل فرق إلجراء تصميم المقررات الدراسية وكل فريق البد أن يتشكل من. أ

  .خبراء من المحتويات العلمية للمقررات -

 .تعليمية وطرق وأساليب التعليم الحديثةخبراء في المناهج ال -

 .خبراء في تكنولوجيا المعلومات والتعليم -

  .مختصون في إنتاج المواد التعليمية -

  .وضع إطار عام إلجراء تصميم المواد التعليمية وإنتاجها وإتاحتها للتداول. ب

  .وضع خطة للتعاون مع الجهات المعنية. ج

عة من أجل توفير المناخ المالئـم النضـباط العمليـة    تحديث عمليات االتصال بالجام. د

 .التعليمية لتواكب العصر 

  :تتكون هذه اإلجراءات من شقين أساسيين

  :الشق اإلداري. 1.5.2

إن نجاح اإلدارة الجامعية في إنجاز مهامها في عصر المعلومات، ال يتحقق إال من 

دم تكنولوجيا المعلومات في كافة خالل االعتماد على أحدث األساليب اإلدارية، التي تستخ
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إدارة وتخزين ومعالجة كافة البيانات والمعلومات، وضـع التقـارير   ( أنشطتها اإلدارية 

، ويحتاج ذلك إلى مرونة كبيرة ومهارات عالية )المتنوعة وتحديث المواقع على االنترنت 

ة التعليميـة علـى   البد من توافرها لدى اإلدار -تدريب طاقم اإلدارة وزيادة فاعليته   -

  :مختلف المستويات، ويشمل الشق اإلداري على األنظمة التالية

  .نظام إدارة شؤون الطلبة -

 .نظام متابعة النتائج -

 .نظام اإلدارة المالية -

 .نظام إدارة الموارد البشرية -

 .نظام إدارة المكتبات -

 .تموقع تفاعلي للجامعة على االنترن -

  .حصائياتإعداد التقارير واإل -

  :الشق التعليمي .2.5.2

يهتم هذا الجانب بخدمة األستاذ بإعتباره الطاقة المؤهلة أساسا إلنجـاح توظيـف    

تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، عن طريق إظهار قدراته اإلبداعية لشرح المـواد  

أكيد على أبعاد والمناهج واإلشراف على عملية استقطاب المعلومات التي تلزم المتعلم، والت

ذلك القدر من المعارف والمهارات :" المعرفة والتكنولوجيا والتنور التكنولوجي الذي يعني 

واالتجاهات لدى المعلم، والمتصلة بالقضايا العلمية وتطبيقاتها العمليـة، والقـدرة علـى    

كـن  التفكير العلمي المنظم المرتبط بالمعدات واآلالت وانجاز األعمال في أقصر وقت مم

  :، ويتطلب التعامل مع األجهزة الحديثة مايلي"1وبأقل جهد

  .معرفة نظم تشغيل الحاسبات وخصوصا ما يتصل بالشبكات -

  .استخدام الوسائط بكفاءة وفعالية -

  .القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم والتعلم  -

  .لى االنترنتالدراية الكافية بتصميم ونشر صفحات تعليمية ع -

                                                 
المؤتمر العلمي السنوي ، "أهمية التنور التكنولوجي عند المعلمين كصيغة من صيغ التجديد التربوي"عادل مهران ،  . 1

  .12ص ،)1995جامعة حلوان ، :مصر( الرابع لمستقبل التعليم العربي
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  .من خالل شبكات المعلومات هالقدرة على البحث عن موضوعات ذات الصلة بتخصص -

  :صعوبات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. 6.2

يؤكد العديد من الخبراء ضرورة إجراء دراسات كافيـة حـول وضـع المؤسسـات     

تجعل توظيف هذه التكنولوجيا ترفـع   الجامعية قبل توظيفها لتكنولوجيا المعلومات، بكيفية

من نوعية التعليم وليس مجرد تزويد مؤسسات التعليم بها، ومن أهـم الصـعوبات التـي    

  :تواجه عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية مايلي

  :الصعوبات المالية. 1.6.2

تكـاليف ماليـة   يتطلب مشروع توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العـالي  

معتبرة، ولذلك فإن ضعف هذه الموارد يشكل عائقا أمام توظيف هذه التكنولوجيا، واعتبار 

، إن 1اإلنفاق على  التعليم استثمار طويل األجل، وال يحقق عائدا إال بعد جيلين على األقل

مثل هذه النظرة تجعل الكثير من المخصصات المالية تذهب إلى االستثمار في مجـاالت  

خرى غير التعليم فالتقدير السليم لميزانية التعليم وما يحتاجه من نفقات أمـر هـام فـي    أ

توظيف تكنولوجيا المعلومات بمؤسساتها، ومن بين أهم الصعوبات المالية التـي تواجـه   

  :عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات مايلي

  .ارتفاع أسعار الوسائل التكنولوجية -

 .لدورية للوسائلارتفاع تكلفة الصيانة ا -

 .سرعة تطور التكنولوجيا مما يجعل أمر مالحقتها واقتنائها أمرا صعبا -

 .ارتفاع تكاليف تدريب الكوادر البشرية عليها -

  :الصعوبات التقنية والفنية. 2.6.2

إن هذا النوع من الصعوبات نابع من طبيعة التكنولوجيا في حد ذاتها، باعتبارهـا  

غ التعقيد بالمفهوم التقني، ومن بين المشاكل التقنية التي قد تواجـه  تمثل نظاما متطورا بال

  التجمد المفاجئ للحاسوب بسبب العبء  : عملية توظيف هذه التكنولوجيا واستخدامها 

مما يتطلب التخطيط لمواجهتهـا والتغلـب   , الخ...وبطء الحصول على المعلومات

أجهزة من نوعية جيدة تزيد من سرعة عليها، بتوفير بنية تحتية لخطوط اتصال متطورة و
                                                 

  .399لسابق ، صالمرجع اعلي نبيل ،  . 1
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الحواسيب والشبكات، وترتبط المشكلة الفنية كذلك بموضوع تأهيـل األسـاتذة، ومنهـاج    

مناسب إلدارة الصف أثناء توقف الحاسوب، وإال ستكون عملية مرهونة بالفشل، ومن أهم 

  :1الصعوبات التقنية والفنية مايلي

  .لالكتشافات المتالحقة في هذا المجالصعوبة عملية الصيانة الدورية، نظرا  -

قلة اليد الفنية المؤهلة والمتخصصة، مما يجعل االعتماد على الخبرة األجنبية شبه كلي،  -

  .وهذا يتطلب نفقات مالية كبيرة

  :الصعوبات النفسية.  3.6.2

تتعلق أساسا بالعنصر البشري، متمثلة في بعض المقاومـة والـرفض مـن قبـل     

لتكنولوجيا الحديثة، مبررين ذلك بأنه يمكن التحكم في المحتـوى التعليمـي   األساتذة لهذه ا

الرقمي فال يمكن معرفة خصائصه والحكم عليه إال بعـد   ىعن طريق الكتاب، أما المحتو

استخدامه لسنوات طويلة، إما ألنهم اعتادوا على الكتـاب المصـدر والمرجـع الوحيـد     

رة على استخدام هذه التكنولوجيـا، وتعـد هـذه    للمعلومة في الفصل، أو عدم امتالك القد

الوضعية أحد أهم العوامل األساسية المصاحبة لدمج تقنية المعلومات بالتعليم، وهـو فـي   

الواقع شأن معظم المؤسسات التعليمية محليا وعالميا على حد سواء، وأهم هذه الصعوبات 

  :2النفسية مايلي

  .يثةالممانعة وعدم التقبل للتكنولوجيا الحد -

  .التمسك باألساليب التعليمية القديمة -

  .عدم الرغبة في التكيف مع األساليب الحديثة -

  .عدم االهتمام بالتغيرات الحديثة -

الشعور بأن استخدام التكنولوجيا سيزيد من أعباء األستاذ، وشعور البعض بتهديد لدوره -

  .القيادي في العملية التعليمية

  .ام الجيد للتكنولوجيات الحديثةعدم القدرة على االستخد -

                                                 
                               6/2/2008: ،زيارة يوم " الخطط الوطنية للمعلومات "مندورة محمد محمود ،  .1

educ/for#12.stf.htm-http://www.arabimag  
 .المرجع نفسه. 2
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إن أهم العناصر األساسية التي يجب توفرها ليتم توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم 

  : يالعالي بصورة فعالة ما يل

  :وضع سياسة شاملة للمعلومات. 1

مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي تنظم وتوجـه  "ة يقصد بالسياسة الوطنية للمعلوماتي

، والبد أن تكون لكل دولـة سياسـة   "1تدفق المعلومات، بما يخدم األهداف العامة للتنمية

وطنية واضحة في مجال المعلوماتية تنسجم مع األهداف العامة لخطـة التنميـة الشـاملة    

ياسية، لتحقيق ذلك البـد أن تعتبـر   للدولة، وبكل قطاعاتها االجتماعية واالقتصادية والس

السياسة الوطنية في مجال المعلومات والتكنولوجية، كواحدة من أهم العناصر األساسية في 

، وسياسة المعلومات الشاملة تكتسي أهمية بالغـة فـي هـذا    "2إطار خطط التنمية الوطنية

لدعم مسيرة التنميـة  العصر، ألنها تحشد القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية، وتوجهها 

في مواجهة تحديات هذا العصر والتي تظهر في تعاظم دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار، 

كوسائل ضرورية إليجاد فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تزايد حدة 

 المنافسة على مختلف األصعدة المحلية والدولية وتراجع األهمية النسبية للموارد الطبيعية

التقليدية، ويعتبر التقييم التكنولوجي األساس الذي يدعم عمليـة وضـع سياسـة شـاملة     

للمعلومات، الذي يقصد به تلك العملية التحليلية لكل ما يحدث من ابتكارات تكنولوجيـة،  

ومختلف تطبيقاتها في مختلف مجاالت التنمية، وهذه العملية تحتاج إلى كـوادر بشـرية   

ة وتكنولوجية، ودراية واسـعة بـإدارة مشـروعات التنميـة     متخصصة ذات خلفية علمي

إن التقييم التكنولوجي يحتاج إلى كوادر ومؤسسات قـادرة علـى مالحقـة    "التكنولوجية 

المعلومات العلمية والتكنولوجية، والحصول عليها من مصادرها الرسمية وغير الرسمية، 

، كمـا تكمـن   "3لمي والتكنولوجيولديها حصانة االختراق التكنولوجي لمعامل اإلنتاج الع

  4:أهمية وضع سياسة شاملة للمعلومات فيما يلي

                                                 
، زيارة "المعلومات في عصر اأهمية وضعها وصياغته: اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات"صادق طاهر الحميري  ،  .1

  http://www.Nic.gov.yelsitecontaints/aboutnic/acvtivtes/magazinzes/inform 10/11/2007:يوم
  10/11/2007:، زيارة يوم "لمعلومات بين الطموحات والتحدياتالسياسة الوطنية ل"،  نحمد بن عقيل  السعد و .2

.php?namhttp://www.Informatics.gov.sa/magazine/modules  
  .235علي نبيل ، المرجع نفسه ، ص .3
 .صادق طاهر الحميري ، المرجع السابق  .4
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توضح ماهية وظيفة المعلومات وتحدد خدماتها ودورها، والقوى البشرية الالزمة لهـا،   -

والمجاالت التي تكون فيها هذه الخدمات، وكيفية تفاعلها مـع بعضـها ومـع الخـدمات     

  .األخرى

بة وتقويم مسار العمل وتقدمه، وإعادة النظر باسـتمرار فـي   توفر قاعدة زمنية لمراق -

 .االستراتيجيات الفرعية لمواجهة التطورات الجديدة

تحديد أدوار ومواقع المسؤولين عن خدمات المعلومات ونضمها، وتوفر لهـم قاعـدة    -

  .أساسية للمبادرات التي يمكن أن يقوم بها دون الرجوع إلى اإلدارات العليا

لى جعل قطاع المعلومات جزءا من قطاعـات المجتمـع األخـرى، وتسـهم     تساعد ع -

 .بإدراجه ضمن الخطط الوطنية للتنمية الشاملة

لوضع سياسة معلوماتية شاملة تستجيب لمتطلبـات التنميـة الشـاملة، وتواكـب            

المعلومات، ال بد من توفر المتطلبات  االتطورات والتغيرات الحاصلة في مجال تكنولوجي

  :1التالية

بد  أن تكون للدولة سياسة واضحة تعكس أهمية المعلومات باعتبارها ثروة وطنية، وال -أ

من إدراك أن إعداد هذه السياسة عملية معقدة، ألنها متداخلة مع السياسات األخرى فـي  

  .الخ... مجاالت التعليم، والبحث العلمي والتطوير، واإلبداع واالبتكار

مسحية حول مصادر المعلومات الموجـودة فـي الدولـة وسـبل     إجراء الدراسات ال -ب

 .تطويرها

  . أن تكون للدولة سياسة واضحة ومحددة في مجال نقل تكنولوجية المعلومات  -ج

دراسة واقع القوى البشرية الفنية المتخصصة، وسبل تطويرها لتنفيذ السياسة الوطنية  -د

  .للمعلومات

مجال تكنولوجيا المعلومات وسبل التعاون الدولي في التعرف على األنشطة الدولية في  -ه

  .هذا المجال

أما عناصر السياسة الوطنية للمعلومات، فيرى الكثير مـن مخططـي سياسـات           

  : 1المعلوماتية تعدد وتشعب وشمولية هذه العناصر، إال أنه يمكن التركيز على ما يلي
                                                 

 .السعدون ، المرجع السابق حمد بن عقيل  .1
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ات، واإلشراف على عمليـة التنفيـذ   هيكلة التخطيط والتنسيق والتعاون ووضع السياس -

 .على المستوى الوطني

تحديد األسس التنظيمية والقانونية التي تعمل فيها مرافق المعلومات المختلفـة، ومـن    -

  .خاللها تحدد المسؤوليات لضمان تكامل الخدمات المعلوماتية المقدمة لقطاع المستفيدين

تي تعمل على إتاحة وتيسير االستفادة مرافق المعلومات التي تشمل جميع المؤسسات ال -

الخ، ...من المعلومات كالمكتبات، مراكز المعلومات، دور التوثيق والمراكز التخصصية 

  .  ويجب التعامل مع هذه المرافق على أنها تشكل فيما بينها منظومة معلوماتية متكاملة

  : وضع إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات. 2

خط عام لرسم المسار الشامل لعمل قطاع ما، وذلـك  : " ورة عامةتعني اإلستراتيجية بص

عن طريق ترجمة أهداف أو بــرامج ذلك القطاع إلى واقـع، بتهيئـة الـدليل اإلداري    

التخاذ القرارات وتنفيذها، أي أن وضع إستراتيجية واضحة وثابتة في قطاع من قطاعات 

، وتعـاظم  "2لقطاع، وضبط مسـاره المجتمع، تساعد إلى حد كبير في استقرار عمل ذلك ا

سرعة التطور التكنولوجي في هذا العصر، فرض على الدول  وضع خطط لالستفادة من 

مجموعة مـن  : "هذه التكنولوجية المتطورة، أما إستراتيجية تكنولوجية المعلومات فتعني 

ت تكنولوجيا الخطوات الجادة لتهيئة المناخ المناسب والبيئة المالئمة، لالستفادة من إمكانيا

المعلومات المتقدمة، في تخزين واسترجاع المعلومات وبثهـا وتـدريب المسـتفيد علـى     

  ".  3استخدامها، في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها

  :نقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات. 3

ما إن امتالك تكنولوجيا المعلومات وتوطينها أصبح مطلبا أساسيا للتنمية، بل عنصرا حاس

في تحديد القدرات التنافسية والتقويم السيادي ألي دولة، ففي تقرير عن التنميـة البشـرية   

أصبح عنصر استخدام تكنولوجيـا  "، ةالذي أصدره برنامج األمم المتحدة للتنمي 1999 معا

المعلومات ضمن أحد المقاييس التي تدخل في قياس مستوى المعيشة والتنمية، وأن خيوط 

                                                                                                                                                         
 .المرجع نفسه .1
  .صادق طاهر الحميري ، المرجع السابق .2
 .المرجع نفسه .3
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علومات تتجمع في أيدي عدد قليل من الدول، تلك التي تتحكم فـي صـناعة   تكنولوجيا الم

المعلومات وتشغيلها واختزانها واسترجاعها، وتمتلك القنوات التـي تمـر عبرهـا هـذه     

  ". 1المعلومات

المجتمع الراغـب فـي    نإن اإلفادة من نقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات يتطلب أوال م

ذه التكنولوجيا، فضال عن تطويعها لالحتياجات المحلية، وذلـك  له معملية النقل عملية تقوي

ال يمكن إال في ظل وجود مستوى معلوماتي وتكنولوجي وطني قادر على هـذا التقـويم   

والتطويع، وعدم الخضوع لهاتين العمليتين سوف يؤدي إلى إهدار الموارد واالستثمارات 

عات النامية كالجزائر مثال، تعـاني  المخصصة لهذه العملية، وكما هو معروف بان المجتم

