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 :صملخ

 الالسلكي الاتصال وتقنيات وسائل في كبيرا تقنيا تقدما الحالي العصر يشهد   

 العالي، التعليم منها والقطاعات املجاالت من العديد منه استفادت الذي واملعلومات

  يعتمد متطور  حضوري غير تعليم إلى للوصول  التقدم هذا الستثمار يسعى الذي

 عليه أطلق والذي والجودة الكفاءة عالية الالاتص وتكنولوجيا وسائل على أساسا

 التعليم الخط، على التعليم: شيوعا أكثرها واملفاهيم املصطلحات من العديد

 من وغيرها الافتراض ي التعليم الرقمي، التعليم بعد، عن التعليم إلالكتروني،

 و الصوت، تكنولوجيا استخدام على أساس بشكل يعتمد الذي املصطلحات،

 املعلومات من بدال الرقمية املعلومات وتكنولوجيا والصورة، الصوت تكنولوجيا

 من البحثية الورقة هذه في التطرق  يتم سوف ما هو و.الورق على املطبوعة واملواد

 تطبيقه وشروط التقليدي التعليم عن تميزه التي لخصائصه  التعرض خالل

 .تواجهه التي والتحديات والصعوبات

 التعليم بعد،جودة عن التعليم إلالكتروني، تعليمال :الكلمات املفتاحية

 .الجودة والاتصال،معايير إلاعالم العالي،تكنولوجيا
Abstract :  

 The current era is witnessing significant technical progress in the 

means and techniques of wireless communication and information 

from which many fields and sectors, including higher education, have 

benefited. On-line education, e-learning, distance learning, digital 

education, virtual education and other terms, which is based on the use 

of voice technology, 

 voice and image technology, and digital information technology 

instead of information and materials printed on paper . 

Keywords: Digitization, digital platform, distance education, e-

learning. 

 .التعليم إلالكتروني آلية لضمان الجودة في التعليم العالي

E-education is a quality assurance mechanism in higher education. 

 ربحي تبوب فاطمة الزهراء: الدكتورة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بودوار،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

.الجزائر  
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 مقدمة

من بين السياسات والبرامج الحديثة التي تم تبنيها من أجل تطوير التعليم العالي    

والتصدي ملختلف عوائقه وسلبياته ودعم برامجه ومخططاته التعليم إلالكتروني، 

الذي تزايد الاهتمام به في ألاوساط الجامعية العاملية نتيجة لدوره البارز في 

وتطويره، هذا النمط الجديد من التعليم يعتمد  تحسين جودة التعليم العالي

بالدرجة ألاولى على وسائل وتكنولوجيا الاتصال عالية الجودة والكفاءة تسمح 

بتوصيل املادة العلمية عبر وسائل ووسائط تقنية متعددة،  بغرض إتاحة التعلم 

يناسبانه، على مدار اليوم و حتى بالليل ملن يريد التعلم وفي املكان والظروف الذين 

باستخدام أساليب وطرق متنوعة تقدم املحتوى التعليمي من خالل تركيبة من 

لغة مكتوبة ومنطوقة وعناصر مرئية ثابتة ومتحركة وتأثيرات وخلفيات متنوعة 

سمعية وبصرية وسمعية بصرية، مما يجعل التعلم يتحقق بأعلى كفاءة وبأقل 

مر الذي عجا العديد من الدول ألا . جهد وفي أقصر وقت مما يحقق جودة التعليم

على تبني هذا النمط التعليمي الحديث ولعل الجزائر من بين هذه الدول التي 

عجعت وعملت على تبني هذا النظام التعليمي من جهة ألجل توفير فرص تعليمية 

إضافية خصوصا بعد تزايد عدد الطلب على متابعة التعليم العالي دون الحاجة 

افية بعد عجز املؤسسات بنظمها الكالسيكية على تلبية هذا لرصد ميزانيات إض

 .الطلب

من جهة أخرى  إلكساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي بدال من التركيز فقط على    

إكسابهم املعلومات، وذلك من خالل إتاحة الفرصة أمام الطالب على تطوير 

كانية اختيار الوقت قدراته الفكرية وتحسين مستوى الفهم والاستيعاب، بسبب إم

والظرف املناسبين ملتابعة أو إعادة متابعة املادة التعليمية املدرجة في برنامج 

ووحدات التكوين الذي يتابعه وطرح ألاسئلة على ألاستاذ عن طريق البريد 

إلالكتروني أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية مناسبة، هذا ما يدفعنا لطرح 

فهوم التعليم إلالكتروني؟ وما هي شروط ضمان الجودة  ما هو م: التساؤالت التالية

 فيه؟ 
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لإلجابة على هذه ألاسئلة اعتمدنا على املنهج الوصفي وفق خطة مقسمة على    

 :الشكل التالي

  إلاطار املفاهيمي لتعليم إلالكتروني  :املبحث ألاول 

 شروط ضمان الجودة في التعليم إلالكتروني :الثانياملبحث 

 إلاطار املفاهيمي لتعليم إلالكتروني : ول املبحث ألا 

أيا كانت املصطلحات التي تصف هذا النمط الجديد من التعليم فإن جميعها  

على تكنولوجيا إلاعالم  يرتكز أساساتجتما على فكرة واحدة وهي أن هذا التعليم 

 باعتبار التعليم إلالكتروني نمط جديد من و. والاتصال لتقديم املحتوى التعليمي

، ثم (املطلب ألاول )التعليم الحديث، نتعرض لتعريفه وخصائصه وأهميته 

 (.املطلب الثاني)نتعرض ملتطلباته وأنواعه 

 تعريف التعليم إلالكتروني و خصائصه: املطلب ألاول 

تناولت مصطلح التعليم إلالكتروني العديد من التعاريف نورد البعض منها، كما 

 :يلي

طريقة إبتكارية إليصال التعليم امليسر، والتي تتصف  هو :"التعليم إلالكتروني -

بالتصميم الجيد والتفاعلية والتمركز حول املتعلم أي الطالب في أي مكان أو 

زمان، عن طريق الانتفاع من الخصائص واملصادر املتوافرة في العديد من 

لبيئات التقنيات الرقمية سويا ما ألانماط ألاخرى من املواد التعليمية املناسبة 

 .1التعلم املفتوح واملرن 

هذا التعريف لم يقتصر على التكنولوجيات املرتبطة باالنترنت فحسب، إنما جاء 

شامل في معناه لكل أنواع التعليم املعتمد فيها على التكنولوجيات الحديثة 

لالتصال ما مزجها ما ألانواع ألاخرى للتعليم، حيث اعتبر التعليم إلالكتروني كل 

                                                             
آل يحي عبد هللا يحي، الجودة في التعليم إلالكتروني من التصميم إلى استراتيجيات التعلم، مداخلة  - 1

 .، ألاردن0220مارس  09/ 07قدمت في مؤتمر الدولي للتعليم عن بعد، بتاريخ 
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عتمد كليا أو استعان ببعض التقنيات الحديثة في تقديم برامج العملية تعليم ا

 .التعليمية

طريقة للتعليم باستخدام الحاسوب :"وهناك من عرف التعليم إلالكتروني بأنه -

وآليات الاتصال الحديثة وشبكاته ووسائطه املتعددة من صور ورسومات وآليات 

أو مباشرة  نترنت، سواء كان عن بعدبحث ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الا 

في الفصل الدراس ي، املهم املقصود هو استخدام التقنية بجميا أنواعها في إيصال 

 .1"املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

إذا هذا التعريف يركز على أن التعليم إلالكتروني هو كل تعليم يعتمد على 

ها و أشكالها وال يهم موقا املتعلم سواء كان عن التقنيات الحديثة بمختلف أنواع

بعد من خالل ربطه بمختلف قنوات الاتصال باملادة التعليمية أو أن يعتمد على 

 .2هذه التقنيات الحديثة وهو في موقعه

من خالل هذه التعاريف يستنتج أن التعليم إلالكتروني له الكثير من الخصائص 

 :3يدي تتمثل أهمها فيما يليوامليزات تميزه عن التعليم التقل

من حيث توفير الوقت، يمكن للمتعلمين : التعليم إلالكتروني يوفر الوقت واملال -2

الطلبة من خالل التعليم إلالكتروني الوصول إلى املحتوى التعليمي في أي مكان 

وفي أي وقت فال يحتاجون إلى قضاء وقت في وسائل املواصالت لحضور 

أما من حيث توفير املال، فالتعليم إلالكتروني وسيلة فعالة .املحاضرات أو الدروس

تمكن من تخفيض تكلفة التعليم، ذلك أن الجامعات عادة توفر الطلبة املنحدرين 

من مناطق بعيدة وجد بعيدة عن الجامعات النقل ومرافق مخصصة إلقامة، 

                                                             
املوس ى عبد العزيز، التعليم إلالكتروني، مفهومه خصائصه، فوائده، مداخلة قدمت في ندوة  - 1

 ، جامعة امللك سعود28/2400/ 20/27مدرسة املستقبل، في الفترة من 
حليمة الزاحي، التعليم إلالكتروني بالجامعة الجزائرية، مقومات التجسيد وعوائق التطبيق، رسالة  - 2

ص , 0222/0220جستير، كلية العلوم إلانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، ما

08. 
 https:// elmadrasals.com/blags/ news:سعاد يسعد أهمم مميزات التعليم إلالكتروني - 3
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انيات الجامعات وبالتالي فإن اعتماد هذا النمط من التعليم  له أثر ايجابي على ميز 

 .واملعاهد عن طريق توفير تكاليف النقل وإلاقامة

التعليم إلالكتروني يجعل من السهل الاحتفاظ باملحتوى العلمي وتطبيقه  -0

في ظل ،حيث بشكل أفضل والرجوع إليه عند التحضير لالمتحان أو عند الحاجة

دال هدة فيديو بالتغير التكنولوجي الحالي، أصبح الكثير من الطلبة يفضلون مشا

لذلك فوجود منصات للتعليم إلالكتروني تكون لها من قراءة صفحات الكتاب،

( الطلبة)دور فعال في تقديم محتوى متميز له جاذبية يتمكن من خاللها املتعلمون 

استيعاب  أكبر قدر من املعلومات وتظل هذه املعلومات ثابتة في الذاكرة بشكل 

قها في الواقا العملي، ألنهم يتابعونها متى كانت أفضل ويصبحون قادرين على تطبي

ظروفهم تسمح لهم بذلك سواء بالنهار أو بالليل طوال أيام ألاسبوع وأيام العطل 

 .الرسمية

في التعليم الحضوري ،حيث متناسقا إلى حد كبير إلالكتروني يكون التعليم  -0

ستذة في مكان التقليدي تتم الدروس واملحاضرات وجها لوجه بين املتعلم وألا 

وزمان محددين، ولكل أستاذ أسلوب خاص يتميز به ومنهج يتبعه يختلف عن 

أسلوب ومنهج بقية زمالئه، في حين في التعليم إلالكتروني يمكن من تجنب ذلك 

الاختالف بتوفير برامج تدريبية موحدة في كل مرة، بمعنى أن كل متعلم الطالب 

زمان ومكان الالتحاق بالدورة بل قد يحصل على نفس التجربة بغض النظر عن 

 .يكون له اختيار الزمان واملكان الذين يناسبانه

حيث يمكن حدوثه في أي مكان ،التعليم إلالكتروني يوسا من نطاق التعليم -4

تتوفر فيه خدمة الانترنت لتصبح إمكانية الوصول إلى املعلومة أو مصادر التعلم 

ويسر بغض النظر عن املوقا التي عليه،  ذات الوسائط املتعددة متاحة بسهولة

 1بما يسمح للطالب مواصلة العمل والبحث ويشجعه على التزود من املعرفة

                                                             
املؤتمر  جمال زروق، إدماج تقنيات إلاعالم والاتصال في التعليم العالي الطريق نحو ضمان الجودة، - 1

 .22، ص 0222نوفمبر  04/ 00بتاريخ , العربي حول التعليم العالي وسوق العمل، سكيكدة
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وإثرائها باللجوء إلى الاستعانة بمعلومات ومعارف إضافية ومكملة أكثر ثراء وعمق 

 . من املكتبات إلالكترونية

تياجات كل الطالب، التعلم إلالكتروني يجعل من السهل تلبية اح: التخصص -0

ألنه يسمح لكل طالب باختيار املسار التعليمي املناسب له والحتياجاته و قدراته 

 . الاستيعابية

سهولة كبيرة  حأتا، حيث التعليم إلالكتروني يسهل وصول الطالب لألستاذ -0

للوصول إلى ألاستاذ في أسرع وقت، حتى خارج أوقات العمل الرسمية، ألن  بللطال

في هذا النمط من التعليم بمقدوره أن يرسل استفساراته لألستاذ عن الطالب 

طريق البريد إلالكتروني ويتلقى إلاجابة عن طريق نفس الوسيلة دون ما حاجة إلى 

 .اللقاء وجها لوجه

 متطلبات التعليم إلالكتروني وأنواعه: املطلب الثاني

، (الفرع ألاول )تطلبات إن تطبيق التعليم إلالكتروني يقتض ي توفر مجموعة من امل

 (.   الفرع الثاني)كما يتفرع هذا التعليم إلى عدة أنواع 

 متطلبات التعليم إلالكتروني: الفرع ألاول 

 :تتمحور متطلبات تطبيق نظام التعليم إلالكتروني إلى ما يلي

 مدخالت منظومة التعليم إلالكتروني : أوال

عملية تأسيس إنشاء البنية تتمثل مدخالت منظومة التعليم إلالكتروني في 

 في املؤسسة زة الحاسوبتوفير أجه:1يتطلب ذلكو  التحتية للتعليم إلالكتروني    

إنشاء ـ،الانترنت أي تصال بالشبكة العاملية للمعلوماتتوفير خطوط الا،التعليمية

الاستعانة ،محليةموقا للمؤسسة التعليمية على الانترنت أو على شبكة معلومات 

وي الاختصاص ملتابعة عمل أجهزة الحاسوب والشبكة بالفنيين ذ

                                                             
دالل ملحس استيتة، عمر موس ى سرحان، تكنولوجيا التعليم والتعلم إلالكتروني، دار وائل للنشر،  - 1

 .022/0222، ص 0227الطبعة ألاولى، عمان 
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تصميم وبناء برامج والوحدات املقررة ملزاولة التعليم إلالكترونية بناءا ،اوصيانتهم

على أسس ومعايير التصميم التعليمي وفي ضوء املنحى املنظم وضمان تقديمها عبر 

تأهيل متخصصين في ـ،الشبكة العاملية أو املحلية على مدار الساعة وأيام ألاسبوع

تجهيز قاعات وفق الشروط واملعايير ،إلالكترونيتصميم البرامج املقررة للتعليم 

تدريب أعضاء هيئة التدريس من خالل ،التقنية الالزمة إليواء الحاسوب الرئيس ي

إعداد الطلبة وتأهيلهم  ،تطوير الجوانب التقنية والتربويةدورات تدريبية مناسبة ل

 .م التعليم إلالكتروني الحديثلالندماج في  نظا

التسجيل في الدراسة واختيار  :1عمليات منظومة التعليم إلالكتروني تشتمل: ثانيا

البرامج املقررة إلالكترونية،متابعة الطلبة للدروس إلالكترونية بطريقة متزامنة 

استخدام ،بطريقة غير متزامنة من منازلهم عند وجودهم في الطريقة املعتادة أو 

ات التعليم إلالكتروني املختلفة مثل البريد إلالكتروني والفيديو التفاعلي تقني

 .وغرف املحادثات ومؤتمرات الفيديو

التأكد من بلوغ ألاهداف : تتطلب خرجات منظومة التعليم إلالكترونيم: ثالثا

التعليمية املسطرة مسبقا عن طريق التحقق من ذلك بالوسائل وأدوات التقويم 

يز نتائج الطلبة املكتسبة والتكفل بعالج نقاط ضعفهم تعز ،املناسبة

تعزيز دور أعضاء هيئة ، تحسين وتطوير برامج التعليم إلالكتروني املقررة،املسجلة

 .التدريس وعقد دورات تدريبية مكثفة لهم عند الحاجة

 أنواع التعليم إلالكتروني: الفرع الثاني

لتعليم إلالكتروني إلى تعليم إلكتروني عند ألاخذ في الاعتبار عنصر التزامن ينقسم ا

كما يمكن الاعتماد على تصنيف (. أوال)متزامن وتعليم إلالكتروني غير متزامن

التعليم إلالكتروني املوجه : هورثن الذي يقسم التعليم إلالكتروني إلى قسمين

عليم بالطالب، التعليم إلالكتروني امليسر، والتعليم إلالكتروني املوجه باألستاذ، الت

 (.ثانيا)إلالكتروني املضمن 

                                                             
 .020مرجا سابق، ص دالل محسن استيتة، عمر موس ى سرحان،  - 1
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 أنواع التعليم إلالكتروني بحسب التزامن: أوال

هو التعليم الذي يكون فيه الطالب وألاستاذ في ،و ـ التعليم إلالكتروني املتزامن

نفس الوقت أمام الشاشات إلالكترونية، و يتم نقاشهم مباشرة أمامها عبر غرف 

 .املحادثة أو الفصول الافتراضية

ثر ما يميز هذا النوع من التعليم هو أن الطالب يحصل على رد فعل فوري أو أك

غير أن هذا . تغذية راجعة فورية، كما أنه يوفر وقت وجهد الذهاب إلى الجامعة

 .1النوع من التعليم يحتاج إلى أجهزة إلكترونية حديثة وشبكة اتصال جيدة

لكتروني الذي ال يتطلب أن يكون هو التعليم إلا :ـ التعليم إلالكتروني غير املتزامن

الطالب وألاستاذ في نفس الوقت أمام شاشات إلالكترونية، وإنما يكون باالستفادة 

من الخبرات السابقة، أو عن طريق توفر املادة التعليمية على ألاقراص املدمجة، 

لنوع في هذا ا .وقد يكون التواصل عبر البريد إلالكتروني أو عبر املنتديات التعليمية

من التعليم ال يستطيا الطالب الحصول على تغذية راجعة، بل يمكنه فقط 

 .الرجوع إلى املادة التعليمية في أي وقت يريده وحسب ما يراه مناسبا

 2أنواع التعليم إلالكتروني بحسب تصنيف هورثن: ثانيا

 ليم إلالكتروني املوجهالتع: وفق هذا التصنيف ينقسم التعليم إلالكتروني إلى

لتعليم إلالكتروني امليسر، التعليم إلالكتروني املوجه باألستاذ، التعليم ا بالطالب،

 .إلالكتروني املضمن

وهو تعليم إلكتروني يهدف إلى إيصال تعليم : ـ التعليم إلالكتروني املوجه بالطالب

عالي الكفاءة للطالب املستقل، ويطلق عليه التعليم إلالكتروني املوجه بالطالب، 

                                                             
، 0222محمد عبد الكريم املالح، املدرسة إلالكترونية ودور الانترنت في التعليم، دار الثقافة، ألاردن  - 1

 .220ص 
ضيف هللا نسيمة، استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصال وأثره على تحسين جودة العملية  - 2

، 2ج لخضر باتنةعلوم التسيير، جامعة الحاالتعليمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و 

 .240-240، ص 0220/0227
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املحتوى على صفحات الويب وعبر وسائط متعددة وتطبيقات تفاعلية عبر  يكون 

 .الويب، وهي امتداد للتعلم املعزز بالحاسوب في البرمجيات

وهو تعليم يوظف تقنية الانترنت ويستخدم فيه : ـ التعليم إلالكتروني امليسر

عبارة عن  الطالب البريد إلالكتروني واملنتديات للتعلم، ويوجد فيه ميسرة للتعلم

 .مساعده، ولكن ال يوجد فيه أستاذ

وهو تعليم إلكتروني يوظف تقنية الانترنت : ـ التعليم إلالكتروني املوجه باألستاذ

إلجراء التدريس باملفهوم التقليدي، بحيث يجما ألاستاذ والطالب في فصل 

افتراض ي يقدم فيه ألاستاذ العديد من تقنيات الاتصال املباشر مثل مؤتمرات 

الفيديو الصوت املحادثة النصية والصوتية واملشاركة في شاشة الكمبيوتر ويقدم 

 .ألاستاذ عروض تعليمية وشرح للدروس

هو التعليم إلالكتروني الذي يقدم في وقت معين بناء : ـ التعليم إلالكتروني املضمن

ل على طلب الطالب ويكون مضمن في البرنامج مثل التعليم املقدم في نظام التشغي

 ".ويندوز "

 شروط ضمان الجودة في التعليم إلالكتروني وصعوبات تطبيقها: املبحث الثاني

لضمان الجودة في التعليم العالي سعت الكثير من الجامعات إلى الاهتمام بالجودة 

والحصول على الاعتماد ألاكاديمي، وقامت العديد من الدول بإنشاء منظمات من 

ساعدهها بل وإرغامها على تطبيق مفاهيم الجودة شأنها إلاشراف على الجامعات مل

الشاملة، وعلى أساس ذلك كان على الجزائر أن تسعى إلى تحقيق معايير الجودة في 

العملية التعليمية من خالل طرح فكرة وجود موقا إلكتروني يمكن الاعتماد عليه 

التقليدي أو في خدمة نظام التعليم عن بعد أو التعليم إلالكتروني كمكمل للتعليم 

كبديل عنه، ليحقق النظام التعليمي أهدافه ورسالته املنوطة به، ومن أجل 

الوقوف على هذه الشروط ومدى إمكانية تطبيقها في الجامعات الجزائرية نتعرض 

ثم نتعرض لشروط ( املطلب ألاول ) بداية ملفهوم الجودة في التعليم إلالكتروني

 (.انياملطلب الث) تحققها وعوائق تطبيقها
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 مفهوم الجودة في التعليم إلالكتروني : املطلب ألاول 

نظرا لصعوبة تحديد تعريف دقيق للجودة، اكتفى بعض الباحثين بتقديم وصف  

للجودة على أنها قدرة النظام في تحقيق ألاهداف املرجوة من قبل املؤسسة 

ومرتبط  التعليمية التي تتبناها بشكل جيد، ما العلم أن تحقيق ألاهداف متوقف

بالعديد من العوامل أهمها جودة املدخالت املادية وحتى البشرية وكذلك مجموعة 

الطرق املعتمدة في استثمار هذه املدخالت، هذا باإلضافة إلى ضرورة تلبية 

 .1حاجيات املجتما التكنولوجية والاقتصادية

ص الكلية الخصائ:"عن الجودة على أنها I S Oوتعبر املنظمة العاملية للمعايير  

املعهد  بينما يعرفها. 2لكيان نشاط أو عملية منتج منظمة نظام فرد أو مزيج منها

جملة السمات والخصائص للمنتوج أو الخدمة التي تجعله :"ألامريكي للمعايير بأنها

 .3قادرا على الوفاء باحتياجات معينة

وجودة ألاداء  والجودة في التعليم إلالكتروني هي تركيبة متكونة من جودة التصميم

وجودة املخرجات، بمعنى أن يكون التصميم محدد املواصفات التي يجب مراعاهها 

في التخطيط والعمل أن يكون ألاداء وفق املعايير املعلنة واملحددة ، وأن يكون 

املنتوج التعليمي والخدمات محققة للمعايير واملواصفات املتوقعة، وعليه يمكن 

يم إلالكتروني مرتبط بمالءمة املخرجات لألهداف القول أن نجاح نظام التعل

 .4املحددة في ضوء تحقيقه ملعايير الجودة املعتمدة

و قد تم تعريف معايير جودة النظم التعليمية إلالكترونية على أنها إجراءات  

نموذجية لألداء ومقاييس للتقويم وإرشادات باعثة ومحركة للتطوير والتحسين، 
                                                             

الحنيطي عبد الرحمان، معايير الجودة والنوعية في التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، ألاردن  - 1

 .202، ص 0224
قزادري حياة، ضوابط ومعايير الجودة في التعليم إلالكتروني، مجلة التعليم عن بعد والتعليم  - 2

 .200، جامعة بني سويف، ص 0229، ديسمبر 20، ع 7ملفتوح، مج ا
طعيمة رشدي أحمد، الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التمييز ومعايير الاعتماد، ألاسس  - 3

  02، ص0220والتطبيقات، الطبعة ألاولى، دار املسيرة للنشر والتوزيا، ألاردن 
 .204قزادري حياة، مرجا سابق، ص  - 4
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ساعدة على اتخاذ القرار، وتتبا أهمية معايير الجودة فضال عن كونها أداة م

لألنظمة التعليمية إلالكترونية من قدرهها على إشراكنا عمليا في املعلومات وبشكل 

 .1كفء بدون خوف من فقد البيانات أو سوء الفهم

 شروط تحقق الجودة في التعليم إلالكتروني وصعوبات تطبيقها: املطلب الثاني

التعليم محل اهتمام املسؤولين على جميا املستويات  أصبح تحقيق جودة

خصوصا التعليم العالي قصد الوصول إلى املستوى العالمي املطلوب، ونتيجة 

لذلك اعتمدت مؤسسات التعليم الجامعي  مجموعة من الشروط  التي تمكنها من 

أن ، غير (الفرع ألاول )مراعاة جودة التعليم إلالكتروني في املؤسسة الجامعية 

الفرع )تطبيق هذه الشروط واجهتها عدة صعوبات للوصول إلى مواصفات الجودة 

 (.الثاني

 شروط تحقيق الجودة في التعليم إلالكتروني: الفرع ألاول 

إلى شروط تعليمية مرتبطة باألهداف التعليمية  2يمكن تصنيف هذه الشروط

 (.ثانيا)ولوجيا، وشروط أخرى مرتبطة بتقنية التكن(أوال) واملحتوى التعليمي

وتتمثل في : شروط تعليمية مرتبطة باألهداف التعليمية واملحتوى التعليمي: أوال

 النقاط التالية

 تصميم منظومة متكاملة للتعليم إلالكتروني -أ

على مؤسسات التعليم العالي أن تصمم في البداية أنظمة التدريس للبرامج التي 

كترونيا، وذلك بغرض توفير كافة تنوى تقديمها قبل الشروع في تقديمها إل

كما . متطلبات التعليم إلالكتروني والحفاظ على املستوى املطلوب من الجودة

يجب توفير امليزانية املطلوبة لبرامج التعليم إلالكتروني املزما تقديمه والتي يجب 

 .أن تغطي هذه امليزانية طيلة املدة التي سيقضيها الطلبة في هذا التعليم

                                                             
الحلفاوي وليد، سالم محمد، التعليم إلالكتروني، تطبيقات مستحدثة، الطبعة ألاولى، دار الفكر  - 1

 .90، ص 0222العربي، القاهرة، مصر، 
 .242 -209قزادري حياة، مرجا سابق، ص  - 2
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 .ة معايير الجودة في مختلف مراحل تصميم البرامج واملقرر إلالكترونيمراعا -ب

يجب أن تحرص مؤسسات التعليم إلالكتروني على أن تكون البرامج واملقررة 

مكافئة للدرجات املمنوحة وملتزمة بالضوابط واملعايير املعتمدة، كما يجب أن 

ديث ملحتويات املادة تحرص على أن تكون هناك قابلية للمراجعة والتطوير والتح

بشكل دوري، على أن يتم تحسين املادة التعليمية واستراتيجيات التدريس 

والتقييم بناء على التغذية الراجعة، كما يجب أن تحرص املؤسسات على أن تراعي 

فروقات املستوى املوجودة بين الطلبة أثناء تصميم املحتوى، باإلضافة إلى مراعاة 

 .ة وآليات القياس والتقييموضوح ألاهداف التعليمي

 إدارة برامج التعليم إلالكتروني وفقا ملعايير الجودة  -ج

يجب أن تحرص مؤسسات التعليم العالي على أن يتم تقديم برامج التعليم العالي 

إلالكتروني بطريقة توفر للطلبة فرصا عادلة للوصول إلى املستويات املطلوبة 

الل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات إلنجاز متطلبات التخرج، وذلك من خ

بشكل مستمر، باإلضافة إلى إشراف فعال ومتابعة  دورية ومستمرة وتقويم دائم 

 .للنظام التعليمي ومخرجاته

 دعم التعليم الذاتي وتمكين الطلبة من التحكم في نمو مستواهم التعليمي -د

لومات الكاملة والواضحة يجب على مؤسسات التعليم العالي أن توفر للطلبة املع

بخصوص طبيعة برنامج التعليم ومتطلباته، وكذا العالقة بين التحصيل وإلانجاز 

والتقييم والساعات املعتمدة وعن كيفية التفاعل ما البرنامج، وذلك من خالل 

تقديم إرشادات عامة حول ما يحتاجه الطالب، مثل تسهيل له بالدخول 

وهذا كله بهدف . ع على الكتب وألاطروحات العلميةللمكتبات إلالكترونية وإلاطال 

 .مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات الصحيحة حول دراسته

 .مراجعة سالمة إجراءات التقييم املستخدمة في برامج التعليم إلالكتروني -ه

يجب أن تكون طرق التقييم مناسبة لنمط الدراسة وظروفها، وعلى مؤسسات 

ن إجراء التقييم والتصحيح وإلاعالن عن النتائج وبشكل التعليم العالي أن تضم
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موثوق ومنظم وبما يتناسب ما معايير الجودة املتفق عليها، بحيث يكون التقييم 

الختامي للبرامج ومكوناهها يتناسب ما انجازات الطلبة، كما يجب أن تعمل 

 مؤسسات التعليم العالي على مراجعة املنهجية لسالمة إجراءات التقييم

 .وممارساته مما يسمح لها بتعديلها متى لزم ألامر باالعتماد على التغذية الراجعة

 شروط مرتبطة بتقنية التكنولوجيا:ثانيا

من العوامل الهامة التي يجب توافرها في معايير الجودة في التعليم إلالكتروني  

املكتبات الدعم التقني والتدريب على استخدام ألادوات التكنولوجية، وكذا توفير 

إلالكترونية والكتب العلمية واملعبرة عن املعلومات املوثوق بها، وخدمات 

استشارية إدارية ملعالجة مختلف الصعوبات التي يمكن أن تنشأ خالل عملية 

التعليم وإيجاد الحلول لها، وينبغي مراعاة سهولة استخدام هذا النظام التعليمي، 

لصفحة الرئيسية وأن يدل اسمه على كأن يتم عرض اسم النطاق بوضوح على ا

الهدف منه، باإلضافة إلى العوامل التي تساعد على سهولة الاستخدام كواجهة  

التفاعل التي ينبغي أن تتسم بالبساطة وأن تكون عناصرها واضحة ومفهومة 

للطلبة حتى يسهل عليهم التفاعل، ما ضرورة توافر مشرف دائم يتابا معه الطلبة 

كما يعمل على تقديم النصح لهم واملشورة بشأن اختيارهم خطة دراستهم، 

 .للمقررات

  صعوبات الوصول إلى مواصفات الجودة في التعليم إلالكتروني: الفرع الثاني

يواجه التعليم إلالكتروني كطريقة تعلم حديثة ومتطورة بعض الصعوبات 

ادي ومنها ما والتحديات التي حالت دون استخدامه على نطاق واسا، منها ما هو م

 : 1هو تقني ومنها ما هو بشري، وقد قمنا بتجميعها في النقاط التالية

ـ نقص كبير في إنشاء الشبكات التي تستعمل التكنولوجيات الجديدة على مستوى 

نقص في اللوازم ،الوطني والجهوي والعالميالتعليم العالي من أجل تحسين التعاون 

                                                             
 الدوافا واملعوقات، مجلة...خامرة الطاهر، خامرة بوعمامة، الحاسوب وتكنولوجيا التعليم العالي - 1

 .407العلوم إلانسانية والاجتماعية،ص 
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النشاط تطورة وعدم انتشارها في أوساط وألاجهزة والوسائل البيداغوجية امل

يتطلب مشروع توظيف تكنولوجيا املعلومات في ،كما البيداغوجي والبحث العلمي

التعليم العالي تكاليف مالية معتبرة، وذلك نتيجة لعدة عوامل كارتفاع أسعار 

الوسائل التكنولوجية، ارتفاع تكلفة الصيانة الدورية للوسائل التكنولوجية، 

طور التكنولوجيا مما يجعل أمر مالحقتها واقتنائها أمرا صعبا، ارتفاع سرعة ت

هذا النوع من الصعوبات ناتج من طبيعة . تكاليف تدريب الكوادر البشرية عليها

 .التكنولوجيا في ذاهها، باعتبارها تمثل نظاما متطورا بالغ التعقيد باملفهوم التقني

 خاتمة

روني واملبررات التي دعت إليه واملزايا التي يمكن بعد عرض أهمية التعليم إلالكت    

 :أن يتيحها، نقترح

ـ تطوير النظم والتشريعات املعمول بها ملحو ألامية املعلوماتية التكنولوجية في 

ألاوساط التعليمية والعمل على تطوير املناهج الدراسية والتشجيا على استخدام 

 .شبكة الانترنت

ت بشكل يضمن ديناميكية النظام التعليمي ليوائم ـ تطويا القوانين والتعليما

التطورات العصرية، ما وجوب أن توفر القوانين الغطاء الالزم لحماية حرية 

 .التفكير وتحصيل املعرفة

وضا برامج لتدريب ألاساتذة والطلبة لتمكينهم من إتقان التعامل والبحث  -

ة والبوابات إلالكترونية ميوإلافادة من الدروس واملكتبات وبنوك املعلومات الرق

 .رها خدمات تكنولوجيا املعلومات املتاحة على الانترنتفالتي تو 
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 :امللخص 

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع تكوين ألاستاذ الجامعي كأحد متطلبات   

طرق إلى تكوين نجاح تجسيد الرقمنة وتحقيق جودة التعليم العالي، وذلك بالت

ألاستاذ الجامعي من خالل التعريف بهذا ألاخير وبأهم القواعد التي تحكم تكوينه 

وكذا التعريف بالرقمنة وبجودة التعليم العالي، كما يتم التطرق إلى تأثير تكوين 

ألاستاذ الجامعي في تجسيد الرقمنة في قطاع التعليم العالي وتحقيق الجودة 

كأحد أهداف الدولة الحديثة، وأخيرا تتوج الورقة البحثية واملساهمة في التنمية 

ببعض املالحظات والاستنتاجات، وببعض الاقتراحات التي يمكن أن تثري 

 .املوضوع

 .ألاستاذ الجامعي، التكوين، الرقمنة، جودة التعليم العالي: الكلمات املفتاحية

Abstract :   

  This study aimed to highlight e-learning from both angles, the 

catalysts for the ambition to achieve e-education at the university on 

the one hand, and this trend is colliding with the complexities of 

reality, which does not help to achieve that ambition on the other. 

With e-education in the form of educational quality as in other 

countries that preceded us in e-education, revealing the availability of 

the right environment for e-learning at the university and taking the 

University of Aden anodization, as well as knowing the obstacles 

facing this type of education at this university. 
Keywords: university professor, formation, digitization, quality of higher 

education. 

ذ الجامعي ضرورة لتحقيق الرقمنة وجودة التعليم العاليتكوين ألاستا   

The formation of a university professor is a necessity to embody 

digitization and the quality of higher education 

بوطبه مراد : الدكتور   

.الجزائر ،جامعة بومرداس بودواو، كلية الحقوق والعلوم السياسية  
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 : مقدمة

يشكل التعليم العالي أحد أبرز مجاالت اهتمام الدول، فتضا له الخطط 

وتسخر له أفضل الاستراتيجية، وترصد له أكبر امليزانيات من الناحية املالية، 

الكفاءات لإلشراف على السياسية التعليمية، وذلك لضمان مخرجات ذات جودة 

 . عالية لتزويد مختلف القطاعات واملجاالت باملورد البشري املؤهل

فكان من نتائج الاهتمام بالتعليم والبحث حدوث تطور هائل في كل مناحي 

التكنولوجي، والتنمية البشرية،  الحياة ال سيما في املجال الاقتصادي، الاجتماعي،

فأصبحت جودة التعليم والبحث ميزة تنافسية بين الدول سواء املتقدمة أو 

النامية، فال توجد دولة حققت مستويات عالية من النمو دون أن يكون التعليم 

 .والبحث على رأس أولوياهها

ل بصفة تعتبر جودة التعليم إذن من القضايا ألاساسية التي ههتم بها الدو 

عامة واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، فالجامعات ومختلف املعاهد ههتم 

بالجودة لضمان منتوج تكوين عالي املستوى، قادر على القيام باألدوار الجديدة 

الاقتصادية، الاجتماعية تحقيقا ألهداف : املنوطة بالدولة في مختلف املجاالت

 . التنمية املستدامة

حد معايير الجودة  وهو استخدام الوسائل التقنية تدخل الرقمنة ضمن أ

في العملية التعليمة، فتحويل معطيات العملية التعليمية من برامج وأنشطة 

تعليمية إلى مواد رقمية والكترونية قابل للتبادل عن طريقة شبكة الانترنت 

 وبمختلف الوسائط الالكترونية له أثر بالغ في تحسين وتجويد التعليم وإتاحته

فالرقمنة أصبحت إذن قرينة للجودة في . للجميا بتكلفة أقل وبالسرعة املطلوبة

 . التعليم على كافة املستويات

التجسيد الفعلي للجودة والرقمنة في قطاع التعليم ال يتحقق إال بوجود 

هيئة تدريس تتمتا بالكفاءة الالزمة في البيداغوجيا وفي استعمال تكنولوجيا 

 .  في املجال التعليميالاعالم والاتصال 



33 
 

اختارنا في هذه املداخلة دراسة تكوين ألاستاذ الجامعي كأحد متطلبات 

تحقيق الرقمنة والجودة في التعليم العالي، فتكوين ألاستاذ ضرورة ال يمكن 

 .  الاستغناء عنها لتجسيد الرقمنة باعتبارها أحد أهم معايير تحقيق الجودة

وين ألاستاذ الجامعي عملية أساسية تظهر أهمية املوضوع في كون تك

لتحقيق الرقمنة والتعليم عن البعد، فال يمكن الوصول إلى تحقيق جودة في 

 . التعليم دون وجود أستاذ كفء بيداغوجيا ومكون في تكنولوجيا إلاعالم والاتصال

ما هي حدود تـأثير تكوين ألاستاذ الجامعي : ملعالجة املوضوع نطرح إلاشكالية التالية

 .في نجاح الرقمنة وجودة التعليم العالي؟

إلاجابة على إلاشكالية املطروحة تكون باتباع املنهج الوصفي والتحليلي، ومن خالل 

 : خطة مكونة من مبحثين

  تكون ألاستاذ الجامعي من متطلبات الرقمنة والجودة: املبحث ألاول. 

 رقمنة والجودةتأثير تكوين ألاستاذ الجامعي على تحقيق ال: املبحث الثاني. 

 

 تكون ألاستاذ الجامعي من متطلبات الرقمنة والجودة: املبحث ألاول 

إن تكوين ألاستاذ الجامعي عصب العملية التعليمية في التعليم العالي، فهو 

الركيزة ألاساسية لتحقيق جودة التعليم إذا كان مؤهال تأهلينا كافيا، وتكون 

 . ن ألاستاذ الجامعي مكونا تكوينا كافيامخرجات التعليم محدودة جدا إذا لم يكو 

نتطرق في هذا املبحث أوال إلى التعريف باألستاذ الجامعي، ثم إلى تكوينه 

 . ومدى كفايته ثانيا، ثم إلى الرقمنة والجودة في التعليم العالي

 التعريف باألستاذ الجامعي: املطلب ألاول 

فهومه، ثم إلى رتب للتعريف باألستاذ الجامعي نتطرق أوال إلى تحديد م

 . ألاساتذة الجامعيين ومهامهم، ثم إلى كيفية تكوينهم
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 تعريف ألاستاذ الجامعي: الفرع ألاول 

كل من يمارس العمل ألاكاديمي في : يعّرف البعض ألاستاذ الجامعي على أنه 

 . 1مؤسسات التعليم العالي سواء كان العمل تدريسا أو بحثيا

 أيضا بأنه
ّ

اتجه إلى الخارج وباحث إذا اتجه إلى داخل خبير إذا : وعرف

 .  2الجامعة

من يقوم بمهمة التدريس والبحث العلمي داخل : وهناك من عرفه بأنه

 . 3الجامعة، ويسهر على خدمة املجتما من خالل أبحاثه وتعليم أفراده

يستفاد من التعاريف السابقة الذكر أن ألاستاذ الجامعي هو الشخص 

 : الذي

 التدريس، يقوم بهمام  -

 يقوم بنشاط البحث في مؤسسات التعليم العالي،  -

 . يقوم بخدمة املجتما من خالل وظيفتي التدريس والبحث -

بالرجوع إلى النصوص التي تحكم ألاستاذ الجامعي ال نجد تعريفا لهذا 

املتضمن  28/202من املرسوم التنفيذي رقم  24و 20ألاخير، غير أن املادتين 

ستاذ الباحث وضعتا بعض إلاشارات تساعد على تعريف هذا القانون ألاساس لأل 

يكون ألاساتذة الباحثون  )): من املرسوم املذكور  20ألاخير، حيث جاء في املادة 

املذكورون في املادة ألاولى أعاله في وضعية الخدمة لدى مؤسسات العمومية ذات 

طابا إلاداري التي الطابا العلمي والثقافي واملنهي واملؤسسات العمومية ذات ال

                                                             
دراسة تحليلية ملتطلبات الفاعلية وتميز مؤسسات التعليم العالي في الجزائر في حسين باشيوة،  - 1

 .028، ص0228، 08، العدد20، مجلة العلوم الاجتماعية، املجلدضوء ألاخالقية ألاكاديمية

، ألاستاذ الجامعية في جودة التعليم العالي أداء ومساهمةالباتول علوط وعبد القادر ونوقي،  -2

 .204، ص0228الساورة للدراسات إلانسانية والاجتماعية، العدد السابا، جوان 

، مجلة العلوم الاجتماعية دور ألاستاذ الجامعي في تحقيق جودة التعليم العاليليلى بتقة،  -3

  . 08، ص0220، ديسمبر 22وإلانسانية، العدد



35 
 

يؤدي  )):        من املرسوم نفسه 24وجاء في املادة . ((تضمن مهمة التكوين العالي 

ألاساتذة الباحثون من خالل التعليم والبحث مهمة الخدمة العمومية للتعليم 

 . 1((العالي 

 : من خالل املادتين املذكورتين ألاستاذ الباحث هو

في إطار الخدمة العمومية للتعليم  من يمارس مهام البحث والتعليم -

 العالي،

 . من يمارس املهام املذكورة في مؤسسات التعليم العالي -

الشخص الذي : بناء على ما ذكر يمكننا أن نعرف ألاستاذ الباحث بأنه

يمارس مهام التدريس والبحث في إحدى مؤسسات التعليم العالي في إطار تقديم 

 . الخدمة العمومية للتعليم العالي

 رتب ومهام ألاستاذ الجامعي: الفرع الثاني

بتصفح القانون ألاساس ي لألستاذ الباحث، نجده صنف رتب ألاساتذة 

الجامعيين في أربا أسالك ما الاعتراف برتبة أستاذ مميز خارج تصنيف ألاسالك، 

 : 2وتتمثل أسالك ألاساتذة الباحثين فيما يلي

 زوال ال يوظف فيه، سلك ألاساتذة املعيدين، وهو سلك آيل لل -

 : ويضمن رتبتين هما: سلك ألاساتذة املساعدين -

 رتبة أستاذ مساعد قسم ب،  -

 . رتبة أستاذ مساعد قسم أ -

 : ويضم رتبتين هما: سلك ألاساتذة املحاضرين -

 رتبة أستاذ محاضر قسم ب،  -

                                                             
1

املتضمن القانون ألاساس ي الخاص باألستاذ  20/20/0228املؤرخ في  28/202فيذي رقم املرسوم التن -

 .  0228لسنة  00الباحث، الجريدة الرسمية،  العدد

 .املرسوم نفسه، 28/202من املرسوم التنفيذي رقم  00، 47، 42، 00، 09، 08: املواد - 2
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 . رتبة أستاذ محاضر قسم أ -

 .  يضم رتبة واحدة هي رتبة أستاذ: سلك ألاساتذة -

ظيف ألاستاذ الباحث على أساس الشهادة من بين املترعحين يتم تو 

الحائزين على شهادة دكتوراه دولة أو دكتوراه علوم أو شهادة معترف بمعادلتها، 

وعن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين على شهادة املاجستير 

م، أو شهادة املعدل واملتم 98/004محصل عليها في إطار املرسوم التنفيذي رقم 

معترف بها، ثم يترقى في مختلف الرتب على أساس الشهادة في رتبة أستاذ محاضر 

ب، وعلى أساس أقدمية سنة إلى جانب مجموعة من ألاعمال البيداغوجية 

والعلمية  في رتبة ألاستاذ املحاضر أ، وعلى أساس أقدمية خمسة سنوات 

 . 1رتبة أستاذومجموعة من ألاعمال العلمية والبيداغوجية في و 

باإلضافة إلى التوظيف الدائم هناك التوظيف املؤقت عن طريق التعاقد 

بالتوقيت الجزئي في املؤسسات الجامعية التي تشهد عجزا في هيئة التدريس، 

حيث يتم توظيف أساتذة دائمين على أساس الترخيص بالعمل الثانوي، أو حملة 

كتوراه أو الحائزين على شهادة شهادة املاجستير نظام كالسيكي أو طلبة الد

 . الدكتوراه

تختلف مهام كل أستاذ حسب رتبته، غير أن هناك قدر مشترك من املهام 

 : بين ألاساتذة من مختلف الرتب يتمثل فيما يلي

إعطاء تدريس نوعي ومحين يرتبط بتطورات العلم واملعارف والتكنولوجيا  -

 اييس ألادبية واملهنية، والطرق البيداغوجية والتعليمية ومطابقا للمق

املشاركة في إعداد املعرفة وضمان نقل املعارف في مجال التكوين ألاولي  -

 واملتواصل، 

                                                             
 . املرسوم نفسهمن  04املادة  -1
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القيام بنشاطات البحث التكويني لتنمية كفاءههم وقدراههم ملمارسة  -

 . 1وظيفة أستاذ باحث

يالحظ من خالل ما تقدم أن ألاستاذ الباحث في الجزائر يمارس عدة 

 : وظائف

ارس نشاط التدريس بنقل املعارف للطلبة باعتبارهم مستعملي مرفق يم -

 التعليم العالي، وهنا يفترض أن يقدم خدمة عمومية ذات جودة ونوعية، 

يمارس ألاستاذ الباحث نشاط البحث من خالل القيام بدراسات في  -

التخصص الذي ينتمي إليه وبحضور مختلف امللتقيات والندوات 

 ساهمة في تقدم البحث العلمي، العلمية،  وذلك للم

يمارس ألاستاذ الباحث نشاط التأطير حسب رتبته من خالل إلاشراف  -

 على مذكرات التخرج وألاطروحات العلمية ومناقشتها،  

يساهم ألاستاذ الباحث املنتمي إلى رتبة أستاذ في عملية تكوين ألاساتذة  -

 البيداغوجية،  املتربصين وألاساتذة املساعدين املرسمين من الناحية

يساهم ألاستاذ الباحث املنتمي إلى رتبة أستاذ في عملية إعداد برامج  -

 . التعليم ووضا أشكال التكوين وتقييم البرامج واملسارات

يتضح من كل ما تقدم أن ألاستاذ الباحث يقوم بمهام متعددة، وتختلف 

في ممارسة  حسب رتبته وتقدمه في مساره املنهي والعلمي، وتشترك جميا الرتب

 .نشاط التعليم والبحث كمهام عامة

يحتاج ألاستاذ الباحث مهما كانت رتبته والتخصص الذي ينتمي إليه إلى 

تكوين نوعي أولي ومتوصل للقيام بمهام التعليم الذي يستند إلى معايير الجودة 

 . والبحث العلمي النافا الذي يدعم جهود التنمية بمختلف أبعادها

 

 

                                                             
 .م نفسهاملرسو من  24املادة  1
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 تكوين ألاستاذ الجامعي: ياملطلب الثان

يعين املترعح الناجح في املسابقة أو قبول التوظيف على أساس الشهادة 

بصفة أستاذ مساعد ب متربص، ويلزم بإجراء تربص تجريبي مدته سنة، يتخلله 

 . 1تكوين تحضيري أو ما يسمى باملرافقة البيداغوجية

فقط، وقبل  0220ظهر التكوين التحضيري أو املرافقة البيداغوجية سنة 

 . هذا التاريخ لم يكون ألاستاذ الباحث يخضا ألي تكوين خالل فقترة التربص

قبل ممارسة مهامه  900يتلقى ألاستاذ الباحث طبقا للقرار الوزاري 

تكوينا تحضيريا يتعلق أساسا بإكسابه بعض املهارات واملعارف ذات الصلة بمهام 

 : 2التدريس والتي تتمثل أساسا في

 س مبادئ التشريا الجامعي، تدري -

 مدخل للتعليمية والبيداغوجيا،  -

 علم النفس التربوي،  -

 كيفيات تصميم الدروس وإعدادها،  -

 الاتصال البيداغوجي،  -

 كيفيات تقييم الطلبة،  -

 التعليم عن بعد،  -

 . استعمال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في التدريس -

 

                                                             
املتضمن القانون ألاساس ي الخاص بالباحث الدائم،  28/202من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  -1

، يحدد كيفيات تنظيم املرافقة البيداغوجية 02/27/0220املؤرخ في  900، والقرار رقم مرجع سابق

 . لألستاذ الباحث حديث التوظيف، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 . من القرار  نفسه 24املادة  - 2
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لعريضة، حيث فّصل في كل وّبين القرار املذكور تفاصيل هذه الخطوط ا

 . 1بند من البنود املذكورة وما يجب تحصيله من الكفاءات

يالحظ على التكوين التحضيري املذكور أنه يخص الجانب البيداغوجي، أي 

تحصيل كفاءات تتعلق بمهام التدريس والتعليم، وكفاءات تتعلق بكيفية معاملة 

 . الطالب نفسيا وبيداغوجيا

ذكور بالجانب البيداغوجي والنفس ي فحسب، بل فرض اكتساب لم يكتف القرار امل

ألاستاذ الباحث املوظف حديثا ملهارات استعمال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في 

 . مجال التدريس والتعليم عن بعد

أما ما له عالقة بالبحث العلمي فيفترض في ألاستاذ الباحث أنه تعلم أسس 

امعي وألابحاث التي قام بها لنيل شهادة البحث العلمي من خالل تكوينه الج

 . املاجستير أو املاستر والدكتوراه

بعد انتهاء فترة التربص التي مدهها سنة يرسم ألاستاذ الباحث في رتبته بقرار 

أو مقرر صادر عن مدير مؤسسة التعليم العالي بعد أخذ رأي اللجنة العلمية 

النسبة للمعهد، غير أنه يمكن تمديد بالنسبة للكلية واملدرسة أو املجلس العلمي ب

تربص ألاستاذ الباحث لسنة أخرى أو تسريحه بدون إشعار أو تعويض مسبق بعد 

 . 2أخذ رأي هيئة التقييم البيداغوجية والعلمية ألاعلى مباشرة

باإلضافة إلى التكوين التحضيري أو ما يعرف باملرافقة البيداغوجية لشغل 

يستفيد هذا ألاخير أيضا خالل مساره املنهي بعد  مهام وظيفة ألاستاذ الباحث،

الترسيم من التكوين املستمر  في شكل دورات لتجديد املعارف أو تحسين املستوى 

في الجانب البيداغوجي أو التعليم عن بعد أو في جانب البحث العلمي، كما 

أشهر بشروط  20يستفيد أيضا من التكوين إلاقامي بالخارج الذي يزيد عن 

                                                             
 . أنظر ملحق قرار نفسه -1
املتضمن القانون ألاساس ي الخاص بالباحث الدائم،  28/202املرسوم التنفيذي رقم من  27املادة  -2

 ،مرجع سابق
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دة قصد إنجاز أطروحة الدكتوراه، ومن تربصات قصيرة املدى لتحسين محد

املستوى بالخارج، ويستفيد أيضا ألاستاذ الباحث قسم أ من عطلة علمية مدهها 

سنة لتجديد معارفه للمساهمة في تحسين النظام البيداغوجي والتنمية العلمية 

 . 1الوطنية

 العالي الرقمنة والجودة في التعليم : املطلب الثالث

من املفاهيم ألاساسية التي ارتبطت بالتعليم العالي الرقمنة والجودة، حيث 

أصبحت رقمنة ألاعمال والنشطات البيداغوجية ووضعها تحت تصرف الطالب 

من املهام ألاساسية لألستاذ الجامعي في مجال التعليم، ومعيار للجودة وتقييم أي 

 . منظومة تعليمية

لى الرقمة ومتطلباهها، ثم إلى الجودة ومعاييرها نتطرق في هذا املطلب إ

 . والعالقة بينهما وموقعهما في التعليم العالي واملسار املنهي لألستاذ الجامعي

 الرقمة ومتطلباتها: الفرع ألاول 

عملية نقل أو تحويل البيانات إلى شكل رقمي  )): الرقمنة بصفة عامة هي

املعلومات عادة ما يشار إلى الرقمنة  للمعالجة بواسطة الحاسب آلالي، وفي نظم

على أنها تحويل النص املطبوع أو الصور إلى إشارات ثنائية باستخدام وسيلة 

للمسح الضوئي إلمكان عرض النتيجة على شاشة الحاسب آلالي، وفي الاتصاالت 

عن بعد يقصد بالرقمنة تحويل إلاشارات التناظرية املستمرة إلى إشارات رقمية 

ي علم املكتبات واملعلومات يقصد بالرقمنة عملية إنشاء نصوص رقمية نابضة، وف

 . 2((من الوثائق   التناظرية 

                                                             
املؤرخ في  290-24وما بعدها من املرسوم الرئاس ي رقم  00من املرسوم نفسه، واملادة  24املادة  -1

، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين املستوى في الخارج وتسييرها، الجريدة الرسمية، 20/20/0224

 .0224لسنة  40العدد 
مشروع رقمية الدوريات بدار الكتب املصرية -رقمنة الدوريات العربيةمحمد فتحي عبد الهادي،  - 2

 .0-0، ص0222، نوفمبر0، ع27، مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية، مجنموذجا
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يستفاد من التعريف املذكور أن الرقمنة مهما كان مجالها تعتمد أساسا 

على تحويل البيانات إلى شكل رقمي قابل للمعالجة الالكترونية والقراءة بالحاسب 

 . لكترونية والذكيةآلالي ومختلف ألاجهزة الا

كل ما يستخدم في عملية التعليم  )): أما الرقمنة في التعليم العالي فهي

والتعلم من تقنيات املعلومات والاتصاالت، والتي تستخدم بهدف تخزين، معالجة، 

استرجاع ونقل املعلومات من مكان ألخر، فهي تعمل على تطويره وتجويده بجميا 

لي وبرمجياته، شبكة الانترنت، قواعد البيانات، الوسائل الحديثة كالحاسب آلا

املوسوعات، الدوريات، املواقا التعليمية، البريد الالكتروني، البريد الصوتي، 

 . 1((...التخاطب الكتابي والصوتي، املؤتمرات املرئية، الفصول الدراسية الافتراضية 

لى العناصر يستفاد من التعريف املذكور أن الرقمنة في التعليم تشتمل ع

 : التالية

 وجود مادة علمية قابلة للتخزين والنقل والتبادل،  -

الحواسب وغيرها وكذا : استعمال وسائل معالجة تبادل املعلومات -

 الانترنت، 

املواقا، قواعد : وجود برامج لتخزين وتداول املعلومات والبيانات -

  .البيانات، البريد الالكتروني، برامج التخاطب بمختلف أنواعه

 استعمال تقنيات املعلومات والاتصاالت في الوصول إلى البيانات وتبادلها،  -

نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الرقمنة في تطوير العملية التعليمية وجودة 

مخرجاهها بما ينعكس على التنمية املستدامة، عملت الدولة الجزائرية من خالل 

قمنة القطاع تنفيذا الستراتيجية وزارة التعليم العالي على تبني استراتيجية ر 

                                                             
معوقات تكنولوجيا املعلومات والاتصال في مناهج املواد التجارية عبد الباقي عبد املنعم أبو زيد،  - 1

، املؤتمر الدولي ألاول حول استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصال لتطوير التعليم بالتعليم الثانوي 

 .  0، ص0227قبل الجامعي، مصر، 



42 
 

التي تعتبر خطوة هامة للوصول إلى الحكومة الالكترونية  0220الجزائر الالكترونية 

 . في جميا القطاعات

تضمنت الاستراتيجية املذكورة عدة أهداف لتحقيق الحكومة الالكترونية 

 : في الجزائر أهمهما

 صال وتقريبها من املواطن، عصرنة إلادارة بإدخال تكنولوجيا إلاعالم والات -

 إنجاز منشآت الاتصاالت ذات التدفق السريا مؤمنة وذات نوعية عالية،  -

وضا برنامج يمنح ألاولوية للتكوين العالي والتكوين املنهي في مجال  -

 تكنولوجيا إلاعالم، 

التحسيس بأهمية تكنولوجيا إلاعالم والاتصال ودورها في تحسين معيشة  -

 ية الاقتصادية والاجتماعية، املواطن وفي التنم

 الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال،  -

التوجيه، : وضا تنظيم مؤسساتي منسجم يتمحور حول ثالثة مستويات -

 . املتابعة، التنسيق

 : كما تضمنت الاستراتيجية املذكورة عدة محاور لها عالقة بالرقمنة أهمها

 تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في إلادارة العمومية،تسريا استخدام  -

تطوير آلاليات وإلاجراءات الكفيلة بتمكين املواطنين من الاستفادة من  -

 تجهيزات وشبكات تكنولوجيا إلاعالم والاتصال،

 . 1تطوير الكفاءات البشرية -

يالحظ على هذه الاستراتيجية أنها وضعت أسس ومتطلبات تحقيق الرقمنة 

لقطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي يمكن في جميا ا

 : تلخيصها في النقاط التالية

 استخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في العملية التعليمية،  -

                                                             
1
- La stratégie e-Algérie 2013, www.algerianembassy.ru/pdf/e-algerie2013.pdf, p8 et 

s. 

http://www.algerianembassy.ru/pdf/e-algerie2013.pdf
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تحسيس ألاسرة الجامعية بأهمية تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في تحسين  -

ساهمة في التنمية وتجويد العملية التعليمية والبحث العلمي وامل

 الاقتصادية والاجتماعية، 

توفير التجهيزات وشبكات تكنولوجيا إلاعالم والاتصال باعتبارها من البنى  -

 التحتية الضرورية لتجسيد الرقمنة، 

ويشمل تعليم إلاعالم آلالي وتكنولوجيا إلاعالم : تطوير الكفاءات البشرية -

جميا الشعب، وتكوين والاتصال كشعبة مستقلة وتعليمها للطلبة في 

 . املورد البشري التابا لقطاع التعليم العالي في املجال املذكور 

الاستفادة من تجارب الدول ألاخرى في مجال الرقمنة، ويكون ذلك بتبادل  -

 . والخبرات والبعثات العلمية والتكوينية

أثمرت جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الرقمنة العديد 

 : 1ن النتائج ساهمت في تطوير التعليم العالي نذكر على سبيل املثالم

 على مستوى الاهتمام بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال : 

اهتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال كشعبة، 

 حيث يتم التكوين فيها في كليات العلوم في أغلب جامعات الوطن، كما تدرس

 . أيضا كمادة في أطوار التعليم خاصة في طوري املاستر والدكتوراه

باإلضافة إلى ذلك تمتلك الجامعات املوارد البشرية املخصصة لقمنة التعليم 

العالي من مهندسين وتقنيين املكلفين بإدارة وتسيير أنظمة املعلومات والبرامج 

 . لي ومختلف ألاجهزة واملعداتاملختلفة، وكذا لصيانة شبكات ألانترنت وإلاعالم آلا

 على مستوى البرامج وأنظمة املعلومات : 

عملت الوزارة على إنشاء العديد من البرامج واملنصات الالكترونية في مجال 

 : التعليم العالي والبحث العلمي نذكر منها على سبيل املثال

                                                             
، مداخلة في امللتقى الوطني املتعلقة بدور الرقمنة في الرقمنة من املنظور التقنيمبرك عز الدين، : أنظر -1

  .  004-049، ص0202مارس  22، املنعقد في 2جامعة الجزائر-الجودة في التعليم العالي، كلية الحقوق 
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هو عبارة عن أرضية رقمية وطنية (: Système progres)نظام البرقراس -

تضمن قواعد بيانات رقمية تخص متابعة املسار الدراس ي للطلبة ت

الجامعيين في الطور ألاول والثاني والثالث، وكذا تسيير الخدمات 

الجامعية للطلبة فيما يخص إلايواء واملنح، باإلضافة إلى ذلك تسيير 

 . املسار املنهي والبيداغوجي لألساتذة الجامعيين

 Systéme normalisé de gestion de: ةنظام تسيير املكتبات الجامعي -

bibliothéque  

خاص بتسيير املكتبات الجامعية  (syngeb)هو نظام رقمي يدعى اختصار بسنجاب

ويعمل ( CERICT) من إنشاء وتطوير مراكز البحث عن املعلومة العلمية والتقنية

 . على شبكات املعلوماتية املحلية وألانترنت

 Système national de: ر الخطالنظام الوطني للتوثيق عب -

Documentation en ligne  

خاص برقمنة أطروحات الدكتوراه ورسائل  CERISTهو نظام أنشأه مركز 

 . SNDL: املاجستير والبحث عنها عبر الخط يدعى اختصارا بــ

 Algerian scientific journals: البوابة الجزائرية للمجالت العلمية -

platform 

خاصة باملجالت العلمية، تنشر فيها  ASJP: ة تدعى اختصارا بهي أرضية رقمي

ألابحاث العلمية في جميا املجاالت، أنشأها مركز البحث عن املعلومة العلمية 

، تدار تقنيا من املركز املذكور وعلميا من قبل رؤساء تحرير (CERIST)والتقنية 

 . املجالت

 : learning -E ألارضية الرقمية البيداغوجية -

أرضية رقمية بيداغوجية تفاعلية، توضا فيها ملخصات الدروس بمختلف  هي

تم إنجازها من طرف . أشكالها، فهي وسيلة تواصل رقمية بين ألاساتذة والطلبة

 . Moodleالبرنامج املطور 

 Email institutionnel: إلايميل املنهي -
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نها وبين هو بريد الكتروني يستعمل في التواصل بين املؤسسات الجامعية وبي

الوزارة، وفي التواصل بين إلادارة وألاساتذة، ويوضا أيضا تحت تصرف الطلبة 

 . للتواصل ما ألاساتذة في مجال ألاعمال البيداغوجية

الحظ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انخرطت في املجهود الوطني الرامي 

ة للقطاع، تشمل إلى التحول الرقمي والذكي، وذلك من خالل رقمنة متصاعد

 . جانب التسيير البيداغوجي والتسيير إلاداري وجانب البحث العلمي

 الجودة ومعاييرها: الفرع الثاني

نتطرق في هذا الفرع إلى تحديد مفهوم الجودة لغة واصطالحا، والاهتمام 

بها على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الوطني، ثم إلى مقتضياهها أو معايير 

 . تحقيقها

 . 1صفة الجيد وطبيعته، وأجاد بمعنى أتى بالجيد من القول أو العمل: جودة لغةال

صفة ناتجة عن إتباع جملة من املعايير واملواصفات  )): اصطالحا الجودة هي

 . 2((املحددة لتحقيق نوعية معينة 

قدرة الجامعة على الاهتمام ببناء  )): عّرفت الجودة في التعليم العالي بأنها

لتكوين الطالب بطريقة تضمن مرونة عالية ملساره الدراس ي واملنهي، مرجعيات 

وحتى يكون قادرا على استيعاب املقررات والبرامج التربوية بما يتماش ى وأهدافها 

املسطرة بإكسابهم أنماط فكرية وسلوكية، والتي تمكنه من ضمان وتحقيق 

 . 3((طموحه املنهي 

                                                             
، د ار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة، الرائد، معجم لغوي عصري جبران مسعود،  - 1

  . 080و 02، ص2990
، مجلة الجودة في التعليم الجامعي وآليات ضمانها داخل مؤسسات التعليم العاليرضوان بواب،  - 2

 . 02، ص0229، 2، العدد22للعلوم إلانسانية والاجتماعية، املجلد الخلدونية 
د من خالل تطبيق املرافقة .م.إشكالية جودة التكوين في نظام لحليمة قادري، نصيرة بن نابي،  -3

 .000، ص0227، جوان 00، مجلة علوم إلانسان واملجتما، العدد البيداغوجية للطالب الجامعي
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املعايير وإلاجراءات التي يهدف تبنيها مجموعة  )): وعرفها البعض أيضا بأنها

وتنفيذها إلى تحقيق أقص ى درجة من ألاهداف املتوخاة للمؤسسة والتحسين 

املتواصل في ألاداء واملنتج وفقا لألغراض املطلوبة واملوافقات املنشودة بأفضل 

 . 1((طرق وأقل جهد وتكلفة ممكنين

 : مجموعة من العناصربناء على ما ذكر جودة التعليم العالي ترتكز على 

 املعايير وإلاجراءات ذات صلة بالتعليم،  -

تطبق تلك املعايير وإلاجراءات إلادارة الجامعية مستعملة في ذلك موارد  -

 مادية وبشرية، 

تحقيق منتوج تكويني يحقق حاجيات : من حيث الهدف أو املخرجات -

 . سوق العمل واملجتما وتحسينه باستمرار

الجودة في التعليم العالي دخل مفهوم الجودة إلى إدراكا ألهمية تحقيق 

الجامعة في العديد من دول العالم، ففي الدول ألاوروبية تم اعتماد مشروع 

بولونيا بإيطاليا، وهو مشروع كان يستهدف توحيد أنظمة التعليم العالي في أرويا، 

ه ، الذي وقعت علي2999وقد تمخض عن هذا املشروع إعالن بولونيا في جوان 

دولة أوروبية، وحث إلاعالن على إنشاء فضاء جامعي موحد لدول  09حوالي 

، يضمن توحيد معايير النوعية في مؤسسات 0222الاتحاد ألاوروبي قبل نهاية عام 

التعليم العالي، وهذا ما تحقق بعد مؤتمر لوزراء التعليم العالي لالتحاد ألاوروبي في 

عن ميالد الفضاء ألاوروبي للتعليم العالي الذي أعلن  0222عام ( النمسا)فيينا 

 .2دولة 47املوقا عليه من قبل 

وفي الجزائر أصبحت مسألة ضمان الجودة من أولويات السلطات العمومية 

ولتطوير نظام ضمان الجودة في مؤسسات . 0228د سنة .م.منذ تعميم نظام ل

                                                             
، دار الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد حسن البيالوي وآخرون، -1

 .20، ص0220امليسرة، عمان، طبعة 
، تم الاطالع عليه alger.dz/?page=17-http://droit.univ: 2أنظر موقا كلية الحقوق لجامعة الجزائر -2

 .28:22على الساعة  02/20/0202بتاريخ 

http://droit.univ-alger.dz/?page=17
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ضا إطار تنظيمي التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، عمدت الدولة على و 

وهيكلي تمثل أساسا في لجنة تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي والبحث 

، واللجان تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي CIAQESالعلمي 

، واللجنة الوطنية لتقييم املؤسسات CNEالجهوية، املجلس الوطني للتقييم 

قافي واملنهي واملؤسسات ألاخرى للتعليم العالي، العمومية ذات الطابا العلمي والث

، ويعتبر هذا RNAQESتأسيس املرجا الوطني لضمان الجودة في التعليم العالي 

املرجا الوثيقة ألاساسية في عملية الجودة والتقييم في املؤسسة الجامعية 

دى الحتوائه على معايير الجودة من جهة واملؤشرات وألادلة املستخدمة في قياس م

 .1تطبيقها، وأخيرا تأسيس خلية ضمان الجودة على مستوى كل جامعة وكلية

تستند فلسفة الجودة في التعليم العالي كقيمة وهدف ملؤسسات التعليم 

العالي إلى جملة من املعايير العاملية كرستها اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة 

ضمان الجودة الداخلية في في التعليم العالي بالتفصيل في املرجا الوطني ل

مؤسسات التعليم العالي، حيث أوردت العديد من املعايير في عدة ميادين 

 : 2سنقتصر باستعراض املعايير ذات الصلة بموضوع التعليم والرقمنة وهي كالتالي

  في ميدان التكوين : 

  ،وضا عروض التكوين وقيادهها 

  ،مرافقة الطالب في تكوينه 

  اد التعليمية، تقييم ومراجعة املو 

  ،مراقبة التحصيل املعرفي والعلمي للطلبة 

  ،إقامة نظم تسهل التوجيه وإلادماج املنهي 

                                                             
 .املرجع نفسه -1
، صادر عن اللجنة املرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العاليأنظر،   -2

www.ciaqes http//:-: الوطنية لتطبيق ضمان في التعليم العالي على الرابط

, Fr%202%20sans%20photos.pdf-mesrs.dz/documentation/RNAQES%20R%C3%A9d%20Ar

 . 81:81الساعة  على 00/20/0202تم الطالع عليه بتاريخ 

http://www.ciaqes-mesrs.dz/documentation/RNAQES%20R%C3%A9d%20Ar-Fr%202%20sans%20photos.pdf
http://www.ciaqes-mesrs.dz/documentation/RNAQES%20R%C3%A9d%20Ar-Fr%202%20sans%20photos.pdf
http://www.ciaqes-mesrs.dz/documentation/RNAQES%20R%C3%A9d%20Ar-Fr%202%20sans%20photos.pdf
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   ،ضمان التكوين في الدكتوراه باالعتماد على التعاون الوطني والدولي 

 ضمان التكوين املتواصل للمتخرجين بتجديد معارفهم ومؤهالههم . 

 ميدان الحكامة : 

 ت موثوق به وفعال، إنشاء نظام املعلوما 

  ،إعداد السياسات في ميدان التكوين والبحث والحكامة 

  تنظيم وقيادة املكونات واملصالح بتحديد كفاءات ومسؤوليات ومهام

 املوارد البشرية وإلامكانيات املادية، 

  إدارة الوظائف الداعمة في خدمة املهام بالحرص على تناسب املوارد

 م املؤسسة، البشرية واملادية ملهام وقي

 وضا مقاربات الجودة ملهام وقيم املؤسسة . 