من مشاكل في مجال اقتناء ونقل وتوطين التكنولوجيا، من بينهـا ازديـاد الفـارق فـي     

المنسوب التكنولوجي بين المصدر والمستورد لها، وهذا الفارق قد اتسع بالنسبة لتكنولوجيا 

ضـافة إلـى الجمـود    باعتبارها أحد فروع التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، باإل تالمعلوما

محدود من الشركات  العمالقة واحتكارها للسوق العالميـة   دالتكنولوجي بسبب هيمنة عد

لتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جعل البدائل المتاحة محدودة خاصة أن بعض الشـركات  

تعمد إلى بيع التكنولوجيات التي تجاوزت العمر الفني لها، وقد أدركت هذه المؤسسات ما 

لومات من قيمة اقتصادية، فتم تحويلها إلـى سـلع وخـدمات وأصـول اسـتثمارية      للمع

وإخضاعها إلى ما تخضع له السلع المادية، وحتى يتحقق  للدول النامية اختيار أكثر أنواع 

  :2التكنولوجيا مالئمة لها يجب أن تتحقق بعض الشروط

  .المختلفة  وجود المعلومات الضرورية والكافية عن البدائل التكنولوجية -

معرفة التعديالت التي أدخلت عليها ومدى نجاحها في التطبيق العملي، واألماكن التـي   -

 .نجحت فيها وأسباب ذلك النجاح أو الفشل

مدى مالئمة هذه التكنولوجيا لظروف البيئة المحلية، وطبيعة التعديالت المطلوبة لتحقيق  -

 .هذه المالئمة

                                                 
  . 36مكاوي ، المرجع السابق ، ص حسن عماد  .1
                                                                      20/02/2008: ، زيارة  يوم " والمعوقات  نقل التكنولوجيا. " 2
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ومات الخاصة بالمشـروع ومشـكالت الصـيانة، فاختيـار     اإللمام بالحد األدنى للمعل -

 :1التكنولوجيا يتطلب بالضرورة إدارة عملية تتوفر فيها الشروط التالية

اليقظة لمواجهة الشركات المنافسة، ومعاينة الفـرص الجديـدة األساسـية لمصـادر     . أ

  .التكنولوجيا، المتعلقة بأوضاع السوق الحالية والمرتقبة 

 .الذي تقابل به التكنولوجيا الحالية متطلبات السوق وتطلعات المستقبل تحديد المدى. ب

تحديد شكل وزمن واتجاه وحجم السوق المرتبط بكل تكنولوجيا، وتحديد فرص اإلنتاج .ج

 .المتاحة والمتعلقة بالتكنولوجيا المختلفة

  :أما عن أساليب اقتناء تكنولوجيا المعلومات فتتمثل فيما يلي

  :لشراءأسلوب ا.  1.3

يعني أسلوب الشراء أن يقوم البلد المشتري بدفع ثمن المعدات كاملة مع قبوله معدات غير 

حواسب صغيرة الحجم، (جديدة، وتتباين أساليب الشراء حسب طبيعة الوسائل التكنولوجية 

الخ، ومـن أكبـر الشـركات    ...أو من حيث نوع العتاد والبرمجيات ...) أو كبيرة الحجم

  .  Digital   ،IBM: مجاالت البيع نذكر  المهيمنة على

  :أسلوب تسليم المفتاح  .2.3

قد شاع إتباع هذا األسلوب في الكثير من المشاريع الصناعية، غير أنه ال يتالءم مع  نظم 

المعلومات خاصة في مجال البرمجيات، لذلك فإن نجاح استيراد مشاريع نظم المعلوماتية 

سي على مدى استفهام المستخدم على مراحل التشغيل، أي بهذا األسلوب، تتوقف بشكل أسا

  .أوجه القصور في نظم المعلومات خاصة شقها البرمجي 

  : أسلوب تبادل الخبرات. 3.3

إن االستعانة بالخبرات األجنبية مازال بديال مطروحا لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، التي 

غادر الخبير األجنبي بعد انتهاء مهامه، دون ال يمكن تنفيذها بالخبرات المحلية، فغالبا ما ي

ترك أي وثائق مفصلة تسمح للخبرة المحلية بمداومة تطوير النظم وصيانتها، مما يضطر 

 .إلى إعادة التعاقد مع الخبير مرة أخرى 

                                                 
  .المرجع نفسه  .1
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 :أسلوب الترخيص. 4.3

يقتصر هذا األسلوب على األمور المتعلقـة بالدراسـة الفنيـة وحـق اسـتغالل         

  .، أو براءات االختراع فقط، وال يتعلق بوسائل اإلنتاج نفسهاالتصميمات

  : تقوم عملية توطين تكنولوجيا المعلومات على مجموعة من المراحل أهمها

إضافة بعض التعديالت التي تتناسب مع مطالب المجتمع، مثل القيام بعمليـة تعريـب    -

 .بعض نظم التشغيل

آليا، وتطبيق أسـاليب الـذكاء االصـطناعي،    الدخول في مجال معالجة اللغة العربية  -

 .وتطوير أدوات برمجية في مجاالت قضية الصرف والنحو وميكنة المعاجم

  .دخول ميدان المنافسة في مجال الترجمة اآللية -

  :تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. 4

ي، يشير إلى شـبكات  إن مصطلح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مفهومه التقليد

االتصاالت التي تقدم الخدمة الهاتفية التقليدية وهي االتصال عن بعد، أمـا فـي عصـر    

المعلومات فإن التطور التكنولوجي المتسارع، أدى إلى تطور احتياجـات اإلنسـان فـي    

االتصال والبحث عن المعلومات، بمختلف أشكالها وأنواعها ومـن مصـادرها المتعـددة    

بر مختلف وسائطها، كل هذه التطورات عمقـت مفهـوم البنيـة التحتيـة     والمتجددة وع

لتكنولوجيا المعلومات،وأصبحت تشمل باإلضافة إلى شبكات الهاتف العديد من التجهيزات 

والمرافق التي تبنى عليها كافة خدمات االتصاالت الحديثة، من انترنيت وبنوك معلومات 

ا أصبح من الضـروري معرفـة وتحديـد    ، ولهذ1وحواسيب واتصاالت فضائية وغيرها

عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، من أجل العمل علـى توفيرهـا وتطويرهـا    

  .للتمكن من النفاذ إلى المعلومات بكفاءة وبصـورة سريعـة

إن شرط االنضمام إلى مجتمع المعلومات هو تطوير بنية أساسية للمعلومات واالتصاالت، 

والتغيـرات     تط استراتيجي بعيد المدى يأخذ بعين االعتبار التطوراوهذا يتطلب تخطي

التكنولوجية المتسارعة والحاجات المستقبلية للمجتمع، وذلك باالستفادة من تجارب البلدان 

                                                 
 05/03/2008: ارة يوم ، زي" وجيا الحاسوب والعملية التعليميةتكنول"حورية  المالكي ،  .1
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التي نجحت في تخطيطها سواء على الصعيد اإلقليمي أو العالمي، فلتكنولوجيا المعلومات 

تشكل فرصة لبناء اقتصـاد  " في مجال التعليم، حيثخصوصية ال يمكن تجاهلها وخاصة 

، وبناءا عليه فإن هذا التقدم التكنولوجي يحتاج إلى الكفاءات "1المعرفة وتطوير الكفاءات 

 ةالعلمية بالقدر الذي يحتاج فيه إلى وجود بنية تحتية متطورة، إن البحث عن تطوير البني

إلدراك الدور الذي تلعبه في تطوير العمليـة   التحتية لتكنولوجيا المعلومات ماهو إال نتيجة

التعليمية، ولدور المؤسسات الجامعية في التنمية، ولتوظيف تكنولوجيـا المعلومـات فـي    

التعليم العالي يجب   التركيز واالعتماد على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومـات،  

  :2وفي هذا المجال البد من

ية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ببنـاء شـبكة اتصـاالت    إعادة بناء البنية التحت -

  . حديثة

التخطيط لحوسبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خالل إنشاء شبكة معلومات  -

 .أكاديمية تصل كل الجامعات

 .تقديم الدعم والتشجيع إلنشاء شبكة معلومات دولية والخدمات االلكترونية األخرى -

 .مع المنظمات الدولية التي تساهم في تنمية البنى التحتية التعاون -

إنشاء مكتبة جامعية عصرية مزودة بكل اإلمكانيات التكنولوجية الحديثـة، ومصـادر    -

 .المعلومات المختلفة بحيث تكون قادرة على خدمة الباحثين واألساتذة

تطلب فـتح مجـال   إن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ي    

  :االستثمار للمساهمة بدوره في توفير بعض عناصر هذه البنية وذلك من خالل

نشر خدمات االتصاالت والخدمات الهاتفية، وتحسينها وتخفيض كلفتهـا لتكـون فـي     -

  . متناول جميع المواطنين

االتصاالت والخدمات الهاتفية عن طريق إنشاء شبكة رئيسـية   تتحديث وتطوير خدما -

قمية على المستوى الوطني، لضمان سهولة نقل البيانـات والمعلومـات ووضـع آليـة     ر

 .الستمرار تدفق المعلومات

                                                 
  . 125، ص )2001جامعة الكويت ، : الكويت( التطبيقات التكنولوجيةمحمود حس  الغامدي ،  1.
  . 225، ص )2002المكتبة الفيصلية ، : عوديةالس( تكنولوجيا االتصاالتأحمد تقي الدين غريب ،  .2
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تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم تطبيقاتها في التنمية االقتصادية  -

ـ   ل واالجتماعية، باإلضافة إلى العمل على توسيع مجاالت البحث التطبيقي والتطـوير ونق

 .التكنولوجيا

تخفيض تكلفة االستخدام في نقل المعلومات، مع وضع خطـط لرفـع معـدل انتشـار      -

 .الخطوط الهاتفية

  :اإلصالح التنظيمي والتشريع والتمويل واالستثمار. 5

  :اإلصالح التنظيمي. 1.5

إن اإلطار التنظيمي يؤدي وظيفة الضمان القانوني، وهو يمثل شرطا أساسيا لتطور قطاع 

معلومات، حيث أنه يتيح لكل األطراف إمكانية تحديـد اإلسـتراتيجية وفقـا لتقـديرات     ال

مسبقة،كما يعمل أيضا على تسهيل االستثمارات الخاصة وتشجيعها، وإلصـالح اإلطـار   

  :1التنظيمي البد من العمل على

  .استراتيجيات العولمة في اإلعداد لسياسات المعلومات عتعزيز قابلية التكيف م -

النفتاح على المنافسة الحرة في بعض المجاالت كاالتصاالت، بإتباع قواعد تنظيميـة  ا -

 .صارمة تضمن استمرارية المنافسة

 .تطوير القوانين الخاصة بقطاع المعلومات وتنظيم مرافق المعلومات -

 .حماية الملكية الفردية وخاصة ما يتعلق بالبرمجيات -

 ):عيالتشري(ترشيد المحيط القانوني . 2.5

يمثل وجود إطار قانوني مطلبا هاما لتعزيز الثقـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات        

واالتصاالت وخدماتها، وبالتالي تعزيز تنميتها ونشرها، فالبنية القانونيـة الجارية تنطبق 

القوانين الوطنية وضعت قبل ظهور األنظمة  نعموما على أمن المعلومات، ألن الكثير م

ك ينبغي إعادة النظر في هذه التشريعات وانجـاز التشـريعات والـنظم    االلكترونية، ولذل

القانونية التي تعني بمجاالت تكنولوجيا المعلومات، وعلى مؤسسات القطاع العام والخاص 
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دعم كافة عمليات التأهيل القانوني لكافة المتعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهي 

  :1تتناول ثالث جوانب أساسية

ـ : قانون التعامل االلكتروني .  أ وتسـاير طبيعـة    ببمعنى أن توضع أسس جديدة لتواك

  :ونوعية التعامل االلكتروني وإيجاد السند القانوني  لها من خالل

  .إصدار قانون لالتصال والمعلومات -

 .إعداد التشريعات المحفزة لالستثمار في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات  -

مركي خاص بإلغاء التعريفة والضـرائب علـى منتجـات تكنولوجيـا     وضع قانون ج -

 .المعلومات

لضمان سالمة البيانـات والمعلومـات المتداولـة    : قانون التداول االلكتروني اآلمن .  ب

الكترونيا، وحمايتها من القرصنة والحفاظ على خصوصيتها، وضـع عقوبـات لمخالفـة    

  :القانون من خالل 

  . اصة بحماية المستهلك وتحرير صناعة االتصاالتإعداد التشريعات الخ -

 .إعداد القوانين الخاصة بخدمات الملكية الفكرية -

  .إنشاء هيئة لتوفير الرقابة الالزمة والكافية على التكنولوجيا المستخدمة  -

، ألجل تعـديل  ةحصر القوانين والتشريعات ذات الصلة بمفهوم المعلومات االلكتروني. ج

  .و لوائحها التنفيذيةبعض موادها أ

  :التمويل واالستثمار. 3.5

إن عملية تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتطلب تكاليف مالية، سـواء علـى   

مستوى تمويل مشاريع توظيف المعلومات أو على مستوى القدرة الشرائية، أمام ارتفـاع  

أمرا صعبا، وأمام هذه المشـاكل  أسعار الوسائل التكنولوجية مما يجعل اقتنائها ومالحقتها 

فإن المجتمعات النامية والجزائر واحدة منها ال تستطيع بإمكانياتها المالية مالحقة التغيرات 

السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولذلك فالبد من تشجيع وتهيئة المنـاخ المالئـم   

جهة التحديات العالمية، لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، من أجل المنافسة وموا

كما أن االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال، أصبح محركا أساسيا للعمـل  
                                                 

  .المرجع نفسه .1
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والتفوق والنجاح للمؤسسات على اختالف مستوياتها وأنشطتها، مثلما أصبح عنصرا هاما 

في نجاح اقتصاد أي دولة وفي تحقيق النمو والتوسع، وتدريجيا أصـبح يمثـل عنصـر    

لوجيا المعلومات دورا رئيسيا في حياة األفراد اليومية، وأصبحت حكومـات الـدول   تكنو

توليها الحيز األكبر في برامجها واستراتيجياتها، وتلزم مؤسسـاتها التعليميـة والتربويـة    

واالقتصادية على اعتماد هذا الخيار، إن تكنولوجيا المعلومات تعد صناعة عالية التكاليف 

ات ضخمة  سواء من قبل الدولة بغية الحصول على نتائج وطنية، أو وتحتاج إلى استثمار

إنفاق المستثمرين للحصول على أرباح، غير أنه لالستثمار في هذا المجال البد أن تسـبقه  

دراسات واقعية، لمعرفة مصادر المعلومات ومجـاالت اسـتخدامها وإمكانيـات تـدفق     

ل ذلك، ويتطلب ذلك توافر متخصصين المعلومات، واألهداف التي يمكن تحقيقها من خال

على درجة عالية من القدرة على التخطيط والتجديد واإلدارة، حتى يمكن الـدخول إلـى   

سوق المعلومات التي يشتد فيها التنافس بين الدول والهيئات والشركات المهتمة بهذا النوع 

  .  1من النشاط التجاري

  :قبلية شبكة الجهات المعنية بتحقيق الرؤية المست. 6

إن توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي يتطلب أشكاال جديـدة مـن الشـراكة    

  :2والتعاون بين الجهات التالية

  :القطاع العام. 1.6

  :يضم هذا القطاع 

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

  .وزارة التربية والتعليم -

  .وزارة االقتصاد والتجارة -

  .ةوزارة المالي -

  .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الحديثة -

  :ويتم على مستوى هذا القطاع 

                                                 
 .المرجع نفسه .1
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  .تقييم اإلمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية العاملة في القطاع العام  -

  .تحديد أولويات كل مؤسسة والتي يجب االلتزام بها -

  .اإلعفاءات الجمركيةتشجيع االستثمار الخاص من خالل الترتيبات التشريعية و -

  .ضمان سالمة المعلومات وشبكات التوزيع -

  .وضع أسس التعامل االلكتروني في مختلف الجهات -

  :القطاع الخاص. 2.6

يضم هذا القطاع كل المؤسسات التجارية القادرة ماديا وبشريا علـى تـأمين تكنولوجيـا    

ير مسـتوى االسـتعداد   المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، من خالل تقـد 

البشري والمالي لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في تطوير البنيـة  

  .التحتية لتكنولوجيا المعلومات

  :المجتمع المدني والمنظمات الدولية. 3.6

لرسم مالمح مجتمع المعلومات البد أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع 

  :ام والخاص من أجلالقطاع الع

التعرف على قدرات هذه المؤسسات وإمكانياتها في التعامل مع تكنولوجيا المعلومـات،   -

  . وقدرتها على المساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية والتكنولوجية 

 .الوقوف على حجم األمية المعلوماتية -

التعامل معها ويضم هذا تحديد طبيعة ومجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات وأساليب  -

  :العنصر

 .مركز البحوث والتطوير -

 .مراكز التدريب المهني -

 .مجالس اإلعالم والشباب -

 .المجموعات المعلوماتية والمنظمات الدولية -

إلرساء دعائم اتفاقيات شراكة للتعامل مع القضايا ذات الصـلة بتكنولوجيـا المعلومـات    

حث السبل التي يمكن من خاللهـا تصـويب إخفاقـات    واالتصال، البد للقطاع العام من ب