يالحظ على املعايير املذكورة في ميدان التكوين والحكامة أن الجودة في 

 : العليم العالي ال يمكن تحقيقها إال بتوافر جملة من املعطيات

وجود جهاز إداري وبيداغوجي كفء، وهيئة تدريس تتوافر على قدر كبير  -

كفاء علمية، كفاءة بيداغوجية، كفاءة في : تلف أبعادهامن الكفاءة بمخ

 استخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال،

 جودة عروض التكوين ومتابعة تنفيذيها وتقييمها باستمرار،  -

 مرافقة ومراقبة التحصيل العلمي واملعرفي للطلبة،  -

 إقامة نظام معلومات فعال وموثوق به،  -

 . لطالبتكوين املستمر للمورد البشري ول -

الخالصة القول أن الرقمنة من معايير جودة التعليم العالي، فهي تساهم في 

تجويد العملية التعليمية ومنه تجويد منتوج التكوين بما يتوافق ما مختلف 

 . مجاالت التنمية
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 تأثير تكوين ألاستاذ الجامعي على الرقمنة وجودة التعليم العالي: املبحث الثاني

بحث إلى تأثير تكوين ألاستاذ الجامعي على الرقمنة وجودة نتطرق في هذا امل

التعليم العالي، من خالل تناول واقا تكوين ألاستاذ الجامعي، ثم دور ألاستاذ 

الجامعي املكون في تحقيق الرقمنة والجودة، وأخيرا متطلبات تفعيل دور ألاستاذ 

 . في الرقمنة والجودة

 الجامعيواقع تكوين ألاستاذ : املطلب ألاول 

تكلمنا في املبحث السابق على أنواع التكوين التي يخضا لها ألاستاذ 

التكوين التحضيري أو ما يسمى املرافقة للبيداغوجية، التكوين : الجامعي وهي

املتواصل قصير املدى في إطار تحسين املستوى أو تجديد املعلومات داخل أو خارج 

 .  ة العلمية وهو تكوين متوسط املدىالوطن، التكوين إلاقامي بالخارج أو العطل

بالنسبة للتكوين التحضيري أو املرافقة البيداغوجية لم يكن معموال بها قبل 

، فكان ألاستاذ املوظف حديثا يستعين بخبرته التي اكتسبه في مساره 0220

الدراس ي، وكذا خبرة ألاساتذة القدامى الذين يشرفون على املواد املسندة إلى 

جدد وفق منهجية مدروسة يشرف عليها رئيس الوحدة التعليمية، تضا ألاساتذة ال

إلاطار العام للدرس ومنهجية العمل، وكان ألاستاذ املوظف حديثا ال يلقى 

املحاضرات في بداية التوظيف حتى يكتسب الخبرة الالزمة في التدريس، فاألستاذ 

كانت تنسجم ما  وهذه الطريقة. يستند إلى الخبرة والتوجيه في ممارسة مهامه

النظام الكالسيكي الواضح املعالم في مجال محتوى البرامج البيداغوجية وطرق 

 . التقييم والانتقال، فاألستاذ لم يكن يتلق أي تكوين قبل ممارسة مهامه

وظهور التعليم الالكتروني  0228بعد تعميم نظام ل م د ابتداء من سنة 

ستاذ املوظف حديثا فقط، بل حتى أصبح تكوين ألاستاذ ضرورة ملحة، وليس ألا 

 .  ألاستاذ القديم صاحب الخبرة
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، 0220تأخر اعتماد التكوين التحضيري لألستاذ املوظف حديثا إلى سنة 

حيث أدركت الوصاية أن تكوين ألاستاذ الجديد ال مفر منه حتى يندمج بسرعة في 

 . وظيفة التعليم العالي وفق املعطيات الجديدة

ن ألاستاذ حديث التوظيف بموجب القرار الوزاري رقم صدر برنامج تكو 

، وتضمن محاور أساسية لتحصيل املعارف التي تعتبر مفاتح ملمارسة وظيفة 900

 : 1التعليم العالي وهي

 تدريس مبادئ التشريا الجامعي،  -

 مدخل للتعليمية والبيداغوجيا،  -

 علم النفس التربوي،  -

 كيفيات تصميم الدروس وإعدادها،  -

 ال البيداغوجي، الاتص -

 كيفيات تقييم الطلبة،  -

 التعليم عن بعد،  -

 . استعمال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في التدريس -

املتأمل في البرنامج املذكور يالحظ أنه يتضمن من الناحية النظرية املعارف 

ألاساسية التي تمكن ألاستاذ املوظف حديثا من ممارسة مهامه بشكل صحيح بما 

طه بشكل سريا، فدراسة مبادئ التشريا الجامعي تمكنه من يدمجه في محي

معرفته مهامه وحقوقه وواجباته، ودارسة البيداغوجيا والتعليمية وكيفيات 

تصميم الدروس وإعدادها والاتصال البيداغوجي وكيفيات تقييم الطلبة تمكنه 

، 2يقدمهمن إلاملام بالجانب البيداغوجي والتعليمي بما يضمن جودة التعليم الذي 

أما دراسة التعليم عن بعد واستعمال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في التدريس، 

فهي تساهم في إكساب ألاستاذ مهارات التعامل ما الرقمنة كأحد معايير جودة 

                                                             
 .مرجع سابق، 900من القرار رقم  24املادة  -1
 :  أنظر في أهمية الجانب البيداغوجي -2

- Hocine BENAISSA, la formation pédagogique des enseignants à l’université : 

analyse critique et suggestions,  cahiers du CREAD n°59-60, 2002, p135-141. 
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التعليم، وأخيرا دراسة علم النفس التربوي يمكن ألاستاذ من التعامل بشكل 

بناء الثقة بين أهم عناصر العملية  أفضل ما الطلبة وفهم نفسيتهم بما يضمن

 . التعليمية

رغم ألاهمية البالغة للتكوين ألاولي أو ما يعرف باملرافقة البيداغوجية إال 

 : أن الواقا يشهد محدودية هذا النوع من التكوين، للنقائص التالية

، فهو يقص ي 0220يشمل ألاساتذة املوظفين حديثا فقط أي بعد   -

من قبل رغم أن الحق في التكوين وتحسين املستوى  ألاساتذة الين وظفوا

حق لكل أستاذ بمقتض ى القانون ألاساس ي لألستاذ الباحث وملا للتكوين 

 . 1من أهمية في إثراء الكفاءات واملعارف

رغم أهمية هذا التكوين غير أنه ال ترصد له الكثير من الجامعات  -

 . ب بالطابا الشكلي ال غيرإلامكانات الالزمة لبلوغ أهدافه، فيتميز في الغال

ال تدرج نتائج هذا التكوين ضمن معايير ترسيم ألاساتذة الجدد وهذا ما ال  -

 . 2يبعث على إعطاء الجدية الالزمة من هؤالء لهذا التكوين

من أنماط التكوين التي يستفيد منها ألاستاذ الجامعي تحسين املستوى 

وين داخل الوطن، أو خارج وتجديد املعلومات والذي يتم في شكل دورات تك

الوطن في شكل تربصات قصيرة املدى، وتنفق الجامعات مبالغ مالية ضخمة في 

هذا النوع ألاخير، حيث يستفيد منه أغلب ألاساتذة من مختلف الرتب خاصة في 

 . زمن البحبوحة املالية

رغم ألاهمية الكبيرة لهذا النوع من التكوين غير أنه يعاني من نقائص كثيرة 

 : تجعل تنظيمه محدود الفائدة، فمن تلك النقائص

                                                             
املحدد لكيفيات تنظيم املرافقة البيداغوجية  210قراءة قانونية ملضمون القرار بوضياف الخير،  -1

، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، باحث حديث التوظيفلفائدة ألاستاذ ال

 .700، ص0227، ديسمبر8، العدد0املجلد
 .704املرجا نفسه، ص -2
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بالنسبة لدوارات تحسين املستوى وتجديد املعلومات رغم اعتراف  -

القانون ألاساس ي لألستاذ الباحث به كواجب على إلادارة وألاستاذ، إال أن 

الواقا يشهد عدم الاهتمام به إال نادرا، فال ترصد له إلامكانيات املالية 

وما ينظم من . جل حتى في مخططات تسيير املوارد البشريةالالزمة وال يس

قبل بعض الجامعات يتم بناء على املجهودات الفردية ملسؤولي الجامعات 

 . وال يخضا ملتابعة الوصاية

بالنسبة للتربصات قصيرة املدى بالخارج، رغم ألاموال الضخمة التي  -

ا، إال أنها ال تحقق ترصد لها وإلاجراءات التي تخضا لها في منحها وتقييمه

آلاثار املرجوة منها، ففي أغلب ألاحيان تستغل للبحث عن املراجا إلنجاز 

ألابحاث الجامعية في إطار الدكتوراه أو التأهل الجامعي أو الترقية إلى رتبة 

أستاذ، واستعمالها كفسحة أو رحلة علمية لتغيير ألاجواء واكتشاف 

 .  ملستقبلةالنظام التعليمي والبحثي في الدول ا

أما بخصوص التكوين إلاقامي في بالخارج، فهو من نوع التكوين متوسط 

املدى يتعلق بإنجاز أطروحة الدكتوراه، يستفيد منه طلبة الدكتوراه وألاساتذة 

املساعدين، رغم ما تصرف عليه من أموال إال أن هذا النوع من التكوين يحقق 

كن املستفيدون منه من إنجاز ألاهداف املرجوة منه، حيث في الغالب يتم

أطروحات الدكتوراه ملا يتوفر من إلامكانيات البحثية في الدول املستقبلة وكذا 

 . تفرغ وانقطاع املستفيدون منه ملهمة البحث

وأخيرا بخصوص العطلة العلمية التي تمنح لألساتذة املحاضرين قسم أ 

لنظام البيداغوجي ملدة سنة لتجديد معارفهم من أجل املساهمة في تحسين ا

والتنمية العلمية الوطنية، فهي نادرة التطبيق، فهي ال تجسد في أغلب الجامعات 

 . والتخصصات لتكلفتها املالية وعدم اهتمام الجامعات بها رغم أهميتها

خالصة القول رغم وجود عدة أنماط من تكوين ألاستاذ الباحث، ورغم ما 

ت تتابا نتائجها وآثارها إال أن تأثيرها تصرف عليها من أموال ضخمة ووجود هيئا
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في الواقا محدود للنقائص التي ذكرناها، والنتائج إلايجابية املحققة كانت في 

 . مجال البحث العلمي أكثر منها في املجال التعليمي والبيداغوجي

 دور ألاستاذ الجامعي املكون في تحقيق الرقمنة والجودة : املطلب الثاني

الجامعي املكون تكوينا جيدا في مجال البيداغوجيا إن دور ألاستاذ 

والتعليمية وفي كيفية استخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال بالغ ألاهمية وألاثر 

 : 1على تحقيق الرقمنة وجودة التعليم العالي، ويظهر ذلك في الجوانب التالي

ي تنمية مهارات ألاستاذ في الجانب التعليمي والبيداغوجي بما يسهم ف -

جودة التعليم العالي، فاألستاذ في التعليم عن بعد في إطار الرقمنة ينتقل 

 من تلقين املعارف إلى توجيه وتنشيط العملية التعليمية، 

توفير بيئة تعليمية متزامنة وغير متزامنة تعتمد على التعلم الذاتي  -

والتفاعل، وهذا ما يحفز على التكوين والبحث بما ينعكس إيجابا على 

جات العملية التعليمية ويحقق أهداف التعليم والبحث في إطار مخر 

 الخطة العامة للدولة في التنمية بمختلف أبعادها، 

إثراء وتجديد املقررات الدراسية وإثرائها بصفة دورية وفق متطلبات  -

املعايير العاملية للجودة، ووفق متطلبات املهن والحرف املوجودة في سوق 

للجامعة بتبوء مكانة ضمن تصنيف الجامعات في العمل، وهذا ما يسمح 

العالم، وكذا يسمح لها بالتفتح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي بما 

 يساهم في التنمية بكافة أبعادها، 

ألاستاذ، : إقامة نظام فعال لالتصال بين مكونات العملية التعليمية -

وجي والتعليمي، ويشمل التواصل في إطار العمل البيداغ. الطالب، إلادارة

 وفي العمل إلاداري بين إلادارة وألاساتذة أو بينها وبين الطلبة، 

                                                             
 : أنظر للمزيد من التفاصيل حول آثار تكوين ألاستاذ الجامعي في تحقيق الرقمنة والجودة -1

، مداخلة في امللتقى الوطني املتعلقة ة التعليميةالرقمنة كآلية لضمان جودة العمليشلغوم سمير،  -

، 0202مارس  22، املنعقد في 2جامعة الجزائر-بدور الرقمنة في الجودة في التعليم العالي، كلية الحقوق 

 .  200-202ص
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تحقيق مزايا إلادارة الالكترونية في مجال التعليم، حيث توفر الاقتصاد  -

في الوقت واملال والجهد، فالتعليم يكون متاحا في جميا ألاوقات وبأقل 

 نات، التكاليف وسرعة في الحصول على املعلومات والبيا

املساهمة في بناء أنماط جديدة من التعليم على غرار التعليم الالكتروني،  -

فيمكن بواسطة الرقمنة وضا نظم تعليمية عن بعد لفئات ال تسمح لها 

 ظروف العمل أو البعد في متابعة التلعيم الحضوري، 

تحقيق جودة التكوين، حيث يساهم ألاستاذ املكون في إنجاح عملية  -

ريج دفعات من الكفاءات القادرة على رفا تحدي تنمية البالد التعليم وتخ

في جميا امليادين، فجودة التكوين أحد امليادين املستهدفة ضمن 

الاستراتيجية الوطنية للجودة في التعالي العالي حسب ما جاء في املرجا 

 . الوطني لضمان الجودة الذي تمت إلاشارة إليه سابقا

اذ الجامعي هو حجر الزاوية في تحقيق مشروع فخالصة القول تكوين ألاست

الرقمنة وبلوغ أهداف الجودة في قطاع التعليم العالي، فمهما كان حجم إلامكانيات 

املرصودة من أموال أو سائل إذا لم يوجد ألاستاذ املكون ال تتحقق الرقمنة 

والجودة، فإن وجدت بعض املظاهر فتبقى مؤشرات شكلية مظهرية ذات تأثير 

 . ود جدامحد

متطلبات تفعيل دور ألاستاذ الجامعي في تحقيق الرقمنة : املطلب الثالث

 والجودة

بعد إثبات ضرورة تكوين ألاستاذ الجامعي لتحقيق الرقمنة والجودة، 

 . نتطرق في هذا العنصر إلى متطلبات تحقيق التكوين الفعال الذي يفي بالعرض

امعي في تحقيق الرقمنة يمكن تصنيف متطلبات تفعيل دور ألاستاذ الج

متطلبات ذات صلة بالتكوين، متطلبات ذات صلة : والجودة إلى ثالث فئات

بوسائل العمل، ومتطلبات ذات صلة بتأثير التكوين على املسار املنهي وحقوق 

 . ألاستاذ الجامعي
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فيما يخص املتطلبات املتعلقة بالتكوين، فمن الضروري العمل على إصالح 

ن ألاساتذة الجامعيين، يؤدي إلى استغالل أفضل للموارد املالية شامل لنظام تكوي

 . املخصصة للتكوين، واملوارد البشرية ذات الكفاءة

بالنسبة للتكوين التحضيري أو ما يسمى باملرافقة البيداغوجية، تفعيله 

يكون بإثراء برنامجه بما يتفق ما املستجدات الحاصلة في ميدان التعليم، وتعيين 

خبراء لتجسيده ومتابعة تنفيذه، ويجب أن يشمل برنامج التكوين أفضل ال

ألاساتذة القدامى والجدد على حدا سواء، وتكون نتائج التقييم ذات تأثير على 

املسار املنهي لألساتذة الجدد من خالل إدراجها في تقييم التربص للترسيم، وعلى 

ايير الترقية إلى الرتب ألاساتذة القدامى من خالل إدراج نتائج التكوين ضمن مع

ويستحسن أن يعاد النظر في تسمية هذا النوع من التكوين، حيث يمكن . ألاعلى

 . تسميته بالتكوين القاعدي لألستاذ الباحث

الاهتمام بدورات تحسين املستوى وتجديد املعلومات أو ما يمس ى بالتكوين  

ة ضمن خطة املستمر، حيث يجب أن ترصد له إلامكانيات املالية والبشري

استراتيجية تتضمن أهدافا معينة، وتدرج هذه الدورات ضمن املخططات 

السنوية لتسيير املوارد البشرية، وتعقد بشكل دوري كل سداس ي، ما تحفيز 

 . ألاساتذة من مختلف الرتب على حضورها

إعادة النظر في التربصات قصيرة املدى أو ما يسمى بتحسين املستوى 

بطها بتحسين مستوى ألاستاذ في مجال اكتساب املعارف بالخارج، حيث يجب ر 

واملهارات وتعميق املعارف في تخصصه، وليس للبحث عن املراجا فقط، وتقييد 

شروط منحها بالحاجة إلى التكوين ورفا الطابا السياحي عنها، وتقييم نتائجها 

 . تقييما موضوعيا من قبل الهيئات العلمية التابعة للجامعات والوصاية

إصالح التكوين إلاقامي بالخارج، حيث ال يمنح إال للطلبة وألاساتذة الذين 

يبحثون في موضوعات أو تخصصات نادرة تحتاج السفر إلى الخارج، وتوسيعه إلى 

 . جانب التعليم ومناهجه، وال يقتصر فقط على البحث العلمي
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ذا أبعاد تفعيل العطلة العملية لألساتذة املحاضرين قسم أ، وجعلها تكوينا 

تتعلق بتحسين منظومة التعليم والبحث في كل جامعة، حيث يستفيد منها 

ألاساتذة الذين يحتاجون ملثل هذا التكوين، ورؤساء اللجان واملجالس العلمية 

 . واملسؤولون إلاداريون والبيداغوجيون 

أما فيما يتعلق باملتطلبات ذات الصلة بوسائل العمل، فال بد من توفير 

الضرورية لتجسيد الرقمنة وتجويد العملية التعليمية، ويمكن أن نذكر الوسائل 

 : منها ما يلي

إنشاء مصلحة تقنية في كل كلية أو قسم تضم مجموعة من املهندسين  -

والتقنينين لإلشراف التقني على الرقمنة والتعليم عن البعد، واملساهمة 

 ل، في تكوين ألاستاذة في مجال تكنولوجيا إلاعالم والاتصا

توفير قاعات لإلعالم آلالي مجهزة بأحدث الوسائل والعتاد للتكوين  -

 ورقمنة النشاطات البيداغوجية والتعليمية،

توفير أنترنت عالية الجودة وذات سرعة تدفق مناسبة تتوافق ما حجم  -

الاتصال الذي تجريه إلادارة وألاساتذة والطلبة داخل املؤسسات 

 الجامعية، 

خاصة بالدعم التقني والفني للعملية التعليمية، تسهر إنشاء خاليا تقنية  -

على مرافقة ألاساتذة في تسجيل الدروس املرئية ونشر مختلف املواد 

 التعليمية على ألارضيات الرقمية، 

أما املتطلبات ذات الصلة بتأثير التكوين على املسار املنهي لألستاذ الجامعي، 

ز لجلب الاهتمام بالدورات التكوينية، فيمكن ربط التكوين باملسار املنهي كمحف

فتدرج مثال كما سبقت إلاشارة نتائج التكوين القاعدي في ترسيم ألاساتذة الجدد، 

وفي ترقية ألاساتذة إلى مختلف الرتب، وتحتسب مدة الدورات التكونية كمدة 

كما يمكن أيضا اعتماد معيار املشاركة في . تخفيض للترقية في الرتبة أو الدرجة

دورات التكونية للتعيين في الناصب العليا إلادارية والبيداغوجية والترعح ال

 . لعضوية اللجان واملجالس العلمية
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إخضاع ألاستاذ في املجال البيداغوجي لتقييم شامل ذاتي ورئاس ي ومن قبل الطلبة 

زبائن املرفق العام للتعليم العالي
1 . 

وات لألساتذة كما يمكن أيضا من باب التحفيز تخصيص منح وعال 

واملهندسين والتقنيين الذين يساهمون في تطوير الرقمنة والتعليم عن بعد، 

 . ومنحهم أوسمة تشريفية وشهادات تحفيزية لحثهم على املزيد من البذل والعطاء

خالصة القول تفعيل دور ألاستاذ الجامعي لتحقيق والرقمنة والجودة ال 

اله وربطه باملسار املنهي لألستاذ، وكذا يتحقق بدون تفعيل التكوين بمختلف أشك

 .  توفير الوسائل التقنية والبشرية الضرورية إلنجاح العملية

 : الخاتمة

من خالل ما تقدم دراسته في هذه املداخلة يمكن تسجيل جملة من 

 : املالحظات والاستنتاجات هي

إن جودة التعليم العالي أحد أهم أهداف الجامعة في كل دول العالم،  -

فجودة التعليم التي تؤدي إلى جودة التكوين، وكذا جودة البحوث العلمية 

التي تؤدي إلى حل املشكالت في جميا املجاالت، أساس التقدم وتحقيق 

 التنمية املستدامة، 

من  0222اعتمدت الجزائر كباقي دول العالم نظام الجودة منذ سنة  -

ي التعليم العالي خالل إنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة ف

والبحث العلمي واملجلس الوطني للتقييم ولجان تطبيق الجودة على 

املستوى الجهوي وكذا خاليا ضمان الجودة في كل جامعة، كما تم إصدار 

 املرجا الوطني لضمان الجودة،  

                                                             
 : أنظر في أهمية تقييم أداء ألاستاذ - 1

- Michel LECOINTE, les différentes formes d'évaluation des enseignants : un 

inventaire et une préférence, cahiers du CREAD n°59-60, 2002, p265-275. 
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من معايير الجودة رقمنة العملية التعليمية واستعمال تكنولوجيا إلاعالم  -

ف أفراد ألاسرة الجامعية، وهذا ما يؤسس ألنماط والاتصال بين مختل

جديدة من التعليم كالتعليم الالكتروني التفاعلي، والتعلم الذاتي، وال 

شك أن هذا ينعكس باإليجاب على تنمية معارف ومهارات الطالب وبالتالي 

 تحقيق جودة التعليم والتكوين،  

في التعليم العالي، يعتبر التكوين أحد متطلبات تحقيق الرقمنة والجودة  -

فاألستاذ الكفء بيداغوجيا والكترونيا واملكون تكوينا كافيا هو جوهر 

 العملية التعليمية الرقمية،  

رغم اهتمام وزارة التعليم العالي بتكوين ألاستاذ سواء حديث التوظيف أو  -

املرسم إال أن عملية التكوين تعتريها الكثير من النقائص وهذا ما انعكس 

 .  الواقا على الرقمنة وجودة التعليم العالي سلبا في

وكإجابة على إلاشكالية املطروحة في هذه املداخلة يمكن القول أن تكوين 

ألاستاذ الجامعي بمختلف رتبه ضرورة قصوى، بل هو حجر الزاوية في تجسيد 

الرقمنة وتحقق جودة التعليم العالي، فمهما كان حجم الوسائل املادية والتقنية 

شرية التي ترصد لهذا املشروع سيكون تأثيرها محدودا إذا أغفل تكوين ألاستاذ والب

 . أو لم يعط هذا الجانب القدر الالزم من الاهتمام والرعاية

ولتفعيل تكوين ألاستاذ الجامعي كآلية تساهم في تحقيق الرقمنة وجودة 

 : التعليم العالي نقترح بعض التدابير

تقنية والبشرية الالزمة لتكوين ألاساتذة الجدد رصد إلامكانيات املادية وال -

والقدامى ومن جميا الرتب ما استغالل خبرة وتجربة ألاساتذة ذوي 

 الرتب ألاعلى، 

رسم خطة استراتيجية وطنية لتكوين ألاستاذ الجامعي وتكييف مهارته  -

ومعارفه في الجانب البيداغوجي والبحثي واستخدام وسائل تكنولوجيا 

 تصال في التعليم والبحث، إلاعالم والا
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ربط املسار املنهي لألستاذ الجامعي بالتكوين وما يحققه من نتائج في مجال  -

جودة التعليم، وتحقيق توازن في تقدم ألاستاذ في مساره املنهي بين الجانب 

 التعليمي والبحثي، 

إنشاء مصالح على مستوى الجامعات ههتم بالتكوين والرقمنة تعمل  -

 اليا الجودة والتقييم، بالتنسيق ما خ

تحفيز ألاساتذة ماديا ومعنويا وتوفير لهم الوسائل التقنية الضرورية  -

لتجسيد الرقمنة وتحقيق جودة التعليم العالي، وبالتالي املساهمة في 

التنمية بمختلف أبعادها من خالل مخرجات العملية التعليمية وكذا 

 . ألابحاث العلمية

 قائمة املراجع : 

، يتضمن تنظيم التكوين 20/20/0224املؤرخ في  290-24م الرئاس ي رقم املرسو  -2

 .0224لسنة  40وتحسين املستوى في الخارج وتسييرها، الجريدة الرسمية، العدد 

املتضمن القانون  20/20/0228املؤرخ في  28/202املرسوم التنفيذي رقم  -0

 .  0228لسنة  00دألاساس ي الخاص باألستاذ الباحث، الجريدة الرسمية،  العد

، يحدد كيفيات تنظيم 02/27/0220املؤرخ في  900القرار الوزاري رقم  -0

املرافقة البيداغوجية لألستاذ الباحث حديث التوظيف، صادر عن وزير التعليم 

 .العالي والبحث العلمي

أداء ومساهمة ألاستاذ الجامعية في جودة الباتول علوط وعبد القادر ونوقي،  -4

، الساورة للدراسات إلانسانية والاجتماعية، العدد السابا، جوان العالي التعليم

0228. 

املحدد لكيفيات تنظيم  210قراءة قانونية ملضمون القرار بوضياف الخير،  -0

، مجلة ألاستاذ املرافقة البيداغوجية لفائدة ألاستاذ الباحث حديث التوظيف

  .0227، ديسمبر8، العدد0دالباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجل

، د ار العلم للماليين، بيروت، الرائد، معجم لغوي عصري جبران مسعود،  -0

 .2990الطبعة السابعة، 
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الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير حسن البيالوي وآخرون، 

 .0220، دار امليسرة، عمان، طبعة الاعتماد

ة ملتطلبات الفاعلية وتميز مؤسسات التعليم دراسة تحليليحسين باشيوة،  -7

، مجلة العلوم الاجتماعية، العالي في الجزائر في ضوء ألاخالقية ألاكاديمية

 . 0228، 08، العدد20املجلد

د من .م.إشكالية جودة التكوين في نظام لحليمة قادري، نصيرة بن نابي،  -8

جلة علوم إلانسان ، مخالل تطبيق املرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي

 . 0227، جوان 00واملجتما، العدد 

الجودة في التعليم الجامعي وآليات ضمانها داخل مؤسسات رضوان بواب،  -9

، 22، مجلة الخلدونية للعلوم إلانسانية والاجتماعية، املجلد التعليم العالي

 .0229، 2العدد

، مداخلة في يميةالرقمنة كآلية لضمان جودة العملية التعلشلغوم سمير،  -22

-امللتقى الوطني املتعلقة بدور الرقمنة في الجودة في التعليم العالي، كلية الحقوق 

 . 0202مارس  22، املنعقد في 2جامعة الجزائر

معوقات تكنولوجيا املعلومات والاتصال في عبد الباقي عبد املنعم أبو زيد،  -22

ر الدولي ألاول حول استخدام ، املؤتممناهج املواد التجارية بالتعليم الثانوي 

 .  0227تكنولوجيا املعلومات والاتصال لتطوير التعليم قبل الجامعي، مصر، 

، مجلة دور ألاستاذ الجامعي في تحقيق جودة التعليم العاليليلى بتقة،  -20

. 0220، ديسمبر 22العلوم الاجتماعية وإلانسانية، العدد  

، مداخلة في امللتقى الوطني ر التقنيالرقمنة من املنظو مبرك عز الدين،  -20

جامعة -املتعلقة بدور الرقمنة في الجودة في التعليم العالي، كلية الحقوق 

.  0202مارس  22، املنعقد في 2الجزائر  

مشروع رقمية الدوريات -رقمنة الدوريات العربيةمحمد فتحي عبد الهادي،  -24

، 0، ع27هد الوطنية، مج، مجلة مكتبة امللك فبدار الكتب املصرية نموذجا

.0222نوفمبر  
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 :ملخص 

الجامعة كانت وال تزال من أهم املؤسسات في املجتما، فهي  مما ال شك فيه أن    

تمثل نقطة جذب علمي ومصدر إشعاع معرفي تنطلق منه أغلب ألافكار وآلاراء التي 

بيد أن الثبات على أسلوب أو نمط واحد في التعليم . تؤثر في محيطها إلاجتماعي

وال يتالءم . أحوال ألامم والشعوب، بات أمرا غير مبررولفترة زمنية طويلة رغم تغير 

ما واقا عصر املعلومات، مما انعكس سلبا على مجتما الجامعة واملجتما الذي 

هذه الورقة البحثية إلى معالجة واقا . تخدمه ومن هنا تبدأ إشكالية البحث

بشكل  التعليم إلالكتروني بالتعليم العالي بالجزائر بشكل عام وجامعة املدية

خاص، بالتطرق إلى التعليم إلالكتروني كمنهج مبتكر في التعليم العالي يتميز 

باملرونة وإلاقتصاد في الوقت والتكلفة والجهد، وتوصلت الدراسة إلى ضعف 

البنية التحتية املسخرة للتعليم إلالكتروني بجامعة املدية، وغياب ثقافة التعليم 

 على ذلك أوصت الدراسة بتوفير البنية . إلالكتروني لدى ألاساتذة والطلبة
ً
بناءا

التحتية املادية والتكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة، وتوفير برامج تكوينية لكل من 

ألاساتذة وإلاداريين والطلبة لضمان نجاح منظومة التعليم إلالكتروني بجامعة 

  .املدية

الجامعات   -م إلالكتروني التعلي  -التعليم العالي  -الرقمنة : الكلمات املفتاحية   

 جامعة املدية، الجزائرية

. Abstract: 

   There is no doubt that the university was and still is one of the most 

important institutions in society, as it represents a scientific attraction 

and a source of cognitive radiation from which most of the ideas and 

opinions that affect its social environment emanate. However, the 

لكتروني في ات رقمنة قطاع التعليم العالي من خالل التعليم إلامقاراب

 (دراسة ميدانية لجامعة املدية)الجامعات الجزائرية 

Approaches to digitization of the higher education sector through 

e-learning in Algerian universities(Field study of Medea 

University) 

 فوظيحم أمين :الدكتور 

 .جامعة املدية، الجزائر 

 

 
 



63 
 

persistence of one method or style in education for a long period of 

time despite the changing conditions of nations and peoples, it has 

become unjustified. It is not compatible with the realityof the 

information age, which has negatively affected the university 

community and the society it serves, and from here the research 

problem begins. This research paper deals with the reality of e-

learning in higher education in Algeria in general and Medea 

University in particular, by addressing e-learning as an innovative 

curriculum in higher education that is characterized by flexibility and 

economy in time, cost and effort, and the study found the weakness of 

the infrastructure devoted to e-learning at Medea University, and the 

absence of a culture of education. E-mail to the professors and 

students. Accordingly, the study recommended providing the physical 

and technological infrastructure and qualified human cadres and 

providing training programs for teachers, administrators and students 

to ensure the success of the e-learning system at Medea University. 
  Keywords: digitization - higher education - e-learning - Algerian 

universities - Medea University. 

: مقدمة    

ور الكبير واملتسارع في تقنية املعلومات وإلاتصاالت وإلاستخدام املتزايد إن التط      

للشبكة العنكبوتية في التعليم، ظهرت الحاجة املاسة إلى إعادة النظر في منظومة 

التعليم العالي لتتالءم ما التغيرات التي فرضتها البيئة التكنولوجية، التحول من 

إلى املدخل إلابتكاري للتعليم بتوظيف ( وجها لوجه)املدخل التقليدي للتعليم 

الوسائط التكنولوجية الحديثة وإلانترنت في عملية التعليم بظهور ما يسمى 

 تسعى إليه مؤسسات التعليم العالي 
ً
بالتعليم إلالكتروني، ويعد هذا ألاخير هدفا

لتبنيه وتجسيده على أرض الواقا لضمان جودة التعليم العالي وتلبية إحتياجات 

 .بر شريحة ممكنة من الطلبة في الزمان واملكان املناسبينأك

في واقا التعليم إلالكتروني "ومن ثم فإن هذه الورقة البحثية ستعالج إشكالية    

 :، من خالل املحاور التالية"التعليم العالي بإلقاء الضوء على جامعة املدية

 إلاطار النظري للتعليم إلالكتروني :املحور ألاول 

 التعليم إلالكتروني في الجزائر :الثانياملحور 

 التعليم إلالكتروني في جامعة املدية :املحور الثالث
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 إلاطار النظري للتعليم إلالكتروني : املحور ألاول 

 تعريف التعليم إلالكتروني: أوال

تعددت التعاريف املقدمة التعليم إلالكتروني، وفيما يلي نورد أهم هذه   

 :    التعاريف

- Sid Ahmed BENRAOUANE   : يعني التعلم عن طريق الوسائط

إلالكترونية أي استخدام شبكة إلانترنت والتطبيقات الجديدة لتكنولوجيا 

املعلومات والاتصال في عملية التعلم لتحسين عمليات اكتساب معارف جديدة أو 

تحديث املعارف الجديدة، ويستخدم التعليم إلالكتروني في البرامج الوطنية 

عليم، برامج التعليم العالي، برامج التدريب في املؤسسة وبرامج التدريب للت

 .                                            1املستمر

-  Bryn Holmes & :John Gardner  ستعمال إالتعليم إلالكتروني هو

التقنيات متعددة ألاوساط الجديدة والانترنت لتحسين جودة التعليم من خالل 

الحصول على املوارد والخدمات فضال عن التبادل والتعاون عن بعد، أي  تسهيل

 .2 الوصول إلى موارد التعلم عبر الانترنت في أي مكان أو زمان

- :Badrul Huda Khan  التعليم إلالكتروني هو منهج ابداعي مصمم بشكل

ي جيد، يركز على املتعلم، تفاعلي ويسهل بيئة التعلم ألي عخص، في أي مكان، ف

أي وقت باستخدام خصائص وموارد التكنولوجيا الرقمية املختلفة ما غيرها من 

 .3 أشكال املواد التعليمية تناسب بيئة تعلم مفتوحة، مرنة وموزعة

- Nicholas  : يعد التعليم إلالكتروني مجموعة من ألادوات التكنولوجية

ليم، حيث املختلفة التي تعتمد على شبكة املعلومات في تحقيق أغراض التع

                                                             
1
 Sid Ahmed BENRAOUANE 2011, Guide pratique du e-Learning : stratégie, 

pédagogie et conception avec le logiciel moodle, P4 
2
 Bryn Holmes & John Gardner 2006, e-Learning: Concepts & Practice , P14 

3
 Badrul Huda Khan 2005, Managing e-learning: design, delivery, implementation, 

and evaluation, P4 
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والتي تسمح بنقل املعلومات في أي ( الانترنت)تستخدم تكنولوجيا شبكة املعلومات 

  1 وقت وفي أي مكان وألي عخص في توصيل الخدمات التعليمية

من التعاريف السابقة يمكن تعريف التعليم الالكتروني على انه مدخل  -

الاتصال وإلانترنت تقنيات تكنولوجيا املعلومات و باستخداممبتكر في التعليم 

معارف جديدة بتوفير املرونة في إيصال  واكتسابلتحسين جودة التعليم 

 . املعلومات للمتعلمين في أي وقت وفي أي مكان، في أي مجال وأي مستوى تعليمي

 مبادئ التعليم إلالكتروني: انيثا

  : 2 للتعليم إلالكتروني مجموعة من املبادئ تتمثل فيما يلي

يقوم التعليم إلالكتروني على مبدأ هام وهو التفاعل،  (:Interactivity)التفاعل -

وأول أنواع هذا التفاعل هو تفاعل املتعلم النشط ما املحتوى، والنوع الثاني من 

التفاعل هو التفاعل الشخص ي والاجتماعي ما املعلم وألاقران، ويمكن أن يكون 

 .التفاعل متزامن أو غير متزامن

يبقى املتعلم املستفيد الوحيد من  (Learner Centered)تعلم التمركز حول امل-

التنوع في استخدام أدوات التعليم إلالكتروني، فقد ساهمت هذه ألاخيرة في 

التعمق في دراسة احتياجات املتعلمين وأنماط تعلمهم من اجل تصميم وتطوير 

ات التقويم املقررات التعليمية التي تناسب الغالبية العظمى منهم، فتنوعت أدو 

 .لتناسب أنماط استقبال املعرفة وتطبيق املهارات لدى املتعلمين

في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات الرقمية الهائلة، أصبحت  (:الدمج)التكامل-

ألادوات التقليدية التي اعتاد املدرسين وأساتذة الجامعات استخدامها داخل 

ا وإمكانياهها، حيث تحولت من الفصول والقاعات الدراسية مختلفة تماما في شكله

، وتكامل واندمج "النانو ميكرو "وإلى عالم " امليكرو "إلى عالم " املاكرو "عالم 

                                                             
استراتيجيات التطوير )، إدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 0222 سيد محمد جاد الرب  1

 .208صر، ص ، بدون طبعة، بدون دار النشر، م(ومناهج التحسين
، "الفلسفة، املبادئ، ألادوات، التطبيقات"، التعليم إلالكتروني 0228 حمدي أحمد عبد العزيز  2

 .31ص الطبعة ألاولى، دار الفكر، عمان، ألاردن،
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معظمها، مما أدى إلى تضاءل املسافات الزمنية واملكانية بين الحدود إلى درجة لم 

 .تكن موجودة من قبل

لى تنمية قدرات يعمل التعليم إلالكتروني ع :دعم وتعزيز دوافع التعلم املستمر-

املتعلم ودافعيته للمبادرة والاعتماد على النفس في التعليم املستمر، كما أن 

التكرار واملمارسة العملية من أهم الخصائص التي يعتمد عليها التعليم 

إلالكتروني، فاملتعلم يمكنه الرجوع إلى العديد من املجاالت في أي وقت إلى أن 

يحتاج إليها من خالل استخدام البرامج التعليمية  يكتسب املهارات واملعارف التي

الرقمية، وبالتالي نضمن وصول التعليم لكل متعلم حسب سرعته وقدراته في 

 .التعلم

التعليم إلالكتروني تعليم مرن، فهو يتيح الفرصة للمتعلم أن  :املرونة واملساواة-

وه الذاتي يتعلم في الوقت املناسب له، وفي املكان الذي يفضله، وحسب خط

 .وسرعته في التعلم

تعطي شبكة الانترنت الفرصة للمتعلم في التخاطب أو التفاعل ما : املوثوقية-

وإلاستعانة بالخبراء املتخصصين في حقل تعليمي ما، وكذلك الوصول إلى قواعد 

بيانات حقيقية واملشاركة في تطبيقات مباشرة، كل هذه العوامل تجعل عملية 

 .ية و موثوقية للمتعلمالتعلم أكثر مصداق

حيث يعمل املتعلمون سويا في حاالت دراسية ومشروعات  :التعلم الجماعي-

وتمارين عن بعد، ويساعد هذا املبدأ في تشكيل وتكوين ما يسمى بمجتما التعلم، 

 .الذي يحقق الرؤية الفلسفية للتعليم إلالكتروني

رية من سمات العصر الرقمي، يعتبر التغير املستمر سمة جوه :الحداثة وإلاجرائية-

ولكون التعليم إلالكتروني أداة من أدوات العصر الرقمي، فان مبدأ الحداثة 

. وإلاجرائية سيكون من أهم املبادئ التي تحكم سياق عملية التعليم إلالكتروني

فسيكون بمقدرة كل متعلم الحصول على أحدث املعلومات وأكثرها ارتباطا 

يتعلمه، والحصول على أحدث املعلومات سيزيد من  باملوضوع الذي يدرسه أو 

مصداقية وموثوقية التعليم إلالكتروني، ألامر الذي يؤدي إلى تفعيله وجعله أكثر 

 .إجرائية



67 
 

 البنية التحتية للتعليم إلالكتروني: رابعا

 :يتطلب التعلم إلالكتروني إعداد البنية التحتية املتكاملة آلاتية 

شروط املقدرة والرغبة وإلاستعداد واملهارة  ممن تتوفر فيهم :الطالب -

 .ويلبي عندهم التعلم حاجات أساسية

ممن تتوافر فيهم قابليات املعرفة بالتكنولوجيا  :أعضاء هيئة التدريس -

املستخدمة في إعداد وتوصيل املادة التعليمية، وممن يتفهمون سمات واحتياجات 

 .الطالب الذين يتلقون تعليمهم إلالكتروني

يشتمل على الحزم إلالكترونية املتكاملة التي تحتوي  :هاج إلالكترونياملن -

، ويتم إعدادها (النص والصورة والرسومات البيانية والتأثيرات الحركية)على 

بالتعاون ما خبراء في هذا الشأن لتوضيح طبيعة استخدام الوثائق الدالة وتدفق 

 .العمل وكيفية إجراء تحسينات عليها

لتي تركز على ألاسئلة املوضوعية واملقالية وإلانشائية ا :إلاختبارات -

ودراسات الحالة وتقديم الدعم الالزم للمتعلمين، بحيث يستطيا املتعلم الحصول 

، وكذلك اجراء املسح إلالكتروني (التغذية الراجعة)على نتيجة إلامتحان مباشرة 

 .ل عقباتهبعد فترة للتأكيد على مدى الفائدة املتحققة من التعلم وتذلي

على توفير الدعم الالزم إلكمال  :خبراء املعرفة والفنيون القادرون -

املبرمجون واملختصون واملهنيون ومهندسو : العملية التعلمية والتعليمية ومنهم

 (.صناع املعرفة)الحاسوب 

ممن تتوفر فيهم صفات الرؤية الحاملة واتخاذ القرارات  :عمداء الكليات -

 .قبل وإيجاد الحلول الابتكارية ملشاكلهاملتعلقة بنجاح املست

الالزمة لدعم حقوق امللكية الفكرية وحمايتها  :التشريعات القانونية -

 .وتأمين إجراءات ألامن والسالمة لها

من ألاجهزة واملعدات والبرمجيات وشبكات  توفير البنية التكنولوجية -

عرفة ومخازنها إلانترنت والاكسترانت واملكتبات إلالكترونية ومستودعات امل

 .والحكومات الالكترونية الداعمة لهذا التوجه
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من خالل تصفح النوافذ والبريد إلالكتروني  :استخدام التغذية الراجعة  -

 .وإلاجابة الفورية وغرف املحادثة والنقاش الجماعي

 مزايا تطبيق مدخل التعليم إلالكتروني: خامسا

الب املشاركين في عملية التعليم هناك العديد من املزايا التي يحصل عليها الط

 : 1 إلالكتروني ومنها

 :املالئمة والسهولة وإمكانية التوصيل 

حيث تظهر مزايا املالئمة والسهولة في عملية توصيل الخدمات التعليمية للطالب 

 :املشاركة في النظام كما يلي

 .تناسب املقررات العلمية ما جدول كل عخص مشارك -

 .مادي ال يتطلب التعليم حضور  -

التعليم يتوافق ما سرعة الشخص في تحصيل املعلومات واملهارات  -

 .واملعارف

ليس هناك ارتباط بمكان معين للتحصيل فقد يكون البيت، العمل،  -

 .الطريق أو غير ذلك

إمكانية قراءة املواد التعليمية عبر الانترنت أو إمكانية تنزيلها لقراءهها في  -

 .وقت الحق

 :التكلفة والاختيار 7.0

هناك العديد من املزايا املرتبطة بالتكلفة والاختيار في عملية تطبيق مدخل 

 :التعليم إلالكتروني والتي تتمثل في آلاتي

وجود برامج متعددة من بين نظام متسا للمقررات العملية املتاحة لكل  -

تخصص والتي تناسب إلاحتياجات املادية لتحمل تكلفة ومصروفات الدراسة عبر 

 .إلانترنت

جود برامج متعددة للتعليم إلالكتروني والتي تختلف من حيث منح و  -

 .الدرجات العلمية، ملمارسة مهن مختلفة، أو للحصول على شهادات متخصصة

                                                             
 .164-162، ص ، مرجا سابق0222 سيد محمد جاد الرب  1
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 .إمكانية الاستمرارية في التعليم -

 .إمكانية التسجيل في مقررات علمية بشكل فردي -

ما وجود بدائل متنوعة في السداد وتحصيل املصروفات بما يتناسب  -

 .ميزانية كل فرد ووفق احتياجاته

إمكانية الحصول على برامج تدريسية مؤهلة أو شهادات معادلة بتكلفة  -

 .أقل بكثير لو تم حصولها من خالل عمليات التعليم التقليدي

 :املرونة 7.0

تعد املزايا املرتبطة باملرونة في عملية توصيل خدمات التعليم إلالكتروني ذات 

احتياجات ورغبات املجموعات املستهدفة من ذلك  أهمية بالغة في تحقيق

 :ألاسلوب وتتمثل هذه املزايا في آلاتي

التعليم إلالكتروني يزود املشاركين باملعلومات واملهارات الالزمة وفق  -

 .تفضيالههم واحتياجاههم ورغباههم التعليمية

التي يتوافر لدى املشارك ( املقررات العلمية)إمكانية تخطي املواد  -

معرفة سابقة عنها ويتم التركيز على املوضوعات أو النقاط الهامة التي ( تعلمامل)

 .يجب أن يتعلمها فقط

إمكانية الاختيار الشخص ي للمقررات الدراسية وذلك وفق ميول وقدرات  -

 .التعليم التحصيلية

إمكانية استخدام أدوات تعليمية تتناسب ما كل أسلوب تعليمي يفضله  -

 .ته وقدراته وميولهاملتعلم وفق احتياجا

إمكانية إلاحتفاظ باملواد التعليمية بكافة وسائطها وأشكالها ليسترجعها  -

 .املتعلم ويستمتا بها كيفما يشاء وفي أي وقت
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 املشاكل التي تواجه عملية التعليم الالكتروني: ثامنا

هناك العديد من املشاكل والعقبات التي تحول دون تبني التعليم إلالكتروني 

 : 1بفعالية وكفاءة ومن أبرزها

خاصة في ألاماكن الريفية )ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعلم  -

من حيث تأمين ألاجهزة والشبكات وأساليب الاتصاالت الحديثة ( والصحراوية

 .وغيرها من متطلبات تلك البنية

سواء  عدم كفاية الكوادر البشرية املؤهلة تأهيال عاليا إلنجاح هذا التعلم -

أو الكوادر إلادارية والفنية ( الخ...مصممي التعليم، املعلمين،)الكوادر التعليمية 

 (الخ..إلاداريين، املهندسين،)

وشبكة الانترنت لدى النسبة  ضعف مهارات التعامل ما الكمبيوتر  -

 .الغالبة من الطالب واملعلمين

تطبيقات  حاجز اللغة، حيث أن اللغة املستخدمة بنسبة كبيرة في مجال -

 .الكمبيوتر وشبكاته هي اللغة إلانجليزية

ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعلم بالنسبة للفرد سواء من حيث شراء  -

 .ألاجهزة والبرمجيات أو من حيث الاتصال بشبكة الانترنت

للتعلم ( الخ...املعلمين، املوجهين،)املقاومة املحتملة من رجال التعليم  -

 .ة التي تأخذ صورة املمانعة والسلبية اتجاههإلالكتروني وهي املقاوم

صعوبة تطبيق الاختبارات الالكترونية إلحتمال سهولة الغش ما لم تتخذ  -

 .إجراءات معقدة ملنعه

إختراق محتوى التعليم الالكتروني وحدوث هجمات على املواقا الرئيسية  -

 .2في شبكة الانترنت تعد من معوقات هذا النوع من التعليم 

 

                                                             
بعة ألاولى، دار السحاب للنشر ، التعليم واملدرسة إلالكترونية، الط0227 طارق عبد الرؤوف عامر 1

 .76والتوزيا، مصر، ص
، الجودة الشاملة والجديد في التدريس، الطبعة ألاولى، دار الصفاء للنشر 0229 محسن علي عطية 2

 .170ص، والتوزيا، عمان، ألاردن
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 التعليم إلالكتروني في الجزائر: الثاني املحور 

 الجزائر وتجربة التعليم إلالكتروني: أوال

بالنسبة للتجربة الجزائرية في استخدام تكنولوجيا التعليم إلالكتروني عن بعد، 

الزالت في بدايتها و تراوح مكانها، قد يرجا ذلك لغياب الوعي بفعالية هذا النوع من 

رفا املستوى العلمي و التأهيلي للفرد، رغم ذلك إال أن  التعليم و مدى مساهمته في

و تجربة املركز  ،(EEPAD)التجربة الجزائرية بدأت مبكرة بمحاولة تجربة مؤسسة 

أول تجربة في ميدان التعليم إلافتراض ي،  (CNEPD) الوطني للتعليم املنهي عن بعد

املتواصل، التي أنشئت و التي الزالت قائمة، تتولى إلاشراف عليها جامعة التكوين 

 .موقعا افتراضيا تبث من خالله دروسا مكملة لطلبتها في بعض التخصصات

   املشروع الوطني للتعليم إلالكتروني في الجزائر : ثانيا

(rabe/pg_nationale_arab.phplearning/a-http://services.mesrs.dz/e) 

، 2006الذي تم إعداده في سبتمبر "2007تقرير ألاولويات والتخطيط لسنة "ضمن 

-2007ألاهداف إلاستراتيجية » سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برسم 

هدفين استراتيجيين فيما يخص تكنولوجيات إلاعالم والاتصال  « 2008-0092

 :وهما

 .ضبط نظام إلاعالم املتكامل للقطاع -2

 .إقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضوري -0

قصد تخفيف نقائص التأطير، من جهة، وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين، 

خال طرائق جديدة للتكوين والتعليم، تماشيا ما متطلبات ضمان النوعية، تم إد

لهذا تم إطالق املشروع . تتضمن إجراءات بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين

وتبنته عدة مؤسسات جامعية جزائرية والبالغ عددها  الوطني للتعليم إلالكتروني

جامعة، ويرمي هذا املشروع إلى تحقيق أهداف تتوزع على ( 26)ستة وعشرون 

 : ثالثة مراحل

وهي مرحلة استعمال التكنولوجيا، املحاضرات املرئية على  :املرحلة ألاولى -

الخصوص، قصد امتصاص ألاعداد الكبيرة للمتعلمين، ما تحسين محسوس 

 (على املدى القصير)ملستوى التعليم والتكوين 

http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
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تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة،  :املرحلة الثانية -

، وذلك قصد (التعلم عبر الخط أو التعلم الالكتروني)لى الواب تعتمد خاصة ع

 (على املدى املتوسط) النوعية تحقيق ضمان

هي مرحلة التكامل، وخاللها يصادق على نظام التعليم  :املرحلة الثالثة -

بواسطة قناة املعرفة، التي " من بعد"عن بعد ويتم نشره عن طريق التعليم 

ستفادة منها بكثير النطاق الجامعي، حيث تستهدف يتعدى مجال استعمالها والا 

أعخاص يريدون توسيا معارفهم، أعخاص : جمهورا واسعا من املتعلمين

العقد الثالث من أعمارهم، مرض ى  يحتاجون ألمور متخصصة، أعخاص في

 ...متواجدون في املستشفيات، أعخاص في فترة النقاهة، الخ

شبكة منصة للمحاضرات املرئية والتعليم  ويرتكز التعليم إلالكتروني حاليا على

الالكتروني، موزعة على غالبية مؤسسات التكوين، والدخول إلى هذه الشبكة 

 ARN : Algerian Research) ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث

Network.)  

 التعليم إلالكتروني في جامعة املدية: املحور الثالث

إلالكتروني قامت جامعة حسيبة بن بوعلي  في إطار املشروع الوطني للتعليم

 . الشلف بتبني التعليم إلالكتروني منذ حوالي ثالثة سنوات لتحسين جودة التعليم

 البنية التحتية للتعليم إلالكتروني بجامعة املدية: أوال

تعمل جامعة املدية على تسخير الوسائل وإلامكانيات املادية والبشرية الالزمة 

ليم إلالكتروني كما هو موضح في الجدول رقم، إضافة إلى ربط لنجاح عملية التع

، والجدول رقم يبين إحصائيات 0224منذ عام ( ARN)الجامعة بشبكة إلانترنت 

 .0227إستخدام إلانترنت بجامعة املدية حتى سنة 

 :إلامكانيات املادية -2

يم تتوفر جامعة املدية على إمكانيات مادية متواضعة الداعمة لعملية التعل

 إلالكتروني 
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 :إلامكانيات البشرية

 :الفنيين في إلاعالم آلالي -0.2

 .مهندس دولة في إلاعالم آلالي 07 -

 .تقني سام في إلاعالم آلالي 06 -

 :ألاساتذة-2-2

أستاذ من مختلف الكليات عن كيفية استخدام  61قامت جامعة املدية بتكوين 

علمية عبر ألانترنت، لكن التعليم إلالكتروني وكيفية وضا الدروس والنشاطات ال

 أستاذ فقط بتقديم الدروس في أرضية التعليم إلالكتروني 39قام 
نالحظ أن أغلبية ألاساتذة املتكونين في التعليم إلالكتروني باللغة الفرنسية  و 

أستاذ مقارنة باألساتذة املتكونين باللغة العربية، مما يدل على  35والبالغ عددهم 

تكنولوجيا والعلوم يهتمون بالتعليم إلالكتروني نظرا أن أساتذة الكليات ال

لتخصصهم املواكب باستمرار للتطورات التكنولوجية على عكس ألاساتذة العلوم 

 .إلانسانية وإلاجتماعية، والاقتصادية

 :إلانترنت -1

 احصائيات إستخدام إلانترنت بجامعة املدية: 04الجدول رقم 

 املجموع أخرى  الطلبة القاعات ATS ألاساتذة الكلية

 229 1 0 35 163 30 إلادارة العامة

 69 1 0 15 44 9 الحقوق 

 125 0 0 47 45 33 الاقتصاد

 368 4 88 31 48 197 التكنولوجيا

 791 6 88 128 300 269 املجموع
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 التعليم إلالكتروني بجامعة املدية: ثانيا

 :لجامعةكيفية الدخول إلى أرضية التعليم إلالكتروني الخاصة با -2

من أجل تصفح موقا التعليم إلالكتروني بالنسبة للطالب يتم تسجيل الدخول 

بواسطة إسم املستخدم وهو رقم التسجيل الطالب بالجامعة وكلمة املرور وهي 

 تاريخ إلازدياد 

 في بداية رقم التسجيل 0نحذف 

   230050502: إسم املستخدم

 1992/08/10: كلمة املرور

عدد املسجلين في  فإنالدروس على أرضية التعليم إلالكتروني أما بالنسبة لوضا 

 :أرضية التعليم إلالكتروني

 .أستاذ 911 -

 .طالب 24600 -

 :املحاضرات والنشاطات العلمية -0

 املحاضرات  2-1

أما فيما يخص املحاضرات والنشاطات العلمية املوضوعة على أرضية التعليم 

ي ألارضية خالل السنة الجامعية أن عدد املحاضرات املوضوعة ففإلالكتروني 

 محاضرة لترتفا بخمسة محاضرات  88بلغ عددها  2012-2013

وهذا راجا ( محاضرة واحدة باللغة العربية وأربعة محاضرات باللغة الفرنسية)

لعدم تكوين أساتذة جدد، وتمسك ألاساتذة بالطريقة التقليدية في التعليم خاصة 

 .إلاقتصاديةأساتذة كلية العلوم إلانسانية و
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 (:vision conférences)املحاضرات املرئية  2-2

 2013 املحاضرات املرئية بجامعة املدية سنة(: 05)الجدول رقم 

 امللتقيات عبر الانترنت (vision conférences)املحاضرات املرئية  

فترة 

2013 

 04 دولية وطنية

03 02 

 املديةمصلحة التعليم إلالكتروني بجامعة : املصدر

 من خالل الجدول يتبين أن جامعة املدية تنظم محاضرات مرئية وطنية ودولية   

(vision conférences)  إضافة إلى امللتقيات باإلشتراك ما أساتذة من الجامعات

مما يساعد على تبادل -الفرنسية وإلاسبانية والواليات املتحدة الامريكية-الدولية

ميدان البحث العلمي، لكن تبقى هذه الجهود  املعارف والتطورات الحاصلة في

 .ضعيفة

 :محاضرات دولية 2-3

 Learners TVقامت مصلحة التعليم إلالكتروني بجامعة املدية بإضافة موقا    

يحتوي على محاضرات دولية في جميا التخصصات في شكل فيديو أو عروض 

 الباوربنت 

 :خاتمة

 :من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى    

ف تطبيق التعليم إلالكتروني في الجامعة الجزائرية، و يرجا هذا ضع -

الضعف إلى عوامل تقنية متعلقة بتـأخر البنية التحتية للشبكة العنكبوتية، و 

عوامل بشرية تتعلق بنقص املهارات و الكفاءات البشرية و نقص الثقافة 

ث من التعليم إلالكترونية، و قلة الوعي و التحفيز إلستخدام هذا النوع الحدي

 . سواء من طرف ألاستاذ أو من طرف الطالب

إلامكانيات املادية واملالية املسخرة لدعم التعليم إلالكتروني بجامعة  -

 .املدية غير كافية باملستوى املرغوب

إن أساتذة كلية العلوم إلانسانية وإلاجتماعية أقل وعيا وإدراكا للتعليم  -

 .لتكنولوجيا والعلومإلالكتروني مقارنة بأساتذة كليات ا
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غياب ألايام الدراسية واملحاضرات للترويج بأهمية التعليم إلالكتروني  -

 .لألساتذة والطلبة على مستوى جامعة املدية

 

 : قائمة املراجع

  :باللغة العربية

الفلسفة، املبادئ، "، التعليم إلالكتروني 0228 حمدي أحمد عبد العزيز -2

 .ألاولى، دار الفكر، عمان، ألاردن ، الطبعة"ألادوات، التطبيقات

، إدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 0222 سيد محمد جاد الرب -0

 .، بدون طبعة، بدون دار النشر، مصر(استراتيجيات التطوير ومناهج التحسين)

، التعليم واملدرسة إلالكترونية، الطبعة ألاولى، 0227 طارق عبد الرؤوف عامر -0

 .لنشر والتوزيا، مصردار السحاب ل

، املدخل إلى إدارة املعرفة، الطبعة ألاولى، دار 0220 عبد الستار علي وآخرون -4

 .املسيرة للنشر والتوزيا، عمان، ألاردن

، الجودة الشاملة والجديد في التدريس، الطبعة 0229 محسن علي عطية -0

 .ألاولى، دار الصفاء للنشر والتوزيا، عمان، ألاردن

 .ديةحة التعليم إلالكتروني بجامعة املمصل   -0

  :باللغة الاجنبية

1- Sid Ahmed BENRAOUANE 2011, Guide pratique du e-

Learning : stratégie, pédagogie et conception avec le logiciel moodle, 

Dunod, Paris. 

2- Bryn Holmes & John Gardner 2006, e-Learning: Concepts & 
Practice, SAGE Publications, London. 

3- Badrul Huda Khan 2005, Managing e-learning: design, delivery, 

implementation, and evaluation, Information Science Publishing, 

USA.     
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 :ملخص

 ُيعرف التعليم من جديد نمط لتبني مضطرة نفيها الجزائرية الجامعة وجدت 

 كورونا فيروس نتشارا بسبب الصحي الحجر فرض إقرار بعد إلالكتروني، بالتعليم

 املوجهة ألاعمالو املحاضرات فتحولت الدراس ي، البرنامج ستكمالا أجل من وذلك

 .معينة تطبيقات ستعمالا عبر الرقمي الفضاء إلى الكالسيكية الحضورية

  تواجه الجزائرية الجامعة أصبحت وقد
ً
  تحديا

ً
 مواكبة حتمية في يتلخص حقيقيا

  ،العصرنة متغيرات
ً
 توفير خالل من تصالوالا إلاعالم لتكنولوجيا الكبير للتطور  نظرا

 على بعد عن التعليم تحقيقو  الرقمي التحول  عملية لتسهيل الرقمية املنصات بعض

 ".بروجرس منصة"و "مودال منصة" رأسها

 جودة ضمان واقا، رقمي،ال التحول  تحدي، الجزائرية، الجامعة: الكلمات املفتاحية
Abstract :  

 

The Algerian university found itself forced to adopt a new style of 

education, known as the electronic education, after the approval of 

quarantine caused by the spread of corona virus, in order to complete 

the academic program. The lectures and classical presence oriented 

works have turned into the digital space, in which specific 

applications were used. 

The Algerian university became facing a real challenge of getting 

rid of the inevitability to keep up with modernization changes because 

of the great development of information and communication 

technology, in which several digital platforms were made to facilitate 

digital transformation and ensure distance education including: 

moodle platform and progress platform.  

Keywords: the Algerian university, challenge, digital transformation, 

reality, to guarantee a quality. 
education. 

 جودة لضمان واقع ضرورة الرقمي، التحول  تحدي في الجزائرية الجامعة
 .حقيقية

 

Algerian university is in challenge of the digital transformation,  
A real necessity to ensure real (genuine) quality . 

 خواص نصيرة، : الدكتورة

 .، الجزائر1الجزائر جامعة  ،الحقوق كلية 
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 مقدمة

 إذ امليادين، مختلف في املجتما في جذريةو  حديثةو  عميقة تحوالت العالم يشهد

 .زدهارهااو  الدول  قتصادا لنمو أساسية عامة أولية مادة التكنولوجيا أضحت

  ملحة ضرورة أنواعها بكل التكنولوجيا أصبحت قدف
ً
 الفرد يشهده ما ما خاصة

 قتصادية،ا جتماعية،ا املجاالت، شتى وفي حياته في كبيرين تفاعلو  مواكبة من

 الحديثة املجتمعات في إلالكترونية الوسائل تطورت فكلما وسياسية، ثقافية

 .التكنولوجيا يةأهم زادت للبيانات الرقمية املعالجة في ستخدامهااو 

  أكثر للتكنولوجيا الكبيرة الحاجة وكانت
ً
 منذ كورونا فيروس إنتشار ما إلحاحا

 املجاالت مختلف وفي الدول  لجميا الوحيد امللجأ أصبحت حيث 0202 مارس شهر

 ألاطوار جميا في الدراس ي البرنامج ستكمالا هو الكبير التحدي كانو  الجزائر، منهاو 

 الجودة ضمان ما مجبرة الرقمنة الجزائرية الجامعة دخلت إذ العالي التعليم وخاصة

 منصة" رأسها على الرقمي التحول  لتسهيل الرقمية املنصات بعض توفير خالل من

 بين وتكامل بتكاثف إال يكون  أن يمكن ال ألامر هذا ونجاح ،" ليرنيينغ - إي"و "مودال

 العالي التعليم وزارة من خاصة ايةرع ما( الطلبةو  ألاساتذة إلادارة،) الفاعلة ألاطراف

 .العلمي البحثو 

 : التالية إلاشكالية نطرح تقدم ما ضوء على

 للجامعة الرقمي التحول  مواكبة أجل من توفيرها الواجب آلاليات هي ما

  الجزائرية

 ومستمرة؟ حقيقية جودة لضمان

 :مباحث ثالثة إلى البحث هذا سأقسم إلاشكالية هذه عن لإلجابة

  الجامعة نجدة في تصالالاو إلاعالم تكنولوجيا: ألاول  املبحث
ً
  للجودة ضمانا

 الجامعي للتعليم الرقمي للتحول  املساعدة ألاساسية الرقمية ألادوات: الثاني املبحث

 التعليم مجال في الحديثة التكنولوجيا ستعمالا عوائقو  واقا: الثالث املبحث

 الجامعي

 . التحليلي الوصفي املنهج سأتبا املباحث هذه لدراسة
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  الجامعة نجدة في الاتصالو إلاعالم تكنولوجيا: ألاول  املبحث
 
 للجودة ضمانا

  التعليمية الاتصالو إلاعالم تكنولوجيا تعريف: أوال

 إلالكتروني، البريد) الحديثة التعليمية التطبيقية البرامج مختلف بها يقصد

( والفيديو الصور  معالج ددة،املتع الوسائط وألانترنت، والجداول  النصوص معالج

 العروض أجهزة، التفاعلية السبورة، الحاسوب مخابر) الحديثة وألاجهزة واملواد

 .التعليم ميدان في استعمالها املمكن الرقمية ألادوات كل أو( إلالكترونية

 
 
  الجودة تعريف: ثانيا

 ترامحا ضمن قتصاديةالا املؤسسات في بالجودة ألامر بادئ في الانشغال كان

 إلى الجودة مبادئ ستخداما متّد ا ثم، الزبون  إرضاء نحو تجاهالاو التنافس

 (.الجامعية املراكزو  املعاهد، العليا املدارس، الجامعات) العالي التعليم مؤسسات

 بهدف إلاجراءاتو املعايير  من مجموعة إلى التربوي  املجال في الجودة تشير

 املواصفات إلى وتشير ،التعليمي وجاملنت في املستمر التحسين إلى تنفيذها

 نتائج لتحقيق متكاملة أساليبو  أدوات توفر ما املنتوج هذا في املتوقعة الخصائصو 

 .مرضية

 و 
ُ

ف َعرَّ
ُ
 التطوير مستمرة إدارية إستراتيجية"  أّنها على العالي التعليم جودة ت

 تخريج أجل من وذلك، املبادئ من مجموعة على معتمدة التعليمية املؤسسة تنتهجها

 النمو جوانب كافة من الجودة من مستوى  أعلى على الطالب هوو  الرئيس ي مدخلها

قيةو  الاجتماعيةو النفسيةو  العقلية
ُ
ل
ُ
 يصبح يأن الطالب إرضاء بغية وذلك، الخ

 
ً
 هذا من املستفيدة املجتما أجهزة كافة إرضاءو  العمل سوق  في تخرجه بعد مطلوبا

خَرج
ُ
 .(1)"امل

                                                             
املفاهيم، )السياحة البيئية املستدامة في مصر أحمد حسني رضوان، أحمد يحي إسماعيل،  (1)

، مقال منشور على خط الانترنت، بدون سنة نشر، (، إلامكانات ومقترحات الاستغاللالفرص

 .2ص
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 إتخاذ من بّد  ال حقيقية،و  واقعية بصفة العالي التعليم في ودةالج تتحقق لكيو 

 عملية عن تعبر التي" الجودة ضمان"ب  عليه ُيطلق ما أو ألاخيرة هذه تضمن إجراءات

، العالي التعليم مؤسسات نظام جودة ضمانو  مراقبة تستهدف مستمرة دائمة

 التعليم برامج، بالطال، التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة سواء املستوى  تحسينو 

 مراكزو  املخابر  كتوفير) للتدريس املستخدمة الوسائل، و املالئم واملناخ املناهج،و 

 (.لخا ...الالئقة التدريس قاعاتو  الرقميةو  العادية املكتباتو  الحاسوب

 و 
ً
 ضمان خلية" إنشاء تم الجزائرية الجامعية باملؤسسات التعليم لجودة تحسينا

 تبقى توصياههاو  تقاريرهاو  جتماعاههاا كل لكن، و امعةج كل مستوى  على"  الجودة

 .ورق على حبر

 
 
  العالي التعليم تعريف: ثالثا

 شهادة على املتعلم حصول  بعد الثانوي  التعليم مرحلة يلي الذي التعليم هو

 الطالب تلقين هدفه، العليا املعاهدو  الجامعية املؤسسات تقدمه، البكالوريا

  يكون  حتى التقنياتو  املعارفو  ماتاملعلو  أنواع كل تدريبهو 
ً
  فردا

ً
  إيجابيا

ً
 في مساهما

 .(1)املجتما

  الاتصالو إلاعالم تكنولوجيا عصر في أصبح الافتراض ي العالي التعليمو 
ً
 مفتاحا

 
ً
 و  هاما

ً
  محركا

ً
 .العالم في دولة أي لنجاح أساسيا

 الافتراضية أو إلالكترونية الجامعة: رابعا

 والارتباط املعرفة لنشر كوسيلة نترنتألا  تستخدم جديدة مؤسسات وهي

 التواصل سرعة من تمكنها التي الجامعة منتديات على تعتمد ما وغالبا بالطلبة،

  وتفتح
ً
  مجاال

ً
 .(2)وألاساتذة الطلبة بين والحوار للنقاش مباشرا

                                                             
، واقع استخدام تكنولوجيا إلاعالم والاتصال التعليمية من وجهة نظر أساتذةوليد بخوش،  (1)

، 2017، ديسمبر 31جامعة أم البواقي، مقال منشور في مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية، العدد 

 .البواقي، الجزائر أم
، دراسة وصفية تحليلية التكنولوجيات الجديدة إلعالم والاتصال في التعليمعقيلة أوطيب،  (2)

 .2006-2007للتعليم عبر ألانترنت، شهادة املاجستير في علوم إلاعالم والاتصال، جامعة الجزائر، 
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 إذ كورونا، فيروس انتشار ما كبير بشكل إلالكترونية الجامعة أهمية وظهرت

 بتواصل وذلك بعد، عن إلالكتروني التعليم على العالم تجامعا معظم عمدت

 من الافتراض ي، التعليمي العالم هذا إلى مجبرة دخلت والجزائر الطلبة، ما ألاساتذة

 جامعة منها تعليمية، رقمية ملنصات الجزائرية الجامعات كل تخصيص خالل

 .الحقوق  كلية 1 الجزائر

 والجزائر العالم بها يمر التي ّساسةالح الصحية املرحلة هذه كذلك أظهرت وقد

 التعليم بينها من العام الشأن تسيير في وألانترنت الجديدة التكنولوجيا أهمية مدى

 العمل ضرورة على الجامعات أجبر ما الجامعي التعليم وخاصة. أطواره بجميا

 التعليمة البرامج استكمال أجل من الزمن مسارعةو  الرقمي للفضاء الفعلي للتحول 

 املنصات عبر للدروس الطلبة متابعة خالل من الجودة بنفسو  ألاطوار  لجميا

 تحد هناك كان ذلك إلى ضف، ألاكبر التحدي هو هذاو  إدراكهاو  فهمها ما الرقمية

 .لخا ...الدكتوراهو  املاستر  مذكرات مناقشةو  بعد عن الامتحانات إجراء هوو  آخر 

 للتعليم الرقمي التحول  على ملساعدةا ألاساسية الرقمية ألادوات: الثاني املبحث

 الجامعي

 من بّد  ال رقمي جامعي تعليم إلى كالسيكي جامعي تعليم من نتقالالا  أجل من

 . رقمية وأدوات تكنولوجية تطبيقات توافر

 
 
  العالي التعليم في تصالوالا إلاعالم الجديدة التكنولوجيات تطبيقات: أوال

 ألانترنت رأسها علىو  الراهنة تصالالاو إلعالم الجديدة التكنولوجيات تتميز

 يصبح أن املرسل بإمكان حيث، ألادوار تبادل إمكانية خالل من ذلكو  بالتفاعلية

 .تصاليةالا العملية في مشاركاو  مستقبال 

 التي" املتعددة الوسائط" التطوير ثورة شملتها التي التقنياتو  الوسائل بين منو 

 .الصورةو  الصوت مثل تصالالا طوسائو  وسائل من جملة ستخداما تعني

عّرفو 
ُ
 النصوص دمجو  عرض في الكمبيوتر استخدام" أنها على كذلك ت

 ".بالتفاعل للمستخدم تسمح أدواتو  بروابط الصوتو  الصورةو  الرسوماتو 



82 
 

 و 
ً
 من ناتجة أنها يرى  من فهناك املتعددة الوسائط تقدمها التي للخدمات نظرا

 تصاالتالا، الرقمي بنظامه آلالي إلاعالم نجد حيث، مختلفة عناصر ثالث ترابط

 أو الصوت طريق عن تصالالا من يمكننا الترابط فهذا، البصري  السمعي وميدان

  بهما أو الصورة
ً
 .معا

 أن التجارب أثبتت حيث، املتعددة الوسائط تطبيقات أهم من التعليم يعتبرو 

 املشاهدةو  إلالقاءو رفةاملع من باملائة 20 إلانسان ُيكسب ستماعالا  خالل من التعلم

  بقائهو  الفرد لدى التعلمو  التعليم بتعميق يسمح ما هذا، و باملائة 42
ً
  زمنا

ً
، طويال

 مرئي هو ما ما يتعامل أن يجب عليها كان مرحلة أي فيو مستواه كان مهما فاملتعلم

 املعلم كفاءة كانت مهماو  ألاحيان بعض في تعجز التقليدية فالطرق ، مسموعو 

 .ستيعابالا و للفهم املادة تقريب عن الشرح ىعل قدرتهو 

 ما إلى يضافو  التعليمية العملية جودة تحسين يتم التكنولوجيا هذه فبفضل

 هو التعليم مجال في تصالالاو لإلعالم الجديدة للتكنولوجيا آخر نموذج سبق

 .(1)اله متناهي ال مصدرو  املعلومات لتخزين وسيلة هي التي" لألنترنت العاملية الشبكة"

 أجزاء أكثر، و املعلومات مصادر إلى الوصول  إمكانية هو خصائصها أهم ومن

 .الواب شبكةو  إلالكتروني البريد هي ستخداماا ألانترنت شبكة

 الحوارات التعليم في ألانترنت على الحاضر الوقت في يعتمدو  العالم عتمدا قدو 

 التجارةو  بعد عن لوماتاملعو  البياناتو  الرسائل تبادلو  املرئية املؤتمرات عقدو 

 .يلغيان الزمانو  املكان فحاجزي ، إلالكترونية

 :قوهها نقاط إلى ستناداا التعليم في ألانترنت ستخداما يتم أنه إلى إلاشارة وتجدر

 ممكن قدر أكبر تصيفو  ستخراجاو  تخزينو  حفظو  ستقبالا على الشبكة قدرة -

 أماكنو  متعددة جنسيات من افيه املشتركين لألفراد فرصة إتاحةو  ،البيانات من

 إلالكتروني البريد ستعمالاب معينة موضوعات حول  التفاهمو  للتواصل متفرقة

 .جتماعيالا  التواصل مواقاو 

                                                             
عهد الوطني للبحث في التربية، مجلة بحث وتربية، مجلة جزائرية للبحث التربوي، صادرة عن امل (1)

، ملف تكنولوجيا  إلاعالم والاتصال في خدمة 2011، سنة 2أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، العدد 

 .9التربية، ص
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 بطريقة موضوعاههمو  أبحاثهم إعداد على الباحثينو  العلماء مساعدة إمكانية -

 .فعالةو  سريعة

 صوت ،كتاب، مذكرة كان ءسوا البرامج تخزينو  تخزينهو  املستندات تبادل سهولة -

 .صورة أو

 .أعخاص عدة أو عخص ما التشاور و  الحديث إمكانية -

 أثناء التدريب، بعد عن التعليم ألانترنت ستخداماب إفادة ألاكثر التطبيقات ومن

 .العمل

 :املعلمو  املتعلم على ألانترنت شبكة آثار - 2

 :للمتعلم بالنسبة - أ

 بعض عرض، و الغير ماو  املعلم ما املحادثة نتألانتر  ستخداماب للمتعلم يمكن -

 . التجارب

 . ألانترنت على به خاصة صفحات بتكاراو  مشاريا بتنفيذ للطالب تسمح -

، ما لظروف يتخلفون  الذين الطالب مشكالت حل إمكانية ما إلانترنت عبر املحادثة -

 .التعليم مرونة خالل من

 .علماملتو  املعلم بين التعاون  مستوى  رتفاعبا -

 .بنفسه الطالب ثقة زيادة -

 : للمعلم بالنسبة - ب

 . امللقن أو امللقي ليسو  املرشد بمثابة يصبح -

، ألانترنت عبر العلمية املادة وضا يمكن إذ، الدراسية بالساعات التقيد عدم -

 .وقت أي في عليها الحصول  الطالب يستطياو 

، التدريسو  الشرح طرق  في حديثو  جديد هو ما كل على ألانترنت عبر املعلم يتعرف -

 .التعليمية املناهجو 

 .املسموعةو  املصورة البرامج خالل من الطالب نتباها جذب -

 .التعليمية املشاريا في الطالب مشاركة إمكانية -
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 عن ألافكار تبادل بغرض دول  عّدة أو الواحدة الدولة داخل املعلمين بين التواصل -

  .لسكايبا خدمةو  بعد عن املؤتمرات طريق

 .بالتدريس الخاصة فتراضيةالا  العلمية املؤتمرات حضور  على املعلم تساعد -

 :إتقانها الطلبةو  الجامعي ألاستاذ على يجب التي البرامج -0

 البرامج إتقان الدروس تلقيو  إللقاء الطلبةو  الجامعيين ألاساتذة على يجب

  :التالية

 .للطلبة املقياس ى محتو  إرسال في إلالكتروني البريد ستخداما -

 .ألانترنت عبر تعليمي إلكتروني موقا متالكاو  الفيسبوك ستخداما -

 .العلمية أعمالهم لتقديم للتكنولوجيا الطلبة ستخداما -

 املحاضرات وضا أجل من مودال التعليمية الرقمية املنصة إلى الدخول  معرفة -

 . معهم النقاش منتدى فتحو  الطلبة ما التواصلو 

 ثانيــــ
 
  التعليمية الرقمية ألادوات أهم :ـــــا

 التي الرقمية ألادوات بأنها التعليمية تصالالاو إلاعالم تكنولوجيا عّرفنا أنو  سبق

 فيما أهمها إجمال يمكن، و التعليم بغرض املعلومات تخزينو  معالجة في تستعمل

 :يلي

 : للتعلم الرقمية الفضاءات -2

 كالطلبة لولوجها محددين ملستخدمين سمحت مؤمنة رقمية بوابة عن عبارة هيو 

 إلكتروني حساب إنشاء ما التخصصو  الدراسية السنة تحديد خالل من، ألاساتذةو

 ستحداثاب 2 الجزائر جامعة الحقوق  كلية عتمدتها ما هذا، و املعلومة على للحصول 

 إلى الرقمية الفضاءات أو املنصة هذه ههدف، و الدروس الطلبة لتلقين رقمية منصة

 في الطلبة متابعةو  ،املعلومة تحديث، و ألاساتذةو الطلبة بين التواصل توطيد

 .تعليمية بدائل خلق إمكانية ما التعلم لتحسين الجديدة التكنولوجيات ستعماالتا

 



85 
 

 :التعليمية البرمجية -0

 تفاعلي برنامج هو، و الحاسوب عبر بالتعليم يتعلق معلوماتي برنامج معناهاو 

م مّوجه
ّ
 رقمي سند بأنه تعريفه يمكن كما، معين موضوع حول  املعرفةو  لمالع لتعل

 .إعالمي برنامج ستعمالاب التكوين هدفه

 : الرقمي الخط عبر التعلم -1

 إلاعالم املتعددة التكنولوجيا ستعمالا" عن أّنه على ألاوروبي إلاتحاد فهيعرّ 

 من خدماتو  مصادر  إلى املرور بتسهيل التعلم نوعية لتحسين ألانترنت عبر الحديثة

 .بعد التعاون و  للتبادل أخرى  جهة من، و جهة

م
ّ
، بعد عن التكوين يخص تكنولوجيو  بيداغوجي إجراء الرقمي الخط عبر التعل

 .(1)"باملؤسسات التكوين، الجامعي التعليم

 :ألارضيات عبر التعلم قاعّدة -4

 اتيجياتإستر  بناء يسهل الذي التعليمي باملحتوى  مزود واب موقا عن عبارة

 .إفتراضية بيداغوجية

 :التفاعلية البيضاء السبورة -5

 بدأ قد، و التصويري  البث جهازو  للمس القابلة الشاشة مزايا بين يجما جهاز هي

 نانس ي" و" مارتن ديفيد" من كل قبل من 1987 عام السبورة هذه تصميم في التفكير

 املتحدة الوالياتو  كندا في التعليم تكنولوجيا في الرائدة الشركات إحدى في" نولتون 

 شركة قبل من تفاعلية بيضاء سبورة ألول  الفعلي إلانتاج كانو   .(2)ألامريكية

 1991 عام" سمارت"

                                                             
 .9مجلة بحث وتربية، مرجا سابق، ص (1)
 .10مجلة بحث وتربية، مرجا سابق، ص (2)
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 أقالم أربعة على تشتمل بيضاء شاشة من التفاعلية البيضاء السبورة تتكون و 

 وفي ،ي التصوير  البث بجهازو  بالكمبيوتر  توصيلها يتم، إلكترونية مّساحةو  إلكترونية

ركب محاضرة الفيديو ستخداما في الرغبة حالة
ُ
 .السبورة على الكمبيوتر ما كاميرا ت

 :يلي ما التفاعلية البيضاء السبورة ستخداما مميزات أهم بين منو 

 ما التفاعلية البيضاء السبورة باستعمال إذ، املاديةو  املالية املواردو  الوقت توفير 

 شرحها املراد الكلمة كتابةو " بوك النوت" امجبرن على الضغط سوى  ألاستاذ على

 .بسهولة ألانترنت شبكة استغاللو 

 الدروس عرض إعادةو  تسجيل في التفاعلية البيضاء السبورة استعمال يساهم 

 .حضورهم تعذر الذين الغائبين للتالميذ إلايميل عبر إرسالها أو طباعتها أو

 خدمة التفاعلية البيضاء السبورة تقّدم  
ً
 باستخدام بعد عن التعلم هيو  جدا

 طريق عن املختلفة امللتقياتو  الندوات عرض يتم حيث محاضرة الفيديو تقنية

  .ألانترنت شبكة

 الجزائر  في العالي التعليم مجال في الرقمي التحول  وعوائق واقع: الثالث املبحث

 مفتاح وإلاتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا عصر في التعليم أصبح لقد
ً
  ا

ً
 هاما

 
ً
  ومحركا

ً
 .العالم في دولة أي لنجاح أساسيا

 عام أمريكا في التعليم مجال في تصالوالا إلاعالم تكنولوجيا ستعماالتا وبدأت

 والطالب ُملقن وليس التعليمية للعملية ومقّيم مرشد مجّرد ألاستاذ يصبح إذ ،1993

 .للمعلومات إيجابي متلقي

 الجزائر في العالي التعليم مجال في الرقمي التحول  وعوائق واقع: أوال

 واقا أن إال 1993 عام ألانترنت ستخداما بدأت الجزائر أن من وبالرغم

 هو ما عن البعد كل بعيد يبقى العالي التعليم وخاصة املجاالت جميا في ستخدامهاا

 .وضروري  مطلوب

 جياتكنولو  ستخداما في نقائص عدة من النامية الدول  من كغيرها الجزائر تشكو

 : بينها من العادي التعليم وحتى العالي التعليم في تصالوالا إلاعالم

 .للفرد املتوسط الدخل ما مقارنة للكومبيوتر الباهظ الثمن -
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 .الكمبيوتر جهاز تمتلك الجزائرية تمتلك العائالت من ضعيفة نسبة -

 التابا إلاتصاالت قطاع ومن وإلاتصال إلاعالم لتكنولوجيات الواقعي حتكارالا  -

 .النقال الهاتف بإستثناء للدولة

. تربية مشروع ما بدأت فتية تجربة إلالكتروني التعليم في الجزائرية التجربة وتبقى

 تنفيذه بدأ والذي" املعلومات وتقنية التربوية املنظومة" شعار تحت 2001 سنة تك

 
ً
 التعليمية، تصالوالا إلاعالم تكنولوجيا إدخال إلى يرمي والذي ،2003 عام رسميا

  إدخالها وكان
ً
، ساعة بمقدار املتوسط مرحلة في 2007/2006 عام تدريجيا

ً
 أسبوعيا

 بمعدل آداب تخصص وكذا وتكنولوجيا عوم مشترك جذع الثانوي  التعليم وفي

  18 لكل واحد حاسوب تخصيص ما ألاسبوع، في ساعتين
ً
، ثم تلميذا

ً
 واحدا حاسوبا

 حيث من سواء التعليم رقمنة في صعوبة هناك أن يعكس وهذا تلميذا، 15 كل

 .البشرية وحتى املادية إلامكانيات

 الدول  وصلت ما عن البعد كل بعيدة فالجزائر العالي التعليم رقمنة عن أما

 تجربة وجود من بالرغم إلامكانيات، في الجزائر ما تتساوى  التي حتى أو املتقدمة

 التحديث إلى تفتقد ولكنها الكلياتب الخاصة املواقا رقمنة وكذلك بعد عن املاستر

 املوجهة ألاعمال وحتى للمحاضرات الجامعيين الطلبة تلقين طرق  أن كما والتحيين،

 .العلمي والتحصيل الطالب مستوى  على يؤثر ما هذا كالسيكية تقليدية بطرق  يتم

 وزارة أجبرت( 19 كوفيد كورونا فيروس)  الحالية العاملية الصحية ألازمة لكن

 على الجامعات أبواب غلق بعد خاصة ألاخرى  القطاعات من كغيرها العالي ليمالتع

 على تتوفر تعليمية رقمية منصات إنشاء طريق عن العالي التعليم رقمنة في البدء

 الولوج وألاساتذة للطلبة فقط ويمكن السنوات لجميا واملحاضرات الدروس جميا

 .املنصة لهذه

 املاستر مذكرات مناقشات تكملة على امعاتالج معظم الفيروس هذا أجبر كما

 لجنة جتماعاو  لهم إلكترونية ملفات تخصيص طريق عن الطلبة حضور  دون 

 دروس ستكمالا أجل من صحي بروتوكول  وضا إلى باإلضافة للتقييم، املناقشة

 .متحاناتالا  إلجراء الطلبة وتفويج السنوات لجميا الثاني السداس ي
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 عليها أطلق رقمية منصة تخصيص إلى الجامعية املطبوعات ديوان عمد ولقد

 .املراجا على لإلطالع" إقرأ" تسمية

  العالي التعليم مجال في تصالوالا إلاعالم تكنولوجيا دور  ويظهر
ً
 خالل من جليا

 أكثر التعليمية العملية وجعل الوقت ختصاراو  ستيعابالا  في الطلبة مستوى  إرتقاء

 مختلف في الغير ما التعارف منها كبيرة أفق أمامهم يفتح مما ألاساتذة تأهيل فاعلية،

 .التكلفة مستوى  نخفاضاو  العالم دول 

 
 
 الجزائرية  للجامعة الرقمي التحول  عوائق: ثانيا

 في العالي التعليم مجال في التعليمية تصالوالا إلاعالم تكنولوجيا ستخداما إّن 

 :أهمها ومعوقات مشاكل عّدة تشوبه الجزائر

 .الحاسوب مخابر من الكافي العدد توفر عدم -

 .املدرسة باملقاييس الخاصة البرمجيات غياب -

 .التدريس قاعة في ألانترنت غياب -

 العملية في تصالوالا إلاعالم تكنولوجيا  ستخداما على يشجا ال إلاداري  املناخ -

 .التعليمية

 العملية في تصالوالا إلاعالم تكنولوجيا لتطبيق الداعمة التحتية البنية ضعف -

 .التعليمية

 من ألاضعف العربية للدول  تصنيف آخر ففي لألنترنت، عالي تدفق وجود عدم -

 صعوبة يعكس وهذا ألاخيرة قبل ما املرتبة الجزائر حتلتا ألانترنت تدفق حيث

 .الرقمي التحول 

 .الحديثة التكنولوجية والتطبيقات ليآلا إلاعالم ألجهزة ألاساتذة إتقان عدم -

 :   التالية املعوقات إلى ضافةباإل 

 والتجهيزات التقنية بتوفير الخاصة التكاليف تشمل :مالي طابا ذات معوقات 

 .  آلالية

 املناسب الوقت في التقنية استعمال وهو: زمنية معوقات. 
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 استخدام نحو اندفاعهم وعدم ألاساتذة بعض استعداد عدم: بشرية معوقات 

 .الكومبيوتر تكنولوجيا

 واضا أن إذ بها، الخاصة والخالفات املؤلف حقوق  مسألة هناك: قانونية معوقات 

 .الفكرية امللكية قانون  من قانونية حماية إلى يحتاج البرمجيات

 في والاتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا استخدام وتسهيل تعزيز أجل ومن

 :(1)من بّد  ال العالي التعليم

 الرقمي العالي التعليم إلى التقليدي ليالعا التعليم من الانتقال. 