السوق، وتشجيع المنافسة لتوصيل المعلومات للجميع، وللقطاع الخـاص دور هـام فـي    
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االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال، ويتعين علـى الحكومـات تشـجيع    

، مـن أجـل   مشاركته، والبد من مشاركة المجتمع المدني في تعاون وثيق مع المجتمعات

تقوية مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصال، كما ينبغـي علـى المنظمـات الدوليـة     

  .1المساعدة على إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عملية التنمية

  :التحديات المستقبلية للتعليم العالي في ظل تكنولوجيا المعلومات. 7

نتيجة الغزو التكنولوجي فـي   -منها الجزائريتوجب من قطاع التعليم في الدول العربية و

أن يصبح قادرا على مواجهة تحديات التطـور التكنولـوجي المسـتمر،     -شتى المجاالت

، ألن التعليم الفعال يعكـس  اوبالتالي تزويد المتعلم بتربية مناسبة تتماشى وعالم التكنولوجي

  .2صورة مجتمع متطور

  : تحدي العولمة. 1.7

العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية، مما يتطلـب منـه    ةالي تحديات الثوريواجه التعليم الع

إعادة بناء العقل البشري الستيعاب هذه التحديات، ولقد أثبتت الدول المتقدمـة أن بوابـة   

التعليم العالي هي نقطة االنطالق الحقيقية لمواجهـة هـذه التحـديات ودخـول عصـر      

هو سباق في التعليم والمعلومات، فالعولمة اليـوم   المعلومات، فالصراع الحالي في العالم

من أهم أشكال التحدي التي يواجهها التعليم العالي، ولقد عبرت الفقرة الثانية من توصيات 

عن هذا  1996الدورة الخامسة واألربعين للمؤتمر الدولي لليونسكو في جنيف في أكتوبر 

لثقافة والمعلومات، وعالمية العالقـات  إن ظاهرة العولمة التي تمس االقتصاد وا: "التحدي

وتزايد حركة األفراد والتطور الهائل لوسائل االتصاالت، وتدخل المعلوماتية في حياتنـا  

، "اليومية ومجاالت العمل، كلها ظواهر تمثل تحديا وفرصة أمام النظم التعليمية والتربوية

م فكري، يتجاوز انساق والعولمة ليست مجرد نظام اقتصادي أو سياسي بل هي أيضا نظا

، وإن كانت العولمة تحدي  3القيم الثقافية التقليدية ويدعو إلى تبني قيم جديدة إلنسان جديد 

  :جديد للمؤسسات الجامعية يستوجب عليها العمل على 

                                                 
 14/05/2007: ات ، زيارة يوم مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلوم .1

http://www.un.org/arabic/conferances/wsis/index.htm  
  . 259، ص نادية بوشاللق ، المرجع السابق .2
  . 333، صن سلمان البندري ، المرجع السابقرشدي احمد طعيمة ، محمد ب .3
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  .التفاعل مع الثقافات العالمية واالنفتاح على التجارب اإلنسانية المتعددة -

 .يات العولمة وفق منظومة أخالقية تربويةتهيئة الشباب لمواجهة تحد -

 .مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها بكفاءة عالية -

 .بناء إستراتيجية متكاملة إلدارة المعرفة والمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة -

نولوجيـا  بناء االتجاهات االيجابية لدى مختلف المـوارد البشـرية نحـو توظيـف تك     -

 .المعلومات

  : تحدي االستثمار البشري. 2.7

تؤكد نظرية الحداثة على أهمية التعليم في بناء الدولة العصرية، وتؤكد نظرية رأس المال 

التعليم  رعلى أهمية العنصر البشري كعامل أساسي إلحداث التنمية، وعليه فإنه يمكن اعتبا

في اإلنسان، باعتباره أكثر الموارد أهمية ورأس المال البشري عامالن الزمان لالستثمار 

، إن اإلنسان هو المورد االستراتيجي فـي العمليـة   1في الوقت الحالي من الموارد المادية

اإلنتاجية وفي مجال التعليم، فبقدر ما نعطي المتعلم رعاية واهتمام ونعده اإلعداد السـليم،  

العصر، إن العالقة المطردة بين  بقدر ما نكون عائدا على شكل خبرات بشرية تعتبر ثروة

نوعية التدخل البشري ومعدل التقدم التكنولوجي توجـب االهتمـام بالنشـاط التعليمـي،     

باعتباره واحد من المحركات األساسية للتنمية، ولهذا فانه لن تكتمـل عمليـة التقـدم إال    

أن تكـون لـه    باالهتمام بالمورد البشري، ولن يتأتى ذلك إال بتطوير التعليم، الذي يجب

إن الدولة الناهضة في عالم اليوم، التي تريد أن "األولوية في البرامج االستثمارية للدولة، 

تحافظ على مكانتها ومكتسباتها الحضارية والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية والثقافية، 

العمل علـى  ، فالتعليم العالي مطالب ب"2أن تضع التعليم كأولوية من أولويات األمن القومي

االستثمار البشري، وذلك من خالل تطوير المهارات البشرية واستحداث تخصصات جديدة 

تتناسب ومتطلبات العصر، وتخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات الالزمة للتعامـل مـع   

التي يشهدها هذا العصر، فلـيس مـن المنطقـي أن تبتعـد      تكافة المستجدات والمتغيرا

مناهجها الدراسية عن ثورة المعلومات، فالتعليم العالي من الحقـول  المؤسسات التعليمية و

                                                 
  . 311أبوبكر طاهر ، المرجع السابق ، ص 1. 

  . 13، ص )2001جامعة قطر ، : قطر( 2000أمريكا عام : إستراتيجية التربيةمحمد عزت عبد الموجود ،  .2
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الهامة التي يجب أن تستفيد من تكنولوجيا المعلومات في تطوير وظائفها وتأدية أدوارها، 

لكونها من الصناعات الهامة واإلستراتيجية التي أخذت الدول المتقدمة في تأسيس وضعها 

  . بهذه الصناعة، وتوظيفها في عمليات التطوير والتنمية الجديد والعام على قاعدة االرتقاء

  :تحدي اقتصاد ومجتمع المعرفة. 3.7

إن مجتمع المعرفة يقوم أساسا على إنتاج المعلومات وتداولها، من خالل آلية غير مسبوقة 

هي تكنولوجيا المعلومات، ولما أحدثته هذه التكنولوجيا من تحول جـذري فـي المفـاهيم    

بح يطلق على عصرنا الحالي العديد من األسماء، كالعصـر اإللكترونـي،   واألعمال أص

وتعـد  ، 1عصر مابعد الصناعة، عصر الثروة العلمية والتقنية وعصر المعلومات العالمي

هذه المرحلة أحدث ما عاشته البشرية من تطور، وذلك بداية من النصف الثاني من القرن 

ي يعتمد المجتمع للتطور فيها علـى المعلومـات   العشرين حتى يومنا هذا، وهي الفترة الت

بشكل أساسي وذلك باالستغالل الرشيد لتكنولوجيا المعلومات، وما تتيحـه مـن فـرص    

الكتساب واستغالل المعلومات لتوليد المعارف، فهذه المرحلة لم تنشا فجـأة بـل كانـت    

، إن الفترة التي موجودة طول تاريخ البشرية، ولكن لم تأخذ حظها من الرعاية إال مؤخرا

نعيشها اآلن هي فترة بداية مجتمع المعرفة، فلم تعد األرض هي قوام المجتمع ولـم يعـد   

رأس المال قوام المجتمع، كما كان عليه الحال في المجتمع الصـناعي وإنمـا أصـبحت    

المعلومات هي قوام المجتمع المعاصر، إن مجتمع المعرفة لم يولد من فراغ ولكن كانـت  

  :ة من األسباب التي أدت إلى ظهوره هي هناك جمل

لقد عرف النصف الثاني من القرن العشرين تطورات جد سريعة : التطور التكنولوجي -

في المجال التكنولوجي المتعلق بالمعلومات، خاصة مع اختراع الكمبيوتر وإدماجـه فـي   

كن تطبيقها على كافة مجاالت الحياة، إذ لتكنولوجيا المعلومات تأثيرها الواضح  بحيث يم

نطاق واسع وفي ظروف مختلفة، كما أن إمكانياتها في تزايد مستمر وفضال عن هذا فإن 

  . 2تكاليفها تتجه نحو االنخفاض بصورة واضحة

                                                 
  .276عثمان حسن عثمان ، المرجع السابق ، ص، نادية جبر عبد اهللا . 1
مكتبة الدار العربية : القاهرة( ت على أعتاب قرن جديدالمعلومات وتكنولوجيا المعلومامحمد فتحي عبد الهادي ، . 2
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فهذا التطور قد مهد لميالد عهد جديـد تعـود فيـه    : التطور االقتصادي طويل األجل  -

فت تغيرات جذرية ففي العصر الزراعي األهمية لمورد المعلومات، فالبنية االقتصادية عر

كان االعتماد على الطاقة الطبيعية والجهد العضلي ثم بعد ذلك في العصر الصناعي كـان  

االعتماد على الطاقات المولدة ثم ليأتي بعد ذلك في عصر المعرفة والذي تعود األهميـة  

ـ  ات وشـبكات  القصوى فيه للمعلومات ، فهو مجتمع يعتمد بصورة أساسية على المعلوم

  .االنترنت ونقل البيانات

تعتبر أهم حدث تميز به عصـر المعلومـات فالمعلومـات    : ظاهرة تفجر المعلومات  -

المنتجة في الحقبة المعاصرة تعتبر أكثر أهمية مما أنتج في كل تاريخ البشرية فمصـطلح  

ة مجـاالت  تفجر المعلومات يشير إلى اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات ليشمل كاف

النشاط اإلنساني بحيث تحول نشاط المعلومات إلى صناعة أصبح لها سوق كبير ال يختلف 

عن أسواق البترول والذهب وقد يزيد ما ينفق على إنتاج لمعلومات على المستوى العالمي 

 .1عما ينفق على الكثير من السلع اإلستراتيجية المعروفة في العالم

ت كبيرة نتيجة التطورات الحديثة التي يشهدها العالم وبـزوغ  إن المعلومات تتزايد بمعدال

التخصصات الجديدة وتداخل المعارف البشرية ونمو القوى المنتجة والمستهلكة والمستفيدة 

من المعلومات كما أن رصيد المعلومات ال يتناقص بل أن المعلومات تتراكم معا مكونـة  

عاصرة كما أن تراكمها أصبح هاما في حـد  ظاهرة انفجارها التي توضح معالم الحقبة الم

ذاته مثل تراكم رأس المال ،ولمشكلة تضخم النتاج الفكري العالمي وتفجـر المعلومـات   

  :2أسباب كثيرة يمكن تلخيصها في النقاط التالية

  .الزيادة الهائلة في كم المطبوعات والمنشورات المتنوعة -

 .بة في هذا الكم الهائلالصعوبة في االختيار النوعي للمواد المطلو -

 .انهيار الحدود بين الموضوعات وتداخل التخصصات العلمية -

 .زيادة التخصص الدقيق -

                                                 
 .29حسن عماد مكاوي ، المرجع السابق ، ص. 1
  . 139ص ،)1996، مركز األهرام للترجمة والنشر: مصر( اآلمال والتحديات: 21مصر في القرن أسامة الباز ، . 2
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فشل األساليب والوسائل التقليدية في ضبط وسيطرة وتنظيم هذه المعلومات وألوعيتهـا   -

 .المتراكمة يوما بعد يوم

  :يليومن أهم التحوالت التي عرفتها المجتمعات المعاصرة ما  

  .التحول من االقتصاد المنغلق إلى االقتصاد العالمي المفتوح -

التحول من اهتمامات المدى القصير إلى اهتمامات المدى البعيد، ومـن ثمـة أهميـة     -

 .التخطيط االستراتيجي

 .التحول من التقنيات المحدودة والبسيطة إلى التقنيات العالمية والمتقدمة -

اعي إلى مجتمع ما بعد الصناعي المتمثل في مجتمع المعارف التحول من المجتمع الصن -

والمعلومات، حيث أن المعارف أصبحت مصادر أساسية جديدة للنمو االقتصادي، موازاة 

 .مع المصادر التقليدية للتنمية كرأس المال والعمالة

يـة  لقد تميز اقتصاد المعرفة بارتكازه على المعرفة كعامل إنتاج محوري، دون إلغـاء بق 

نمط اقتصادي متطور قـائم علـى   "عوامل اإلنتاج األخرى، ويعرف اقتصاد المعرفة بأنه 

استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات االتصـاالت، فـي مختلـف أوجـه النشـاط      

االقتصادي وخاصة في التجارة االلكترونية، مرتكزا على المعرفـة واإلبـداع والتطـور    

، وفي ظل التوجه العـالمي  "1نولوجيا اإلعالم واالتصالالتكنولوجي خاصة فيما يتعلق بتك

نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيـات الحديثـة السـتغالل    

المعرفة، تبرز أهمية التعليم في إحداث ثورة حقيقية في نمط الحياة والتفكير، ونذكر فـي  

جارة االلكترونية بأبوضـبي، فـي   هذا الشأن خطاب رئيس الهيئة الدولية للمعلومات والت

تحـديات ومسـتقبل   : مؤتمر دولي حول التعليم في الجامعات األسـيوية تحـت عنـوان   

لقد قضيت وقتا طويال في الدول العربية وغيرها مشجعا ومقنعا ومصرا، علـى  "المعرفة،

قبول حقيقة مجتمع المعرفة والحاجة إلى أن نصبح جزءا منه، وعندما سئلت ماذا أقصـد  

إن مجتمع المعرفة يدرس ويعلم ويخترع ويتواصل ويحكم ويعقـد  : تمع المعرفة قلتبمج

الصفقات ويصنع القوانين، ويتطور عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية، إنه المجتمع 

                                                 
منشورات جامعـة  : بسكرة( 8، ع مجلة العلوم اإلنسانية، "صاد المعرفة سبيل اندماج الجزائر في اقت"جمال سالمي ،  .1

   .109، ص )2005ر،  سبتمبرمحمد خيض
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، كما جاء أيضا في الندوة الجهويـة حـول العـالم    "1الذي يملك الجهاز العصبي الرقمي

، أن 1997مـاي عـام    08و 04لتي انعقدت بتونس مابين العربي ومجتمع المعلوماتية، ا

التقدم السريع واستعمال المعلومات وتكنولوجيات االتصال قد حولت المجتمع من مجتمـع  

صناعي إلى مجتمع المعلومات، ولقد تأثر التعليم وكل مظاهر الحياة بالشبكة االلكترونيـة  

ة وكل منظمة أو شخص أصـبح  وكل جماع عوالوسائط التكنولوجية المتعددة، فكل مجتم

يحتاج إلى تطوير طرق جديدة وأفكار جديدة ومعرفة جديدة وقدرات جديدة، مـن أجـل   

  .2القدرة على مسايرة هذا التطور الحديث المرتكز أساسا على المعلومات

 

                                                 
  . 305المرجع السابق ، ص  ،نادية بوشاللق  .1

2 . Regional Symposium om The Arab. World and the information Society Tunisia 04- 08        
May 1997.  
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  :مجاالت الدراسة.1

من بين المتطلبات المنهجية في البحث العلمي تحديد مجاالت الدراسة، البشرية، المكانيـة  

 :والزمانية وهي

  : المجال المكاني. 1.1

أجريت الدراسة الميدانية بجامعة باتنة، والتي يعود تاريخ إنشائها في بداية األمر كمركـز  

 20المـؤرخ فـي    77/91المرسوم رقـم   ، بمقتضى1977جامعي إلى شهر سبتمبر عام

معهد العلوم القانونيـة واإلداريـة   : ، والذي يحتوي على معهدين للتعليم وهما1977جوان

طالبا ومعهـد   150ومعهد اللغة العربية وآدابها، حيث انطلق معهد العلوم القانونية بتعداد 

أستاذا أجنبيـا، حيـث    14أستاذا من بينهم  27طالبا، بمعدل 220اللغة العربية وآدابها ب

انطلق هذان المعهدان في أداء وظائفهما البيداغوجية واإلدارية بقاعات المزرعة الفالحيـة  

  .الكائنة بالمنطقة الصناعية لمدينة باتنة

عرف المركز الجامعي افتتاح ثالثة فروع أخرى وهـي   1979-1978في العام الدراسي 

البيولوجية، وتحصل المركز الجامعي على مقـر   العلوم الدقيقة العلوم التكنولوجية والعلوم

شهد المركز الجامعي افتتاح معهـد الفالحـة    1980المستشفى القديم كمقر له، وفي عام 

تم فـتح معهـد    1982الذي اتخذ من مركز التكوين المهني واإلداري مقر له، وفي عام 

وقد شهد المركز ، )MATUC(البيطرة الذي استقبلته هياكل مركز تكوين تقني العمارات 

طالبـا سـنة    370الجامعي تطورا هاما من حيث تزايد عدد الطلبة الذي كان تعـدادهم  

 380، كما بلغ عدد األسـاتذة  1983-1982طالبا سنة  4712ليصل إلى  1978-1979

أعيدت هيكلة المركـز الجـامعي    1985أستاذا من بينهم مائة أستاذ أجنبي، وفي جانفي 

هد وطنية للتعليم العالي، لكل منهم استقالليته اإلدارية والمالية مـع  بمعاهده الستة إلى معا