 والطلبة وإلادارة الجامعيين ألاساتذة بين الاتصال قنوات فتح. 

 العالي التعليم في والاتصال إلاعالم تكنولوجيا لتطبيق التحتية البينة تدعيم. 

 في العلمي والبحث  الرقمية التعليمية البرامج لتدعيم العالي التعليم ميزانية رفا 

 .املعلوماتية مجال

 الوصية والوزارة والطلبة وألاساتذة إلادارة بين الجهود تكاثف ضرورة. 

 وزارة) الرقمي التحول  في تساهم أن يمكن التي الوزارات ما التنسيق ضرورة 

 ...الناشئة املؤسسات وزارة الحديثة، والتكنولوجيات الاتصاالت وزارة املالية،

 (.الخ

 البيروقراطية عن باالبتعاد املبادرة روح خالل من ألاساتذة تشجيا. 

 : خاتمة

 هذه أجبرت إذ، الجزائر في املجاالت جمياو  العالي التعليم واقا كورونا فيروس

، العالي التعليم) املجاالت جميا رقمنة في البدء على الجزائر الصحية الظروف

  د  يع هذاو  (لخا ...املالية، التجارة، العدالة، الصحة التعليم،
ً
  تأخرا

ً
 ما مقارنة كبيرا

 . مادية أو كانت بشرية إمكانيات ألاقل الدول  بعض

  تلعب التي الرقمنة إلى تجاهالل واضحة سياسية إرادة هناك تكن لم
ً
  دورا

ً
 في هاما

 املعرفة على تحوز  التي البشرية الطاقات ستثماراو  دولة كل في التنمية عجلة دفا

                                                             
على طلبة املاستر، تخصص قانون ، محاضرات ألقيت تكنولوجيا إلاعالم والاتصالنصيرة خواص،  (1)

 .2019-2020، 1دولي عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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 ستخدامال  ملموس حقيقي توجه هناك نآلا  كنل، و التكنولوجيا لخبايا الكافية

 .للنخبة املنتج الرئيس ي الخزان يعتبر الذي العالي التعليم مجال في التكنولوجيا

 :أهمها من نتائج عّدة إلى توصلنا الدراسة هذه خالل من

 العالي التعليم مجال في الجديدة التكنولوجيات إدخال إلى بقوة الذهاب ضرورة 

 الصحية) ألازمات في للوقوع تجنبا مستقبل حتميةو  واقا ةضرور  يعتبر هذاو 

 ...(.الاقتصاديةو

 خالل من حقيقية جودة لضمان إلادارةو الجامعيين ألاساتذة بين التعاون  تعزيز 

 ستعمالا كيفيةو  املعلوماتية تخصص في مشتركة تكوينية بدورات القيام

 .التسييرو  التعليم في التكنولوجيا

 الطلبة على الدروس إلقاء أثناء التعليمية الرقمية ألادوات ستخداما ضرورة  

 .للمناقشة ستثمارهاو  الوقت ختصاراو  ستيعابالا  لتسهيل

 تطويرو  تطور  في يساهم عاملية جودة ذوو  مفيد رقمي عالي تعليم إلى للوصول و 

 بالتوصيات ألاخذ من بّد  ال مستمرةو  حقيقية جودة وضمان العالي  التعليم منظومة

 :تاليةال

 التعليم في التعليمية تصالالاو إلاعالم تكنولوجيا لتطبيق  التحتية البنية تدعيم 

 .العالي

 الرقمية التعليمية البرامج لتدعيم العالي التعليم ميزانية رفا. 

 التحّول  لتحقيق الطلبةو  إلادارةو الجامعيين ألاساتذة بين تصالالا قنوات فتح 

 .الرقمي الجامعي التعليم إلى يكيالكالس العالي التعليم من

 الالسلكيةو  السلكية تصاالتالا  وزارةو  العالي التعليم وزارة بين تفاقياتا إبرام 

 التحتية البنية تدعيم أجل من الجزائر تصاالتا كذاو  الجديدة التكنولوجياتو 

 .العالي للتعليم  حقيقية رقمنة إلى للوصول  الجامعية للمؤسسات

 خلقو  مرنة تعليمية بيئة توفر من بّد  ال بالجزائر العالي لتعليما جودة لتحسين 

 .للتعليم مجاالت

 و تعرفها التي الطوابير على للقضاء املكتبات رقمنة على العمل ، 
ً
 الوقت على حرصا

 .املراجا عن البحث في
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 كـــذاو  (لــخا ...املاجســـتيرو  الــدكتوراه) الجامعيـــة التخــرج رســـائل أرشــفة علـــى العمــل 

 جميــــا أرشـــفة يجـــب كمـــا، علميـــة قيمـــة لهـــا التـــي الدراســـاتو  املجـــالتو  اتالـــدوري

 .إلاداريينو ألاساتذةو بالطلبة الخاصة إلادارية امللفات

 لتسهيل الجزائرية الجامعية املؤسسات جميا تضم رقمية منصة وضا ضرورة 

 .املركزية إلادارة بينو  بينها تصالالا

 الحديثة التكنولوجية ائلالوس بمختلف الجامعية املخابر تزويد. 

 العلمية السرقات على السريا الكشف لتسهيل املعلومات بأمن خاص نظام وضا. 

 مجال في تنشط التي الناشئة املؤسسات مشاريا من ستفادةالا  ضرورة 

 .املعلوماتيةو  التكنولوجيا

 : قائمة املراجع

 مصر في ملستدامةا البيئية السياحة إسماعيل، يحي أحمد رضوان، حسني أحمد -1
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 :امللخص 

لقد أدى التعلم إلالكتروني، وهو مجموعة متنوعة من تطبيقات التكنولوجيا    

م، بالفعل إلى تغييرات كبيرة في التعليم العالي يإلالكترونية في التدريس والتعل

الرئيس ي  وما ذلك، ليس هذا هو تأثيرها. الدراسية الاقسامالتقليدي القائم على 

للتعليم " عروض بديلة "يلعب التعلم إلالكتروني أيًضا دوًرا مهًما في ظهور . الوحيد

الشركات أو املنظمات التي تقدم الخبرات التعليمية بعيًدا عن الكليات ك: العالي

قد تكون هذه املصادر الجديدة قطاًعا ناشًئا للتعليم العالي، . والجامعات التقليدية

ًدا كبيرة من الطالب وربما تأخذ مكاًنا إلى جانب املؤسسات حيث تجتذب أعدا

حيث . التقليدية كطريقة أخرى مرغوبة للذهاب إلى املدرسة في املستوى الثالث

إذا كان . مقدمي البدائل الناشئة للتعليم العالي وتحدي ضمان الجودة سنركز على

التقليدي، فكيف  هذا القطاع سيأخذ مكاًنا جنًبا إلى جنب ما التعليم العالي

وأن التعليم الجيد يتم  جيدا، يمكننا أن نكون على ثقة من أن الطالب يتعلمون 

 .من طرف هذه املؤسسات او املواقا توفيره

 .الرقمنة؛ ضمان الجودة؛ التعليم العالي؛ الجامعة: الكلمات املفتاحية
Abstract :  

   E-learning, which is a variety of applications of electronic 

technology in teaching and learning, has already led to significant 

changes in traditional department-based higher education. However, 

this is not its only major effect. E-learning also plays an important role 

in the emergence of “alternative offers” of higher education: 

companies or organizations that provide educational experiences 

outside of traditional colleges and universities. These new sources 

may be an emerging sector of higher education, attracting large 

numbers of students and possibly taking a place alongside traditional 

 تأثير الرقمنة على تطبيق آليات ومعايير ضمان جودة التعليم العالي

 الفرص والتحديات
Digitization impact on the application of mechanisms and 

standards to ensure quality of higher education 

Opportunities and challenges 

 درويش جمال : الدكتور 

 .بومرداس، الجزائر -أمحمد بوقرةجامعة ، الحقوق والعلوم السياسيةكلية 
 



93 
 

institutions as another desirable way to go to school at the third level. 

We will focus on emerging alternative providers of higher education 

and the quality assurance challenge. If this sector is to take place 

alongside traditional higher education, how can we be confident that 

students are learning well, and that quality education is provided by 

these institutions or sites. 

Keywords: digitization; quality assurance; Higher Education; 

University. 

 

 : مقدمة

بينما تتم مناقشة تطبيق إدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي      

الخدمات الرئيسية التي  -للبرامج ألاكاديمية ( QA)في ألادبيات، فإن ضمان الجودة 

يسود الشك حيث . لم يتم فهمها بالكامل بعد -التعليم العالي   ؤسساتتقدمها م

في  -التي لها أصل في قطاع التصنيا  -ادئ ضمان الجودة حول كيفية تطبيق مب

: هو  داخلةفي هذه امل سيتم التطرق اليه السؤال الرئيس ي الذي و . التعليم العالي

 كيف يمكن تصميم العمليات ألاكاديمية لضمان الجودة؟

 املقاربة النظمية لفهم املوضوع وذلكاستخدام  البحثية تقترح هذه الورقة    

جلب مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة إلى يتعلق بألاول : ألاسباب لعدد من

ثانًيا ، يسمح بنشر ضمان الجودة بشكل استراتيجي من خالل . الوعي التنظيمي

ا ، يسمح بمواءمة العمليات ألاكاديمية . تطوير مهمة ملؤسسة التعليم العالي
ً
ثالث

ا ، يسمح بإدارة منهجية أخيرً . وإعادة تنظيمها ما مهمة مؤسسة التعليم العالي

يتم تجسيد . لتنفيذ ضمان الجودة ما التركيز ألاساس ي على التحسين املستمر

العناصر املذكورة في إطار عمل يتكون من قائمة من ألاسئلة التشخيصية لتوجيه 

يجب أن يساعد إطار العمل . عملية دمج ضمان الجودة في العمليات ألاكاديمية

على دمج ضمان الجودة في البرامج ألاكاديمية ما  مؤسسات التعليم العالي

   .التحسين املستمر كعنصر أساس ي

تخصص الجامعات املوارد وتقوم بتشغيل أنظمة مختلفة لتحسين بيئة حيث     

هناك تعريفات مختلفة لضمان الجودة، وقد ركزت . التعلم وممارسة التعلم

يشير . ه في التعليم العاليالعديد من مراجعات ألادبيات على املفهوم وتطبيق
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أنظمة ضمان الجودة / مصطلح ضمان الجودة عادة إلى استخدام نماذج 

هيئات الاعتماد ، وفي مؤشرات الجودة / الداخلية املنظمة، وهو مرتبط بوكاالت 

يسلط الضوء على  وهو ما. املختلفة ، على سبيل املثال العالقة ما سوق العمل

بيئة التعلم الداعمة وممارسات التعلم "التي تستند إلى أهمية إنشاء ثقافة الجودة 

ويؤكدون على أهمية مراعاة العوامل مثل متطلبات " والقيادة التي تدعم التعلم

 .إلخ...الطالب ، والثقافة التعاونية ، والتقييم الذاتي ، والتفاعل و الاتصاالت

لرقابة الداخلية ايير اضمان الجودة في التعليم العالي بين مع: املطلب ألاول 

 والخارجية

يتم تعريف ضمان الجودة على أنه جزء من نظام إدارة الجودة الذي يركز           

والعائلة  (ISO 9000: 2006)وفق معايير على فكرة الوفاء بمتطلبات الجودة 

في " ضمان الجودة"تقترح هذه الورقة مقاربة شاملة ملصطلح . املتفرعة عنها

الي ولكن أهمية أدوات ضمان الجودة في الجامعة تقترح التركيز مؤسسة التعليم الع

 .على آلاثار املترتبة على هذا املكون في الفهم وألاداء ألاساس ي في الجامعات

وفًقا لتقرير جمعية الجامعات ألاوروبية، تأثرت مؤسسات التعليم العالي في    

املشاركة ألاعلى ، فيما العقود املاضية بعدد من التغييرات فيما يتعلق بمعدالت 

. يتعلق بالتدويل ، وكذلك فيما يتعلق باملنافسة العاملية املتزايدة في هذا القطاع

" بولونيا"التغييرات املذكورة هي في الوقت الحاضر أساسيات مبادئ اتفاقية 

تتمثل ألاهداف الرئيسية التفاقية بولونيا واستراتيجية ". لشبونة"واستراتيجية 

البكالوريوس واملاجستير )نشاء هيكل مشترك من ثالثة مستويات لشبونة في إ

 يزوتعز ( ECTS -نظام تحويل الرصيد ألاوروبي )ونظام ائتماني مشترك ( والدكتوراه

     1.الخريجين بين والتوظيف التنقل

،كانت اتفاقية بولونيا واستراتيجية لشبونة القوى 0222منذ عام  ،في الواقا

منطقة  كالهما يشير إلى إنشاء. لتعليمية في جميا أنحاء أوروباالدافعة لإلصالحات ا

واملؤهالت الدولية التعليم العالي ألاوروبية ويفحصان هيكل البرامج ألاكاديمية

                                                             
1
 Stwine E, Alves M. Higher education and employability of graduates: will 

Bologna make a difference? Eur Educ Res J. 2010;9(1):1–12. 
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لبرامج الدكتوراه، ومستوى توظيف الخريجين، والتنقل الدولي، والعالقة ما 

ة بولونيا إلى شير اتفاقيت. أصحاب املصلحة وعملية ضمان الجودة في التعليم العالي

، بما في ذلك السلطات الوطنية ومؤسسات التعليم العالي دولة في أوروبا 40

. تعزز هذه العملية أجندة إلاصالحات وتبني هيكل مشترك للتعليم العالي 1.والطالب

تغطي إستراتيجية لشبونة الدول ألاعضاء في الاتحاد ألاوروبي التي تعمل على تعزيز 

تعزز إستراتيجية لشبونة التميز في . جتماعية والاقتصادية الطموحةألاهداف الا 

البحث والابتكار، ما التركيز على القدرة التنافسية العاملية، واملوارد الالزمة 

السمات املميزة الرئيسية للعمليتين  التالييبرز الجدول . للتوظيف وتنمية املهارات

 :فيما يتعلق بأهدافهما

                                                        : بولونيا اتفاقية

 . التركيز على تكييف نظام التعليم العالي ما احتياجات الشركات -

 . يمكن وصفها بأنها عملية تتميز بالتعاون والتنوع واملرونة وإلابداع -

 استراتيجية لشبونة

 .أساس الاحتياجات الاقتصادية ألوروبا التعليم لتلبية -

وصفها بأنها عملية تتميز بالقدرة التنافسية والتميز والبحث يمكن  -

 . ألاكاديمي والتقييمات والتكنولوجيا والابتكار

الاتجاه الحالي في أوروبا هو مراعاة مبادئ عملية بولونيا كجزء ال  حيث أصبح         

فيما يتعلق باستراتيجية ضمان الجودة ، تطورت . يتجزأ من استراتيجية لشبونة

(. الداخلي)ملية بولونيا من ضمان الجودة الخارجي إلى ضمان الجودة املؤسس ي ع

تعتمد استراتيجية لشبونة بشكل أكبر على ضمان الجودة الخارجية والاعتماد 

وضمان جودة البرامج الدراسية، وتعزيز أدوات الاتصال ما أصحاب املصلحة 

إن تطوير نظام   2.وم البيانيةوالتركيز على التميز ومقارنة الجامعات من خالل الرس

                                                             
1
-Bollaert L, et al. Embedding quality culture in higher education. A selection of 

Papers form the 1st European Forum for Quality Assurance, Brussels; 2007. 

2
-Ibid. 
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يسلط الضوء في الواقا على إلاصالح ألاساس ي  ةلمؤسسلتقييم الجودة الداخلي  

تتحمل الجامعات ، من وجهة النظر هذه ، . في منطقة التعليم العالي ألاوروبية

في كل . مسؤولية ضمان جودة التدريس والبحث والعمليات التنظيمية الداخلية

، تقوم الجامعات بعملية تقييم منهجية ألدوات ضمان الجودة مكان في أوروبا 

 .وتنفيذ نظام إدارة الجودة

فكرة أن مسؤولية ضمان الجودة ( 0220)عالوة على ذلك ، يدعم بيان برلين         

في التعليم العالي تقا على عاتق كل مؤسسة ويتم توفيرها بشكل أساس ي وفًقا 

إن ضمان : ا لقائمة مصطلحات الجودة الدوليةوفًق . لنظام ضمان الجودة الوطني

بأن الخدمات  العملالجودة في التعليم العالي هو عملية لتأسيس ثقة أصحاب 

 .التعليمية تلبي توقعاههم، ما مراعاة الحد ألادنى من املتطلبات

 :ألاهداف التالية لضمان الجودة في التعليم العالي( Georgevia.P ) يحدد

 ت املتعلقة بعمليات الجودة ؛توفير املعلوما*  

 التحسين املستمر للخدمات التعليمية ؛* 

 .إدارة فعالة للموارد* 

ذلك ، يذكر املؤلف أن ضمان الجودة يوضح إلاجراءات  وباإلضافة إلى         

وألانشطة في مؤسسات التعليم العالي من أجل ضمان أن برامج الدراسة تلبي 

 .خاصة بالهيئات املعتمدة في هذا القطاع مواصفات الجودة واملواصفات ال

، فإن الهدف من ضمان الجودة هو توفير الثقة بين ( Popescu )أيًضا ، وفًقا لـ

أصحاب املصلحة ، باإلشارة بشكل أساس ي إلى وسائل تحقيق رضا أصحاب 

الخطوات التالية ضرورية لتحقيق ضمان تعد في رأي هذا املؤلف، . املصلحة

 :الجودة

 لوثائق التي تدعم سياسة املنظمات في مجال الجودة ؛إعداد ا -

 تنظيم املوارد الالزمة لتنفيذ السياسة املذكورة أعاله ؛ -

 تحديد درجة تلبية احتياجات وتوقعات أصحاب املصلحة ؛ -
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تقييم العمليات واملنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة وتحديد نوع  -

 ؛املخاطر التي قد تحدث وتؤثر على الجودة 

 تحديد درجة التحكم في املخاطر املذكورة أعاله ؛ -

 .تحديد كيفية توافق املنتج ما الخصائص املحددة -

، أصبحت عمليات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي  حقيقةفي ال         

 من نظام إدارة الجودة الشاملة ، ومن وجهة النظر هذه ، من املهم 
ً

جزًءا متكامال

لنظام يعتمد على ثقافة الجودة ، والتي تمتد إلى املنظمة بأكملها مالحظة أن هذا ا

 .وتشير إلشراك جميا ألاعخاص الذين يشاركون في ألانشطة ألاكاديمية

نظام إدارة الجودة على أساس  التعرف علىمن خالل هذه الورقة نهدف إلى         

في الواقا . تصاديمبادئ ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في املجال الاق

، اعتمدت العديد من الجامعات هذه آلالية لقياس مخرجات الجامعات من خالل 

في الواقا ، فإن أكثر أنظمة مؤشرات ألاداء فعالية هو ذلك الذي . مؤشرات ألاداء

يكشف بدقة أكبر عن ألاهداف املحددة ملؤسسة التعليم العالي والذي تم تطويره 

يعد تطوير نظام إدارة الجودة بناًء على . املصلحة ما مراعاة متطلبات أصحاب

 .مؤشرات ألاداء جانًبا أساسًيا لتحقيق التميز ألاكاديمي

مجلس التي حددها يعتمد إنشاء مؤشرات ألاداء على ألاهداف ألاساسية التالية و 

 1 :0222 الامريكية سنة والية إلينوي لالتعليم، 

لخريجين وكفاءاههم املصممة يدعم النمو الاقتصادي من خالل مهارات ا -

 ؛خاصة الشركات واملؤسسات الشريكةلتلبية متطلبات سوق العمل 

 يحسن عمليات البحث وأنشطة التدريس ؛ -

 يعزز الشراكات بين الجامعات ؛ -

                                                             
1 Board of Education, State of Illinois. Establishing performance indicators to 

assess progress toward meeting the goals of Illinois Commitment, Executive 

Summary; 2001. 
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 يزيد من فرص الحصول على التعليم ؛ -

 الداخليين والخارجيين ؛ تعاملينيلبي احتياجات امل -

 .ملستوى التنظيميتشجيا التميز واملساءلة على ا -

وفقا ألبعاد ضمان الجودة املذكورة أعاله على املستوى الجامعي ، تشير هذه           

الورقة إلى أهمية تطوير نظام إدارة الجودة على أساس مؤشرات ألاداء ، كجزء 

 .لكي تتمكن هذه الاخيرة من الدخول في مجال الرقمنة من الاستراتيجية املؤسسية

ضمان الجودة ا يتطلب خضوع املؤسسات الجامعية لتقييمات آليات وهو م         

الخارجية هو مصطلح تم إدخاله بشكل متزايد في أنظمة التعليم العالي في جميا 

ضمان الجودة الخارجية  آليات في حين تم إنشاء ألاشكال ألاولى من  ،أنحاء العالم

تم  ، حيثنذ أكثر من قرن الاعتماد الخارجي ، في الواليات املتحدة ألامريكية م

ضمان الجودة الخارجية منذ منتصف آليات إدخال التراكم الهائل ألنظمة 

 1.الثمانينيات ، ويستمر عدد من البلدان في إنشاء مثل هذه ألانظمة حتى اليوم

هناك العديد من القوى الدافعة وراء هذا التطور ، ولكن بشكل عام ، كانت          

 رئيسًيا في بدء وتنظيم مخططات السلطات الوطنية فا
ً

ضمان الجودة آليات عال

هذه املخططات املختلفة لجهاز جودة البيئة هي عادة املسؤولية . الخارجية

الرئيسية لوكاالت ضمان الجودة الوطنية شبه املستقلة التي تعمل من خالل 

يات الاستثناء الكبير لهذه الصورة هو الوال . التفويض من قبل السلطات الوطنية

املتحدة ألامريكية، حيث يتم تنظيم ضمان الجودة الخارجي ذاتًيا من خالل 

دولية، والتي يجب إن تكون مستقلة ت الاعتماد إلاقليمية والمجموعة من هيئا

 .عن الوصاية بهدف ضمان الشفافية والجدية في التقييم

ية التي أخذت وما ذلك، هناك أيًضا عدد متزايد من املنظمات غير الحكوم          

تعليم ترتيبات ومفاهيم سلطة جودة العلى عاتقها مسؤولية تطوير املزيد من 

وبالتالي، هناك حالًيا . الدوليةإلى مستوى  التي تتعدى مستوى الدولة العالي

                                                             
1- Ratcliffe, J.R. 1996. Assessment, accreditation and evaluation in the 

US. Quality in Higher Education 2 (1): 5–19. 
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ضمان الجودة الخارجية اململوكة للقطاعين العام آليات مجموعة من مخططات 

ومن  ل في كل من ألانظمة الوطنية وعبرهاوالخاص في التعليم العالي والتي تعم

 1.خاللها

 ضمان الجودة الخارجية هدافأ: املطلب الثاني

ضمان الجودة الخارجية هو نشاط يمكن آليات أظهرت ألابحاث التجريبية أن 

 :ربطه بالعديد من ألاغراض املختلفة ، بما في ذلك

 ضمان املساءلة -

 تغيير التوجيه الحكومي للتعليم العالي -

 سين جودة أحكام التعليم العاليتح -

 إبالغ الطالب وأصحاب العمل بجودة تقديم التعليم -

 تعزيز القدرة التنافسية بين املؤسسات وطنيا ودوليا -

 2.التحقق من جودة مقدمي الخدمة الجدد في قطاع التعليم العالي -

ذلك وما . أعاله ليست شاملة ، ويمكن إضافة أغراض أخرى  املذكورة القائمة        

ضمان الجودة الخارجية هي ما إذا آليات ، فإن املناقشة الرئيسية فيما يتعلق بـ

أو ( الرقابة)كان الغرض الرئيس ي من هذا النشاط يجب أن يوجه نحو املساءلة 

ا مباشًرا باألفكار والنهج (. التحسين)التطوير 
ً
غالًبا ما ترتبط هذه املسألة ارتباط

يه التعليم العالي ، ومستوى الثقة في القطاع ، الحكومية املتعلقة بكيفية توج

على الرغم من أن الاتجاه العام هو أن . ومستوى الاستقاللية املمنوحة للقطاع

تكون سلطة جودة البيئة مرتبطة بشكل متزايد باملساءلة الخارجية ، إال أنه ال 

                                                             
1
 Stensaker, B., and P. Maassen. 2015. A conceptualization of available trust-

building mechanisms for international quality assurance of higher 

education. Journal of Higher Education Policy and Management 37 (1): 30–40. 

2- Brennan, J., and T. Shah. 2000. Managing quality in higher education. An 

international perspective on institutional assessment and change. 

Buckingham: SRHE/Open University Press. 
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الدولية يزال هناك العديد من ألامثلة على ترتيبات سلطة جودة البيئة الوطنية و 

 .التي تحاول الجما بين املساءلة والتحسين في عملياهها

 :على غرار أشكال مختلفة من ضمان الجودة الخارجيلهذا نجد أن هناك 

  ا آليات غالًبا ما يرتبط الغرض املقدم من
ً
ضمان الجودة الخارجية ارتباط

،  ومن ثم. ضمان الجودة الخارجية التي يتم تنفيذهاآليات وثيًقا بأشكال 

في ألانظمة التي تكون فيها السيطرة والتنافسية واملكانة على رأس جدول 

ضمان الجودة الخارجية آليات ألاعمال ، هناك اتجاه نحو إطالق ترتيبات 

ا رئيسًيا
ً
في ألانظمة التي تميل فيها ألاغراض . حيث يكون الاعتماد نشاط

الجودة  ضمانآليات أكثر إلى التحسين ، تكون ألاشكال ألاخرى من 

الخارجية أكثر شيوًعا بما في ذلك عمليات التدقيق وخطط التقييم ألاكثر 

ضمان الجودة الخارجية ما آليات تشمل ألاشكال الرئيسية لـ. تخصيًصا

 :يلي

  ضمان الجودة الخارجية يهدف إلى تقديم آلليات وهو إجراء  -الاعتماد

يم عالي معينة أو إجابة بنعم أو ال على السؤال ما إذا كانت مؤسسة تعل

املطلوب، ويكون الاعتماد  عرض تعليمي معين أعلى من الحد ألاكاديمي

ويمكن . من طرف وكاالت مستقلة عن الجامعات وكذلك عن الحكومات

  اعتماد الجامعة ككل او واحدة او أكثر من الشهادات التي تقدمها الجامعة

  هدف إلى إلاشراف ضمان الجودة الخارجية يآلليات وهو إجراء  -التدقيق

على إجراءات ضمان الجودة الداخلية املعمول بها في مؤسسة معينة أو في 

 ما يتم استخدام عمليات التدقيق على املستوى . عرض تعليمي معين
ً
عادة

املؤسس ي وغالًبا ما ههدف إلى دعم القيادة املؤسسية في مواصلة تطوير 

 .الجامعة أو الكلية

  ضمان الجودة الخارجية يهدف إلى تحليل ت آللياوهو إجراء  -التقييم

غالًبا ما تركز هذه . املخرجات أو النتائج أو ألاداء ألاكاديمي لعرض تعليمي

 .املخرجات على ما يعرفه الطالب أو تعلموه نتيجة لدراستهم 
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  ن مؤسسة أو آليات  لوهو إجراء -الترخيص
ّ
ضمان الجودة الخارجية يمك

عادة ، يتم منح . ألاولي لقبول الطالبعروض تعليمية محددة من الحق 

ضمان الجودة الخارجية الذي آليات الترخيص لفترة محدودة وهو إجراء 

 1.يتم دمجه غالًبا ما الاعتمادات الالحقة وعمليات التدقيق وما إلى ذلك

ضمان الجودة الخارجية من حيث آليات يمكن تتبا تأثيرات وتأثير حيث          

يمكن أن ترتبط تأثيرات كما . وكذلك إلى املستوى املؤسس ي املبدأ إلى النظام

مستوى النظام النموذجية بالتحول في كيفية إدارة مؤسسات التعليم العالي ، 

والتصورات حول كيفية أداء نظام تعليم عالي معين ، وعمليات التنويا في املشهد 

سلطة جودة وما ذلك ، فقد ركزت معظم الدراسات على كيفية تأثير . املؤسس ي

البيئة على مؤسسات التعليم العالي ، وبشكل عام ، غالًبا ما يتم تسليط الضوء 

 :وهي ضمان الجودة الخارجيةليات على ثالثة أبعاد على أنها نتائج رئيسية آل

 .املركزية -

 .الاحترافية -

 ....(.طلبة ، استاذة، ارباب عمل. ) اشراك املتعاملين ما املؤسسة -

وازن بين التقييم الداخلي والخارجي ملؤسسات التعليم ومن خالل تحقيق الت

العالي، يمكن للمؤسسة الحائزة على وسم الجودة ان تحقق نتائج جد ايجابية 

مل الوطنية فيما يتعلق بالطلب على شهاداهها، وقيمة تلك الشهادات في سوق الع

كامبردج، والدولية وهو ما حققته كبرى الجامعات في العالم على غرار هارفارد و 

وغيرهما من الجامعات التي أصبحت املقصد الرئيس ي للشركات الكبرى املتعددة 

 .الجنسيات والوطنية في مجال البحث عن العمالة املؤهلة

 

                                                             
1 Stensaker B. (2018) External Quality Assurance in Higher Education. In: 

Teixeira P., Shin J. (eds) Encyclopedia of International Higher Education 

Systems and Institutions. Springer, Dordrecht. 

https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_523-1 

https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_523-1
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على التعليم عن بعد في  كيفيات تطبيق آليات ضمان الجودة: املطلب الثالث

 الجامعات

متنوعة من تطبيقات التكنولوجيا  لقد أدى التعلم إلالكتروني، وهو مجموعة          

م، بالفعل إلى تغييرات كبيرة في التعليم العالي يإلالكترونية في التدريس والتعل

وما ذلك، ليس هذا هو تأثيرها الرئيس ي . الدراسية الاقسامالتقليدي القائم على 

ليم للتع" عروض بديلة "يلعب التعلم إلالكتروني أيًضا دوًرا مهًما في ظهور . الوحيد

الشركات أو املنظمات التي تقدم الخبرات التعليمية بعيًدا عن الكليات ك: العالي

قد تكون هذه املصادر الجديدة قطاًعا ناشًئا للتعليم العالي، . والجامعات التقليدية

حيث تجتذب أعداًدا كبيرة من الطالب وربما تأخذ مكاًنا إلى جانب املؤسسات 

حيث . للذهاب إلى املدرسة في املستوى الثالث التقليدية كطريقة أخرى مرغوبة

إذا كان . مقدمي البدائل الناشئة للتعليم العالي وتحدي ضمان الجودة سنركز على

هذا القطاع سيأخذ مكاًنا جنًبا إلى جنب ما التعليم العالي التقليدي، فكيف 

يتم وأن التعليم الجيد  جيدا، يمكننا أن نكون على ثقة من أن الطالب يتعلمون 

 .من طرف هذه املؤسسات او املواقا توفيره

التعلم إلالكتروني كنهج للتعليم والتعلم فعال ومهم كوسيلة لتنظيم يعتبر         

تم توسيا فقد وتوفير تجربة التعليم العالي باستخدام التكنولوجيا إلالكترونية، 

فتراضية لتشمل ألانشطة الا  الحضور الدراسية التقليدية القائمة على  الاقسام

تتوفر املعلومات من مجموعة هائلة من املصادر، لم . وكذلك ألانشطة الشخصية

. الدراس ي أو تجربة ألاساتذة والطالب قسمتعد مقتصرة على الجدران ألاربعة لل

قد يكون تسجيل الطالب وحضورهم حقيقًيا أو افتراضًيا، وكذلك مشاركة ف

 .ألاساتذة

ني جزًءا من تسريا تفكيك التعليم العالي، وتشتت املهام يعد التعلم إلالكترو          

تحت مظلة كلية أو جامعة واحدة إلى  ينتقل منألاكاديمية حتى آلان، وعادة ما 

قد تقوم شركة واحدة بتطوير منهج يتم تسليمه . عدد من املصادر املختلفة

منصة  وفر ت ى يقدم املشورة ألاكاديمية عبر إلانترنت وآخر  ى إلكترونًيا؛ آخر 

قد يأتي أعضاء هيئة التدريس من خلفيات . إلكترونية لتوصيل املواد التعليمية
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وما ذلك، تشير أحدث ألابحاث . يألاكاديمي التقليد عليممتنوعة، باإلضافة إلى الت

إلى أنه من أجل اعتبار نظام التعلم إلالكتروني ناجًحا، من الضروري أن يطور 

يعني الالتزام املستمر أنه بعد القبول و  ،ستمراريةاملستخدمون التزاًما عخصًيا باال 

تزم املستخدمون مواصلة نشاطهم ل، يالالكترونيألاولي لنظام إدارة التعلم 

 1.التعليمي بهذا الشكل

إن املشكلة ألاساسية التي تواجه عملية تطبيق آليات قياس معايير الجودة          

الالكتروني هي مشكلة الرقابة، حيث ان  الداخلية والخارجية ومراقبتها في التعليم

التكنولوجيات الحديثة املستخدمة في العملية التعليمية واملكتبات الالكترونية 

حيث  .املفتوحة تجعل من الصعب جدا تقييم عمل الطالب بموضوعية موثوقة

عتماًدا على جهود التعلم إلالكتروني التي تم بذلها يكون التقييم في غالب الحاالت ا

الفعل في املؤسسة، باإلضافة إلى تصورات أعضاء هيئة التدريس للتعلم ب

 . وطريقة تعاملهم ما الدروس والطلبةإلالكتروني، 

حيث . تعد جودة التعلم إلالكتروني قضية معقدة ومتعددة ألاوجهلهذا         

يجادل البعض بأن جودة التعلم إلالكتروني يجب أن يحكم عليها بنفس املعايير 

يرى البعض آلاخر أن مفاهيم الجودة التقليدية و . الحضوريمثل التعليم  لياتوآلا

وما ذلك ، يجادل آخرون  .ليست مناسبة ألن التعلم إلالكتروني مختلف هيكلًيا

بأنه بينما يجب تطبيق بعض املبادئ العامة للجودة على كل من التعليم التقليدي 

عينة فريدة للتعلم إلالكتروني يجب والتعليم إلالكتروني، إال أن هناك ميزات م

معالجتها أيًضا، مثل التفاعالت غير املتزامنة، والوصول املفتوح إلى املوارد الهائلة 

 إلى حد أكبر من التعليم التقليدي . والتعلم املوزع
ً
ويعتمد التعلم إلالكتروني عادة

 وبة قياس على تحفيز املتعلمين والتزامهم بالتفاعل والتعاون، مما يزيد من صع

 

                                                             
1
 Mirabolghasemi, M., Choshaly, S. H., & Iahad, N. A. (2019). Using the HOT-

fit model to predict the determinants of E-learning readiness in higher education: 

A developing Country’s perspective. [journal article]. Education and 

Information Technologies, 24(6), 3555–3576. 
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 1.وضمان جودة التعلم إلالكتروني

حددت الدراسات الحديثة أبعاد الجودة، واملبادئ التوجيهية، وأفضل            

و  Phippsكل من قام . املمارسات واملعايير للتعلم إلالكتروني في بيئات مختلفة

Merisotis بدعم من ،Blackboard National Education Associationبداية ، في ال

معياًرا بناًء على مراجعة شاملة لألدبيات، والتحقق من  40بتطوير ما مجموعه 

صحتها ما أعضاء هيئة التدريس وإلاداريين والطالب في مؤسسات التعليم عن 

 اقترحوا 
ً
ا لـتعليم عالي الجودة عبر إلانترنت في  04بعد املختارة، وأخيرا

ً
معياًرا مشترك

التعلم، هيكل الدورة، / تطوير الدورة، التدريس  الدعم املؤسس ي، -سبا فئات 

وباملثل، حدد . ويمدعم الطالب، دعم أعضاء هيئة التدريس، التقييم والتق

McNaught  املعايير في سبعة مجاالت تعتبر ضرورية لضمان الجودة في التعليم عبر

وقة؛ التخطيط الواضح؛ بنية تحتية قوية وموث: إلانترنت في سياق التعليم العالي

بما في ذلك التدريب واملعلومات املكتوبة؛  ،أنظمة دعم جيدة للموظفين والطالب

قنوات اتصال جيدة بين املوظفين والطالب؛ تغذية راجعة منتظمة للطالب على 

تعلمهم؛ معايير واضحة لتطوير املناهج التعليمية؛ والتقييم املستمر ما مساهمة 

الضوء على أهمية التواصل التفاعلي في  McNaughtتسلط معايير . الطالب القوية

  .Merisotisو  Phippsالتعلم إلالكتروني، وهو ما ال تفعله تلك الخاصة بـ 

الجودة وضمان الجودة للتعليم إلالكتروني من قبل  معايير كما تم تطوير           

 أفضل املمارسات لبرامجحيث ان . عدد من الوكاالت الوطنية وإلاقليمية والدولية

التي طورهها لجنة مؤسسات التعليم  هيالشهادات والشهادات املقدمة إلكترونًيا ، 

من أفضل املمارسات في خمسة مكونات  09تشمل و العالي في الواليات املتحدة، 

السياق املؤسس ي والالتزام، واملناهج الدراسية والتعليم، ودعم : وهي جودةلل

معايير  ونشير كذلك الى .ويميم والتقأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطالب، والتقي

عن الرابطة  ةالصادر على سبيل املثال، و  الجودة للتعليم عن بعد في جنوب إفريقيا

                                                             
1 

Jung, I. S. (2008). Quality assurance and continuous quality improvement in 

distance education. In T. Evans, M. Haughey, & D. Murphy (Eds.), International 

handbook of distance education (pp. 609–624). London: Emerald Group 

Publishing Limited. 
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عنصًرا فردًيا للجودة في  020الوطنية ملنظمات التعليم عن بعد في جنوب إفريقيا 

السياسة والتخطيط، املتعلمين، تطوير البرامج، تصميم : ثالثة عشر معياًرا

 ،إلاستراتيجية ،دورات، مواد الدورة، التقييم، دعم املتعلم، املوارد البشريةال

قدم الرابطة كما ت. ونشر املعلومات والنتائج ،وإلادارة والعالقات التعاونية

معياًرا في  00ألاوروبية لجامعات التدريس عن بعد أداة تقييم ذاتي تحتوي على 

ية، وتصميم املناهج الدراسية، وتصميم ست فئات، بما في ذلك إلادارة إلاستراتيج

  1.الدورات، وتقديم الدورات، ودعم املوظفين، ودعم الطالب

من خالل ألامثلة الثالث التي قدمنها، نالحظ بأن فئات معايير الجودة ال        

تختلف كثيرا بينها، فهي تتراوح بين خمسة وسبعة فئات، لكن املعايير الفردية 

ذج ألخر، وهو ما يعكس تلك الصعوبة التي تحدثنا عنها والتي تختلف كثيرا من نمو 

تطبيق معايير الجودة التقليدية للتعليم الحضوري على  متشكل عائقا كبيرا أما

على املستوى الدولي، وملعالجة املشكلة . التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني

وصف ومقارنة وتحليل إطار عمل ل( ISO)طورت املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي 

وتنفيذ إدارة الجودة وأساليب ضمان الجودة في استخدام تكنولوجيا املعلومات 

أي تحديد )إنشاء املتطلبات   :يجب تطوير الجودةول ،في التعلم والتعليم والتدريب

أي تحليالت السياق الخارجي وموارد املوظفين )؛ الظروف العامة (ألاهداف

أي تصميم محتوى التعلم، والوسائل التعليمية )لتصميم ؛ ا(واملجموعة املستهدفة

أي اختبار موارد التعلم ) التقديم؛ (أي تطوير املحتوى )؛ إلانتاج (وألانشطة

؛ (أي إلادارة وألانشطة ومراجعة مستوى الكفاءة)؛ التنفيذ (وتكييفها وإصدارها

 2 .(التحسين) والتقويم والتقييم 

                                                             
1
http://www.nadeosa.org.za/resources/reports/NADEOSA%20QC%20Section%

201.pdf, http://www.nadeosa.org.za/Resources/Reports/NADEOSA%20QC%20

Section%202.pdf 

2 
Pawlowski, J. M. (2006). Adopting quality standards for education and e-

learning. In U. D. Ehlers & J. M. Pawlowski (Eds.), Handbook on quality and 

standardization in e-learning (pp. 65–77). Berlin, Heidelberg and New York: 

Springer. 

http://www.nadeosa.org.za/resources/reports/NADEOSA%20QC%20Section%201.pdf
http://www.nadeosa.org.za/resources/reports/NADEOSA%20QC%20Section%201.pdf
http://www.nadeosa.org.za/Resources/Reports/NADEOSA%20QC%20Section%202.pdf
http://www.nadeosa.org.za/Resources/Reports/NADEOSA%20QC%20Section%202.pdf
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ملزايا التعلم إلالكتروني، ولكن من والدعاية دعاءات يتم تقديم العديد من الا          

املفارقات، في مجال يؤكد على أهمية التركيز على املتعلم، كانت هناك دراسات 

 Cashion andأجرى  حيث. قليلة جًدا تبحث في آراء املتعلمين حول عوامل الجودة

Palmieri لتدريب املنهي املقدم دراسة حول آراء املتعلمين ألاستراليين في التعليم وا

: عبر إلانترنت، ووجدوا أن املتعلمين صنفوا العوامل التالية على أنها مهمة للجودة

، والوصول إلى املوارد التعليماملرونة، واملعلمين املتجاوبين، واملواد وتصميم 

بالنسبة لهؤالء املتعلمين، تم تصنيف . عبر إلانترنتالاسترجاعية والتقييم والتغذية 

مل الجودة املذكورة في ألاقسام السابقة من هذه الورقة على أنها أقل أهمية؛ عوا

التخطيط املؤسس ي، والبنية التحتية، وإلادارة والتنظيم،  :على وجه التحديد

 .ودعم أعضاء هيئة التدريس

نالحظ من خالل هذه الدراسة بأن هناك فرقا كبيرا بين ما يريده املتعلم عن         

د املؤسسات التعليمية تقديمه، حيث ان التعليم عن بعد قد افقد بعد وما تري

املؤسسات الجامعية جزءا من مكانتها وهيمنتها املعنوية على املتعلم، وهو ما 

يصعب من عمليات قبول معايير التقييم وحتى تطبيقها على ارض الواقا في ظل 

توج الدراسة عن كما ان جودة الشهادات التي ت. عالم افتراض ي للتعليم عن بعد

بعد تبقى محل نقاش خاصة من طرف ارباب العمل واصحاب املؤسسات، وهو ما 

يدفعنا للقول بأن التعليم عن بعد ال يزال في مراحله الاولى وال يمكن الاعتماد 

عليه بصفة مطلقة خاصة في الدول النامية التي ال تتوفر على الامكانيات التقنية 

 . التعليم عن بعد والتكنولوجية لالنتقال الى

 :خاتمة

)  تتبنى املؤسسات التعليمية والتدريبية التعلم إلالكتروني بشكل متزايد            

، وبالتالي فإن جودة التعليم إلالكتروني وضمان  (29-خاصة في ظل جائحة كورونا

يعد تحديد جودة التعليم إلالكتروني مهمة معقدة تحتاج . جودته تبرز في املقدمة

مراعاة آلاراء املتضاربة أحياًنا ملختلف أصحاب املصلحة، وليس أقلهم إلى 

 ما يتم تحديد جودة التعلم إلالكتروني بشكل أساس ي من حيث . املتعلمون 
ً
عادة

قد يكون النهج املتمحور . (املؤسسة الجامعية العادية أو الافتراضية)  منظور املزود
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لكتروني غير متكاف  ويتجاهل حول مقدم الخدمة لضمان الجودة في التعلم إلا

من خالل تحديد أبعاد الجودة من منظور . الطبيعة املترابطة لضمان الجودة

املتعلم وإلقاء الضوء على أوجه التشابه والاختالف بين وجهات نظر املتعلمين 

 .ومقدمي الخدمات

 موازنة كل من وجهات النظر وتخطيط إرشادات الجودة املوجهة يجب إذ           

عالوة على ذلك، يمكن استخدام العناصر . نحو املتعلم من أجل التعلم إلالكتروني

التي تم تحديدها على أنها أهم اهتمامات الجودة للمتعلمين من  السبعة للفئات

قبل مقدمي الخدمة كأساس ملراجعة إرشادات ضمان الجودة الحالية وتحديد 

ومنه  املتعلمين –ألاساسيين  نقاط القوة والضعف لديهم من وجهة نظر عمالئهم

  .تكييف املعايير الفردية بما يتماش ى ما البيئة التعليمية ألاصلية

ن الانتقال إلى التعليم عن بعد يقتض ي التحكم التام في التعليم حيث أ      

الحضوري من خالل تطبيق آليات ومعايير ضمان الجودة، وهو ما لم تصل إليه 

لهذا فقبل التفكير في التعليم عن بعد كسياسة عامة . الدول النامية لحد اليوم

وطنية للتعليم العالي، وجب التفكير في تطبيق معايير ضمان الجودة وفق ما 

، ما مراعاة ظروف الجامعات من شروط وإمكانيات( ISO) تقتضيه تلك املعايير 

 :وعليه نقترح التوصيات التالية .البيئة املحلية لكل مجتما

القانوني املناسب والضابط لتنفيذ معايير ضمان الجودة في تحضير إلاطار  -

 .التعليم العالي

 .تجهيز مؤسسات التعليم العالي باألدوات التقنية الالزمة لتحقيق الرقمنة -

ضمان تكوين ألاساتذة وإلاداريين على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة  -

 .  لإلعالم والاتصال

ت الرائدة في مجال الرقمنة وتطبيق ابرام اتفاقيات شراكة ما الجامعا -

 .معايير الجودة في التعليم العالي من أجل نقل الخبرات

الاهتمام بالعنصر البشري، خاصة الطلبة وإدماجهم في عملية الرقمنة  -

 . بحيث يصبح الطالب بمثابة الزبون لدى املؤسسة الجامعية



108 
 

ي، سواء كانت إدخال ثقافة التقييم في املمارسة املهنية لألستاذ الجامع -

 .من قبل النظراء أو من قبل الطلبة

خلق مؤسسات للتقييم والاعتماد تكون مستقلة عن وزارة التعليم العالي  -

والبحث العلمي تكون مهمتها منح الاعتماد املؤسساتي أو اعتماد الشهادة 

 . وفق الشروط واملعايير الدولية
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 :ملخص

 تنطوي  الرقمية التكنولوجيات بأن  2030لعام املستدامة التنمية خطة تقر

 مجتمعات نمو ودعم الرقمية، الفجوة وسد التقدم، وتيرة لتسريا كبيرة إمكانات على

 بين املساواة وتحقيق إلانسان، حقوق  على والقائمة للجميا الشاملة املعرفة

بأهمية  الرقمية التكنولوجيا تتسم لق،املنط هذا ومن .القدرات وبناء الجنسين،

 .عشر السبعة املستدامة التنمية أهداف جميا تحقيق في قدما للمض ي بالغة

: سنحاول الاجابة على الاشكالية الرئيسية املرتبطة أساسا الورقةفي هذه 

 .؟0202بدور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

، الفجوة املستدامة التنمية أهداف ،الرقمية لتكنولوجياتا: الكلمات املفتاحية

 .الرقمنة الرقمية، تحديات
Abstract :  

The 2030 Agenda for Sustainable Development recognizes that 

digital technologies have great potential to accelerate progress, bridge 

the digital divide, support the growth of inclusive and human rights-

based knowledge societies, achieve gender equality and build 

capacity. In this sense, technology is critical to advancing the 

achievement of all 17 Sustainable Development Goals. 

In this intervention, we will try to answer the main problematic 

that is mainly related: the role of digital technology in achieving the 

2030 Sustainable Development Goals? 

Keywords: Digital Technologies, Sustainable Development Goals, 

The Digital Divide, The Challenges of Digitization. 

 

 

 

 

0212دور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة   

 The role of digital technology in achieving the 2030 Sustainable 

Development Goals 

 حواس صباح: الدكتورة

 .، الجزائر2باتنةجامعة  حقوق،الكلية 
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:مقدمة  

 العلوم تحتل التكنولوجي، والتقدم الابتكار وتيرة وتسارع املعرفية للثورة نظرا

 والبيئية، والاجتماعية الاقتصادية التنمية في خاصة مكانة والابتكار والتكنولوجيا

 وأهدافها 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تحقيق أجل منوتعتبر أساسية 

 .عشر السبعة

 العالم في التنمية مسار على التأثير املستدامة تنميةال خطة من والهدف

 مزدهرة، مجتمعات في متساوين كأعضاء الكريم العيش في الجميا تطلعات لتلبية

 الشراكة تنشيط هو للخطة الرئيسية العناصر وأحد .البيئة تدهور  من والحد

 املتحدة ألامم ومنظومة الخاص والقطاع املدني واملجتما الحكومات بين العاملية

 العلوم تعد و .املستدامة التنمية تحقيق أجل من ألاخرى  إلانمائية الفاعلة والجهات

 التحديات معظم ومعالجة الشراكات لبناء حاسمة أداة والابتكار والتكنولوجيا

 ونظرا ألهمية. املستدامة التنمية أهداف من العديد في أهميتها وتنعكس التنموية

في الوقت الراهن، سنحاول في هذه املداخلة الاجابة  بتكار والا  والتكنولوجيا العلوم

بدور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق : على الاشكالية الرئيسية املرتبطة أساسا

 :على النحو آلاتي ثنائيةمن خالل خطة . ؟0212أهداف التنمية املستدامة 

 افأهد تحقيق في والابتكار والتكنولوجيا العلوم أهمية: املبحث ألاول 

 .املستدامة التنمية

 التنمية أهداف تحقيق في والابتكار والتكنولوجيا العلوم دور : ألاول  املطلب

 .املستدامة

 والتكنولوجيا العلوم مجالواقا الرقمنة والتطور في : الثاني املطلب

 .والابتكار

التنمية  مسار  التي تعرقل الرقمنة عوائق وصعوبات :املبحث الثاني

 .املستدامة

والفجوة الرقمية عائق أمام تحقيق أهداف "  29كوفيد"أزمة : ب ألاول املطل

 .التنمية املستدامة

 .عليها الرقمنة وسبل التغلب تحديات: املطلب الثاني
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 التنمية أهداف تحقيق في والابتكار والتكنولوجيا العلوم أهمية: املبحث ألاول 

  املستدامة

 تحقيق في والابتكار جياوالتكنولو  العلوم وفيه سنقف على دور وأهمية

الرقمنة والتطور  ، باإلضافة الى التعرف على واقا0202املستدامة التنمية أهداف

ما تركيز خاص على املنطقة العربية  والابتكار  والتكنولوجيا العلوم مجالفي 

 .والافريقية

 التنمية أهداف تحقيق في والابتكار والتكنولوجيا العلوم دور : املطلب ألاول 

 دامةاملست

، وافقت جميا الدول ألاعضاء في ألامم املتحدة على قرار 2015في سبتمبر 

خطة التنمية : تحويل عاملنا" A/RES/70/1الجمعية العامة لألمم املتحدة 

، الذي يقض ي بأن يعمل جميا البلدان وجميا أصحاب 1"2030املستدامة لعام 

وتجسد أهداف . امة هذهاملصلحة في شراكة تعاونية لتنفيذ خطة التنمية املستد

مقصدا متفقا  169هدفا تتضمن  17، البالغ عددها (SDG)التنمية املستدامة 

 .عليها، نطاق وطموح هذا البرنامج العالمي الجديد

انتشار تكنولوجيا املعلومات "بأن  2030وتقر الدول ألاعضاء في خطة 

يل بالتقدم البشري والاتصاالت والترابط العالمي ينطوي على إمكانات كبيرة للتعج

وتتضمن تكنولوجيا ". وسد الفجوة الرقمية ونشوء مجتمعات تقوم على املعرفة

املعلومات والاتصاالت إمكانات هائلة لتسريا خطوات التقدم في جميا أهداف 

 .مختلفةعيشة بأساليب املالتنمية املستدامة وتحسين أحوال 

وال ( ار والبنية التحتيةالصناعة والابتك) 9الهدف ومن ألاهداف البارزة، 

زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا "لتحقيق  90.سيما املقصد 

املعلومات والاتصاالت، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل وامليسور إلى 

 بحلول عام 
ً
، الذي يحدد بوضوح أنه "2020شبكة إلانترنت في أقل البلدان نموا

ة الرقمية فإن العالم لن يتمكن من توفير حلول قابلة إذا لم تتوفر البنية التحتي
                                                             

..net/global/sdgs/news/un_sdg_mdg_indicators_consultation.htmlhttp://www.scidcv
1

  

  .51/15/0105تم االطالع بتاريخ 

http://www.scidcv.net/global/sdgs/news/un_sdg_mdg_indicators_consultation.html
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 على تكنولوجيا الط الضوء أيضسوقد . للتوسيا ألهداف التنمية املستدامة

املعلومات والاتصاالت باعتبارها التكنولوجيا التي تفض ي إلى تعزيز تمكين املرأة في 

( 50.ن، املقصد املساواة بين الجنسي)من أهداف التنمية املستدامة  5 الهدفإطار 

إطار  بأهمية مهارات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في ا، كما تم الاعتراف أيض

 (.40.التعليم الجيد، املقصد ) 4الهدف 

 نهج تعتمد لم إن تتحقق لن ألاهداف هذه أن الدراسات إحدى وأظهرت

 في جذري  تغير يحصل لم وإن وشامل، جدي نحو على والابتكار التكنولوجيا

 العلم بتسخير املعنية املتحدة ألامم لجنة نظرت ولقد1الصلة ذات لسياساتا

 الجديدة التكنولوجيات من واسعة مجموعة في 2التنمية ألغراض والتكنولوجيا

 على كالقضاء املستدامة التنمية قضايا معالجة في تسهم أن يمكن التيرزة والبا

 والنهوض الطبيعية، وألاخطار خيةاملنا املخاطر وإدارة ألارض، كوكب وحماية الفقر،

 الغذائي ألامن تحقيق مجال وفي .الصراعات نشوب ومنا الجنسين بين باملساواة

 مقدمة في تأتي والتركيبية الحيوية التكنولوجيا أن إلى اللجنة أشارت الجوع، ومكافحة

 الاصطناعي الذكاء مثل التكنولوجيات، بعض أثبتت وقد 3.رزةالبا التكنولوجيات

 من العديد في جدواها ألابعاد، الثالثية والطباعة والروبوتات الضخمة لبياناتوا

 النامية البلدان بعض في املستدامة التنمية مجال في انطلقت التي الرائدة املشاريا

 في إلالكترونية النفايات معالجة في الضخمة البيانات استخدمت فقد . نموا وألاقل

 حشد وفي بنغالديش، في املروري  الازدحام فيفوتخ التلوث من الحد وفي الصين،

 في الشمسية الطاقة لدعم ألاولي املال رأس توليد مثل للتمويل جديدة مصادر

 على تعتمد التي تلك سيما وال والناشئة، الجديدة التكنولوجيا وتتيح .4فاسو بوركينا

                                                             
1
 Kenny, Charles, and Dev. Patel: Estimating the SDGs’ demand for innovation. 

Working Paper, No. 469. Washington, D.C.: Center for Global Development, 2017.p 

83. 
2
.https://www.undocs.org/pdf?symbol=ar/E/2012/31 .11/15/0105تم االطالع بتاريخ   

3
.United Nations Development Programme (UNDP), (2016a): Innovation for 2030: 

UNDP Innovation Facility, 2015 Year in Review. New York. 
4
 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) / (2017a); 

New Innovation Approaches to Support the Implementation of the Sustainable 

Development Goals. New York; Geneva. 
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 أقل سعاربأ وخدمات منتجات وتوفير إلانتاج تكاليف تخفيض الرقمية، التكنولوجيا

 وزيادة إلانفاق من الحد في العام القطاع ومساعدة الفقراء، احتياجات تناسب

 .الاستثمار مردود

 و للقطاعات عابرة تكنولوجيا فهي والاتصاالت، املعلومات تكنولوجيا أما

 تمكينية وأداة والبيئية، والاقتصادية الاجتماعية التنمية في هاما عامال تعتبر

 عدم مبدأ من انطالقا للجميا الشاملة التنمية لتحقيق روريةض ووسيلة لالبتكار

 املتقدمة البلدان من بلدا 15 من عينة على اجريت دراسات كشفت وقد .أحد إهمال

 املحرز  والتقدم والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا بين الواضح الترابط عن والنامية

 هذه استخدام وجهي عندما سيما وال املستدامة، التنمية أهداف تحقيق في

 إلانترنت مثل العاملية، التكنولوجيا وملنصات 1املستدامة التنمية نحو التكنولوجيا

 في هام دور  الاجتماعية، إلاعالم ووسائل السحابية والحوسبة إلالكترونية والتجارة

 و .الجغرافي التباعد عن الناجمة الحواجز وإزالة لالبتكار التشاركية النهج تحفيز

 أهداف من 5 الهدف تحقيق أجل من هامة والاتصاالت املعلومات نولوجياتك تعتبر

 النساء جميا وتمكين الجنسين بين املساواة بتحقيق يتعلق الذي املستدامة، التنمية

 التقاليد بعض نتيجة املنزل، في تمكث التي للمرأة تتيح التكنولوجيا فهذه .والفتيات

 والعوارض ألامومة حاالت في بعد عن والعمل تعليمها متابعة املجتما، في والعادات

 املنصات عبر الزراعية أو الفنية أو اليدوية منتجاهها وتسويق الصحية،

 .الحاسوب استخدام على تعتمد جديدة عمل فرص من والاستفادة التكنولوجية،

 ألادوات يشمل والابتكار للتكنولوجيا الفعال التنموي  الدور  أن ويذكر

 القوية، واملؤسسات والعدل السالم ببناء املتعلق 16 الهدف في ةالوارد والتطبيقات

 والتكنولوجيات املعرفة توفير ويعد2 .الصراع بعد ما مجتمعات في ذلك في بما

 أساسيا ار أم النامية، البلدان إلى نقلها خالل من ذلك في بما للجميا، الجديدة

 أهداف تحقيق أجل من البلدان لتلك والتكنولوجية العلمية القدرات لتطوير

 .املستدامة التنمية

                                                             
1
.United Nations Development Programme (UNDP), 2016a, Opcit. 

2
Huawei Technologies: Huawei ICT Sustainable Development Benchmark. 

Shenzhen, China, 2017, p 65. 
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 التنفيذ وسائل بتعزيز املتعلق17 الهدف إلى إلاشارة من بد ال إلاطار، هذا وفي

 ، 17.6 الغاية في يؤكد الذي املستدامة، التنمية أجل من العاملية الشراكة وتنشيط

 لتكنولوجياوا العلوم مجال في النامية الدول  ما بالتعاون  املتقدمة الدول  التزام على

 بيئيا السليمة التكنولوجيات تطوير بتشجيا أيضا 17.7 الغاية عنىتو  .والابتكار

 لبنك الكامل التفعيل على 17.8 غايةال شددتو  .النامية البلدان إلى ونشرها ونقلها

 وتعزيز والابتكار والتكنولوجيا العلم مجال في القدرات بناء وآلية التكنولوجيا

 .والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا سيما وال التمكينية، التكنولوجيا استخدام

 التنمية أهداف تحقيق أجل من والابتكار والتكنولوجيا العلوم ولتسخير

 1أبابا أديس عمل خطة عليها نصت التكنولوجيا، لتيسير آلية انشئت املستدامة،

 ينب مشترك عمل فريق على آلالية وترتكز2030 لعام املستدامة التنمية وخطة

 والابتكار والتكنولوجيا العلوم بتسخير معني سنوي  ومنتدى املتحدة، ألامم وكاالت

 مبادرات إلى الوصول  لتسهيل شبكية ومنصة املستدامة، التنمية أهداف أجل من

 التعاون  آلالية هذه وتتيح .والابتكار والتكنولوجيا بالعلوم املتعلقة املتحدة ألامم

 وألاوساط الخاص، والقطاع املدني، واملجتما عضاء،ألا  الدول  بين الشراكات وبناء

 تبادل خالل من آلاخرين املصلحة وأصحاب املتحدة ألامم وكيانات العلمية،

 .املمارسات وأفضل والخبرات املعلومات

 والابتكار والتكنولوجيا العلوم مجالواقع الرقمنة والتطور في : املطلب الثاني

تحدث املعلومات واملعارف وينفذ إليها في عصر يستطيا فيه كل فرد أن يس

ويتقاسمها، يتمكن ألافراد واملجتمعات والشعوب من تحقيق كامل إمكاناههم في 

 الرقميةتكنولوجيا الومن شأن . تعزيز التنمية املستدامة وتحسين مستوى املعيشة

على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، إذ يمتد أثرها من الرعاية  اأن تكون حافز 

لطبية والاجتماعية إلى التعليم ومن تمكين النمو الاقتصادي إلى الحد من أوجه ا

 . عدم املساواة وتمكين النساء والفتيات

                                                             
1 Young, Orna, and Enda Young: Technology for Peace building in Divided 

Societies: ICTs and Peace building in Northern Ireland. Queen's Island: Northern 

Ireland Science Park., 2016, at 

https://media.nesta.org.uk/documents/tranconn_bright_ideas.pdf. 
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 امن ناحية أخرى، ما زالت الفجوات الرقمية قائمة، مما يشكل ههديد

إذ ما زال أكثر من نصف سكان العالم غير . التنميةيعرقل تحقيق أهداف 

إلى بيانات  امليارات عخص استناد 3,9يقدر عددهم بنحو )موصولين باإلنترنت 

أعخاص ال يستخدمون  4من بين  3إفريقيا نحو  فيهنالك ، بينما (2017عام 

 . إلانترنت

كما أن الفجوة الرقمية بين الجنسين ال تزال قائمة، حيث نسبة الرجال 

نترنت في الذين يستخدمون إلانترنت أعلى من نسبة النساء الالتي يستخدمن إلا 

، تستخدم إلانترنت واحدة فقط من بين اوفي أقل البلدان نمو . ثلثي جميا البلدان

ويكلف النطاق العريض املتنقل . كل سبا نساء، مقارنة بواحد من كل خمس رجال

من الدخل القومي إلاجمالي للفرد في معظم أقل البلدان نموا، ومن  5%أكثر من 

 .العظمى من السكانثم ال يمكن أن تتحمله الغالبية 

 أهداف من كثير تحقيق في محوري بموقا التكنولوجية التطورات تحظى

 املوارد، استغالل في الكفاءة بزيادة ارتباطها ظل في سيما ال املستدامة، التنمية

 إلانتاجية وزيادة البيئة، على املحافظة جهود وبمعظم الكربون، انبعاثات وخفض

 ومن .والتعليم الصحة بأوضاع والارتقاء وإلاصحاح، هامليا جودة وتحسين الزراعية،

 ألاولى السبعة ألاهداف في إيجابية مساهمة تحقق أن التقنية لالبتكارات يمكن ثم

 .املستدامة التنمية أهداف من

 التنمية أهداف لبلوغ محوريا والابتكار والتكنولوجيا العلوم مجال كان وإذا

 العربية فاملنطقة .املجال هذا في تحديات عدة هتواج العربية الدول  فإن املستدامة،

 في املائة في 6.4 بنسبة مقارنة العالم في الباحثين من املائة في 2 من أكثر تضم ال

 املتوسط الدخل ذات الدول  في املائة في 28 و ألادنى، املتوسط الدخل ذات الدول 

  1.العالي الدخل ذات الدول  في املائة في64.4 و ألاعلى

 والتكنولوجيا للعلوم سياسات وضعت قد العربية الدول  بعض أن رغم

 واململكة واملغرب ومصر وقطر املتحدة العربية وإلامارات ألاردن مثل والابتكار،

                                                             
1
 .http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 

51/15/0105تم االطالع بتاريخ    
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 نوعية تحسين أجل من الجهود من مزيد بذل إلى بحاجة تزال ال ،1السعودية العربية

 العربية املنطقة في جدال يو و  .والتكنولوجيا العلوم خريجي نسب وزيادة التعليم

 على إلاجمالي املحلي إلانفاق متوسط بلغ حيث والتطوير، بالبحث كاف اهتمام

 يعادل وهذا إلاجمالي، املحلي الناتج من املائة في 0.2 املنطقة في والتطوير البحث

 إلى أدى ما العالمي، املتوسط من املائة في12 و النامية الدول  إنفاق متوسط خمس

 .2ككل املنطقة في متواضا ي ابتكار  ناتج

 البيئة إلى العربية املنطقة في والابتكار العلمي البحث منظومات وتفتقر غالبية

 عمليات دعم في هاما دورها أصبح التي الوسيطة املؤسسات وإلى املناسبة القانونية

 3الجديدة الابتكارية والنهج ألانماط نتيجة الابتكار

 باملستوى  ليس العربية املنطقة في وجيالتكنول التقدم إن القول  ويمكن

 تقدما أحرز  الذي والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع في ماعدا املنشود،

 البيئة غياب مثل العربية املنطقة في املتأصلة التحديات من الرغم على4ملحوظا

 التمويل، كفاية وعدم الحاسوبية، للبرامج العالية والقرصنة املالئمة، التنظيمية

 والهندسية العلمية القدرات كفاية وعدم ومتكاملة، مشتركة إقليمية خطة غيابو 

 .5القطاع بهذا الخاصة

 

 

 

                                                             
 .، باريس2018 ،2030 عام نحو :تقرير:)اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية املتحدة ألامم منظمة 1
 املستدامة للتنمية الابتكار سياسة: آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة املتحدة، ألامم 2

 .0227، بيروت، E/ESCWA/TDD/2017/ 1. ،العربية املنطقة في الشاملة
 للتنمية العربي التقرير .)أ 2015 ( آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة املتحدة، ألامم 3

 E/ESCWA/SDPD/2015/3. .بيروت .ألاول  العدد ،املستدامة
 املستدامة للتنمية الابتكار سياسة: آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة املتحدة، ألامم 4

 .0227، بيروت، E/ESCWA/TDD/2017/ 1. ،العربية املنطقة في الشاملة
 املعلومات ملجتمع إلاقليمية املالمح تقرير: آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة املتحدة، ألامم 5

 .0220بيروت،  E/ESCWA/TDD/2015/3.0220-0220للفترة العربية املنطقة في
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 عوائق وصعوبات الرقمنة التي تعرقل مسار التنمية املستدامة: املبحث الثاني

وكيف أنه " 29كوفيد"سنتعرف على ألازمة الصحية لوباء في هذا املبحث

تحدي وفرصة في نفس الوقت أمام تحقيق عمق من الفجوة الرقمية وشكل 

أهداف التنمية املستدامة، الى جانب استعراض مختلف تحديات الرقمنة ألاخرى 

 :وسبل مواجهتها والتغلب عليه، وذلك من خالل

والفجوة الرقمية عائق أمام تحقيق أهداف "  22كوفيد"أزمة : املطلب ألاول 

 التنمية املستدامة

 حالة هيئة على بدأت تحدي في الوقت الراهن،أكبر   19كوفيدتعد أزمة 

 يهدد لألزمة املهول  الحجم أن كما .عالمي كبير كساد إلى وتحولت عامة صحية طوارئ 

 فضال املاضية، الخمس السنوات مدار على املستدامة التنمية مجال في تحقق ما كل

 إلانمائية فألاهدا في املتمثلة السابقة املظلة تحت املحرز  التنموي  التقدم جل عن

 .لأللفية

 إنها بل واحدا؛ ليس فينا تأثيرها أن إال جميعا، تطالنا الجائحة كانت وإذا

 كما.بينها ما وفي البلدان داخل بالفعل القائمة املساواة انعدام أوجه وعمقت أبرزت

 ملخاطر أصال املعرضة والفئات البلدان في حدة التأثيرات أشد إلى الجائحة أفضت

 .ركبال عن التخلف

 أدى :فمثال مختلفة أشكاال فيتخذ الكبرى  الاتجاهات في ألازمة تأثير أما

 فضال الاقتصاد، رقمنة وتيرة تسريا إلى إلاغالق بسبب إلانترنت عبر العمل في التوسا

 أمر هو إلانترنت عبر كلها الوظائف تنفيذ لكن التكنولوجي، الابتكار جهود تعزيز عن

 أن يعني وهذا .السرعة الفائق الاتصال على القدرة في شديد تفاوت وهناك متعذر،

 .فداحة املساواة انعدام أوجه وتزيد الرقمية الفجوة ترسخ 19 كوفيدأزمة 

 عن توقف قد الاقتصادي النشاط أن سنجد إلايجابي الجانب إلى وبالنظر 

 النشاط بذلك يرتبط وما الحراري  الاحتباس غازات انبعاثات كذلك وكفت الحركة،

 تكون  قد مكاسب وهذه ألاحيائي، التنوع أوضاع وتحسنت .واملاء الهواء تلوث من

  .الاقتصادي التعافي جهود صلب في واملناخ الطبيعة نضا لم إذا ألامد قصيرة
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 رغم ذلك لكنها ومضرة للعديد من القطاعات، خطيرة ألازمة أن وصحيح

 لكثير جديد صور ت أفضل، ووضا تضرر بصورة ما بناء كبيرة إلعادة فرصة تشكل

 يكفل بما وألانشطة وللسلوكيات والاجتماعية، الاقتصادية والهياكل املؤسسات من

 حكومات في هذا الصدد اتخذت. املستدامة التنمية نحو حاسما توجيها توجيهها

 نطاق على وتدخلت بل لألزمة، استجابتها إطار في ومبتكرة عجاعة خطوات كثيرة

 لكن ألازمة، من التعافي تجاه خير فاتحة ذلك يحمل وقد .ذلك سبيل في واسا

 املستدامة التنمية أهداف وباعتبار .كان ما عودة إلى محض التعافي يكون  أال الواجب

 معها التعامل كان التي القضايا ملجابهة فرصة فهناك التعافي أوليا لجهود مخططا

 بأساليب ابهةاملج إمكانية ذلك إلى العادية ويضاف الظروف ظل في الصعوبة بالغ

 .1مبتكرة ومتطورة باالعتماد على التكنولوجيات الحديثة

 ألاقل النامية للبلدان هامة فرصا 2الرابعة الصناعية الثورة حيث تتيح مثال

 أكثر واستهالك إنتاج أنماط إلى املحسنة التصنيا عمليات تؤدي أن ويمكن .تقدما

 أهداف وتحقيق  2030 لعام مةاملستدا التنمية خطة تنفيذ في يسهم مما استدامة،

 تحتية بنى إقامة 2 بالهدف الخصوص وجه على ذلك ويتعلق .املستدامة التنمية

 .الابتكار وتشجيا واملستدام، للجميا الشامل التصنيا وتحفيز الصمود، على قادرة

 ألاكثر البلدان تجارب من تستفيد أن النامية للبلدان يمكن ذلك، على وزيادة 

 الصناعة إلى نوعية قفزة في تثب وأن والسياسات، ألاعمال توى مس تقدما على

 تحقق كي النامية فرصة للبلدان التصنيا ملعدات التحديثي التعديل ويوفر الرابعة

 .منخفضة بتكلفة املستدام التصنيا

                                                             
 تشكيل :والسبعين الخامسة السنوية للذكرى  إحياء الصادر الاقتصاد لخبراء املتحدة ألامم شبكة تقرير 1

 :ال على الرابطالتقرير كام. 0، ص 2020 سبتمبر املتحدة، عصرنا، املوجز التنفيذي، ألامم اتجاهات

www.un.org/development/desa/publications 
 صناعية ثورة أول  اندلعت فقد .سبقتها التي الصناعية الثورات عن الرابعة الصناعية الثورة تختلف 2

 إلالكترونيات على الثالثة واعتمدت الكهربائية، الطاقة على صناعية ثورة ثاني وبنيت والبخار، املاء من

 ثورة هي – 4.0 الصناعة أيضا باسم إليها يشار التي - الرابعة الصناعية الثورة فإن .املعلومات وتكنولوجيا

 الفعلي الوجودين في التقارب الجديدة؛ الابتكارات في الوقت اختصار ؛ألاتمتة تسريا وتتميز تعقيدا أكثر

 .مكان كل في التوصيلية والرقمي؛
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 تجعل إذ الرابعة للصناعة الكامل التنفيذ نحو هامة خطوة الرقمنة وتخطو

 الرقمية للتكنولوجيات ويمكن .وأسهل أرخص معلوماتلل العالمي التدفق الرقمنة

 استخدام كفاءة تعزيز عن فضال التنافسية، والقدرة إلانتاجية تحسن أن أيضا

 .البيئة حماية ما والتوظيف لألعمال جديدة فرص توفير وبالتالي والطاقة، املوارد

 الشركات نتإلانتر  عبر والتسويق إلالكترونية والتجارة الرقمنة تساعد أن ويمكن

 وتحسين والجغرافية اللوجستية التحديات على التغلب في واملتوسطة الصغيرة

 .ألاسواق إلى وصولها إمكانية

التدوير  اقتصاد إلى الانتقال أيضا في للرقمنة الكامن ألاثر يسهم أن ويمكن

 الاستخدام إعادة طريق عن ممكنة فترة ألطول  املوارد فيه تستخدم اقتصاد وهو

 .1التدوير وإعادة التصنيا وإعادة

 عليها الرقمنة وسبل التغلب تحديات: املطلب الثاني

إن النمو السريا لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وتزايد رقعة العالم 

تزايد أوجه : وهي الرقمي يثيران تحديات خاصة وشواغل متزايدة يتعين التصدي لها

ئي لتزايد الشبكات وألاجهزة املوصولة؛ عدم املساواة؛ وحماية املستهلك؛ ألاثر البي

ومسائل ألامن السيبراني والخصوصية عبر إلانترنت وألاثر على وظائف العمل؛ 

 .فضال عن ألابعاد ألاخالقية الستخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة

 لهذه للتصدي وألاعمال السياسات مستوى  على خطوات عدة اتخاذ ويتعين

 :2يلي ما تشمل وهي التحديات،

 واسا،  نطاق على املوثوقة والرقمية املادية التحتية البنية إلى النفاذ إتاحة

 الذي الوقت وفي باإلنترنت، موصولين غير عخص مليار 3,9 حوالي يزال ال فحاليا

                                                             
 التحتية البنية تؤدي كيف :UNIDOالصناعية للتنمية تحدةامل ألامم ملنظمة العام املدير يونغ، لي 1

 الثورة عصر في املستدامة التنمية أهداف تحقيق في حاسما دورا والاتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 .00،صالرابعة الصناعية
ITU News MAGAZINE 03/2017، International Télécommunication Union Place des 

Nations 

CH–1211 Geneva 20 (Switzerland) 
 .07ص:املرجا نفسه  2
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 إلى النسبة هذه تنخفض أوروبا، في باإلنترنت موصولة ألاسر من املائة في 84 فيه نجد

 غير العالم سكان ربا من يقرب ما إلافريقية ويعيش ملنطقةا في املائة في 15,4 مجرد

 مشكلة مجرد ليست ألنها حلها، يصعب مشكلة وهي .إفريقيا في املوصولين

  .1أعمال نموذج أيضا مشكلة إنها بل تكنولوجيا،

 أن تبين حيث ”الرقمية العوملة تقريرا مهما عن ( McKinsey) شركة أصدرت

 التجارة من أعلى اقتصادية قيمة آلان تحقق علوماتوامل البيانات تدفقات زيادة

 يمكنها عاما 15 منذ عمليا وجود لها يكن لم وهذا يعني أن صناعة  .بالسلا العاملية

 إلى تعود التي السلا تجارة من لبلد املحلي إلاجمالي للناتج أكبر قيمة آلان تحقق أن

 النفاذ وأجهزة توفرا، ثرأك إلانترنت شبكة تصبح الذي الوقت في ولكن .مضت قرون

 بالسرعة نتحرك ال ببساطة نحن الركب عن جدا بعيدين زلنا ما - تكلفة أقل إليها

 تداعيات ذلك على وستترتب .العالم سائر من كافية مقربة على نظل وال الكافية

املتقدمة  الدول  بين الضخمة الرقمية الفجوة معالجة وعليه يتعين.  2ألاثر عميقة

 .والنامية

 لتحديث ومبتكرة جديدة سبل إيجاد إلى والكبيرة الصغيرة الشركات حتاجت 

 بما لإليعاز ذكية آلة املنتج فيه أن يستخدم يمكن التقليدية، التصنيا عمليات

 .حماية املستهلك وزيادة القدرة التنافسية به، من أجل القيام يتعين

 مهارات جموعةم والاتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تتطلب 

 وتصميم الدقيقة والزراعة الرقمي والطب امليكانيكية إلالكترونيات مثل جديدة،

إلادارة الالكترونية وهوما  عن فضال الذكية، الكهرباء شبكة وتصميم الروبوتات

 .والتدريب التعليم في التفكير وفي تغييرات يتطلب

 فيه يتعاون  دجدي واقا ما تتكيف أن والدول  ألاعمال يجب على مؤسسات 

 صناعية قطاعات فيه وتظهر املساعدة، آلاالت والروبوتات ما ويتعايشون  ألافراد

 جديدة معايير على الاتفاق يتعين .الدقيقة والزراعة الرقمي الطب مثل جديدة،

                                                             
 إفريقيا ملستقبل محلية حلول  :كينيا نيروبي، ، BRCK لشركة التنفيذي الرئيس هيرسمان إريك 1

 .09،صITU News MAGAZINE 03/2017 الرقمي،
 . 09السابق، صاملرجا : هيرسمان إريك 2
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 وأصحاب املستهلكون  يطالب أن ويرجح بالصناعات الرقمية املتعلقة البيانات لتبادل

 الضخمة البيانات وتخزين بتبادل املعايير هذه تتعلق بذلك، آلاخرون املصلحة

 والقوى  آلاالت بين العالقة توجه التي ألاخالقيات عن فضال والخصوصيات، وألامن

 .العاملة

 الدولية املحافل ما الصناعية للتنمية املتحدة ألامم منظمة تعمل 

 ناتإلامكا وتحقيق التحديات هذه على للتغلب ومؤسسات ألاعمال والحكومات

 أهداف لتحقيق املعلومات والاتصاالت في الصناعة الرابعة وتكنولوجيا الكامنة

 والاتحاد الصناعية للتنمية املتحدة ألامم منظمة التزمت وقد .املستدامة التنمية

 التحتية والبنية الرقمي مجال التحول  في التعاون  بتعزيز مؤخرا لالتصاالت الدولي

 املعلومات لتكنولوجيا جديدة دولية معايير ووضا القدرات وبناء العريض للنطاق

 أنحاء جميا في ألافراد وتمكين باإلنترنت املوصولين غير ربط أجل من والاتصاالت

 .الانتفاع بمميزات التكنولوجيات الرقمية من العالم

 :خاتمة

 ةمن شأن التكنولوجيات والتطبيقات الذكية وغيرها من الابتكارات الرقمي

عدد ات وأن تساعد على التصدي لتحديات السياسة العامة في أن تحسن الخدم

من املجاالت، ومنها الرعاية الصحية والزراعة وإلادارة العامة والضرائب  كبير 

على الابتكار في  والتكنولوجيا العلوموال تقتصر مساهمة . والنقل والتعليم والبيئة

. يات والترتيبات التنظيميةالابتكار في العمل املنتجات فحسب، وإنما تسهم أيضا في

على  اولئن كانت التكنولوجيا الرقمية عامال يحفز النمو فإنها قد تنطوي أيض

 . والرفاه الوظائفجانب من التعطيل، ما ما يصحب ذلك من آثار على 

ملشاركة مؤسسات ألاعمال  اوبينما تتيح التكنولوجيات الجديدة فرص

 عمال واملواطنين في النشاط الاقتصادي،وال( الشركات الصغيرة واملتوسطة خاصة)

أيضا أن تؤدي هذه التكنولوجيات إلى تنحية العمال الذين  مكنمن امل فإن

يقومون بمهام محددة، وقد تزيد من اتساع الفجوات القائمة في مجالي النفاذ 

يؤدي إلى فجوات رقمية جديدة وقدر أكبر من أوجه عدم  والاستخدام، مما

 .املساواة
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 والتكنولوجيا العلوم دمج التي اجريت حول  العاملية املناقشات إلى نادباالستو 

 :1في خطط التنمية الوطنية للدول يمكن اقتراح ما يأتي والابتكار

 والابتكار والتكنولوجيا بالعلوم املتعلقة والفجوات الاحتياجات تقييم. 