  : وجود هيئة تنسيقية، وهذه المعاهد هي 

  .معهد العلوم الفالحية والبيطرية –.             معهد العلوم القانونية واالقتصادية -

  .معهد العلوم الطبية –.                    معهد اللغة واألدب العربي -

  .معهد الري –.                      معهد الهندسة الميكانيكية -
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ألغي نظام المعاهد الوطنية واستبدل بنظام الجامعة ، ومن خـالل هـذا    1990في جانفي 

معهدا، وفي الفترة الممتد بـين   15القرار  جاءت تسمية جامعة باتنة والتي كانت تحتوي 

وا كبيرين سواء تعلق األمر بمرافق اإليواء عرفت جامعة باتنة تطورا ونم 1999 -1990

أو بازدياد عدد المعاهد والدوائر والهياكل البيداغوجية واإلدارية، أو بازدياد عدد الطلبـة   

، وبعد تنظـيم   20071ألف طالب سنة  24آالف طالب إلى ما يفوق  10الذي ارتفع من 

م تتشكل من سبع كليات تضـم  الجامعة الجزائرية تنظيما إداريا أصبحت جامعة باتنة اليو

  :2قسما موزعة على الكليات التالية 34

  .كلية العلوم -

  . كلية الهندسة -

  .كلية العلوم االقتصادية -

  . كلية العلوم االجتماعية و العلوم  اإلسالمية -

  .كلية الحقوق -

  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -

  .كلية الطب -

  : تنة إلىتصنف مراحل الدراسة بجامعة با  

  :تتم الدراسة في هذه المرحلة على نظامين: مرحلة التدرج .أ

  : ويخص األنظمة الدراسية التالية : تكوين طويل المدى -

  .خالل أربع سنوات دراسية): DUES( شهادة الليسانس وشهادة الدراسات العليا -

مـس سـنوات   خـالل خ : دبلوم الهندسة، الهندسة المعمارية، الصيدلة والطب البيطري -

  .دراسية

  .تتم فترة التكوين في هذا التخصص خالل سبع سنوات دراسية: الطب العام -

وتـدوم فتـرة   ): شهادة الدراسات الجامعيـة التطبيقيـة  DEUA (تكوين قصير المدى  -

  .التكوين في هذا التخصص ثالث سنوات

                                                 
1.http://www.univ-batna.dz/chiffre.html.2007 

  .المرجع نفسه. 2
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ادة الماجسـتير   تختص المرحلة األولى  بشـه : مرحلة ما بعد التدرج األولى والثانية  .ب

وتتم فترة التكوين فيها خالل سنتين على األقل ، تخصص السنة األولى للتكوين النظـري  

والثانية إلعداد مذكرة التخرج، أما مرحلة ما بعد التدرج الثانية فتختص بشهادة الدكتوراه 

 .  والتي تتراوح فترة التكوين فيها ما بين أربعة وخمسة سنوات 

  :يالمجال الزمن. 2.1

أفريل  20استغرقت عملية إجراء الدراسة الميدانية حوالي خمسة أشهر ونصف إبتداءا من 

، بدءا من الزيارات االستطالعية وإعداد استمارة االستبيان وتوزيعها علـى عينـة   2008

البحث وجمعها والتي دامت ثالثة أشهر ونصف، ونشـير هنـا إلـى أن مرحلـة جمـع      

قتا كبيرا حوالي شهرين، نتيجة صعوبة اسـتعادتها مـن   استمارات االستبيان استغرقت و

بعض مفردات العينة، مما اضطرنا إلى استبدالها بمفردات أخرى، أمـا مرحلـة تفريـغ    

وتبويب البيانات وتحليل البيانات فقد استغرقت ما يقارب الشهرين، في حـين اسـتغرقت   

  .عملية إخراج المذكرة في شكلها النهائي حوالي شهر ونصف

  :المجال البشري .3.1

يمثل المجال البشري لهذا البحث أساتذة جامعة باتنة بمختلف درجاتهم العلمية والموزعين  

  .1أستاذ 1450على مختلف كلياتها والمقدر عددهم 

  :العينة وخصائصها. 2

  :العينة.1.2

تلك الطريقة التي يختار بها الباحث جزء من مجتمع البحث لكي يحكـم علـى   "العينة هي 

وتسمح العينة بالحصول في حاالت كثيرة على المعلومات المطلوبة، مع اقتصـاد  "، "2لالك

ملموس في الموارد البشرية، االقتصادية وفي الوقت، ودون أن يؤدي ذلك إلـى االبتعـاد   

،  و قد اعتمدنا في هذه الدراسة نظرا لتجانس مفردات البحث "3عن الواقع المراد معرفته

تعد من العينات غير عشوائية، بحيث يتم فيها السحب من مجتمـع   والتي"العينة العرضية 
                                                 
1.  http://www.univ-batna.dz/chiffre.html 2008. 

 . 156، ص )1982اإلسكندرية ، ( مناهج البحث في علم االجتماع، محمد قباري إسماعيل. 2
، )1999تـوري ،  ات جامعـة من منشـور : قسـنطينة ( أسس المنهجية في العلوم االجتماعية، فضيل دليو وآخرون. 3

  .142ص
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أستاذ جامعي أي ما يمثل  54، وتتكون عينة الدراسة من "1البحث حسب ما يليق بالباحث

  .2أستاذ بجامعة باتنة 1450من مجموع  % 4نسبة 

  :خصائص العينة 2..2

  . ايبين توزيع أفراد العينة على الكليات وأقسامه:  01جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  القسم  الكليــة
  هندسة مدنية  الهندسة

  إلكترونيك
  إعالم آلي

04  
04  
06  

7.40   %  
7.40   %  

11.11 %  
 22.22  %  12  بيطرة  العلوم

  اقتصاد  العلوم االقتصادية
LMD 

04  
04  

7.40   %  
7.40   %  

العلوم االجتماعية و العلوم  
  اإلسالمية

  %  14.81  08  علم اإلجتماع

  %  11.11  06  إعالم واتصال  الحقوق
  %  11.11  06  انجليزية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

  %  100  54  المجمــــــــوع
  

على كلية الهندسة وكلية العلوم بحكم تخصصاتها  تتعمدنا توزيع أكبر نسبة من االستمارا

المعلومات بدرجة أكبـر  التقنية والتكنولوجية، والتي من المفروض أن تستخدم تكنولوجيا 

  % 25.92، على هذا األساس كانت نسـبة  )04أنظر الجدول رقم (من الكليات األخرى 

هندسـة مدنيـة، إلكترونيـك    (من أفراد العينة من كلية الهندسة موزعة على ثالثة أقسام 

من كلية العلوم ممثلة بقسم البيطرة كونه القسـم الوحيـد    % 22.22، ونسبة )وإعالم آلي

لكل من كليتي العلـوم االقتصـادية    % 14.81استجاب للبحث من كلية العلوم، أما  الذي

لكل من كلية الحقـوق وكليـة اآلداب    % 11.11والعلوم االجتماعية واإلسالمية، وبنسبة

  .والعلوم اإلنسانية

  

                                                 
، بوزيد صحراوي ، كمال بوشرف ، ترجمة تدريبات عملية: منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس ، . 1

  .311، ص )2004دار القصبة للنشر، : الجزائر(سعيد سبعون 
2. http://www.univ-batna.dz/chiffre.html 2008 
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية:  02جدول رقم 

 سبة المئويةالن  التكرار  الشهادة العلمية
  دكتوراه
  ماجستير

  

33  
21  
  

61.11 %  
38.88 %  
  

  %  100  54  المجموع
  

أسـتاذ أي بنسـبة    33أغلبية أفراد العينة متحصلون على شـهادة الـدكتوراه وعـددهم    

 %38.88وباقي أفراد العينة متحصلون على شهادة الماجيستر وذلك بنسبة  61.11%

  . حسب الدرجات العلمية يبين توزيع أفراد العينة: 03جدول رقم 

  المئوية النسبة  التكرار  الدرجة العلمية

أستاذ التعليم العالي          
  أستاذ محاضر
  أستاذ مساعد

أستاذ مكلف بالدروس       
  أستاذ معيد

21  
05  
12  
16  
/  

38.88  %  
9.25    %  

22.22  %  
29.62  %  
/  

  %100  54  المجموع
  

الل الجدول أن أغلبية أفراد عينة البحث أساتذة تعليم عـالي وذلـك بنسـبة    يتضح من خ

وهذا يعني االستفادة من إلمامهم الجيد بكل جوانب البحث، كونهم ذوو خبـرة   38.88%

التي مر بها التعليم العالي في الجزائر، ثـم   تطويلة عايشت أغلب المراحل واالصطالحا

والتـي تمثـل    %22.22فين بالـدروس، ونسـبة   من األساتذة المكل %29.62تأتي نسبة 

  .من األساتذة بدرجة أستاذ محاضر %9.25األساتذة بدرجة أستاذ مساعد، وأخيرا نسبة 

  : تالمنهج المستخدم وأدوات جمع البيانا. 3

  :المنهج. 1.3

وفقا للتساؤل الرئيسي الذي تطرحه إشكالية الدراسة، والمتمحور حـول مـدى توظيـف    

ومات في تطوير التعليم العالي بالجزائر، باعتبار تكنولوجيـا المعلومـات   تكنولوجيا المعل

ظاهرة عالمية فرضتها التطورات التكنولوجية الحديثة لالتصـاالت والحاسـبات، ومـا    
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أفرزتها من شبكات للمعلومات، اقتضت الضرورة المنهجية اعتمـاد المـنهج الوصـفي،    

يري الدراسـة؛ تكنولوجيـا المعلومـات    إلمكانية فهم وتفسير وتشخيص العالقة بين متغ

  .والتعليم العالي

  :أدوات جمع البيانات. 2.3

  :االستبيان. 1.2.3

االستبيان عبارة عن أداة لتجميع البيانات من األفراد حول موضوع محدد من قبل الباحث 

مسبقا، من خالل إعداد استمارة تضم مجموعة من األسئلة، ترسل إلى مجموعـة كبيـرة   

، واعتمدنا في هذه الدراسة على إحـدى وسـائل توزيـع    1أفراد مجتمع البحثنسبيا من 

االستبيان والمتمثلة في التسليم باليد، نظرا لتواجد أفراد العينة في مكان واحد والمتمثل في 

جامعة باتنة، ونظرا لما تتطلبه أداة االستبيان من دقة ووضوح أسئلة االستمارة، حـددت  

في إطار مشكلة البحث من خالل التساؤالت التي طرحت حـول   أسئلة استمارة االستبيان

موضوعها، ثم صنفت األسئلة إلى مؤشرات واضـحة بحيـث غطـت جميـع جوانـب      

الموضوع، وكانت أسئلة االستمارة من النوع المغلق نظرا لما يتطلبه موضوع البحث من 

تذة الجامعـة  تحديد دقيق، وتمت هذه اإلجراءات بعد عرض االستبيان على عدد من أسـا 

لتحديد صدقه، وإحداث بعض التعديالت عليه حيث تمثلت في إضـافة بعـض العناصـر    

وحذف أخرى أو تغيير صياغتها، وفي ضوء ذلك تم إخراج االستبيان في شكله النهـائي،  

  .والذي تأتي عناصره في ثنايا الجداول الواردة في الفصل الميداني

  

  

  

  

  

  

  . رات التي وزعت والتي أرجعتيبين عدد االستما:  04جدول رقم 
                                                 

  .25، ص)1980مطبعة السعادة ، :القاهرة(3، ط تماعيقواعد البحث االج، عبد الباقي زيدان .1
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  الكليـــة
  

عدد ما 
  وزع 

عدد ما 
  أرجع

النسبة المئوية لما 
  أرجع

النسبة المئوية 
  للمجموع الكلي

 %25.92 %35  14  40  الهنــدسـة
  -  -  -  20  الطب

ــة  ــوم االجتماعي العل
  والعلوم  اإلسالمية

10  08  80% 14.81% 

ــوم  اآلداب و العلــ
  اإلنسانية

10  06  60% 11.11% 

 %22.22  %30  12  40  العلـوم
 %11.11 %40  06  15  الحقـوق

 %14.81 % 53.33  08  15  العلـوم االقتصـادية
 %100 %36  54  150  المجمــــــوع

  

  :  ينستنتج من هذا الجدول عدة نقاط نجمل أهمها فيما يل

 من مجموع ما وزع، وهي نسبة مقبولـة لهـذه   % 36نسبة االستبيانات التي أرجعت . 1

الدراسة لتجانس مفردات مجتمع البحث، غير أنها تبرز إحدى المشكالت التـي واجهـت   

مـع   -أسـاتذة جـامعيون  -البحث والمتمثلة في عدم تعاون بعض مفردات مجتمع البحث

الدراسة، وهو ما يكشف عن سلبية بعض األساتذة، مما يمكن أن يعرقل عمليـة  تعمـيم   

  . النتائج

ما لهذه الدراسة، مما حرم الدراسة من هذا القطاع الحساس، لم تستجب كلية الطب تما. 2

 .حيث كان من الممكن أن تمثل آراء أساتذة هذه الكلية مصدر ثراء للدراسة 

تفاوتت نسب االستبيانات التي أعيدت من الكليات المقصودة، وكانت أعلى نسبة فـي  . 3

كليـة اآلداب والعلـوم   م تليها ، ث%80كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية إذ بلغت 

وكليـة  % 40، فكلية الحقوق % 53.33، ثم كلية العلوم االقتصادية %60اإلنسانية بنسبة 

، ويرجع ذلك إلى أن هذه التخصصات التقنيـة  %30، وأخيرا كلية العلوم %35الهندسة 

  . والتكنولوجية غير متعودة على هذا النوع من البحوث االجتماعية

لنسب المئوية السابقة تتعلق بما أرجع من كل كلية بالنسبة لمـا وزع فيهـا،   إذا كانت ا. 4

فإن النسب المئوية التالية تتعلق بإجمالي ما أرجع من كل كلية بالنسبة للمجمـوع الكلـي،   
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، ثم %22.22تليها كلية العلوم بنسبة  %25.92وهنا تأتي كلية الهندسة في المرتبة األولى 

، وأخيـرا  %14.81صادية والعلوم االجتماعية واإلسالمية بنسـبة  تلي كليتي العلوم االقت

  .لكل منهما %11.11كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية والحقوق بنسبة 

  تحليل البيانات .4

في التعامل مع الجداول مرة تكون المجاميع حسب عدد أفراد العينة، ومرة تكون حسـب  

  ).لعينة الذين أجابوا عن أكثر من احتمالهناك بعض أفراد ا(عدد اإلجابات أفراد العينة

  يبين مهام الجامعة : 05جدول رقم 

  المجموع  جيد  متوسط  ضعيف  العبارة
 النسبة املئوية  التكرار النسبة املئوية  التكرارالنسبة املئوية  التكرار النسبة املئوية التكرار

التعليم 
  العالي

37  68.71% 17  31.48% -  -  54  100% 

البحث 
  يالعلم

37  68.71% 17  31.48% -  -  54  100% 

  

تشير النسب المئوية الواردة في الجدول أعاله أن الجامعة الجزائرية لم ترق إلى المستوى 

المطلوب، وأن المتاح من نوعية التعليم العالي هو بعيد عن المستوى المطلـوب فنسـبة   

مـن   %68.71و من عينة البحث تؤكد أن التعليم العالي في الجزائر ضعيف، 68.71%

العينة تؤكد أن البحث العلمي كذلك ضعيف، ويرجع ذلك حسب عينة البحـث إلـى أنـه    

بالرغم من اإلصالحات المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في مجال التعلـيم العـالي، إال   

أنها مقارنة بالدول المتقدمة ال زالت تحتاج إلى المزيد من االهتمـام، بتحسـين نوعيـة    

لجامعة مسايرة للتطورات التكنولوجية في مجالي المعلومـات واالتصـاالت   التكوين في ا

  .المفروضة على الساحة العالمية

يبين أهم المشكالت التي تعترض عملية البحث العلمـي حسـب عـدد    : 06جدول رقم 

  .إجابات المبحوثين 

النسبةالمئوية  التكرار  العبارة
عدم وجود قاعدة بيانـات  
ــا   ــاحثين بم ــزود الب ت

30  37.50%  
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تاجون من معلومـات  يح
  وإحصاءات

عدم تجهيـز المكتبـات   
بأســـاليب ومصـــادر 

  معلومات حديثة

20  25%  

عدم التعاون العلمي بـين  
  الجامعات

18  22.50%  

  %15  12  مشكالت أخرى
 100%  80  المجموع

  

من الصعوبات التي تعترض عملية البحث العلمي عدم وجود قاعدة بيانات تزود الباحثين 

حسب أفراد العينة، وعدم  % 37.50يحتاجون من معلومات وإحصاءات، وذلك بنسبة بما 

عن  -حديثة وشاملة-وجود قاعدة معلومات في اإلدارة العامة للجامعة تتوافر فيها بيانات 

مختلف الكليات ومراكز البحوث، ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة والتي يمكن أن 