 الاستشرافي التحليل إجراء. 

 متكاملة تقييم أدوات تباعوا فهم معمق ألهداف التنمية املستدامة 

 .املختلفة القطاعات بين الروابط تعزيز في تساعد

 والابتكار والتكنولوجيا العلوم سياسات من متكاملة مجموعة صياغة 

 الفكرية، امللكية وحقوق  التشريعية، البيئة مثل التمكينية العوامل وتضمينها

 .الاستثمار وسياسات

 تحدثها التي املتسارعة للتغيرات الاقتصاديو الاجتماعي ألاثر دراسة 

 .الناشئة التكنولوجيا

 الوطنية التنموية بالتحديات والابتكار والتكنولوجيا العلوم ربط 

 .التنمية واستراتيجيات

 العلوم مجال في واملؤسسات ألافراد مستوى  على القدرات بناء 

 .والابتكار والتكنولوجيا

 ما التنسيق على وتشجيعها ةاملختلف الحكومية الجهات بين التنسيق تعزيز 

 .املصلحة أصحاب وجميا العلمية وألاوساط الخاص القطاع

 للتمويل مناسبة مصادر إيجادو  املحرز؛ التقدم تقييم. 

 

 

 

                                                             
1
 United Nations Department of Economic and Social Affairs, and others: Report of 

the STI for SDGs Roadmaps – Expert Group Meeting International Workshop, 

Japan, Tokyo, 8-9 May 2018. at 

https://www.jst.go.jp/sdgs/pdf/20180508/20180528_summary.pdf. 
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 ملخص 

 -ع التعليم الرقمي بالجامعة الجزائرية واق*موضوع  ورقة البحثيةال عالجت هذه   

في أعمالها ومعامالهها ما ألافراد الرقمنة تعتمد  حيث .*جامعة املسيلة نموذجا

املعلومات والاتصاالت السيما  على الوسائل إلالكترونية وتكنولوجيا ؤسساتوامل

تميز وت وغيرها، لتجهيزات إلاعالميةمنها شبكة الانترنت، وسائل إلاعالم آلالي وا

بقدرهها على خلق  ،الالكتروني كما يحلو للبعض تسميتها تعليمال والتعليم أرقمنة 

املعرفة بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق ألاهداف وتطوير البنية 

املعلوماتية داخل الجامعة والانتقال من التعليم التقليدي الورقي إلى التعليم 

 :التالي أدى بنا إلى طرح التساؤل  ماة، الرقمي وهذا ما سعت إليه جامعة املسيل

 ما هو واقا التعليم الرقمي بالجامعة الجزائرية؟

الرقمنة، التعليم الالكتروني،املنصة التعليمية الرقمية : الكلمات املفتاحية

 ..لجامعة املسيلة
Abstract :  

   This research paper deals with the topic * The reality of digital 

education at the Algerian University - University of M'sila as a model 

*As digitization depends in its work and its dealings with individuals 

and institutions on electronic means and information and 

communication technology, especially the Internet, automated media, 

media equipment and others. The information structure within the 

university and the transition from traditional, paper-based education to 

digital education, and this is what the University of M'sila sought, 

which led us to ask the following question: 

What is the reality of digital education at the Algerian University? 

Keywords: digitization, e-learning, the digital educational platform of 

M'sila University. 

(جامعة املسيلة نموذجا)واقع التعليم الرقمي بالجامعة الجزائرية  

The reality of digital education at the Algerian University 

(University of M'sila as a model) 

 بطاط نورالدين : الدكتور 

 .جامعة محمد بوضياف املسيلة، الجزائر

                                 

 املسيلة، الجزائر  –جامعة محمد بوضياف 
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 :مقدمة

يعــد التقــدم العلمــي الهائــل الــذي يشــهده العــالم فــي مختلــف القطاعــات بمــا فيهــا        

لــيم العــالي والبحــث العلمــي، والــذي يتطلــب منــا التفكيــر جليــا فــي كيفيــات قطــاع التع

وآليـــات العمليـــة التعليميــــة تكـــون أكثـــر مرونــــة بإعتبـــار هـــذه ألاخيــــرة عمليـــة متجــــددة 

ومسـتمرة، أي عليهـا أن تواكــب التطـور والتغيــر املعرفـي الـذي يشــهده عصـرنا الحــالي، 

االت مــــــوردا جديــــــدا مــــــن مــــــوارد والتــــــي فتحــــــت فيهــــــا تكنولوجيــــــا املعلومــــــات والاتصــــــ

العملية التعليمية التعلمية والتحول من البيئة التقليدية الورقية إلـى بيئـة تعليميـة 

الكترونيـــــــة تعتمـــــــد علـــــــى الحواســـــــيب وألانترنـــــــت واملراســـــــالت الالكترونيـــــــة ومختلـــــــف 

الوســــائط الرقميــــة ألاخــــرى وهــــو مــــا انتهجتــــه جامعــــة املســــيلة منــــذ ســــنتين بتطبيــــق 

ق، وأصبح التعليم  من خالل هذه الوسـائل التكنولوجيـة الجديـدة سياسة صفر ور 

ن  .أحــد أهــم متطلبــات العصــر
ّ
لــم  الالكترونــيالتعلــيم  خاصــيةوبخاصــة أننــا نعلــم أ

فــي  املنظومــات التعليّميــة يكــن ولوقــت قريــب ضــمن العنايــة ألاولويــة إلصــالح وتطــوير

 .بالدنا

فـــــاهيم الحديثـــــة للتعلــــــيم وعليـــــه فالتســـــارع املعرفـــــي العـــــالمي  فـــــي مختلـــــف امل

العـــــالي، أدى إلـــــى ظهـــــور التعلـــــيم الالكترونـــــي الـــــذي أصـــــبح محـــــور أساســـــ ي لصـــــياغة 

فــالتعليم الالكترونــي لــيس خيــار بــل . الحاضــر التعليمــي وتشــكيل معاملــه فــي املســتقبل

ظــل السياســة املتبعــة مــن طــرف  فــيهــو ضــرورة ملحــة ملواكبــة هــذا التطــور وخاصــة 

 .الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصاديإطار انفتاح  الوصاية في

 :شكاليةإلا  -0

 مـــــن تـــــدابير 
ً
التــــــام  إلاغـــــالقو الحجـــــر الصـــــحي بـــــدأ العـــــالم التخفيـــــف تـــــدريجيا

مختلـــــف القطاعــــات واملؤسســـــات الاقتصــــادية والاجتماعيـــــة التـــــي شــــهدهها للمرافــــق 

نحـــو  والتوّجـــه 29 الحتـــواء جائحـــة كوفيـــد إلـــخ، وعلـــى رأســـها الجامعـــات...والرياضـــية

، إال أّن تــــداعيات هــــذه املرحلــــة ال تــــزال ههــــّدد أكثــــر مــــن تــــدريجيا دريساســــتئناف التــــ

  .مليار طالب حول العالم بعد أن عصفت بهم اضطرابات تعليمية غير مسبوقة

أو  الرقمــــي ميالتركيــــز علــــى التعلــــ إتخــــاذ جملــــة مــــن التــــدابير وعلــــى رأســــهاوبعــــد 

، بتنـا اليـوم أكثـر حاجـة الجامعـاتالق خـالل فتـرة إغـ وهـذاعن بعد مايسمى التعليم 
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دراســــة وتفــــادي شـــــبح واســــتئناف الجامعــــات إلــــى اســــتراتيجية فّعالــــة إلعــــادة فـــــتح ال

، ومــن هنــا يتطلــب الوضــا الــراهن إيــالء الســنة البيضــاء وتعليــق الدراســة مــرة أخــرى 

 .بالتعليم الرقمي أو مايسمى بالتعليم الالكترونياهتمام أكبر 

يم العــالي والبحـــث العلمــي اعتمــد جملـــة مــن التـــدابير قطـــاع التعلــ عليــه فــإنو 

وذلـك بغـرض  داخل ألاوساط الجامعية، الوقائية في شكل مشروع بروتوكول خاص

فـي  0202-0202 حـاليوتحضير الدخول ال 0202-0229 سابقإنهاء املوسم الجامعي ال

ة ، مـــا ألاخـــذ فـــي الحســـبان تـــوفير كافـــ29كوفيـــد  ظـــروف مقبولـــة فـــي ظـــل انتشـــار وبـــاء

 .املستلزمات والشروط الصحية

ما هو واقا التعليم الرقمي : في تسـاؤل رئيسـي هـو مشــكلة البحــثوتتحـدد 

 بالجامعة الجزائرية؟

 : يتم إلاعتماد على الفرضيتين آلاتيتين مشكلة البحثولتحقيق 

 .أهمية الرقمنة في تحسين جودة التعليم بالجامعةيمكن إلاستفادة من ابراز دور  -

الاستفادة من ابراز مساهمة الرقمنة في إثراء وتطوير املحتوى التعليم  يمكن -

 .الجامعي من املجال النظري إلى التطبيقي

 :  إلى تحقيق آلاتي يهدف البحثوبذلك 

 .التعرف على أهمية الرقمنة في تحسين جودة التعليم الجامعي -

التعليم الجامعي من  التعرف على مساهمة الرقمنة في إثراء وتطوير املحتوى  -

 .املجال النظري إلى التطبيقي

 .التعرف على املنصة الرقمية التعليمية بجامعة املسيلة -

 :تأتي من خالل التطرق  أهمية البحثفإن  منهو 

التحــــول الرقمــــي الــــذي مــــس جــــل املجــــاالت مــــن بينهــــا قطــــاع  إلــــى أحــــد املوضــــوعات 

 وهــــو التعلــــيم الالكترونــــي، مــــن التعلــــيم العــــالي ودوره فــــي تحســــين جــــودة التعلــــيم أال 

خـالل ابــراز دور اسـتخدام تكنولوجيــا املعلومـات والاتصــاالت والتقنيـات الحديثــة فــي 

تطـوير التعلـيم العــالي والبحـث العلمــي، وهـي تكتســ ي أهميـة املوضــوع حـديث الســاعة 

 .اليوم من جهة، ومساهمة الباحث في تنوير الرأي العام من الناحية العلمية
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 فيـــــتم إلاعتمـــــاد علـــــى املـــــنهج الوصـــــفي التحليلــــي وهيكلتــــه البحـــــثمـــــن ج أمــــا 

وذلــــــك مــــــن خــــــالل إلاســــــتعانة باألطــــــاريح والرســــــائل الجامعيــــــة  (مقاربـــــة اســـــتقرائية)

وتـــأتي آليــــة والكتــــب والدراســـات املشـــابهة الـــــتي تتنـــاول موضـــوع الدراســـة  مجالتوالــــ

وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق  -ة املســــيلةجامعــــ-الوصــــف والتحليــــل ملقاربــــة الحالــــة املختــــارة

 .الرقمنة، التعليم الالكتروني، املنصة الرقمية التعليمية: بمجاالت

 :الدراسات السابقة واملشابهة -1

: أثر التحول الرقمي على مقاربات التعليم ("0202)،مرج زغدوددراسة  1-2

، "بعددراسة حالة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن  -التعليم الالكتروني

 .مخبر إدارة التغيير في املؤسسة الجزائرية

التحــــول الرقمــــي الــــذي أعــــاد صــــياغة  التعــــرف الــــى  هــــدفت الدراســــة الحاليــــة

جميا امليـادين،  كافة السيروارت املرتبط بمختلف ألانشطة وأحدث تغيير جذري في

وخاصــة فــي مجــال التعلــيم، وســمح بإدمــاج طــرق واســاليب تعليميــة حديثــة، تعتمــد 

لتفاعـــل، التشـــارك وعلـــى اســـتخدام العديـــد مـــن الوســـائل، الوســـائط والبـــرامج ا علـــى

الرهانـــــات والتحـــــديات التـــــي تواجـــــه التعلـــــيم  التكنولوجيـــــة، وهـــــذا اســـــتجابة لجميـــــا

والصـحية التـي تجعـل  ألامنيـةالتقليدي في عصـر سـريا التغيـر، فضـال علـى التحـوالت 

 .الاعتماد على الاقسام التقليدية أمرا جد صعب

بهدف الكشف عن أثر التحول الرقمي على ظهور  في هذا السياق جاءت دراستناو   

واخترنا املالحظة، املقابلة  وقد اعتمدنا املنهج الكيفي،. وتطور التعليم الالكتروني

املواقا  املفتوحة، تحليل الخطاب، التقارير املعلومات الوثائقية الورقية والرقمية،

ئري كطريقة زالوطني للتعليم والتكوين عن بعد الجالالكترونية الخاصة بالديوان ا

وقسمنا الدراسة إلى جزئيين، تناولنا في الجزء الاول أهم ما جاءت .لجما البيانات

وتناولنا في  إلالكتروني من مفاهيم ومقاربات، به أدبيات التحول الرقمي والتعليم

التي مر بها التعليم  الجزء الثاني نشأة وتطور التعليم إلالكتروني وأهم املقاربات

 .زائري الج
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أحدثـه  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن رغم التغير الذي

التحــول الرقمــي باالنتقــال مــن الطــرق الكالســيكية للتعلــيم الالكترونــي إلــى اســتعمال 

التشاركية التفاعلية الحديثة، الا أن هـذه املقاربـات لـم ترقـى إلـى  املنصات التعليمية

اعتمـاد مقاربـة هجينـة تجمـا بـين طـرق  يق الاهداف املرجوة، لذا تقترح دراسـتناتحق

      .التقليدية وطرق التعليم إلالكتروني التعليم

التعليم الالكتروني في ظل انتشار جائحة  (0202)دراسة هدى عماري، 0 -1

املنجزات والتحديات، دراسة وصفية تحليلية ملنصة التعليم عن بعد -كورونا

 .اللغة العربية وآدابها، جامعة بومرداس قسم

تروم هذه الورقة البحثية كشـف التحـوالت الطارئـة علـى التعلـيم إلالكترونـي 

ن ملــــف التعلــــيم عــــن بعــــد لــــم يكــــن ولوقــــت  فــــي الــــوطن العربــــي
ّ
وبخاصــــة أننــــا نعلــــم أ

املنظومــات التعليّميــة العرّبيــة، نهــدف  قريــب ضــمن العنايــة ألاولويــة إلصــالح وتطــوير

ول إلــــى إفــــي ا
ّ
بفاعليــــة تمكــــن  مقومــــات الّتعلــــيم إلالكترونــــي إلدارة ألازمــــة بــــراز ملقــــام ألا

املتعلمـين مـن تلقــي املعـارف والتفاعـل مــا العمليـة بإيجاّبيـة أكبــر، وتحديـد املعيقــات 

 .تقف حائال دون الوصول إلى ألاهداف املرجوة التي

يّمية ومنصات دعت وازرة التعليم العالي إلى فتح مساقات تعل زائر في الج

 إلكتروّنية كبديل مؤقت

س ي، هذا ما يجعلنا نساءل عن اللتعليم التقليدي استكماال للموسم الدر 

 ءات التي تستند إليها إلادارةاإلاجر 

التعليمية في تسيير املنصات التعليمية، وعليه نسعى إلى إلاجابة عن إلاشكاالت 

 :آلاتية

والجاهزية العتماد التعليم إلالكتروني  هل تمتلك املؤسسات التعليمية إلامكانات -

 ؟والتعليم املتزامن

عال؟ -
ّ
 ما مدى فاعلية آليات التعليم إلالكتروني لتجاوز ألازمة بشكل ف

 ما معيقات التعليم إلالكتروني؟ وما أفاقه املستقبلية؟ -

هذه الورقة البحثية إلى جملة من التوصيات نراها ضرورية لتفعيل دور وتوصلت 

 :إلالكتروني بعد جائحة كورونا التعليم
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إقامة دورات تكوينية وورشات تدريبية للهيئة التدريسية تدعيم وتوسيا الشبکة  -

على ألاساتذة الجدد امللتحقين را يكون التكوين مقتص القاعدية للتکوين، وال

تدعم نوعية التعليم لرفا مدارك  بالتوظيف الجامعي مؤخرا مصحوبة بفضاءات

ية في أدبيات التعليم الرقميامية وخبر ألاساتذة العل
ّ
 .ههم املعرف

 .العمل على إدخال برمجيات املناهج باعتماد التقنيات إلالكترونية الحديثة -

توفير الوسائل التعليمية على مستوى الكلية تمكن الطلبة من الاستفادة من  -

التعلم في عالم املعلوماتية تمكنه من ولوج منصات  مواكبة التطورات الحاصلة

 .عن بعد ودخول إلى مواقا مكتبات عاملية

في قسم اللغة العرّبية بما يتالءم ما استخدام  الدراسيةواملقرارت  برامجتطوير ال -

 ...التكنولوجية املستحدثات

 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -4

ات من خالل ماتقدم وجد الباحث أن دراسته اتفقت ما العديد من الدراسـ

السابقة في تناولها موضوع الرقمنة أو تكنولوجيات الاعالم والاتصال واسهاماهها فـي 

تحــــــديث التعلــــــيم الجــــــامعي فــــــي الوقــــــت الــــــراهن، ومــــــدى معرفــــــة التــــــزام املؤسســــــات 

 . الجامعية بها كحتمية وليس خيار

وأظهــــــرت هــــــذه الدراســــــات نتــــــائج متقاربــــــة فــــــي حتميــــــة الاســــــتعانة بالتقنيــــــات 

العلميـة الحديثـة فـي التعلـيم الجـامعي، وفـي ضـوء مـا جـاءت بـه هـذه والتكنولوجيـات 

وبــالنظر إلــى . الدراســات وغيرهــا فقــد ظهــرت الحاجــة إلــى اجــراء هــذه الورقــة البحثيــة

الذي مازال من املوضوعات الثريـة والخصـبة والتـي  رقميالأهمية البحث في التعليم 

البحــث، فــإن خطــة البحــث  عــن إشــكالية تحتــاج إلــى وقفــات بحثيــة، ولبلــوغ إلاجابــة

املنصـة التعليميـة الرقميـة بجامعـة  -.التعلـيم الالكترونـي -.الرقمنـة -   :مـايلي تتضمن

 .املسيلة
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 (:Digitization)في الرقمنة  -6

للقيــــام بـــــأي عمــــل ألنــــه البــــد مـــــن  العناصــــر  أهــــم العنصــــر البشــــري مـــــن تبــــر يع

عمــل، وهــو املنــاط  بـــه ال االتكنولوجيــا املســـتخدمة فــي هــذمهمــا كانــت درجــة  وجــوده

تنفيــذ املهــام لتحقيــق ألاهــداف املرجــوة، لــذا ال بــد مــن تبيــان املــؤهالت العلميــة التــي 

املهـام الـذي يجـب أن الوضـوح فـي  يجب أن يكون عليها ألاسـاتذة فـي الجامعـة، كـذلك

يقومـــــوا  بهـــــا مـــــن خـــــالل عملهـــــم فـــــي املؤسســـــات الجامعيـــــة، فـــــان مـــــؤهالت وقـــــدرات 

ل تكنولوجيــــــات والتقنيــــــات العلميـــــة الحديثــــــة هــــــي ليســــــت نفــــــس ألاســـــاتذة فــــــي مجــــــا

 .املؤهالت والقدرات التي يمتلكها ألاساتذة في التعليم التقليدي

 :تعريف الرقمنة 2 -6

هـــــي عمليـــــة تحويـــــل البيانـــــات إلـــــى   Digitizationالرقمنـــــة أو التحويـــــل الرقمـــــي 

فــي ســـياق نظـــم شــكل رقمـــي، وذلــك ألجـــل معالجتهــا بواســـطة الحاســب الالكترونـــي، و

ســواءا )املعلومــات عــادة مــا تشــير الرقمنــة إلــى تحويــل النصــوص املطبوعــة أو الصــور 

، بإســتخدام signals binaryإلــى إشــارات ثنائيــة ( كانــت صــور فوتوغرافيــة أو خــرائط

بعــرض نتيجــة ذلــك علــى  التــي  تســمح ،scanningنــوع مــا مــن أجهــزة املســح الضــوئي 

 (0220فراج، ) .شاشة الحاسب

أن الرقمنـــــة هـــــي عمليـــــة تحويـــــل مصـــــادر Terry Kunny تيـــــري كـــــاني  ويــــرى 

 اختالف أشكالها  املعلومات على

ـــــــى شـــــــكل مقـــــــروء آليـــــــا بواســـــــطة (...كتـــــــب، دوريـــــــات، صـــــــور، تســـــــجيالت صـــــــوتية)  إل

والـــــــذي يعـــــــد وحـــــــدة  Bitsاســـــــتخدام الحاســـــــب آلالـــــــي عبـــــــر النظـــــــام الرقمـــــــي الثنـــــــائي 

علــــى اســـتخدام الحاســـبات آلاليــــة،  معلومــــات آلـــي قـــائم املعلومـــات ألاساســـية لنظـــام

الرقمنـة "يمكـن أن يطلـق عليهـا  وتحويل املعلومات إلى مجموعة من ألارقـام الثنائيـة،

 ذه العمليـــــــــة باســـــــــتخدام مجموعـــــــــة مـــــــــن التقنيـــــــــات وألاجهـــــــــزةبهـــــــــ ، ويـــــــــتم القيـــــــــام"

 (0222عنكوش، ) .املتخصصة

ل وكــــل مــــاذكر عــــن الرقمنــــة نســــتخلص أنهــــا عمليــــة تحويــــل البيانــــات إلــــى شــــك

رقمـــي وتـــتم معالجتهـــا بواســـطة الحاســـوب املـــرتبط باملاســـح الـــذي يحفـــظ املعلومـــات 

 .سواء كانت صور أو صوت أو نص مطبوع
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 :أهداف الرقمنة 0 -6

حيث ان الوسائط الرقمية تعد أقل عرضة للتلف والضرر، مقارنة : الحفظ**

 .بالوسائط الورقية التي تتعرض لعدة أخطار

خزين فإن قرص مضغوط يمكنه تخزين آالف أما بخصوص الت: التخزين**

إذا الرقمنة توفر علينا الكثير من  DVDالصفحات، فما بالك بقرص رقمي 

 .املساحات

من خالل الشبكات وخصوصا شبكة الانترنت سمحت الرقمنة : إلاقتسام**

 .باالطالع على نفس الوثيقة من قبل مئات ألاعخاص في نفس الوقت

تتميز النظم الرقمية بسرعة كبيرة في : الاستخدامسرعة الاسترجاع وسهولة **

الاسترجاع، حيث انه عندما تحول املواد املكتبية والوثائقية إلى شكل الرقمي يمكن 

 .للمرء استرجاعها في ثوان بدال من عدة دقائق

 :إضافة إلى أهداف أخرى تتمثل في   

 .توصيل املعلومات للمستفيد دون التدخل البشري -

دي من خالل بيا املنتج الرقمي سواء على أقراص مليزرة أو اتاحته على الربح املا-

الشبكة، وال يقصد بالربح هنا الاتجار بقدر ما هو الحصول على عائد مادي يغطي 

 (0220مهري، .)هامشا من التكلفة لضمان استمرار العمليات

 :التقنيات املستخدمة في مجال إلادارة إلالكترونية 1 -6

 :العناصر املستخدمة في مجال إلادارة إلالكترونية فيما يلي يمكن حصر أهم

يقصد بها النظم التي صممت ألداء وظيفة أو : نظم املعلومات إلادارية 6-1-2

وظائف محددة وهي غالبا ألاعمال الروتينية اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية 

ستشفيات، نظم املحاسبة، ما، مثل الاتصاالت إلادارية، إدارة امللفات الطبية في امل

 .نظم شؤون املوظفين وغيرها

( السكانير)تستخدم املاسحات الضوئية : تقنيات ألارشفة إلالكترونية 6-1-0

لتحويل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه و تبادله عبر الشبكات 

 و يستخدم لهذا الغرض ماسحات سريعة جدا تعادل سرعة. املحلية أو الانترنت
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آالت تصوير املستندات تقريبا، وتكون عادة مرتبطة بنظام لالرشفة الالكترونية 

 .يقوم بتخزين الوثائق وفهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند الحاجة لها

نترنت لتسھل عملية إدارة اھي برامج تركب في مواقا : نظام إدارة املحتويات 6-1-1

نظم قواعد بيانات لتخزين جميا وتستخدم تلك ال (املحتويات) املعلومات

نتاج صفحات ويب ديناميكية إل وذلك ر إضافة إلى القوالب الجاھزة  املعلومات،

 عليه يمكن إضافة املحتويات إلى املوقا بسرعةو . مالالنھاية موقعا متكا تكون في

 وبواسطة أعخاص ليس لديھم خلفية عن تقنيات الويب، وتخرج تلك املحتويات

 .نترنتاحترافي عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح ألا في شكل متناسق و 

دارة كمية كبيرة من إل ھي مواقا تستخدم نظام أو عدة نظم  :البوابات 6-1-4

بحيث تصبح أشبه ما تكون ببوابة تخيلية لتلك الدائرة، يستطيا  املحتويات

 الدخول عن طريقھا إلى أغلب الخدمات التي تقدمھا مباشرة من بيته أو  املراجا

 http://www.dubai.aeلكترونية وكمثال على ذلك حكومة دبي إلا .مكتبة

نترنت تسمح ھي نماذج الكترونية تفاعلية تتاح عبر الا : النماذج إلالكترونية 6-1-6

ومن ثم إرسالھا  (الاملواطن مث)بشكل تفصيلي من قبل طرف  بإدخال البيانات

 .يقوم بمعالجتھا الكترونيا لتدخل إلى نظام ما (ثالالوزارة م) للطرف الثاني

الجھات  ونية على العمليات النمطية بينلكتريمكن تطبيق مفھوم النماذج الا

، أو ملفات
ً
إلكترونية  الحكومية سواء كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة تقرأ آليا

 .ترسل بشكل أمن وتقرأ آليا

رنت مثل نتھناك طرق عديدة للدفا على الا : نظام الدفع إلالكترونية 6-1-2

كترونية يمكن توظيف تلك الالئتمان وغيرھا،وفي مجال الحكومة بطاقات الا 

ما احتياجات القطاعات الحكومية، وقد قامت مؤسسة  الطرق وتطويرھا للتوافق

ت املالية ال بتطوير نظام سداد للمدفوعات لخدمة التعام النقد العربي السعودي

 .الالكترونيةللحكومية 

عبارة عن أدوات يمكن عن طريقھا البحث في كامل  ھي: محركات البحث 6-1-7

سترجاع وتعد محركات البحث من نماذج نظم الا . واسترجاع املعلومات  املوقا

 ويمكن. لة على موضوع البحثالالتي تعتمد على الكلمات املفتاحية للد الحرة
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 نطاق ملحركات البحث أن تشمل جميا النصوص التي يحتويھا املوقا، مما يوسا

 .سترجاعالبحث ويزيد من كفاءة الا 

يلعب تصميم املوقا : وتصميم املوقع  واجھات املستخدم التفاعلية 6-1-8

تساعد املستفيد في الوصول  حيث. ستخدام دورا كبيرا في نجاح املوقاوواجھة الا 

 (0222مرسلي، ) .املباشر والسريا إلى املعلومات املطلوبة

 :ةخصائص عناصر التعلم الرقمي 4 -6

 (:أحمد محمود عامر)لعناصر التعلم الرقمية خصائص منها           

طاملا أن هذه العناصر يمكن نشرها وتحميلها على ألانترنت،  :سهولة الوصول إليها

 .فبالتالي سيسهل الوصول إليها وتوظيفها في مواقف تعليمية مختلفة

ت البسيطة على من املمكن إجراء بعض التعديال  :مالتوظيف وإعادة الاستخدا

امه في موقف دمحتوى عنصر من عناصر التعليم وبالتالي يمكن إعادة استخ

 .تعليمي آخر

يمكن تغيير بعض خصائص عنصر التعلم من حيث اللون والحجم ونوع  :ةاملالئم

 .الخط وحجمه حتى تتناسب ما املوقف التعليمي

خدام أي برامج بمعنى أنه يمكن تشغيل هذا العنصر مباشرة بدون است :دالتفر 

 .لتشغيله أو فتحه

وهو من أهم خصـائص التعــلم الرقمي، بحيث تسمـح هـذه الخاصـيــة  :لالتفاع

للمتعــلم بالتفاعــل ما عنصــر التعــلم عن طريق السحب وإلافالت أو وضا إطار 

 (0229ايديو، ) .حول الصورة أو كتابة تعليق عليها، فاملتعلم نشط ومتفاعل

 :الالكتروني التعليم -2

يعد التعليم الالكتروني أحد أهم النماذج التدريس الحديثـة املعتمـدة نسـبيا 

جامعيــة أو مؤسســة  يكــاد أتال  ضــر وفــي وقتنــا الحا املــدارس و فــي مختلــف الجامعــات 

ملســــتخدميها مــــن ويمكــــن  هــــاتف ذكـــي حاســــوب أو  ال يوجـــد بــــه أو فــــي املنــــزل  تعليميـــة

ومنــــــه  التعلميــــــة فــــــي العمليــــــة التعليميـــــة قنيـــــةطلبـــــة وأســــــاتذة فـــــي توظيــــــف هاتــــــه الت

 .الاقتصار في الجهد واملال والوقت
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 :مفهوم التعليم إلالكتروني 2-2

نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات الحاسوب في : عرف بأنه

: منها تدعيم وتوسيا نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة من الوسائل

 قبل املختصين في رنت، البرامج إلالكترونية املعدة إما منأجهزة الحاسوب، إلانت

 (0220غلوم، ) .الوزارة أو الشركات

وفيــه  آلالـي ذلك النـوع مـن التعلــيم القـائم علـى شــبكة الحاسـبوعـرف أيضـا بــ

بــــــــرامج معينــــــــة  تقــــــــوم املؤسســــــــة التعليميــــــــة بتصــــــــميم موقــــــــا خــــــــاص بهــــــــا وملــــــــواد أو

 آلالـــي وفيـــه يـــتمكن مـــن الحصــــول علــــى ويـــتعلم املـــتعلم فيـــه عـــن طريـــق الحاســـب.لهـــا

ويجــــــب أن يــــــتم وفــــــق جــــــداول زمنيــــــة محــــــددة حســــــب البرنـــــــامج . التغذيــــــة الراجعــــــة

وتتعـــد بـــرامج التعلـــيم . نصـــل بـــاملتعلم إلـــى الـــتمكن مـــن مـــا يتعلمـــه التعليمــــي، وبــــذلك

مســــتويات متنوعــــة كبــــرامج الدراســــات العليــــا، أو  املقدمــــة مــــن بــــرامج تعليميــــة علـــــى

 (0220املبيرك، ) .لتدريبية املتنوعةالبرامج ا

آليـــات الاتصـــال  طريقـــة للتعلـــيم باســـتخدام: وعرفـــه املوســـ ى عبـــد العزيـــز بأنـــه

ورســـومات،  الحديثــة مـــن حاســب وشـــبكاته ووســـائطه املتعــددة مـــن صــوت وصـــورة،

فـي  أو  عـن بعـد كان وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات إلانترنت سواء

ملهـــم املقصـــود هـــو اســـتخدام التقنيـــة بجميـــا أنواعهـــا فـــي إيصـــال الفصـــل الدراســـ ي ا

 (0220العزيز، ). بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة للمتعلم املعلومة

 :أهداف التعليم إلالكتروني 2-0

تتمثل أهداف التعليم الالكتروني في تقديم التعليم املستمر واملتواصل 

كانهم وبأزمنة تتناسب معهم عبر للجميا أفراد الطلبة املعنيين حسب اختالف م

والصفحات واملنصات الخاصة بعملية التعلم   شبكة الانترنيت، بالدخول للمواقا

 .املوضوعة تحت تصرفهم باستخدام رمزهم السري 

وحسب محمد سعيد حمدان في احدى مقاالته فقد وجد ان اهداف التعليم        

 :الالكتروني هي

الجامعي للراغبين فيه، تحقيقا لديموقراطية التعليم تأمين فرص التعليم العالي و  -

 .الجامعي والاستجابة للطلب الاجتماعي املتزايد لهذا النمط من التعليم
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توفير حرية الدراسة للمتعلم وذلك بتحريره من قيود الزمان واملكان لتحقيق  -

 .التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة

مية مختلفة عما يقدم في نظم الجامعات تقديم عملية التعلم بوسائط تعلي -

 .التقليدية

الاسهام في حل املشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم العالي التقليدية  -

سعيد، ). عن استعاب الاعداد الهائلة املتزايدة من الطالب الدراسة الجامعية

0227) 

 :املسيلة -املنصة التعليمية الرقمية بجامعة محمد بوضياف -7

 29لجامعـــــة املســـــيلة تجربـــــة ســـــبقة وهـــــذا قبـــــل انتشـــــار جائحـــــة كوفيـــــد  كـــــان

بحــوالي ســنة ســعت مــن خاللهــا إلــى تبنــي سياســة التعلــيم عــن بعــد وصــفر ورق وهــذا 

عبــر منصــة مـــودل واملراســالت الالكترونيــة، ممـــا جعلهــا تتــأقلم مـــا ألاحــداث بســـرعة 

عتمــــدة مــــن قبــــل وتنهــــي املواســــم الجامعيــــة فــــي وقتهــــا دون تــــأخير حســــب الرزنامــــة امل

شـهدت منظومـة التعلـيم فـي الجزائـر بصـفة عامـة وقطـاع  ومنه فقد. الوزارة الوصية

حسـن فـي تكنولوجيـا الحديثـة والتحـول بوجه خاص ت والبحث العلمي التعليم العالي

ومـن ثـم  التعليم وتصوراته وطرائقه وآلياتـه  جالالتي مست بشكل مباشر م الرقمي

لنـــا بـــه وخاصـــة فـــي الظـــرف الـــراهن ومـــا بعـــده وعليـــه ضـــرورة حتميـــة ال خيـــار أصـــبح 

جميــــــــا ألاطــــــــراف تعليميــــــــة حديثــــــــة بتفاعــــــــل  اســــــــتراتيجيات ومنصــــــــاتتبنــــــــي  يجــــــــب

 ...البيداغوجية وتجهيز الوسائل الرقمية الحديثة من الانترنت وأجهزة ومنصات

بوابـــة املـــوارد التعليميـــة لـــوزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث إن  (عمـــاري )وتقـــول "

املخصصـــــة، كمـــــا أتيحـــــت فرصـــــة  تقـــــدم دروس علـــــى الخـــــط عبـــــر املنصـــــات العلمـــــي،

للطلــــة  التواصــــل بــــين ألاســــتاذ وطلبتــــه بشــــتى أشــــكال الاتصــــال املتاحــــة حتــــى يتســــنى

التطبيقـــات املالزمـــة لهـــا، وحتـــى يـــتمكن الطلبـــة املقبلـــون  واجـــراءاســـتيعاب الـــدروس 

 .ن لهمإنجاز بحوثهم بمرافقة إشراف ألاساتذة املؤطري على التخرج من

وفي إلاطار نفسه فتحت املديرية البرمجة روابط للتسـجيل فـي النظـام الـوطني 

إذ تقتـــــرح املكتبــــة املركزيـــــة مــــن ألاســـــاتذة البــــاحثين وطلبـــــة SNDL للتوثيــــق عـــــن بعــــد

لالســـــــتفادة مـــــــن التحميـــــــل املجـــــــاني للكتـــــــب  الـــــــدكتوراه واملاســـــــتر ضـــــــرورة التســـــــجيل
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والولـوج إلـى املكتبـات  طالع على الوثائقواملجالت العلمية وألاطروحات الجامعية والا 

الرقّميـــــــة والتـــــــي قـــــــدمت خـــــــدمات مجانيـــــــة لروادهـــــــا مـــــــن خـــــــالل خاصـــــــية التحميـــــــل 

 (0202عماري، ) ."املباشر

فــــي ظــــل الظــــروف ألازمــــة التــــي أحــــدثها فيــــروس كورونــــا املســــتجد عبــــر العـــــالم 

ف بظاللـــه علـــى الجزائـــر، ألامـــر الـــذي اســـتدعى شـــل حركـــة مختلـــ بصـــفة عامـــة وألقـــى

والبحـث العلمـي، وسـعيا مـن إدارة الجامعـة  القطاعات بما فيها قطاع التعليم العـالي

البعــــد كبــــديل مؤقــــت  فــــي تــــدارك ألاوضــــاع ومحاولــــة املضــــ ي قــــدما نحــــو التعلــــيم عــــن

جامعـة املسـيلة فـي للتعليم الحضوري، وقـد انطلـق التعلـيم عـن البعـد علـى مسـتوى 

 فــــي علــــى وضــــا الــــدروسســــاتذة حــــث ألا  مــــن خــــاللبصــــفة فعليــــة  0229بدايــــة ســــنة 

ممثلـين لصـالح  دورات التكوينيـةإجراء وقامت بـ  Moodle منصة التعليم إلالكتروني

عــن كــل قســم مــن أقســام الكليــات واملعاهــد وذلــك يــومي أعضــاء هيئــة التــدريس مــن 

 Mooc وبعدها مباشرة تم الاعتماد خاصية الـدروس املرئيـة . 0229جانفي  02و 09

التــــدابير النظاميــــة للمنصــــة وهــــذا  ببــــث املحاضــــرات التفاعليــــةالتــــي تســــمح للنظــــام 

 .رقمنةفي ال هندسون وتقنيينم عليهالتي يسهر او 

إن التـــدابير النظاميــة للمنصــة والتـــي يســهر علـــى أيضــا  (هــدى عمـــاري )وتقــول 

ألاولــى إلــى ســد احتياجــات مرحلـــة  مختصــون فــي املعلوماتيــة ههــدف بالدرجـــة مراقبتهــا

الطــالب  مليــة التعلــيم إلالكترونــي مواقــف إيجابيــة مــن طــرفأزمــة، وقــد ســجلت الع

وبخاصــــة أنهــــا تــــوفر املــــادة العلميــــة علــــى املنصــــة ممــــا قلــــل تكلفــــة النســــخ والنفقــــات 

واملطبوعات كما تخلق فرصة للتعليم الذاتي، وإن كنا نـرى أن عمليـة  اقتناء الكتب

ذ يأتي فـي مقـدمتها في ظل العديد جملة من املآخ التفاعل لم تصل بعد إلى أقصاها،

النائيـــة فـــي الواليـــة، صـــعوبة  نقـــص تـــدفق إلانترنـــت وضـــعفها فـــي العديـــد مـــن املنـــاطق

ويبـدو أن  الولوج إلى منصة التعليم إلالكتروني السيما فـي سـاعات ذروة الاسـتخدام،

التفكيـــــر بصـــــب املحاضـــــرات علـــــى ألارضـــــية بســـــرعة وفـــــي وقـــــت قياســـــ ي حددتـــــه إدارة 

لتصــــميم الرقمــــي للــــدرس والــــذي نــــراه عــــامال أساســــيا تغيــــب عنصــــر ا الكليــــة جعلهــــا

العملية التعليمية فاقتصرت في مجملها علـى  لجذب انتباه الطالب وتشويقه ملتابعة

 PDF.و Wordصيغتين 
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من فــــــال يكــــــون زاكمــــــا أن ألارضــــــية الرقميــــــة تقــــــدم تعليمــــــا الكترونيــــــا غيــــــر متــــــ

فكيــر فــي وســائل اتصــال وأســاتذههم ألامــر الــذي اســتدعى الت الاتصــال آنــي بــين الطلبــة

أوتطبيقــــات تســــمح بالتواصــــل املباشــــر  موقــــا التواصــــل الاجتمــــاعي فيســــبوك)أخــــرى 

يتفـق ألاسـتاذ  أن علـىSkype...أوZoom أو Google Meetوإقامـة صـفوف افتراضـية 

 .التطبيقات أنسب للتواصل عبرها ما طلبته أي

الجـــامعي  أمــا عـــن إجـــراء الامتحانـــات فقــد تـــم تأجيـــل ذلـــك إلــى غايـــة الـــدخول 

ن القـــــادم 
ّ
إلتمـــــام السداســـــ ي وإجــــــراء الامتحانـــــات السداســـــية والاســـــتدراكية ذلــــــك أ

التقيـــيم إلالكترونـــي يبـــدو متعســـرا فـــي هـــذه املرحلـــة لعـــدم جاهزيـــة أنظمـــة املنصـــات 

باســــتخدام نفــــس  الرقميــــة للتعلــــيم عــــن بعــــد، لتعــــذر عمليــــة املراقبــــة تفاديــــا للغــــش

  .ألاجهزة

تخطــيط  يحتــاج إلــى يــزالق التعلــيم إلالكترونــي ال وتجــدر إلاشــارة إال أن تطبيــ

مــــدروس ورؤيــــة استشــــرافية ملســــتقبله وتبنــــي إســــتراتيجية تعــــالج املشــــكالت القائمــــة 

اقتنـــــــاع بـــــــأن التعلـــــــيم الرقمـــــــي ضـــــــرورة عصـــــــرية تتجـــــــاوز التعلـــــــيم  واملتعلقـــــــة بعـــــــدم

إلـى آليات العمل بـالتعليم الكالسـيكي  التقليدي، وصعوبات انتقال تفكير الطلبة من

 . التعلـــــــيم اســـــــتخدام مهـــــــارات تقنيـــــــة وخبـــــــرات فـــــــي ميـــــــدان املعلوماتيـــــــة وتكنولوجيـــــــا

 (0202عماري، )

ومؤخرا سعت مديرية الرقمنة بجامعة محمد بوضياف باملسيلة في انشاء بوابـة        

الطالـــب الســــتخراج مختلــــف الوثــــائق الخاصــــة بالطالــــب كشــــهادة مدرســــية، شــــهادة 

نات، طلب اسـتمارات ووثـائق حيـث يـتم الولـوج إلـى التسجيل، كشف النقاط، إلاعال 

املوقـــا الخـــاص بالبوابـــة الطالـــب عبـــر حســـابه الشخصـــ ي والرمـــز الســـري، كمـــا يمكـــن 

تشــــــير التوقعــــــات  .للطالــــــب اجــــــراء التعــــــديالت والتصــــــحيح للمعلومــــــات الخاصــــــة بــــــه

ن جائحـة كورونـا سـرعت فـي انتشـار التعلـيم إلالكترونـي وبالتـالي 
ّ
 فـإناملستقبلية إلى أ

. مليــار دوالر 325إلــى  2025يــد ســوق التعلــيم إلالكترونــي بحلــول زاالتوقعــات تترقــب ت

وعليــه مــن  2020.مليــار دوالر حتــى نهايــة  37.6الــتعلم املحمــول إلــى  وســيزيد اســتخدام

إلالكترونـــي ليصـــبح إســتراتيجية منتهجـــة ومعتمـــدة  الضــرورة بمكـــان اعتمـــاد التعلــيم

املناسـب لتمريـر عمليـة الـتعلم  يتوجـب لتـوفير املنـاخ رسميا في قطاع التعليم، وعليـه
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مؤهلــــة  عـــن بعــــد، ورفـــا ســــقف التحـــدي ملواجهــــة القصـــور فــــي تـــوفير كــــوادر تعليميـــة

والهـــــــدف منـــــــه تحســـــــين ألاداء وتحقيـــــــق الجـــــــودة بمقـــــــاييس عامليـــــــة، وإيجـــــــاد حلـــــــول 

فـــي الشـــبكات فـــي ظـــل تراجـــا نمـــو الاقتصـــاد عامليـــا الـــذي  للتكلفـــة الباهظـــة لالشـــتراك

املحـدود تقـف عــاجزة عـن تحمـل ألاعبــاء  يجعـل ألاسـر ذات الـدخل اليــومي أو الـدخل

إلى التعلـيم الرقمـي  ولكي يتم التحول التعليم. املالية التي يتطلبها التعليم إلالكتروني

بسالســــة ونجــــاح مـــــن الضــــروري العمــــل علـــــى تغييــــر الثقافــــة التعليميـــــة عنــــد املعلـــــم 

يم التعلــــيم إلالكترونــــي بشــــكل متميــــز لطــــالب وإيجــــاد طرائــــق بديلــــة لتقــــد والطالــــب،

 (0202عماري، ) .الاحتياجات الخاصة

 :   مساهمة التعليم الرقمي في تحسين التعليم الجامعي -8

يساهم التعليم الرقمي في تحقيق اهداف معرفية وتعليمية لتحسين 

 :التعليم العالي، وحسب إبراهيم يحياوي لخصها في نقاط هي

 .عالمي وتحسين قدرة املتعلمين على حل املشكالت املعقدةتنمية التفكير إلا  -

 .زيادة وعيهم باالنتماء إلى هذا العالم املترامي ألاطراف ذي الحواجز املكانية -

يمنح التعليم الرقمي املتعلم متعة أثناء تلقيه املعارف واملعلومات وأكثر إثارة  -

 وتشويقا وذلك من خالل

والصور وألاشرطة السمعية البصرية على نحو يبسط  عرضها باالستعانة باألشكال

 املعلومات ويجعلها

 .أكثر يسرا للفهم وإلافادة

يحقق التعليم الرقمي أعلى درجة من الكفاءة عبر الطرائق املتبعة  -

 والاستراتيجيات املنتهجة لتحسين

 .العملية التعليّمية

 .ب على التعلم الذاتييشجا التعليم إلالكتروني على تنمية املهارات والتدري -

يحول املقرر التعليمي واملواد التعليمية الجافة في تدريسها أكثر جاذبية عند  -

 املتعلمين بشد انتباههم،

 .بالوسائل إلايضاّحية املتاحة

يقدم التعليم إلالكتروني لألساتذة والطالب مواد تعليمية موسعة الروافد نظرا  -
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تعرض معلومات متنوعة املشارب وآخر البيانات  التي الرتباطه بالشبكة العنكبوتية

 .وآخر إلاحصاءات

ّعدة لفهمه واستدارك ما فاته، وفق الوقت  مراتيمكن للمتعلم الرجوع للدرس  -

 .املناسب له

يتحكم املتعلمين في عمليات التعلم، ما استالمهم تغذية راجعة فورية للتأكد  -

 من كفاءة ممارسة عمليات

 .التعلم

الفروق الفردية  بمراعاتهملتعلم على تذليل الصعوبات في تعلم املادة يساعد ا -

يةاراوامله
ّ
 .ت الذات

 .الاستفادة من الوقت وسرعة التعلم وارتفاع كفاءة التعلم وتخفيض زمن التعلم -

املعلم واملتعلم واملادة  ،يرتكز التعليم إلالكتروني على املقومات العملية التعليمية -

  .تطويره بحسب معطيات التكنولوجيا ابليةالعلّمية، ما ق

 والتعلـــــيم إلالكترونـــــي يـــــتم تنظيمـــــه وهيكلتـــــه باســـــتخدام الوســـــائط إلانترنـــــت

ن 
َّ
والحاسوب والتطبيقات إلالكترونية التعليّمية على الهواتف املحمولـة، وبالتـالي فـإ

تاجيـة فرصة التعليم بطرائق فيها الكثير من التشـويق وإلان التعليم إلالكتروني يقدم

التعلــيم إلالكترونــي علــى تــوفير املــادة  يســاعد. بعيــدا عــن أســاليب التلقــين التقليديــة

وهــــــذه  العلميــــــة واملنــــــاهج الدراســــــية طــــــوال أيــــــام ألاســــــبوع، وطــــــول ســــــاعات اليــــــوم،

 .أو الــــذين يرغبــــون التعلــــيم فــــي وقــــت معــــين املــــزاجالخاصــــية تفيــــد ألاعــــخاص ذوي 

 .(0227يحياوي، )

 :النتائج والتوصيات

وف نورد في ما يلي مجموعة من الاقتراحات التي قد تساهم في التخفيف س

في تطوير جودة التعليم من عملية تطبيق مشاريا الرقمنة  من املعوقات التي تحد

 :العالي والبحث العلمي

اعداد كوادر بشرية تساير الرقمنة عن طريق دورات تكوينية وورشات تدريبية  -

 .ات الالكترونية الحديثةوفق أحدث البرمجيات والتقني

 .إلاسراع في تجهيز املعاهد والكليات مكانا وتأثيثا وأجهزة -
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توفير املزيد من املوارد املالية نظرا لضخامة حجم املقتنيات املراد رقمنتها في  -

 .املؤسسات الجامعية

 في املؤسسات الجامعية إلالكترونية دارةتطوير التشريعات والقوانين ملواكبة الا  -

 .التي تفرضها البيئة الرقمية

 .والاستفادة من كافة إمكانيتها املتاحة  تقوية الربط بالشبكة العامليةتحسين و  -

تدريبية تعمل على رفا كفاءة وبرامج تكوينية و إقامة الندوات واملحاضرات  -

، وبأجهزة الحاس وتأهيلهم على النحو املناسب في مجال التعامل ما ساتذةألا 

 . نة مؤسسات التعليم العاليهزة الالزمة للقيام بمشروع رقمومختلف ألاج

تشجيا العاملين على استخدام تطبيقات الرقمنة ومنح املتميزين في استخدامها  -

 الحوافز املادية واملعنوية

 ...التي تشجعهم على إتقان عملهم

  :خاتمة

ي والرقمنــــــة فــــــ بــــــات التعلــــــيم الرقمــــــي جــــــزء ال يتجــــــزأ مــــــن النظــــــام التعليمــــــي،

الجامعـــة ليســـت هـــدفا يرجـــى لذاتـــه، وانمـــا هـــي وجـــه آخـــر للتقنيـــات والتكنولوجيـــات 

الحديثــــــة، التــــــي يمكــــــن تحقيــــــق الكثيــــــر بهــــــا مــــــن الخــــــدمات، فهــــــي اســــــتجابة حتميــــــة 

 .بطريقة آنية علوماتألهداف الجامعة خاصة من زاوية تقديم امل

ر هـذا ساهمت التطورات التقنية فـي عصـر الثـورة التكنولوجيـة إلـى ظهـو وقد 

أن طالــــــب إذ يمكــــــن لل الطلبــــــة،العمليــــــة التعليميـــــة لــــــدى ليوطــــــد الـــــنمط التعليمــــــي 

 ملـــــا يمتلكـــــه مـــــن طاقـــــة وقـــــدرة علـــــى الاســـــتيعاب
ً
أن و والـــــتعلم  يواصـــــل تعليمـــــه وفقـــــا

اسـتخدام التعلـيم الرقمـي يزيــد مـن كفـاءة املوقـف التعليمــي، ويمكـن اعتبـار التعلــيم 

م عن بعد، ويجدر إلاشـارة إلـى أن الحاسـوب إلالكتروني أنه بمثابة أحد أشكال التع
ّ
ل

وشــبكات إلانترنــت جــزءج ال يتجــّزأ مــن عمليــة التعلــيم إلالكترونــي لتحفيــز عمليــة نقــل 

برقمنـــــــة املؤسســـــــات كـــــــد الدراســـــــات إلــــــى ضـــــــرورة الانطـــــــالق ؤ وت، املعــــــارف واملهـــــــارات

 .برمجيةبشرية و وتجهيزها بما يلزم من تجهيزات مادية و الجامعية 
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 :ملخص

 متالحقا   
ً
 علميا

ً
 هائال, يشهد عاملنا املعاصر تطورا

ً
بل يمكن , وتطورا تكنولوجيا

مختلف  وثورة تكنولوجية جبارة في, القول بأنه يشهد ثورة علمية متدافقة

حيث ظهرت بوتيرة سريعة قد يقف إلانسان مذهوال أمامها على , مجاالت الحياة

فنحن نرى ونعيش اليوم عصر الذرة , الرغم من أنه هو الذي أوجدها وطورها

وعصر الحاسوب وإلانترنت والاتصاالت التي حولت العالم إلى , وألاقمار الصناعية

أنظمة التعليم عن بعد بفضل  قرية صغيرة بل خيمة صغيرة من خالل تطوير 

استخدام عدة برمجيات منها برامج املحاكاة املحوسبة،لذا ترمي الدراسة للوقوف 

 .حول مضمونها وسبل تحقيقها لجودة التعليم الجامعي إلافتراض ي

  .إلاتصاالت،برامج معلوماتية،الذكاء املحوسب :الكلمات املفتاحية
Abstract :  

   Our contemporary world is witnessing a successive scientific 

development and a tremendous technological development. Rather, it 

can be said that it is witnessing a continuous scientific revolution, and 

a colossal technological revolution in various fields of life, as it 

appeared at a rapid pace that man may stand amazed at even though he 

is the one who created it and developed it, we see and live today. The 

era of the atom and satellites, the era of computers, the Internet, and 
communications that turned the world into a small village or even a 

small tent through the development of distance education systems 

thanks to the use of several software, including computer simulation 

programs, so the study aims to determine its content and ways to 

achieve the quality of virtual university education. 

Keywords: communication, information programs, computerized 

intelligence. 

 

 

بمؤسسات  التعليم عن بعد دور برامج المحاكاة الحاسوبية في تحقيق جودة
 التعليم العالي

The role of computer simulation programs in achieving quality 

distance education in higher education institutions 

 حزام فتيحة :  الدكتورة

 .، الجزائربومرداس امحمد بوقرةجامعة  ،والعلوم السياسية ق الحقو كلية 
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 :مقدمة

في ظل الحاجة املتزايدة ملواجهة متطلبات الحياة املعاصرة، وفي ظل إفرازات         

تكنولوجيات املعلومات والاتصال، وجدت مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 

نفسها أمام خيار واحد ال ثاني له وهو تبني التعليم إلالكتروني باعتباره نمط من 

لحديثة والفعالة في التعليم، وهذا قصد تخفيف أنماط تطبيق التكنولوجيات ا

نقائص التأطير من جهة وتحسين نوعية التكوين تماشيا ومتطلبات ضمان النوعية 

من جهة أخرى، ومن ثمة إدخال طرائق جديدة للتكوين والتعليم بالجامعة 

من هذا .  تتضمن في طياهها إجراءات بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين

إطالق املشروع الوطني للتعليم عن بعد بالجامعات الجزائرية تحت  املنطلق تم

وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إدماج خصوصيات التعليم 

   .إلالكتروني وتوسيا نطاقه

ة بالمحاكام الهتمام ازداد المنصرن القرامن ت لستيناامنتصف لقد شهد      

صبحت أحيث ؛ آلليالحاسب انظم ر بعد ظهوبخاصة ولتعلم واكطريقة للتعليم 

صبح ب وأ لحاسول اتتم من خالرب لتجاواألنشطة واللمفاهيم ة لمحاكااعملية 

ة لمحاكاازدادت اسيب الحور اما تطو؛ ولتعليميةالعملية افي رز بام وهادور لها 

، لمختلفةالعلمية اضيا المووالمفاهيم ايس رفي تدرة ثاوإلحاسوبية فعالية ا

نة وكثر مرأما جعلها ا هذويس  رلتداماتها في استخدة والمحاكات ااتنوعت لغو

ية دلماالخسائر التقليل من افي ة  لمحاكااستخدمت اكما ، قبلذي حيوية عن و

ت لنشاطااما جعلها من ا هذء ولكيميام اعلورب تجا، لتشريح  والمعنوية وا

لصعبة ت اضوعالمورات والمهاالتعلم لبعض اسس ء أساإرلممتعة في والفاعلة ا

قف الموافهي تبسيط لبعض ؛ قاالوامخاطر في دون لتعامل معها التي يصعب ا

لذا ،آلخرين ايتفاعل من خالله ما دور فيها د لكل فرن لعملية ما يكوأو لحياتية ا

 : نقسم موضوع املداخلة للمحورين التاليين 
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 املحددات املفاهيمية لبرامج املحاكاة املحوسبة:املحور ألاول 

ية  دشاط إرعلى خطو ي لحاسوبية بيئة تعلم حقيقية تحتوة المحاكااتعد        

قا  الواتعليمية تحاكي اد لى تطوير مودى إتؤ؛ متفاعلة ما بعضهاومنظمة 

، مفاهيمء لمتعلمين في ضو، امعين من ع لى نوإموجهة دة ومحداف هدألتحقيق 

 متدة المحاكااتعد ُو .  لنظريةالتعلم دئ امباو
ً
، نيةوإللكترايعياً للنمذجة طبادا

يتيح للمتعلم فرصة لمتابعة م، نظاة أو عن تقليد محكم لظاهررة عباة فالمحاكا

يب على  رلتدالمتعلم ايستطيا ة لمحاكاافعن طريق ة ؛ بخطوة تعلمه خطو

دة مشكلة موجوم أو حالة أو لنظاذج قا نموالواهى في ؛ والختصاصيينرات امها

قا الوافهم ب تعليمية متكاملة تقررة تها في صوقا  تتم برمجالوأرض اعلى 

 . سة رلمماوالتجريب امكانية إتتيح لهم وللمتعلمين 

في ب لحاسوت  امااستخداهم ألحاسوبية من ة المحاكاا فضال عن ذلك،تعتبر   

آلمن المتعلم تسمح له بالتجريب م  و ،اماألطبيعة اها تحاكي  ألنّل لفعاالتعليم ا

لمختلفة األنشطة رب وابالتجام لقيال النتائج من خالالى إبالتوصل ع الستمتاوا

نها أكنمط تعليمي في ة لمحاكاات اقد لخص جانييه مميزو. بلحاسوام اباستخد

لمحافظة على توضيح العملية ما ة الحيااتشكيالً لموقف من وتمثل عرضًا 

ا لتحكم في هذوايب رللتدرب لمتدواللمتعلم ص لفراتتيح ، ولموقفت اعمليا

 تتيح قد، ومختلفةت جارلتعليمي بداقف لموا
ً
لحرية يسمح بتعديل بعض امن را

إذا منها ء جزأو قف الموابعض ل هماإمكانية إتفيد في ، ولتعليمية اقف الموا

 كة رلمشافي الفرصة انها تتيح للمتعلم أفكما ة لفائدانها عديمة ألمتعلم اشعر 
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 1.لتعليم النشطة في ا

  :Computer Simulation حوسبةتعريف املحاكاة امل -أوال

  :التعريف اللغوي - - 1

أتى بمثله وشابهه املضارع : فيقال حكى الش يء حكاية( حكى)مأخوذة من الفعل    

ما يحكى ويقص ، وتعرف : أي شابهه في القول والفعل والحكاية( وحاكاه( )يحكى)

 (.مجما اللغة العربية)بأنها املشاكله أو املشابهه أو املماثله

 :التعريف الاصطالحي  -0

لم يتوقف التربويون على تحديد تعريف لها فهي تزخر بالعديد من            

عرفت في معجم التقنيات  : التعريفات وفيما يلى عرض لبعض هذه التعريفات

نظام بديل يستعمل لتعليم ألانشطة، بحيث تجعل املواد "التربوية على أنها 

تكون إلى الوضا الطبيعي الذي تمارس فيه هذه  والتدريبات املستخدمة أقرب ما

مصطلح "بينما في قاموس التربية عرفت بأنها  1997: 240)الصوفي، ،")العمليات

عام يصف مجموعة كبيرة من التي تستخدم النماذج سواء كانت رديئة أو غير 

 دم ألاساليب وسيلة تق بواسطتها النظم املعقدة
ً
 ذلك لتقديم الواقا، وأنها غالبا

بطريقة مبسطة، لتسمح بممارسة املهارات بدون استخدام عقابٍ  ( كالطائرة )

                                                             
ة املحوسبة لتنمية مهارات ما وراء فاعلية برنامج قائم على املحاكا :إبراھيم محمد محي الدين - 1

في املناھج وطرق تدريس  ،تخصصاملعرفة في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر ألاساس ي 

 التكنولوجيا قدمت ھذه الرسالة استكما
ً
ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في التربية تخصص  ال

 .0224مناھج وطرق تدريس التكنولوجيا 
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قاس والذي يحدث نتيجة أخطاء في الواقا، وتستخدم أكثر في العالقات 

1.إلانسانية
. 

تقنية تعليمية تتم بمحاكاة " أما في معجم املصطلحات التربوية فعرفت على أنها    

الطالب واملعلمون بأداء مواقف تدريسية  موقف من الحياة الحقيقية، حيث يقوم

  كما عرفت 
ً
 وواقعيا

ً
بأنها طريقة "كمحاولة ههدف إلى جعل النظرية موجهة عمليا

مفيدة لتقليد أنظمة بيئية من الصعب در استها، أو احضارها داخل الفصل 

الدراس ي وتعتمد على تجديد موقف معين مستمد من الحياة وتبسيطه، بحيث 

بعض من ،عرفها  طريقة تماثل موقف الحياة الحقيقية، في حينيقدم املوقف ب

 تكون تمارين تعليمية :" الفقه
ً
بأنها أنشطة صممت لتمثيل الحياة الحقيقية وغالبا

قصد منها تمثيل ألانشطة الحياتية بشكل كبير،فهي نموذج يتم فيه تبسيط 

در اسة، أو عناصر العالم الواقعي، ويعرض في صيغة يمكن توفيرها في حجرة ال

 .حجرة العمل، أو حجرة املعيشة

وتستند على نموذج رياض ي يحدد كيفية التفاعل ما املستخدم، في حين         

املحاكاة املحوسبة بأنها برامج كمبيوترية تتصف بالديناميكية : "عرف الغريب

والتفاعلية ما مستخدميها، حيث يتم تصميمها كنموذج ألصل املعلومات، 

 .تعليمية ، ليدرسها الطالب من خالل املشاركة والاكتشافوالتجارب ال

عموما املحاكاة املحوسبة هي برنامج الهدف ألاساس ي منه هو إمداد الطالب    

بتصور وبتمثيل جزء من الحقيقة والواقا، ويكون لدى الطالب الفرصة للتعامل 

عمل ما هذا الجزء كما على سبيل املثال تعديل خصائصه أو الشروط التي ي

                                                             
 حل في راتمها تنمية في لحاسوبيةا ةلمحاكاا امستخدا ثرأ ،حمدأ محمد فللطيا عبد ،لصما-1

 .0229 ءلفيزياا دةما نحو تجاهاتهموا يلثانوا لثانياالصف   طلبة ىلد لفيزيائيةا لمسائلا
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وسلوك هذا الجزء من الواقا والحقيقة كنتيجة لتلك التغيرات هو مماثل ملا  .تحتها

 .يحدث في الواقا تماما

أن املحاكاة املحوسبة عبارة عن نموذج لنظام أو حالة أو مشكلة مج هذا الواقا - 

داخل الحاسوب على شكل معادالت تمثل بدقة العالقات موجودة في الواقا، 

بين مكوناهها املختلفة ويتعامل التلميذ ما هذه املعادالت باملعالجة  حيث املتبادلة

 له قدرة ال نهائية على 
ً
والتعديل، وبالتالي يصبح الحاسوب هنا مختبرا ، ً تجريبيا

 1.التنويا في مجال التدريب املبني على التجريب 

من  لعديدافي ة لمحاكااستخدمت اقد ولتقليد بعمومها اكلمة تعني ة لمحاكافا

تربوياً ة لمحاكاالتعامل ما اقد تم ، ومتفرعة ة وكثيراع نوألها ت ولمجاالا

أو هي تجريد ، ولنمذجةوالتقليد ل التعلم من خالايساعد على ، تعليميب كأسلو

لمتعلم في احيث يوضا ، لحقيقية ة الحياامن ة لمستمداقف المواتبسيط لبعض 

مشابهة أدوات يعطى ، وتعامل معهالامنه اد لتي يرابيئة مشابهة للبيئة م أو نظا

لمعلم في تصميمه رك اشاي لذالموقف ايعيش ويستخدمها أن لتي عليه دوات الأل

ة لمحاكان اتكوأن كما يمكن ؛ يا اسر ة أومخاطردون لمطلوبة ة الخبراليكتسب 

 جزأو شبكة حاسوبية تحاكي نظاماً ما أو عن برنامج رة لحاسوبية عباا
ً
 .منه ءا

  :حاكاة املحوسبةخصائص امل -1

 :هناك مجموعة من الخصائص للمحاكاة املحوسبة  

 .تعبر املحاكاة املحوسبة عن أنشطة محددة ألاهداف -2

 .يتم بناء البر امج القائمة على املحاكاة على أساس من املرونة وسهولة التحكم- 2 

                                                             
ط وزارة  2 ردنألا ، بلحاسوا عصر فيو قديماً لتعليميةب األلعاا حيدو ،لعبينيوا تياز ،عبابنة - 1

 .  ملتعليوا لتربيةا
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وطريقة تسمح بر امج املحاكاة املحوسبة للمتدربين بتغيير ظروفهم وأوضاعهم - 3 

 تعلمهم من خالل هذه ر الب امج

يختلف مستوى ألاداء من متدرب إلى آخر ولكن في النهاية تضمن هذه البر امج - 4 

 .تحقق ألاهداف التي وضا البرنامج من أجلها

تسمح املحاكاة املحوسبة بالتنويا في أساليب التقويم والاستفادة من نتائج  -0

 1.جيه عملية تقديم املحتوى التقييم كتغذية ر اجعة للمعلم لتو 

 :ة املحوسبة لمحاكااع انوأ -4

 : اعنوة أعدر تحت كل محورج يندور، ومحاة لى عدة إلمحاكااتقَّسم 

 الى تنقسم : فيهام لمستخددور امن حيث : الأو 

حقيقية ن أدوات حقيقيواد فرأفيها م لتي يستخداهي و  : لَّحيةة المحاكاا -أ   

كيفية في تخصص الاقتصاد والتجارة لطالب  ايتعلم ن في بيئة تعلم حقيقية كأ

 .لمنتج اعلى ت ضااالعترفي حالة الزبائن التعامل ما ا

ام أ دوات باستخدن حقيقيواد فرم أفيها يقوو  :لتخيلية  ة المحاكاا -ب   

ت أو لصوتياة اجهزألعمل على ة اضية كمحاكااالفترالبيئة افي ة للمحاكا

 .ة من ألافرادألجهزام استخدا

 وأدوات ولمتعلم افيها م لتي يستخداهي و :لبنائية ة المحاكاا. ج
ً
بيئة ا

لتي تم البيئة افي دوات ألم اهو يستخدولمتعلم نفسه ى احيث ير، ضيةافترا

لى إيتوصل أن لى إليه إكلت أولتي المناسبة للمهمة ارات القرايتخذ ، وتصمي مها

                                                             
لتعليمية في اقف الموافاتن تصميم ده، فو( . 0222.)لمجيد اعبدو حمد ي أحمد، لعزيزاعبد-- 1

 .    دار لفكر ا:ردن ألا. نيةوإللكتروالتقليدية الصفية اقف الموا
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ع لنوا ايسمى هذ، وبة لمطلوة الخبرايكتسب من خالله ي لذالصائب ار القرا

 .لبنائية ب اغالباً باأللعا

 : تنقسم  : من حيث موضوعها: ثانيا 

 :  Procedural Simulation:ئية اإلجرة المحاكاا -أ  

مثل ، تنفيذ عمل ما اءات جرات أو إخطوض مج صممت لعراهي برة لمحاكاا

لتي ة احاكالماهي ، وماز تشغيل جهاأو تركيب ة محاكاات ، لطائردة اقياة محاكا

 .لبحثا اها في هذدعتمااسيتم 

 :  Situational Simulations:قف  الموة المحاكاا  -ب  

ت ني كاالتج اهاالوجدل اقف بالمجاالموة امج محاكااتهتم برة محاكا

ف نها ال تهدأئية في اإلجرة المحاكاافهي تختلف عن دات ، العتقات والسلوكياوا

ر ختباالى ف إبل تهد، ئيةاإلجرة المحاكاافي ل الحاتقانها كما هو رة وإلى تعلم مهاإ

قف اموة بمحاكام فهي تقو، تجاهاتهالكشف عن واالجتماعية المتعلم ت اسلوكيا

اد فرألتعامل ما واالجتماعية اقف الموافي  ف لتصرب الطالاحياتية لتعليم 

 .لمجتماا

مج الطبيعية ترتبط برا: Physical Simulation(:لفيزيقيةة المحاكاا) -ج 

رب لتجااء اجرة وإلعملية فهي تتيح للمتعلم مشاهدرب الفيزيقية بالتجاة المحاكاا

التجارب لنهائية النتائج الحكم على ات ، والمتغيرالرقمية لبعض القيم ل اخا، وإد

ت لمعالجات والرياضياالنمذجة في تعليم ا: مج البرهذه امثلة أمن ،و

 1. لطبال حية في مجاالجرت العمليااء اجر،وإإلحصائيةا

                                                             
 .،عمان صفا دار :ن عّما،0228ل ، لفعاايس رلتدالحديثة في ت اتجيااالسترمحسن ، اعطية علي --1

 



152 
 

 تنقسم : من حيث طريقة تصميمهاو -ثالثا 

 فقو Branching Story؛ "دوار ألالعب " لمتفرعةرات المساذات القصة ا-أ  
ً
ا

بلعب ألادوار،ً يسمى غالبا ي لذالمتفرعة رات  المساذات القصة الطريقة تصميم 

نتيجة ار لكل قر، وعليهض تعررات ختياة امن عدار قرذ لمتعلم باتخام ايقو

لشخص معين ل تقوذا ما: له مثل  اسؤا هكذوخر ار آقرر به الختيادي مختلفة تؤ

اره لمتاحة له يؤثر قررات الخياى احدإلمتعلم ر اعندما يختا؟ وفي موقف معين

 .لقصة  ابقية ر مساا على هذ

فيها يتعلم و Interactive Spreadsheets:لتفاعلية ت البيانااول اجدب   

أو حل امرة مختلفة في عدت لى تصنيفاإلمتاحة له ارد الموالمتعلم كيفية تقسيم ا

لتي تظهر في النهائية النتيجة اعلى ارد لتقسيم للموا اكيفية تأثير هذدورات  و

فعلى ؛ لنهائيالناتج الشكل على ا ابهذارد لموايا زسم بياني يبين تأثير تورشكل 

ته فعلى وإداريعة لسرت اعن فتح مطعم للوجباة لمحاكااكانت ل إذا لمثااسبيل 

توفير ولدعاية اعلى ه صيدرفي د لموجول المازع اكيف سيور يقرأن لمتعلم ا

لمحل بحيث يتمكن من ة اجرل وألعمار اجوت وألوجبااد امة إلعدزلالاد الموا

 شهرى على مدح بارألانسبة و 20لزبائن  د اعددة ياز
ً
ر يقرأن بعد ، وألقلاعلى ا

لزبائن د افي عددة لزياواليومي ابحه رفي دة لزياانسبة ة لمحاكااله ض لك ستعرذ

من ع لنوا اهذم يستخد؛ سم بيانيرعلى شكل ه صيدرلنقص في ار امقدو

ة حياورة لمحاسبة ات ود والمعدارد والموإدارة ايب على رلتدافي ة لمحاكاا

 . ت  لمنتجاا

عمل معقد م لتفاعلية نظات البيانااول اعبر جدة لمحاكاامج ابرم تقدو     

وع؛ لمشرأو المنظمة ايؤثر على أن يفهم كيف يمكن لفعل ما أن سمح للمتعلم تو

ق هم بطرارديا موزتوا يجربوأن لتفاعلية للمتعلمين ت البيانااول اكما تسمح جد
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يا في زلتوا اهذ. نتائج  ن كيف تكووا لحقيقية ليرة اها في  لحياا قد ال يجربون 

 ة لمخاطرابيئة تقلل من نسبة 

ة لمحاكااهي تصميم و :Simulation Gamesلتعليمية ة امحاكالب العاأ -ج

ه تتضمن هذ، لتعلم بلعب لعبة يألفهال المتعلم خالط ابشكل لعبة حيث ينخر

لمتعلم بطريقة مسابقة ر اختباايتم ن كأ، خلها التعليمي بدى المحتواللعبة ا

ذات سئلة ة وأمساعدوأدوات منصة مشابهة رة توضا له صووفة وتلفزيونية معر

، فةومشابه للعبة لوحية معرر الختبان ايكو؛ أو لإلجابة عنهاد من متعدر الختياا

ية للقي وعلى نتيجة مسال لحصوة والعجلة كل مردارة المتعلم مثالً بإم ايقون كأ

تحت رج يند؛ وبطريقة صحيحةال لسؤاعن ب جاإذا ألعجلة التي تظهرها امة 

ب لعاو ألتلفزيونية وض العراب لعاأمثل اع نوة ألتصميم عدامن ع لنوا اهذ

 .وتلكرب العات وألكلماا

تركز : Virtual Labs & Virtual Productsضية االفترت المنتجاوالمعامل ا. د   

ففيها ، بشكل مباشرات لمعدء واألشياالتعامل  ما اضية على االفترت المنتجاا

 لتقيددون التحكم فيه بمنتج حقيقي امرئي يمكن ض لمتعلم ما عرايتفاعل 

لوظائف البرنامج جميا ايوفر أن يجب ،ولحقيقي العالم افي دة لموجود ابالقيو

لتشغيل ح اقا فمثالً بالضغط على مفتاالوايقربها من ولمنتج ا ابها هذم لتي يقوا

، ضيةاالفترالمعامل الحاسوبية عن ة المحاكااتختلف و.  اءألضواتفتح أ ن يجب 

ات، لمعده افيه هذم تستخدي لذان لمكااكثر على أضية تركز االفترافالمعامل 

ة ؛ لمحاكاا( Penner, 2001)ضية عن طريق  افتررب اهي بيئة تفاعلية لعمل تجاو

ستعماله اسهولة وفي ه دة لموجوالحركة اكمية ة ولمحاكاامن ع لنوا اقة هذود

ليتفحصه ن بوزمنتج على ض عراءه شر:مثل دة نب متعداتجعله مفضالً في جو

ة لمحاكاام استخدا.  ءلكيميادة اماب معمل لطالض عر، أو قبل  ه يختبرو

يضاً ألعملية رات المهارس اتدّأن يمكن و:  لعمليةرات المهاالحاسوبية في تعليم ا
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يس بطريقة رلتداعن ة لمحاكاز اتمتا، ولتفاعل يةالحاسوبية ة المحاكااعن طريق 

 .لمتعلماكثر ما ألفيديو بكونها تتفاعل وض اعر

كانت إذا ما ة ولمحاكال الباحثين بالبحث في مجاالعديد من ا وقد قام           

ة لمحاكااتم تجريب ، ولعمليةرات المتعلمين للمهاب اطريقة تعلم مناسبة الكتسا

ل ألعماوالتمريض والطب دارة واإلد  واالقتصاء والكيمياء والفيزياافي معامل 

في جامعة سة درالصم ى اجرأفقد ( 0229. )تلتخصصاالعديد من ، والفندقيةا

في تنمية ب لحاسواعلى ة لمعتمدة المحاكاام استخداثر أ" ان بعنوء صنعا

تجاهاتهم نحو ي والثانوالثاني الصف اطلبة ى لفيزيائية لدالمسائل احل رات مها

حل ء ، لفيزيارة امهاس مقيا: تين  داب هما أس  لك د تم قياذق و"ء لفيزيار امقر

 ةكما تم تصميم برنامج محاكار ؛  نحو مقر س إلاتجاهمقياولفيزيائية المسائل ا

ت نتائج تحليل بيانارت شاألمغناطيسية واء لكهربااحدتي ويس رحاسوبي لتد

لى ء إلفيزيار انحو مقره التجاس امقياولفيزيائية المسائل احل رة مهاس مقيا

لمجموعة اعلى ة لمحاكال امن خالر لمقراست درلتي التجريبية المجموعة ق اتفو

في و( Yimin & Hao, 2009.   )لتقليديةابالطريقة ر لمقراست درلتي الضابطة ا

لتحسين تعلم ة لمحاكاام استخدالى إسة هدفت و دراهاويمن ى جرألصين ا

دوا يحدأن فيه ب تصميم مختبر فيزيائي بلغة يمكن للطال++ Cحيث تم   ء، لفيزياا

Law of Diffraction  لحيد ن اقانوا يكتشفوولتجربة اير دمقاGrating   ،

ب لطالأن النتائج ت اظهرأقد ب  ، ولبحث على من طالاتم تطبيق و 04ت لجامعاا

ام لبحث مشجعة الستخدا انتائج هذءت جا، لبحث م اعلى في مهاأنتائج زوا حرأ

 & Gurley)ن لسووو سة جيرلي دراقد  توصلت و. ء لفيزيااد افي موة لمحاكاا

Wilson, 2010)دة لقيارات اد ساهمت في تنمية مهالحاسوبية قة المحاكاأن الى إ
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لقائمة اقعية الوت اسارلممااتقديم ل من خالدة لقيااسس ر أسين بمقرارلدى الد

  1.تي الذالتعلم اعلى 

رات في تنمية مهاة لمحاكاام استخدفي اسة بالتوسا دراصت أوكما             

عن طريق  لعمليةرات المهاب اكتسااعن و.  لعمل في فريق رات امهات والتصاالا

نوبي م قا( 0220)لوسائط   دة الحاسب متعدامج افي برة لمحاكااتصميم ع تنو

دة لكمبيوتر متعدامج اتصميم برط نماأفاعلية بعض " ان سة بعنواء درابإجر

لتليفزيونية امج البرج انتارات إبعض مهاولمعرفي  التحصيل الوسائط على ا

ثر بعض أسة رالباحث بدم ايث قاح، " لتعليماشعبة تكنولوجيا ب لتعليمية لطالا

ة لك ب محاكاوذلهرمي والشبكي ن النمطااهما ولكمبيوتر امج اتصميم برط نماأ

مجسم مشابه ذج عن طريق تصميم نموب لطالاعليه رب يتدي  لذزج الماز اجها

لتصوير ر العملي  لمقرالجانب افي  ب لطالاعليه رب يتدي  لذزج اتماماً  للما

حد ام أباستخد، عليه رات لمهاوأداء امه استخداكيفية وني  لتليفزيووالسينمائي ا

 . د ألبعااثالثية د وألبعاالرسومية ثنائية ة المحاكاامج ابر

ا لصناعية بتوظيف النظم ايب على رلتداها في واجدة لمحاكااثبتت ألقد و        

ت لصناعال ابين في مجارلمتدت احتياجاابشكل د ألبعااثالثية م يلب لرسو

لخطر ض لتعرء دون األخطاف اكتشاايمثل للمستخدمين حيث يتم ؛  ولمختلفةا

ة لمحاكام األنظمة نظاه امثلة  هذأمن  و ،لميكانيكيةوانية وإللكتردوات األا

(Freund  ,كما .  ت  لتطبيقاامن ة صناعية في مجموعة كبيرثورة حقق   حيث

ب لطالاب ما يرلتدوالتعليم اها في واجدب لحاسواعلى ة لمعتمدة المحاكااثبتت أ

لتي البحث اففي   ،(Meching & O'Brien)؛ لخاصةت االحتياجاء وذوي األسوياا

                                                             
،رسالة لثاني ى المستوافي تحصيل طلبة ب بالحاسوة لمحاكاام   استخداثر ، أةمائسظ، محفو-- 1

 ( 0224.)،  نيةردأل،الجامعة اماجستير 
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يس رلتدالتحقق من فعالية اهدفا من خالله و(  0222برين وبه ميشيل م قا

ذوى لفيديو لتعليم ثالثة من ا( CBVI)لمعتمد على ب الحاسواسطة ابو

لمعتدلة على ارية لفكاإلعاقة امن ن لبالغين يعانوالخاصة من  ت االحتياجاا

تصميم خط سير ام ستخدالحافلة تم ا(لعامةت المركباا) ،قف   وطلب رة  شاإ

ت يبارلتداقد تمت  جميا ؛ والثة الثب لطالابمقر  يربطرات لمساد امتعد

في ى مشابهة لما يجرة ل محاكاالتعليمية في بيئة تعليمية قائمة على ت النشاطاوا

أن لى إلنتائج رت اشاأ  CBVIبرنامج  ؛ مةلعات الحافالاقا على طريق الوأرض ا

كين رلمشاالحافلة لجميا اناجحة لتعليم طريق ة بيئة  محاكاد سيلة فعالة إليجاو

د جوم ولفعلي ما عدالحافلة ر المسارة لمهااعلى تعميم   يسعون ب لطالن اكاو

أن يضاً  ألالحقة ت القياسارت اشار وألمسااومعرفة ، لحي  اخل ت داتعليما

ت سارالدالت بعض وقد حاو.  لزمناعبر رة لمهااعلى ظ لحفاامن ا مكنوتب لطالا

سية رالدرات المقرايس رف ي تدب لحاسوام استخداية رلتجام العلول افي مجا

، لعزيز حيث اسة عبدت دراسارالدامن ؛ يةرلتجاا( 2997)لثانوية ابالمرحلة 

ام ستخدرات اتعليمية مقترحة لتنمية مهاة حدوثر أعلى ف سة للتعرى دراجرأ

، يةرلتجاالثانوية ارس المدب اطالى لمحاسبية لدت التطبيقااآللي في الحاسب ا

آللي قد الحاسب ام المحاسبة باستخدايس رتدأن لى إسة رالداقد توصلت تلك و

ل لى مجاإسة رالده اتنتمي هذو. لعامة المحاسبية رات المهااساهم في تنمية 

( CSL.)ة لمحاكال التعلم من خالاليس ب ولحاسوة ابمساعد( CBL)لتعلم  ا

 1.لحاسوبيةا

 

 

                                                             
1-Horton, W. (2012). E-learning by design (2nd ed.). San Francisco, CA: John 

Wiley & Sons, Inc. Jonassen, D. H., Peck, K. L., & Wilson, B. G. (1999 (.  
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ودورها في تحقيق الجودة لحاسوبية ة المحاكاامج ايا برامز:املحور الثاني

 في التعليم

قف تعليمية غير اموم كونها  تقدة  لمحاكاالحاسوبية امج ايا براهم مزأمن    

توظف ، وتعلملل مهتحفزو تثير تفكيرهملك ت بطريقة  وذتقليدية بالنسبة للمتعلم 

كما ى، ألخرالوسائط التي ال تتمتا بها المتقدمة الكمبيوتر ت امكاناة  إلمحاكاا

رق ستها بالطدرالتي يصعب اءات اإلجرت والعمليااسة درايمكن من خاللها 

بما رقف التي  تم تعلمها في  مورات المهاالفرصة لتطبيق بعض اتتيح ، لتقليدية ا

ت لحاالافى معظم وا في  بيئة حقيقية تعليمية  لفرصة لتطبيقهافر للمتعلم  اال تتو

 تلكرغم ب لحاسواما رات لمهاايب على رلتدوامناسباً للتعلم ن لموقف يكون افإ

 تتطلب قدة لمحاكاامج ابرأن  يا نجد المزا
ً
 كبيررا

ً
لبرمجة والتخطيط امن ا

نظم ة  وجهزأكما تتطلب ، لطبيعيةوف اشبيهة بالظرة ومؤثرولتصبح فعالة 

ة لمعقداهر الظوالك لتمثيل ت وذصفااموات ذات معد، وخاصة   بحاسو

لعلمي ى اختصاصي  محتوالالى فريق عمل من ج إكما تحتا، ضحوابشكل 

دة لمااء اخبرويس رلتدق اطرولمناهج اء  ، اخبرولنفس ء اعلماولمبرمجين وا

 1.  في بعض ن ألحياة اية كبيردتكلفة ماوجهد وقت ولك من ذال يخفى ما في  و

يمكن من ى، إذ خرأقف التعلم لمواثر ل أنتقاث ايحدة لمحاكال امن خالو      

ة لحيااقف مشابهة في اتطبيقه  على موولطالب في موقف ما اخاللها نقل ما تعلمه 

ب لكتاالى جانب ة إلمحاكام ايستخدي لذالطالب السهل على افمثالً من ؛ لعمليةا

فضل من أمتطلباتها بشكل لمكتبية بكافة ة األجهزايفهم عملية تشغيل أن 

تطبيقه تساعد ولتعلم انقل ة فكرأن يعني ا هذ؛ وفقطب لكتاأ ايقري لذالطالب ا

لمكتسبة ت المعلومااتطبيق رة ولمهاوالمعرفة افاعلية ى مدس  لمتعلم على قياا

                                                             
1 Learning with technology: A constructivist perspective. Upper Saddle River, New 

Jersey: Merrill Prentice Hall. Johnson, S. & Winterton, J. (1999). 
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ثة في دلحاءة الكفادة ايازنها تساعد على ألى إباإلضافة ة؛ قف جديدافي مو

 جوة لمحاكاام استخداحيث يوفر ؛ لتعلماعمق ، ولتعلما
ً
 مساعدا

ً
لتعلم اعلى ا

زم لالالوق ت انها تقلل أكما ت، بالمشتتاء لمليالحقيقي الجو افضل من أبشكل 

   .لحقيقي المختبر اللتعلم في زم لالالوقت انة ما رللتعلم مقا

لتعليمية ت التطبيقار امنذ ظهوولماضي ن القرامن ة ألخيرات السنوافي      

ب أللعاة والمحاكات ابرمجيال ستعماأ اإلنترنت بدب واة للحاسولمتقدما

لك ، وذلعلميةالطلبة للمفاهيم ب استيعاالحاسوبية في تحسين التربوية ا

بحيث ، حاسوبيةت مياارز لى خوإلعملية اقف المواكبير من د لسهولة تحويل عد

ذج لنماام الحقيقية باستخداقف اقريبة للموة عمل محاكان صبح باإلمكاأ

لمحوسبة التعليمية ت البرمجياوالمتحركة  والثابتة ر الصوت اتقنياولرياضية ا

يشعر ا هذ، وها عمليًااؤجرإعلمية يصعب رب تجااء جرإلتي يمكن من خاللها  ا

يصبح ي لذالتعلم انحو ه ضا، ور عمق تعلمهوفعيته دايزيد من رة ولمتعلم باإلثاا

على  رة لقدالحاسوبية هو ة المحاكاى العل ما يميز محتو، و(   قعية واكثر أ

Simulation ة لمحاكاالوسائط لتشمل العديد من الدمج بين اDemonstrations 

في تسلسل يفيد في ل لحلوه اهذى ، بحيث يتم ترتيب محتوة لمباشروض العروا

عند تصميم و.  لتعلماعمق ، ولتعليميةاف األهدالتمكن من ى والمحتواتعلم 

لنظامية والمنهجية ق الطرافق ولك ذيتم أن ة يجب لحاسوبية المحاكات ابرمجيا

ات لخطوافة ولمعرذج انمومثل :لتعليمي  التصميم ذج ابنماف لتي توظف ما يعرا

كمب Kempج  نمو، ويك ذج دنموو(   ADDIE  Dick & Careyي كيرولخمس  ا

لتطبيق في ام واالستخدة امنتشرذج لنمااغيرها من ، و ASSUREذج نموو

ة  ، لمحاكااتصميم ذج شهر نماأمن ، ولتعليمية ت البرمجياوااد لمواتصميم 

حاسوبية ة ئية لعمل محاكااجرات إخطوة ، لى عدإيش رلدر أشاأحيث 

، لبحثاءات اجرإبشكل تفصيلي في ات لخطوه اهذول سيتم تنا، وضيةافترا
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ة لمحاكاالقائمة اني وإللكترالتعلم ايش في تصميم بيئة رلدذج أحيث تم تبني نمو

 1. لحاليالبحث افي 

  :التحديات التي تواجه تطبيق املحاكاة املحوسبة -2

 ،إّن التخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية       

تتطلب أجهزة حاسوب ومعدات ذات مواصفات خاصة، وذلك  ت و تتطلب قدرا

ن املعلمين تحتاج إلى فريق عمل م ،كمالتمثيل الظواهر املعقدة بشكل واضح

واملبرمجين وعلماء النفس وخبراء املناهج وطرق التدريس وخبراء املادة التعليمية، 

وبها يصنف املعلم املعلومات . يتطلب ذلك وقت وجهد وتكلفة مالية كبيرة 

ألاساسية التي يحتاجها الطلبة واملهمة للمحاكاة  متضمنة تقارير، خرائط، خطط، 

ضح ألاهداف التي تحققها التمارين، ويوزع ألادوار ويو .( استراتيجيات، إجراءات 

والواجبات واملسئوليات ويوضح للطلبة خطوات حل التمارين، والزمن املحدد لها، 

  .واملصادر املتاحة للطالب استخدامها

وفي أثناء ألاداء يالحظ املعلم السلوك والتواصل بين الطلبة ويدون النقاط        

لها، والخاتمة التي تتطلب تغييراً  في دور املعلم، حيث  الهامة لعمل تغذية راجعة

إلقاء ألاسئلة، مناقشة القرار ات، تدعيم املهارات، : يقوم بدور أكثر فعالية، مثل

تقييم الطلبة ، وهذا ما يطلق عليه التقويم البنائي التكويني الذي يهدف إلى التركيز 

و حدد أستون سبا مراحل لتطبيق  .على املهارات العملية للطلبة أكثر من النظرية

الفهم، وتشخيص املشكالت، وابتكارٕ  الحلول البديلة، ) املحاكاة في التعليم وهي 

التحليل، وتبليغ النتائج، واستخالص  إتماموتوقا النتائج، وتقويم البدائل، و 

 . املعلومات

                                                             
1
 Management skills. UK: DFEE Publications. Kaner, C. (2006). Exploratory 

testing. A paper presented at the quality assurance institute annual software testing, 

November 2006. 
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ل أربا أن التعليم باستخدام املحاكاة يتم من خال في حين يرى ممارس آخر،     

 التوجيه وفيها يعرض املعلم املوضوع املطلوب دراسته،  :مراحل هي
ً
وشرحا

وتفسيرا ً للمحاكاة، وال ينبغي أن يكون  واملفاهيم املتضمنة في املحاكاة الفعلية، 

 أو خلفية أو ا للنشاط 
ً
 هاما

ً
، بل يمكن أن يكون سياقا

ً
هذا الجزء ألاول مطوال

يات املحاكاة نفسها وفي هذه املرحلة يشارك الطلبة إطار واجراءات عمل. ً التعليمي

في املحاكاة، وعلى املعلم أن يقوم بدور املوجه واملرشد، ويوقف املحاكاة بين الحين 

وآلاخر ليتلقى الطلبة التغذية الراجعة، وليقّوموا أداءهم وقراراههم، وليستوضحوا 

ألاساسية املفيدة وفي  واستخالص املعلومات واملفاهيم .عن أي فكرة أو فهم خاطئ

هذه املرحلة يساعد املعلم الطلبة في تقويم املحاكاة وربطها باملحتوى املطلوب 

دراسته وبالعالم الحقيقي الواقعي ، ويمكن أن يتم استخالص املعلومات بأكثر من 

طريقة بداية من املناقشات الحرة وانتهاء بإعداد تقارير مكتوبة، أو تعليقات على 

وقد قام الباحث في هذه الدراسة بتطبيق برنامج  .و أداء مهام تجريبيةالبرنامج أ

محاكاة محوسب لوحدة ألانظمة على عينة من طلبة الصف العاشر ألاساس ي 

 1 . لتنمية بعض مهارات ما وراء املعرفة لديهم

 :أمثلة على بعض برامج املحاكاة املحوسبة  -أ

يزيائية موجود على الرابط برنامج محاكاة محوسب إلجراء التجارب الف-2

http://www.aghandoura.com/PHYSICS.htm 2 - 

 .برنامج محاكاة محوسب إلجراء التجارب الكيميائية-

 :خطوات تصميم املحاكاة الجيدة للتعليم  -ب

  :خطوات تصميم املحاكاة املحوسبة كما يلي هي( (Lierman حدد الخبير 

                                                             
1
 - Orlando: USA. Mager, D., Lange, J., Greiner, P., & Saracino, K. (2012).  
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 خلفيته العلمية والثقافيةتحليل خصائص املتعلم من حيث عمره و -أ

 . تحديد الهدف التعليمي بدقة-ب

الذى يخضا ملعايير اختيار الوسائط التعليمية من : اختيار محتوى املحاكاة-ج 

مالئمة ، ومناسبة التكلفة ما العائد املتوقا، ومدى توفر فرصة املحتوى : حيث

القواعد  للهدف التعليمي املحدد سلف التدريب على املهارات، ومدى وضوح

وإلعداد تصميم جيد للمحاكاة التعليمية يجب  . وإمكانية التعديل والاستخدام

  اتباع الخطوات التالية

  .أن تكون املحاكاة محددة ومنطقية وواضحة ألاهداف -

 .أن تثير اهتمام املتعلم -

 .أن تمكن الطالب من تحقيق أهدافه التعليمية-

 .لطالبأن تمس أشياء حقيقية بالنسبة ل-د . 

 1.أن تعتمد على قواعد بسيطة وأجهزة غير معقدة-ه . 

 أن تتيح للمعلم فرصة الحصول على استجابات املشتركين فور التنفيذ-و  

أن يسهل تعديل البرنامج بما يتالءم ما الظروف ويسهل تقييم أداء الطلبة بعد  -ز

محدد الهدف منه والبرنامج الذى اختاره الباحث في هذه الدراسة  .الانتهاء منها

ومالئم للمحتوى التعليمي املقرر على طلبة الصف العاشر في مادة التكنولوجيا 

ويتيح للطالب التفاعل ما البرنامج والحصول على تغدية راجعه فوريه وتعطي 

 . دافعيه للطالب ملواصلة التعلم

                                                             
1 Using simulation pedagogy to enhance teamwork and communication in the Care 

of Older Adults: The ELDER project. The Journal of Continuing Education in 

Nursing, 43(8), 363-369.  Mechling, L; & O'Brien, E. (2010). 
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 : الخاتمة

نية قائمة على ولكترإتصميم بيئة تعلم ارب تجض لبحث  عرا اتم في هذ          

مقررات الوزارية لتعلم في ت امخرجاقصد تحسين لحاسوبيةة المحاكاا

يتم ن  كاي لذ، الحديثةالمكتبية ات المعدة و األجهزة احدوبخاصة ولتطبيقية ا

لمطلوبة ، الوقت  ت المخرجاء اطويلة بطريقة ال تفي بإعطاة تعلمه لمدويسه رتد

لمتعلم لجميا ين ت التطبيقااة متابعدة  ولماح اصعوبة شرومنه بسبب ضيق 

تجريبها وتطويرها ولحاسوبية ة المحاكاالذلك تم تصميم  ؛  لوقت انفسه في 

متابعة بحيث ح ولشردة اعاإفي ق لمستغرالوقت ت  ، لتطبيقاا اكطريقة لتوفير 

ة جهزأيوفر له اد ونفرالكل متعلم على ح ني  بالشروإللكترذج النموايتكفل 

رة؛  لمهااي تقن أن لى إلبرنامج ابتشغيله بتوجيه من م قوي ، ضيةافترامكتبية 

لمكتبية عليها ة األجهزالمزيد من التوفير جامعة لج الطريقة لن تحتاه ابهذو

لذين اللمتعلمين ح لشردة المعلم إلعاج الن يحتارب ؛  ولتتدذج لحقيقية كنماا

دة عاإمن سي تمكن كل متعلم ؛ وحولهم حازدالابسبب ة لمشاهدامن وا  يتمكنلم 

تعلم ء بطاإلك في ذي سهم دون أن ُلمناسب له ات المرد ابعدح لشرة امشاهد

ء جزأي أداة أو من تخريب ف خودون لبرنامج اعلى ، وسيطبق لمتعلمينابقية 

 . ٍف قت كاك وهنان سيكو، وضية افتراألنّه يطبق في بيئة  ة  ألجهزاء اجزأمن 

لتعلم ل امن خاليب تم تقليصه رلتدح والشرافي ق يستغرن كا 

لعينة العمل ما  ء اثناألك تم مالحظة كل  في  ذ. لمحاكىالبرنامج افي دي لفرا

ٍف كا، يةرلتجاالثانوية ارس المكونة من اً   بالمدا 02متعلمة م  ولتجريبية   متعلا

قد و.  لمتعلمينأداء اللمعلم لتقييم رب وقت  للمتعلمين  للتدك وهنان حيث كا

لحاسوبية حالً مالئماً لتوفير ة المحاكاالقائمة على انية ولكترإلالتعلم ابيئة ن تكو

نه من أال ، إصيانتهاومها استخدوالمكت بية ة األجهزايس تشغيل رلوقت في تدا

لتعليمي التصميم ذج انماام يضاً تصميمها بطريقة تعليمية مناسبة باستخدألمهم ا

صمم في تذكر بعض لماتساعد وتماسكها  ر ولمقراء اجزل أكتماالتي تساعد على ا
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لبحث مستوفي لجميا ا افي هذام عدة نماذج ستخداقد تم ،   ولمهمة العناصر ا

 بده عناصرولتعلم اء اجزأ
ً
لمتعلمين اف وأدوار األهدوالمشكلة امن تحديد ءا

ت تجريبه على عينااء ولخبراعرضه على وتحكيمه ر ولمقرابتقييم ًء نتهاوا

 1.  ستطالعية بسيطةا

 : تلتوصياا

نوص ي بما لنتائج ه امناقشة هذء في ضو، ولبحثاعنه نتائج ت سفرأما ء ضوفي  

 : يلي 

لحاسوبية في ة المحاكاالقائمة على انية وإللكترالتعلم ابيئة ام ستخدضرورة ا.  2 

 .يةرلتجابالجامعات واملعاهد العملية رات المقرايس رتد

برامج املحاكاة،  راتلخدمة على مهاالمعلمين ق بل ب والطالالسعي لتدريب ا.  0

 .تمازألارات، وإدارة القرذ اتخاوالمتعلمين  المختلفة من ط األنماالتعامل ما وا

رات على مهاؤطرين لمايب رلحاسوبية في تدة المحاكاام استخدضرورة ا -0  

قف الموافي تصميم ت التصاالت والمعلومااتكنولوجيا ام أدوات ستخدا

ملهنية املتعلقة بدراسات الطب،فنون خاصة في املجالت انية وإللكترالتعليمية ا

 .... التسويق،مدارس الطيران

لحاسوبية ة المحاكاالقائمة على انية وإللكترالنمذجة ام استخدتعميم ا .4

رات على مهات بالجامعاات مؤسسات التعليم العاليكليب يب طالرفي تد

 .ث لبحواتصميم العلمي، وإلحصائي التحليل ا

                                                             
1
 - Computer-Based Video Instruction to Teach Students with Intellectual 

Disabilities to Use Public Bus Transportation. Developmental Disabilities, 45 (2), 

230-241. 
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 :املراجع

فاعلية برنامج قائم على املحاكاة املحوسبة لتنمية : ين إبراھيم محمد محي الد-

مهارات ما وراء املعرفة في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر ألاساس ي 

 
ً
،تخصص في املناھج وطرق تدريس التكنولوجيا قدمت ھذه الرسالة استكماال

ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في التربية تخصص مناھج وطرق تدريس 

 .0224لتكنولوجيا ا

لحاسوبية في تنمية ة المحاكاام استخداثر ، أحمدأللطيف محمد اعبد ، لصما-

تجاهاتهم ي والثانوالثاني الصف اطلبة  ى لفيزيائية لدالمسائل افي حل رات مها

 .0229ء لفيزيادة انحو ما

ب ، لحاسوافي عصر ولتعليمية قديماً ب األلعااحيد ، ولعبينيت وايا، زعبابنة -

 .  لتعليموالتربية ط وزارة ا 2ردن ألا

قف الموافاتن تصميم ده، فو( . 0222.)لمجيد اعبدو حمد ي أحمد، لعزيزاعبد-

 .    دار لفكر ا:ردن ألا. نيةوإللكتروالتقليدية الصفية اقف الموالتعليمية في ا

ن عّما،0228ل ، لفعاايس رلتدالحديثة في ت اتجيااالسترمحسن ، اعطية علي -

 .عمان ،صفا دار :

في تحصيل طلبة ب بالحاسوة لمحاكاام   استخداثر ، أمائسةظ، محفو-

 ( 0224.)،  نيةردأل،الجامعة اماجستير ،رسالة لثاني ى المستوا

 :املراجع ألاجنبية-ثانيا

Horton, W. (2012). E-learning by design (2nd ed.). San Francisco, 

CA: John Wiley & Sons, Inc. Jonassen, D. H., Peck, K. L., & Wilson, 

B. G. (1999.( 
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 :امللخص  

تتطلب فكرة رقمنة التعليم الجامعي في الجزائر توافر العديد من آلاليات في     

مقدمتها املكتبة الرقمية، التي تقوم على فكرة إدراج تكنولوجية الاتصال لتخزين 

املراجا املختلفة وإتاحتها لطالب، في مختلف الجامعة واملستويات، إال أن هذه آلالية 

التحديات القانونية خصوصا ما تعلق بالتعامل باملصنفات تتخللها العديد من 

ألادبية، واملادية املتمثلة في نقص تدفق شبكة إلانترنيت وارتفاع نفقات إنشاء أنظمة 

. معلوماتية لتخزين الوثائق العلمية ما جعلنا نطرح املسألة للدراسة واملناقشة

  .يم عن بعد، التعليم الجامعياملكتبة الرقمية، الرقمنة، التعل :الكلمات املفتاحية

Sommaire:  

   L'idée de numériser l'enseignement universitaire en Algérie nécessite la 

disponibilité de nombreux mécanismes, dont le premier est la 

bibliothèque numérique, qui repose sur l'idée d'incorporer les 

technologies de la communication pour stocker diverses références et les 

mettre à disposition des étudiants, à différents universités et niveaux, 

mais ce mécanisme comporte de nombreux défis juridiques, notamment 

en ce qui concerne le traitement des œuvres littéraires, Et le matérialiste 

représenté par le manque de flux Internet et les coûts élevés de mise en 

place de systèmes d'information pour stocker les documents 

scientifiques, ce qui nous a fait présenter le problème pour étude et 

discussion. .  

Mots clés ; bibliothèque numérique, enseignement à distance, 

l'enseignement universitaire. 

 

 منة التعليم العالي في الجامعات استحداث املكتبة إلالكترونية كآلية لرق

 Introdction de la bibliothéque électronique comme لجزائريةا

mécanisme de numérisation de l’enseignement supérieur dans les 

universités algériennes. 

  سكينــــة فـــروج: طالبـــــة دكتوراه

 .، الجزائر20جامعة لونيس ي علي ــــــ البليدة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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 :مقدمة

سعت أغلب الدول املعاصرة  الستغالل التطور التكنولوجي لتحسين خدمات 

املعلومات وأداء املرافق العامة بما في ذلك مجال التعليم الجامعي، أين تم إدراج 

  ما ظهور مفاهيم جديدة مثل العوملة، العالمالتقنيات التكنولوجية في العمل املكتبي 

إلى ترسيخ   ههدف  تراكمية  مفاهيم  املعلومات، مجتما املعرفة، وكلها  الرقمي، مجتما

 .والتعددية املعلوماتية  التشاركية  مبادئ 

البرامج املدعمة من قبل هيئات دولية غير  من  لتظهر بعد ذلك العديد     

حول الرقمي في املكتبات ضمن مختلف الدول خاصة في حكومية تدعم مشاريا الت

الدول النامية مثل الجزائر، التي اقترحت العديد من املشاريا واملحاوالت في سبيل 

 .رقمنة املكتبات

توفر رقمنة املكتبات الجامعية العديد من املزايا التعليمية والاقتصادية ومنه 

العالي والجامعي، ونظرا ألن املكتبة الاجتماعية وتشكل أبرز وسائل رقمنة التعليم 

  لقيت الاهتمام  وأدرجت ضمن أولويات بهذا القدر من ألاهمية، فقد   تحظى الجامعية 

التحول الرقمي في البلدان املتقدمة، فانطلقت بشأنها مشاريا رقمنة الخدمات 

 .بعدها إلى رقمنة ألارصدة الوثائقية لتنتقل 

ية لرقمنة املكتبات الجامعية إال أنه ظهرت على الرغم من ألاهداف إلايجاب

أصحاب املصالح؛ أين رأى فيها الناشرون  قبل   آراء معارضة لعمليات رقمنتها من 

عقود النشر، ورأى فيها   بموجب هؤالء   اعتداء على حقوق النشر التي اكتسبها

بالنسخ   املصنفات   في التصرف  املؤلفون اعتداء على الحقوق املادية؛ إذا ما تم 

والنقل الرقمي دون إذن من املؤلف، هذا بشكل عام، أما بالنسبة للجزائر فقد 

تقرر لدى النقاد أن هذه املشاريا أمامها تحديات مادية،  في حين ظهر رأي آخر 

وجود  مبرر  هو الحق  هذا حيث يعتبر   العام القرض حق املكتبة  في عن   يدافا مغاير 

 .املكتبة إلالكترونية
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مام هذا النزاع القائم اجتهدت بعض التشريعات في إيجاد حلول وسطية أ

تضمن الحفاظ على حق املؤلفين وحق املكتبة في التصرف في مقتنياهها باقتراح 

مجموعة من العقود والرخص، أما بالنسبة لرقمنة املكتبات في الجزائر والتي ما 

تثيرها رقمنة املكتبات  تزال في بداياهها، فإننا نتساءل عن إلاشكاليات التي

 الجامعية في الجزائر  وما هي أفاق تجاوزها لهذه العقبات؟

بغرض التعرف عن مضمون رقمنة املكتبات الجامعية، يتم اعتماد املنهج 

الوصفي لتحديد هذا املشروع وذلك إلى جانب املنهج الاستقرائي الذي يتم 

إلاشكاالت التي تثيرها مشاريا  بموجبه تحليل املعطيات القانونية واملادية لتجاوز 

 .رقمنة املكتبات في الجزائر

لإلجابة على إلاشكالية املطروحة ينبغي أوال إلاحاطة بفكرة رقمنة املكتبات 

 .الجمعية ثم التطرق للتحديات التي تعتري رقمنة املكتبات في الجزائر ثانيا

 عن فكرة رقمنة املكتبات الجامعية في الجزائر: املبحث ألاول 

أصبحت املكتبات الجامعية مطالبة بتأدية وظائف جديدة وتحقيق  

مطالب أكثر تطورا من التي كانت تقوم بها سابقا؛ وخاصة بظهور خدمات الانترنت 

السريعة واملتجددة، باإلضافة إلى تحدي املكتبات الالكترونية والتي جلبت 

وفرها على املقتنيات بخدماهها املتميزة أغلب زبائن املكتبات الجامعية، خصوصا بت

املكتبية بصورة الكترونية وهو ألامر الذي جعل الجزائر تبذل مساعي لرقمنة 

مكتباهها وقبل التطرق لهذه املساعي سوف يتم تحديد مضمون رقمنة املكتبات 

 . كخطوة أولى ثم في عنصر ثاني يتم عرض املبادرات الجزائرية في هذا املجال

 املكتبات الجامعية مضمون رقمنة : املطلب ألاول 

أهم مفرزات تكنولوجيا املعلومات والاتصال استحداث بيئة جديدة 

إلنشاء املحتوى العلمي ممثلة في البيئة الرقمية، إضافة إلى استحداث شبكات 

الاتصال  وفضاءات التخزين الافتراض ي وكذلك ظهور فئة جديدة من املستفيدين  
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، من هنا يتوجب تعريف (1)ساسا للبحثتتحكم في تقنيات املعلومات وتعتبرها أ

املكتبة إلالكترونية وتحديد كيفية الرقمنة ومتطلباهها كما ينبغي إلاشارة للمبررات 

 .التي تقتض ي رقمنة املكتبات الجامعية

  تعريف املكتبات الرقمية: الفرع ألاول 

تعرف املكتبة الرقمية مجموعة من املصادر إلالكترونية وإلامكانات الفنية 

ات العالقة بإنتاج املعلومات، والبحث عنها واستخدامها، وبذلك فإن املكتبات ذ

الرقمية هي امتداد ودعم لنظم تخزين املعلومات واسترجاعها التي تدير املعلومات 

 أو في شكل صور بنوعيها 
ً
 أو صوتيا

ً
الرقمية بغض النظر عن الوعاء سواء كان نصيا

 (2)ى شبكة موزعةالثابت وغير الثابت، وتكون متاحة عل

يعكس مفهوم املكتبة إلالكترونية املعلومات املخزنة إليكترونيا واملتاحة 

للمستفيدين من خالل نظم و شبكات الكترونية، ولكن دون أن يكون هناك موقا 

مادي، فهي شبه مخزن للمعلومات، و لها وجود في الحقيقه الرقمية فقط، وقد 

 في تكاليف إلانتاج  يسميها البعض باملكتبة الافتراضية،
ً
وهي تحقق دون شك انخفاضا

والاختزان والبث الالكتروني، في مقابل ارتفاع واضح في تكاليف إنتاج املعلومات 

املعتمدة على الورق، وقد صاحب ذلك انخفاض ميزانية املكتبات، مما دفا العديد 

 (3)من الدارسين إلى القول بأن مكتبة املستقبل هي مكتبة الكترونية

. اليا محتوى املكتبة الرقمية يتعدى الكتب الرقمية إلى غيره من الوسائطح

تتناول بعض املقتنيات في صورة . لدرجة وصف إلانترنت بأنه املكتبة الرقمية العاملية

                                                             
وخالفة خديجة، مشاريا املكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين الجاهزية  وآليات (1)

أطروحة دكتوراه، علم املكتبات، جامعة . دراسة ميدانية باملكتبات الجامعية بقسنطينة:التأسيس

 202.ص.0224:  0قسنطينة 
من  0220أكتوبر  07استرجعت في . بة الرقميةمفهوم املكت. أغسطس 20، 0222. )جابر، محمد(2)

(http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/142153) 
عبد الهادي زين، أطروحة نقديةفي فلسفة علم املكتبات حول أوهام املسرح وقاعدة  رانجاناثان (3)

 :متاح في –. 0227.20.20تاريخ إلاتاحة . املكتبة كائن حي متنام"

 En line] http://drzain.net/data/write/scince/libr/libraryphelos.doc  [  



170 
 

فيديو أو سماع شريط كاسيت  إلكترونية، حيث يمكن تصفح كتاب أو عرض شريط

املحتوى الفكري بالنسبة للمواد  من خالل موقا املكتبة، وليس بالضرورة عرض كل

التي تحمل تنبيها من املؤلف أو الناشر بمنا نسخ أو تداول املصنف، بل يكفي عرض 

أما بالنسبة للمصنفات التي ال تحمل مثل تلك . الغالف وصفحات قائمة املحتويات

املالحظات  فيمكن الاطالع على محتواها دون توفر إمكانية التنزيل أو التحميل أو 

 .(1)لنسخ أو النقل من املستفيدا

 كيفية رقمنة املكتبات الجامعية في الجزائر: الفرع الثاني

تتطلب عملية رقمنة ألارصدة الوثائقية باملكتبات الجامعية تضافر عدة 

جهود، وتوفر العامل البشري املتمثل في العاملين القائمين بالرقمنة، وكذا العامل 

هزة الخاصة إلنجاز هذه العملية كما ال ننس ى إلاطار املالي باإلضافة إلى توفر ألاج

 : وعلى العموم يمكن إيجاز متطلباهها في ما يلي.(2)القانوني 

 املتطلبات املالية:  أوال

تعتبر املوارد املالية من النقاط الحّساسة ألي مشروع، وباألخص 

بالنظر  مشروعات التحويل الرقمي؛ إذ يمكن تقدير الاحتياجات املالية للمشروع

وأهّم ما يمكن مراعاته . إلى نوعية ألاهداف املسطرة واملرجو الصول إليها وتحقيقها

عند التفكير في بلورة مشروع الرقمنة، وضا دراسة مفّصلة حول املوارد التي 

يمكن اعتمادها والتي ينتظر منها أن تحدث سيولة مالية معتبرة، ويمكنها أن تدّعم 

 .(3)سير املشروع بقدر معين

                                                             
صباح رحيمة محسن ، مصادر املعلومات من الدرجة الثالثة، ماهيتها وأهميتها ، وقائا الندوة ( 1)

مؤسسة التميمي للبحث : تونس –.العربية السادسة للمعلومات لالتحاد العربي للمكتبات واملعلومات 

 029ص  –. 2990مات، العلمي واملعلو 
 .24عبد الهادي زين، مرجا سابق، ص (2)

3 
Dominique Peignet, « La bibliothèque entre mutation de l’offre et mutation de la 

demande », BBF,  2001, t. 46, n° 4, p. 10- 
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إذ تتطلب عملية الرقمنة الدعم املالي القوي الذي يساعد على تنفيذ 

املشروع وتشغيله، حيث ينبغي توفير ميزانية كافية القتناء التجهيزات والوسائل 

الضرورية وصيانة ألاجهزة وآلاالت ومختلف املشكالت املحتملة، إضافة إلى 

 .(1)امل خارجيالتكاليف املتعلقة بالتعامل في حالة التعاقد ما متع

 :املتطلبات املادية:  ثانيا

الرقمنة مثلها كباقي التطبيقات التكنولوجية ألاخرى، تحتاج إلى 

مستلزمات مادية وبرمجية لتكون في صورهها الكاملة وبالتالي تحقيق الهدف من 

تنصيبها في املكتبة؛ وينبغي إلاشارة إلى أن هذه التجهيزات تتحكم فيها حجم املواد 

رقمنتها، وعدد املستفيدين من هذه املكتبة، وعموًما تتمثل الاحتياجات  املراد

 :املادية ملشروع الرقمنة في التقنيات وألاجهزة ومجموعة من البرامج، كالتالي

يعتبر من أهم ألادوات الفعالة بمشروع الرقمنة، كما أنه البد من : الحواسيب -أ

رقمنة، ومن السمات الواجب تخصيص حواسيب وحيازهها لالستخدام في مجال ال

الذاكرة الحية، نوعية القرص الصلب، قدرة التخزين )توفرها بالحواسيب 

التي البد أن تكون موافقة للمتطلبات والاستخدامات على املدى ( الخ...والعرض

 .(2)املتوسط على ألاقل

تعد املاسحات الضوئية أحد الحلقات ألاساسية  في : املاسحات الضوئية -ب

ا الرقمنة، وهو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل أي شكل من أشكال البيانات مشاري

                                                             
سسة الوراق للنشر مؤ : عمان  -.املكتبات الرقمية وتقنية الوسائط املتعددة . جبل الزم املالكي (1)

 9ص -. 0220والتوزيا، 
 GREENاملكتبات الرقمية الشخصية تجربة بناء باستخدام نظام . طالل ناظم الزهيري . د. م(2)

STONE.-  متاح في –.0228.20.00تاريخ إلاتاحة:  

[En line] azuhairi.jeeran.com/files/84172.doc
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املتوفرة في مصادر املعلومات املطبوعة واملصورة واملخطوطة واملرسومة إلى 

 .(1)إشارات رقمية قابلة للمعالجة من طرف جهاز الحاسوب وتخزينها في ذاكرته

كترونية تستخدم في التقاط وهي آلة ال: أجهزة التصوير الفوتوغرافية الرقمية -ج

 من استخدام ألافالم مثل آالت 
ً
الصور الفوتوغرافية وتخزينها بشكل الكتروني بدال

وأغلب الكاميرات الرقمية مزودة بشريحة ذاكرة تختلف سعته . التصوير التقليدية

التخزينية باختالف أنواعها، وهذا الكارت يمكن توصيله بالحاسب آلالي لنقل 

ا الصور املخزو 
ً
نة عليه وتحويلها إلى شكل ملفات رقمية يمكن التعامل معها حفظ

واسترجاًعا وفهرسة، وتستخدم الكاميرات الرقمية في التقاط صور للوثائق التي ال 

 .(2)يمكن تصويرها من خالل املاسح الضوئي مثل السجالت كبيرة الحجم وغيرها

التعرف الضوئي على تختص برمجيات : تقنيات التعرف الضوئي على الحروف -د 

الحروف بالقيام بمجموعة من العمليات والخطوات التي تستهدف التعرف وقراءة 

نص معين أثناء إجراء عملية املسح الضوئي له، وتقوم بالتعرف على محتويات 

النص حرف عبر حرف وكلمة عبر كلمة ومن ثم تحويله إلى ملف نص ي يتضمن على 

 .(3)بيانات ومعلومات مكودة 

 املتطلبات البشرية: اثالث

يعد العنصر البشري من أهم العناصر في املنظمات، إذ ومن دونه ذاك 

العنصر لن تتمكن املنظمات من تحقيق أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم املعدات 

وآلاالت وألاجهزة؛ لذا البد من تأهيل العناصر البشرية تأهيال جيدا وعلى مستوى 

ده املختصون  في املجال،  حيث  أنه  من الضرورة عالي من الكفاءة، وهذا ما يؤك

إعداد الكوادر البشرية الفنية املتخصصة ذات  الارتباط بالبنية املعلوماتية ونظم 

                                                             
س النظرية والتطبيقات العملية؛ تقديم محمد فتحي ألاس: املكتبات الرقمية . عيس ى صالح محمد (1)

 .02، ص 0220عبد الهادي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 
 .07مرجا سابق،  ص . سامح عبد الجواد (2)
قسنطينة ، دار .املراجا الرقمية والخدمات املرجعية في املكتبات الجامعية . الصوفي، عبد الطيف (3)

 .208ص. 0224والتوزيا ،  الهدى للطباعة والنشر 



173 
 

العمل على شبكات الاتصاالت إلالكترونية، ويمكن تنفيذ ذلك من خالل برمجة 

الفنية  مجموعة من البرامج التدريبية والتي تساعد في إعداد الكوادر البشرية

 .(1)املطلوبة، لتحقيق الكفاءة عند تنفيذ تطبيقات الرقمنة

 :املتطلبات التشريعية: رابعا

يجب على املؤسسة التي تتبنى عملية الرقمنة ألاخذ في عين الاعتبار             

مجموعة من الضوابط التحقوق امللكية الفكرية، أي وضا الترتيبات الالزمة 

الاستخدام آلالي باملشروع والنشر على شبكات داخلية أو لحفظ حقوق املؤلفين في 

النشر على شبكة الانترنيت، وذلك حتى ال تتعرض حقوق امللكية الفكرية إلى 

الضياع في مجال الاستنساخ الغير مشروع ألوعية املعلومات؛ ويتحقق هذا ألامر 

ألاطراف عن طريق رخص الاستخدام وهي نوع من الاتفاقيات النظامية التي تلزم 

املتفقة بالبنود والشروط املتفق عليها وتتم هذه الاتفاقيات ما املؤلفين أصحاب 

 .(2)ألاعمال الفكرية محل الرقمنة والناشرين 

 مبررا رقمنة املكتبات الجامعية في الجزائر: الفرع الثالث 

مبررات تبني ودمج التكنولوجيا في املكتبات تختلف من مكتبة إلى أخرى 

اف التي تسعى إلى تحقيقها والوصول إليها، ولعل أبرز املبررات العامة حسب ألاهد

 : و التي تعتبر السبب الرئيس ي في اللجوء للرقمنة تتمثل في ما يلي

 :تفادي إشكاليات التخزين والصيانة للمقتنيات:  أوال

إن الزمن الذي كانت فيه املكتبة حافظة لجميا املطبوعات قد ولى بعد أن 

 جبها اليوم حفظأصبح من وا

املطبوعات املفيدة فقط، إذ هناك عددا من املؤلفات املطبوعة التي تشغل 

أماكن واسعة فوق رفوف املكتبات عديمة الفائدة تحتل أماكن على حساب مؤلفات 

                                                             
 . 227حمد محمد الهادي ، مرجا سابق ، ص (1)
مكتبة امللك فهد :الرياض. خدمات املكتبات الجامعية السعودية. الحداد، فيصل عبد هلال حسن(2)

 .07، ص9229الوطنية، 
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أكثر أهمية، لذا البد من وجود سياسة اختيار مشددة عند اقتناء املطبوعات من 

د منها باستمرار، ألن تكاثر املطبوعات يولد كتب ودوريات، واستبعاد ما ال يفي

 .مشكالت مكانية، فضال عن النفقات املادية الخاصة بالصيانة

 :التقليص في املسافات والوقت: ثانيا 

بالرغم من سعي املكتبات الجامعية إلى تطوير خدماهها بهدف بلوغ رضا 

ادة ما يشكو املستفيدين، إال أنها الزالت مكبلة بعوائق مكانية وزمنية، فع

املستفيدون خاصة طلبة الدراسات العليا من أنهم يعانون مشاق السفر من أجل 

الحصول على خدمات املكتبة إلى جانب عدم تناسب أوقات عمل املكتبة ما 

أوقات فراغ املستفيدين، فاملكتبي خاضا لنفس دوام عمل املوظف إلاداري في 

، والتي ينبغي أن تنشط في أوقات الجامعة بالرغم من خصوصية الخدمة املكتبية

 .(1)فراغ املستفيدين ليتمكنوا من الاستفادة أكثر

يشكل هذا أحد ألاسباب التي دفعت للتفكير في بديل يساعد في تقديم 

الخدمة دون معاناة املستفيد من قيود الوقت واملسافات، حيث ظهرت عدة 

عد البيانات، الدوريات بدائل في البيئة الرقمية مثل املستودعات الرقمية، قوا

إلالكترونية على غرار املكتبة الرقمية، لذلك ظهرت الضرورة الانتقال املكتبة 

الجامعية إلى البيئة الرقمية كوحدة تدعم البحث العلمي وتمكن مستفيديها من 

املعلومة في أي وقت ومن أي مكان، وتوفر لهم إلاطار ألاكاديمي الذي يحظى 

 .(2)لتعاطي ما املعلوماتباملصداقية الثقة في ا

 

 

                                                             
: ية الفكريةوتحديات امللك  دخاخني هناء، إدارة مشاريا الرقمنة في املكتبات الجامعية الجزائرية(  1)

مذكرة ماستر في علم املكتبات، تخصص إدارة املؤسسات  20 -20دراسة  تحليلية نقدية لألمر 

 . 72ص . 0229، كلية العلوم إلانسانية و الاجتماعية،  2940ماي  8الوثائقية واملكتبات، جامعة 
 .08الحداد فيصل عبد هلال حسن، مرجا سابق،ص(2)
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 فتح أفاق لتعليم عن بعد وتسهيل العملية التعليمة: ثالثا

يشكل هذا املبرر ألاهم، ألن الانتقال بالجامعة إلى العالم الافتراض ي يفرض 

انتقال املكتبة الجامعية معها مال للمكتبة الرقمية من فائدة على عملية التعليم 

 :ط التاليةعن بعد،وتظهر أهميتها في النقا

تسهل عملية الحصول على املعلومات من مصادر مختلفة ومتعددة لتوضيح  -

وتأصيل بعض املفاهيم الخاصة بالتوجهات الحديثة للتعليم وتشجيا السير على 

 .منهجها

توفر أسلوبا علميا لتشجيا الدارسين على متابعة اهتماماهها الخاصة في إطار  -

 .ي في توفير املادة العلمية املطلوبة لدعم بحوثهماملناهج الدراسية دون عمل إضاف

حيث أن ( التعددية املعرفية)تسمح بدمج موضوعات من مصادر مختلفة  -

 .العديد من املوضوعات ال توجد حدود فاصلة بينها

يمكن من خاللها مشاركة مناقشة نتائج البحوث ما مدرسين وطلبة آخرين في  -

يح التواصل وتناقل الخبرات والاستفادة الفورية أي بقعة من بقلا العالم، مما يت

مما حققه آخرون في أي مجال من مجاالت العلم، باإلضافة إلى أن ما توصل إليه 

الباحثون من نتائج يمكن أن يستخدم على التوازي في مشروعات أخرى، وبذلك 

يمكن النظر إلى نفس املعلومات من زوايا مختلفة وهذا يضيف قيمة عالية لتلك 

 . املعلومات وبالت إلي محتوى املكتبات الرقمية

تمثل املكتبة الرقمية بيئة مناسبة للتعليم والتعلم إلايجابي املبني على  

البحث الاستفسارات، التساؤالت حيث يجد الدارسون املعلومات، ويتم تقييمها 

 .(1)من حيث ألاهمية والفعالية من خاال طرحهم لألسئلة التي يكونوها بأنفسهم

توفر املكتبة الرقمية مناخا مناسبا للتأليف؛ حيث يوجد العديد من املعلومات  -

واملواد العلمية والثقافية املتوفرة على نطاق واسا والصادرة من الحكومات 

                                                             
 . 02دخاخني هناء، مرجا سابق،ص (1)
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والجامعات واملعاهد والجهات ألاكاديمية  والثقافية، واملشكلة الرئيسية هي وضا 

بحيث يسهل العثور عليها وبناء بعض  تلك املعلومات في قالب رقمي وتنظيمها،

ألادوات التي يمكنها تحقيق إعادة استخدام تلك املعلومات واملواد العلمية 

والثقافية بطرق جديدة تتماش ى ما ثورة املعلومات ودخول شبكة الانترنيت 

 .(1)ومكوناهها والتقنيات املرتبطة بها

مات التي يسعى دائما للبحث التأهيل للتعلم مدى الحياة وتقديم مجتما املعلو  -

عن املعلومات، وفي املرحلة القادمة ستلعب املكتبة الرقمية دورا مهما في تقديم 

 .(2)الخدمة مجتما محدد أو مجموعة من املجتمعات املحددة

 تدعيم البحث العلمي:  رابعا

يحتاج البحث العلمي خدمات معلومات متطورة، ومواكبة للتقدم العلمي 

يا التخصصات الجامعية، وبالتالي موضوعات البحث العلمي، ألامر الحاصل في جم

الذي يجعل املكتبة الجامعية مضطرة بدورها ملواكبة هذا التقدم، وذلك عبر متابعة 

إلانتاج الفكري العالمي، للحصول على أحدث ما ينشر ضمن مختلف أوعية 

قوائم املعلومات من كتب ودوريات ومنشورات علمية، ورسائل جامعية، و 

ببليوغرافية، ومستخلصات، وكشافات، ورسائل سمعية بصرية، معا إلفادة من 

 .شبكات املعلومات الوطنية والدولية، ونظمها املتطورة

فاملكتبات الجامعية تعمل على النهوض باملستوى الفكري للمجتمعات  

إلافادة،  والارتقاء بالفكر العلمي،وتجديد العلوم واملعارف باإلضافات ونشرها من أجل

وتساعد على مسايرة التقدم العلمي العالمي، باإلحاطة بما يكتبها آلخرون من 

الباحثين، وتبرز الحقائق واملعلومات لتسهيل البحث العلمي، وتقدم هذه املعارف 

موصوفة ومنظمة للدارسين والباحثين بعد إلاملام  بآخر ما وصلت إليها البحوث في 

نتائج نفسها واملعلومات العلمية نفسها والتحكم في التخصص،حتى ال يقا تكرار ال

هذا الفيض الهائل من املعلومات وتنظيمه وتيسير استعماله من طرف الباحثين، 
                                                             

 .004،ص0222دراسات في املكتبات واملعلومات، دار الفكر دمشق،.الصوفي عبد اللطيف،(  1)
 .20،ص0220عبد الحميد محمد، منظومة التعليم عبر الشبكات، عالم الكتب، القاهرة،  (2)
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وتقدم املعلومات الجديدة في تركيب منطقي لألفكار على أسسوا قواعد مبسطة تم 

د في املجالت التوصل إليها،وتختار إلانتاج الفكر بطريقة منظمة،وتوفر املرجا إلرشا

 .(1)العلمية التي تقتضيها استراتيجيات البحث والتدريس باملؤسسة الجامعية

 عن  رقمنة املكتبات في الجزائر  نماذج: املطلب الثاني

على الرغم من أن الجزائر تسعى دائما إلى إدراك التوجهات الرقمية للعالم، 

يا، إال أنه  توجد  هناك عدة  فإنا من البلدان التي عرفت تأخرا كبيرا في هذه املشار 

مشروع "مبادرات فردية من طرف بعض املكتبات الجامعية، والتي من بينها 

الذي قامت بوضعه املكتبة املركز لجامعة يوسف بن خدة إلى جانب " جزائريات

املبادرات العامة مثل املكتبة الافتراضية لكلية العلوم الاجتماعية  تحت إشراف وزارة 

الي ناهيك عن استحداث املوقا الوطني لتوثيق وكذا فهرسة ألاطروحات التعليم الع

وعرض كتالوغ محتويات الجامعات ولقد جددت حركة رقمنة املكتبات الجامعية في 

 (2)ظل جائحة كورونا   

 : سنقتصر على نموذجين أحدهما فردي و أخر عام على النحو التالي

 :وسف بن خده الجزائرمشروع جزائريات بجامعة بن ي: الاول : الفرع

هو مشروع انفردت به املكتبة املركزية لجامعة بن يوسف بن خده 

،يتمحور حول رقمنة مجموعات كتب، مجالت، رسائل جامعية، خرائط، وثائق 

التي تتطرق للجزائر وبعدها الحضاري والجغرافي أو التي لها عالقة بالجزائر في كل 

 (3). الطباعة إلى يومنا هذا تغطي الفترة منذ ظهور . ميادين املعرفة

تعتبر املكتبة املركزية لجامعة بن يوسف بن خده، من أقدم املكتبات في 

بمقتض ى  2929ديسمبر  02إفريقيا و العالم العربي، حيث يعود منشأها إلى 

تمتاز من . 2879ديسمبر 02املرسوم املتعلق لتعليم العالي في الجزائر، واملؤرخ في  

                                                             
 . 220ص . مرجا سابق. الحداد فيصل عبد هلال حسن(  1)
 .00دخاخني هناء ، مرجا سابق، ص (  2)
 . 220ص .مرجا سابق. الحداد فيصل عبد هلال حسن( 3)
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والحضارية تمارس وتتقمص بعض مهام املكتبة الوطنية من  الناحية التنظيمية

حية الحفظ لنظر إلى رصيدها ذو الصبغة التاريخية ومساهمتها في حفظ جزء من 

 .ذاكرة ألامة

تعرضت املكتبة املركزية إلى حريق مهول أدى إلى إتالف عدد كبير من 

بعد الاستقالل  الكتب ،كما ألحق أضرار مادية معتبرة ملخازن وقاعات الطالعة ،

تم إنشاء اللجنة الدولية إلعادة بناء املكتبة الجامعية والتي انصب جدول أعمالها 

على جما رصيد من الوثائق وإعادة تنمية رصيدها معتمدة في تلك على الهبات و 

الهدايا من طرف املنظمات الحكومية والدولية ،وبعد ستة سنوات من العمل ثم 

 . ئقي للمكتبةهناك رقمنة الرصيد الوثا

 مشروع املكتبة الافتراضية في العلوم الاجتماعية وإلانسانية:  الفرع الثاني

في إطار سياسة تدعيم 0220يدخل هذا املشروع الذي انطلق في أكتوبر  

برنامج تطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وإلانسانية، الذي أشرفت عليه 

مي، وُجعل من املكتبة الجامعية املركزية كعينة وزارة التعليم العالي والبحث العل

 (1) .نموذجية

، املتعلق 0224أوت  04، صدر القرار الوزاري املؤرخ في 0220مارس  24وفي 

بضبط التنظيم إلاداري للعمادة، الكلية، املعهد، واملراكز الجامعية، والخدمات 

 .(2)املشتركة

وطنية ألنظمة املعلومات وبعد هذا التعديل الحكومي تم إنشاء اللجنة ال

التوثيقية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أسند لها مسؤولية ترقية مستوى 

املكتبات الجامعية، وكمحاولة رسمية للتكفل بمسائل وقضايا املكتبات 

                                                             
 .00دخاخني هناء ، مرجا سابق، ص ( 1)
: مشاريا املكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين الجاهزية وآلية التأسيس. بوخالفة خديجة( 2)

 .70ص . 0224. قسنطينة. مذكرة ماجستير. دراسة ميدانية باملكتبات الجامعية بقسنطينة
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لكن بدون الخوض في التفاصيل فقد توقف املشروع بمجّرد حدوث . (1)الجامعية

 .تغيرات على مستوى إلادارة

اء هذا املشروع في إطار التعاون ألاورومتوسطي للتعليم العالي، ومن اجل ج

الذي يعمل على تدعيم التعليم والبحث العلمي في Tempus IVتثمين مبادرات برنامج 

الجزائر، حيث إن هذا املشروع ضّم جامعتين أجنبيتين  وسبعة جامعات وطنية، 

ذه املكتبات، تعمل على توفير والهدف منه هو العمل على إنشاء شبكة جهوية له

محتوياهها وإتاحتها لالستغالل ألامثل واملشترك، وبدأت هذه املكتبات كخطوة أولى 

بتألية الفهارس وتنقيتها أو إعدادها بحسب املعايير الدولية واملوحدة، حتى يتم 

 .التعامل ما التسجيالت الببليوغرافية بكل مرونة وسهولة

ذا إلاطار بالتعاون ما جامعات أجنبية ويأتي مشروع الفهرست في ه

(Université Libre de Bruxelles جامعة ،Paris 8 جامعة ،Lyon وجامعة ،Unimed 

Italie)وبمبادرة من إدارة املكتبة الجامعية املركزية ،. 

واملتتبا لسيرورة املكتبات الجزائرية خاصة املرتبطة بميدان التعليم العالي 

نها لم تكن في املستوى املطلوب وفي تطلعات التنمية والبحث العلمي، يلحظ أ

فإجمالي الطلبة املسجلين في الجامعات املشاركة في التكتل يقارب . الشاملة للبالد

، فهؤالء يجدون صعوبات 0227-0228طالب خالل املوسم الجامعي 282.222

 .في املكتبات الجامعية" املتوفرة"وعراقيل في الوصول إلى املعلومات 

فرصة لتطوير مكتباتنا لتستجيب ما التحديات TEMPUS IVعّد مشروع وي

وقبل تفعيل هذا املشروع كانت هناك لجنة متكونة من أعضاء ذو . الجديدة

تخصصات مختلفة، أساتذة في علم املكتبات، إلاعالم آلالي، محافظي املكتبات، وتّم 

ة والتجربة والخبرة اختيار أعضاء املشروع من خالل الكفاءة النظرية والتطبيقي

 .املهنية في تسيير املكتبات

 

                                                             
 . 209في،عبد الطيف، مرجا سابق ،ص الصو(1)
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 تحديات رقمنة املكتبات في الجزائر : املبحث الثاني

بالرغم من إلايجابيات الكثيرة التي تْضَمُنها عمليات الرقمنة وإنشاء املكتبات 

إال أننا نالحظ تأخر واضح في تبني هذه املساعي   -كما تثبته التجارب العاملية-الرقمية ـ

النسبة للمكتبات الجزائرية، وضعف في إرساء القواعد ألاولية إلدخال مشاريا ب

الرقمنة وتصميم املكتبات الرقمية، كما نالحظ عدم وجود مساعي جادة لدى 

 .(1)املسؤولين ومبادرات فعلية لدى املهنيين من أجل النهوض بمثل هذه املشاريا

النمط الرقمي ال يعني أّن إن مجّرد وجود إستراتيجية متكاملة للتحول إلى 

الطريق ممهدة لتطبيق و تنفيذ هذه إلاستراتيجية بسهولة و سالسة و بشكل سليم و 

ذلك ألّن العديد من العوائق و املشاكل ستواجه تطبيق الخطة ومن بين هذه العوائق 

تعارض رقمنة املكتبات الجامعية ما مبادئ حقوق امللكية كأهم تحدي قانوني نجد 

الافتقار لدعائم رقمنة املكتبات في الجزائر كتحدي مادي وهو ما سيتم وعملي و 

 : التفصيل فيه فيما يلي

 تعارض  رقمنة املكتبات الجامعية مع مبادئ حقوق امللكية : املطلب ألاول 

يعد إنتاج ألاعمال الفكرية من قبيل ألاعمال املستحدثة في مجال الحقوق 

ل، امللكية الفكرية بمعناها الواسا تعني نظرا للطبيعة املنفردة لهذه ألاعما

الحقوق القانونية التي تنتج من ألانشطة الفكرية في املجاالت  الصناعية والعلمية  

وألادبية  والفنية، وقد أصدرت دول العالم املختلفة  قوانين لحماية امللكية  

ادية أوال؛ حماية الحقوق املعنوية  والاقتص: الفكرية لسببين رئيسيين، وهما

وثانيا؛ . للمبدعين وتنظيم وتسهيل سبل استفادة املجتما من هذه إلابداعات

                                                             
رسالة . املكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة إلالكترونية. عميمور سهام(1)

 .42ص  0220قسنطينة ،: علم املكتبات: ماجستير
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ممارسات ومعامالت تجارية عادلة تسهم في التنمية الاقتصادية  ضمان

 .(1)والاجتماعية للشعوب

إال أن الاتجاه نحوى رقمنة املكتبات الجامعية يترتب عليها خرق لهذه  

في  الجزائرية  أن  التجربة  ها هذا املجال خصوصا الحقوق  و املبادئ التي يقوم علي

الفكرية لم ترقى بعد ملستوى الاستجابة ملختلف التطلعات  للملكية  التشريا  مجال  

التي تتجه لها مشاريا رقمنة املكتبات الجامعية، بالرغم من عزوف الاتفاقيات 

ذلك  ر، وليسالنسخ الرقمي والنقل الرقمي للجمهو  مسألة  تنظيم  الدولية عن

أمام التشريعات الوطنية على مستوى كل   املجال  فسح  وإنما  للموضوع  إهمال منها

 . (2)دولة للتشريا في هذا املوضوع بما يتماش ى وتوجهاهها السياسية و الاقتصادية

 مبادئ حقوق امللكية الفكرية : الفرع الاول 

ون للشخص على مدلول امللكية الفكرية هي سلطة مباشرة يعطيها القان

كافة منتجات عقله وتفكيره وتمنحه مكنة الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه 

ألافكار من مردود مالي للمدة املحددة قانونا دون منازعة أو اعتراض أحد، وبوجه عام 

 .(3)حقوق ترد على فكرة مبتكرة

نية إن إنتاج املصنفات ألادبية ونشرها يرتب مجموعة من آلاثار القانو 

ألصحاب هذه ألاعمال ومستغليها إذ ينشأ عنها مجموعة من الحقوق املختلفة، 

حيث يعرف على . وللتعرف على هذه الحقوق البد من الوقوف عند معنى كلمة الحق

أنه كل صالح مشروع يحميه القانون وهذا التعريف للحق يرجا إلى محله أو 

                                                             
اقتراح  مساهمة في: املشاريا الرقمية في املؤسسات التوثيقية ألاكاديمية الجزائرية. شيوة سالم( 1)

 . 00، ص  0220،  0جامعة الجزائر: علم املكتبات والتوثيق: أطروحة دكتوراه. منهجية وثائقية وطنية

: جامعة منتوري قسنطينة : علم املكتبات: رسالة ماجستير.هري سهيلة، املكتبة الرقمية في الجزائر(2)

 . 09، ص  0220
القانون : لتشريا الجزائري، أطروحة دكتوراهحماية حقوق امللكية الفكرية في ا. بن دريس حليمة(3)

 . 98،ص  0224: جامعة تلمسان: الخاص
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وعة يحميها القانون، موضوعه، والغرض منه بأنه يخول لصاحبه مصلحة مشر 

 .وحقوق املؤلف نوعين حقوق مادية وأخرى معنوية

يتم حماية هذه الحقوق مدنيا وجزائيا و أي نسخ أو استعمال غير مشروع 

 . يكون عرضة ملسألة الجزائية و املدنية و هنا منشأ إشكالية رقمنة املكتبات الجامعية

 رية إلاخالل بمبادئ حقوق امللكية الفك: الفرع الثاني

لم ترد في النصوص الوطنية أية إشارة إلى النسخ الرقمي للمصنفات، غير أنه 

ورد بيان عن املؤتمر الدبلوماس ي التحضيري ملعاهدتي بيرن ألاولى والثانية والناتج عن 

ينطبق حق النسخ كما : "مجموعة من الاجتماعات التشاورية غير الرسمية ما يلي

بيرن والاستثناءات املسموح بها في تلك املادة، انطباقا من اتفاقية  9نصت عليه املادة 

كامال على املحيط الرقمي، والسيما على الانتفاع باملصنفات في شكل رقمي، ومن 

املفهوم أن خزن مصنف محمي رقمي الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا بمعنى 

في املكتبات و مراكز وعليه، فإن نسخ املصنفات ألادبية  ". من اتفاقية بيرن  9املادة 

التوثيق نسخا رقميا ال يعد مخالفة للقانون أو تعديا على حق املؤلف وفي ظل هذا 

النزاع القائم اجتهدت بعض التشريعات في إيجاد حلول وسطية تضمن الحفاظ على 

حق املؤلف   حماية جهة، و من في استغالل  املصنفات   حق املكتبة 

  واضح تنظيمي   مناخ  إيجاد على    للعمل وطنية   هيئات أخرى، ونصبت  جهة من والناشر 

 .(1)الفكرية وحماية املصنفات    ومراقبة

لقد أعطى املشرع الجزائري الحق للمكتبات ومراكز التوثيق الحق في استنساخ 

، وممارسة هذا الحق له  20-20من ألامر  40و  40املصنف بمقتض ى املادتين 

 :صورتان

 

 

                                                             
 .02دخاخني هناء ، مرجا سابق، ص (1)
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على أنه يمكن للمكتبة أو مركز التوثيق  40تنص املادة : ي للمصنفنسخ جزئ: أوال

 استنساخ

مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر 

بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من مكتوب مصحوب 

 التاليةأعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب وفق الشروط 

  .أن تكون عملية النسخ بناءا على طلب عخص طبيعي   -

  .أال تستعمل النسخة املنجزة إال بغرض الدراسة والبحث الجامعي أو الخاص -

أن تكون عملية الاستنساخ فعل معزول ال يتكرر وقوعها إال في مناسبات  

 .بينها متميزة وال عالقة لها فيما

على أنه يمكن للمكتبة أو مركز التوثيق  00ملادة تنص ا: نسخ كلي للمصنف: ثانيا

التي ال ههدف إلى تحقيق الربح بشكل مباشر أو غير مباشر أن تقوم باستنساخ 

املصنف كامال لتعويضه في حالة التلف أو الضياع أو عدم صالحيته لالستعمال أو 

 استجابة لطلب مكتبة أخرى بشروط هي

 منه بشروط مقبولة أن يتعذر الحصول على نسخة جديدة   -

أن تكون عملية الاستنساخ عمل معزول ال يتكرر حصوله إال في مناسبات مغايرة    -

 .فيما بينها وال عالقة لها

 الافتقار لدعائم رقمنة املكتبات في الجزائر :  املطلب الثاني

تعاني الجزائر العديد من النقائص من ناحية مقومات إعمال تكنولوجيا الاتصال 

لف مجاالهها وعلى رئسها غياب الوسائل املادية من تجهيزات و موارد مالية، في مخت

ونقص تدفق الانترنيت وغياب ألايدي املؤهلة لالستعمال وهو ما نتعرض له بنوع 

 :   من التفصيل
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  غياب الوسائل املادية: الفرع ألاول 

لوجيا تعاني الجزائر من العديد من املشاكل املادية في مجال استعمال تكنو 

 : الاتصال ولعل أهم هذه املشاكل تتمثل في

؛ لتنمية البنية التحتية الالزمة لتطبيق املشروع قلة املوارد املالية املخصصة: أوال

قلة املوارد املتاحة   .الرقمي وخاصة إنشاء الشبكات وربط املواقا وتطوير ألاجهزة

قلة املخصصات املالية   .للجامعة بسبب الارتباط بميزانيات ثابتة ومحددة لإلنفاق

التكلفة . املوجهة لعمليات التدريب والتأهيل من أجل تطبيق املشاريا الرقمية

 .(1)العالية للبرمجيات وألاجهزة إلالكترونية

مشاكل مالية نتيجة الرتفاع تكاليف إنشاء املكتبات الرقمية و تطويرها 

لتجهيزات الالزمة من حيث يتوقف إنشاء هذا النوع من املكتبات على مدى توفر ا

حواسيب و ملحقاها وأجهزة التخزين والتصوير وخاصة املاسحات الضوئية 

املرتفعة الثمن ، و لهذا فاملشروع بحاجة إلى دعم مالي كاف و مستمر لتنفيذ و 

 .(2)تطور املشروع

تعاني الجزائر من نقص تدفق إلانترنيت في مختلف نقص تدفق شبة الانترنيت؛ : ثانيا

ضعف البنية التحتية لشبكات الاتصال في الكثير من ز و املجاالت ناهيك عن املراك

 .املناطق

تتمثل صعوبات ومشكالت تشغيل الحاسب غياب أنظمة معلوماتية محكمة؛ : ثالثا

آلالي في البنيات الجامعية وإنشاء أنظمة املعلومات في كل من ندرة وجود مواصفات 

و تقادم أجهزة وبرامج . اخل الجامعة الواحدةومعايير موحدة لألجهزة املستخدمة د

  الحاسب آلالي املستخدمة في املكتبات الجامعية نظرا للتطور السريا لها ناهيك 

ضعف البنية التحتية للكثير من الجامعات ونقص جاهزيتها الستقبال مثل هذه 

                                                             
 . 00بن  دريس، حليمة، مرجا سابق، ص  (1)
معوقات تطبيق مشاريا الرقمنة باملكتبات الجامعية .بن السبتي عبد املالك، سعيدي ابتسام( 2)

 .  0220،سبتمبر 40.،ع cybrarians مجلة.جامعية لوالية قسنطينة نموذجااملكتبات  ال:الجزائرية
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ية ضعف قطاع التقنيات الحديثة في الدول النامية وذلك ملحدود  التقنية ضف إلى

 .(1)القدرة التصنيعية وقلة الخبرات الفنية املؤهلة أو هجرهها

 ضعف املؤهالت التنظيمية والبشرية : الفرع الثاني

إلى جانب نقص وغياب الدعائم املادية لرقمنة املكتبات الجامعية و بالتالي 

رقمنة التعليم الجامعي في الجزائر توجد عنك تحديات ومشاكل أخرى والتي تتمثل في 

 عف املؤهالت البشرية لتطبيق تكنولوجيا الاتصال في ميدان التعليمض

انعدام التخطيط والتنسيق على مستوى إلادارة العليا لبرامج التحول : أوال

؛غياب املتابعة من قبل السلطات العليا لتطبيق مشروع الرقمنة في إلادارات الرقمي

ى ذات العالقة بنشاط الجامعة غياب التنسيق بين ألاجهزة وإلادارات ألاخر .  الصغرى 

قلة املعرفة الحاسوبية لدى .  حتى تمتلك نفس ألانواع من ألاجهزة والبرمجيات

. إلاداريين الذين يملكون قرار إدخال هذه التقنية داخل الجامعة واملكتبات الجامعية

ضعف برامج التوعية إلاعالمية املواكبة . ندرة توفير التدريب املتخصص بشكل واسا

الافتقار إلى وجود جهة مركزية .  طبيق مشاريا التحول الرقمي في البنيات التعليميةلت

 .(2)لتبني مشروعات الرقمنة على مستوى الدولة مما يؤدي إلى ضعف توافق ألانظمة

ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلومات على املستوى الاجتماعي : ثانيا

التدريبية في مجال التقنية الحديثة ؛ قلة البرامج والتنظيمي داخل الجامعة

تنامي شعور بعض املديرين وذوي السلطة بأن التعيير يشكل . املتطورة في الجامعة

ههديدا للسلطة، ندرة تقديم الحوافز للعاملين للتوجه نحو النمط الرقمي،  ضعف 

والرهبة والخوف الذي يمتلك بعض   املعرفة الكافية بتقنيات الحاسب آلالي

ضعف الثقة في حماية وسرية املعلومات   .ن واملوظفين عند استعمالهاملديري

مقاومة العاملين لتطبيق التقنية . والتعامالت الشخصية داخل البيئة الرقمية

                                                             
 09دخاخني هناء ، مرجا سابق، ص (  1)
مشاريا املكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين الجاهزية وآليات . وخالفة خديجة( 2)

جامعة : كتباتعلم امل: أطروحة دكتوراه. دراسة ميدانية باملكتبات الجامعية بقسنطينة:التأسيس

 202.ص.0224:  0قسنطينة 
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وضعف الرغبة بها،  وعزوفهم عن استخدمها وضعف القناعة لديهم بسبب 

 .(1)مخاوف نفسية وصحية إضافة إلى ميل إلانسان ملقاومة التغيير

صبح واضحا للغالبية أن املكتبة الجامعية و أمناء املكتبات ال يوجد لديهم أ

إلامكانيات املالية املطلوبة وال التعليم الالزم وذلك الندماج املكتبة والعاملين بها في 

 .(2)عالم تقنيات املعلومات

إضافة إلى مشكل نقص إلاطارات البشرية فاملشروع ال يتوفر سوى على 

إلاعالم آلالي و البد من أن يتكون فريق العمل من مطورين و مختص واحد في 

متخصصين في لغة البرمجة الستغالل البرمجية املفتوحة املصدر املستخدمة في 

هذا املشروع لتقديم خدمات رقمية مطورة تلبي احتياجات املستفيدين منها 

 .(3)اوتستقطب أكبر عدد ممكن من الباحثين سواء من داخل الجامعة أو خارجه

 :خـاتمـة

تبقى املبادرات الجزائرية في مجال الرقمنة تحتاج إلى عناية كبيرة من طرف 

جهة وصية تعمل على توفير كافة إلامكانيات والاستشارات الفنية لها، من أجل حل 

أي مشكل يقف عائق أمام تطور هذه املشاريا، وهذا لبلوغ الاستفادة القصوى من 

اولة القضاء على الفجوة الرقمية بين الدولة املنتجة استخدام هذه التقنيات، ومح

للتكنولوجيا وألاخرى املستهلكة لها، كما أن تشجيا استخدام البرمجيات املفتوحة 

مؤسسات املعلومات سيتيح الفرصة أمامها الستغالل املواهب والعقول الجزائرية في 

مرحلة التطوير  مجال البرمجة و الذي سينقل الجزائر من مرحلة الاستهالك إلى

والبحث، وهكذا ستتمكن مؤسسات املعلومات وخاصة الجامعات من التوفير في 

توصنا ملجموعة من النتائج التي بنينا على إثرها .مجال اقتناء التقنية وخصوصا شراء

 .مجموعة من التوصيات

 

                                                             
 .02دخاخني هناء ، مرجا سابق، ص  (1)
 .40بن السبتي عبد املالك، سعيدي ابتسام ص (2)
 .00دخاخني هناء ، مرجا سابق، ص (3)
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 :النتائج 

لقد كانت التكنولوجيا دائما جزءا من املكتبات فقد استخدمت في خزن  -

املعلومات واسترجاعها، إال أنه في آلاونة ألاخيرة  تم تدعيم تلك التكنولوجيات بظهور 

،  ROM-CD: استخدامات وتطبيقات ببليوغرافية باستخدام الحاسب آلالي مثل

RLIN  ،OCLC  إال أنه وفقا لطبيعة هذه التكنولوجيات، فقد كانت معدال التغيير

ذرية، وحديثا أصبح التغيير في التكنولوجيا و ومتطلباته في املكتبات بطيئة وليست ج

 .ضرورة حدوثه يفوق طاقة املكتبات التنظيمية للتغيير

هذه املتغيرات التكنولوجية استدعت  الحاجة إلى وضا قوانين تتناسب 

واملصادر الرقمية واستخدامها بما يحقق الحماية لحقوق التأليف الرقمية، تتجلى 

نين الداخلية للدول وفي املعاهدات الدولية بإضافة من خالل التعديالت في القوا

مواد تنص على حماية مصنفات جديدة واملتمثلة في برامج الحاسوب وقواعد 

 .البيانات ما تحديد كيفية استخدامها وطرق الحماية لها

 :التوصيات

وجوب العمل على دمج مختلف املشروعات الجزائرية في مجال الرقمنة _ 

ث العلمي و الثقافي للجزائر من أجل تحقيق إلافادة القصوى خاصة ما تعلق لترا

 .منه واملساهمة في نشر املحتوى 

تعديل القوانين الجزائرية و خاصة ما تعلق منها بحقوق املؤلف في البيئة _ 

الرقمية، من أجل تشجيا الباحثين على إتاحة إنتاجهم الفكري ما ضمان الحقوق 

 .الفكرية وألادبية لهم

استخدام البرمجيات املفتوحة املصدر لبناء املكتبات الرقمية تشجيا _ 

لجامعات الجزائرية ملا توفره من مزايا وخصائص تسمح بتطوير مشاريا املكتبات 

 .الرقمية في الجزائر
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توظيف املوارد البشرية القادرة على التعامل ما البرمجيات املفتوحة _ 

ي تقديم خدمات تلبي احتياجات املصدر لضمان الاستغالل ألامثل لها ،و لتال

 .الطلب من مختلف الجامعات و املستويات

 قائمة املراجع

 املراجع بالغة العربية 

 الكتب : أوال

الصوفي عبد اللطيف، دراسات في املكتبات واملعلومات ،دار الفكر، دمشق  -2

،0222 

ات املراجا الرقمية والخدمات املرجعية في املكتبالصوفي عبد الطيف ،  - 0

 .0224دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيا ، : الجامعية قسنطينة 

خدمات املكتبات الجامعية السعودية،مكتبة الحداد فيصل عبد هلال حسن،  -1

 .0229امللك فهد الوطنية، الرياض، 

: عمان  -.املكتبات الرقمية وتقنية الوسائط املتعددة جبل الزم املالكي،  -4

 .0220والتوزيا، مؤسسة الوراق للنشر 

ألاسس النظرية والتطبيقات العملية؛ : املكتبات الرقمية . عيس ى صالح محمد -6

 .0220القاهرة ، . تقديم محمد فتحي عبد الهادي، الدار املصرية اللبنانية

منظومة التعليم عبر الشبكات، عالم الكتب، القاهرة عبد الحميد، محمد، -2

0220. 

 سائل ألاطروحات و الر :  ثانيا -

حماية حقوق امللكية الفكرية في التشريا الجزائري، أطروحة . حليمةبن دريس،  -2

 0224دكتوراه، القانون الخاص، جامعة تلمسان، 
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وتحديات   ، إدارة مشاريا الرقمنة في املكتبات الجامعية الجزائريةدخاخني هناء -0

رة ماستر في علم ن مذك 20 -20دراسة  تحليلية نقدية لألمر : امللكية الفكرية

،  2940ماي  8املكتبات، تخصص إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات، جامعة 

 . 0229كلية العلوم إلانسانية و الاجتماعية، 

، املكتبة الرقمية في الجزائر، رسالة ماجستير، علم املكتبات، هري سهيلة - 0

 0220جامعة منتوري قسنطينة، 

كتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين وخالفة خديجة، مشاريع امل  - 4

. دراسة ميدانية باملكتبات الجامعية بقسنطينة:الجاهزية  وآليات التأسيس

 .0224:  0جامعة قسنطينة : علم املكتبات: أطروحة دكتوراه

، املكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل عميمور سهام - 6

 .42ص  0220:قسنطينة : علم املكتبات: ماجستير رسالة. البيئة إلالكترونية

: املشاريا الرقمية في املؤسسات التوثيقية ألاكاديمية الجزائرية . شيوة سالم  - 2

علم املكتبات : أطروحة دكتوراه. مساهمة في اقتراح منهجية وثائقية وطنية

 .0220،  0جامعة الجزائر: والتوثيق

 ية املقاالت و املداخالت العلم: ثالثا

مصادر املعلومات من الدرجة الثالثة، ماهيتها وأهميتها، . صباح رحيمة محسن  -2

: وقائا الندوة العربية السادسة للمعلومات لالتحاد العربي للمكتبات واملعلومات

 .2990تونس،  . مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات

شاريا الرقمنة معوقات تطبيق م.سعيدي ابتسامبن السبتي عبد املالك،  -

مجلة .املكتبات  الجامعية لوالية قسنطينة نموذجا:باملكتبات الجامعية الجزائرية

cybrarians 0220،سبتمبر 40.،ع 
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 املواقع الالكترونية : رابعا

 07استرجعت في . مفهوم املكتبة الرقمية. أغسطس 20، 0222. )جابر، محمد - 2

-http://kenanaonline.com/users/azhar)من  0220أكتوبر 

gaper/posts/142153) 

أطروحة نقدية في فلسفة علم املكتبات حول أوهام املسرح . عبد الهادي، زين - 0

متاح  –. 0227.20.20تاريخ إلاتاحة  –.املكتبة كائن حي متنام"وقاعدة  رانجاناثان 

 :في

 [http://drzain.net/data/write/scince/libr/libraryphelos.docEn line]  

املكتبات الرقمية الشخصية تجربة بناء باستخدام نظام . طالل ناظم الزهيري  -0

GREEN STONE.-  متاح في –. 0228.20.00تاريخ إلاتاحة[ :En line] 

azuhairi.jeeran.com/files/84172.doc 

 ة ألاجنبيةاملراجع بالغ -
Dominique Peignet, « La bibliothèque entre mutation de l’offre et 

mutation de la demande », BBF,  2001, t. 46, n° 4, p. 10- 
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 :ملخص

سان نيعتبر التعليم حجر الزاوية ملختلف عميات التنمية التي يمثل إلا   

 في هائلة إنجازاتا يشهده العالم من ، وتزداد أهمية التعليم في ظل ممحورها

اتاحت املزيد من الفرص لالرتقاء  املعلومات والاتصاالت، التي تكنولوجيا مجال

 التي املجاالت بالعملية التعليمية، وأضحى التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد من

منها على وجه  والتعليمية واملؤسسات الهيئات من العديد باهتمام تحظى

واملالحظ ومنذ سنوات سعي الجامعة الجزائرية الى الاستثمار في ، صالخصو 

تكنولوجيات الاتصال الحديثة وما تتيحه من فرص وامكانيات لتطويعها بغية 

تجويد مخرجات التعليم العالي؛ بما يتوافق ما متطلبات العصر وضرورياته، من 

لرقمية وتكوين خالل استحداث خاليا للتعليم الالكتروني وتأسيس ألارضيات ا

وهذا ضمن أهداف املشروع الوطني للتعليم عن بعد لوزارة التعليم  ،منتسيبها

ومثلت جائحة كورونا فرصة لتقييم حقيقي ملشروع التعليم .0220العالي سنة 

الالكتروني ومدى اعتماد الجامعة الجزائرية على ألية التعليم عن بعد ومدى 

فيه من خالل استطالع آراء عينة من جودة مخرجاته، وهو ما سنحاول البحث 

ألاساتذة الجامعين، باالعتماد على اداة الاستبيان لإلحاطة بمختلف زوايا املوضوع 

 .املتعلقة بمعوقات التعليم عن بعد وواقا تطبيقاته وجودة مخرجاته

التعليم عن بعد، جودة التعليم، الوسائط الاتصالية، : الكلمات املفتاحية

 .معوقات
Abstract :  
   Education is the cornerstone of the various development processes that the human 

being is the center of the process, and the importance of education increases in light 

of the tremendous achievements the world is witnessing in the field of information 

دراسة  معوقات التعليم عن بعد وجودة مخرجاته في الجامعة الجزائرية

 ن ألاساتذة الجامعييناستطالعية آلراء عينة م
Obstacles of distance education and the quality of its outputs at 

the Algerian University An exploratory study of the opinions of 

a sample of university professors 

 مدفوني جمال الدين: الدكتور 

 .ئرالجزا -1الجزائرجامعة  إلاعالم والاتصال،كلية 
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and communication technology, which provided more opportunities for the 

improvement of the educational process, and e-learning and distance education 

became areas of interest to many of the bodies, institutions and educational ones in 

particular. 