ن معلومات وإحصاءات، يؤدي ذلك إلى العجز عن التحديـد  تزود الباحثين بما يحتاجون م

الدقيق الحتياجات المجتمع، وإلى ضآلة قيمة بعض األبحـاث وأحيانـا عـدم اإلحسـاس     

بمشكالت تستحق البحث، كما يعد ضعف تجهيز المكتبات بأساليب ومصادر المعلومـات  

، فالمكتبـات  %25ة الحديثة من المشكالت التي تعترض عملية البحث العلمي، وهذا بنسب

الجامعية العصرية المزودة بكل اإلمكانات التكنولوجية الحديثـة ومصـادر المعلومـات    

المختلفة تساعد الباحثين واألساتذة على القيام بالبحوث بشكل جيد، كما أن فقدان وانعـدام  

 التعاون العلمي بين الجامعات من بين المشكالت التي تعترض عملية البحث العلمي، ألنه

يؤدي إلى تشتت الجهود والجهل بما يجري في كل جامعة وإلـى عـدم االسـتفادة مـن     

اإلمكانات الخاصة لبعض الجامعات، باإلضافة إلى ذلك هناك مشكالت أخرى عبرت عنها 

  :نجملها في النقاط التالية %15نسبة 

  .عجز اإلمكانات المادية والفنية -

األساتذة من االطالع علـى جديـد بعـض     قلة عدد المنح والبعثات للخارج مما يحرم -

  . التخصصات
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  .عدم تفرغ األساتذة للبحث العلمي نتيجة األعباء التدريسية الكثيرة -

تعطل األجهزة في الكليات العملية وعدم وجود فني صيانة، مما يحرم األسـاتذة مـن    -

  .االستفادة منها ومن توظيفها

عند بعـض أعضـاء هيئـة التـدريس،      ضآلة اإلحساس بقيمة البحث العلمي وأهميته -

  .وإعطاؤه درجة أدنى من العملية التدريسية

  .انعدام الصلة بين الجامعة وكبريات المؤسسات العلمية واألكاديمية في العالم -

قلة الكتب والمراجع وعدم حداثتها وندرة الدوريات العلمية المتخصصة، فضـال عـن    -

  .باألحوال المادية العامة المحيطة بالمكت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يبين مدى تأقلم الجامعة الجزائرية مع التطور التكنولوجي :  07جدول رقم 

متوفرة بصورة   غير متوفرة  العبارة
  غير كافية

متوفرة بصورة 
  كافية

  المجموع     

  النسبةاملئوية التكرار  املئويةالنسبة  التكرار النسبةاملئوية التكرار املئويةالنسبة التكرار
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 تــــوفير
 لالوســائ

ــة  الماديـ
  والتقنية

  
38  

  
70.73 % 

  
16  

  
29.62% 

  
-  

  
-  

  
54  

  
100%  

تــــوفير 
ــار  فالمع

من مختلف 
ــوك  بنــ
المعلومات  

  العالمية

  
  
34  

  
  

62.96% 

  
  
20  

  
  

37.03% 

  
  
-  

  
  
-  

  
  
  
  
54  
  
  

  
 
 
100%  

تــــوفير 

ــاءات  الكف

  البشرية
37  68.51%  17  31.48%  -  -  54  100%  

توفير 

شبكات 

  المعلومات
32  59.25%  22  40.74%  -  -  54  100%  

  

يتضح من خالل هذا الجدول أن هناك إجماع من طرف عينة البحث حـول عـدم تـوفر    

العناصر التي تعكس تأقلم الجامعة الجزائرية مع التطور بصورة كافية،بينما هناك   تباين 

في آراء أفراد عينة البحث حول تحديد مدى تـأقلم الجامعـة الجزائريـة مـع التطـور      

لتكنولوجي، من حيث توفير المعلومات من مختلف بنوك المعلومـات العالميـة فنسـبة    ا

أنها غير   %62.96ترى أنها متوفرة لكن بصورة غير كافية بينما ترى نسبة   37.03%

متوفرة، فالدور األساسي لمؤسسات التعليم هو توفير المعارف بصورة متجددة، وتتماشى 

لمتوفرة عالميا واآلتيـة مـن المصـادر المختلفـة لبنـوك      مع المعارف العلمية والتقنية ا

أنهـا   %29.62المعلومات العالمية، أما عنصر توفير الوسائل المادية والتقنية فترى نسبة 

تؤكـد   %70.73، أما نسبة )التخصصات التقنية والتكنولوجية(متوفرة بصورة غير كافية 

ذلـك أن  ) اإلنسـانية واالجتماعيـة   تخصصات العلوم(عدم توفر الوسائل المادية والتقنية 
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توفير هذه المعارف بصورة فعالة يتطلب وسائل مادية وتقنية كـالكمبيوتر والبرمجيـات   

المتطورة، كما أن انتشار مثل هذه األجهزة اإللكترونيـة يوسـع نطـاق اسـتخدام هـذه      

ة التي عن قلة توفر الكفاءات البشري %68.51المعلومات في الميدان العلمي، وتعبر نسبة 

تتولى استخدام الوسائل التكنولوجية وتطويرها، أما فيما يتعلق بمـدى تـوفير الجامعـة    

 %40.74أنها غير متوفرة في حين ترى نسبة  %59.2لشبكات المعلومات، فتؤكد نسبة 

من أفراد العينة أنها متوفرة بصورة غير كافية، ذلك أن تكنولوجية المعلومات قد وفـرت  

المعرفة، وضاعفت من عدد مواقع الحصول على المعلومات، ومـا  مصادر المعلومات و

شبكة األنترنيت إال مثال على األشكال الجديدة الكتساب المعرفة وبناء المهارات، والتـي  

  .تمثل ثورة في حقل التعليم

يبين مرتكزات عملية تطوير التعليم العالي في الجزائـر حسـب عـدد    :  08جدول رقم 

  .إجابات المبحوثين 

 النسبةالمئوية  التكرار  العبــــارة        

مواءمة التعليم العالي لمتطلبـات التنميـة   

  الشاملة

22  27.84%  

  %25.31  20  تحسين نوعية التعليم العالي

تحسين التسيير وزيـادة التمويـل للتعلـيم    

  العالي

20  25.31%  

  %21.51  17  فتح مجال التعاون الدولي

  %100  79  المجموع

  

التقدم التكنولـوجي  (تطوير التعليم العالي في الجزائر إلى التغيرات العالمية يعزى مطلب 

التي فرضت نفسها على كل القطاعات والتعليم العالي بشكل خاص، وإلى ضعف ) خاصة

، محتويـات  )17أنظر الجدول رقـم (مؤشرات الكفاءة الداخلية للجامعة من حيث المناهج

ة والتي تظهر في عدم قدرة خريجيها على الوفاء الخ، وضعف الكفاءة الخارجي...البرامج
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، والعناصر التي يجب أن تركز عليها عملية )16أنظر الجدول رقم (بمتطلبات سوق العمل

  : تطوير التعليم العالي في الجزائر حسب عينة البحث تتمثل فيمايلي

مـا تقدمـه   مواءمة التعليم العالي لمتطلبات التنمية الشاملة، من خالل المطابقـة بـين    -

مؤسسات التعليم العالي وما يتوقعه المجتمع منها، للمساهمة في تنمية المجتمع ككل وهـذا  

 .%27.84بنسبة 

البرامج التعليمية، (تحسين نوعية التعليم العالي الذي يعني تحسين كل وظائفه وأنشطته  -

الـخ، وهـذا   ...، باإلضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات)البحث العلمي، خدمات المجتمع

  .%25.31بنسبة 

تحسين تسيير التعليم العالي وزيادة في معدل تمويله، حيث يشـمل التسـيير المسـائل     -

المتعلقة باإلدارة الداخلية وعالقات مؤسسات التعلـيم العـالي مـع المؤسسـات العامـة      

ية، والخاصة، واعتماد استراتيجيات تهدف إلى مشاركة كل الهيئات الحكومية كقطاع الترب

قطاع اإلنتاج، قطاع الخدمات والبيئة االجتماعية والثقافية، أما بالنسبة للتمويل فالبد مـن  

في تمويل هـذا القطـاع    ةرفع ميزانية التعليم العالي من طرف الدولة، مع فتح المساهم

 .من عينة البحث %25.31لمختلف الشركاء االقتصاديين، وهذا ما عبرت عنه نسبة 

ون الدولي، حيث يعتبر التعاون أساسيا لمؤسسات التعليم العـالي علـى   فتح مجال التعا -

الصعيد اإلقليمي والدولي، عبر أساليب وآليات متطورة لتؤدي المهام المنوطة بهـا علـى   

 .من عينة البحث %21.51أكمل وجه، وهذا ما عبرت عنه نسبة 

 

 

 

 

معلومات فـي التعلـيم   يبين المعطيات التي فرضت اعتماد تكنولوجيا ال: 09جدول رقم 

   .حسب عدد إجابات المبحوثين العالي

 المئويةالنسبة   التكرار    العبارة
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  %44.44  32  معطيات التربية الحديثة

  %33.33  24  تطور وسائل االتصال والحاسبات اآللية

  %22.22  16  )التعليم الذاتي، التعليم المستمر(مراعاة حاجات األفراد 

  %100  72  المجموع

  

من العينـة تـرى أن اعتمـاد تكنولوجيـا      %44.44من خالل الجدول أن نسبة  يتضح

المعلومات في التعليم العالي هو استجابة لمعطيات التربية الحديثة، والتي تعتبـر بمثابـة   

دعوة إلى تغيير أشكال التعليم التقليدي، بإعطاء المتعلم حرية أوسع في التعلـيم بإدخـال   

ملية التعليمية، ومن بين األسس التي تقـوم عليهـا التربيـة    تكنولوجيا المعلومات في الع

  :1الحديثة

الهدف من عملية التربية والتعليم في عصر المعلومات والمعرفة، لم يعد مقصورا على  -

  .نشر التعليم بل االهتمام بنوعيته وآفاقه

ل إليها، لم تعد المعرفة هدفا في حد ذاتها بل األهم من تحصيلها هو القدرة على الوصو -

 .من خالل مصادرها المتنوعة وتوظيفها في حل المشكالت

التأكيد على تحويل االهتمام من التعليم إلى التعلم، ومن تلقي المعلومات إلى معالجتهـا،   -

ومن االكتفاء بالكلمة المطبوعة كمصدر للمعرفة، إلى استخدام مصادر معلومات متعـددة  

  .ومتجددة، كنتيجة للتقدم التكنولوجي

فترجع اعتماد تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي إلـى تطـور    % 33.33أما نسبة  

وسائل االتصاالت والحاسبات اآللية، حيث شهدت السنوات األخيرة ظهور وسائل اتصال 

متنوعة ومتطورة، مما أكسبها أهمية بالغة في المجـاالت التعليميـة خاصـة الوسـائل     

 .ات أساسية للمعلوماتاالليكترونية، باعتبارها قنو

كما أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، يرجع إلى مراعاة حاجات األفراد، 

من عينة البحـث، ذلـك أن اسـتخدام تكنولوجيـا      %22.22وهذا ما عبرت عنه نسبة 

                                                 
 .52، المرجع السابق، صلعامريإسماعيل عارف ا .1
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المعلومات في التعليم يوفر الفرصة لكل متعلم لتنمية قدراته، واكتساب خبرات ومهـارات  

بحث والحصول على المعرفة من منابعها المتعددة والتعامل معهـا واسـتخدامها، ممـا    ال

يضمن التعلم الذاتي والتعليم المستمر لكل فرد يرغب في ذلك، فقد أصبح من الغايات التي 

يتوجب على مؤسسات التعليم العالي ضمان تحقيقها للمتعلم تمكينه مـن االسـتزادة مـن    

القائم على الجهد الذاتي واألسلوب المتفرد لكل مـتعلم لتنميـة    المعارف، والتعلم المستمر

  .معلوماته واالستمرار في هذه العملية مدى الحياة

حسب عدد إجابـات  يبين المجاالت التي مستها التغيرات التكنولوجية :  10جدول رقم  

  .المبحوثين

 المئويةالنسبة  التكرار  العبــارة    
  %40  24  الحاسبات اآللـية

 %  40  24  التصــاالتا
  %  20  12  المنظومـة التعـليميـة

 %100 60  المجموع
  

أن التطورات التكنولوجية مست قطاع الحاسبات اآللية  مفردات العينة % 40أكدت نسبة  

وكذا قطاع االتصاالت، حيث أدى التزاوج  بين الحاسبات واالتصاالت إلى بناء شـبكات  

مة التعليمية ال زالت لم تتمكن بصورة كافية من توظيف معلومات عالمية، غير أن المنظو

واستثمار هذه المكتسبات التكنولوجية، في مجال تحسين نظم وأسـاليب التـدريس التـي    

 .من عينة البحث %20يتطلبها التعليم الحديث، وهذا ما أكدته من خالل نسبة 

 

 

 

  

حسـب عـدد   التعليميـة   يبين الوسائل التعليمية المستخدمة في العملية: 11جدول رقم 

  .إجابات المبحوثين

المئويةالنسبة  التكرار  العبارة
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  -  -  الوسائط المتعددة
  -  -  الفيديو التفاعلي

 %4.81  04  األنترنيت
 %13.25  11  الحاسب اآللي

 %65.06  54  الكتب
 %16.86  14  أخرى

  %100  83  المجموع
  

ة التدريس للوسائل التكنولوجية استهدف هذا السؤال الوقوف عن مدى استعمال أعضاء هيئ

وتقنياتها في العملية التعليمية، ومن خالل النتائج الواردة في الجدول يتضح أن كل أفـراد  

العينة أكدوا أن ما يستخدم كوسائل تعليمية في العملية التعليمية هي الكتب، أما الحاسـب  

سـة، أمـا الفيـديو    اآللي واالنترنيت ال تستخدم إال نـادرا فـي كليـات العلـوم والهند    

والوسائط المتعددة غير متوفرة على مستوى الجامعـة، كمـا   ) الفيديو تمؤتمرا(التفاعلي

أشارت إجابات أفراد العينة عن استخدام األساتذة لوسائل تعليمية أخـرى وهـذا بنسـبة    

، وهي وسائل تكنولوجية تقليدية مثل الرسومات، أجهـزة عـرض الشـرائح،    16.86%

ذا بالنسبة لكلية العلوم وكلية الهندسة، أما في كليات العلوم االجتماعيـة  شرائط الفيديو وه

  .واإلنسانية فإن استخدام الوسائل التعليمية مقتصر فقط على المطبوعات والوثائق الجامعية

  

  

  

  

يبين المشكالت التي تواجه استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة فـي  : 12جدول رقم 

  .عدد إجابات المبحوثين حسبالعملية التعليمية 

 المئوية النسبة  التكرار  العبارة
 %75.86  44  عدم توفرها بصورة غير كافية

عدم اإللمام بها من قبل بعض 
  األساتذة

11  18.96% 

 %5.17  03  مشكالت أخرى
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  %100  58  المجموع
  

 الغرض من هذا السؤال هو الوقوف على طبيعة المشكالت الحقيقية التي تواجه اسـتعمال 

الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم العالي، فمنها ما يعزى إلى قلة اإلمكانات ومنها ما 

من أفراد العينة أسباب عدم  %75.86يرتبط بأعضاء هيئة التدريس أنفسهم، وترجع نسبة 

استعمال هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية إلى عدم توفرها بصـورة  

من أفراد العينة أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم إلمام  %18.96بينما ترى نسبة كافية، 

مـن األسـاتذة     %5.17أعضاء هيئة التدريس بها وجهلهم بكيفية استخدامها، أما نسـبة  

  :فيرجعون ذلك إلى مشكالت أخرى أهمها

  .تعطل الكثير منها على قلتها، وانعدام أساليب الصيانة المستمرة -

فر المواد التعليمية الالزمـة مثـل الشـرائط التعليميـة، والمـواد الجـاهزة       عدم توا -

SOFTWARE الالزمة الستخدام الحاسب اآللي. 