It has been noticed, for years, that the Algerian University has sought to invest in 

modern communication technologies and the opportunities and possibilities they 

offer to adapt them in order to improve the outcomes of higher education. In 

accordance with the requirements of the times and its necessities, through the 

creation of cells for e-learning, the establishment of digital floors and the formation 

of their affiliates, and this is among the objectives of the national project for distance 

education of the Ministry of Higher Education in 2006. 

The Corona pandemic represented an opportunity for a real evaluation of the e-

learning project and the extent to which the Algerian university relied on the 

distance education mechanism and the quality of its outputs, which we will try to 

research by surveying the opinions of a sample of university professors, relying on 

the questionnaire tool to detection the various angles of the topic related to distance 

education obstacles and the reality Its applications and the quality of its output. 

Keywords:  online education, quality of education, communication media, obstacles 

. 

 مقدمة

كغيرها من البلدان تسعى الجزائر إلى ولوج عالم التعليم الالكتروني استجابة     

ملتطلبات الراهن ورفا تحديات الواقا املعاصر؛ الذي يميزه الانتشار املتسارع 

توفر فرصا ال متناهية  لتقنيات الاتصالية الحديثة، التيملختلف الوسائط وا

 في جامعتنا استخدامه أن إاللتجويد وتحسين العملية التعليمية التعلمية، 

 التعليم من الجديد النوع لهذا الراهن الوقت في واملتتبا بداياته، في الزال الجزائرية

هذه  مستوى  كان جامعات الوطن؛ وإن بعض  في محتشمة وتطبيقات تجارب يلمس

 ألاطراف ومشاركة التطبيق درجة حيث من أخرى  إلى جامعة من يتفاوت التجارب

، نتيجة به الخاصة الوسائل توفر ومدى التعليمة التعليمية العملية في الفاعلة

 1.منها الفكرية وخاصة واملادية إلادارية للمعوقات

جامعة الجزائرية ما التعليم الالكتروني واملالحظ على التجربة القصيرة لل   

ألاهداف املبنية على استراتيجيات قابلة للتجسيد،  وضوح عدموالتعليم عن بعد 

 العناصرفيما يخص وعدم انسجامها ما معطيات الواقا؛ وضعف ألاساليب 

 العنصر البشري  نوأ ،وبما يعيق فاعليته وجودة مخرجاته من جهة والتقنية املادية

                                                             
، مجلة الباحث في العالي التعليم في إلالكتروني التعليم خلفيات ،بوفاتح العيدي، محمد عائشة .1

 .007، الجزائر، ص0228، 00والاجتماعية، العدد العلوم الانسانية
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 الكفاءة من قدرٍ  أكبر لتحقيق يهاوظفوت العناصر  هذه ثمار فيستساس ال ألا  يبقى

 ضعفكما يالحظ أيضا من هذا الجانب وإلانتاجية من جهة أخرى،  الفاعلية

اتقان بعض  وعدم معه، وتفاعلهم التعلم من الجديد النمط ما الطالب استجابة

التعليم عن  طلباتأعضاء هيئة التدريس التعامل ما وسائط وتقنيات بل ومت

 .سلبا على جودة مخرجاتهبعد، بما ينعكس 

عن بعد وجودة معوقات التعليم وسنسعى من خالل الدراسة إلى البحث في    

من خالل استطالع اراء عينة من ألاساتذة  الجزائرية مخرجاته في الجامعة

 .الجامعيين

 أسئلة الدراسة

التقنية لعملية التعليم  ما هي درجة تحكم ألاساتذة في املتطلبات واملهارات -

 عن بعد؟

ما هي املعوقات التي تقف أمام تحقيق عمل تشاركي يساهم في تجويد  -

 مخرجات التعليم عن بعد؟

 ؟ما هو تقييم ألاساتذة لجودة مخرجات عملية التعليم عن بعد -

العالم اليوم من  في أهمية موضوعها، فما يشهدهوتكمن أهمية الورقة البحثية    

الانتشار الواسا ملختلف وسائل وعززت قوة نظام املعلوماتية،  وجيةثورة تكنول

أضحت جزء ال يتجزأ من الحياة  كنولوجيات الاتصال الحديثة؛ التيإلاعالم وت

 أنماط جديدة من التنظيم الجماعي اتاحت ملستخدميهاو الفردية والجماعية، 

ت بدائل عن وأضح يجمعهم الاهتمام أو املصير املشترك، الافتراض ي ألفراد

 الى اعتماد التعليم الالكتروني العالم دول  مختلف ودفا الفضاءات الواقعية،

ولتلبية  التعلم، عناصر لجميا فائدة تحقيق جلأ من بعد، عن التعلم وأسلوب

 منها تعاني ومواجهة النقائص التي الاختالالت ومعالجة الحاجات التعليمية

 في التكنولوجية الوسائط ، فاستغلتيونمط التعليم التقليدالتعليم  مؤسسات

لتجربة التعليم عن بعد الذي لك، ومحاولة تقديم قراءة تقييمية ذ تحقيق

ولتسير ، 0229/0202اعتمدته وزارة التعليم العالي كحل إلتمام املوسم الجامعي 
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اعتماد وطرح  من خالل ؛نموذج التعليم املدمجوفق  0202/0202املوسم الجامعي 

   . الحضوري الاعتياديتساند نظام التعليم ل عن بعد ميتعلالمساقات 

جائحة كورونا ما فرضته  التي دفعتنا إلجراء الدراسة،ومن جملة ألاسباب 

العالي الاتجاه نحو نمط التعليم عن بعد، هذا التوجه على مؤسسات التعليم 

بيقه؛ ألارضية املالئمة لتطتوجسات واملحاذير نظرا لعدم توفر شابه الكثير من ال

ضافة الى ألاسئلة التي طرحت حول ومن ناحية مختلف عناصر عملية التعلم، باإل 

 جودة مخرجاته وهذا للكشف عن مالمح التجربة وتقييمها، التي اقتصرت في

ضمن نظام ( تقنية ومهارية)العلمية وبصعوبة غالبها على وضا ألاساتذة للمادة 

عدم توفر الانترنت من ناحية  ما صعوبات لدى الطلبة -Moodle -إدارة الفصل

وتعطل املواقا الالكترونية  والحوامل الرقمية للجميا وانتهاء بسوء خدمة الانترنت

الجامعات، وانتهاء بمحدودية مهارات بعض الطلبة فيما يخص عالم لبعض 

بعد، ما ينعكس بالتأكيد على جودة نية وما تتطلبه عملية التعليم عن التق

 .يق ألاهداف املرجوة من وراءهمخرجات العملية وتحق

 :مفاهيم الدراسة -

 : التعليم عن بعد .2

وتداخلت "  The Telelearning"تعددت املفاهيم املقدمة للتعليم عن بعد 

فيما بينها، إال أن القاسم املشترك بينها يحيل إلى فكرة بعد املسافة بين املتعلم 

 لمة للربط بينهما، و واملعلم واستخدام تكنولوجيات الاتصال ووسائطه الحديث

عام  كوسناليو  ئةهي تحاول عندما، بالتحديدو  حديثا الرسمي إال للشكباف يعر 

 من للتربية العاملية ئةالهيتفسير اسم الهيئة العلمية للتربية باملراسلة إلى  2980

 . بعد

تكون هناك  عندما ثيحد الذي التعليم هنبأ بعد عن التعليم يعرف رونتري 

 مسبقا، هادإعدا يتم تعليمية دموا بمساعدة ةدعا ويتم واملعلم، لماملتع بين مسافة

 1.كليهما أو ناكوامل نالزما في معلميهم عن صلينفمن املعلمينكون وي

                                                             
، دط، دار اليازوري، ألاردن، دسنة، التعليم عن بعد والتعليم املفتوح ،طارق عبد الرؤوف عامر .1

 .20ص
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عملية تعليمية ال يكون فيها اتصال : "وتعرفه منظمة اليونيسكو على أنه

ل عن طريق مباشر بين الطالب واملعلم بسب التباعد زمانيا ومكانيا، ويتم الاتصا

 1".الوسائط التعليمية

تعليم جماهيري ذاتي ":ويمكن الاختصار والقول بأن التعليم عن بعد هو

مرن ال يستلزم الحضور التقليدي إلى املؤسسات التعليمية وال يخضا لإلشراف 

 2".املستمر من قبل املعلمين

 :التعليم العالي جودة .0

 في التعليم الجودة معنى تحدد التي باالتفاق التعاريف يحظ املفهوم لم

 من املستهدفة النتائج تتضمن تحقيق معاني عديدة يتضمن الجودة العالي، فمفهوم

 أداء وتسريا ألاداء، تكاليف ألاداء، وتخفيض في ألاخطاء نسبة وانخفاض ألاداء،

 الوقت في الخدمات وتقديم ألاداء، في املستمر والتحسين للمستفيدين، الخدمات

 .بالنسبة للمستفيدين باملناس واملكان

 في املنعقد املتحدة ألامم عن الصادر العالي التعليم مؤتمر إعالن إذ نجد

 مفهوم :"على أنها 22في املادة  للجودة التعليم تعريف 2998أكتوبر  9-0باريس بين 

 البرامج التدريس، :التعليم العالي وأنشطة وظائف جميا ألابعاد يشمل متعدد

املصاحبة  الخدمات الطلبة، باملؤسسة، العاملين العلمي، البحث ألاكاديمية،

 3".التعليمية للعملية

                                                             
، مجلة جامعة التكرين املتواصل أنموذجا: التجربة الجزائرية في العليم عن بعد ،بوعشور  كريمة .1

 .040، ص0، جامعة الجزائر0228، 22، العدد27واملالية، املجلد دراسات في إلاقتصاد والتجارة
، امللتقى تطبيق معايير جودة التعليم عن بعد؛ تجربة الجامعات السعودية ،وردة بلقاسم العياش ي .2

الدولي التعليم عن بعد بين النظرية والتطبيق؛ التجربة الجزائرية أنموذجا، جامعة مولود معمري، 

 .009ص ،0227الجزائر، 
ألاسس ، الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، حسن حسين البيالوي  .3

 .00ص، 0220 ،دار املسيرة، عماندط، ، والتطبيقات
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 قبل من املبذولة الجهود جملة ويمكن القول أن جودة التعليم العالي هي

 وبما التعليمية، الخدمة نوعية وتحسين لرفامجال التعليم العالي  في العاملين

 1.التعليمي املنتج ائصوخص وسمات قدرات وما املستفيد رغبات ما يتناسب

 .قراءة في املشروع الوطني للتعليم عن بعد: التعليم عن بعد -

 ،في التكنولوجيا املعلومات والاتصال وتقنياته الحديثة التعليم استثمر

 تعليم لتأسيس وصوال التعليم مؤسسات داخل التقنيات هذه من الاستفادة فظهرت

 2.التقنيات هذه على يعتمد متكامل

 الذي التعليم وهو تعليم عن بعد أحد أنواع التعليم الالكتروني،ويمثل ال

 الكمبيوترب الحديثة املتصلة التقليدية أو سواء التعلم وسائط كافة خالل من يتم

الفرق بين التعليم ووسائط الاتصال الحديثة، ويكمن  وشبكاته وبرمجياته

ا هيئة التدريس عبر أن ألاول مرتبط بالتواصل م في إلالكتروني والتعليم عن بعد

 وسائل الاتصال الحديثة، بينما الثاني ال يتطلب وجود تواصل ما 
ُ
علمين أو امل

قدرا أدنى من املهارات  يتطلب، ذاتيأعضاء هيئة تدريس وإنما هو بمثابة تعليم 

وقد يستخدم تقنيات  املتعلقة بالبرمجيات الخاصة بالكمبيوتر وشبكة الانترنت،

ولكنه غير مرتبط بها وال يشترط الاعتماد عليها، بل يقوم التعليم الالكتروني، 

املتعلمون بدراستها بشكل مستقل بمساعدة التعليمات التي تقدم من خالل هذه 

 3.املوارد

بل إنه معروف  ،وتجدر إلاشارة إلى أن التعليم عن بعد ليس باألمر الحديث

 عديدةمسميات  تحت منذ وقًتا تطويال في الكثير من املؤسسات التعليمية،

                                                             
، رسالة التعليم الالكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق ،الزاحي حليمة .1

 .220، ص0220قسنطينة، الجزائر، -ت، جامعة منتوريماجستير، قسم علم املكتبا
تصور مقترح لتطبيقات التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم  :عطية السيد البديا عبد رضا .7

، 0227، الجزائر، 04،  العددالاجتماعية العلوم مجلة، في ضوء الاتجاهات العاملية ؛العالي العربية

 .09ص
 .29رجا سبق ذكره، ص، مطارق عبد الرؤوف عامر .8
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كما تجدر الاشارة أيضا إلى  1التعليم النشط، التعليم املفتوح، التعليم باملراسلة،ك

من املفاهيم  عديد ظهور ذلك إلى دى أ املجال التعليمي في التكنولوجياأن ادخال 

 التعليم العالي بال حدود؛ منذ سنوات من مثل ةواملصطلحات لم تكن متداول

“Borderless Higher Education”، والجامعة الافتراضية (Virtual University)، 

 Virtual" والفصول الافتراضية ،"Online University" وجامعة الانترنت

Classroom."2 

 نإف تعليمية، مةو منظ أي في والتقنية املادية العناصر أهمية من على الرغمو 

 هذه يستخدمو  يوظف أن يستطيا الذي املحوري، العنصر يبقى العنصر البشري 

 من اسُتحدثفمهما  ،وإلانتاجية الفاعلية الكفاءة من قدرٍ  أكبر العناصر لتحقيق

 فان ؛وفلسفات نظريات من مجال التربية في ظهر ومهما وبرامج، وأجهزة وآالت أدوات

الجو املناسب لتكوين هيئة التدريس قادرة  بتوفير  إال تتحقق ال ذاته التعليم جودة

تحقيق املطلوب من وراء التعليم عن بعد، وخلق الدافا على رفا التحديات و 

بالنسبة للمتعلم لالنخراط في العملية بإيجابية ونشاط وتفاعلية لرفا من جودة 

 .مخرجات عملية التعليم عن بعد

وفي الجزائر سارعت الجهات الوصية على التعليم العالي للتخطيط ووضا 

ا املعلومات والاتصال وتقنياته تكنولوجيلالستفادة مما تتيحه  تاستراتيجيا

، وتجسد هذا من خالل التقنيات هذه على يعتمد متكامل تعليم ولتأسيس الحديثة

؛ 0227البرنامج الوطني للتعليم عن بعد ضمن تقرير ألاولويات والتخطيط لسنة 

، بهدف وضا استراتيجية قريبة املدى فيما يخص 0220الذي تم اعداده سنة 

والاتصال، تتمثل في ضبط نظام إلاعالم املتكامل للقطاع  تكنولوجيات إلاعالم

وإقامة نظام تعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضوري، بعد أن بدأ العمل على 

                                                             
، 0222، دط، دار الكتاب العلمي، عمان، الجامعات الافتراضية؛ نماذج حديثة، أحمد الخطيب .1

 .20ص
أعضاء هيئة التدريس في جامعة  درجة امتالك ،محمد الحمران، محمود حميدات، مهدي بدارنة .2

، 24، العدد00املنارة، املجلدة مجل، البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم إلالكتروني من وجهة نظرهم

 .00ص دبلد، ،0220
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لكن التجربة  1بتجهيزات التعليم عن بعد، 0220تزويد املؤسسات الجامعية منذ 

الحصر البرنامج بالرغم من تبني عديد البرامج التي نذكر منها على سبيل املثال ال 

واقتناء عديد املنصات إال أن  coselearnوبرنامج  @IDEالجزائري املشترك  يألاوروب

لم تعمر ولم تطور لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتعليم عن بعد، نظرا التجربة 

 2.والجدي لغياب التخطيط السليم

لتعليم واملالحظ على املخطط أنه يتبنى التعليم عن بعد كخيار لتدعيم ا

والتكوين الحضوري، على عكس بعض الدول املتقدمة والسباقة في هذا املجال، 

والتي اعتمدته كخيار ممنوح بشكل متميز للمتعلم، لتجاوز نقائص ومحدودية 

التعليم التقليدي باالستثمار في مميزات الوسائط الاتصالية الحديثة لتجويد 

 -عات الجزائرية أخذ صيغة موزععملية التعلم، وأن التعليم عن بعد في الجام

، من خالل الاعتماد بشكل مباشر على منصة مودل "serveur-client"زبون 

"moodle."3 

 :نوع الدراسة ومن جها -

 من النوع هذا التحليلي، البعد ذات الوصفية الدراسات ضمـن يندرج البحث

 واملعطيات تالبيانا جما ثم كامال، دقيقا وصفا الظاهرة وصف على يقوم الدراسـات

الواقا في  من الباحث لتقريب للظاهرة، تفسيرات بتقديم والانتهاء تحليلها أجل من

  .كيفيا أو كميا املدروسة الظاهرة عن التعبير إمكانية له تتيح كما ظروفه الحالية،

 وطبيعة يتالءم منهجا انتهجنا وتساؤالهها، الدراسة إشكالية عن ولإلجابة

 بظروفه الحالي الوضا معرفة أجل من املسحي املنهج لىحيث سنعتمد ع الدراسة،

 .يتعلق بمعوقات التعليم عن بعد وأثرها على مخرجاته فيما واتجاهاته

                                                             
التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية؛ دراسة نبيل عنكوش، بن تاريز مريم،  .1

، 20،  مجلة املكتبات واملعلومات، املجلدللواقع في ظل مشروع البرنامج الوطني للتعلم عن بعد

 .200، الجزائر، ص0222، 20العدد
مالمح التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي  ،نعيمة بن ضيف هللا، كمال بكوش .2

ص ، 0220، الجزائر،20، مجلة حوليات جامعة قاملة للعلوم الاجتماعية والانسانية، العددري ئالجزا

 .402،400ص
 .078مرجا سبق ذكره، صبوفاتح،  العيدي، محمد عائشة .3
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 : مجتمع البحث وعينته -

الدراسة في أساتذة جامعات الجزائر تخصص علوم  بحث مجتما ينحصر

الشامل،  سحامل تطبيق الستحالة وسنعتمد على أسلوب العينة؛إلاعالم والاتصال، 

 الحصول  بيانات أكثر مما نستطيا على العينة، أفراد من الحصول  كما أنه باإلمكان

 1.الدراسة في التعمق على كله، ويساعد املجتماراد أف من عليه

 : أداة جمع البيانات -

 الدراسة ملنهج املناسبة ألاداة باعتبارها الاستبانة الالكترونية؛ توظيف تم

 أن الباحث يستطيا ال التي املعلومات، على من الحصول  والتي تمكن وموضوعها،

ِله عدم تضمن كما بنفسه، يالحظها
ُ
َدخ

َ
  2.للمبحوثين الذاتي التقريــر في ت

وقبل الوصول إلى الشكل النهائي لالستمارة الالكترونية، مرت عملية 

تحيد البيانات؛ وأقصد بها محاولة ربط الدراسة امليدانية إخراجها بمرحلة 

شكالية الدراسة وتساؤالهها، بغية إلاجابة عليها، ثم إلاعداد ألاولي الستمارة بإ

رِع في مرحلة التفكير بأسئلة كل محور؛ 
ُ

الاستبيان؛ بعد تحديد محاور الاستمارة ش

انطالقا من تصورات الباحث  من خالل مراجعة ألادبيات، إذ تم الاعتماد على 

إجابة خارج  ب اختيار البديل أو يختارأسئلة مغلقة ونصف مغلقة، تتيح للمستجو 

الاقتراحات التي يتضمنها السؤال، وأسئلة متعددة الخيارات في أحين أخرى، وهذا 

 .طبعا وفق ما يخدم أهداف الدراسة؛ ويتوافق ما خصوصية املبحوثين

عبر الصفحة الشخصية للباحث  0202فيفري  22تم نشر الاستبيان بتاريخ 

ض املواقا التي لها صلة بعلوم إلاعالم والاتصال، وبع" فيسبوك"عبر موقا 

 .كصفحة ملتقيات في علوم إلاعالم والاتصال

                                                             
القاهرة،  العربي، الفكر ، دط، داروإلاعالم العام الرأي وبحوث العاتاستط، العبد عدلي عاطف .1

 .20،20ص، ص 0220مصر، 
 ،2008الكتب، مصر،  ، عالم3ط ،إلاعالمية الدراسات في العلمي البحث ،الحميد عبد محمد .2

 .106ص
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على العينة العشوائية التي تمنح فرصا متكافئة ملفردات  الباحث واعتمد

مجتما البحث في الظهور ما عدم تدخل الباحث أو وضا اعتبارات أو مميزات 

 :تبين خصائصها الجدول التاليوتحصلنا على عينة تحدد خصائص العينة، 

 

 التكرار السن
النسبة

% 
%النسبة التكرار الجنس %النسبة التكرار الخبرة المهنية  

أقل من 

سنة 03  
سنوات 5أقل من  11 06  69.16 83 ذكر 03.33 04 

[03-03 ]  86 71.66 [5-3 ]  30.83 37 أنثى 45 54 

[03-03]  25 20.83 [03-00]  511 120 المجموع 49.16 59 

[53-53]  03 02.50 [05-03]  03 02.50 

 %511 501 المجموع %511 501 المجموع

 

 :النتائج ومناقشة عرض -

برنامج  إحصائيا، على ومعالجتها البيانات تفريغ تم الاستمارات استرجاع بعد

SPSS (V22)  الارتباط كاوتوظيف معامل
 الختبار العالقة بين متغيرات الدراسة 0

 :ج التاليةتحصلنا على النتائ

درجة تحكم ألاساتذة في املتطلبات واملهارات التقنية لعملية : املحور ألاول 

 .التعليم عن بعد

جميا مفردات عينة الدراسة يمتلكون أجهزة كومبيوتر، والكمبيوتر ال  -

يمكن لألستاذ الجامعي بأي حال من ألاحوال الاستغناء عن ما يوفره من 

لية ومتطلبات الحياة العلمية، خدمات تمكنه من أداء مهامه العم

وتقاربت النسب فيما يخص مواصفات جهاز الكمبيوتر اململوك بين 

جيدة، ما عدم وجود عالقة ذات  %42و %02متوسطة بنسبة بلغت 

داللة إحصائية بين متغير الجنس، السن والخبرة املهنية وامتالك مفردات 

 . العينة لجهاز الكمبيوتر

درجة تحكمك في برامج ها فيما يخص النسب املحصل عليتساوت  -

بين  الكمبيوتر وتطبيقات الانترنت التي لها عالقة بالتعليم عن بعد

 .%02متوسطة وعالية بنسب قدرت بــ 
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نحو التعليم  تالتزامامن  همما عليغالبية مفردات عينة الدراسة ينجزون  -

، ما وجود عالقة ذات %80.00عخص ي بنسبة بلغت  عن بعد بشكل

حصائية بين متغيري الجنس، السن والخبرة املهنية والاعتماد على داللة إ

الذات إلنجاز أعمالهم املتعلقة بعملية التعليم عن بعد، فغالبية الذكور 

نحو التعليم عن  تالتزامامن  همما عليينجزون ألاصغر سنا وخبرة مهنية 

 .عخص ي بعد بشكل

ملهم ما منصة بأنهم تلقوا صعوبات إلى حد ما عند تعا %00.00يقر  -

من مفردات  %00.00، في حين لم يجد "Moodle"التعليم عن بعد 

ما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العينة أي صعوبة تذكر،  

في التعامل ما  اتصعوبمتغير الجنس، السن والخبرة املهنية ومواجهة 

 .التعليم عن بعد منصة

ورات تكوينية حول نسب عينة الدراسة فيما يخص تلقيهم د تساوت -

تلقوا تكوينهم من % 00.00، وأن %02التعليم عن بعد بنسب قدرت بــ 

مؤسساههم الجامعية، كما تساوت النسب املحصل عليها من إجابات 

لكل من % 00.00مفردات العينة حول نوعية التكوين الذي تلقوه بنسبة 

بنسبة تكوين نظري، تطبيقي، ونظري تطبيقي، وأن تكوينهم كان مفيدا 

 .%20.00ومفيدا إلى حد ما بنسبة  80.00%

وضا محاضرات املقرر الدراس ي يكتفي غالبية مفردات عينة الدراسة ب -

ما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير  PDF بصيغة

الجنس، السن والخبرة املهنية والاكتفاء بوضا املحاضرات عبر منصة 

من مفردات العينة % 20.00وجه ، في حين ي"Moodle"التعليم عن بعد 

الطلبة نحو مواقا إلكترونية ذات صلة باملقرر الدراس ي وتزويدهم بمواد 

سمعية بصرية، ما وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السن واكتفاء 

" PDF" محاضرات املقرر الدراس ي بصيغةألاساتذة بوضا املحاضرات 

اليب أخرى إلى جانب وضا فاألساتذة ألاصغر هم ألاكثر اعتمادا على أس

 .PDF بصيغةاملحاضرات 
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للتحكم ببرامج يسعى جميا مفردات عينة الدراسة لتطوير مهاراههم  -

 .وتطبيقات لها عالقة بالتعليم عن بعد

املعوقات التي تقف أمام تحقيق عمل تشاركي يساهم في تجويد : املحور الثاني

 مخرجات التعليم عن بعد

تحكم ألاساتذة في برامج سة يرون بأن غالبية مفردات عينة الدرا -

، ما %97.02متوسطة بنسبة بلغت  وتطبيقات ومنصات التعليم عن بعد

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس والسن والخبرة 

برامج وتطبيقات املهنية وتقدير عينة الدراسة ملهارات تحكم ألاساتذة في 

 .ومنصات التعليم عن بعد

عدم بأن  يعتقدون % 82.00مفردات عينة الدراسة واملقدرة بنسبة غالبية  -

امتالك الطلبة لألجهزة والوسائط الالزمة يؤثر على انجاح عملية التدريس 

، ما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس عن بعد

لألجهزة والسن والخبرة املهنية واعتقاد عينة الدراسة بأن افتقار الطلبة 

 .عمليةالالوسائط الالزمة يؤثر على انجاح و 

بأن ضعف املنظومة التقنية للجامعة وعدم مواكبتها % 94.20عتقد ي -

للتطورات التكنولوجية في املجال التعليمي يؤثر على عملية التعليم عن 

 .بعد

بأن عدم موائمة املادة التعليمية وأسلوب تقديمها يعيق % 92.80رى ي -

 .يحيد بها عن تحقيق أهدافها التعليم عن بعدعملية التعليم عن بعد و 

ضعف البنية التحتية لشبكة يؤكد جميا مفردات عينة الدراسة على أن  -

، وأن جميا عناصر عملية التعليم الانترنت يعيق عملية التعليم عن بعد

 .عن بعد تتأثر بضعف الشبكة

ة بأن نقص الحوافز املاديينة الدراسة أكثر من ثلثي مفردات عيعتقد  -

بعد وتطوير  نواملعنوية يؤثر على تفاعل ألاستاذ ما عملية التعليم ع

، ما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس محتوياته



203 
 

والسن والخبرة املهنية وتأثير نقص الحوافز املادية واملعنوية على تفاعل 

 .بعد وتطوير محتوياته نملية التعليم عألاستاذ وانخراطه في ع

تفاعل الطلبة ما نمط التعليم من مفردات عينة الدراسة أن % 90رى ي -

كان ضعيفا جدا، وربما يؤشر هذا على عدم اهتمام الطالب بهذا  عن بعد

النمط من التعليم، وغياب ألاجهزة والوسائط الالزمة لذلك، أو لعدم 

اقتناعهم بمخرجات العملية، ما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

غير الجنس والسن والخبرة املهنية وتفاعل الطلبة ما نمط التعليم بين مت

 .عن بعد من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة

بأن الانطباع بعدم فاعلية التعليم جميا مفردات عينة الدراسة عتقد ي -

 .التعليم عن بعد عن بعد يعتبر معيقا في حد ذاته لعملية

املشكل الرئيس ي  %00.00أن ثلثي عينة الدراسة املقدرة بنسبة يرون ب -

لتحقيق تعليم عن بعد ذو مخرجات ذات جودة الافتقار إلى القدرة 

ة التعليم عن بعد، في حين تساوت نسب والكفاءة بالنسبة لعناصر عملي

إجابات باقي العينة حول املشاكل التي يرونها عائقا لتحقيق تعليم عن 

، واضحة ميةعل رؤية اببغبعد بمخرجات ذات جودة حول البديل 

 الظروف ما املخططات توافق عدمالسياسية،  القرارات وغلبة ةالارتجالي

 .البشرية واملؤهالت املادية

معطيات التي استجاب لها للتفاوتت نسب إجابات املبحوثين حول نظرههم  -

 هةمواج، إذا جاء في املرتبة ألاولى التعليم عن بعد في الجامعات الجزائرية

 ولوج إلى السعي، و %02.00بنسبة  الطوارئ  ما والتعامل املستجدات

، وتساوت بين البديلين %00.20بنسبة بلغت  واملعرفة املعلومات مجتما

ه بنسبة قدرت بــ متطلبات ومواكبة الحديث التعليم ملعطيات الاستجابة

، في حين لفت انتباه الباحث إجابة مبحوث واعتقاده بأنه لم 20.02%

 .ال تعليم مشوه عن بعديستجب ألي معطى وما هو إ
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 تقييم ألاساتذة لجودة مخرجات عملية التعليم عن بعد: املحور الثالث

 

عملية التعليم عن بعد من بأن من مفردات عينة الدراسة % 02يعتقد  -

ال تزال مخرجاته محدودة وتحد من جودة " Moodle" خالل منصة

تقليدية، فيما ال التعليمة للعملية داعما% 00.00، فيما يراه التكوين

 .والتكوين التعليم لعملية دعميعتقد بأنه لم يقدم أي 

أكد جميا مفردات عينة الدراسة بأن تجربة التعليم عن بعد للموسم  -

جعلتهم يفكرون في تطوير مهاراههم الستخدام  0202/ 0229الجامعي 

 .الوسائط الاتصالية الحديثة واملنصات الرقمية

/ 0229التعليم عن بعد للموسم الجامعي يرى مفردات عينة بأن تجربة  -

 وعدم للجامعات الرقمية املنظومة ضعف عن الكشفمكنت من  0202

 الجزائر  في بعد عن التعليم عملية نجاح مقومات وغياب للتطورات هامواكبت

وتساوت نسب من رأوا  بأنها  تواليا،% 09.20و %02.00بنسب بلغت 

 ومخططات استراتيجيات دإعدا ضرورة عن فكرة أخذتجربة مكنت من 

وأنها أعطت فرصة للمسؤولين  الواقا ما ويتماش ى متاح هو ما ما تتوافق

، %04.20بنسبة  بعد عن التعليم في هجةاملنت وألاساليب الوسائل مييلتق

بأن تجربة التعليم عن بعد للموسم الجامعي   %20.20وأخيرا يرى 

 مردوديتها العملية ومحدودية مخرجات ضعف مكنت 0202/ 0229

التكوين، ما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  لعملية بالنسبة

متغير الجنس والسن والخبرة املهنية ورأي مفردات عينة الدراسة حول 

 .0202/ 0229تجربة التعليم عن بعد للموسم الجامعي 

يعتقد غالبية مفردات عينة الدراسة بأنه ال بد من إعادة النظر في الرؤية  -

ستقبلية لتفعيل تعليم عن بعد بمخرجات ذات جودة تتماش ى ما امل

توجهات الجامعة الجزائرية لتحقيق نظام الجودة الشامل، وجاء في 

والتكوين  التدريب عمليات على املرتبة ألاولى كل من البديل ضرورة التركيز

 عناصر ، ثم تمكين%00.80بنسب بلغت الالزمةالتحتية  البنية وتطوير
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، وأخيرا %00.80املهارات بنسبة  وتحسين الوسائط امتالك من العملية

 ما ما للتطبيق قابلة استراتيجيات وبناء تصور يرون بأنه  %00.80وبنسبة 

، ويمكن القول أن التجربة التي شهدهها الجامعة الواقا في متاح هو

أبانت عن جملة  0202/ 0229الجزائرية بتعميم التعليم عن بعد موسم 

فيما يخص قدرة الجامعات واستعداد عناصر العملية  من النقائض

التعليمية على الاندماج ما هذا التعليم وضعف مخرجاته وتأثيره السلبي 

 .على عملية التحصيل والتكوين

على الرغم من عدم اقتناع عينة الدراسة بمخرجات عملية التعليم عن  -

ن بعد لتجويد بعد، إال أنهم يرون ضرورة الاستمرار في عملية التعليم ع

، وهذا بعد مخرجات التعليم العالي والارتقاء بتكوين الطالب مستقبال

 تقييم التجربة وتقويمها وتوفير شروط نجاحها ومواجهة معوقاهها

 :الخاتمة

ل بأن من خالل ما سبق عرضه وما توصلت إليه الدراسة، يمكن القو 

على الرغم من رغبة  الجزائر ال يزال في بداياتهالتعليم عن بعد في الجامعة 

 التعليم لالرتقاء بمستوى  املسؤولين في الاستثمار في تكنولوجيات إلاعالم والاتصال

اني من معوقات على مختلف مستويات العالي، وال يزال هذا النمط من التعليم يع

ية لتجسيد وعناصر العملية التعليمية، ومثلت جائحة كورونا فرصة وتجربة حقيق

مكنت من معرفة مختلف معوقات العملية وإجالء بعد،  موضوع التعليم عن

التجربة تحتاج إلى عمل وتأثيرها على جودة التكوين، هذه  مكامن ضعف مخرجاهها

 جاد وارادة حقيقية لتقييم التجربة والوقوف عند ما يجب الوقوف عنده والبد

لبناء وتنسيقها بغية بناء استراتيجيات تنطلق من رؤية واقعية  الجهود بذل من

الجامعة الجزائرية من الاستفادة من مزايا التعليم مخططات قابلة للتنفيذ تمكن 

هذا إال بتحديد دقيق ة التعليمية وتجويدها، وال يتأتى عن بعد لالرتقاء بالعملي

 املادية الطاقات وإلامكانات وتوجيه تنسيق يتم خالله الذي من وألاسلوب لإلطار

 .الحاضر واملستقبل في املتاحة واملالية واملعنوية والبشرية
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 :قائمة املراجع -

 :الكتب .2

الجامعات الافتراضية؛ نماذج حديثة، دط، دار الكتاب : أحمد الخطيب -

 .0222العلمي، عمان، 

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير : حسن حسين البيالوي  -

 .0220 ،دار املسيرة، عمان، ألاسس والتطبيقات،، الاعتماد

التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، دط، دار : طارق عبد الرؤوف عامر -

 .سنة اليازوري، ألاردن، د

 الفكر وإلاعالم، دط، دار العام الرأي وبحوث استطالعات :العبد عدلي عاطف -

 .0220القاهرة، مصر،  العربي،

، الكتب ، عالم3ط إلاعالمية، الدراسات في العلمي البحث :الحميد عبد محمد -

 .2008مصر، 

 :الرسائل وألاطروحات .0

التعليم الالكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد : الزاحي حليمة -

-وعوائق التطبيق، رسالة ماجستير، قسم علم املكتبات، جامعة منتوري

 .0220قسنطينة، الجزائر، 

 :املجالت .1

روني في تصور مقترح لتطبيقات التعليم الالكت: عطية السيد البديا عبد رضا -

 العلوم مجلة، في ضوء الاتجاهات العاملية ؛مؤسسات التعليم العالي العربية

 .0227، الجزائر، 04،  العددالاجتماعية

العالي،  التعليم في إلالكتروني التعليم خلفيات: بوفاتح العيدي، محمد عائشة -

 .0228، الجزائر، 00مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد

العالي،  التعليم في إلالكتروني التعليم خلفيات: بوفاتح العيدي، محمد عائشة -

 .0228، الجزائر، 00مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد

جامعة التكرين املتواصل : التجربة الجزائرية في العليم عن بعد: كريمة بوعشور  -

، 22، العدد27واملالية، املجلدأنموذجا، مجلة دراسات في إلاقتصاد والتجارة 

 .0228، 0جامعة الجزائر
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أعضاء هيئة  درجة امتالك: محمد الحمران، محمود حميدات، مهدي بدارنة -

التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم إلالكتروني من وجهة 

 .0220، 24، العدد00املنارة، املجلدمجلة نظرهم، 

التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة : بن تاريز مريمنبيل عنكوش،  -

الجزائرية؛ دراسة للواقا في ظل مشروع البرنامج الوطني للتعلم عن بعد،  

 . 0222، الجزائر، 20، العدد20مجلة املكتبات واملعلومات، املجلد

مالمح التعليم الالكتروني في مؤسسات : نعيمة بن ضيف هللا، كمال بكوش -

ري، مجلة حوليات جامعة قاملة للعلوم الاجتماعية ئلجزاالتعليم العالي ا

 .0220، الجزائر،20والانسانية، العدد

 :امللتقيات .4

تطبيق معايير جودة التعليم عن بعد؛ تجربة الجامعات : وردة بلقاسم العياش ي -

السعودية، امللتقى الدولي التعليم عن بعد بين النظرية والتطبيق؛ التجربة 

 .0227جامعة مولود معمري، الجزائر، الجزائرية أنموذجا، 
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  :ملخص

لقد شهد العالم تغيرا جذريا مس جميا قطاعات الدولة خاصة ما الظرف      

تفش ي جائحة ما سمي بالكوفيد الصحي العالمي واعالن منظمة الصحة العاملية 

 إلىفاصبح الحديث يدور حول كيفية تسيير قطاعات الدولة و تم التوصل ، 29

ي فكرة حتمية الرقمنة  و تقنيات التكنولوجيا املختلفة و املتمثلة أساسا في تبن

دور  ملا له من،الذكاء الاصطناعي ، وهو ما طبق في التعليم العالي للدول املتطورة 

كبير في تحقيق منافا شتى تعود بالفائدة على مستخدميه ومن ثمة تحقيق أهداف 

املتحدة في خطة هادفة و  ألاممه منظمة التنمية املستدامة،  وهذا ما عبرت عن

حيث  0202طموحة من اجل بناء عالم مستدام في ظرف زمني حدد لغاية سنة 

عجعت هذه املنظمة فكرة النهوض بالزراعة وفقا لتقنيات التكنولوجيا الحديثة 

، ومن ثمة فهذه الورقة البحثية عبارة عن دراسة ( الذكاء الاصطناعي )

ل عالقة الجامعات  بالقطاع الزراعة ومدى تأثر هذا استشرافية قصد تناو 

القطاع بالبحوث و البرامج القائمة على التكنولوجيا و تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

 .املدرجة في هذه الجامعات  

ذكاء اصطناعي،تعليم عن بعد،جودة التعليم العالي،تدريس : الكلمات املفتاحية

 . الزراعة،رقمنة
Résume: : 

   The world has witnessed a radical change affecting all sectors of the state, 

especially with the global health situation and the World Health 

Organization’s declaration of the outbreak of the so-called Covid-19 

pandemic, so the conversation revolves around how the state’s sectors 

should be managed and the idea of the inevitability of digitization and 

various technology techniques, mainly intelligence, has been adopted. 

قطاع  نموذج"  مساهمة رقمنة التعليم العالي  في تحقق تنمية مستدامة 

 "الزراعة

The Contribution of Digitization of Higher Education to 

Achieving Sustainable Development: "The Agricultural Sector 

Model" 

 المية لعجال : الدكتور 

آمحمد بوقرة بومرداس،  جامعة دواو،الحقوق و العلوم السياسية،بو كلية 

 .الجزائر
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Artificial intelligence, which has been applied in higher education in   
developed countries, because of its great role in achieving various benefits 

that benefit its users and thus achieving sustainable development goals. This 

is what the United Nations Organization expressed in a purposeful and 

ambitious plan in order to build a sustainable world within a time frame set 

to the year 2030, as this organization encouraged the idea of promoting 

agriculture according to modern technology (artificial intelligence) 

techniques, and from there this research paper is a forward-looking study 

intended He discussed the relationship of universities with the agricultural 

sector and the extent to which this sector was affected by the research and 

technology-based programs and applications of artificial intelligence 

included in these universities. 

Keywords: Artificial intelligence, distance education, quality of higher 

education, agricultural teaching, digitization. 

 

 :مقدمة

لقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تغير مجريات العالم بعدما كان ضربا من الخيال    

العلمي  يسوده الالمعقول و ال منطقي ، حيث أضحى حقيقة ال يمكن تجاوزها ، و 

انبثق عنه تطبيقات  ذات أهمية بالغة ساهمت بقدر كبير في تسهيل عمل البشر 

تطبيقاته في  أصبحتل ،و أكثر من ذلك حيث ربحا في الوقت و املا أكسبتهمبل 

 .بعض ألاحيان تتفوق على الذكاء البشري 

والذكاء الاصطناعي وليد التكنولوجيا اليوم، حيث أصبح متداوال و خص جميا    

و لم يعد حكرا على ....(، البيئة  ألامنالصحة ، التعليم ، التجارة ، )امليادين 

حيث )ة دراسات تعلقت بالعلوم الاجتماعيةالعلوم التقنية بل توسا ليشمل عد

و في املجال الطبي اصبح ..( وردت دراسات تناقش فكرة مسؤولية الروبوتات

تحليل النتائج الطبية بغرض  وأحياناذكية لتحليل البيانات ،  أنظمةيستخدم 

، عالوة على استخدام الروبوتات في بعض  مراضألا التشخيص املبكر لبعض 

ة الدقيقة ، كما ان استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد العمليات الجراحي

القى رواجا في املجال العسكري من خالل استخدام ما يسمى بالطائرات دون طيار 

  .الدرون ، وكذا املركبات ذات التقنيات املجهزة بأنظمة جد متطورة لرصد الحركة
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ق منافا شتى من خالل ذلك يتبين أن للذكاء الاصطناعي دور كبير في تحقي

تعود بالفائدة على مستخدميه وهو بذلك يفتح فرصا لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة و يحمل حلوال مبتكرة و تخطيطا أفضل قد يفوق تخطيط الذكاء 

البشري ، وعلى هذا ألاساس للتكنولوجيا و الابتكار دور هام في تحقيق التنمية 

املتحدة في خطة هادفة و طموحة من  ألامماملستدامة  وهذا ما عبرت عنه منظمة 

، حيث  0202اجل بناء عالم مستدام وهذا في ظرف زمني حدد لغاية سنة 

التنمية املستدامة تعلقت أهمها   أهدافهدفا من  27وضعت هذه املنظمة 

بحماية الفرد كانسان من الفقر و الجوع، البطالة  البيئة ، النهوض بالزراعة وفقا 

 .....الصناعة ( الذكاء الاصطناعي )ا الحديثة لتقنيات التكنولوجي

رقمنة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي دور كبير في التنمية املحلية و ل

خاصة في بعض القطاعات الحساسة و التي يعول عليها في تحقيق التنمية 

قمية لتنمية الابتكار عبر املستدامة بعيدا عن ريا البترول ، ويتم ذلك ببناء هيكلة ر 

تطوير البيئة الرقمية و القواعد الارتكازية للمعلومات ومراكز البيانات  و البحث في 

 .الجامعات و املدارس الوطنية العليا 

بالذكاء ناول تأثر قطاع الزراعة نتس ومن خالل هذه الورقة البحثية         

ة وجب الاهتمام به و تغير كونه من  القطاعات الحساسة في الدولالاصطناعي 

التكنولوجيا و تطبيقاهها بهدف  إدخالنمط التعامل ما هذا القطاع من خالل 

بلوغ تنمية محلية مستدامة ،وذلك انطالقا بفتح معاهد التعليم العالي تباشر 

الكترونية قوامها  أسسالتقنيات الحديثة في تلقين الزراعة الحديثة القائمة على 

، وكذا فتح مجال التعليم العالي مليدان دراسات مهندس في  الذكاء الاصطناعي

الرقمنة على مستوى التعليم العالي ، وفي ذلك  أسسمجال الصناعة بتلقين 

كيف يؤثر تدريس التكنولوجيا و تطبيقاتها في التعاليم :في  إلاشكاليةتتمثل 

 إلاشكاليةه و معالجة هذ العالي على تحقيق التنمية املحلية في املجال الزراعي؟

يساهم ( رقمنة)تغير نمط التعليم العالي:  مبحثين ألاول تم التعرض فيه إلىتم وفق 
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املترتبة  آلاثار  :املبحث الثاني تم تناول فكرة  في التنمية املحلية  لقطاع الزراعة و 

 :عن تبني الرقمنة في تدريس الزراعة في التعليم العالي 

يساهم في التنمية املحلية  ( رقمنة)لعاليتغير نمط التعليم ا: املبحث الاول 

 لقطاع الزراعة 

التقليدية التي  ألاساليبالتغلب على  إلىيهدف التعليم بأسلوب الرقمنة 

كانت تطرحها الجامعات وذلك من خالل تطوير املناهج و طرق التدريس املقدمة 

 لتتالءم ما طبيعة التطور الحاصل في كافة القطاعات وقصد بلوغ جودة في

 .وفرة و الجودة حسب طبيعة القطاعالتعليم العالي ، و تحصيل  جيد من حيث ال

و عليه فإن تغير نمط التعليم العالي يؤثر باإليجاب على بعض القطاعات 

 :خاصة قطاع الزراعة

تدريس  الزراعة  إلى( التقليدية)من تدريس الزراعة البسيط ا: املطلب ألاول 

 العالي التقنية في التعليم املستدامة 

يعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات املعول عليها لتنمية الدولة وقد شهد 

يدرس في الجامعات لكن باختصاصات تقنية  أصبحهذا القطاع تغيرا جذريا حيث 

رًدا 
َّ
قائمة على التكنولوجيا عالوة على أن هذا القطاع أصبح  يشهد ا انتشاًرا مط

صطناعي، التي ههدف إلى مساعدة املزارعين في في التطبيقات املستندة إلى الذكاء الا 

معالجة أمراض املحاصيل وآلافات واملشكالت املتعلقة باملناخ، وفي هذا الصدد 

أوجدت كبريات الجامعات تخصصا يتعلق بالزراعة املستدامة باستعمال التقنيات 

ن تسمية الزراعة املستدامة عن طريق التعليم ع أعطتهالحديثة  ووضعت برنامج 

يغطي هذا البرنامج النظريات ألاساسّية للزراعة املستدامة ، ويحثهم على  ،  .بعد

تصميم أنظمة إلانتاج البديلة وتكنولوجياهها وإدارة آلافات الحشرية ومسببات 

ألامراض وألاعشاب الضارة، كما يحثهم على الاضطالع  بعناية على  كافة املجاالت 

راعة بأساليب تقنية فهذا البرنامج يتعلق العلمية ذات الصلة الرئيسية بالز 
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بالزراعة بداية من علوم النبات إلى تكنولوجيا وهندسة الزراعة، وإدارة املزارع،  

إن نتائج البحوث وألامثلة املستخدمة هي من العالم املتقدم  أو الذي في طريقه إلى 

ة التقدم ، يثمن هذا البرنامج بمنح شهادات حسب املستوى  دبلوم شهاد

 .1ماجيستير ، دكتوراه 

عتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في املجال الفالحي الا : املطلب الثاني

 انطالقا من تجربته على مستوى الجامعات

لم يعرف املشرع الجزائري الذكاء الاصطناعي ، لكن تناول بعض تطبيقاته 

عالقة بهذه  شبكات الاتصال الالكترونية التي لهاالصناعية و  ألاقمار مثل )

فقد وردت عدة تعريفات له نذكر منها لم يغفل ذلك الفقه أن  ، غير (التطبيقات 

التيار العلمي و التقني الذي يضم الطرق و النظريات و التقنيات التي ههدف إلى :" 

ذلك الفرع من :" و ُعرف أيضا على أنه ،  2"إنشاء آالت قادرة على محاكاة الذكاء

يمكن بواسطته خلق وتصميم برامج للحاسبات التي  علوم الحاسوب ، الذي

لكي يتمكن الحاسب من أداءه  بعض املهام بدال  إلانسانيالذكاء  أسلوبتحاكي 

ترجا  والتي تتطلب التفكير والتفهم والسما والتكلم والحركة والتي إلانسانمن 

ية الى التحول من نظم البرمجة التقليدية بعد الحرب العاملية الثان إلىبدايته 

ألالعاب  إجراءاستحداث برامج للحاسبات تتسم بمحاكاة الذكاء إلانساني في 

                                                             
 :اطلا على البرنامج على الرابط التالي1
 https://www.bircham.me/sustainable-agriculture.html:

  
الذكاء الاصطناعي بين الواقا و املأمول دراسة " باي محمد و حيزية كروش  قمورة و  سامية شبهي/ د2

انعقد " تحد جديد للقانون : الذكاء الاصطناعي:" مقال مقدم في ملتقى دولي موسوم ب" تقنية وميدانية 

على  0202فيفري سنة  9ليه بتاريخ تم الاطالع ع .0ص  ، 0228نوفمبر سنة  07و  00في الجزائر يومي 

  https://www.researchgate.net/publication/328967715على الرابط منشور  20:22الساعة 
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و التي أدت بدورها الى نظم اكبر للمحاكاة ،  والتي ألالغاز ووضا الحلول لبعض 

 .1"تبلورت بعد ذلك وأصبحت نظما للذكاء الاصطناعي

يل نوعية يحتاج امليدان الزراعي إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحصو 

جيدة للمحصول الزراعي و كمية معتبرة و قد ساهمت الجامعات بإجراء بحوث و 

التكنولوجيا في امليدان الزراعي ،و في ذلك تقوم  إدخالتطبيقات حول رقمنة و 

بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول املتطورة بجما البيانات التي ههم املزارع 

ويعتمد في ذلك على تطبيقات الذكاء ،  التربةمن حيث املناخ و من حيث نوعية 

 :الاصطناعي 

 جمع البيانات بأسلوب تقني : الفرع ألاول 

 تدريب يمكن ال ،إذ الحديثة للتقنيات ألاساس حجر يعد جما البيانات

 استطعنا كلما أكثر بيانات على حصلنا وكلما منها بالكثير إال الاصطناعي الذكاء أنظمة

كما تفيد  للصواب مقاربة أكثر قراراٍت  واتخاذيقة ومن ثمة دق معلوماٍت  استخالص

هذه املعلومات املزارع حيث يتم تزويده بكل البيانات التي ههم مجاله يوميا املتمثلة 

 حالة ، وحموضتها وأنواعها التربة الحرارة،الطقس،الرطوبة،ظروف درجات فيأساسا 

 هذه قيمة وتزداد ونحوها، ها،ملوحت و املياه وكمية الزراعية، آلافات املحاصيل،

 .فوري  بشكٍل  عليها الحصول  عند البيانات

 تطبيقات الذكاء الاص:الفرع الثاني 
م
 مة في جمع البياناتاه  س  طناعي امل

جما
ُ
 باملستشعرات عملت وسائل،حيث عدة باستخدام الزراعية البيانات ت

 ،مثل ألارضية لالعوام بيانات جما على املزودة باالنترنت ألاجهزة و املختلفة

                                                             
مطابا املكتب املصري الحديث "الذكاء الاصطناعي و الشبكات العصبية "محمد علي الشرقاوي /د1

 .00، ص2990طبعة مصر ،،
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  إيجازالتربة و يمكن  عناصر تحليل والرطوبة،وأجهزة الحرارة درجات مستشعرات

 :بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي كالتالي 

 الطائرات دون طيار ذات التوجيه" الدرون":الفقرة ألاولى 

 482 إلى الزراعة في طيار بدون  الطائرات سوق  يصل أن املتوقا من حيث

 املاض ي،فإن القرن  لثمانينيات يعود تاريخها أن ورغم ،0207عام  بحلول  دوالر مليون 

 للمراقبة استخدامها يمكن إذ. املنصرمة ألاعوام في كبير بشكل توسا استخدامها

 .ألاعجار وتلقيح املبيدات ورش

 الزراعية الروبوتات: الثانية الفقرة

ملجال تقوم الشركات الكبرى في الدول املتطورة و املتخصصة في ا 

الالكتروني بصناعة روبوتات مبرمجة و مستقلة للتعامل ما املهام الزراعية 

حصاد املحاصيل بأحجام أكبر وأسرع من العمال البشر ومراقبة  ألاساسية مثل

 .املحاصيل والتربة 

 ألقمار الصناعية :الفقرة الثالثة 

 على عملت ،حيث أوسا منظورٍ  من البيانات رصد على الصناعية ألاقمار تعمل

 للنباتات الصور  ،والتقاط وجيزة أوقاٍت  في أوسا مساحاٍت  على املزارع مراقبة

ى غيرا العالمات ورصد الصور، بيانات بقواعد واملقارنة
ّ
غذ

ُ
 الذكاء أنظمة ملرغوبة، وت

 ألاراض ي ظروف حول  دقيٍق  تصّورٍ  على للحصول  البيانات هذه بجميا الاصطناعي

 .الزراعية

 

 

 



215 
 

 الجرارات ذاتية القيادة  :ة الفقرة الرابع

قادر على إحداث ثورة في الصناعة الزراعية،  إن استخدام الجرار الذكي     

مراقبة  يسهل عملية الحراثة ورش البذور وعلى مسافات متساوية، كما يمكنه فهو

 1.والتنبؤ بموعد الحصاد مستوى النمو

دريس الزراعة في التعليم املترتبة عن تبني الرقمنة في ت ثار آلا: املبحث الثاني

 العالي

انتهاج الجامعة ألسلوب التدريس عن بعد هو التغلب عن  أهدافإن أهم 

التقليدية التي كانت تطرحها الجامعات وذلك من خالل تطوير املناهج  ألاساليب

وطرق التدريس املقدمة لتتالءم ما طبيعة الجامعات الرقمية التي تعد أحد صيغ 

كترونية ، كما ههدف إلى الحرية ألاكاديمية  والجودة في إطار تطور الجامعات الال

ومن ، 2التغيرات املرتبطة بالنمو السريا للتكنولوجيا الرقمية بأشكالها املتنوعة

 أسلوباملترتبة على تغير نمط تدريس الجامعات للزراعة وانتهاج  آلاثار  أهم

فت الفاعلين في املجال ، و هها إلانتاجالرقمنة، هو املساهمة في جودة و زيادة 

 :الفالحي على الطرق الحديثة 

 إلانتاجملساهمة في جودة و زيادة ا :املطلب ألاول 

الجامعية في املجال الفالحي و املعتمدة على البرامج و  ألابحاثتساهم 

،  إلانتاجالتكنولوجية  وكذا الذكاء الاصطناعي في تحقيق جودة وزيادة  ألاساليب

الذي ينعكس مباشرة على التنمية  ألامر الفاعلين في هذا املجال  إليهوهو ما يصبوا 

نوعية املحلية للدولة، حيث يتم في هذا الصدد اعتماد تجارب ميدانية تتعلق ب
                                                             

 على الرابط 20/20/0202نشر "ء الاصطناعي في تطوير الزراعة دور التكنولوجيا و الذكا" طه الراوي 1

https://www.noonpost.com/  24:22على الساعة  08/22/0202تم الاطالع عليه بتاريخ 
و  دراسة مقارنة لبعض الجامعات الرقمية ألاجنبية و العربية"رمضان محمد محمد السعودي . د 2

، 40مجلة كلية التربية عين شمس ، مصر ، العدد "إمكانية إلافادة منها في جمهورية مصر العربية 

 .400،ص  0229،سنة 4الجزء 

https://www.noonpost.com/
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حيث تستطيا التقنيات الحديثة املدعومة بالذكاء ، املنتوج الزراعي و كميته

عدة قطاع الزراعة الاصطناعي دفا عجلة الابتكار ملجابهة مختلف التحديات و مسا

 إلامدادمحدودة املساحة  وتزيد سالسل  أراضالكثير من املحاصيل من  إنتاجفي 

صحة و بأقل قدر ممكن من الهدر الغذائي ، و املكافحة  أكثر الغذائية بمحاصيل 

للمزارعين و سيكون من املهم حصول  ألاول الاستباقية لآلفات التي تشكل الهاجس 

الكافي الستخدام التقنيات الحديثة لضمان الاستفادة منها املزارعين على التدريب 

و الثبات جدوى تلك التقنيات في قطاع و استثمار قيمتها على املدى الطويل،  

يغلب علية الاليقين لتأثره بالعوامل البيئية التي ال يمكن التحكم بها ، مثل 

 .الاحتباس الحراري و الكوارث الطبيعية 

 لتقنيات بروتوكوالت تطوير  من بأستراليا جامعة في باحثون  ؤخًرام تمكن وقد          

 "ناسا" وكالة استخدمتها تجربة على اعتماًدا النباتية ألانواع من كثير  نمو  اتسري

 ساعات عدد زيادة خالل من وذلك الفضاء، في املحاصيل بعض لزراعة مرة ألول 

م يمكن حرارة درجات من ظروف وفي للضوء، اتالنبات تعر ض
 
 لقد .فيها التحك

 -والشعير القمح مثل- املحاصيل بعض إنتاج زيادة على التقنية هذه ساعدت

 .الضعف من يقترب بمقدار 

 التقنيات بعض ،"نيتشر" دورية نشرهها التي الدراسة استعرضت إلاطار، هذا وفي

  تقدم أنها باعتبار  الزراعية، املحاصيل نمو  لتسريا استخدامها يمكن التي
ً

 حلوال

 .1الجوع على للقضاء مبتكرة

 

 

 

 

                                                             
 مليارات نسمة 22حلول مبتكرة لتوفير الغذاء لـ.. تسريا نمو املحاصيل الزراعية"محمد العيسوي 1

تم /https://www.scientificamerican.com، على الرابط 0229يونيو سنة 02مقال منشور بتاريخ "

 2:22، على الساعة  0202جانفي  02الاطالع عليه 

https://www.uq.edu.au/
https://www.nature.com/articles/s41587-019-0152-9
https://www.scientificamerican.com/
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 بني الفاعلين في املجال الفالحي الطرق الحديثة للزراعةت: املطلب الثاني 

تستقطب عدد  التقنيات الحديثة املمارسة في املجال الزراعي أصبحتلقد 

كبير من الفاعلين في هذا املجال سواء مزارعين أو مستثمرين و حتى الدولة  ، 

و البحوث املنجزة في الجامعات و املتعلقة بتوظيف  التجاربوذلك بعد نجاح 

يظهر من خالل تغير  التقنيات الحديثة  لتحقيق جودة املنتوج الفالحي ، وهذا ما

تنمية الاقتصادية و ضرورة النهوض ملصاف سياسات وفكر الدول في تحقيق ال

تحقيق املبادئ  إلىالدول املتقدمة بعيدا عن ريا البترول ، فبدأ الفكر يتجه 

الدولية املتفق عليها و املتعلقة بالتنمية املستدامة ملجتمعات الدول من خالل 

 .ضرورة حث الدول على توفير امن غذائي لشعوبها 

إذ أنه وما نهاية السياسة املتبعة في الجزائر وهذا ما يمكن تبينه من خالل 

التسعينيات بدأت السياسات الزراعية تعرف اتجاها نحو تحقيق املزيد من 

الاستقرار الاقتصادي، وإعادة هيكلة املؤسسات وتطبيق برامج إلاصالحات 

الاقتصادية؛ والتركيز على زيادة إلانتاج الزراعي والغذائي وخلق فرص للعمل 

ول املواطنين،  ونظرا للمحدودية النسبية لألراض ي الصالحة للزراعة، وزيادة دخ

وندرة مياه الري، فقد ارتكزت سياسات التوسا الزراعي بصفة رئيسية على 

مدخالت إلانتاج الحديثة،  التوسا الرأس ي في الزراعة باستخدام تقنيات و

عالية من والزراعة املحمية، واستخدام ألاصناف املحسنة ذات إلانتاجية ال

البذور، وتحسين وتوفير الخدمات الزراعية املدعمة لإلنتاج الزراعي وبخاصة 

 .خدمات إلارشاد الزراعي ووقاية املحاصيل

كما بدأ الاهتمام يتنامى أكثر فأكثر بسياسات املحافظة على البيئة  

والاهتمام بقطاعي الغابات واملراعي والري، وكل ذلك من أجل تحقيق ما أصبح 
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تحقيق  يكون الهدف منه.تداوله بالتنمية املستدامة في املجال الزراعي يشيا

 .1ى باألمن الغذائي ماكتفاء ذاتي و بلوغ ما يس

 :خاتمة

ضرورة  أصبحمن خالل  هذه الدراسة تم التوصل إلى أن رقمنة الجامعات  

 لها بما فيها الدول السائرة في طريق النمو ، وذلك لربح الخضوعوجب على الدول 

الوقت  وضمان سيرورة البرامج املسطرة خالل السنة الدراسية عالوة على أن 

رقمنة الجامعات يساهم بشكل كبير في  ضمان  جودة التعليم العالي،  إلى جانب 

إسهام الجامعات املتطورة بالنهوض ببعض القطاعات كقطاع الزراعة  من خالل 

بيقية القائمة على أساس املمارسات داخل الجامعة بالبحوث و التجارب التط

الرقمنة و تطبيقات الذكاء الاصطناعي الامر الذي ينبثق عنه تحقيق تنمية محلية 

املتعلقة  27وهو املقصد الذي تناولته منظمة الامم املتحدة من خالل الاهداف 

 بالتنمية املستدامة و التي شملت كل امليادين بما فيها رقمنة قطاع الزراعة 

لتعليم العالي و البحث العلمي دور كبير في التنمية املحلية رقمنة قطاع او ل

خاصة في بعض القطاعات الحساسة و التي يعول عليها في تحقيق التنمية 

املستدامة بعيدا عن ريا البترول ، ويتم ذلك ببناء هيكلة رقمية لتنمية الابتكار عبر 

اكز البيانات  و البحث في تطوير البيئة الرقمية و القواعد الارتكازية للمعلومات ومر 

 .الجامعات و املدارس الوطنية العليا 

 0220وعلى الرغم من أن الجزائر قد وضعت مخططا استراتيجيا سنة 

فيها التعليم  و الاتصال في قطاعات الدولة بما إلاعالميتعلق بتطبيق تكنولوجيا 

                                                             
اطروحة دكتوراه دولة في العلوم " الزراعة الجزائرية بين الاكتفاء الذاتي و التبعية "فوزية غربي  1

ادية و علوم التسيير ،فرع الاقتصاد، جامعة منتوري ،قسنطينة ، الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتص

 .0و 4ص  0228-0227السنة الجامعية 
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بعض التوصيات   إيجازالعالي إال أننا نشهد بعض النقائص الامر الذي يدفعنا إلى 

 : كالتالي 

و بنية تحتية صلبة تتعلق  أسسالرقي و النهوض بالجامعات يحتاج إلى -

أساسا ب الاتصاالت الالسلكية و الحواسيب و البرمجيات و كذا سرعة تدفق 

 .كبير خاصة في بعض مناطق الظل  إشكالالانترنت الذي يطرح 

عة بداية من الطلبة بلوغا ضرورة تكوين و تأهيل الكوادر البشرية في الجام-

في مجال الرقمنة و التطبيقات الالكترونية و مختلف البرمجيات و  ألاساتذةإلى 

 .خاصة املنصات 

نتائج البحوث العلمية املقامة في الجامعات الفاعلين في امليدان  إشراك-

 .الزراعي قصد بلوغ فكرة التنمية املحلية املستدامة 

 : قائمة املراجع

 :الكتب

مطابا املكتب "الذكاء الاصطناعي و الشبكات العصبية "محمد علي الشرقاوي / د-

 .2990طبعة مصر ،  املصري الحديث ،

 :املقاالت

دراسة مقارنة لبعض الجامعات الرقمية "رمضان محمد محمد السعودي . د-

مجلة كلية "ألاجنبية و العربية و إمكانية إلافادة منها في جمهورية مصر العربية 

صفحات املقال . 0229،سنة 4، الجزء 40ربية عين شمس ، مصر ، العدد الت

 .020إلى 448

اعي في تحسين جودة التعليم العالي ندور الذكاء الاصط"، أميرة فالتة رياض زروقي -

 .0202، ابريل 20، العدد  4املجلة العربية للتربية النوعية ، املجلد " 

 :الرسائل العلمية 
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دكتوراه  أطروحة" ة الجزائرية بين الاكتفاء الذاتي و التبعية الزراع"فوزية غربي -

دولة في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،فرع 

 .0228-0227الاقتصاد، جامعة منتوري ،قسنطينة ، السنة الجامعية 

 :بعض املواقع الالكترونية 

 :   لتعليم عن بعدموقا برنامج الزراعة املستدامة عن طريق ا-

https://www.bircham.me/sustainable-agriculture.html 

نشر "دور التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة " طه الراوي -

تم الاطالع عليه بتاريخ  /https://www.noonpost.comعلى الرابط  20/20/0202

 24:22على الساعة  08/22/0202

 22لـ الغذاء لتوفير مبتكرة حلول .. لزراعيةا املحاصيل نمو تسريا"العيسوي  محمد-

 الرابط ،على0229سنة  يونيو02   بتاريخ منشور  مقال"نسمة  مليارات

https://www.scientificamerican.com  على 0202جانفي  02عليه  الاطالع تم، 

 2:22الساعة 

الذكاء الاصطناعي بين " باي محمد و حيزية كروش  و  قمورة يسامية شبه/ د-

:" مقال مقدم في ملتقى دولي موسوم ب" الواقا و املأمول دراسة تقنية وميدانية 

نوفمبر  07و  00انعقد في الجزائر يومي " تحد جديد للقانون : الذكاء الاصطناعي

 20:22لى الساعة ع 0202فيفري سنة  9، تم الاطالع عليه بتاريخ  0228سنة 

  https://www.researchgate.net/publication/328967715على الرابط   منشور 
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  :مللخصا

التحول الرقمي هو مفتاح القدرة التنافسية لألعمال في سوق متغير ومتطلب     

من أجل استكمال هذا إلاصالح التكنولوجي بنجاح ، وما ذلك ، . بشكل متزايد

إلى ثقافة تنظيمية لتعزيز الابتكار وإلابداع في املنظمات، من خالل  هناك حاجة

هذه الدراسة نهدف إلى توضيح أهمية تطوير الثقافة التنظيمية من أجل دعم 

و قد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد على أهمية تبني . التحول الرقمي في املنظمات

 .نظمات التقليدية سابقاثقافة تنظيمية رقمية تختلف عن الثقافة السائدة في امل

التحول الرقمي، الثقافة التنظيمية، الثقافة التنظيمية :الكلمات املفتاحية

 .الرقمية،القيادة الرقمية
Abstract : 

    Digital transformation is the key to business competitiveness in a 

changing and increasingly demanding market. However, for this 

technological reform to be successfully completed, a corporate culture 

is needed to promote innovation and creativity within companies. 

 This research aims to clarify the importance of developing 

organizational culture in order to support digital transformation in 

organizations. The results of the study confirm the importance of 

adopting a digital organizational culture that differs from the 

prevailing culture in previously traditional organizations 

Key words: digital transformation, organizational culture, digital       

organizational culture; Digital leadership 

 

 

 

  دور الثقافة التنظيمية في دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في املنظمات

The role of organizational culture in supporting the 

transformation towards a digital economy in organizations 

 مقدم وهيبة: الدكتورة

 مستغانم،الجزائر  جامعةالاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، العلومكلية 
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 :مقدمة

نعيش اليوم عصر التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الثورة      

العلمية والتقنية الكبيرة، لذلك فإن بقاء املنظمات و حفاظها على نفس الطرق 

ه لهذه املنظمات، ههديدا قد يصل إلى التقليدية في العمل أصبح ههديدا بحد ذات

حد الخروج من السوق بعد فترة قد ال تطول، فسرعة انتقال التكنولوجيا لم تعد 

تسمح لألساليب إلادارية القديمة باالستمرار لوقت طويل كما كان قبل عصر 

 .الثورة التكنولوجية

ية واعدة وصعبة يعد التحول الرقمي كنتيجة لهذه الثورة التكنولوجية و هو عمل    

للغاية إلنشاء نماذج أعمال جديدة وتحسين عمليات ألاعمال الحالية وتغيير 

طريقة استخدام املعلومات في الوقت الفعلي، و تعتبر الحاجة إلى التكيف ما 

البيئة الرقمية أمر ال مفر منه، ألنه من املؤكد أن مثل هذا التغيير سيخلق قيمة 

لتحقق من كيفية إدارة هذه العملية بنجاح في للمؤسسة، لذلك من الضروري ا

 .البيئة التنظيمية

و باعتبار البيئة الثقافية أحد أهم مكونات البيئة الداخلية للمنظمة فمن املؤكد     

أنها محرك و داعم أساس ي في عملية انتقال املنظمة إلى الاقتصاد الرقمي، حيث 

قمي، إذا ظهرت مشاكل ثقافية، تحدد الثقافة التحديات وإلامكانيات للتحول الر 

فحتى لو كانت إلاستراتيجية الرقمية مصممة بشكل جيد ومبتكر للمنظمة يمكن 

أن تفشل في عملية التحول هذه، ألن العناصر الثقافية تمثل التحدي ألاساس ي 

الذي تواجهه املنظمات في نجاحه، لهذا السبب، لذلك يتوجب على املنظمات 

لعملية وخلق ثقافة التحول الرقمي من أجل جعل تكييف ثقافتها ما هذه ا

يأتي هذا البحث لدراسة و معرفة كيف . عمليات التحول الرقمي سهلة ومستدامة

يمكن توظيف الثقافة التنظيمية من أجل إنجاح عملية التحول الرقمي و جعلها 

 .أكثر فعالية

 :مشكلة البحث

ة، حيث تكمن أهمية الثقافة إن للثقافة التنظيمية دور مهم جدا داخل املنظم   

التنظيمية في قيام الثقافة بدورها املرشد لألفراد وألانشطة في املنظمة، لتوجيه 
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الفكر والجهود نحو تحقيق أهداف املنظمة ورسالتها، كذلك تقوم الثقافة بتحديد 

أسلوب وسرعة استجابة أفراد املنظمة لتحركات املنافسين واحتياجات العمالء 

و أي تغيير في املنظمة يجب أن يكون موجها  .منظمة تواجدها ونموهابما يحقق لل

من خالل القيم و املعتقدات و أنماط السلوك التي يتم التعارف عليها في طار هذه 

الثقافة من أجل إنجاح عملية التغيير هذه، و باعتبار توجه املنظمة نحو الاقتصاد 

تجنيد الثقافة التنظيمية و جعلها أداة الرقمي تغييرا كبيرا و شامال فإنه يحتاج إلى 

ما هو :  لبلوغ متطلبات التحول الرقمي، من هنا جاءت مشكلة الدراسة كما يلي

 دور الثقافة التنظيمية في دعم تحول املنظمات إلى الاقتصاد الرقمي؟

 :فرضية الدراسة

ام توفر الثقافة التنظيمية القوية للعاملين طريقة واضحة لفهم طريقة القي   

فاملنظمات مثلها مثل ألامم لها ثقافتها  ،باألشياء كما أنها توفر الثبات للمنظمة

املميزة وتوفر الثقافة التنظيمية الفروض ألاساسية واملعايير التي ترشد 

السلوك داخل املنظمة، ومن الصعب فصل الثقافة التنظيمية عن  وتوجه

ن هذه التغيرات يجب أن املتغيرات البيئية الخارجية، بل على العكس حيث أ

تؤخذ بعين الاعتبار ألنها قد تكون عامال في الحاجة إلى تطوير الثقافة التنظيمية و 

 .تكييفها ما كل ما هو جديد

و من هذا املنطلق فإن الثقافة التنظيمية يجب أن تدعم عملية التحول الرقمي    

ملصلحة، و لكي يتحقق ملا لها من منافا لصالح املنظمة و العاملين و لكل أصحاب ا

هذا الدعم هناك عدة مقومات يجب ان تتوفر في الثقافة التنظيمية الجديدة من 

أهمها التركيز عل املورد البشري و تدريبه و تعزيز الابتكار و توفير البيئة املناسبة 

 .الحتضان التغيير ، و الاهتمام بالنية التحتية الالكترونية

 :من ج الدراسة

ج العلمي املتبا، فقد استعملنا ألاسلوب الوصفي التحليلي، حيث بالنسبة للمنه

قمنا باالستعانة بالعديد من املراجا من أجل تحليل موضوع الدراسة،  تنوعت 

هذه املراجا بين كتب و مقاالت علمية و بحوث في ملتقيات علمية، باإلضافة على 

 .لنتائجو قمنا بتحليل ما جاء فيها الستخالص ا. مقاالت الكترونية
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 :أهمية الدراسة

 :تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية عليمة لألسباب التالية   

  موضوع التحول الرقمي هو من املواضيا الحديثة التي ما تزال بحاجة

للدراسة و التنظير، خصوصا عندما يتعلق ألامر بالتحول الرقمي بمفهومه 

 .الجزئي أي مستوى املنظمات

 ن أهم الدعائم التي تؤدي إما إلى نجاح عملية تعتبر الثقافة التنظيمية م

التحول الرقمي في املنظمات أو إلى فشل هذه العملية، و ذلك بحسب طبيعة 

 .هذه الثقافة و مدى تكيفها ما متطلبات الاقتصاد

  مثلما تعد الثقافة الرقمية لألفراد مهمة من أجل النهوض باالقتصاد

مهمة من أجل تفعيل الاقتصاد  الرقمي، فإن الثقافة التنظيمية الرقمية

 .الرقمي و جعله أكثر أهمية سواء بالنسبة لألفراد أو املنظمات

  توضح هذه الدراسة ما هي املتطلبات التي يجب أن تتوفر في الثقافة

التنظيمية حتى تكون دافعا و النتقال املنظمة إلى الاقتصاد الرقمي و إلادارة 

 .سب من هذا الانتقالالرقمية و بالتالي تحقيق أكبر املكا

 :تقسيم الدراسة

 :من أجل إلاملام بكل جوانب الدراسة قسمنا هذا البحث إلى املحاور التالية

 أوال املقدمة و فيها عرض لإلطار املنهجي للدراسة 

 مفهوم الثقافة التنظيمية، و نعرض من خالل هذا املحول تعريف : ثانيا

 .أنواعها الثقافة التنظيمية و أهميتها و مكوناهها و 

 التحول الرقمي مفهومه و أهميته و متطلباته، و نتطرق من خالله إلى  :ثالثا

 .مفهوم التحول الرقمي و أهميته بالنسبة للمنظمة و متطلبات تحقيقه

 تطوير الثقافة التنظيمية كعامل أساس ي للتحول الرقمي، و نتطرق  :رابعا

مكوناهها و متطلباهها و سبل من خالله إلى مفهوم الثقافة التنظيمية الرقمية و 

 .بلوغها

 الخاتمة، و تتضمن نتائج الدراسة و توصياهها: خامسا. 
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 :مفهوم الثقافة التنظيمية: املبحث ألاول 

 :تعريف ثقافة املنظمة :املطلب ألاول 

تعــــرف الثقافــــة عمومــــا بأنهــــا مجموعـــــة القــــيم و العــــادات و التقاليــــد و املعتقـــــدات    

كــذلك إلانتــاج املــادي الــذي يعكــس هــذه القــيم  أيــة رمــوز  الســائدة فــي مجتمــا مــا، و 

أخرى ذات معنى تساعد أفراد املجتمـا علـى التفـاهم مـا بعضـهم الـبعض و تفسـير و 

  .1تقييم تصرفاههم داخل املجتما

 :و تعرف الثقافة التنظيمية كما يلي

  هي نموذج السلوك الذي ينمو في املنظمة من خالل تعلمها التكيف و التعامل

ما مشاكل التأقلم الخارجي و التكامل الداخلي و الذي أثبت فعاليته بدرجة 

كافية بحيث يمكن اعتباره صحيح و يمكن تعليمه لألعضاء الجدد باعتباره 

 . 2الطريقة الصحيحة لإلدراك و التفكير و الشعور 

  من القيم و العادات و التقاليد و ( ثقافة املنظمة)تتكون حضارة املنظمة

و الشعارات و أنماط السلوك املقبولة و الرموز و ألاساطير السائدة في  ألاعراف

املنظمة و التي تؤثر على سلوك و تصرفات و الاتجاهات الذهنية للعاملين و التي 

  3تؤثر على طريقة تعامل املنظمة ما ألاطراف الخارجية

  تتكون الثقافة من أنماط سلوك و قيم الجماعة و هي أنماط سلوكية و

تقدات يتعلمها ألافراد من املجتما، و تعمل املنظمة ضمن النمط الثقافي مع

للمجتما الذي تعيش فيه، و تكون كل منظمة نوعا من القيم الثقافية 

الخاصة بها، و تنعكس ثقافة املنظمة ليس في سلوك أفرادها فحسب بل في 

اكن العمل و أساليب إنتاجها للسلا و الخدمات و املباني و الترتيب الداخلي ألم

  . 4في نظرهها لإلبداع و الفرص الجديدة و تنمية ألاطر إلادارية و الترقيات

                                                             

000:، ص0227، عمان، ألاردن، ( إلاطار العام)علي عباس، إدارة ألاعمال الدولية   1  
 282:، ص0220العارف، التخطيط الاستراتيجي و العوملة،الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، نادية  2
، 0222محمد أحمد عوض، الادارة الاستراتيجية ألاصول و ألاسس العلمية، الدار الجامعية، مصر،  3

 240:ص
خليل محمد حسن الشماع، مباديء الادارة ما التركيز على إدارة ألاعمال، دار املسيرة، عمان، ألاردن،  4

 020:ص
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 :مكونات الثقافة التنظيمية : املطلب الثاني

 :ةتتكون الثقافة التنظيمية من العناصر التالي

 وهي تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل بحيث تعمل هذه : القيم التنظيمية

 .وك العاملين ضمن الظروف التنظيمية املختلفةالقيم على توجيه سل

 و هي أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة : املعتقدات التنظيمية

الاجتماعية في بيئة العمل وكيفية انجاز العمل واملهام التنظيمية و هي 

املعتقدات التي يعتقد أصحابها بقيمتها ويلتزمون بمضامينها وهي تحدد السلوك 

 .ملرفوض و الصواب و الخطأ في املنظمةاملقبول و ا

 وهي معايير يلتزم بها العاملون على اعتبار أنها معايير مفيدة : ألاعراف التنظيمية

 .للتنظيم وبيئة العمل

 تتمثل في التعاقد السيكولوجي غير املكتوب و الذي يعني  :التوقعات التنظيمية

مة كل منهما من آلاخر مجموعة من التوقعات يحددها ويتوقعها الفرد أو املنظ

 .خالل فترة عمل الفرد في املنظمة

 : خصائص الثقافة التنظيمية :املطلب الثالث

 :هناك مجموعة من الخصائص التي ترتبط بثقافة املنظمة و هي   

  حيث تتكون من عدة مكونات فردية تتفاعل : الثقافة التنظيمية نظام مركب

 ما بعضها في تشكيل ثقافة 

 فهي بكونها كل املركب تتجه باستمرار إلى  : ظيمية نظام متكاملالثقافة التن

خلق الانسجام بين عناصرها املختلفة ومن ثم أي تغيير يطرأ على أحد 

 عناصرها ال ينعكس أثره على باقي مكونات النمط الثقافة

 حيث يعمل كل جيل من ألاجيال  : الثقافة التنظيمية نظام تراكمي وتعلمي

تعلمها وتوريثها عبر ألاجيال عن  يتممها لألجيال ألاخرى ، و املنظمة على تسلي

 طريق التعلم واملحاكاة والتفاعل ما آلاخرين 

 فهي تتصف باملرونة والقدرة على  : الثقافة التنظيمية لها خاصية التكيف

 التكيف  استجابة ملطلب املديرين والعاملين البيولوجية والنفسية 
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 فاستمرارية الثقافة  : ب ومتغير و متطور الثقافة التنظيمية نظام يكتس

التنظيمية ال يعني تناقلها عبر ألاجيال كما هي عليه و ال تنتقل بطريقة غريزية 

 بل هي في تغير 

  :أنواع الثقافة التنظيمية :املطلب الرابع

هناك عدة أنواع من الثقافة التنظيمية،  يحدد بعض الكتاب نوعين رئيسيين من 

 : 1ة هماالثقافة التنظيمي

 من جميا  بالقبول وهي التي تنتشر عبر املنظمة كلها وتحظى  :الثقافة القوية

أفراد املنظمة الذين يشتركون في مجموعة متجانسة من القيم واملعتقدات 

  .والتقاليد واملعايير، التي تحكم سلوكهم داخل املنظمة

 حيث أنها ال ثقافة يتم اعتناقها بقوة من أعضاء املنظمة  :الثقافة الضعيفة

تحظى بالثقة والقبول الواسا وتفتقر املنظمة إلى التمسك املشترك بالقيم 

واملعتقدات، وهنا فإن العاملين سيجدون صعوبة تحقيق التوافق والتوحد ما 

 .املنظمة وما أهدافها

  :أهمية الثقافة التنظيمية:املطلب الخامس

 :مزايا منها تحقق الثقافة التنظيمية القوية في املنظمة عدة   

 تنمية الوالء و .خلق هوية تنظيمية تتميز بها املنظمة دون غيرها من املنظمات

 التنظيمي للعاملين 

  توحيد مجاالت الاهتمام املشترك بين العاملين و توجيه ذلك لتحقيق ألاهداف

 .التنظيمية

 توجيه سلوك العاملين بكل سهولة نحو تحقيق املهام و املسؤوليات املنوطة به. 