 .اعتماد نمط التدريس الجامعي على التلقين بشكل عام -

عدم وجود إدارة مسؤولة ومتخصصة تقدم للكليات ما عندها من تقنيات، مثل األفـالم   -

 .والشرائط وغيرها

 .م توافر فنيين لتشغيلهاعد -

  .عدم اقتناع بعض األساتذة بجدوى استخدام هذه الوسائل -

  

 

يبين مدى استخدام األساتذة الجامعيين للبريد اإللكتروني واالنترنيت التي : 13جدول رقم 

 .توفرهما الجامعة

 ةالمئوي النسبة       التكرار       العبــارة  
  %74.07  40  نعم   

  %25.92  14  ال    
  %100  54  المجمـــوع
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الحديثة اسـتخداما   ةتعد االنترنيت والبريد االلكتروني من أكثر وسائل االتصال االلكتروني

في مجال التعليم، وتوفيرها في الجامعة يتيح ألعضاء هيئة التدريس استخدامها بأقل كلفـة  

من هذه الوسـائل يعـد   ممكنة، وما تتيحه الجامعة الجزائرية لألساتذة الجامعيين لالستفادة 

مقبوال حسب ما عبرت عنه عينة البحث، رغم قلة االهتمام بها من طرف بعض األقسـام  

العلمية من خالل عدم توفير قاعات مهيئة وعدم ضمان الصيانة الدورية لألجهزة، وعـدم  

توفير مواقع الكترونية لمختلف مراكز البحوث والمكتبات العالمية، وهذا ما يحـول دون  

  . %25.92دة األساتذة من هذه الوسائل وهو ما عبرت عنه نسبةاستفا

حسـب   التعليم العالي في الجزائر لتكنولوجيا المعلومات تيبين احتياجا: 14جدول رقم 

  .عدد إجابات المبحوثين

 المئويةالنسبة   التكرار  العبارة
تحديث األنظمة التعليمية وأسـاليب  

  التدريس
49 50%  

  %9.18 09  اعليةبناء بيئة تعليمية تف
ارتباط التعليم العـالي باحتياجـات   

  سوق العمل
29 29.59%  

  %11.22 11  مرونة نظام التعليم العالي
  %100 98  المجموع

  

من أفراد العينة، ترى أنه من بـين احتياجـات    %50من خالل الجدول يتضح أن نسبة 

وأساليب التدريس، بـالتحول   التعليم العالي لتكنولوجيا المعلومات تحديث األنظمة التعليمية

من الشكل التقليدي الذي يقوم على التلقين، إلى تعليم الطلبة مهارات التعامل مع المعلومات 

ترى أن احتياجـات   %29.59الرقمية والحصول عليها من مختلف مصادرها، أما نسبة 

ذي يتميـز  المعلومات تكمن في ربطه باحتياجات سوق العمل، ال االتعليم العالي لتكنولوجي

باالعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والذكاء االصـطناعي وعـدم   

التعليم العالي  تترى أنه من بين احتياجا %11.22الثبات في الوظائف التقليدية، أما نسبة 

لتكنولوجيا المعلومات جعل نظام التعليم العالي أكثر مرونة، من خالل قدرته على التـأقلم  

التغيرات التكنولوجية الحديثة، وما ينجم عنها من تجدد وتقادم للمهارات، وقدرته على  مع
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من أفـراد العينـة أن    %9.18التكيف مع التحوالت االقتصادية الجارية، بينما ترى نسبة 

توفير بيئة تعليمية تفاعلية من بين احتياجات التعليم العالي لتكنولوجيا المعلومات، والتـي  

ة من التجهيزات التي تمكن هيئة التدريس والطالب من حضور مـؤتمرات  تحوي مجموع

  .عن بعد، كما تساعد على نشر المعلومات والوثائق اإللكترونية في صور وأشكال متعددة

حسـب عـدد إجابـات     يبين أساليب تحسين نوعية التعلـيم العـالي  : 15جدول رقم   

  .المبحوثين

  المئوية النسبة التكرار  العبارة
الخبرة التعليمية أكثـر   جعل
  واقعية

54  72.79% 

إتاحة الفـرص المتكافئـة   
  للتعلم

20  27.02% 

  %100  74  المجموع
  

من العينة متفقون على أن تحسين نوعيـة التعلـيم    %72.79أن نسبة يتضح من الجدول 

العالي، تكون من خالل جعل الخبرة التعليمية أكثر واقعية، ذلك أن التعليم األفضـل هـو   

إن تكنولوجيا المعلومـات هـي   "ي يتم عن طريق الخبرة المباشرة والممارسة العملية، الذ

الوسيلة الفعالة لنقل نبض الواقع وحيويته، وهي وسيلة أيضا لشحذ وعي المـتعلم بإتاحـة   

،  وحتى ال تزول الفائدة العلميـة  "1فرص التعامل المباشر أو شبه المباشر مع هذا الواقع

ب عن الحياة الدراسية، ال بد أن تكون كيفية تقديم المواقف التعليميـة  بمجرد انفصال الطال

تـرى أن تحسـين نوعيـة     %27.02غنية بالمثيرات المرتبطة بمحيط المتعلم، أما نسبة 

التعليم العالي في الجزائر يقتضي إتاحة الفرص المتكافئة للتعلم، والتي تسـمح باالعتمـاد   

روح االستقاللية في تحصيل المعرفة أكثـر مـن   على القدرات الخاصة لكل متعلم وبث 

 .األساليب الجماعية، التي تعد من أهم دعائم الفكر التربوي الحديث

  .يبين مدى وفاء خريج الجامعة الجزائرية بمطالب سوق العمل : 16جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  العبارة

                                                 
 .404، ص مرجع سابق ،علي نبيل .1
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املئويةالنسبة التكراراملئويةالنسبة التكراراملئويةالنسبة التكرار
امــتالك مهــارات  
تكنولوجيا المعلومـات  

  واالتصال

08 14.81% 46  85.18% 54  100%  

التأقلم مع المهـارات  
الجديدة للعمـل فـي   

  عصر المعرفة

08 14.81% 46  85.18% 54  100% 

تمكين المـتعلم مـن   
القدرة على التنـافس  
واالنجاز فـي عـالم   

  الشغل

05 9.25% 49  90.74% 54  100%  

  

النسب المئوية الواردة في الجدول أعاله، يتبين اتفاق أغلبية أفراد العينة علـى  من خالل  

  :أن خريج الجامعة الجزائرية ال يفي بمطالب سوق العمل وذلك من حيث

من عينـة   %85.18عدم امتالك مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال حسب نسبة  -

والوسـائل التعليميـة والتقنيـات     البحث، من خالل ضعف استخدام الحاسوب واالنترنيت

  .الحديثة في العملية التعليمية

 %85.18عدم التأقلم مع المهارات الجديدة للعمل في عصر المعرفة، وذلك حسب نسبة  -

من عينة البحث، نظرا لعدم اطالع مؤسسات التعليم العالي على متطلبات سوق العمـل،  

ة واالستعداد لها، بإعادة تحديد مواصـفات  وتحديد احتياجاته وتحليل مجاالت العمل الجديد

الخريج حتى تتمكن مؤسسات التعليم العالي من تزويد سوق العمل المتغيـر باسـتمرار،   

 .بمخرجات تملك المرونة والقدرة على التأقلم معه

من عينة  %90.74عدم القدرة على التنافس واالنجاز في عالم الشغل وهذا حسب نسبة  -

اعتماد الجامع الجزائرية مناهج تهدف إلى تحفيز روح المبادرة لـدى  البحث، نتيجة لعدم 

الطالب، لتغيير االتجاه العام لدى معظم الخريجين المتمثل في االتكـال علـى الوظيفـة    

العامة، ألن طالب عصر المعلومات مطالب ليس فقط بالبحث عن فرص عمل بل خلـق  

  .هذه الفرص

  .التعليمية المعتمدة في الجامعة الجزائرية يبين مميزات المناهج :  17جدول رقم  
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  المجموع      ال           نعــــم      العبارة
  املئويةالنسبة  التكرار املئويةالنسبة التكرار املئويةالنسبة التكرار

  %100  54  %83.33 45 %16.66 09  المعرفة الكلية
استخدام تكنولوجيا 
المعلومات وإدخال 
التقنيات الحديثـة  

سائط المتعددة والو
  وسبل اإليضاح

03 5.55% 51 94.44%  54  100%  

التكامـــل بـــين 
الجوانب النظريـة  

  والتطبيقية

04 7.40% 50 92.59%  54  100%  

مرتبطة بالحاجات 

  الحقيقة للمجتمع

05 9.25% 49 90.74%  54  100%  

 

المنـاهج  من خالل النتائج الواردة في الجدول يتضح اتفاق أغلبية أفراد العينة علـى أن   

  : المتبعة في الجامعة الجزائرية تفتقر إلى

من عينة البحث، لعدم تمكنها مـن تزويـد    %83.33المعرفة الكلية وهذا حسب نسبة  -

الطالب بالمعلومات الالزمة، في المواد الدراسية األخرى المساعدة لمادة تخصصه، وعدم 

اد الدراسية وجوانب التكامـل  تمكين الطالب من إدراك العالقة الموجودة بين مختلف المو

  .بينها، في إطار مفهوم وحدة المعرفة

استخدام تكنولوجيا المعلومات وإدخال التقنيات الحديثـة والوسـائط المتعـددة وسـبل      -

من عينة البحث، ذلـك أن   %94.44اإليضاح والعرض، وهذا ما تعبر عنه حسب نسبة 

ستثمار ما نتج عن الثورات التكنولوجية مناهج التعليـم العالي لم تتمكن من استيعاب أو ا

  .والعلمية والمعلوماتية في تجديد وتطوير ذاتها

مـن   %92.59وهذا ما تعبر عنه حسب نسبة  ةالتكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقي -

أفراد العينة، نتيجة اإلغراق في التنظير والعجز عن تنمية قدرة الطالـب علـى تطبيـق    

 .ا أدى إلى غلبة الجوانب النظرية على الجوانب العمليةالمفاهيم النظرية، مم
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من عينة البحـث،   %90.74االرتباط بالحاجات الحقيقية للمجتمع وهذا ما أكدته نسبة  -

، )سوق العمـل (كنتيجة لعدم ارتباط المناهج التعليمية بمتطلبات مؤسسات العمل واإلنتاج 

 .تها لمتطلبات الواقع الجديدمما يرجع بالسلب على كفاءة الخريجين ومدى مالءم

يبين صعوبات التحول من سياسة تعليمية تقليدية إلى سياسة تعليميـة  :  18جدول رقم 

 .حسب عدد إجابات المبحوثين حديثة

  المئويةالنسبة   التكــرار  العبـــــارة

 %18.84  13  األستاذ

 %2.89  02  الطالب

 %34.78  24  المناهج

 %26.02  18  صعوبات مالية

 %17.39  12  وبات تقنيةصع

  %100  69  المجموع

 

إن عملية التحول من سياسة تعليمية تقليدية إلى سياسة تعليمية حديثة، تعني اعتماد    

تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها في العملية التعليمية، غير أنه تعترضها عـدة صـعوبات   

  : تتعلق حسب عينة البحث بـمايلي

 : العينة ويعود ذلك إلى مايلي من %18.84األستاذ بنسبة . أ

 . الممانعة وعدم التقبل للتكنولوجيا الحديثة -

 . القديمة ةالتمسك باألساليب التعليمي -

الشعور بأن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيزيد من أعباءه، وشـعور الـبعض بتهديـد     -

 .لدوره القيادي في العملية التعليمية

 .جيد للتكنولوجيا الحديثةعدم القدرة على اإلستخدام ال -

  . عدم الرغبة في التكيف مع األساليب التعليمية الحديثة - 
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من أفراد العينـة، ذلـك أن توظيـف تكنولوجيـا      %26.02صعوبات مالية حسب . ب

المعلومات في التعليم العالي يتطلب تكاليف مالية معتبـرة، الرتفـاع أسـعار الوسـائل     

 .ريةالتكنولوجية وتكلفة صيانتها الدو

من عينة البحـث، وتتمثـل    %34.78الصعوبات المتعلقة بالمناهج والتي شكلت نسبة . ج

أنظـر الجـدول   (خاصة في نقل المحتوى التعليمي من شكله التقليدي إلى الشكل الحديث 

  .، إضافة إلى غياب البرامج التعليمية االلكترونية وخاصة باللغة العربية)17رقم

جة من طبيعة التكنولوجيا في حد ذاتها، باعتبارها نظامـا بـالغ   الصعوبات التقنية النات. د

  .%17.39التعقيد وهذا ما عبرت عنه نسبة 

الطالب باعتباره من بين الصعوبات التي تواجه عملية التحول من سياسة تعليمية قديمة . ه

 ،%2.89إلى سياسة تعليمية حديثة، فقد شكل أقل نسبة حسب عينة البحث والممثلة بنسبة 

  .إذ يمكن القول أنه ال يشكل عائق في هذه العملية مقارنة بالعناصر األخرى

  .يبين مدى تأييد استحداث مركز تكنولوجيا التعليم والمعلومات بالجامعة: 19جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكــرار  العبـــارة

 %100  54  نعــم

 -  -  ال   

 %100  54  المجمـوع

  

ه أن كل أفراد العينة تؤيد استحداث مركز تكنولوجية التعليم يتضح من خالل الجدول أعال

والمعلومات على مستوى الجامعة، يتولى اإلشراف علـى عمليـة توظيـف تكنولوجيـا     

المعلومات في  المؤسسات الجامعية، وتقديم المشورة الفنية بإعتباره خبرة متخصصة في 

ية الحديثة الالزمة لعمليـة التعلـيم   هذا المجال، واإلشراف على  استخدام األجهزة التعليم

  .والتعلم، وتنظيم تداولها والمساهمة في إعداد الكوادر البشرية التي يتطلبها هذا المجال

  المجموع     لم يتحقق       تحقق إلى حد ما   تحقق إلى حد كبير   العبارة
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  يبين مدى تحقق أهداف السياسة الوطنية للمعلوماتية: 20جدول رقم  

  

استهدف هذا السؤال الوقوف على مدى تحقيق الدولة الجزائر ألهداف السياسـة الوطنيـة   

  : يللمعلوماتية من وجهة نظر األساتذة من خالل ما يل

من العينة أن هذا الهدف لم يتحقق  % 81.48وى التعليم حيث ترى نسبة االرتقاء بمست -

من العينة، فوجود سياسة وطنية للمعلومات من شأنها أن ترتقي بمسـتوى التعلـيم، إذ أن   

القوى المؤهلة من أهم عوامل النجاح للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية، باإلضـافة إلـى   

  .كنولوجيةتمكين األفراد بمهارات معلوماتية وت

النسبةاملئوية لتكرارا  النسبةاملئوية التكرارالنسبةاملئوية التكراراملئويةالنسبة التكرار
ــاء  االرتقـ
بمســـتوى 

  التعليم

-  -  10  18.51% 44  81.48% 54  100% 

تشـــجيع 
المؤسسات 

ــة  الخاصـ
ــة  والعامـ
علــــى 
ــتخدام  اسـ
ــا  تكنولوجي
  المعلومات

-  -  16  29.62% 38  70.37% 54  100% 

ــع  وضــ
ــرق  الطـ
المناســـبة 
إلقتنـــاء 
ــادر  مصـ
  المعلومات

-  -  13  24.04% 41  75.92% 54  100% 

ـ  بكة بناء ش
ــاالت  اتص

  حديثة

-  -  13  24.04% 41  75.92%  54  100%  
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تشجيع المؤسسات الخاصة والعامة على استخدام تكنولوجيا المعلومات، فبالنسبة لهـذا   -

من خالل أتمتـة بعـض    %29.62الهدف أكدت عينة البحث أنه تحقق إلى حد ما بنسبة 

 .العمليات االدراية فقط

من  %24.04أما بالنسبة لوضع الطرق المناسبة القتناء مصادر المعلومات فترى نسبة  -

العينة أنه تحقق إلى حد ما، بفضل ما تتيحه بعـض المؤسسـات كالمكتبـات ومراكـز     

 . المعلومات ودور التوثيق من إمكانيات للوصول إلى مصادر المعلومات

بناء شبكة اتصاالت حديثة تتميز بكفاءة عالية، والتي تعتبر من أهم العناصر في مجتمع  -

 %24.04الوطنية للمعلوماتية لتحقيقه، إال أن نسبة المعلومات، وأهم هدف تعمل السياسة 

أنه لـم   %75.92فقط من العينة نرى أن هذا الهدف قد تحقق إلى حد ما بينما ترى نسبة 

  .تحقق

  

  

  

  

  

  

  

 

حسب عدد إجابـات   يبين أساليب االستثمار في تكنولوجيا المعلومات:  21جدول رقم   

   .المبحوثين 

  لمئويةالنسبة ا  التكرار  العبــارة 

ــة    ــى التحتي ــة البن تنمي

لتكنولوجيــا المعلومــات  

  واالتصاالت

32  45.71% 
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فتح مساهمة شركات القطاع 

  الخاص

18  25.71% 

ــاخ المناســب  ــوفير المن ت

  للمنافسة

20  28.57% 

  %100  70  المجموع

  

إن تنمية البنى التحية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهـم األسـاليب المعتمـدة    

من العينة  %45.71مار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذا ما عبرت عنه نسبة لالستث

  :من خالل 

العمل على تحديث وتطوير خدمات االتصاالت، عن طريق إنشاء شبكة رئيسية رقمية  -

  . على المستوى الوطني لضمان نقل البيانات والمعلومات 

خطط لرفع معدل انتشار الخطوط تخفيض تكلفة االستخدام في نقل المعلومات مع وضع  -

  .الهاتفية 

أما بالنسبة لفتح مجال المساهمة لشركات القطاع الخاص باعتباره أحد الشركاء الفـاعلين  

مـن العينـة    %25.71في مجال االستثمار في تكنولوجيا المعلومات، فقد أكـدت نسـبة   

حاسـبات  تشجيعه على تأسيس شركات خاصة إلنتاج البرمجيات وتجهيـزات ال  بضرورة

  . والشبكات

أما فيما يخص توفير المناخ المناسب للمنافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد أكـدت  

من عينة البحث أنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق إقامة مشاريع،  تنشـط   %28.57نسبة 

  . السوق الداخلي وتنشر الوعي التكنولوجي والمعلوماتي

حسب عدد إجابـات   قبلية التي تواجه التعليم العالييبين التحديات المست: 22جدول رقم 

   .المبحوثين 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

 %21.05  20  تحدي العولمة
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 %42.10  40  تحدي االستثمار البشري

 %36.84  35  تحدي اقتصاد المعرفة

  %100  95  المجموع

  

معلوماتية تحديات كبيرة، ومـن  يواجه التعليم العالي نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية وال

  :هذه التحديات لحسب عينة البحث مايلي 

نة البحث ضـرورة التركيـز   من عي  %42.10تحدي االستثمار البشري ،أكدت نسبة  -

على االستثمار البشري من خالل استحداث تخصصات جديدة تتناسـب مـع متطلبـات    

  .العصر

العينـة، بضـرورة االهتمـام     من %36.84تحدي اقتصاد المعرفة حيث أكدت نسبة  -

بالمعرفة باعتبارها مصدر رئيسي من مصادر الثروة بالنسبة للمجتمعات الحديثة، وهـي  

 . مهمة تقع على عاتق التعليم العالي كإدارة وصية

، معتبـرة   %21.05تحدي العولمة ولقد عبرت عينة البحث عن هذا التحـدي بنسـبة    -

الخ، تمثل تحديا وفرصة فـي نفـس   ...معلومات ظاهرة العولمة التي مست االقتصاد وال

  .الوقت أمام التعليم العـــالي لتطوير أدائه

  

 

  :مناقشة وتحليل النتائج . 5

إن مشكلة تطوير التعليم العالي بما يتماشى والتغيرات التكنولوجية الحديثة التي عولجـت  

العالي في الجزائر في هذا البحث، كانت بهدف استقصاء إلى أي مدى تحقق تطوير التعليم 

من خالل مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات، وعلى هذا األساس كانت الكثير من األسئلة 

الواردة في االستمارة متعلقا بمدى توفير التكنولوجية الحديثة لتحسين نوعية التعليم العالي 

تجملهـا  وزيادة فاعلية البحث العلمي، لتجد إجابات محددة على األسئلة المطروحة والتي 

فروض البحث النابعة أصال من مالحظات الواقع المعاش، هذا الواقع الذي يعكس رضى 
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...) أساتذة جامعيون، طلبـة، مسـؤولون ،  (المجتمع أو تذمره، خاصة لدى الفئات المثقفة

حول نوعية مخرجات الجامعة الجزائرية، من الناحية العلمية وفي مختلف التخصصـات،  

تاذ الجامعي حيث أصبحت مختلف الشـهادات العلميـة ال تعنـي    واألداء المتواضع لألس

بالضرورة التكوين العلمي الفعال، ويرجع ذلك في إحدى جزئيات هذه المشكلة أن الكفاءة 

الداخلية للجامعة الجزائرية بما تتضمنه من مناهج، ومحتويات المقررات الدراسية، طرائق 

تدريس، بعيدة كثيرا عن المقاييس المعتمدة فـي  التدريس والوسائل التعليمية المعتمدة في ال

الجامعات العالمية المتطورة، والجزائر المستقلة حديثا والمنتهجة لسياسة التنمية في جميع 

مجاالت الحياة عن طريق المخططات التنموية، إلى أي حد استطاعت أن تحقـق التنميـة   

بناء عليه جاءت فروض البحـث  التي ال بد أن يظهر أثرها على نوعية التعليم العالي،  و

كمنطلقات تتطلب التحقق منها من حيث كونها منطلقات صحيحة أو كاذبة، وأيا كان الحال 

فقد كشفت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج حول مدى مسايرة التعليم العالي للتغيرات 

ـ     ري التكنولوجية الحديثة، نحاول مناقشتها في ضوء فرضـيات الدراسـة، اإلطـار النظ

  :والدراسات السابقة

  :في ضوء الفرضيات . 1.5

تعد تكنولوجيا المعلومات من المداخل األساسية لتطوير التعليم العالي :" الفرضية األولى -

  ".في الجزائر

إن المرحلة الحالية تختلف بال شك عن محتوى سابقاتها، حيث للمعلومات دور أساسي في 

لدرجة أصبحت توصف بمرحلة تفجر المعلومات،  مختلف األنشطة البشرية بدون إستثناء،

حيث عجزت كل األدوات التقليدية عن استقطاب هذا الكم الهائل من المعلومات، فظهرت 

تكنولوجيا المعلومات كاستجابة لما توفره من تسهيالت من خـالل شـبكات المعلومـات،    

، لـذا  ...)ية، تسويقيةتجارية، سياسية، تعليم( والتي أمكن من خاللها القيام بكل األنشطة 

أصبحت شبكات المعلومات اليوم عنصرا أساسيا في الحياة اليومية، وبالنسـبة للمنظومـة   

التعليمية، فبقاءها على عالقة مستمرة بشبكات المعلومات يوفر لها اإلمكانيـات الالزمـة   

لتطورها فقد أوصت كل المؤتمرات العالمية بضرورة إدماج تكنولوجيا المعلومـات فـي   

  .ألنظمة التعليمية للمؤسسات الجامعية خاصةا
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إن معالجة مدخل تكنولوجيا المعلومات كمؤشر إمبريقي يتطلـب االنطـالق مـن عـدة     

مؤشرات جزئية يمكن من خاللها الحكم على مدى تطوير التعليم العالي في الجزائر مـن  

الجزائريـة  عدمه، وبالتالي صدق الفرضية أو كذبها، فمؤشر البحث العلمي في الجامعـة  

وكأحد المهام الرئيسية لها، اليزال يحتاج إلى المزيد من االهتمـام، فقـد أكـدت نسـبة     

، ويعود ذلك إلى انعدام )ضعيف ( من عينة البحث أنه دون المستوى المطلوب  68.71%

مجموعة من المقومات التي من شأنها أن ترقى بمستوى البحث العلمي، والمتمثلة في عدم 

انات تزود الباحثين بما يحتاجون من معلومات وإحصاءات، وكـذا انعـدام   وجود قاعدة بي

التعاون العلمي بين الجامعات أدى إلى ضآلة قيمة بعض األبحاث وتكرارها فـي أغلـب   

األحيان، باإلضافة إلى أن المكتبات الجامعية باعتبارها أحد مصادر البحث العلمي تفتقـر  

ساليب ومصادر المعلومات الحديثة التي تتوفر عليهـا  إلى التجهيزات الحديثة المتمثلة في أ

  .المكتبات الجامعية العصرية

إن المتاح من التعليم العالي في الجامعة الجزائرية ال يساير عصر المعلومات، فقد أكـدت  

من عينة البحث أنه ال يزال ضعيف، وترجع أسباب هذا الوضع إلى عدم  %68.71نسبة 

ع التطورات التكنولوجية، سواء من حيث توفير الوسائل المادية تأقلم الجامعة الجزائرية م

والتقنية أو من حيث الكفاءات البشرية التي تتولى استخدام هذه الوسائل، وهو ما يـنعكس  

على مؤشر توفير المعارف العلمية والتقنية التي يتطلبهـا التعلـيم العـالي فـي عصـر      

  .العالميةالمعلومات واآلتية من مختلف بنوك المعلومات 

إن مميزات كفاءة خريج الجامعة ومدى وفائه بمتطلبات سوق العمل المتجددة، مـن أهـم   

المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس مدى فاعلية العملية التكوينية بالجامعـة، فـامتالك   

الخريج الجامعي كفاءات ومهارات تكنولوجيا المعلومات من خـالل اسـتخدام الوسـائل    

ديثة كالكومبيوتر، االنترنت، البحث عن المعلومات واستقطابها، الوسـائل  التكنولوجيا الح

إلخ، مما يمكنه من التأقلم مع المهارات الجديدة للعمـل فـي عصـر    ...التعليمية الحديثة

المعلومات، والقدرة على التنافس واإلنجاز في عالم الشغل من أهم هذه المقاييس، غير أن 

ميز بهذه الخصائص وال يمتلك هذه المهارات حسـب مـا   خريج الجامعة الجزائرية ال يت

من عينة البحث، ويرجع ذلك إلى أن المناهج المعتمدة في الجامعـة   %85.18أكدته نسبة 
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الجزائرية ال تهدف إلى تحفيز روح المبادرة واإلنجاز لدى الطالب وعدم االتكـال علـى   

البحث عنها فقط، فالمناهج  الوظيفة العامة واالعتماد على نفسه في خلق فرص عمل وليس

إدراك العالقة بين مختلف ( الحديثة التي تتماشى وعصر المعلومات تتميز بوحدة المعرفة 

وتكامل الجوانب النظرية والتطبيقية، واسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات    ) فروع المعرفة

الجزائرية والوسائط المتعددة، وبإسقاط هذه الخصائص على المناهج المعتمدة في الجامعة 

من عينة البحث تؤكد أنها تفتقر إلى هذه الخصائص، مما يؤكـد   % 83نجد أن ما يفوق 

عدم استيعاب واستثمار مناهج التعليم العالي في الجزائر لنتائج التطور التكنولـوجي فـي   

مجال المعلومات في تجديد وتطوير ذاتها،كل هذه العوامل وغيرها تشكل عائقا حقيقيا أمام 

  .من سياسة تعليمية تقليدية إلى سياسة تعليمية حديثةالتحول 

  

يتطلب توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي سياسة وطنية :"  الفرضية الثانية -

  ".للمعلومات

أصبحت تكنولوجيا المعلومات هدفا وطنيا لكل دولة، واحتياجـا حقيقيـا لنمـو المجتمـع     

معلومات باعتبارها ثروة وطنية، يعني حشد كـل  وقدرات أفراده، فوضع سياسة وطنية لل

القدرات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها لدعم مسيرة التنمية، وإتاحة التدفق الحـر ألكبـر   

قدر من المعلومات أمام الباحثين بأسرع وأرخص وسيلة ممكنة ،فاالرتقاء بمستوى التعليم 

مهـارات اسـتغالل تكنولوجيـا    وفق هذه السياسة يعني إنتاج القوى المؤهلة المـزودة ب 

المعلومات، فبالنسبة للجامعة الجزائرية فإن هذا المطلب لم يتحقق حسب ما تؤكده عينـة  

، خاصة وأن البنية األساسية والمطلوبة لتحقيق تعلـيم متطـور    %55.55البحث بنسبة 

وفعال يواكب عصر المعلومات ومتطلباته الضرورية، تعتمد على بناء شـبكة اتصـاالت   

يثة تضمن تداول كل أشكال المعلومات، والذي بدوره لم يتحقق في الجزائر حسب عينة حد

  .%75البحث بنسبة تفوق 

إن عصر المعلومات أدى إلى تطور احتياجات اإلنسان في مجال االتصال والبحث عـن  

المعلومات، بمختلف أشكالها ومن مصادرها المتعددة والمتجددة، بما عمق مفهـوم البنيـة   

ة لتكنولوجيا المعلومات التي تشمل العديد من التجهيزات والمرافق التي تبنى عليهـا  التحتي
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الخ، ...كافة خدمات االتصاالت من انترنت، بنوك معلومات، حواسيب، اتصاالت فضائية

إن قلة اإلنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، رغم أهميته اإلسـتراتيجية فـي   

معلومات في هذا القطاع، مما يتوجب فتح مجال االستثمار في مجال التنمية يرهن سياسة ال

تكنولوجيا المعلومات أمام القطاع الخاص فصناعة تكنولوجيا المعلومات صـناعة عاليـة   

من عينة البحث،  %33.33التكاليف، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة وهذا ما أكدته نسبة 

رمجيـات وتجهيـزات الحاسـبات    وضرورة تشجيعه لتأسيس شركات خاصة إلنتـاج الب 

، فاالستثمار في هذا المجال أصبح محركا أساسيا للعمل والتفـوق والنجـاح   ...والشبكات

من عينة البحث  %36.84للمؤسسات التي تعتمد هذا الخيار اإلستراتيجي، لقد أكدت نسبة 

ة على ضرورة االهتمام بالمعرفة، واعتبارها مصدرا رئيسيا من مصادر الثـروة بالنسـب  

للمجتمعات الحديثة، فلها خصوصية ال يمكن تجاهلها وخاصة في مجال التعليم، من حيث 

  .كونها تشكل فرصة لبناء اقتصاد المعرفة

تفيد مجموعة النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة صدق فرضيات البحث، التي تـنص  

ل تـوفير  في معناها العام على أنه إذا كانت هناك جهودا حقيقيـة وواضـحة فـي مجـا    

تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، من خالل تـوفير البنـى التحتيـة لالتصـاالت،     

والكفاءات البشرية المؤهلة لهذا الغرض، وفتح مجال االستثمار للقطاع الخاص في مجال 

تكنولوجيا المعلومات، وإحاطته بنصوص وقوانين تنظم هذا النوع من االستثمار، فإنـه ال  

قه تحسين في كفاءة مخرجات الجامعة من خالل تحسـين نوعيـة المنـاهج    بد وأن يراف

والمقرارات الدراسية الجامعية بما يتماشى وعصر المعلومات، وكذا تحسين نتائج البحـث  

العلمي من خالل االهتمام بالتنمية المهنية والعلمية ألعضاء هيئـة التـدريس، والتعـاون    

  .  الوطن العلمي بين مختلف الجامعات داخل وخارج

  :في ضوء اإلطار النظري . 2.5

إن مناقشة العالقة بين التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات من خالل مفهوم تطوير التعليم 

العالي، الذي يواجه تحديات اإلمكانيات الجديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومـات، فـي   

ادة منها واالنتفاع بها على جميـع  تحسين أساليب إنتاج المعارف وإدارتها ونشرها واالستف

المستويات والمراحل التعليمية، فالسعي لمواجهة هذه التحديات تبدأ بعملية إصالح معمـق  
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للتعليم العالي في الجزائر، فأهم خطوة في هذا المجال هي تحسين نوعية منـاهج التعلـيم   

نتاج مخرجـات هـذا   الجامعي باعتبارها تأتي في مقدمة الجوانب الكيفية، التي تسهم في إ

النوع من التعليم، ومن أهم القضايا المتعلقة بتطوير مناهج التعليم الجامعي هي توظيـف  

تكنولوجيا المعلومات، ورسم سياسات استخدام مصادر التعليم والتعلم المختلفة، بـالتركيز  

حيـة  مـن النا  -الخ، مع االسـتعانة ...على استخدام أساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر

للتأهيل العلمي المناسب بذوي الخبرة مـن الممارسـين بقطاعـات اإلنتـاج      -التطبيقية

والخدمات، وهو ما يعني أن تكون هذه المناهج في إطار عالمي وبمعايير عالمية، إذن البد 

وأن تتواءم المناهج الجامعية مع المفاهيم الجديدة لعصر التطور التكنولوجي والمتغيـرات  

 .العالمية

إحدى العوامل التي تساهم حسب الكثير من الخبراء في ارتفاع بطالة حاملي شـهادات  إن 

التعليم العالي، يرجع إلى عدم التوافق بين الكفاءات المكتسبة عن طريـق هـذه البـرامج    

الجامعية والكفاءات التي يتطلبها عالم الشغل في عصـر المعلومـات، لـذلك فـالبرامج     

رات الضرورية على محتوياتها من أجل إعطاء تكوينا مالئما الجامعية ملزمة بإدخال التغي

وفعاال، من خالل تطوير قدرة الطالب الجامعي على االتصال، واستعمال التكنولوجيـات  

  .الحديثة في عملية التعلم

إن الهدف العام للجامعة هو إعداد اإلطارات الالزمة التي تتـولى عمليـة التنميـة فـي     

ه اإلطارات بقدر نجاح الجامعة في تحقيق هذا الهدف، ومحـور  المجتمع، وبقدر كفاءة هذ

االرتكاز في هذه العملية هو األستاذ الجامعي الذي ال يتحدد دوره فقط كوسيلة توصيل بين 

البرامج المقررة والطالب، بل بكونه حلقة وصل بين سياسة الجامعة والمجتمع، لذلك البد 

دريس، ألن الجهود والمبـادرات المبذولـة للنمـو    من االهتمام أكثر بتحسين أداء هيئة الت

المهني والعلمي لألستاذ الجامعي في الجزائر، لم تعد تفي بالمطلوب في عصـر اتصـف   

بالتفجر المعرفي والثورة التكنولوجية وتطور وسائل االتصال وتكنولوجيا التعامـل مـع   

ـ   تعلم والتـدريس  المعلومات من جهة، وما أسفرت عنه البحوث في مجاالت التعلـيم وال

باستخدام هذه التكنولوجيا من جهة ثانية، وهذا ما يعني أن الجامعة الجزائريـة البـد وأن   

تغير من واقع أستاذها، تنمية وتجديدا وتحديثا من خالل وضع خطة تدريب منظمة علـى  
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 مهارات البحث العلمي وتقنياته وأساليبه وإجراءاته وتطور أدوات تطبيقاته، وكذا االستفادة

القصوى من مراكز مصادر المعلومات والتعلم ومراكز التقنيات التعليمية، خاصة الخدمة 

  .المتعلقة بشبكة االنترنيت واستخدام الكمبيوتر في تشغيل أجهزة الوسائط المتعددة

إن للتعليم في مجال تطوير االستراتجيات التعليمية وجهان، يتعلق األول منها بحقيقـة أن  

ة التي تقدم المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات، أما الوجه الثـاني  التعليم هو الوسيل

فيرتبط بما تقدمه تكنولوجيا التعليم من وسائل تعزز كفاءته وتزيد انتشـاره وتقلـل مـن    