  تسهل الثقافة التنظيمية اتخاذ القرارات إلاستراتيجية و دعم التغييرات

 : مصادر الثقافة التنظيمية :املطلب السادسالتنظيمية الايجابية في املنظمة 

                                                             
إدارة التغيير، رسالة ماستر أكاديمي، جامعة حورية غيالني، أثر الثقافة التنظيمية على استراتيجيات  1

 .4:ورقلة، ص
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الطقوس ، العادات والتقاليد وألاعراف  1تتمثل مصادر الثقافة التنظيمية فيما يلي

ز والطرائف والنكت وألالعاب املجا، قصص التراث ، واحتفاالت املناسبات 

  .القصص والحكايات،البطوالت والرموز الاجتماعية ،

 :كيفية تكوين وبناء الثقافة التنظيمية :سابعاملطلب ال

 : تساهم عدد من العوامل في تكوين ثقافة الشركة منها

 قد تعزى ثقافة املنظمة ولو جزئيا إلى الشخص أو ألاعخاص :  منش ئ الشركة

 الشركة الذين انشئوا

 تنمو ثقافة املنظمة متأثرة بخبرة املنظمة ما البيئة : التأثر بالبيئة الخارجية

 في الصناعة التي تعمل بها 
ً
 مناسبا

ً
الخارجية، فعلى كل منظمة أن تجد لها مكانا

  .أو السوق التي تتعامل فيه

 لين تتأثر الثقافة التنظيمية باتصال مجموعات العام: الاتصال بالعاملين آلاخرين

ببعـضها فالثقافة تقوم على الفهم املشترك للظروف وألاحداث التي يواجهها 

 .العـاملون باملنظمـة

 :التحول الرقمي مفهومه و أهميته و متطلباته: املبحث الثاني

 مفهوم التحول الرقمي  :املطلب ألاول 

يعني التحول الرقمي إمكانية تكيف الشركات واستجابتها ما التغيرات    

نولوجية السريعة وذلك بتغيير نماذج أعمالها وعملياهها وثقافتها وإستراتيجيتها، التك

من أجل املحافظة على استمراريتها في دائرة املنافسة في ألاسواق، إذن فالتحول 

الرقمي هو عملية مهمة وطويلة، تبدأ بتسخير التكنولوجيا للتغيير التنظيمي من 

حقيق ألاهداف في ظل البيئة التنافسية خالل استعمال التقنيات الرقمية، لت

و تعرفه شركة الاستشارات الدولية بأنه العملية املستمرة التي تقوم  2الديناميكية

توظيف القدرات  بها املؤسسات للتكيف ما متطلبات عمالئها و أسواقها عبر

                                                             
ايهاب العاجز، دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق الادارة الالكترونية، تقرير صادر عن وزارة  1

 .07:التربية و التعليم العالين غزة،فلسطين، ص
 عم التحول الرقمي، تاريخمحمد النداوي و مصطفى الزهيري، دور تطوير الثقافة التنظيمية في د 2

 / https://dspace.zu.edu.ly/bitstream/handle/1 ،(22/0/0202)الاطالع 

https://dspace.zu.edu.ly/bitstream/handle/1
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الرقمية من أجل ابتكار نماذج عمل جديدة  و منتجات و خدمات تمزج بسالسة 

مال الرقمية و اليدوية و تجارب الزبائن ما تحسين الكفاءة التشغيلية و بين ألاع

  1ألاداء التنظيمي في نفس الوقت

 : أهمية التحول الرقمي في املنظمات:املطلب الثاني

للتحول الرقمي فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعمالء والجمهور ولكن     

رقمي التكلفة والجهد بشكل للمؤسسات والشركات أيضا حيث  يوفر التحول ال

كبير ويحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها ،كما انه يعمل على تحسين جودهها 

وتبسيط إلاجراءات للحصول على الخدمات املقدمة للجمهور ويخلق فرص لتقديم 

خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات والتي 

لة من الرضا والقبول من الجمهور تجاه خدمات ستساهم بدورها في خلق حا

املؤسسة ،كما يساعد التحول الرقمي املؤسسات والشركات خاصة على التوسا 

 .والانتشار في نطاق أوسا والوصول إلى شريحة اكبر من العمالء والجمهور 

  :نماذج التحول الرقمي للمنظمات :املطلب الثالث

 : 2الرقمي للمنظماتمن أبرز النماذج املطبقة للتحول    

 الفردية، : وهنا يتم التركيز على املتغيرات السلوكية:  النموذج السلوكي

والجماعية، والتنظيمية، والبيئية، عند تحويل املنظمة التقليدية إلى منظمة 

 رقمية

 إذ يأخذ في الاعتبار درجات التفاعل الفني والتنظيمي :  النموذج الفني الاجتماعي

يل، والذي يركز على إستراتيجية ألاعمال والبرمجيات الالزمة عند عمليات التحو 

 لتفعيل الحاسبات، وقاعدة البيانات والاتصاالت

                                                             
هيثم املصدر وعبد الفتاح نصر هللا، دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية في فلسطين،   1

  .0:، ص0202ألاول في تكنولوجيا املعلومات و ألاعمال، املؤتمر الدولي 
مصطفى أحمد أمين، التحول الرقمي في الجامعات املصرية كمتطلب لتحقيق مجتما املعرفة، مجلة  2

 09-08: ص-، ص0228الادارة التربوية، سبتمبر، 
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  يعتمد على التخطيط إلاستراتيجي للمؤسسة،  :نموذج التحول إلاستراتيجي

واعتبار تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت إحدى ركائز املركز التنافس ي ، ومن ثم 

 ؤسسة في الصناعة املحلية والعامليةتحديد مركز امل

 يعتمد على التحول العضوي للمنظمات الستقبال  :نموذج التطوير التنظيمي

التحول للمنظمة الرقمية، من خالل التعلم والتدريب التحويلي بدال من فرصة 

 حلول جامدة، تقلل من فرص النجاح

 بيقات املعلومات يعتمد على البحث عن الحلول املثالية لتط :النموذج املثالي

والاتصاالت، لتحويل املنظمة إلى منظمة رقمية، و على عمليات املحاكاة على 

الاختبار قبل التنفيذ الفعلي، ما محاولة ضغط التكاليف والبحث عن أعلى 

النتائج، والقضاء على الفاقد و إلاحالل الدوري، ما التطوير املستمر 

 .للبرمجيات

  تلجأ بعض املؤسسات إلى مقارنة تكاليف التحول إذ  :نموذج التكلفة والعائد

ملؤسسة رقمية باملكاسب املتوقعة من اقتناء أنظمة للمعلومات، و يتم الرفض 

 .أحيانا في حالة زيادة التكلفة

  يقوم على فلسفة التحول املتكامل لجميا إلادارات  :نموذج التحويل املتكامل

، أي الربط بين التغيير في منظومة واملستويات التنظيمية لبناء املنظمة الرقمية

 .ألاعمال والتحديث في منظومة إلادارة الرقمية

  تقوم بعض املنظمات باالعتماد على شركات  :نموذج التحويل الاستئجاري

  .الحاسبات والبرمجيات في إدارة منظومة املعلومات والاتصاالت لها

 :متطلبات عملية التحول الرقمي :املطلب الرابع

ق التحول الرقمي عبر التقنيات والبيانات والوارد البشرية والعمليات، يتم تطبي

  :حسب التفصيل التالي

يتم بناء التحول الرقمي باستخدام منظومة من ألاجهزة، والبيانات،  التقنيات: أوال

والتخزين، والبرمجيات التي تعمل ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح 

 . ة تشغيلية غير منقطعةباستخدام جميا الصول بكفاء
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يفترض أن تقوم املؤسسات بجهود إدارة وتحليل البيانات بشكل ، البيانات :  ثانيا

منتظم وفعال وذلك لتوفير بيانات نوعية موثوقة ما توفير وتطوير أدوات للتحليل 

يتوجب :الوارد البشرية : ثالثا .إلاحصائي والبحث عن البيانات والتنبؤ باملستقبل

ادر مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وتحليلها التخاذ قرارات فعالة توفير كو 

كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية ما 

 .إيمان بالتغيير والتطوير 

يجب على املؤسسات إرساء بناء فعال يسمح بتطوير ألاداء على : العمليات: رابعا

ي وذلك لضمان التطبيق ألامثل للتحول الرقمي، الصعيدين الداخلي والخارج

ويتضمن ذلك إنشاء بناء تقني يتضمن سياسات وإجراءات تغطي كافة نشاطات 

الشركة وعملياهها مترابطة ما التقنيات الالزمة والتطبيقات املتطورة والبيانات 

 .املعالجة

 :الرقمي تطوير الثقافة التنظيمية كعامل أساس ي لنجاح لتحول : املبحث الثالث

 :تغيير الثقافة التنظيمية بما يخدم التحول الرقمي في املنظمات :املطلب ألاول 

إن عملية التغيير القيمي عملية أصعب من التغيير في املوارد والهياكل    

 طويال نسبيا يصل أحيانا إلى خمس سنوات، و من 
ً
والتكنولوجيا، وتأخـذ وقتا

  1ام بما يليالضروري لنجاح التغيير الثقافي القي

  إقناع العاملين واملتأثرين بالتغيير بأهميته وبالكسب املأمول والنتائج

 إلايجابية املترتبة عليه 

 نشر التفاؤل في املنظمة حتى يقبل الناس على التغيير بحماس ويتقبلونه 

 دراسة أسباب مقاومة التغيير من العاملين  

  التي ستبقى كما هيتحديد العناصر التي سيشملها التغيير والعناصر .  

  توظيف واستغالل القصص والرموز والطقوس والشعائر الدينية واملراسم 

  استخدام ألانشطة الاجتماعية في ممارسة التغيير الثقافي، إذ أن تغييرها

  يسهم في تغيير الثقافة

                                                             
 .04-00:ص-ايهاب العاجز، مرجا سابق، ص 1
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  وجود قيادة إبداعية تملك ثقة مفرطة بالنفس وقناعة قوية وسيطرة

 .ببالغة وقـدرة علـى إلاقنـاع

 :خلق ثقافة تنظيمية رقمية :املطلب الثاني

ظهرت عدة تعاريف للثقافة الرقمية من أهمها هي الخبرة العلمية والعملية    

والفنية التي يمكن الاعتماد عليها في أداء املهام داخل املنظمة، كذلك عرفت بأنها 

درة على اكتسابها حصيلة املعلومات الفنية للفرد والجماعة واملنظمة من خالل الق

واستيعابها وتطبيقها في حل املشكالت وتحسين ألاداء، فالثقافة الرقمية هي عملية 

 ،ديناميكية متغيرة باستمرار إذ تتأثر بطبيعة البنية التنظيمية للمنظمات املختلفة

فالثقافة الرقمية اليوم توفر مجموعة معقدة من ألادوات الرقمية التي تعمل على 

ت جديدة من املعلومات والتفاعل الثقافي العالمي واملحلي، أيضا تتميز تنظيم عالقا

بمشاركة املعلومات واملعرفة بين مختلف أصحاب املصلحة من أجل إنشاء 

إلى كيفية اتصال  أيضاتشير الثقافة الرقميةو معلومات استخباراتية جماعية ، 

افة وتأثير ألاعخاص في املجتما، وهو مصطلح لوصف العالقة بين خلق الثق

 .تكنولوجيا املعلومات على هذه العالقة املتغيرة

 :مكونات الثقافة التنظيمية الرقمية: املطلب الثالث

تتكون الثقافة الرقمية من نظام للقيم املتطورة ومجموعة من التوقعات من    

قبل املستخدمين عبر إلانترنت باإلضافة إلى املعلومات واملحتوى من قبل 

 :الثقافة الرقمية تشمل املجاالت التاليةاملستخدمين، 

  املعدات التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة والكاميرات الرقمية

 وأجهزة التلفزيون الحديثة 

  العناصر الثقافية التي تم إنشاؤها على املنصات الرقمية أو التي تم إنشاؤها

 رقميا

 حتوى عبر إلانترنت واملستخدمين يلعب التصميم الرقمي للعناصر الثقافية وامل

 .دور في عملية الرقمنة

 الوصول إلى املعلومات.  
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 :متطلبات خلق الثقافة التنظيمية الرقمية :املطلب الرابع

إن عملية خلق ثقافة رقمية تمتاز بالصعوبة الكبيرة، وتحتاج جهد طويل ألامد 

تاج املنظمة إلى كذلك تتطلب الصبر والتصميم، من أجل خلق ثقافة تنظيمية تح

 :ما يلي

 : تبني القيادة الرقمية: أوال

ِتِه    
َ
تعرف القيادة الرقمية بُمساهمة القائد في التحول نحو ُمجَتَما املعرفة، ومعِرف

يجب أن تكون القيادة مدفوعة بموقف من الانفتاح و التوق . في مجال التقانة

َعّينة وجوانب جديدة مثل فالقائد الرقمي عليه التركيز على مواضيا ُم  .للمعرفة

املهارات الرقمّية، واملواطنة الرقمّية، والتفاعل الرقمّي، والسالمة الرقمّية، وآداب 

ب الاقتصاد الرقمّي  .التعامل على الانترنت، والعديد من املواضيا ألاخرى 
ّ
ويتطل

وهي مهارات تؤدي إلى نتائج ُمحددة، أو . مجموعة واسعة من املهارات الرقمّية

 .ارات تكميلّية مطلوبة ألداء الوظائف في الاقتصاد الرقميّ مه

 :التركيز على املوارد البشرية: ثانيا

املؤسسة التي تعطي أهمية للتغيير البشري تظهر نتائج أفضل من خالل إرساء    

مناخ تنظيمي يركز على تغيير السلوكات بإضافة قيم جديدة ال تتعارض بشكل 

من اجل إنجاح التكنولوجيا يجب التركيز حول كيفية فجوهري ما القيم القديمة، 

التواصل ما أعضاء املؤسسة و مشاركتهم التغيير و بناء إدراك حول الفائدة 

املصاحبة للتكنولوجيا فاكتر التغييرات نجاحا تلك التي ههتم باألفراد وببناء ثقافة 

  1محتضنة للتغيير

 :إتباع ن ج التفكير النظمي: ثالثا

كأجزاء من ( أو املتغيرات البيئية الجديدة)رؤية املشكالت بالنهج النظمي و يقصد    

و من أجل تحقيق التكامل و نظام كلي تتفاعل فيه كل ألاجزاء بطريقة ديناميكية، 

التنسيق بين املكونات التنظيمية و بين ألافراد داخل املنظمة، يفضل تحويل 

                                                             
ية على نجاح التحول الرقمي في املؤسسة، مجلة معهد العلوم مؤيد نعموني، تأثير الثقافة التنظيم 1

 .070-002 :ص-، ص0202الاقتصادية، الجزائر، 
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إلى الهرمية املسطحة ما الاعتماد الهيكل التنظيمي من التسلسل الهرمي التقليدي 

 .على فرق عمل اصغر تكون مخولة التخاذ القرارات

تبني نماذج أعمال جديدة تساعد على التكيف في ظل البيئة الديناميكية : رابعا

 الرقمية

الاقتصاد الرقمي هو تحول جذري في نموذج العمل إلى نموذج عمل جديد    

كما يمكن اعتبار الثورة الصناعية الرابعة التي يواكب البيئة التكنولوجية الحديثة 

تشكل البيانات الكبيرة، وانترنت ألاشياء، وتطبيقات الهواتف املحمولة، ووسائل 

التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية الشق املادي لالقتصاد الرقمي الذي 

دمي يمكن أن يحدث في أي نوع من املشاريا باختالف نوعية نشاطها سواء أكان خ

 .أو سلعي

 : تعزيز التعلم والتدريب والنمو، و التوجه باالبتكار و التطوير في املنظمة: خامسا

يستلزم بناء وتأسيس البنية التحتية الرقمية إعداد الكفاءات املناسبة لذلك،    

كما تحتاج املنظمة إلى  . وهذا يتطلب تطوير نظام بيئي قوي ميهئ للتعليم والتدريب

لالبتكار، من أجل املساعدة على ضمان أن تكون املعارف الجديدة إتاحة الفرص 

و من أجل أن تبقى املنظمة مواكبة . قابلة للتحول إلى منتجات وخدمات مميزة

لوتيرة الابتكار الرقمي، فال مجال للجمود، بل يجب سرعة الاستثمار في هذا املجال، 

ذلك باالستثمار في رأس املال و يتحقق .والتركيز الشديد لتبقى املنظمة في املقدمة

 .الفكري و دعمه

الاهتمام بالبنية التحتية الالكترونية و تحديثها بصفة مستمر بما يالءم : سادسا

 :العمل الرقمي املتجدد

هي إلاطار املتكامل الذي تعمل  البنية ألاساسية لتكنولوجيا املعلومات   

وأجهزة  مراكز البيانات وتتضمن هذه البنية ألاساسية .الشبكات الرقمية عليه

نظام للوائح  وأي وأجهزة إدارة قواعد البيانات وشبكات الحاسوب الحاسوب

شبكة إلانترنت، فإن البنية ألاساسية وبالنسبة لتكنولوجيا املعلومات و  ..التنظيمية

وتشمل البنية . هي ألاجهزة املادية املستخدمة لربط أجهزة الحاسوب واملستخدمين

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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ألاساسية وسائط النقل، بما في ذلك خطوط الهاتف وخطوط البث التلفزيوني 

 .عبر الكابالت وألاقمار الصناعية والهوائيات وكذلك أجهزة التوجيه

 :الزبون الرقمي و التكيف مع ميوالته املتجددةفهم حاجات : سابعا

التحول الرقمي لم يعد يعني التجارة إلالكترونية بل تذهب الرقمنة إلى ما هو أبعد 

من ذلك فهي تعني القدرة على التفاعل ما الزبون من خالل تحليل البيانات 

كية الخاصة به ومعرفة تفضيالته وتقديم النصائح له عبر تطبيقات الهواتف الذ

 ..و توفير احتياجاته .ووسائل التواصل الاجتماعي واملنصات التفاعلية

 :الخاتمة

ال يمكن تفسير أي جانب من جوانب حياة املنظمة بعيدا عن فهم عميق ألبعاد 

الثقافة التنظيمية لهذه املنظمة، ألن الثقافة التنظيمية هي ببساطة حياة هذه 

ف عن باقي املنظمات ألاخرى، كما تجدر املنظمة، أو هويتها، التي تجعلها تختل

إلاشارة إلى أن الهوية الثقافية للمنظمة تجعل من مسألة معالجة مختلف 

مشكالت املؤسسات تتسم بالخصوصية في الحل واملعالجة، تبعا لخصوصية 

  .العناصر الثقافية لكل تنظيم

رة في عمل و من أهم املظاهر التي ظهرت في محيط املنظمة و أحدثت تغييرات كبي

املنظمات هو الاقتصاد الرقمي، حيث صارت املنظمات ملزمة بمواكبة هذه الثورة 

. الرقمية الجديدة و تجنيد كل إمكاناهها و مواردها في سبيل إنجاح تبنيها و ممارستها

و باعتبار الثقافة التنظيمية أحد مكونات البيئة الداخلية ألاساسية في املنظمة 

اة لنجاح التحول الرقمي، و لكن يجب أن تستعمل هذه ألاداة فإنها تعتبر أيضا أد

 .بكل فعالية

 :في ختام هذه الدراسة نعرض أهم النتائج املتوصل عليها

  تعتبر الثقافة مكون أساس ي من مكونات املنظمة نظرا الرتباطها بالعنصر

ا البشري الذي يعتبر الركيزة ألاساسية فيها، لذا فإن ثقافة املنظمة تؤدي دور 

جوهريا في كفاءة السلوك التنظيمي للفرد وذلك من خالل القيم والعادات 

و هي  .والتقاليد والقواعد السلوكية والاتجاهات التي تبرز على مستوى املنظمة

 .بالتالي عامل أساس ي لبلوغ املنظمة ألهدافها و استراتيجياهها
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  وفر التحول الرقمي فرصا ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات

لخاصة على مختلف الجوانب، من أهمها تحقيق أهداف املؤسسات والوصل بها ا

لرؤيتها إلاستراتيجية بإمكانيات أقل من املهدرة في الوقت الحالي أو ما قبل 

كما أن التحول الرقمي يساعد املؤسسات على تحسين أدائها . التحول الرقمي

ـــاد تبرز الحاجة امللحكما . واستخدام موادها بكفاءة أعلى ــــ ة لالســــــــتثمار في الاقتصـ

الرقمي من أجل خلق فرص عمل جديدة وتراكم أرس املال، وتوسيا فرص 

 .الاستثمار بالنسبة للشركات، و تحقيق متطلبات العمالء

  يعتبر التحول الرقمي شكال من أشكال التغيير التنظيمي، و كما هو

جزء أساس ي ومتمم للجودة  معروف فإن التغيرات في الثقافة التنظيمية هي

وتحسين ألاداء بشكل عام، لذلك فإن تبني متطلبات الاقتصاد الرقمي يقتض ي 

تكييف و تطوير الثقافة التنظيمية و جعلها مرنة بالشكل الذي يؤدي إلى إنجاح 

عملية التحول هذه، و من أجل تحقيق هذا الانتقال بشكل ناجح و سلس فقد 

ات الضرورية لتبني ثقافة تنظيمية الكترونية، وضعنا تصورا عن أهم املتطلب

تبني القيادة الرقمية، و الاهتمام باملوارد البشرية، و إتباع :تتضمن هذه املتطلبات

نهج التفكير النظمي، و كذا تبني نماذج ألاعمال الرقمية و تعزيز التدريب و 

هتمام بالبنية الابتكار، و الاهتمام بتلبية حاجات و رغبات الزبائن، ما ضرورة الا 

  . التحتية الالكترونية

 :أما عن التوصيات املرتبطة بموضوع الدراسة فهي كما يلي

  ضرورة مواكبة التغيرات البيئية في املحيط الخارجي، و تبني املمارسات

 .الاقتصادية و التكنولوجية الجديدة و التي من أهمها أساليب الاقتصاد الرقمي

 لثقافة التنظيمية بما يتناسب ما ألاهداف التطوير و التجديد املستمر ل

 .التنظيمية الجديدة

  يجب أن تكون عملية تغيير الثقافة التنظيمية تدريجية تعتمد على

 .إستراتيجية واضحة و أساليب إدارية و علمية دقيقة حتى ال تقابل بالرفض

  الحرص على املرونة في طبيعة الثقافة التنظيمية، من أجل تكييفها

 .ر ليكون ألاثر دائما ملصلحة املنظمة و ملصلحة العاملين فيهابشكل مستم



237 
 

 :املراجع

  ،ايهاب العاجز، دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق إلادارة الالكترونية

 .تقرير صادر عن وزارة التربية و التعليم العالين غزة،فلسطين

  التغيير، رسالة حورية غيالني، أثر الثقافة التنظيمية على استراتيجيات إدارة

 .ماستر أكاديمي، جامعة ورقلة

  خليل محمد حسن الشماع، مبادئ إلادارة ما التركيز على إدارة ألاعمال، دار

 .املسيرة، عمان، ألاردن

  0227، عمان، ألاردن، ( إلاطار العام)علي عباس، إدارة ألاعمال الدولية. 

  ل الرقمي في املؤسسة، مؤيد نعموني، تأثير الثقافة التنظيمية على نجاح التحو

 .0202مجلة معهد العلوم الاقتصادية، الجزائر، 

  محمد أحمد عوض، إلادارة إلاستراتيجية ألاصول و ألاسس العلمية، الدار

 .0222الجامعية، مصر، 

  محمد النداوي و مصطفى الزهيري، دور تطوير الثقافة التنظيمية في دعم

، (22/0/0202)التحول الرقمي، تاريخ الاطالع 
https://dspace.zu.edu.ly/bitstream/handle/1 / 

  مصطفى أحمد أمين، التحول الرقمي في الجامعات املصرية كمتطلب لتحقيق

 0228مجتما املعرفة، مجلة الادارة التربوية، سبتمبر، 

 تيجي و العوملة،الدار الجامعية، إلاسكندرية، نادية العارف، التخطيط الاسترا

 .0220مصر، 

  هيثم املصدر وعبد الفتاح نصر هللا، دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات

الحكومية في فلسطين، املؤتمر الدولي ألاول في تكنولوجيا املعلومات و ألاعمال، 

0202 

https://dspace.zu.edu.ly/bitstream/handle/1%20/


238 
 

 

  

 

   

 :ملخص : ملخص

 يتجزأ من حياة الانسان، بل ويمكن القول أنه يعد الذكاء الاصطناعي جزء ال      

الحقيقة القادمة التي ستشكل مستقبله، وستتغير حياة الانسان تغييرا جذريا، 

وهو أمر ال شك منه ستكون له أثار وانعكاسات على التعليم بكل أطواره، لذا 

تسعى كل الدول جاهدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كآلية ملواكبة التطور 

 .تحقيق التقدم التكنولوجيو 

صطناعي، ومتطلبات إدخال وههدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الذكاء إلا 

 .هذا ألاخير في التعليم لتحقيق التنمية املستدامة

البرامج  -التقدم -التكنولوجيا -التعليم -الذكاء إلاصطناعي: الكلمات املفتاحية

 .التعليمية
Abstract ::  

   Artificial intelligence is an integral part of human life, and it can 

even be said that it is the next reality that will shape its future, and 

human life will change drastically, which is undoubtedly an issur that 

will have implications and consequences.implications for education in 

all.its stages, so that all counteies sterive to use artificial intelligence 

as a mechanism to keep pace with development and achieve 

technological advancement. 

This studie aims to identify what artificial intelligence is and the 

requirements to introduce into education to achieve sustainable 

development 

Keywords : Artificial intelligence-education-technology-progress-

educational-programs. 

 

 
 

 التعليم في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي 

l’éducation à la lumiére des enjeux  de l’intelligence artificielle 

  بن دحمان سميرة  :طالبة الدكتوراه

 .الجزائر.أمحمد بوقرة، بومرداسجامعة  الحقوق بودواو،كلية 
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 :مقدمة

تشهد الجزائر في العقود ألاخيرة توسعا هائال في جميا املجاالت من أجل تحقيق    

، ويعد مجال التعليم من أهم املجاالت التي تم الاعتماد عليها التقدم والرفاهية

لبناء قاعدة علمية وتقنية متقدمة للدفا بعجلة التنمية وسعيا للوصول إلى 

مصاف الدول املتقدمة علميا، إذ يعد تطوير البرمجيات التعليمية باستخدام 

عملية الحاسوب عصب التكنولوجيا الحديثة، ويهدف هذا التطوير الوصول ب

التعليم إلى أقص ى حدود ممكنة من الفعالية واملرونة التي تساعد الطالب على 

 .التعلم الفردي وبحسب إمكانياته واحتياجاته الخاصة

ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أحد أهم مجاالت التعلم         

اء إلانساني، فهو التفاعلي القائم على الكمبيوتر والذي يهدف إلى فهم طبيعة الذك

مجموعة من التقنيات والتطبيقات التي تتراوح بين تحليل البيانات إلى التعلم آلالي 

من خالل قدرة النظام على العمل بطريقة مرنة وهادفة، والتعلم في بيئة معقدة 

 .وغير متوقعة جزئيا

لى مستقبل ومن املتوقا أن يكون الذكاء إلاصطناعي والتعلم آلالي آثار عميقة ع       

سوق العمل، وكذلك في ممارسات التعلم والتعليم، وبما أن النظم التعليمية تميل 

إلى التكيف ما متطلبات العصر الصناعي ألامر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل 

 :آلاتي

كيف يمكن تحويل التكنولوجيا من أن تكون معول لهدم التعليم وتحويلها إلى 

التحديات التي سيواجهها التعليم مستقبال في ظل أداة لتطوير العقل؟ وما هي 

 .أبحاث الذكاء إلاصطناعي؟

لإلجابة على هذا التساؤل حاولنا اتباع خطة تقام عليها ألافكار ألاساسية      

 ماهية الذكاء إلاصطناعيإلى وضوع  وهذا من خالل التطرق املستحدثة في امل

 .(املبحث الثاني)صطناعي في التعليم ثم إلى آثار استخدام الذكاء الا ( املبحث ألاول )
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 ماهية الذكاء إلاصطناعي: املبحث ألاول 

الحدود هذه  بمجرد عبر  ،الذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة لإلنسانية         

سيؤدي إلى شكل جديد من الحضارة إلانسانية فهو مبني على أساس الادعاء بأنه 

لهذا سنتطرق إلى  ة،تقنيأنظمة وأجهزة يمكن وصف ومحاكاة الذكاء البشري في 

ثم نتطرق إلى آليات تفعيل الذكاء ( املطلب ألاول )تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي 

 (.املطلب الثاني)الاصطناعي 

 مفهوم الذكاء الاصطناعي: املطلب ألاول 

اهتم العلماء بتعريف الذكاء لفهم كيفية رؤية ألاشياء، والتعلم والتذكر،          

قل البشري فمن الصعب الرغم من أنه هو أهم العمليات التي يقوم بها العوب

اختلفت وجهة حيث وهو ألامر كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي ، تعريفه بدقة

نظر الباحثين واملتخصصين في تحديد تعريف موحد له وذلك الختالف مجاالههم 

مختلف املجاالت  البحثية، والعتبار حقل الذكاء الاصطناعي حقل واسا يشمل

ألامر الذي أدى إلى تنوع كبير في التعريفات املقترحة له رغم اشتراكها في  ،والعلوم

 : والتي نورد أبرزها فيما يلي 1معنى واحد،

الذكاء إلاصطناعي هو ذلك : " أن( ELAINE RITCH)عرفه العالم إليان ريتش         

عمال التي يؤديها البشر العلم الذي يبحث في كيفية جعل الحاسب يؤدي ألا 

 2".بطريقة أفضل منهم

 

 

                                                             
خير الدين بوزرب، فعالية استخدام تطبيقات الذكاء إلاصطناعي الحديثة في .أبو بكر خوالد، أ.أ - 1

وث إلادارة والاقتصاد، ، مجلة بح-تجربة كوريا الجنوبية نموذجا -(COVID 19)مواجهة فيروس كورونا 

 .00، ص(0202)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، عنابة، خاص 0، العدد0املجلد
بيسوني عبد الحميد، الذكاء إلاصطناعي للكمبيوتر ومقدمة برولوج، دار النشر للجامعات املصرية،  - 2

 .28م، ص294-ه2424الطبعة ألاولى، 
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الذكاء إلاصطناعي أنه حقل علم الحاسوب : " FEIGENBUM BARRكما يعرفه   

املهتم بتصميم نظم حاسوب ذكية تعرض خصائص الذكاء في السلوك 

  1".الانساني

فرع من فروع علم الحاسوب املرتبط : "بأنه( SIMON)في حين عرفه سيمون     

أخرى كعلم النفس واملعرفة، واملهتم بجعل الحواسيب تؤدي املهام بكفاءة  بعلوم

 2".عالية تحاكي كفاءات البشر لجعلها تفكر بذكاء

ويمكن تعريفه بأنه ذلك العلم الذي يدرس كيفية بناء نظم حاسوب بطريقة           

وقد  ذكية والتي تعتمد على التوجيه الذاتي  دون تدخل من العامل البشري لها

أدى ذلك إلى كثير من الاكتشافات في مجال الحاسوب في العديد من املوضوعات 

 3.منها الطبية والصناعية والتعليمية وغيرها

وفي دراسة أجراها الباحث أبو بكر خوالد توصل من خاللها إلى تعريف الذكاء         

ء بين الثورة أحد أبرز العلوم الحديثة التي نتجت بسبب إلتقا: " الاصطناعي أنه

التقنية في مجال علم النظم والحاسوب والتحكم آلالي من جهة، وعلم املنطق 

والرياضة واللغات وعلم النفس من جهة أخرى، حيث يهدف إلى فهم طبيعة الذكاء 

الانساني عن طريق عمل برامج للحاسب آلالي قادرة على محاكاة السلوك الانساني 

                                                             
، 2اذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، مجلة العلوم الانسانية، العددجباري لطيفة، دور نم.د - 1

 .200املركز الجامعي تندوف، الجزائر، ص
أبو بكر خوالد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات ألاعمال، . د - 2

والسياسية والاقتصادية، أملانيا، الطبعة ألاولى،املركز الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية 

 .20، ص0229
محمد خليفة السيد النجار، فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات  - 3

بناء املواقا التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا املعلومات في ضوء معايير الجودة الشاملة، مذكرة 

نولوجيا التعليم، معهد الدراسات التربوية والبحوث، جامعة سيناء، لنيل درجة ماجستير تخصص تك

 .08م، ص0220 -ه2402القاهرة، 
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بهذه البرامج التي تمكن من حل مشكلة ما أو  املتسم بالذكاء، لتزويد الحاسوب

 1.اتخاذ قرار في موقف ما

وعليه فعلم الذكاء الاصطناعي يهدف إلى فهم طبيعة الذكاء إلانساني عن         

طريق عمل برامج الحاسوب آلالي قادرة على محاكاة السلوك إلانساني املتسم 

نظم املعلومات املحوسبة  بالذكاء، وتوجد مجموعة من الجهود املبذولة لتطوير 

بطريقة تستطيا أن تتصرف فيها وتفكر بأسلوب مماثل للبشر، هذه النظم 

تستطيا أن تتعلم اللغات، وانجاز مهام فعلية بتنسيق متكامل أو استخدام صور 

وأشكال إدراكية لترشيد السلوك املادي، كما تستطيا في نفس الوقت خزن 

 2.اكمة واستخدامها في عملية اتخاذ القراراتالخبرات واملعارف الانسانية املتر 

 : لذا فإن علم الذكاء الاصطناعي يقوم مبدأين أساسين هما       

ويقصد به كيفية تمثيل املشكلة في الحاسوب : تمثيل البيانات: املبدأ ألاول  -

 .حتى يتمكن هذا ألاخير من معالجتها وايجاد الحل املناسب لها

ما تعتبره التفكير في حد ذاته، حيث يقوم الحاسوب  وهو  :البحث: املبدأ الثاني -

بالبحث في الخيارات املتاحة أمامه وتقييمها طبقا ملعايير موضوعة أو قام هو 

 .باستنباطها بنفسه ثم يقرر الحل ألامثل

ويتميز الذكاء الاصطناعي بمجموعة من املميزات والخصائص التي يمكن         

 : يلياستخالصها والتي تتمثل في ما

 .استخدام الذكاء الاصطناعي في حل املشاكل املعروضة ما غياب املعلومة -

 . القدرة على اكتساب املعرفة وتطبيقها -

 .القدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة -

                                                             
خوالد أبو بكر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة املصارف العربية، مجلة الدراسات املالية  - 1

، 0227القاهرة، مصر، ، ألاكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، 20، العدد00املصرفية، املجلد 

 .02-07ص
 .20أبو بكر خوالد، املرجا السابق، ص. د - 2
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 .القدرة على الاستجابة السريعة املواقف والظروف الجديدة -

 .ملعقدةالقدرة على التعامل ما الحاالت الصعبة وا -

 .القدرة على تمييز ألاهمية النسبية لعناصر الحاالت املعروضة -

 .القدرة على التصور وإلابداع وفهم ألامور املرئية وإدراكها -

 .القدرة على تقديم املعلومة إلسناد القرارات إلادارية -

 .القدرة على استخدام التجربة والخطأ إلستكشاف الصور املختلفة -

 1.برات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدةالقدرة على استخدام الخ -

 آليات تفعيل الذكاء الاصطناعي: املطلب الثاني

 ،ينتمي الذكاء الاصطناعي إلى الجيل الحديث من أجيال الحاسوب آلالي         

ويهدف هذا ألاخير إلى محاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل البشري، بحيث 

رة على حل املشكالت واتخاذ القرارات بأسلوب هذا الحاسوب القد تصبح لدى

منطقي ومرتب وبنفس طريقة تفكير العقل البشري، وبالتالي يقاس مدى تطور 

الذكاء الاصطناعي بمدى كفاءته في محاكاة السلوك الانساني من حيث التنوع 

 وإلاتقان، وإستنادا على هذا سنتطرق إلى الحديث عن أنواع الذكاء الاصطناعي

ثم نتطرق إلى آليات تفعيل الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تقوم بها الدولة  (أوال)

 .(ثانيا) من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي

 أنواع الذكاء الاصطناعي : أوال

يظهر أنواع الذكاء الاصطناعي من خالل ثالث أنواع رئيسية تتراوح من رد فعل        

 : في بسيط إلى الادراك والتفاعل الذاتي وتتمثل

وهو أبسط أشكال الذكاء الاصطناعي  :الذكاء الاصطناعي الضيق أو الضعيف -2

حيث تتم برمجة الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائف معينة داخل بيئة محددة، 

                                                             
أبو بكر خوالد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات ألاعمال، .د - 1

 .20املرجا السابق، ص
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ويعتبر تصرفه بمنزلة رد فعل على موقف معين وال يمكنه العمل إال في ظروف 

 IBM.1والذي صنعه شركة " وديب بل"الروبوت : البيئة الخاصة به ومن أمثلة ذلك

ويتميز بالقدرة على جما املعلومات  :الذكاء الاصطناعي القوي أو العام -0

وتحليلها، وعمل تراكم خبرات من املواقف التي يكتسبها التي تؤهله ألن يتخذ 

قرارات مستقلة وذاتية ومن ألامثلة على ذلك السيارات ذاتية القيادة، روبوتات 

 2.مج املساعدة الذاتية الشخصيةالدردشة  الفورية وبرا

يعتبر هذا النوع أعلى أنواع الذكاء الاصطناعي وهو    :الذكاء الاصطناعي الفائق -1

نوع افتراض ي ليس به وجود حاليا، حيث أن هذا النوع يتفوق على مستوى الذكاء 

الانساني من حيث القدرة على أداء املهام والتعلم والتواصل والتطور ذاتيا، 

وإصدار ألاحكام، ويتوقا أن يكون الجيل القادم من آلاالت الفائقة والتخطيط 

 .الذكاء

وفي كل الاحول إن استعراض ألانواع املختلفة للذكاء الاصطناعي يؤكد على حقيقة 

واحدة وهي حاجة هذه التكنولوجيا إلى سنوات طويلة وأبحاث شاقة قبل 

  3.تجسيدها على أرض الواقا والوصول إلى ذروهها

بعد معرفة أنواع الذكاء الاصطناعي سنتطرق إلى تحديد آليات تفعيل عديدة           

 :من أجل تجسيده على أرض الواقا منها

توعية وتثقيف الجمهور وجميا فئات املجتما وقادة املؤسسات واملديرين  -

بمفهوم وأهمية الذكاء الاصطناعي لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي 

 .التقنيةتعتمد على هذه 

                                                             
ركز الديمقراطي عمار سعد هللا، أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم، امل.وليد شتوح، د.د - 1

 .204العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، أملانيا، ص
، املركز -تأثيرات تزايد التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر -ايهاب خليفة، الذكاء الاصطناعي، - 2

 .00، ص0227، أبو ظبي، 02املستقل لألبحاث والدراسات املتقدمة، العدد 
يم شوقي عبد الرحمان تره، متطلبات ادخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم قبل مر . أ - 3

، جامعة دمياط، 0229، ديسمبر 20، العدد22الجامعي، املجلة الجزائرية للدراسات الانسانسة، املجلد 

 .008مصر، ص 
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تكوين فرق عمل معرفة املديرين التنفيذيين لالبتكار باملؤسسات لدراسة  -

الفرص والتحديات التي تواجه هذه الجهات في تطوير خدماهها وأنظمتها 

إلالكترونية باالعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعمل خطط لتطبيقها 

 .بالوايجاد حلول استشراقية للتحديات التي سيواجهها مستق

تنمية وتطوير الكفاءات العلمية والقدرات املحلية املتخصصة في مجال الذكاء  -

الاصطناعي، وتدريب املوظفين من خالل تشجيعهم على الاهتمام بعلوم الحاسوب 

آلالي وإشراكهم في دورات متخصصة في علم البيانات لتنمية املعرفة بكيفية 

 .استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

امج تعليمية بالجامعات تواكب التغيير املتوقا حدوثه بالوظائف اطالق بر  -

 .املستقبلية

اتجاه املؤسسات التعليمية إلى تقنية  التعلم بالواقا الافتراض ي لتتماش ى ما  -

الذكاء الاصطناعي وتخصيص مادة مستقلة للذكاء الاصطناعي في املدارس 

يساهم في زيادة عدد والجامعات لترسيخ مفهومه بين الطالب، وتبيني كل ما 

الطلبة املتفوقين املقبولين بالجامعات وأولئك الذين يملكون الفهم الحس ي 

 1.واملهارات اليدوية خالل السنوات القادمة

 أثار إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم: املبحث الثاني

ر شهد قطاع التعليم خالل السنوات ألاخيرة تطورات ملحوظة بفعل تطو         

التكنولوجيا، وأصبح البحث على شبكة الانترنت جزء من التعليم املدرس ي، كما 

حلت ألاجهزة اللوحية محل الكتب، ولكن كل هذه التطورات التي أدهشتنا باألمس 

القريب فقدت بريقها امام ما هو مرتقب من دخول الذكاء الاصطناعي في قطاع 

دا بتحوالت غير مسبوقة في هذا التعليم، ألامر الذي بدأ يطل برأسه فعال واع

لذا سنتناول في هذا املبحث أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال ، القطاع

                                                             
إلامارات –وى الدولي أحمد صالح سباع، وآخرون، تطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي على املست - 1

، جامعة الوادي، الجزائر، 22، العدد22، مجلة امليادين الاقتصادية ، املجلد -العربية املتحدة نموذجا

 .00،ص0228
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ونتناول إنعكاسات دخول الذكاء الاصطناعي في مجال ( املطلب ألاول )التعليم 

 (.املطلب الثاني)التعليم 

 أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم: ملطلب ألاول ا

ذكاء الاصطناعي مجاال مختلفا ال يمكن العثور عليه في للتوفر البيئة الرقمية        

البيئة التقليدية النمطية للمدرسة في وقتنا الحالي، إذ تمكن تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي في التعليم من اكتشاف حدود جديدة للتعلم وتسرع في إنشاء تقنيات 

  :صطناعي في التعليممبتكرة، ومن بين تطبيقات الذكاء الا 

ويقصد بذلك إقامة شبكات بيانات  :ألانظمة الرقمية الخاصة باملدارس-

متداخلة يمكن عن طريقها إقامة شبكات عصبية كبيرة الحجم، تستطيا توقا 

مواضا الضعف وكيفية عالجها لدى الطالب جميعا، كما يساهم في إدارة 

 .املعلومات ومعالجة املشكالت أول بأول 

ام في عمل خوارزميات في إقامة ادوات تعليمية تعمل على إعادة صياغة إلاسه-

 1.املناهج التعليمية وبلورهها بما يناسب إهتمام الطالب

ههتم مجموعة من املدارس والجامعات باملنصات الرقمية حاليا  :املحتوى الذكي-

كتب  وذلك من خالل تحويل الكتب التعليمية التقليدية إلى" محتوى ذكي"بإنشاء 

 : ذكية وثيقة الصلة بالغاية التعليمية، وفي هذا السياق يوجد عدة ابتكارات منها

وهي شركة تطوير الذكاء الاصطناعي :  content technologieابتكار شركة  -أ

متخصصة في العمليات التجارية وتصميم التعليم الذكي ومن بين خدماهها نجد 

     Www.contenttechnologiesine.com:بين أيدينا املوقا التالي

                                                             
 El WATANأمل الريس، الذكاء الاصطناعي في التعليم، كلية تقنية املعلومات، جامعة البحرين، .د - 1

NEWS.NET 
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وهي تقنية تساعد في نشر محتوى الكتب املدرسية عبر :  CRAM 101خدمة  -ب

دليل الدراسة الذكي الذي يتضمن كذلك ملخصات الفصول والاختبارات، ويتم 

 .وقا أمازونأرشفتها بعد ذلك إلى مجموعة رقمية وإتاحتها على م

يدمج املحتوى الذكي بتمارين املمارسة والتقييم بما : Netex Learningبرنامج  -ج

يتيح للمعلمين تصميم مناهج رقمية ودمجها ما وسائط الصوت والصورة 

 .باإلضافة إلى إمكانية التقييم الذاتي

فهي مثال على شبكة تواصل إجتماعي يعتمد على  Brainlyكما توجد منصة 

تيح للمستخدم طرح تو  الذكاء الاصطناعي الخاص بأسئلة الفصل الدراس ي تقنيات

 1.أسئلة حول الواجب املنزلي والحصول على إجابات تلقائية ثم التحقق منها

أنظمة التعليم الذكي   Katie hafnerيعرف كاتي هافنر  :أنظمة التعليم الذكي-

مية تحتوي على عنصر أنظمة تضم برامج تعلي"  :بأنها  ITSاملعروفة باختصار 

ال الطالب وارشادهم كلما تطلب الذكاء الاصطناعي حيث يقوم النظام بتتبا اعم

"مر ذلكألا 
2 

 : ويتكون نظام التعليم الذكي من اربا مكونات أساسية

وهو مصدر توليد محتوى التعلم والشرح وألامثلة املتعلقة  :نموذج املجال-أ

م نظام التعليم الذكي بتدريسه، مصدر توليد باملوضوع او املنهج الدراس ي الذي يقو 

 .الحلول وإلاجابات النموذجية، الاسئلة و املشكالت املتعلقة بموضوع التعليم

تحديد : يتم فيه اتخاذ القرارات التدريبية الطالب مثل: نموذج التدريس-ب

اسلوب التدريس املناسب الطالب ومقدار ووقت التعليم املناسب وذلك بناء على 

 .رات الفردية لكل طالبالقد

                                                             

، العدد 07ذكاء الاصطناعي على أبواب التعليم، مجلة القافلة، املجلد مكاوي مرام عبد الرحمان، ال 1- 

 www qafila.com/wp.content uploade/pdf: ، رامكو السعودية متاح على0228، 20
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يتم فيه بتحديد الحالة املعرفية الراهنة للطالب ومستوى : نموذج الطالب-ج

 .تقدمه في تعليم موضوع ما

حيث يتم فيه الربط بين الطالب ونظام التعليم الذكي من جهة، وبين إلاجراء  -د

اط واملكونات املختلفة للبرنامج من جهة أخرى، كذلك يتم تقديم أساليب وانم

 1.متنوعة لألسئلة واملشكالت وطرق إلاجابة عليها في الواقا العلمي

 إنعكاسات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم : املطلب الثاني

ال يخفى علينا ان التكنولوجيا تتدخل بشكل افضل من البشر في سياقات       

ت بما فيه اكثر حضورا في حياتنا وذلك في جميا املجاال  معينة، وبتطورها اصبحت

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل املعلم؟ : التعليم، ومن هنا يمكن ان نتساءل

هي الايجابيات التي يضيفها الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ وهل سيؤثر سلبا في  وما

 . التعليم؟

يمكننا القول انه من غير املرجح ان تحل آلاالت محل للمعلمين في الوقت الحالي،  

العديد تساعد على تجاوز ك تعتبر آلاالت وسائل املساعدة في التعليم فبدال من ذل

من الحواجز الهيكلية التي تجعل من السهل ضمان وصول املعلم الفعال إلى كل 

 : طالب، ومن بين اسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم

لمعلمين التصحيح التلقائي ألنواع معينة من ألاعمال املدرسية مما يوفر وقت ل-

 .من أجل أداء مهام أخرى 

                                                             
كثر استخداما من قبل البدو أمل محمد عبد هللا، التعلم الذكي وعالقته بالتفكير الابداعي وادواته ألا - 1

، 00معلمين الرياضيات في مدارس التعليم الذكي، مجلة الجامعة الاسالمية للدراسات التربوية، املجلد 

 .0227Www.journal.jugaza.edu.ps.index، غزة فلسطين، 20العدد
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التقييم املستمر للطالب، واستقاللية املتعلم وتحسين ادارة الفصول املدرسية، -

والقدرة على جما الديانات وتخزينها، كما يستفيد الطالب ذوي الاحتياجات 

 .الخاصة بشكل خاص من الذكاء الاصطناعي

صات للدروس الخصوصية يمكن للمعلمين تعديل دوراههم إلى حد ما يوفر من-

 .الذكية للتعلم عن بعد

 .تقديم طرق جديدة للتفاعل ما املعلومات وتطوير طريقة التدريس-

 .تحسين التعليم من خالل التيسيير بدال من نقل املحتوى وتوفير املساعدة املنزلية-

توسيا الفرص للمتعلمين التواصل والتعاون ما بعضهم البعض وزيادة التفاعل  -

 1.لمتعلمين واملحتوى ألاكاديميبين ل

ومن جهة اخرى فقد اظهرت بعض الدراسات ان اغلب الطالب يميلون إلى اللجوء 

إلى ألاجهزة الذكية اكثر من املدرس لطرح ألاسئلة، وهذا راجا إلى حقيقة خوفهم 

 .من ازعاج املعلم واحتمال تقييمه سلبا عند طلب التفسيرات بشكل متكرر 

ء الاصطناعي أداة لتوفير وتمكين للمعلمين من اداء رسالتهم كما يعتبر الذكا -

 2.بفاعلية اكبر وجهد أقل ألنه سيؤمن جميا املعلومات التي يحتاجها املتعلم

أما فيما يخص السلبيات املحتملة التي يمكن ان تقا نتيجة توظيف الذكاء 

الاصطناعي الاصطناعي في التعليم يمكننا القول أنه بالرغم من مساهمة الذكاء 

رفي الارتقاء بالتعليم وهو دور مرعح للتطور بشكل كبير في السنوات القادمة، فإنه 

يجب مسايرة هذا التقدم التكنولوجي بروية وعقالنية حتى تسلم املدرسة من 

سلبياته فقد يودي الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي ردود فعل لدى الطالب 

                                                             
1
 - Karsenti Thierry, Artificial intelligence in éducation, the urgent needto prépare 

teacher for tomorow'sScholl formation et profession, 2019, p110. 
 .244وليد شتوح، املرجا السابق، ص.د-2
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علمية تمنحهم حياة دراسية سهلة بدال من تقديم  فهو يساهم في تقديم لهم مادة

 1.مادة علمية وتجربة دراسية تعطيهم ما يساعدهم في تحقيق امكانياههم

وكذلك فيما يخص البنية التحتية التي يحتاجها العالم الرقمي فنحن بحاجة إلى 

فصول مزودة بأجهزة حواسيب متصلة بانترنت عالية السرعة وهو ما ال يتوفر 

لب الطلبة خاصة الذين يتواجدون خارج العاصمة واملدن الكبرى، كما لدى اغ

يمكن ان تكون املشكلة في صعوبة اقناع املعلمين وأولياء ألامور بالتخلي عن ألامور 

التقليدية في التعليم والانخراط بحماسة في هذه الثورة الجديدة وبالتالي املجتما 

 .ككل

نخش ى هذه التقنية الجديدة رغم الاقرار  ولهذا في كل ألاحول ال ينبغي لنا ان

بوجود سلبيات مرتقبة او محتملة فهدفه في النهاية خدمتنا في جميا املجاالت وأن 

 2.يوفر لنا افضل النتائج تحت اشرافنا وألجلنا

 : خاتمة

انطالقا مما سبق يمكننا القول ان الذكاء الاصطناعي هو علم و تكنولوجيا            

تطوير وظائف الحاسوب بصورة متوازية ما الذكاء إلانساني بحيث يهتم بدراسة 

تصبح لدى الحاسوب القدرة على الادراك، التعلم، حل املشكالت بأسلوب منطقي 

 .وبنفس طريقة تفكير الانسان

ولقد غزى الذكاء الاصطناعي كل املجاالت ونجد ان الجزائر من بين الدول التي 

مخبر بحث  220ق نذكر أنه يوجد في الجزائر تستبشر به خيرا، وفي هذا السيا

مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وان انتاج هذه املخابر الزال متوسطا رغم أنه في تزايد 

 : مستمر لذا سنقدم في هذا املقام بعض التوصيات التالية

                                                             
 .240وليد شتوح، املرجا السابق، ص. د -1
 .مرام عبد الرحمان مكاوي، املرجا السابق. د -2
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رسم ألاهداف الوطنية وخطط العمل، وتوفير تكمة و ضرورة وضا إستراتيجية ح-

السنوات القادمة من أجل تحقيق التقدم وإلاستقرار في التمويالت على مدة 

البالد، إذ بدون هذه الاستراتيجية تظل ألابحاث التي تجرى أقرب إلى ألاعمال 

املتناثرة التي ال يمكننا انجاز مشاريا متكاملة ويحول ذلك دون مواكبة التقدم 

 .وتحقيق التنمية

متخصصين في مجال الذكاء  تجنيد موسسات جامعية وتعليمية على تكوين طلبة-

 .الاصطناعي

تخصيص الدعم املادي واملعنوي للباحثين املتخصصين في مجال التكنولوجيا -

 .بصفة عامة ومجال الذكاء الاصطناعي بصفة خاصة

 : قائمة املراجع

 :املراجع باللغة العربية -2

 :املقاالت -

لى أحمد صالح سباع، وآخرون، تطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي ع -

، مجلة امليادين الاقتصادية ، -إلامارات العربية املتحدة نموذجا–املستوى الدولي 

 .0228، جامعة الوادي، الجزائر، 22، العدد22املجلد 

خير الدين بوزرب، فعالية استخدام تطبيقات الذكاء .أبو بكر خوالد، أ.أ -

ريا تجربة كو  -(COVID 19)إلاصطناعي الحديثة في مواجهة فيروس كورونا 

، كلية 0، العدد0، مجلة بحوث إلادارة والاقتصاد، املجلد-الجنوبية نموذجا

 (0202)العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، عنابة، خاص 

بيسوني عبد الحميد، الذكاء إلاصطناعي للكمبيوتر ومقدمة برولوج، دار النشر  -

 .ه2424للجامعات املصرية، الطبعة ألاولى، 

ور نماذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، مجلة العلوم جباري لطيفة، د.د -

 .، املركز الجامعي تندوف، الجزائر2الانسانية، العدد
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أبو بكر خوالد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية . د -

منظمات ألاعمال، الطبعة ألاولى،املركز الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية 

 .20، ص0229اسية والاقتصادية، أملانيا، والسي

أمل الريس، الذكاء الاصطناعي في التعليم، كلية تقنية املعلومات، جامعة  -

 El WATAN NEWS.NETالبحرين، 

مكاوي مرام عبد الرحمان، الذكاء الاصطناعي على أبواب التعليم، مجلة القافلة،  -

 www: ح على، رامكو السعودية متا0228، 20، العدد 07املجلد 

qafila.com/wp.content upload 

البدو أمل محمد عبد هللا، التعلم الذكي وعالقته بالتفكير الابداعي وادواته ألاكثر -

استخداما من قبل معلمين الرياضيات في مدارس التعليم الذكي، مجلة الجامعة 

، غزة فلسطين، 20، العدد00الاسالمية للدراسات التربوية، املجلد 

0227Www.journal.jugaza.edu.ps.index. 

محمد خليفة السيد النجار، فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء  -

الاصطناعي في تنمية مهارات بناء املواقا التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 

املعلومات في ضوء معايير الجودة الشاملة، مذكرة لنيل درجة ماجستير تخصص 

يم، معهد الدراسات التربوية والبحوث، جامعة سيناء، القاهرة، تكنولوجيا التعل

 .م0220 -ه2402

خوالد أبو بكر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة املصارف العربية، مجلة  -

، ألاكاديمية العربية للعلوم املالية 20، العدد00الدراسات املالية املصرفية، املجلد 

 .0227واملصرفية، القاهرة، مصر، 

عمار سعد هللا، أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم، .وليد شتوح، د.د -

  .املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، أملانيا

تأثيرات تزايد التقنيات الذكية في الحياة  -ايهاب خليفة، الذكاء الاصطناعي، -

، أبو 02ل لألبحاث والدراسات املتقدمة، العدد ، املركز املستق-اليومية للبشر

 .0227ظبي، 
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 :ملخص

التطور  في ظل املتغيرات العاملية الجديدة، التي أفرزهها املعطيات الاقتصادية و

لرقمنة ،و كذا ارتفاع لو ازدياد املعرفة و الانتقال       التكنولوجي وتقدم الاتصاالت 

ألاصوات الداعية للحفاظ على كوكبنا من خالل أفكار و أهداف التنمية املستدامة 

، أصبح لزاما علينا مسايرة الثورة التكنولوجية، لالستفادة منها في تحسين الاداء، 

لتقنيات التي أفرزهها الثورة التكنولوجية الرابعة هي البيانات ومن بين أهم ا

الضخمة و الذكاء الاصطناعي مما جعل املنظمات الحديثة تنتهج عدة أساليب 

وإستراتيجيات من اجل استغالل هاتين التقنيتين للوصول إلى تحقيق أهدافها في 

في التعرف على ظل ألاهداف التنموية العاملية،  وقد تمثل هدف هذه الدراسة 

أهمية الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة و دورهما في تحقيق أهداف التنمية 

لرابا منها و هو التعليم الجيد ااملستدامة في املنظمات الحديثة وخاصة الهدف 

 .للجميا  مدى الحياة

 .تعليمبيانات ضخمة ،ذكاء اصطناعي ، تنمية مستدامة،: الكلمات املفتاحية
Abstract :  

       Under the new global changes, which were produced by 

technological development, the advancement of communications, and 

the transition to a digitization, and the high voices calling to preserve 

our planet through the ideas and objectives of sustainable 

development, modern organizations make several methods and 

strategies to exploit the most important technologies evolved by the 

Fourth Technological Revolution: big-data and artificial intelligence 

أهمية البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي لتنفيذ و تحقيق اهداف 

 "".التعليم الجيد""التنمية املستدامة خاصة الهدف الرابع

The importance of big data and artificial intelligence to 

implement and achieve sustainable development goals, 

particularly goal IV "a good education""" 

 شاكي هشام: طالب الدكتوراه

 .الجزائر 20 لونيس ي علي العفرون البليدةجامعة العلوم الاقتصادية  كلية
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To take advantage of their performance and productivity, and to 

achieve their goals under global dévelopement goals. The objective of 

this study is to identify the importance of artificial intelligence and big 

data in achieving the goals of sustainable développement in modern 

organizations, especially the good education for all and forever. 

Keywords: big-data, artificial intelligence, sustainable dévelopement, 

education 

 

 :مقدمة

من الطريقة التي  يقود التغيرات العاملية في مجتمعنا  إن التقدم التكنولوجي   

لوكنا، و نرى نتواصل بها ما بعضنا البعض إلى القوى التي تشكل اقتصادنا وس

 في مستمر وهو املاضية، العشرين ألاعوام على مدى انتشاره و رقمي هو ما كل تغلغل

بشكٍل كبير ،و في ظل دخول العديد من دول العالم في عصر الثورة  النمو

الصناعية الرابعة والتي يبرز فيها الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة  

الدول تتنافس في ما بينها على اعتماده وتطويره  كأحد أركانها الذي بدأت بعض

واستخدامه بهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي تطال كافة القطاعات 

الصحية والحكومية , ...(الخدمات املالية-الزراعية -الصناعية )الاقتصادية 

 .والاجتماعية

 فمن الواضح ان هناك جهود واسعة تبذل الستكشاف وتجربه استخدام

الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة  في سياق تحقيق أهداف التنمية 

التي تقترح  0202املستدامة لتوسيا استخدامهما بشكل اكبر انسجاما ما رؤية 

صياغة املشكالت املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بشكل يسمح لهاتين 

 .التقنيتين بحلها

قطاعات و أكثرها تأثرا و تأثيرا و يعد قطاع التعليم من بين اهم ال

باستخدام التكنولوجيات الحديثة ،أين تعمل الرؤى الناتجة عن البيانات الكبيرة 

 على تحويل العديد من املجاالت و في الوقت نفسه توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي

فرًصا من أجل اتخاذ مزيد من القرارات املستندة إلى ألادلة التي يمكن أن تقوم 

 .سريا التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامةبت
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اعتمادا على هذا الطرح، وإملاما بجوانب املوضوع ارتأينا صياغة معالم 

ما هي أهمية البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي في :إشكالية بحثنا كاآلتي

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة و خاصة الهدف الرابع ؟ 

 :إلاشكالية سنحاول معالجة املحاور التالية  و لإلجابة على  هذه 

مفاهيم حول البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي و التنمية  -22

 .املستدامة

أهمية الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة في تحقيق أهداف  -20

 .0202التنمية املستدامة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة لتحقيق أهداف  -20

 .0202ستدامةالتنمية امل

أهمية الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة في تحقيق هدف التعليم  -24

 .الجيد

مفاهيم حول البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي و : املبحث الاول 

 .التنمية املستدامة

إن مفهوم التنمية املستدامة  :التنمية املستدامة و أهدافها: املطلب الاول 

ية وبرفا املستوى املعيش ي وذلك من خالل رفا مرتبط بالرفاهية الاجتماع

ومستوى نوعية حاجات إلانسان ألاساسية والثانوية على املدى البعيد، وتشكل 

التنمية املستدامة هدفا من أهداف سياسات التنمية الاقتصادية لكل دول 

العالم ولها تأثير واضح على املوارد الطبيعية وعلى مستقبل التنمية البشرية 

وهذا املفهوم واسا التداول فلم يعد مشكل في غياب التعريف بل في  عموما،

  (0224بدران، ) :من بينها و تعددها 

تضمن التقرير املعهد تقسيم تعريفات  :تعريف معهد املوارد العاملية

 :للتنمية املستدامة إلى اربا مجموعات

ة في الدول املتقدمة التخفيض من تعني التنمية املستدام :اقتصاديا -2

استهالك الطاقة واملوارد، أما بالنسبة للدول النامية تعني التوظيف ألامثل للموارد 

 .املتاحة من أجل رفا املستوى املعيش ي والحد من الفقر
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تعني السعي من أجل تحقيق الاستقرار في النمو الديمغرافي  :اجتماعيا -0

 .عليمية خاصة في املناطق الريفيةورفا مستوى الخدمات  الصحية والت

تعني نقل املجتما إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم  :تكنولوجيا -0

 .تكنولوجيا غير ضارة بالبيئة

تعني حماية املوارد الطبيعية والاستخدام ألامثل لألراض ي الزراعية   :بيئيا -4

 .واملوارد املائية

" عرف التنمية املستدامة  (22، صفحة 0202الساعدي، ) :تعريف البنك الدولي

بأنها تلك التي ههتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص 

التنموية الحالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل و زيادته 

بأنها " حماية البيئة ألامريكية؛ يعرفها وليم رولكرز هاوس مدير "املستمرة عبر الزمن

تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم والقدرات البيئية و 

 (22الساعدي، صفحة ) "ذلك من منطلق أن التنمية و البيئة عمليتان متكاملتان

عريف لجنة البيئة والتنمية ما أغلبية الكتابات التي تزكي ت بدورنا ونتفق

تنمية تسمح بتلبية : "التابعة لألمم املتحدة حيث تعرف هذه اللجنة على أنها

احتياجات ألاجيال الحاضرة دون إلاخالل بقدرة ألاجيال القادمة على تلبية 

 (0224بدران، ) ".احتياجاهها

من التعريفات السابقة  (0228املؤتمر السابع عشر، ) :أبعاد التنمية املستدامة

 :يمكن استخالص أبعادها

 ههدف التنمية املستدامة إلى تحقيق العديد من ألاهداف :البعد البيئي

كاالستخدام الرشيد للموارد الناضبة، ومراعاة القدرة املحدودة للبيئة : البيئية

ي فإن الهدف ألامثل للتنمية املستدامة هي على استيعاب النفايات بالتال

التوفيق بين التنمية الاقتصادية واملحافظة على البيئة ما مراعاة حقوق 

 .ألاجيال القادمة 

 ويهدف هذا البعد بالنسبة للبلدان الغنية إجراء : البعد الاقتصادي

تخفيضات متواصلة في مستويات استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية والتي 

إلى أضعاف أضعافها في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة، فيصل  تصل
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استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في و م ا إلى مستوى أعلى 

 .مرة 00منه في الهند

 تشمل عملية التنمية املستدامة تنمية بشرية من خالل :البعد الاجتماعي

 عن عنصر العمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية و 
ً
التعليم فضال

املشاركة حيث ينبغي أن يشارك الناس في صنا القرارات التنموية يشكل 

 .إلانسان محور عملية التنمية املستدامة

 وهي تحقيق تحول سريا في القاعدة التكنولوجية :البعد التكنولوجي

للمجتمعات الصناعية إلى تكنولوجيا جديدة أنظف وأكفأ وأقدر على الحد من 

البيئة وإيجاد تحول تكنولوجي في البلدان النامية ، ما تفادي تكرار  تلوث

أخطاء التنمية وتفادي التلوث البيئي يتم التوفيق بين أهداف التنمية 

 .والقواعد التي تفرضها البيئة

أقرت : 0212أهداف التنمية املستدامة حسب برنامج ألامم املتحدة 

 يتفرع عنها  0220الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 
ً
غاية  209سبعة عشر هدفا

تسمى . 0202اعتبرهها خطة للتنمية والحياة ويجب الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 

وهي ليست Sustainable Développement  Goalsأهداف التنمية املستدامة أو

 عن بعضها ولكنها متشابكة وفي بعض ألاحيان يعتمد بعضها 
ً
 منفصلة تماما

ً
أهدافا

املتحدة، ) :و تتمثل هذه ألاهداف في  البعض آلاخر لذلك يجب تنفيذها كلهاعلى 

  (21، صفحة 0226

 .مكان كل في أشكاله بجميا الفقر على القضاء - 2 الهدف

وتعزيز  املحسنة والتغذية الغذائي ألامن وتوفير الجوع على القضاء - 0 الهدف

 .ستدامةامل الزراعة

 .ألاعمار جميا في وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميا تمتا ضمان - 0 الهدف

 التعلم فرص وتعزيز للجميا والشامل املنصف الجيد التعليم ضمان - 4 الهدف

 .للجميا مدى الحياة

 .والفتيات النساء كل وتمكين الجنسين بين املساواة تحقيق - 0 الهدف
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 وإدارهها إدارة للجميا الصحي الصرف وخدمات اهاملي توافر ضمان - 0 الهدف

 .مستدامة

الحديثة  الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة الجميا حصول  ضمان - 7 الهدف

 .واملستدامة املوثوقة

الكاملة  الاقتصادي الشامل واملستدام،والعمالة النمو تعزيز - 8 الهدف

 .للجميا واملنتجة،والعمل الالئق

 الشامل التصنيا وتحفيز الصمود، على قادرة تحتية بنى إقامة - 9 الهدف

 .الابتكار للجميا،وتشجيا

 .بينها وفيما البلدان داخل املساواة انعدام من الحد - 22 الهدف

على  وقادرة وآمنة للجميا شاملة البشرية واملستوطنات املدن جعل - 22 الهدف

 .ومستدامة الصمود

 .مستدامة إنتاجو  استهالك أنماط وجود ضمان - 20 الهدف

 .وآثاره املناخ لتغير للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ - 20 الهدف

 نحو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار املحيطات حفظ - 24 الهدف

 .مستدام

 ووقف استخدامها وتعزيز وترميمها البرية إلايكولوجية النظم حماية - 20 الهدف

 البيولوجي  التنوع فقدان

 فعالة وبناء مؤسسات وعادلة، مساملة مجتمعات إقامة على التشجيا-20 الهدف

 .وشاملة للمساءلة وخاضعة

تحقيق  أجل من العاملية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز - 27 الهدف

 .املستدامة  التنمية

لفرنسية، الخارجية ا) :ف أهداف التنمية املستدامة إلى خمسة أركانتصنو 

تنظيم ألانشطة حول كوكب  0202تتيح خطة التنمية املستدامة لعام :(0202

 .ألارض والسكان والازدهار والسالم والشراكات
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 .البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي: املطلب الثاني

، صفحة 0227نداوي، اله) :تعرف البيانات الضخمة: البيانات الضخمة:اوال

مجموعة من البيانات ذات أحجام تتخطى قدرة البرامج التي يشيا " عبارة عن (212

استخدامها اللتقاط وإدارة ومعالجة وتخزين وتحليل تلك البيانات في غضون فترة 

 من مجموعات أو مجموعة" (220عبد هللا موس ى، صفحة ) و تعرف؛ ا  "زمنية مقبولة

 التنوع، السرعة، الحجم، الفريدة مثل خصائصها لها الكبيرة واملعقدة البيانات

 معالجة أدوات باستخدام بكفاءة معالجتها البيانات،و التي ال يمكن صحة التباين،

 0222؛وعرف معهد ماكنزي العالمي سنة "  لالستفادة منها التقليدية البيانات

البيانات الضخمة أنها أي مجموعة من البيانات التي هي بحجم " (0202التقنية، )

يفوق قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية من التقاط، تخزين، إدارة و تحليل 

معلومات منظمة  و الباقي % 22،وتتألف البيانات الضخمة من "تلك البيانات

 .معلومات غير منظمة 

لذلك، فإن هذا . ، ظهر علم تحليل البيانات الضخمة للتعامل معهاومن هنا

العلم يختص بمعالجة املشاكل الناتجة عن خصائص البيانات الضخمة على 

هندسة استخالص السمات، استيعابية الخوارزميات، تكامل : سبيل املثال

مفيدة  البيانات، وجودة البيانات و على الرغم من املشاكل الصعبة إال أنها كانت

 .جدا ملختلف القطاعات

بشكل عام، إن خصائص البيانات الضخمة :خصائص البيانات الضخمة

البيانات ) :تستند إلى التعقيدات في خصائص البيانات و هي تتلخص فيما يلي

 (الضخمة

 تظهرعند استرجاع هاإن حجم البيانات الكبير مشكله حقيقية،لكن:الحجم

 . ذه البيانات أو تحليلهاه

 طبيعة البيانات الخام هي أن تكون متنوعة وغير مصنفه وغير :التنوع

 .منظمه وأن تأتي بأشكال مختلفة

 يتم توليدها بشكل  التي تتغير ما مرور الوقت أو التي هي البيانات: السرعة

 .متكرر 

https://onshr.nrme.net/cat-907.html
https://onshr.nrme.net/cat-907.html
https://onshr.nrme.net/cat-907.html
https://onshr.nrme.net/cat-907.html
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 يمكن ألي عخص نشر البيانات،فأصبح من املهم تحديد  :املصداقية

 .مصادر البيانات ومصداقيتها

 ألن معنى البيانات وما . تعاني البيانات عموما من التناقض :عدم الثبات

 .تمثله يتغير ما مرور الوقت

 التركيبة املختلفة وتنوع تمثيل  بسبب تظهر مشكلة جديدة:التعقيد

 .البيانات و كذا تشابكها و تداخلها

 :  أنواع تحليالت البيانات الضخمة 

ان تحفيز البيانات  وتجعلها قابلة لالستغالل يتطلب تحليلها لتحديد مكامن 

ماط وهي ألاكثر صعوبة في تحويل القيمة الرئيسية واملعالم الهامة واملؤشرات وألان

الكم الهائل من البيانات إلى رؤى أعمال قيمة وعملية وقابلة للتنفيذ و فيما يلي 

 (.Business 2 Community) :خمسة أنواع من تحليالت البيانات الضخمة

يانات الضخمة هي تقنية تحليل الب: التقديرية الاستشرافية  التحليالت -22

ألاكثر استخداًما ،تمنحك هاته التحليالت تركيًزا شبيًها بالليزر لإلجابة على سؤال 

 .ما،و تحديد أفضل حل بين مجموعة متنوعة من الخيارات

يلجأ إلى هذه التقنية عند تحديد سبب حدوث  :التحليالت التشخيصية  -20

ستخدام ألاكثر ش يء ما او البحث عن مؤشرات التغيير الرائدة واتجاهات الا 

 .مالءمة 

هذه التقنية هي ألاكثر استهالكا للوقت وغالبا ما  :التحليالت الوصفية -20

توفر التحليالت  وما ذلك فهي مفيدة في الكشف عن ألانماط و تنتج أقل قيمة ؛

 .الوصفية نظرة ثاقبة ملا حدث تاريخًيا 

دم التحليالت تستخ و هي التقنية ألاكثر استخداًما ؛:التحليالت التنبؤية  -24

بما قد يحدث في سيناريوهات محددة او عدة أساليب  -نماذج للتنبؤ-التنبؤية

 .أخرى تنبؤية

يشار إليها أيًضا باسم تحليالت الاستهالك،وتوفر هذه :تحليالت النتائج -20

 .التقنية نظرة ثاقبة لسلوك العميل الذي يؤدي إلى نتائج محددة 

https://onshr.nrme.net/cat-903.html
https://onshr.nrme.net/cat-903.html
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قبل عملية التحليل من  :ناتاملراحل الرئيسية لعملية تنقيب البيا

الواجب علينا جعل البيانات قابلة لالستغالل باكبر قدر من املعلومات التي تحتويها 

 :و هذا ما يسمى بتنقيب البيانات حيث يمر باملراحل التالية

في هذه املرحلة يتم تحديد مصادر البيانات : البيانات املرحلة ألاولى جلب

 .وكيفية دمجها ببعضها

 :ة الثانية تنظيف البياناتملرحلا
ً
تعتبر هذه املرحلة من املراحل املهمة جدا

 .والتي تتضمن ههيئة البيانات

في هذه املرحلة يتم اختيار البيانات املهمة :ملرحلة الثالثة اختيار البياناتا

 .في عملية التنقيب

في بعض ألاحيان نحتاج إلى تحويل شكل :املرحلة الرابعة تحويل البيانات

 .انات أو قيمها البي

هنا تتم عملية استخدام أحد :املرحلة الخامسة تنقيب البيانات

 .الخوارزميات الذكية 

في هذه املرحلة يتم استخدام طرق تقييم : املرحلة السادسة التقييم

 .خاصة لعملية التنقيب

هنا يتم عرض واستخدام النتيجة النهائية لتنقيب :املرحلة السابعة املعرفة

 . ي عملية اتخاذ القرارالبيانات ف

 املسألة، هذه ما التعامل في يتحيزون الناس من كثير :الاصطناعي الذكاء:ثانيا

 غير وبالتالي هي الطاقة، وإمدادات السليكون  الكمبيوتر مصنوعة من أجهزة" :قائلين

 من بكثير أسرع الكمبيوتر أجهزة أداء" الجانب آلاخر، على أو ،"التفكير على قادرة

 هذين يبن مكان في هي الحقيقة" من البشر ذكاء أكثر  تكون  أن يجب وبالتالي البشر،

عبد هللا موس ى، ) الاصطناعي الذكاء مصطلح تحديد الصعب من كان النقيضين ،لذا

 .(02صفحة 

 يعهاجم تتمحور  الاصطناعي، الذكاء تعريفات من الكثير هناك يكون  أن يمكن

 يفعلها مما أفضل بشكل بأشياء لتقوم وآلاالت ألاجهزة تدريب كيفية حول دراسة

اول من عرف الذكاء الاصطناعي هو  1955 عام الفعلي، ففي في الوقت إلانسان
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John McCarthy الهدف من الذكاء الاصطناعي "" و قد عرفه على اساس هدفه بــــ

 Ertel, Introduction to) .""ذكية هو تطوير آلاالت بحيث تتصرف كما لو كانت

Artificial Intelligence, 2017)تقوم التي آلاالت صنا علم":هو الاصطناعي الذكاء أن ؛أو 

الذكاء "؛و قد عرفته املوسوعة البريطانية"بها إلانسان قام إذا ذكاء تتطلب بأشياء

الرقمية أو الروبوتات التي تسيطر عليها  الاصطناعي هو قدرة أجهزة الكمبيوتر 

 "الكمبيوتر على حل املشاكل التي ترتبط عادة ما قدرات املعالجة الفكرية للبشر
(Brita, 1991) 