تكاليفه، إن هذه المطالب لن تتحقق دون وجود سياسة وطنيـة فـي مجـال تكنولوجيـا     

ساسية في خطط التنمية، والتي تضـمن تنظـيم   المعلومات، كواحدة من أهم العناصر األ

وتوجيه تدفق المعلومات بما يخدم األهداف العامة للتنمية، فهي تعد حاجة ملحة لبناء نظام 

وطني للمعلومات، تتولى فيه تحديد األولويات بالنسبة إلنتاج وتبادل واستخدام المعلومات، 

لعاملة فـي مجـال تكنولوجيـا    وتشكل اإلطار الذي ينظم ويوجه أنشطة مختلف الجهات ا

المعلومات المتقدمة، في تخزين واسترجاع المعلومات وبثهـا وتـدريب المسـتفيد علـى     

استخدامها، للحصول على المعلومات من مختلف مصادرها، إن لتكنولوجيـا المعلومـات   

خصوصية ال يمكن تجاهلها خاصة في مجال التعليم، حيث تشكل فرصة لبنـاء اقتصـاد   

وير الكفاءات، وما البحث عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيـا المعلومـات   المعرفة وتط

شبكات اتصاالت ومعلومات حديثة ومرافقها، مكتبة جامعية مزودة بتكنولوجيا الحديثـة  (

، إال نتيجة إلدراك دورها في تطوير العملية التعليمية، التـي تتـيح   )ومصادر المعلومات

ال إلى عصر المعلومات، الذي يعتمـد علـى الوسـائل    للمؤسسات الجامعية فرصة االنتق

الرقمية واإللكترونية، وعليه فإن الطرح النظري لإلشكالية حاول االستقصاء عـن أهـم   

المؤشرات التي تمكن من تطوير التعليم العالي بتوظيف تكنولوجيا المعلومات، من خـالل  

لمخرجات الجامعيـة، البحـث   البرامج، المناهج، كفاءات ا(أهم مؤشرات العملية التكوينية

نظـم اتصـاالت حديثـة،    (، والبنية التحتية للتكنولوجيا المعلومات)العلمي وهيئة التدريس

  ).شبكات معلومات، فتح االستثمار للقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات

  

  



إجراءات الدراسة امليدانية................................................خلامسالفصل ا  
 

- 122 - 
 

  :في ضوء الدراسات السابقة . 3.5

ظل عصر المعلومات، يكمـن فـي   إن معرفة واقع تطوير التعليم العالي في الجزائر في 

المنـاهج التعليميـة،   (مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية الجامعيـة  

، وتفيـد  )الكفاءة البيداغوجية ألعضاء هيئة التدريس، الوسائل التعليمية، كفاءة مخرجاتها

التكنولوجيـة   مجموعة النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن هناك نقصا في الوسائل

المستخدمة في الجامعة الجزائرية، التي  تقتصر فقط على الحاسب اآللي وأجهزة عرض 

بعض أقسام كلية العلـوم وكليـة   (الشرائح، وال يستخدم إال نادرا وفي التخصصات التقنية

، أما التخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية فتعتمد على الكتاب بصورة كلية، )الهندسة

مدى استخدام التكنولوجيا التعليمية "ا أكدته دراسة األستاذ بوعبد اهللا لحسن بعنوان وهذا م

بجامعات الشرق الجزائري، أن الوسائل التعليميـة مقتصـرة فقـط علـى     " في الجامعة

المطبوعات والوثائق الجامعية بالنسبة لطلبة العلوم االجتماعية واإلنسانية، أما طلبة العلوم 

دمون ما يعرف بأساليب وأدوات التكنولوجيا التعليمية مثل أجهزة عرض التكنولوجية يستخ

  .الشرائح وشرائط الفيديو أو أجهزة الحاسب اآللي

كما أسفرت الدراسة على أن مناهج التعليم العالي في الجزائر، لم تتمكن من استثمار نتائج 

أعضـاء هيئـة    التطور التكنولوجي في مجال المعلومات في تطوير ذاتها، وعدم إلمـام 

التدريس بالوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة الستقطاب واستغالل المعلومات، وهـذا  

تقويم العملية التكوينيـة فـي   "ما توصلت إليه دراسة لحسن بوعبد اهللا مقداد محمد بعنوان 

، والذي يعود حسبه إلى ضعف الكفاءة البيداغوجية لألستاذ الجـامعي، وضـعف   "الجامعة

مج التعليمية من حيث محتوياتها ومضامينها، ونقص الوسائل التعليمية وقلة التدريبات البرا

  .الميدانية

إن خريج الجامعة الجزائرية حسب الدراسة، ال يفي بمطالب سوق العمل الحديثة، نتيجـة  

لعدم امتالكه لمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي يفرضها عالم الشغل في عصر 

ت، ويعود ذلك إلى عدة أسباب تتمثل أساسا في ضعف المناهج التعليمية، وضعف المعلوما

الوعي التدريبي لدى العديد من األساتذة بأهمية استخدام تكنولوجيا التعليم وأهمية تأثيرهـا  

على فاعلية التعليم، وندرة وجود الوسائل التعليمية المتطورة بمؤسسات التعليم العالي وهو 
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ضمان جـودة  :"الطبيب بعنوان ماألستاذ مصطفى عبد العظي ائج دراسةما أسفرت عنه نت

المجتمع الليبي من وجهة نظر أعضاء هيئـة   مخرجات التعليم العالي في تلبية احتياجات

، أن هناك مجموعة من العوامل التي تسهم بشكل إيجابي فـي ضـمان جـودة    "التدريس

صنفها الباحث إلى أسباب تتعلـق   مخرجات التعليم العالي لكي ينهض بسوق العمل،  وقد

بأساليب التعليم وطرق التدريس الحديثة وتطوير المناهج الدراسية، وأسباب تتعلق بأعضاء 

هيئة التدريس من حيث إعدادهم بشكل أفضل، وكذلك تطوير قدراتهم من خالل الـدورات  

تياجات سوق التدريبية أثناء الخدمة، وأسباب تتعلق بسوق العمل وذلك من خالل دراسة اح

  .العمل بصورة مستمرة 
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           " الخطط الوطنية للمعلومات"محمد محمود، مندورة  .74

educ/for#12.stf.htm-http://www.arabimag.  

وحات والتحديات السياسة الوطنية للمعلومات بين الطم. " ،حمد بن عقيل نالسعد و .75

 "http://www.Informatics.gov.sa/magazine/modules.php?nam.  

  

  مركز تكنولوجيا المعلومات .76

dir.htm-http://www.quddsopenu.edu/arabic/itcc  

       تعلممركز تكنولوجيا ال.ز البحث العلميمرك .77

teknologea#bahth.html-mrakes-http://www.ibbuny.com.ye/4  

نقل التكنولوجي والمعوقات  .78

=http:/www./islammemo.cc/filz/index.asp?catano=0§incategory  

حضيرية الدولية للقمة العالمية لمجتمع عربية لالجتماع الثاني للجنة التالورقة ال.79

 15/11/2007: زيارة يوم .2003المعلومات ، جنيف 

http.wwwarabcine.net/areen/saff.htm  

 2007-05-14:زيارة يوم ر القمة العالمية لمجتمع المعلوماتمؤتم.80

http://www.un.org/arabic/conferances/wsis/index.htm  

81.http:// www.univ-batna.dz/chiffre.html  2008                         

  82 .http://www.alazhar-gaza.edu/Arabic/Centers/Information_Tech 

ology_Unit/TTU.htm   2007-10-22: زيارة يوم 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  باتنة  -جامعة الحاج لخضر 

  العلوم اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية و

  قسم علم االجتماع والديمغرافيا

  
  استمارة

  :عالقته بالتغريات التكنولوجية احلديثةالتعليم العايل و
  تكنولوجيا املعلومات

   دراسة ميدانية جبامعة باتنة
  يف علم االجتماع ريستمذكرة مكملة لنيل شهادة املاج

  
   
  إشراف األستاذ      :                                                        إعـداد الطالبة  
  بلقاسم    بوقرة: الدكتور              برعودي يسمينة                                         
  

  :مالحظة
  .أمام اإلجابة المناسبة) x(ضع عالمة -

  .المعلومات التي تقدم سرية و ال تستعمل إال لغرض البحث العلمي -  

 .نشكركم على تعاونكم -  

  

                                  2007/2008:السنة اجلامعية
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I. بيانات أولية: 

  ......................................................الكلية .1

 .......................................................القسم.2

 :الشهادة العلمية.3

  دكتوراه -

 ريستماج -

 ......................................................أخرى -

  :الدرجة العلمية.4

  أستاذ التعليم العالي -

 أستاذ محاضر -

 مساعد أستاذ -

 أستاذ مكلف بالدروس -

 أستاذ معيد -

 ....................................................أخرى -

II. التعليم العاليبيانات حول الجامعة و: 

  :البحث العلميالتعليم العالي و :من مهام الجامعة .1

  كيف ترى أداء الجامعة الجزائرية لهذه المهام؟ -

 :التعليم العالي. أ

  عيفض -

 متوسط -

 جيد -

  :البحث العلمي. ب

  ضعيف -

  متوسط -
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 جيد -

  

  ما هي أهم المشكالت التي تعترض عملية البحث العلمي؟.3

  مصادر معلومات حديثةعدم تجهيز المكتبات بأساليب و -

  إحصاءاتباحثين بما يحتاجون من معلومات وعدم وجود قاعدة بيانات تزود ال -

 مي بين الجامعاتعدم التعاون العل -

 ............................................مشكالت أخرى -

يعتبر التطور التكنولوجي من األساسيات في الجامعات الحديثة فكيف تأقلمت الجامعة .4

 :الجزائرية مع 

  :توفير المعارف من مختلف بنوك المعلومات العالمية.أ

  غير متوفرة  -

  ية متوفرة بصورة غير كاف -

  متوفرة بصورة كافية  -

  :توفير الوسائل المادية والتقنية.ب

  غير متوفرة  -

  متوفرة بصورة غير كافية  -

  متوفرة بصورة كافية  -

  :توفير الكفاءات البشرية. ج

  غير متوفرة  -

  متوفرة بصورة غير كافية  -

  متوفرة بصورة كافية  -

  :توفير شبكات المعلومات . د

  رة غير متوف -

  متوفرة بصورة غير كافية  -
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  متوفرة بصورة كافية  -

             

  :تركز على أن هل عملية تطوير التعليم العالي في الجزائر يجب. 8 

  .العالي لمتطلبات التنمية الشاملةمواءمة التعليم  - 

   .تحسين نوعية التعليم العالي - 

  .العالي زيادة التمويل للتعليمتحسين التسيير و - 

  .فتح التعاون الدولي - 

  .....................................أخرى - 

III. بيانات تتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي: 

  :ات في التعليم العالي هو استجابةتكنولوجيا المعلوم اعتمادهل ترى أن .9

  .لمعطيات التربية الحديثة -

   .لتطور وسائل االتصال -

  .)تعليم ذاتي ، تعليم مستمر(لمراعاة حاجات األفراد التعليمية  -

  ..............................................أخرى -

  :هل ترى أن التغيرات التكنولوجية مست  .10

   .بات اآلليةاسالح -

  .االتصاالت  -

  .المنظومة التربوية -

  من قبل األساتذة لعرض المادة الدراسية ؟ما هي الوسائل التعليمية المستخدمة .11

  .الوسائط المتعددة -

  .)الفيديو مؤتمرات(الفيديو التفاعلي  -

  .تاالنترن -

   .الحاسب اآللي -

   .الكتب -
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  ...............................أخرى -

  :التي تواجه استعمال هذه الوسائل ما هي المشكالت .12

  .عدم توفرها بصورة كافية -

   .بها من قبل أعضاء هيئة التدريس اإللمامعدم  -

  ..................................أخرى -

هل تتيح كليتكم ألعضاء هيئة التدريس استخدام الوسائل االلكترونية الحديثة مثل . 13

             ال           نعم  ؟واالنترنت البريد االلكتروني

  :هل احتياجات التعليم العالي في الجزائر لتكنولوجيا المعلومات يتمثل في. 14

  .أساليب التدريستحديث األنظمة التعليمية و -

  .)األستاذ، الطالب ، الوسائل التكنولوجية(بناء بيئة تعليمية تفاعلية  -

  .سوق العمل باحتياجاتارتباط التعليم العالي  -

                          .يمرونة نظام التعليم العال -

  :هل أساليب تحسين نوعية التعليم العالي تعني. 15

  جعل الخبرة التعليمية أكثر واقعية  -

  زيادة معدل التعلم  -

  ......................................أخرى -

   :حيثهل خريج الجامعة الجزائرية يفي بمطالب سوق العمل من .16 

  ال         نعم                 .االتصالتكنولوجيا المعلومات و ك مهاراتامتال - 

  ال          نعم           .التأقلم مع المهارات الجديدة للعمل في عصر المعرفة - 

       ال          نعم .عالم الشغل االنجاز فيالمتعلم من القدرة على التنافس وتمكين  - 

  :لمعتمدة في الجامعة الجزائرية تتميز بـهل المناهج التعليمية ا. 17 

  ال          نعم               .)تحتوي على المعلومات الكافية ( المعرفة الكلية  - 

                 التقنيات  إدخالاستخدام تكنولوجيا المعلومات و - 

  ال          نعم            .العرضو اإليضاحسبل الحديثة و الوسائط المتعددة و   
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  ال          نعم                               .مرتبطة بالحاجات الحقيقية للمجتمع -

 ال          نعم                         .التطبيقيةالتكامل بين الجوانب النظرية و  -

 .........................................أخرى -

لـيم التقليديـة إلـى    ملية التحول من سياسة التععات التي تواجه صعوبال ما هي.  18

  حديثة؟سياسة تعليمية 

  .)مقاومة من بعض األساتذة (األستاذ.أ

 .الطالب.ب

 .المناهج.ج

 .صعوبات مالية.د

 .صعوبات تقنية.ه

  .............................................أخرى.و

  ؟معلومات على مستوى الكلية مركز تكنولوجيا التعليم و ال استحداثهل تؤيد .19

  ال نعم                    

IV. جيا المعلومات في التعليم بيانات تتعلق بآفاق و رؤى مستقبلية لتوظيف تكنولو

 .العالي

  :مدى حققت الجزائر أهداف السياسة الوطنية للمعلوماتية أي  إلى.20

   :االرتقاء بمستوى التعليم. أ

   .تحقق إلى حد كبير -

  .ق إلى حد ماتحق -

 .لم يتحقق -

   :العامة على استخدام تكنولوجيا المعلوماتالخاصة و تشجيع المؤسسات.ب

   .تحقق إلى حد كبير  -

   .تحقق إلى حد ما -

 .لم يتحقق -
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  :مصادر المعلومات القتناءوضع الطرق المناسبة . ج

  حد كبير  إلىتحقق  -

 حد ما  إلىتحقق  -

  .م يتحققل -

  :ناء شبكة اتصاالت حديثةب. د

   .حد كبير إلىتحقق  -

  .حد ما إلىتحقق  -

 .لم يتحقق-

  ما هي أساليب االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ؟.21 

  .تنمية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات - 

  .فتح مساهمة شركات القطاع الخاص - 

   .توفير المناخ المناسب للمنافسة - 

  ...........................................أخرى - 

لعالي في ظل تكنولوجيا هل ترى أن التحديات المستقبلية التي تواجه التعليم ا.22 

  :هيالمعلومات 

  تحدي العولمة -

  تحدي االستثمار البشري -

  تحدي اقتصاد المعرفة -

 ..........................................أخرى -
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Facultés & Départements 
. Sciences de l’ Ingénieur 
 . ST LMD  

. Informatique 

. Electronique 

. Electro-technique 

. Génie Mécanique 

. Génie Industriel 

. Génie Civil 

. Hydraulique 

. Sciences Humaines 

. Lettres Arabes 

. Français 

. Anglais 

. Interprétariat 

. Psychologie 

. Histoire 

. Sciences 

. Physique 

. Chimie 

. Mathématique 

. Vétérinaire 

. Agronomie 

. Biologie 

. Sciences de la terre 

. Economie 

. Economie 

. Gestion 

. Commerce 

. LMD 

. Sciences Sociales & Sciences Islamiques 

. Sciences Islamique 

. Sciences Sociales 

. Sport 

. Droit 

. Sciences Juridiques 

. Sciences Politiques 

. Sc.Info.& Commun 

. Médecine 

. Médecine 

. Pharmacie  

. Instituts 

. Hygiène et sécurité industrielle 
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http://www.univ-batna.dz/chiffre.html.2007 
 
Effectif Enseignants 
 
-Professeur                                                         77 
-Professeur Hospitalo-Universitaire                  05 
-Maitre de Conférence                                       218 
-Doyen                                                               07 
-Maitre Assistant Hospitalo-Universitaire         85 
-Chargé de Cours                                               546  
-Maitre Assistant                                               478  
-Assistant                                                           19 
-Professeur Ingénieur                                         15 
 
Effectif Etudiants  
                                              
-Faculté des Sciences Economiques                  4165 
-Faculté de Droit                                                4122 
-Faculté des Lettres                                            4236 
-Faculté des Sciences                                         4500 
-Faculté Médecine                                              1833 
-Faculté Sciences Islamiques                              1089 
-Faculté des Sciences de L’Ingénieur                 4320 
 
 
 

http://www.univ-batna.dz/chiffre.html.2007 
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