الذكاء الاصطناعي هو دراسة كيفية جعل "  Elaine Richو قد عرفه ايضا 

 ,Ertel) "وقت املناسب افضل من البشرأجهزة الكمبيوتر تفعل ألاشياء في ال

Introduction to Artificial Intelligence, p. 2)مينسكي  لي مارفن ؛وعرفةMarvin Lee 

Minsky بشكل إنجازها يتم التي املهام في  تنخرط التي الكمبيوتر برامج بناء :"بأنه 

 التعلم :مثل املستوى  عقلية عالية عمليات تتطلب ألنها وذلك البشر، قبل من مرض

أحد –و ببساطة أكثر يعرفه رسل بيل النقدي؛ والتفكر الذاكرة وتنظيم إلادراكي

جعل آلاالت العادية تتصرف كاآلالت "على أنه محاولة –العاملين في هذا املجال 

ب وآلاالت ؛أو هو علم هدفه جعل الحاسو "التي نراها في أفالم الخيال العلمي

تكتسب صفة الذكاء و يكون لها القدرة على القيام بأشياء مازالت حصرا على 

 (4عبد النور، صفحة ) إلانسان كالتفكير و التعليم و إلابداع و التخاطب

 التصنيا طرق  على يشتمل علمي نظام هو الاصطناعي فالذكاء وبالتالي

 هو الاصطناعي الذكاء من والهدف الذكية، والبرامج باألجهزة ملا يسمى والهندسة

 انعكاسية عمليات باستخدام املعقدة املهام أداء على مستقلة قادرة آالت إنتاج

البشر و تقديم تفسير علمي كامل لذكاء البشر الحيوانات و  لدى التي لتلك مماثلة

  (12ويتبي بالي، صفحة ) .آلاالت ما توضيح املبادئ املشتركة بينها

 كيف دراسة خالل من الاصطناعي الذكاء وتطبيقات برامج تصميم و منه يتم

 حل محاولة أثناء ويعمل ويقرر، إلانسان، يتعلم وكيف العقل البشري، يفكر

 وألانظمة البرمجيات لتطوير كأساس الدراسة هذه استخدام نتائج ثم ومن مشكلة،

الذكية مما يجعل آلالة تعالج اللغات تفكر تحس و تدرك و تنفذ القرارات املناسبة 

 . في الوقت املناسب بكفاءة أعلى من إلانسان



264 
 

 (2قاسم، صفحة ) :قسمين إلى وينقسم

 ل جوانب حياتنا هو ما نستخدمه يوميا في ك  :الذكاء الاصطناعي الضعيف

 أو معینة، مسألة حل إنجاز أو البرمجیات لدراسة استخدام على یطلق تقريبا و

 إلانساني ،فالذكاء التعرف قدرات جمیا ضمنها یدخل ال مهام قد الستنباط

 مسائل یحل فحسب، ذكاء بالذات وهو بالوعي یتميز ال الخفیف الاصطناعي

 .محددة

تفوق فعال على ذكاء البشر في بعض إذا الذكاء الاصطناعي الضعيف قد 

وأغلب ما تم إنتاجه في الذكاء الاصطناعي يصنف على "الجوانب ولكن ليس كلها،

ذكاء مصنوع لتنفيذ مهمة واحدة  أو أنه ذكاء اصطناعي ضعيف أو محدود أو ضيق

 ."معينة

 فهو شبيه بذكاء إلانسان يشمل التكيف والوعي : الذكاء الاصطناعي الفائق

 ومهارات املنطق والفهم والتعلم الذاتي والتخطيط والتواصل و يهدف وإلادراك

 على ویطلق الذكي  تماما  إلانسان یكرر  أن یستطیا اصطناعي ذكاء إنشاء إلى

 انجاز على قادرة بحیث تكون  إلانساني، الذكاء محل تحل أو تقترب التي آلالة

 القوي  الاصطناعي كاءالذ بالذات فيهدف من الشعور  ما درجة لها ویكون  أعماله،

البشریة مثل  الكائنات عن تختلف معرفیة ال قدرات لها آالت بناء إلى الصلب أو

 .فهو يستطيا التحليل والاستنتاج , املوجود في روبوت صوفيا

فإن باختصار شديد  (20-22عبد النور، الصفحات ) :أهمية الذكاء الاصطناعي

أهمية الذكاء الاصطناعي أكبر من أن تحص ى في نقاط سريعة و لكن إلاشارة إلى 

 :بعض جوانبها فقط

  من املتوقا أن يسهم الذكاء الاصطناعي في املحافظة على الخيرات البشرية

 .املتراكمة بنقلها لآلالت الذكية

  في بسبب الذكاء الاصطناعي سيتمكن إلانسان من استخدام اللغة إلانسانية

التعامل ما آلاالت عوضا عن لغات البرمجة الحاسوبية مما يجعل آلاالت 

 . واستخدامها في متناول كل شرائح املجتما 
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  سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في الكثير من امليادين الحساسة

كاملساعدة في تشخيص ألامراض ووصف ألادوية ، والاستشارات القانونية 

 .التفاعلي ، واملجاالت ألامنية والعسكرية واملهنية ، والتعليم 

  ستسهم ألانظمة الذكية في املجاالت التي يصنا فيها القرار،فهذه ألانظمة تتمتا

باالستقاللية والدقة واملوضوعية وبالتالي تكون قراراهها بعيدة عن الخطأ 

 .والانحياز والعنصرية أو ألاحكام املسبقة أو الشخصية

 ن إلانسان الكثير من املخاطر والضغوطات النفسية ستخفف آلاالت الذكية ع

و تجعله يركز على أشياء أكثر أهمية و أكثر إنسانية ويكون ذلك بتوظيف هذه 

 .آلاالت للقيام باألعمال الشاقة والخطرة 

الاصطناعي فروع للذكاء  (20-20عبد النور، الصفحات ) :فروع الذكاء الاصطناعي

عديدة فبعض الباحثين يرى أن الذكاء الاصطناعي هو مجال هندس ي و آخرون 

يرونه كمجال علمي ومن هنا جاءت الفروع املتعددة وأهمها الشبكات العصبية 

 .الاصطناعية ، منطق الغموض ، ألانظمة الخبيرة وإلانسان آلالي

  ية الاصطناعية في تعتبر الشبكات العصب:الشبكات العصبية الاصطناعية

ألاساس محاولة ملحاكاة العقل البشري وهي ترتكز على فكرة أنه باإلمكان 

استخالص بعض الخصائص ألاساسية للعقل البشري و تبسيطها ومن ثم 

استعمالها ملحاكاة العقل ، واهم هذه الخصائص هي التوصيالت أو الربط بين 

ات هو تعلم كيفية التعرف و الهدف ألاول من هاته الشبك.الخاليا العصبية 

على أنماط معينة في مجموعة من البيانات وبالتالي لها القدرة على التعلم و هي 

 .أهم مواصفات الذكاء

 فكرة منطق الغموض فكرة شرقية بحتة و أساس الفكرة أن :منطق الغموض

إلانسان ال يتعامل في شؤون حياته باألرقام واملعطيات الدقيقة و لكنه قادر 

تخاذ قرارات صعبة و قادر على التعامل ما أوضاع كثيرة بنجاح ويتعامل على ا

بذكاء ما محيطه رغم أن ما يخزن في عقله ال يتعدى عموميات و أحيانا تكون 

عموميات غامضة فهذا دليل على أن الدقة املتناهية و التفاصيل الصغيرة 

ساسية للذكاء وألارقام ليست أساسية للوصول آلالت ذكية بما أنها لم تكن أ
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البشري،فمنطق الغموض أقرب للتفكير البشري و أقدر على جعل آلالة أكثر 

 .ذكاء من املنطق الكالسيكي ألنه يتعامل ما الغموض و التعقيد بنجاح أكبر

  كما يفهم من اسمها  كانت محاولة ملحاكاة املخزون أو  :ألانظمة الخبيرة

، فهذه ألانظمة خبيرة في ميدان التجارب التي يملكها خبير ما في ميدان ما 

محدد و تخزين في الحاسب آلالي ليصبح هذا ألاخير مرجعية أو مستشارا في هذا 

امليدان ، فهذا النوع من الذكاء الاصطناعي يفوق الخبير البشري ألنه ال يخطئ 

و ال يتعب وال ينس ى إضافة إلى سرعته الفائقة و إمكانية استعماله في أماكن 

س الوقت ، لكن تقابل كل هذه الايجابيات صعوبة نقل الخبرة عديدة في نف

 .البشرية بحذافيرها إلى الحاسوب

  كل عامل اصطناعي " يعرف الروبوت على أنه ": الروبوت"إلانسان آلالي أو

نشيط يكون محيطه العالم الطبيعي  وقد توالت اختراعات متنوعة و كثيرة 

ديدة أهمها املجال الصناعي و للروبوت و غزت هذه الاختراعات مجاالت ع

خاصة صناعة السيارات و عدة ميادين أخرى كالخدمات وغيرها،و الروبوت 

يستعمل تقريبا كل فروع الذكاء الاصطناعي ضمن جهاز التحكم و قد ولدت في 

الواقا بعض فروع الذكاء الاصطناعي بسبب احتياجات ملحة في ميدان 

الروبوت ال يندرج ضمن ميادين  التحكم في الروبوت، وعلى الرغم من أن

 .الذكاء الاصطناعي إال أنه ال يمكنه أن يوجد بمعزل عنه

 للغاية الصعب من :الاصطناعي والذكاء الضخمة العالقة بين البيانات

عاجزة على  التقليدية الحوسبة تقنيات البيانات أين تقف من الهائل تخزين الكم

 الاصطناعي الذكاء يستخدم ما غالباالكبيرة، ف البيانات مجموعات ما التعامل

 الضخمة البيانات من الكميات الهائلة هذه تستخدم خوارزميات ملعالجتها، و هي

 بتنفيذ و هي تقوم والتنبؤات، الاتجاهات وألانماط وإيجاد املرجوة النتائج لتحقيق

عبد ) الضخمة البيانات البشري على الخيال من أسرع بشكل املعقدة التحليلية املهام

 . (226هللا موس ى، صفحة 

 إلى تحتاج التي ألاولية واملدخالت الرئيس العامل هي الضخمة فالبيانات

الذكاء الاصطناعي؛  باستخدام أنظمة مفيدة تصبح أن قبل متكاملة تنظيف وهيكلة
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 ال يوجد طردية، تبادلية قةعال الضخمة والبيانات الاصطناعي الذكاء بين فالعالقة

 لبناء بيانات إلى يحتاج الاصطناعي الذكاء ألن ضخمة، بيانات بدون  اصطناعي ذكاء

 الضخمة زادت من البيانات الاصطناعي الذكاء أنظمة مدخالت زادت وكلما ،ذكائه

يحققها  كما أن الذكاء الاصطناعي يساهم في كل مرة في  أن يمكن التي النتائج دقة

 .(71-22ويتبي بالي، الصفحات ) جم البيانات املجمعة و املنتجةزيادة ح

  الضخمة لقد ظهر مصطلح جديد و هو البيانات الذكية حيث أن البيانات

 ضخم  ش يء كل ليس بيد أن ضخمة، الواقا في إليها املشار البيانات أن على تدل

 وصفية بيانات أو أي معلومات مجرد ضجيج، منها الكثير يكون  فقد قيمة ذو يكون 

 تصفية البيانات الذكية إلى معدومة، وههدف أو منخفضة فعلية قيمة ذات

الشركات  قبل من فعال ثم استخدامها بشكل القيمة،من البيانات وإنتاج الضوضاء

 تكمن الذكي وهنا رالقرا والتحكم واتخاذ واملراقبة التخطيط أجل من والحكومات

 .الجودة مقابل الكم: تواجههاالشركات و املنظمات قضية أكبر

أهمية الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة في تحقيق  :املبحث الثاني

 .0212أهداف التنمية املستدامة

يستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للتصدي للتحديات    

حالة  202نشأت شركة  ماكنزي مجموعه تضم أكثر من التنموية املتعددة، و أ

يمكن فيها استخدامهما إلحداث تأثير اجتماعي،بينما املنتدى الاقتصادي العالمي 

تأثير الذكاء الاصطناعي في عدة نواحي هي تغير املناخ وحفظ التنوع البيولوجي 

مام وصحة املحيطات وألامن املائي والهواء النظيف والقدرة على الصمود أ

الكوارث والرفاهة في الحياة،ومن الواضح ان هناك جهود واسعة تبذل الستكشاف 

وتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة في سياق تحقيق 

التي تقترح صياغة  0202أهداف التنمية املستدامة بشكل اكبر انسجاما ما رؤية 

وهذا يفرض جمله من التحسينات  املشكالت بشكل يسمح للذكاء اصطناعي بحلها

الضرورية ما الحرص على الحد من أي تحيز في الذكاء الاصطناعي و تحليل 

مؤسسة محمد بن راشد، ) .البيانات الضخمة وتعزيز استخدامهما بصوره أخالقية

 (24، صفحة 0222
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تساعد تحليل البيانات الضخمة  و  الاصطناعي الذكاء استخدام حاالت هناك

إيباراكي، ) (زهران) :املستدامة يمكن ذكر بعض منها كاآلتي التنمية أهداف تحقيق على 

 :(0228ستقبل املعرفة، مؤسسة محمد بن راشد، استشراف م) (0227

مليون  800إنهاء الفقر املدقا الذي يعاني منه أكثر من : الهدف ألاول 

عخص على مستوى العالم باإلضافة إلى عدد أكبر يعاني من درجات متفاوتة من 

يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة من زيادة . الفقر

وفير الكهرباء عن طريق الشبكات الذكية وتوفير إنتاجية ألاراض ي الزراعية وت

الفاقد في املياه وهذا كله يساهم في زيادة إلانتاج وبالتالي زيادة حصة ألاعخاص 

يحقق الذكاء . من الناتج العالمي إذا لم تتدخل ألانانية البشرية في املوضوع

 توزيا عيالاصطنا الذكاء كما سيتيح.الاصطناعي أهداف الزراعة واملياه والطاقة

  املوارد
ً
 .وتحليل بيانات الفقر الاقمار الصناعية خرائط رسم خالل من آنيا

هنا نرى إنترنت ألاشياء . إنهاء الجوع وتشجيا وتنمية الزراعة: الهدف الثاني

يستخدم في ألاراض ي الزراعية عن طريق وضا مجسات صغيرة في ألارض تكون 

سماد و تحليل تلك البيانات الضخمة مهمتها قياس الرطوبة وكفاءة املزروعات وال

باستخدام الذكاء الصناعي للتحكم في مواعيد الري وكمية املياه ووقت التسميد 

 من ونوع السماد وكميته ،هذا يؤدي إلى زيادة إنتاجية ألارض الزراعية و كذلك

 طيار بدون  مؤتمتة من طائرات التصوير من املستخلص إلاسنادي التحليل خالل

ر الصناعية،فالذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة يمكنه أيضا ومن ألاقما

دراسة موقا ألاراض ي الزراعية واملساحة والحجم واملناخ ويقرر أنواع املزروعات 

 .املناسبة للحصول على أكبر محصول من حيث الكم والجودة

 الذكاء. ضمان حياة صحية للناس من كافة املراحل العمرية: الهدف الثالث

الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة له استخدامات عدة في الطب من أول 

تشخيص ألامراض بدقة عالية واقتراح عالج باستخدام انترنت ألاشياء حيث 

 )يستخدمون أجهزة صغيرة 
ً
ملراقبة النبض والضغط وما إلى ( مثل الساعة مثال

ذا التنبؤ باألمراض و ذلك وتنبيه الطبيب أو إلاسعاف أو ألاهل إذا حدث مكروه وك

  ألاوبئة و العمل على محاربتها، و تتحسن
ً
 مجال في التشخيص وأدوات البرامج كثيرا

 8 استخدام أين يجري  الذكاء الاصطناعي خالل من الوقائية الصحية الرعاية
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 اضطرابات لتشخيص الذكي الهاتف بكاميرات املزودة املتنقلة من ألاجهزة مليارات

ستخدم م؛ فيماوالد والعين القلب
ُ
 الحركة استشعار وأجهزة امليكروفونات ت

 ألامراض ولرعاية والسكري، السرطان وهشاشتها وإدارة العظام كثافة الستطالع

  عن املزمنة
ً
 .بعد وال يزال التطور مستمرا

ضمان مستوى عال من التعليم للجميا بدون تفرقة وتشجيا : الهدف الرابع

 ألاذكياء املوجهين بفضل ثورة التعليم هديش. التعلم املستمر مدى الحياة

 املشاركة فتتحسن الشخص ي، على املقاس املفصل املتجاوب والتعلم الافتراضيين

الانترنت  عبر الخدمة مقدمو أنتج الاصطناعي وقد بالذكاء مفعل ذلك وكل  والنتائج

 تحليل الفعال كما يحسن بكثافة للتعلم مدروسة معلومات  Coursera مثل

 املنخفض الدخل الجامعات وذوي  طالب لدى التخرج معدالت الضخمة ناتالبيا

املائة كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تعليم الطالب حسب قدرته  في 30 بنسبة

 .وتحليل البيانات الضخمة لتقييمه وإيجاد الحلول التعليمية والارتقاء به

لحظة ليس حتى هذه ال. تحقيق املساواة بين الجنسين: الهدف الخامس

هناك اطار واضح عن كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات 

الضخمة في تحقيقه،فقد تستخدم تلك البرمجيات في تعيين ألاعخاص في 

الشركات أو في تحديد مرتباههم أو ترقياههم، وفي هذه الحالة يجب التأكد بأن تلك 

 فرص جديدة الاصطناعي للمرأة البرمجيات لن تفرق بين الجنسين، اويتيح الذكاء

 .وتصحيحه الجنساني تحديد التحيز خالل من

ضمان وصول مياه صحية وصالحة للشرب للجميا بدون : الهدف السادس

كما في الزراعة يمكن هنا استخدام الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات . تفرقة

ياه على املناطق الضخمة لتقليل استهالك املياه املستخدمة في الري وتوزيا امل

 وأجهزة  ألاشياء إنترنت هذا باإلضافة إلى ان. السكنية بحيث يتم تقليل الفاقد

كل  وتساهم في إنتاج البيانات الضخمة  في الاصطناعي الذكاء تغذي التي الاستشعار

وخدمات  العذبة املياه لتحسين والاستهالك الصحي الصرف بأنماط تتنبأ ش يء،

 .ذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالفيضانات وألامطارالصحي و قدرة ال الصرف
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. ضمان الحصول على مصادر لطاقة بسعر مناسب للجميا: الهدف السابع

مثلما يحدث ما املياه يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات 

الضخمة إلنشاء شبكات توزيا كهرباء تتميز بالكفاءة وتقليل الطاقة 

 وزيا الطاقة الذكية من أهم مقومات التقدم، كما أن الطاقةوشبكات ت.املهدرة

بالتحليل  والكفاءة الانتاج لزيادة باستمرار أشكالها جميا تتحسن في للبيئة املراعية

 .الاصطناعي و البيانات الضخمة الذكاء بواسطة آلاني

ضمان نمو اقتصادي و ازدياد حجم سوق العمل لضمان : الهدف الثامن

إن الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة . للجميا وظيفة محترمة

 في اختفاء بعض الوظائف
ً
. سيساهمان في خلق وظائف جديدة وسيساهمان أيضا

لكن تلك الوظائف التي ستختفي سيحل محلها برمجيات وأجهزة أكثر كفاءة بكثير 

ا العمالة إذا يجب إعادة توزي. من البشر مما سيزيد إلانتاجية والنمو الاقتصادي

حتى يضمن الجميا الحصول على وظائف محترمة وفي الوقت نفسه املحافظة على 

 الاستعاضة بشأن املشروعة املخاوف من الرغم مكتسبات الذكاء الاصطناعي وعلى

 باألجهزة املستهدفة وألاتمتة الاصطناعي لزيادة الذكاء يمكن باألتمتة، الوظائف عن

  تكون  وأن زيد إلانتاجية،وت العمل، بيئة تحسن أن الذكية
ً
 للنمو هاما محركا

 .الاقتصادي

هذا . بناء بنية تحتية قوية ومرنة للجميا وتشجيا الصناعة: الهدف التاسع

الهدف هو نتيجة لتحقيق بعض ألاهداف السابقة املتعلقة باملياه والطاقة و النمو 

 الذي لجديدا الهجين بالتصنيا الصناعات تشكيل الاقتصادي و هذا التطور يعيد

 والطباعة الذكية وألاجهزة ألاشياء إنترنت وأجهزة استشعار الاصطناعي الذكاء يضم

  الذكر،تولد آنفة ألابعاد،العوامل ألاربعة رباعية
ً
  ابتكارا

ً
 تاريخ في له سابق ال هائال

 .التحتية والبنية الصناعة مجال العالم في

الذكاء . ن الدول تقليل الفروق في الثروة والدخل بي: الهدف العاشر

الصناعي و تحليل البيانات الضخمة يساهمان في زيادة إلانتاجية وتقليل الفاقد 

مما يساهمان في زيادة الثروات في العالم وهذا يقلل الفوارق بين الدول إذا تمكنت 

 باإلنسان الارتقاء كما ان.الدول النامية من استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة
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، الاصطناعي الذكاء من املستوحاة ألاجهزة باستخدام
ً
 وخارجيا

ً
 يرتقي داخليا

 ويصحح إلاعاقة، البدنية، القدرات ويعزز  فائق، مستوى  إلى واملعرفة بالحواس

  مساواة أكثر مجتما إلى فيفض ي
ً
 .أفراده بين وإدماجا

جعل املدن والقرى وجميا املستعمرات السكنية :الهدف الحادي عشر

يمكن تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء  هذا. صالحة للعيش وآمنة

شبكات ذكية لنقل الطاقة تتابا استهالك الكهرباء وتوزعه بطريق تقلل الضغط 

على الكابالت ومحطات الكهرباء ومحطات توزيا املياه وفي ترشيد الكمية 

 في تخطيط املدن واتجاهات الشوارع كما ال ننس ى 
ً
املستهلكة، و يستخدمان أيضا

طبيقات الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة في املحافظة على ألامن و ت

 وألاجهزة إنترنت ألاشياء ، تغذيها التي الرقمية الاصطناعي الذكاء وشبكة .تحقيقه

 إنشاء على وتساعد الذكية ارتداؤها،تؤثرفي املدن يمكن التي وألاجهزة الذكية،

 .مستدامة مجتمعات

وهذا يحدث كما رأينا . ضمان توازن إلانتاج والاستهالك:الهدف الثاني عشر

يمكن للذكاء . في إنتاج واستهالك مصادر الطاقة واملياه واملنتجات الزراعية

 التنبؤ بزيادة استهالك سلعة ما قبل 
ً
الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة أيضا

 نتاج ويحققأن تحدث تلك الزيادة فتسارع الدولة أو القطاع الخاص في زيادة إلا 

 وإزالة مراعية للبيئة، بمزارع  مثالية وإنتاج استهالك مستويات الاصطناعي الذكاء

  .املوارد استخدام وكفاءة الغالل وتحسين النفايات

 والنمذجة املناخ، بتغير املتعلقة البيانات تحليل يتنبأ:الهدف الثالث عشر

باملناخ مما يتيح  املتصلة كوارثوال الاصطناعي، باملشاكل بالذكاء املطعمة املناخية

كما ان الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات .التحرك السريا ملحاربة التغير املناخي

الضخمة يستخدمان لبناء برمجيات محاكاة شديدة الدقة للنظام املناخي مما 

يساعد الدول على معرفة كيف يمكن تقليل إنتاج ثاني أكسيد الكربون املسؤول 

اس الحراري والكمية التي يجب تقليلها باإلضافة إلى التعليمات الواجب عن الاحتب

 .إتباعها من اجل الحفاظ على البيئة
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 الحياة هجرة يتتبا أن ألانماط على يمكنا التعرف:الهدف الرابع عشر

 ومكافحة املستدامة البحرية البيئية ألانظمة لتعزيز ألاسماك البحرية،وأنشطة صيد

و كذا املحافظة على املسطحات املائية من محيطات  املشروع غير الصيد

وبحارحيث يستخدم الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة ملراقبة درجة 

تلوث املسطحات املائية واستخدام املحاكاة للمساعدة في اتخاذ القرار في كيفية 

وارث مواجهة هذا التلوث الذي قد يقتل بعض الكائنات البحرية أو يتسبب في ك

 .ايكولوجية

املحافظة على الغابات ومقاومة التصحر وعدم : الهدف الخامس عشر

يمكن للذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة عن . إلاخالل بالتنوع البيولوجي

طريق صور جوية متابعة الحياة البرية في الغابات والصحراء والتعرف على أي 

تخاذ خطوات نحو معالجة هذا الاختالل كما اختالل أو التنبؤ به مما يساعد على ا

 والتطبيقات يساعد على محاربة الحرائق التي تعد خطر يهدد التوازن البيئي ،

 لتعزيز الصيد وأنشطة البرية، الحيوانات هجرة أن تتبا الحاسوب لعلوم الواسعة

 .املشروع غير الصيد ومكافحة املستدامة البيئية البرية ألانظمة

بناء مجتمعات تتعايش في سالم في ظل مؤسسات :عشرالهدف السادس 

 و تحليل البيانات الضخمة أن الاصطناعي للذكاء املدروس للتطبيق عادلة يمكن

 الحكومة بخدمات النطاق واسا إلى انتفاع يدفا وأن والفساد، التمييز من يحد

 كنويم .الشخص ي املقاس املفصلة على املتجاوبة الذكية والخدمات إلالكترونية،

 بسلسلة كبير، حد إلى السيبرانية العاملية التهديدات يستبق أن الاصطناعي للذكاء

  لم نحو عل السيبراني، التهديد مصادر على القضاء
ً
و  قبل، من يكن ممكنا

 .يستخدمان في مراقبة الحدود بين الدول لتحقيق ألامن و العدالة

هدف .تنمية املستدامةتنشيط الشراكة العاملية من أجل ال: الهدف السابع عشر

 يعتمد على تحقيق ألاهداف السابقة والتي تستفيد من الذكاء 
ً
عام جدا

 ضروري  القطاعات املتعدد التعاون  الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة،كما ان

 ومؤسسة املتحدة ألامم وتعمل .للذكاء الاصطناعي واملفيد وألاخالقي آلامن للتطور 

XPRIZE الستكشاف  الحميد الاصطناعي الذكاء بشأن امليةالع القمة“ لتنظيم
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 بما البشرية، تواجه التي التحديات حل في إلانسان املتمحور حول  املسؤول تطويره

 .املستدامة أهداف التنمية تسريا فيها

تطبيقات الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة لتحقيق  :املبحث الثالث

 .0212أهداف التنمية املستدامة

أهمية الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة من اجل تحقيق إلظهار 

سوف نقوم باستعراض استخدامات هاتان  0202أهداف التنمية املستدامة 

التقنيتان من اجل تحقيق ألاهداف السبعة عشر للتنمية املستدامة التي حددهها 

 .0202- 0220ألامم املتحدة من خالل خطة العمل 

 لضخمةالبيانات ا:املطلب الاول 

 :يمكن إظهار أهميتها من خالل استخداماهها و نوجزها فيما يلي

و بما أن أغلب  (0227البار، ) :البيانات الضخمة في القطاع الحكومي

املنظمات الحكومية ال تملك القدرة الالزمة إلدارة وتحليل جميا البيانات ، 

البيانات الضخمة من خالل الحوسبة السحابية  أصبحت الاستعانة بأدوات تحليل

أمرا ضروريا،فأصبح بإمكان املختصين بتطوير الخدمات الحكومية رصد مدى رضا 

املواطنين عن الخدمات املقدمة لهم وعلى ضوء النتائج املحللة يمكن استنتاج ما 

اعد يلزم عمله للتطوير والتحسين، و نظرا لتنوع البيانات الضخمة املسجلة في قو 

البيانات الحكومية،أصبح ممكن أن تستنتج الحكومات منها معلومات ثمينة جدا 

 .من خالل  تحليلها و استغاللها لتدارك النقائص املسجلة

 ان:(0227البار، ) تحليل البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرار

بير على قدرة وكفاءة القيادة إلادارية نجاح املنظمات الحديثة يتوقف إلى حد ك

على اتخاذ القرارات إلادارية املناسبة، إن عملية صنا القرار تبدأ بتجميا البيانات 

ومعالجتها واستخالص املعلومات التي بناءا عليها يتم اتخاذ القرار للوصول إلى 

نتائج و حلول دقيقة، لذلك كان البد من اعتماد نظام إداري يشمل تحليل 

 .البيانات الضخمة والهائلة جدا

و من أهداف استخدم املنظمات الحديثة نظام تحليل البيانات الضخمة 

 :نذكر
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تحسين العمليات الداخلية، مثل إدارة املخاطر، إدارة عالقات العمالء،  -

 .والخدمات اللوجستية

تحسين املنتجات والخدمات القائمة،و تطوير الخدمات واملنتجات  -

 .الجديدة

الاستفادة من املعلومات وتقديم العروض املناسبة للعمالء في الوقت  -

 .املناسب

من خالل  النقطة الاولى و الثانية يمكن توظيف تحليل البيانات الضخمة 

 .من اجل تحقيق جميا أهداف التنمية املستدامة املوص ى بها

البيانات الضخمة :(0202الغامدي، ) البيانات الضخمة في املجال العسكري 

تتيح فرصا عديدة للصناعة العسكرية ، وخصوصا أن تحليل البيانات الضخمة 

يسمح بالكشف عن دالالت تنفيذية يرتكز عليها صناع القرار لتطوير مختلف 

الشؤون العسكرية،فتساعد البيانات الضخمة على تطوير قدرات الاستخبارات من 

ن مصادر مختلفة ، بحيث بات يشكل تحليل املعلومات عن خالل جما البيانات م

العدو بشكل دقيق وبالوقت الفعلي و قدرة على تحليل هذه املعطيات بشكل 

صحيح إحدى الخطوات ألاساسية في عملية صنا القرار العسكري، مثاال آخر مهما 

على استخدام البيانات في مجال ألامن الوطني، فجما املعلومات من مصادر 

عددة، ثم ربطها وتحليلها في الوقت الفعلي الستخراج الدالالت املهمة يؤمن مت

 .تقدما عن طريق التنبؤ و رد الفعل السريا

من خالل هذا يمكن توظيف تحليل البيانات الضخمة من اجل تحقيق الهدف 

 .للتنمية املستدامة 20و  22

دخلت عملية  :(0202الغامدي، ) البيانات الضخمة في املجال الاقتصادي

التجارة إلالكترونية في السنوات ألاخيرة مستوى جديدا من التنافس، في ظل الكم 

الهائل من بيانات املستخدمين التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام 

إلانترنت، حيث أصبح الهم الشاغل هو كيفية البقاء في املنافسة على مختلف 

 Wal-Mart :تجربة متجر وول مارت:و نضرب مثال.صعدة السعر والجودة الربحألا 

 (214، صفحة 0227الهنداوي، )
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تقدم البيانات الضخمة ميزة تنافسية للمؤسسات ، من خالل استخدام 

بر أدوات تحليلها استطاعت وول مارت تحسين نتائج البحث عن منتجاهها ع

وهي شركة أمريكية للبيا بالتجزئة بعائدات تبلغ   %15-10إلانترنت بنسبة 

مليار دوالر وتقوم بمعالجة أكثر من مليون معاملة تجارية كل ساعة،يتم  087.09

 -بيتابايت0.0استيرادها إلى قواعد بيانات يقدر أنها تحتوي على أكثر من

 .من البيانات -تيرابايت560

بيانات الضخمة في جميا القطاعات الاقتصادية و كما يمكن استغالل ال

توظيفها لتحقيق جميا أهداف التنمية املستدامة السيما الهدف الثامن و 

 .الخامس و السابا و التاسا العاشر و الثاني عشر

تحول البشر من طب :(0202الغامدي، ) البيانات الضخمة في املجال الطبي

مل ما ألامراض إلى طب يسعى للتنبؤ باألمراض ومنعها، وتقديم العالج املالئم التعا

لكل عخص بمساعدة كم هائل من املعلومات ، ما يفتح الباب  لعصر جديد من 

الطب تلعب فيه البيانات الصحية الضخمة وتحليالهها دورا بارزا، وأصبح بإمكان 

حليل ملفاههم الطبية ، كما تتيح الاستفادة منها في دراسة سلوكيات املرض ى عبر ت

ايضا معالجة أوجه القصور في نظم تقديم الرعاية الصحية التي تتزايد تكاليفها 

بفعل النمو السكاني و متوسط ألاعمار،كما يستفيد العديد من املستشفيات في 

العالم من تقليل وقت الانتظار في أقسام الطوارئ ، ويمكن استغالل البيانات 

ذا القطاع و توظيفها لتحقيق الهدف الثالث و الخامس و السادس الضخمة في ه

 .من  أهداف التنمية املستدامة

أدى استخدام (0227البار، ) :تحليل البيانات الضخمة وتحسين التعليم

أدوات التعلم عبر إلانترنت إلى زيادة حجم البيانات،ويمكن الاستفادة من تحليلها 

لتوفير مجموعة متنوعة من الفرص والخيارات بهدف تحسين تعلم الطالب من 

خالل التعلم التكيفي أو التعليم القائم على الكفاءة، مما ينتج عنه تعلم 

أفضل،نتيجة لتشخيص أسرع وأكثر تعمقا تكاليف منخفضة واستخدام 

يانات املعلومات املعقدة في صنا القرارات وتحديد السياسات،وتوفر هذه الب
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أدوات فعالة لقياس أداء الطالب،ما يساعد في تحقيق الهدف الرابا من أهداف 

 .التنمية املستدامة

 الذكاء سوق  يشهد: (0222عبد هللا موس ى، ) الاصطناعي الذكاء :املطلب الثاني

 في كبير بشكل ثةاملنظمات الحدي تستثمر حيث الحالي، الوقت في ازدهارا الاصطناعي

 و Amazon و GAFA من  كل خصصت وقد املجال، هذا في والتطوير البحث

Facebook و Apple و Googleباإلضافة إلى عدة لديها، املهندسين من آالف عدة 

 أو املال، من سواء أي جهد، منها يدخر ال الدول  بعض كذلك الدوالرات، من مليارات

 الاصطناعي،فمثال الذكاء أبحاث ازدهار نحو ثيثالح السعي في البشرية القدرات من

 . 2015 عام يورو مليار 2.0فرنسا  استثمرت

للذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق  :الاستخدامات نذكر أبرز  في ما يلي 

 :أهداف التنمية املستدامة

 مكانا الحكومات قطاع يعتبر (21-20عبد هللا موس ى، الصفحات ) :الحكومات

 مثاال املتحدة العربية دولة إلامارات ضربت وقد الاصطناعي، الذكاء لتطبيقات مثاليا

 ذكاء من استفادة أيما التي تستفيد إلالكترونية الحكومة برامج من العديد تطوير في

 ويرى  الاصطناعي الذكاء حكومات عليها تقوم التي عملياهها؛الفكرة إدارة في آلالة

 بعض أتمتة أجل من الاصطناعي الذكاء محددة من مفاهيم نطبق سوف أننا البعض

 الخدمات بمستوى  الارتقاء بهدف استبداله تماما من بدال الحكومي العمل جوانب

 من الحكومات تستفيد أن املمكن وفاعلية ومن كفاءة أكثر تكون  وأن تقدمها التي

 ألاعمال والصحة من الكثير وأتمته ةمثل إلادار  املجاالت من مجموعة في ذلك

 ألامن والعدالة و خدمات الطوارئ و وحاالت التعليم والنقل الاجتماعية و والرعاية

  .املعامالت

فتقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الحكومات من تحقيق جميا أهداف 

التنمية املستدامة خاصة إذا تم استخدامها بكفاءة عالية و تسخير إلامكانيات 

 (72عبد هللا موس ى، صفحة ). الزمة لذلكال

 مهنة أصحاب من الكثيرون (246-217الهنداوي، الصفحات ) :القانوني املجال

 ون يقض فهم الرتابة  هائال من قدرا تتضمن بأعمال يقومون  ، املحامي مساعد
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 التوثيق  عملية القضائية وفي الدعاوى  ومواد الخطابات مئات دراسة في ساعات

 هذه أصبحت ألاكمل ، الوجه على الوظيفة هذه الاصطناعي الذكاء يؤدي سوف

 املهام هذه ألداء الاصطناعي الذكاء واستخدام البشري  العقل تفوق طاقة الوظيفة

 ال قد منا فمن واتساقها؛ النتائج عةسر  من ويزيد املشقة هذه الروتينية سوف يقلل

من  20و20،28،22ذلك؟ و خاصة انها تعمل على تحقيق ألاهداف  في يرغب

 .الاهداف العاملية للتنمية املستدامة

فهرسة  يتم :(72عبد هللا موس ى، صفحة ) الطب : و يشمل :القطاع الصحي

 Pub  Med Uses for Artificielبيانات قاعدة في يوم كل جديد مقال 0222

Intelligence أحدث على اطالع على تقريبا البقاء املستحيل من يجعل وهذا 

 هذه لعالج الطرق  أفضل أحد هو الاصطناعي الذكاء أن شك الطبية،وال املعلومات

 يذتنف على ألاطباء مساعدة وبالتالي املعلومات جميا خالل تحليل من املشكلة

 GAFAالويب  عمالقة عام فإن والبروتوكوالت الحديثة و الفعالة ؛ بشكل العالجات

الحالي على  العالجي الطب استبدال التنبؤي، ويمكن الطب في كبير بشكل يستثمرون

 املتصلة والبيانات ألاجهزة على يعتمد الذي التنبؤي  الطب طريق عن املتوسط املدى

أكثر فعالية ،كما يمكن  على الحصول  حليلها بهدففي ت الاصطناعي الضخمة والذكاء

 والبيانات الاصطناعي الذكاء بطبيب افتراض ي بواسطة باستمرار املريض يتصل أن

 .الضخمة

 مثاال AiCure تطبيق يعتبر (246-217الهنداوي، الصفحات ) :الصحية الرعاية

 استخدام عبر املباشرة للمالحظة الخاضا أساليب العالج ليهع نطلق ما على حيا

بينما  الدواء، تناول  أثناء الفيديو بتقنية يصور نفسه فاملريض الذكية  الهواتف

 يتم كما للدواء  الجسم على امتصاص للتأكيد التصوير تقنية التطبيق يستخدم

 .مريض كل حاجة حسب أخرى  وأدوات تحفيزية آنية، راجعة تغذية إنشاء

 (246-217الهنداوي، الصفحات ) :الحيوية والتكنولوجيا النانو روبوتات

 الدم إلعادة إلى مجرى  إدخالها يمكن الصغر بالغة روبوتات عن عبارة النانو روبوتات

 الحفاظ على نم يعزز  بما الذكاء فائقة بيضاء دم كخاليا العمل أو الجينات برمجة

 أن العلماء ويتوقا التجريبية  مراحلها في النانو روبوتات تزال الصحية  وال حالتنا
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 استخدامها يصبح وربما القرن، من التالي الربا خالل واقعا تصبح النانو قد روبوتات

 . معتادا أمرا

ويمكن استغالل تقنيات الذكاء الاصطناعي و توظيفها  في مجال الصحة 

 .هدف الثالث و الخامس و السادس من  أهداف التنمية املستدامةلتحقيق ال

الهنداوي، ) :املالية ألاسواق:و يشمل على سبيل  املثال :القطاع الاقتصادي

 الذكاء لتطبيقات املثالي القطاع هي املالية ألاسواق أن في شك ال (246-217الصفحات 

 يصاحبه ما وهو متزايدا، ارتفاعا يشهد العالمي املالي التداول  طناعي  فحجمالاص

 أن اليوم ندرك ونحن الصلة و كذا سرعتها ذات الفرعية في املعلومات هائلة زيادة

 الشرائية للعملة، القوة أو للسلعة، الحالي على السعر تقتصر ال التداول  بيانات

 ذات الفيديو ومقاطا إلالكتروني والبريد فيةالنقاشات الهات أيضا ذلك في يدخل لكن

أيضا و تحليلها  تعقبها يمكن البيانات هذه محتملة فكل تداول  بأي عملية الصلة

 .باستخدام الذكاء الاصطناعي و استغاللها بشكل امثل

يعتبر القطاع الصناعي الارضية الخصبة لتطبيق تقنيات الذكاء : الصناعة

ملحللة إلى الروبوتات حيث تمكن املنظمات الاصطناعي من الخوارزميات ا

الصناعية من تحقيق الكفاءة في ألاداء و إلانتاجية و كذلك الحفاظ على 

 الخ...املستويات الدنيا التي يتسبب فيها القطاع من التلوث و استنزاف للموارد 

 هذه ظهرت قد (246-217داوي، الصفحات الهن): التسويق الترويج وإلاعالنات

إلاعالنات  بكاميرا لعرض مدعومة إلكترونية  دعائية ملصقات صورة في التكنولوجيا

 إحدى السيارات؛ عن إعالنا تعرض فإنها أمامها، رجل صورة الكاميرا تلتقط عندما

 املثال، سبيل على العطور  أحد عن إعالنا تعرض سوف أنثى صورة تلتقط وعندما

 تطويرها تم ما إذا إلاعالنية الحمالت مجال في كبيرا تقدما التقنية تعتبر فهذه

  .الخصوصية عن الحديث مسألة التقنية هذه تثير سوف املناسب  وبالطبا بالشكل

 نرى  الءالعم تجربة إدارة في :(77-71عبد هللا موس ى، الصفحات ) العمالء عالقات

 القرن  نهاية في لبعض التطورات الرئيسيةCRMالعمالء  عالقات إدارة خضوع

 من أن هنا أدركت الشركات إلالكترونية، والتجارة إلانترنت مواقا ظهور  ما العشرين

عالقات العمالء،  إدارة إلى أدى الوعي يعودوا ينتمون إليهم هذا زبائنهم لم" أنهم ظنوا
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بشكل  تستند والتي العمالء، ملعرفة بيانات قواعد بناء ألانظمة هذه تضمنت وقد

 فعالية وألاكثر ألاسهل واملعامالت،واصبح من  املبيعات أنظمة من بيانات إلى أساس ي

 النهج هذا أدى وقد ذلك، إلى وما الفيديو ومقاطا الصور  مثل املحتوى، مشاركة

 نطاق لك بتوسيا حالاجتماعية، و التي تسم CRM العمالء  لظهور عالقات الجديد

 خالل من CXMالعمالء  تجربة إدارة نحو كبيرة خطوة واتخاذ العمالء عالقات إدارة

بين  يجما ما العميل و غالبا ما الاصطناعي للتفاعل والذكاء التحليلية العمليات

الذكاء  حلول  أو للبيانات التعديني التحليل عمليات عبر البيانات تحليل خوارزميات

 . الذاتي تعلملل الاصطناعي

 تكنولوجيا تزال ال (246-217الهنداوي، الصفحات ) :القيادة ذاتية السيارات

 معقول  قدر لديها تتطلب آالت أنها شك وال ألاولى، مراحلها في القيادة ذاتية السيارات

 بخاصية إلادراك كاميرات املزودةال إلى الحركة استشعار أجهزة من بدءا الذكاء  من

 لضمان آلالي فئة التعلم ضمن القيادة ذاتية السيارات تصنف عقول  املكاني، و

 أجهزة الكمبيوتر فيها تقتصر ال التي املرحلة إلى الوصول  علينا السير، أثناء ألامان

 والعوامل غير بل حولها، املحددة املادية العوامل إدراك على للسيارات املشغلة

البشريين  للسائقين العشوائية ألافعال عن والناتجة بها التنبؤ يصعب التي املحددة

 .ألاقل الطريق على سيشاركونها الذين

 و Appleاملصالح  أصحاب يقوم :(86عبد هللا موس ى، صفحة ) الذكي املنزل 

،Google ويستطيعون  دين ألاذكياء،مساع بتطوير وغيرهم ومايكروسوفت

 بشكل موجودين يكونون  وسوف وغيرها، واملشورة التوصيات خالل من مساعدتنا

 . الاصطناعي املنزلية،فالذكاء لألتمتة منازلنا كدعم متزايد في

إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الاقتصادي على سبيل 

جميا أهداف التنمية املستدامة املثال ال الحصر يمكن من العمل على تحقيق 

 .بطرق فعالة و أكثر فاعلية
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أهمية الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة في تحقيق  :املبحث الرابع

 .هدف التعليم الجيد 

يعتبر الهدف الرابا من أهداف التنمية املستدامة و هو التعليم الجيد من 

تحققه يمكن تحقيق كافة بين أهم ألاهداف العاملية للتنمية املستدامة و ب

 .ألاهداف ألاخرى 

 على تعتمد التي التعلم أنظمة من جدا قليل استخدام عدد الا انه يتم

 املنازل على أو الفصول الدراسية في الاصطناعي البيانات الضخمة الذكاء تكنولوجيا

 البيئة أن واضحا كبيرة ؛و قد بات التعليم على التأثير إمكانية أن من الرغم

 املتكررة والكتب واملحاضرات الثابتة الدراسية الفصول -  الحالية ليميةالتع

ملتطلبات  التأهيل وال املجتما خدمة على قادرة غير الثابتة  املطبوعة املدرسية

 التكنولوجيا يستخدمون  الذين خاصة لألعخاص مالئمة غير املستقبل حيث تعتبر

 .متناهية بسرعة ون يتعلمون ويعمل الرقميون  فاملواطنون  يومي  بشكل

 الذكي التعليم أنظمة :املطلب الاول 

 أنظمة بأنها ITS ب اختصارا املعروفة الذكية التعليم أنظمة هافنر كاتي تعرف

 بتتبا النظام يقوم حيث الاصطناعي الذكاء عنصر على تعليمية تحتوي  برامج تضم

 أداء عن اتمعلوم خالل جما من وذلك ألامر تطلب كلما وإرشادهم الطالب أعمال

 متعلم، كل لدى والضعف القوة نقاط يبرز أن يمكن كما حدة، على طالب كل

 (0222خديجة، ) املناسب الوقت في له الالزم الدعم   وتقديم

 قواعد ولها الحاسوب على معتمدة تعليمية نظم بأنها الرتيمي يعرفها كما

 )تدريسه يتم ما تحدد( للمحتوى التعليمي رفيةمع قواعد أو مستقلة، بيانات

استخدام  وتحاول  )التدريس كيفية تحدد وهي( التعليم استراتيجيات إلى باإلضافة

 حتى وقوته ضعفه مواطن وتحديد املواضيا فهم على املتعلم قدرة عن استنتاجات

 الذكي التعلم نظام ،ويتكون (0222قاسم، ال)ديناميكيا  التعلم   عملية تكييف يمكنها

 :التالية املكونات من

 .تعلمه أو تقديمه املراد التخصص ي املنهج التعليمي باملجال خاصة معرفة -

 .التعليم باستراتيجيات تتعلق معرفة املتعلم و عن معرفة -
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، 0229خوالد، ) :الاصطناعي الذكاء على املعتمدة التعليم برامج خصائص

 (200-200الصفحات 

 سنحاول  الاصطناعي الذكاء على املعتمدة التعليم برامج لخصائص التطرق  قبل

 : له العامة الخصائص عرض

 .الجديدة والظروف للمواقف السريعة الاستجابة على القدرة-

 .واملعقدة الصعبة الحاالت ما التعامل على القدرة -

 .املعلومة غياب ما الغامضة املواقف ما التعامل على القدرة -

 .املعروضة الحاالت لعناصر النسبية ألاهمية تمييز على القدرة -

 .جديدة مواقف في وتوظيفه القديمة الخبرات استخدام على القدرة -

 .املختلفة ألامور  الستكشاف والخطأ التجربة استخدام على القدرة -

 .املعروضة املشاكل حل في الذكاء استخدام -

 .وإلادراك التفكير على القدرة -

 .وتطبيقها املعرفة اكتساب على القدرة -

 .القرارات إلتخاذ املعلومة تقديم على القدرة -

 .السابقة والخبرات التجارب من والفهم التعلم على لقدرةا - 

 

 طريق عن تعلم برنامج أي في تتوافر أن يجب خصائص ستة تحديد ويمكن

 التدريس برامج عن تميزه ITS الذكية برامج التدريس خاص وبشكل ICAL مبيوترالك

 :وهي التقليدية

 لحظيا ر الحوا توليد. 

 املعرفية أو الداللية الشبكات. 

 الطالب نموذج 

 ألاخطاء تشخيص قواعد. 

 الطبيعية معالجة اللغة . 

 التعلم على القدرة . 

 ألانظمة تساعد :(22ويتني، صفحة ) تعليمال في الاصطناعي الذكاء وأنظمة املعلمون    

 تعمل للجميا  واحد نهج استخدام من التحرر  على الذكية املعلمين التعليمية

 تزويد في منها والاستفادة للمتعلمين، الكبيرة البيانات على تحليل التدريس منصات

 يساعدهم ما لديهم والضعف القوة ونقاط بأداء الطال  حول  املدرسين معلومات

 إرشادات وتقديم طالب لكل املهارات الدقيقة وفجوة التعلم احتياجات تحديد على
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 مساعدة هو التعليم في الاصطناعي الذكاء أنظمة من فالهدف ثم إضافية ومن

 البعض كما يعتقد وليس املطلوب، الوجه على عملهم بمتطلبات في الوفاء املعلمين

 الاصطناعي يمكن للذكاء وظائفهم ،فبينما الاصطناعي يأخذ الذكاء أن املعلمين من

 يمكن ال فإنه للطالب ، الصعبة املفاهيم يعزز  أو ألاكاديمية املهارات الطالب يعلم أن

 .من املهام  كثير في -إلانسان-  املعلم محل يحل أن

 جزء الصفية،ألن البيئة إلدارة -بشري -معلم  وجود دائما سيلزم النهاية في

مهارات اجتماعية  لألطفال يتضمن بالنسبة خاصة التعليمية العملية من كبير

 تعليم املهارات على القدرة الاصطناعي برامج الذكاء أثبتت حين ففي عاطفية، 

 والعاطفية الاجتماعية املهارات تدريس أن إال-والحساب والكتابة القراءة-ألاكاديمية

 تتوفر ال إنسانية ملسة إلى يحتاج من التعليم النوع عقيدا؛هذات أكثر يظل وألاخالقية

 .البشري  املعلم خالل من إال

املعلم  بها يقوم التي املهام بعض الاصطناعي يمكنها تتولي الذكاء الا أن أنظمة

 ما سيسمح ذلك، وغبر إلاداري  والعمل السجالت، وحفظ العالمات وضا من حاليا

إلى  طاقاههم من املزيد بتكريس والبدء والزمنية الروتينية املهام من بالتحرر  للمعلم

 جيل آلالي التدريس مساعدأعلى، مثل  تعليمية نتائج تحقق التي إلابداعية ألاعمال

 في جامعة للتكنولوجيا أستاذ استأجر التدريس، عملية في للمساعدة:واطسون 

 عبر الطالب ةأسئل على لإلجابة  العالم في له مثيل ال تدريس جورجيا مساعد

 لكن هيئة التدريس  عضو على ألاعباء من يخفف ما الدراس ي، الفصل طول  إلانترنت

 تطوير املعلمون  يحتاجو .الاصطناعي الذكاء على مبني كان روبوت واطسون  جيل 

 :مثل مهارات

 التعليم في الاصطناعي الذكاء أنظمة به تقوم أن يمكن ملا متطور  فهم. 

 تقنيات توفرها التي البيانات بتفسير لهم للسماح البحثية املهارات تطوير 

 .الاصطناعي الذكاء

 من  مساعدين معلم لكل سيكون  حيث وإلادارة، الجماعي العمل في مهارات

 .الاصطناعي الذكاء أنظمة
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 وسائل آلاالت تعتبر: أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية 

 الصعب من تجعل التي الهيكلية الحواجز من العديد على التغلب في للمساعدة

 التحديات، من عدًدا املدرسية النظم طالب،كما تواجه كل إلى املعلم وصول  ضمان

 واضحة لتطوير طرق  إلى والافتقار املعلمين، نقص الحصر ال املثال سبيل على

 تلبية أجل من يكافحون  املعلمين أفضل وحتى .العالية الجودة ذوي  معلمين

 مهارات تطوير على للتركيز وقت إيجاد أو املتنوعة لطالبهم التعليمية الاحتياجات

 لتغطية التعليم ضغوط وسط املعرفية غير ومهاراههم الطالب لدى أعمق تعلم

 (244-241، الصفحات 0222خوالد، ) .ألاساس ي

 مهام وأتمتة تبسيط خالل من يناملعلم لخبرة املجسد الاصطناعي الذكاء يوفر

 (0228مكاوي، ) :خيارات جديدة من خالل املدارس لقادة ألاساسية التدريس
(ARNETT, 2016) 

 املجسد الصناعي للذكاء يمكن الخبراء، املعلمين إلى املدارس افتقار عند 1-

 .الحاليين املعلمين فعالية نحو زيادة طويال شوطا يقطا أن املعلمين لخبرة

 احتياجات من تشكيلة ملعالجة حاجة في الخبراء املعلمون  يكون  عندما 2-

 تلبية في صعوبة يجدون  ما العالية أحياًنا الكفاءة ذوي  املدرسون  حتى الطالب،

 .لطالبهم املتنوعة التعليمية الاحتياجات

 ألاكاديمي، املحتوى  من أكثر التدريس إلى الخبراء ن املعلمو  يحتاج عندما 3-

 تلعب املعرفية الغير واملهارات التعلم العميق أن ألابحاث متزايدة من مجموعة تظهر

 قدرة الاصطناعي الذكاء و يمنح النتائج تحديد في املحتوى  إتقان جانب إلى مهًما دوًرا

 .الهامة هاراتامل هذه تطوير على الطالب مساعدة على للمعلمين أكبر

 وقادة املعلمين على يجب كتهديد، التكنولوجي التقدم رؤية بدال من 4-

 الاصطناعي والذكاء يمكن للتكنولوجيا العديدة التي الطرق  من الاستفادة التعليم

واملعلمين  الخبراء غير واملعلمين الكمبيوتر أجهزة تتمتا عملهم تحسين خاللها من

 .البعض بعضها تكمل نسبية بمزايا الخبراء

للذكاء  يمكن املكتبية، ألاعمال كثرة من يعانون  كثيرا ما فاملعلمون  5-

 والعمل للتصحيح الالزم الوقت ويقلص املهمات، هذه من بكثير يقوم أن الاصطناعي

 .للطالب من الوقت مزيد تكريس أجل من إلاداري 
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للتعلم  قليديالت إلاطار قريبا من الدراسية الفصول  تنتقل أن املتوقا من 6-

 .الحاجة حسب املصمم والذكاء الاصطناعي الروبوتات من مزيج استخدام إلى

 ذلك، وما التعليمي النظام في قيمة ألاكثر املورد الخبراء املعلمون  يعتبر -7

 تبسيط تافهة ما ليس مهمة ممتاز تعليم على طالب كل حصول  ضمان فإن

 الاصطناعي للحصول  الذكاء طريق عن التدريس من مميزة جوانب وأتمتة الابتكارات

 .الجودة عالي تعليم على الطالب جميا

 وفق املتخصصة الخدمات خيارات فإن ،نفسه الدراس ي للصف وبالنسبة -8

 تحسين على تساعد أن شأنها من الذكاء الاصطناعي تقنيات توفرها التي الاحتياجات

 الدروس تقديم في ميناملعل دور  استكمال ويمكنها الحصص خالل الطالب استمتاع

 .الطالب مهارات وتنمية لتقوية والحصص إلاضافية الخصوصية

 ما فإن املضطرد ، واملعرفي التقني والتطّور  املعلوماتي الانفجار مشكلة ثمة -9

 استنتاج على قادرة التعليمية ستكون  ألاجهزة والبرمجيات في الاصطناعي الذكاء

 للطالب الدروس وتقديمها تحديث وبالتالي معّين، وقت في املطلوبة واملهارات املعارف

 . وقدراته تلقائيا احتياجاته يناسب بشكل

 املتخصصة املعنية املتحدة ألامم وكالة بصفتها اليونسكو، كلفت: دور اليونسكو 

 إطار في 0202عام  حتى التعليم أعمال جدول  بمهمة رعاية والتعليم، بالتربية

  17 تحقيق طريق عن على الفقر القضاء ىإل الرامية العاملية املساعي
ً
 للتنمية هدفا

التنمية  أهداف من هدف أي تحقيق يمكن وال 2030 بحلول عام املستدامة

 خاص هدف ألاهداف على هذه وتشتمل .التعليم بدون  عشر السبعة املستدامة

 املنصف الجيد التعليم ضمان"إلى  يرمي الذي الرابا الهدف وهو بالتعليم،

العمل  إطار ويقدم "للجميع الحياة مدى التعلم وتعزيز فرص للجميع والشامل

 بالتعهدات والالتزام النبيل لتحقيق الهدف الالزمة إلارشادات بالتعليم الخاص

 .عليها التي ينطوي  الطموحة

الجما بين تحليل البيانات الضخمة  إلى الرامية السياسات كما يجب وضا 

والتدريس  التعليم ميادين في والابتكار التجديد أجل من والتعليم الاصطناعي ،الذكاء

 على العمل وتيرة لتسريا الاصطناعي الذكاء تسخير إلى الرامية والتعلم،والسياسات
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 مدى واملناسب املنصف الجيد التعلم فرص تتيح للتعليم ومرنة ُنظم مفتوحة إنشاء

 وبناء املستدامة التنمية أهداف تحقيق في خالل ذلك من وتساهم للجميا، الحياة

 يتيحها التي الفرص من بالتعليم يتعلق ما للبشر وذلك باغتنام املشترك املستقبل

 .(27/26/0222-22اليونسكو، ) :الاصطناعي من خالل الذكاء

 التربوية السياسات في الاصطناعي للذكاء التخطيط إدراج 

 .والتعليمية

 التعليم وتوفير التعليم شؤون إلدارة طناعيالاص الذكاء استخدام. 

 املعلمين  وتمكين التدريس لتعزيز الاصطناعي الذكاء استخدام. 

 نتائجه وتقييم التعلم إلتاحة الاصطناعي الذكاء استخدام. 

 الحياة مدى التعلم فرص إلتاحة الاصطناعي الذكاء استخدام 

 .للجميا

 مالتعلي في الاصطناعي الذكاء استخدام تعزيز  
ً
  استخداما

ً
 منصفا

 
ً
 .للجميا وشامال

 الجنسين خاصة  املساواة بين لتحقيق الاصطناعي الذكاء استخدام

 .في التعليم 

 بطريقة بالتعليم الخاصة والخوارزميات البيانات استخدام ضمان 

 . وشفافة أخالقية

  :التعليم في الاصطناعي واقع الذكاء :املطلب الثاني

 كذل وما القطاعات العديد في وإلانتاجية النمو على الاصطناعي الذكاء يؤثر

 الفرد احتياجات يحقق التعليمي اليوم فالبرنامج التعليم؛ هو ملمؤ  استثناء هناك

 أدوات ويدعم املواد الرقمية، إلى الوصول  ويوفر ببعضهم، الطالب ويربط املتعلم،

 (126-022ويتني، الصفحات ) .مفيدة بطرق  الطالب ويشرك الالمركزية التعلم

 التعلم بيئات في البشري  التعلم حول  الجديدة ألافكار هذه تطبيق يتطلب

 الاستراتيجيات ذلك في البشري،بما إلادراك عن بكثير أعمق الرقمية معرفة

 صطناعيالا  الذكاء تقنيات تعتبر كبير و بشكل والنشطة الفعالة البنائية التدريسية

 ولتقديم الجديدة إلادراكية ألافكار حول هذه والتفكر التمثيل لتطوير ضرورية
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 الاصطناعي النشاط التعاوني ،فالذكاء وقياس الناس تعلم لكيفية أكثر ثراء تقدير

 الذكاء و اعتبار التعليم يمكن حيث التعليم  مجال في اللعبة قواعد يبدل سوف

 املعرفة التعلم وتوسيا على الطالب يساعد لتعليما :واحدة لعملة وجهين الاصطناعي

 الكامنة وراء آلاليات لفهم تقنيات يوفر الاصطناعي والذكاء للمجتما، املتراكمة

 .والسلوك التعلمي الفكر

 والتخصصات العلوم مبادئ تطبيق على التعليم في الاصطناعي و يقوم الذكاء

 نفس في ألابحاث نتائج من إليه لالتوص تم وما التعليمية، بالعملية ذات العالقة

 بالشكل وتحققها املبادئ هذه الذكاء الاصطناعي وأنظمة تطبيقات و توظف. السياق

 .التعليم  نواتج تحسين إلى يؤدي الذي

 في الاصطناعي الذكاء أنظمة على تعتمد التي التطبيقات من العديد هناك

تنقيب  تتبا تقنيات ومنها ،وجامعاتنا مدارسنا في بالفعل قيد الاستخدام التعليم

الطالب  سلوكيات تتبا أجل من mining dataالتعليمية  البيانات واستخراج

ما  جديدة، مستخدم واجهات الاصطناعي الذكاء مجال في الباحثون  ويستكشف

 ويمكن وحده يستطيا املعلم ال التي البيانات نقاط من العديد تحليل يمكنها من

 فيه يكافح الذي املكان حول  املزيد أكثر ملعرفة تتعمق أن الاصطناعي الذكاء ألنظمة

 تحديد في البيانات تحليل نتائج من الاستفادة فيه،كما يمكن صعوبة ويجد الطالب

 الاصطناعي الذكاء استخدام الطالب كما يمكن أيضا بها يجيب التي السرعة

 والتوصية املعرفة في الفجوات وتحديد لتنبيههم واملعلمين الطالب أولياء ما للتفاعل

 . دراسته يجب بأي موضوع

 :و تحليل البيانات الضخمة في التعليم  الاصطناعي الذكاء أهم تطبيقات

 التي الاصطناعي للذكاء تطبيقات من فئات ثالث على نركز (120-122ويتني، الصفحات )

 متعلم، لكل الشخصيون  املعلمون  :مباشر بشكل يمالتعل عملية تصميمها لدعم تم

 :ذكي افتراض ي وواقا للتعليم التعاوني، ذكي ودعم

 الفردي التدريس إلى ينظر كان لطاملا :متعلم لكل الشخصيون  املعلمون  -22

 ال لألسف، لكن والتعلم  التعليم فاعلية في الطرق  أكثر باعتباره واحد لشخص

 أن كيف يمكننا  :التالي السؤال يطرح هنا  روس،الد جميا في ذلك تحقيق ييمكن
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 املواد جميا في املتعلمين لجميا متاح الفردي للتعليم إلايجابي التأثير نجعل

الاصطناعي  الذكاء تقنيات تستخدم الذي  التعليم أنظمة فيه الدراسية؟فتأتي

ما  أفضل بشكل تتالءم التي التعلم أنشطة وتقديم البشري، الفردي التعليم ملحاكاة

 .املتعلم لدى املعرفية الاحتياجات

 على والدراسات ألابحاث نتائج وصلت:التعاوني للتعليم ذكي دعم تقديم-20

 مشروع بتنفيذ يقومون  الذين من الطالب زوج بن سواء التعاون، أن عقود مدى

 يعزز  أن يمكن عبر إلانترنت، تدريبية دورة في املشاركين الطالب من مجتما أو معا،

 ألنه يشجا فعال التعاوني التعليم إن الفردي، التعلم من أكثر التعلم ائجنت

ألاخرى،  والحلول  التفسيرات في التفكير وتبريرها، أفكارهم عن التعبير على املشاركين

يمكن  كما للمشتركين  واملعنى املعرفة وبناء البناء، الحوار خالل من الخالفات حل

 يصبح ثم ومن املتعلمين، لدى الدافا تعزيز على يعمل أن التعاوني أيضا للتعليم

 . أفضل تعلم نتائج املهمة ويحققون  ما تفاعال أكثر الطالب

خوالد، ) :ألاصيلة البيئات في التعلم لدعم الذكي و املعزز  الافتراض ي الواقع-21

 على يعمل حاسوبي تمثيل إلى راض يالافت الواقا يشير: (240-242، الصفحات 0222

 طريقه الحقيقي، فعن للعالم مشابه بشكل لحواسنا يظهر للعالم تصور  إنشاء

 ويمكن.تفاعلية وأكثر جذاب بشكل ألاذهان إلى والخبرات املعلومات نقل يمكن

 باستخدام تفاعلية محاكاة عمليات من تتكون  وسيلة بأنه الافتراض ي تعريف الواقا

املحتوى  إدارةباملكان وألافعال و من أهم انظمته  املستخدم تشعرآلالي  الحاسب

للمتعلم؛اما  كثيرة فوائد الافتراض ي للواقاالتعليمي  املحتوى  التعلم إدارة إدارة

 في الحقيقية البيئة تكرار إلى يهدف الذي الافتراض ي الواقا من نوع هو املعزز  الواقا

 مركبا عرضا يولد فهو .منها جزءا تكن لم بمعطيات افتراضية تعزيزها و الحاسوب

 بواسطة إنشاؤه تم التي الظاهري  الحقيقي واملشهد املشهد بين يمزج للمستخدم

 العقل ينطلق التعليم، في التكنولوجيا بإدماج ألامر يتعلق حينما و الحاسوب عموما

 من جزءا ما يوما كانت أشياء مبتكرة تجعل أفكارا ينتج و حدود، بال ليبدع البشري 

 .القاعدة هذه عن تخرج ال املعزز  الواقا تقنية و .محسوسا واقعا العلمي الخيال
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-124ويتني، الصفحات ) :التعليم في الاصطناعي الذكاء نماذج من تطبيقات

 ءالذكا تطبيقات بعض النماذج من إلى إلاشارة يمكن سبق ما جميا ضوء في(128

 :منها نذكر التعليم في مجال الاصطناعي

 ونمط التعلم الرياضيات منهج بن مزج تطبيق هو:الرياض ي  املفكر تطبيق-2

تتكشف  والتي طالب لكل العقلية املعالجة مراقبة التطبيق يقوم الشخص ي 

 كل لدى املنطقية املعالجة تحسن هو التطبيق من الشاشة  فالهدف على بالتدريج

 .وعخصية فورية راجعة تقديم تغذية لخال من الطالب

 الدراس ي، الفصل تواصل اجتماعي ألسئلة موقا عن عبارة :Brainlyموقع 2-

 ما املتعلمين، من تلقائية إجابات وتلقى املنزلية الواجبات أسئلة املوقا بطرح يسمح

 املوقا لدىبأنفسهم  صحيحة إجابات إلى للتوصل التعاون  على يساعد الطالب

 شبيهة صفية بيئة خلق على يعملون  الدراسية املواد في الخبراء من تنوعةمجموعة م

 .حقيقيةبال

للبحث  اصطناعي ذكاء شركة هي :التكنولوجيات للمحتوى  شركة3-

التعلم " تستخدم املحتوى، لتطبيقات حلول  وإنتاج التعليمي، والتصميم والتطوير

او  مقررات احتياجات تناسب التي املتخصصة الكتب املدرسية إلنشاء "العميق

 عخصية استنادا دراسية ومواد كتب إلنتاج خوارزميات طالب محددين، تستخدم

طابا  ذو فردي تعلم على الحصول  فرص متعلم لكل تحقق ألاساسية املفاهيم إلى

 .عخص ي

 الاصطناعي الذكاء على قائمة تدريس أدوات املوقا يوفر : Mikaموقع  4-

 الطالب زحام خضم في يفتقدون  الذين والطالب غال،الانش للمتعلمين كثيري  خاصة

 املرحلة لطالب التدريس ميكا في موقا الشخص ي ،يتخصص ذي الطابا الاهتمام إلى

 لكل يوفر حيث بالطالب، املكتظة الدراسية الحجرات في لسد الفجوات الجامعية

 تقدم من يحرزون  ما دراية على املتعلمين ويجعل به، التعلم الخاصة عملية طالب

 .الخاص لالحتياج الدروس وفقا ويعدل يومي،
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 :خاتمة

ا 
ً
إن تحقيق أهداف التنمية املستدامة هو سباق ماراثوني، وليس سباق

، ولكن عندما نصل إلى طريق مسدود، يمكن أن تساعدنا الابتكارات املغيرة 
ً
عاديا

ة لقواعد اللعبة على اكتساب قوة هائلة تساعدنا على تجاوز الصعاب بسرع

 .ومدى غير مسبوقين

فاألنظمة العاملية تتجه اليوم أكثر فأكثر نحو استخدام أدوات الذكاء 

الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة   الذي يرتكز على صناعة املعرفة لتأمين 

 . الاستمرارية والنجاح في عالم منافسة ال يرم 

نات الضخمة  إن الاستثمار في مجاالت الذكاء الاصطناعي و تحليل البيا 

البحث والتطوير والابتكار ملنتجات ذكية يرتكز على الاستخدام ألامثل ألدواهها  عبر

ويحقق إلازدهار والنمو املستدام لكافة  ،تمكن من دخول منظومة العوملة الجديدة

 الى تحقيق أهدافه التنموية الشاملة واملستدامة 
ً
 .القطاعات وصوال

صطناعي و تحليل البيانات الضخمة  في ان وجود إستراتيجية للذكاء الا 

الهدف الرابا من أهداف  التعليم مبادرة ضرورية لتسريا التقدم نحو تحقيق

التنمية املستدامة التي تستشرف وتتطلا فيها إلى مواكبة التقدم والتطور 

التكنولوجي ودخول الثورة الصناعية الرابعة بكل قوة، والانفتاح على كافة 

 .ا الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسياسيةمجاالهها وأبعاده

الفيزيائي ستيفن هوكينغ  العالم قال wwww.reddit.comفي لقاء على موقا

يجب تشجيا الطالب : بخصوص الذكاء الاصطناعي و ألافكار التي يقدمها لطالبه

له و  ليس على ابتكار الذكاء الاصطناعي فقط بل أيضا ضمان الاستعمال النافا

كنتيجة يجب وضا الخصائص املوضوعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحت 

 (24، صفحة Ertel) .التجربة في اشارة ملا يسمى اليوم بأخالقيات الذكاء الاصطناعي

 العملية ويرتط فيو تحليل البيانات الضخمة   الاصطناعي الذكاء أهمية إن

 يمكن ال و العمل هذا مثل يتعدىأهداف التنمية املستدامة  التعليمية و تحقيق

 :التوصيات التالية إيجاز يمكن ولكن الورقة، هذه عرضه في
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  العمل على تنمية مستدامة ومبرمجة لقطاع الذكاء الاصطناعي في التعليم

ات الاقتصادية و الذي بدوره سيكون رافعة إستراتيجية لتنمية كافة القطاع

  . 0202تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ألجندة 

 الناس لخدمة الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة الذكاء تسخير ضرورة 

 .لتحقيق أهداف التنمية املستدامة البشرية القدرات وتعزيز

 والتعليمية التدريسية العملية في الاصطناعي الذكاء ونماذج تقنيات دمج 

 . عليها والطلبة ملعلمينا وتدريب

 والتعليمية التدريسية العملية في الاصطناعي الذكاء ونماذج تقنيات دمج 

 .عليها والطلبة املعلمين وتدريب

  دعم إنشاء شركات البرمجة ألنه أمر أساس ي إلستمرارية نمو وتطور الاقتصاد

و الحجر فشركات البرمجة هي العمود الفقري لالقتصاد الرقمي وألاخير ه ٬الرقمي

 ألاساس للذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة 

  ٍتطوير وتحفيز الشركات الناشئة(Startups) واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 .املحلية 

 مجال في متخصصين طلبة تكوين على التعليمية و الجامعية املؤسسات تجنيد 

 املؤسسات على يجب كما الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة ، الذكاء

 باآلثار ألاعمال ومنظمات املؤسسات وتوعية التكنولوجية الثقافة نشر الجامعية

 .إلخ...الدراسية ،ألايام املؤتمرات،امللتقيات،الندوات خالل من الايجابية

 الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة  الذكاء استخدام في الاستثمار زيادة

نحو الابتكار والتطوير والتخصصية في  توجيه الاستثمارات الوطنية وألاجنبية

 .إطار مختلف استعماالهها

  في الاصطناعي و تحليل البيانات الضخمة الذكاء تطبيقات انتهاج ضرورة 

تحقيق أهداف التنمية  القرارات صنا مجال في واستخدامها ألاعمال منظمات

 .املستدامة
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  ليل البيانات الاصطناعي و تح الذكاء واستخدام لتطوير الدولي التعاون

 .الفجوة الرقمية من للحّد  الضخمة

 : قائمة املراجع

 دار (: فريق دار الفاروق للترجمة، املترجمون . )الذكاء الاصطناعي. ويتبي بالي

 (.0228)الجيزة مصر. الفاروق لالستثمارات الثقافية

 مركز الدراسات الفقهية : التنمية الاقتصادية املستدامة".. أحمد جابر بدران ،

 .(0224)مصر ". .الاقتصادية

 الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر. احمد حبيب بالل عبد هللا موس ى :

 (.0229. )القاهرة مصر. املجموعة العربية للتدريب والنشر

 التنمية التعليمية . حسن حيال الساعدي-التميمي  رائد رمثان حسين

 (.0202)عمان. دار الصفاء للنشر و التوزيا.: املستدامة

  مكتبة لوتس الالكترونية .: مدخل الى عالم الذكاء الاصطناعي. عادل عبد النور

 (.0220)اململكة العربية السعودية. مدينة امللك عبد العزيز للعلم و التقنية

 وكالة جامعة امللك سعود : البيانات الضخمة.. عبد الوهاب حزام الغامدي

 .(0202).السعودية. للتخطيط و التطوير

 جامعة امللك .: البيانات الضخمة و مجاالت تطبيقها. ن مصطفى البارعدنا

 .(0227).السعودية. عبدالعزيز

  اسشراف  .أحمد ذوقان صالح سليم الحموري روال نايف املعايطة الهنداوي

إلاصدار )ا ستعداد ذكي ... املستقبل وصناعته ما قبل التخطيط الا ستراتيجي

 (.0227. )إلامارات العربية املتحدة. لتوزياقنديل للطباعة و النشر و ا(.: 22

 برنامج ألامم و مؤسسة محمد بن راشدآل /املكتب إلاقليمي للدول العربية

دبي، . الغرير للطباعة والنشر.: استشراف مستقبل املعرفة.. مكتوم للمعرفة

 .(0228)إلامارات العربية املتحدة



292 
 

 سسة محمد بن راشدآل برنامج ألامم و مؤ /املكتب إلاقليمي للدول العربية

دبي الامارات . 0229استشراف مستقبل املعرفة (. 0229. )مكتوم للمعرفة

 .الغرير للطباعة و النشر: العربية

 كتاب جماعي (. 0229. )مجموعة من الباحثين إشراف وتنسيق أبوبكر خوالد

تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات : بعنوان

املركز الديمقراطي العربي للدراسات : أملانيا -برلين(. 22إلاصدار )ألاعمال 

 .إلاستراتيجية والسياسية والاقتصادية

 ٠٢٠٢خطة التنمية املستدامة لعام : تحويل عاملنا(. 0220. )الامم املتحدة . 

  توافق بيجين بشأن . اليونسكومنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

: التخطيط التربوي في عصر الذكاء الاصطناعي: عي والتعليم الذكاء الاصطنا

. منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة: مجال التعليم ريادة التقدم في

 (.27/20/0229-20.)فرنسا

 ،الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام(. 0228, 22 22. )تشيساب لي .ITU 

News MAGAZINE 01/2018 

 الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي (. 0227, 22 22. )كيستيفن إيبارا

 مقال بعنوان التعجيل بأهداف التنمية املستدامة من خالل الذكاء

 .ITU News MAGAZINE 01/2017. الاصطناعي

  مجلة . الذكاء الاصطناعي على أبواب التعليم،. مرام عبد الرحمان مكاوي

 .(0228).  20، العدد  07القافلة، املجلد 

 دور التشريا في . املؤتمر السابا عشرملسؤولي إدارات التشريا في الدول العربية

 .بيروت( . 0228)املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية: تحقيق التنمية

 من 0202, 22 20تاريخ الاسترداد (. 0202. )الخارجية الفرنسية وزارة الشؤون ، 
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-

france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/le-

developpement-durable-et-l-aide-au-developpement/objectifs-du-

developpement-durable/article/l-agenda-2030-et-les-objectifs-de-devel 
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نظم التعلم : الذكاء الاصطناعي في التعليم(. 0229. )الرتيمي محمد أبو القاسم

  :، من الجمعية الليبية للذكاء الاصطناعي0202, 22 07تاريخ الاسترداد . الذكية
www.arteimi.info/site/publication/AI%20in%20education2.doc 

 مدخل مبسط في أهم مواضيا علم الذكاء (. بال تاريخ. )فهد آل قاسم

 ، من 0202, 22 04سترداد تاريخ الا . الاصطناعي
www.myreaders.info/html/artificial_intelligence.html 

 كيف يستطيا الذكاء الاصطناعي التأثير على التعليم (. 0229. )لطفي خديجة
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https://www.new-educ.com/category/studies 

 تاريخ . تأثير الذكاء الاصطناعي على أهداف التنمية(. 0229. )محمد زهران

  ، من0202  22 24الاسترداد 
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 تم الاسترداد من(. 0202, 22 27. )ونة عالم التقنيةمد 
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 0202, 22 22تاريخ الاسترداد (. بال تاريخ. )البيانات الضخمة و التعلم املتعمق ،

 من 
https://onshr.nrme.net/detail1373450123.html 
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 :ملخص

الذي يعتبر ثمرة ههدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على التعليم إلالكتروني    

التطور التكنلوجي وثورة املعلومات التي يشهدها العالم، حيث فرض نفسه كأحد 

الطرق الحديثة املستخدمة في التعليم، ليصبح حتمية تضا املؤسسات التعليمية 

ألامر الذي دفعنا  29أمام أمر الواقا، الحتمية التي عززها انتشار وباء  كوفيد 

لكتروني في املنظومة التعليمية وأهدافه، متطلباته لتبيان مكانة التعليم إلا

 .ومعيقات تطبيقه

كما تسلط الدراسة الضوء على مجموعة من الدول ألاجنبية التي كانت سباقة    

في خوض غمار التحدي لتطبيق التعليم إلالكتروني على أرض الواقا وكافحت حتى 

ة لتجارب الدول العربية أصبحت نموذجا يقتدى به ويأخذ بنتاج تجاربها باإلضاف

 .ومن بينها الجزائر

 -متطلبات ومعيقات -التعليم عن بعد -التعليم إلالكتروني: الكلمات املفتاحية

 .تجارب رائدة
Abstract :  

   this study aims to highlight the e-learning which is the result of the 

technological evolution and the informations revolution that the word 

is targeting the e-learning has certainly imposed itself as one of the 

modern ways in education so the institutions had to face the reality 

also due to spread of the covid-19 pushed us to clarify the importance 

of e-learningin the educational system its objectives requirements and 

obstacles to its implementation. 

   Also we highlight a lot of foreing countries who were the first to go 

through the challenge to applicate the e- learning in reality and fought 

to become a role model and take advantage of their experience also we 

can take the experience of the arab countries sush as algeria.  

تجارب ونماذج رائدة على املستوى الدولي وإلاقليمي: التعليم إلالكتروني  
E-Learning: leading international and regional experiences and 

models 

 قندوز عمارة : الدكتوراه طالب 

 .البويرة، الجزائرجامعة  الحقوق،كلية 
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Keywords: e-elearning- distance learning- requirments and 

disabilities- poineering experiences 
:مقدمة  

ريق إحداث ثورة حقيقية واقعية اليمكن ألي بلد في العالم أن يتطور إال عن ط   

في مجال التعليم والعمل على تطويره، ال سيما في ظل التطور التكنلوجي الرهيب 

وثورة املعلومات  التي يشهدها العالم في آلاونة ألاخيرة حيث تحول العالم بموجبها 

 .إلى قرية صغيرة تالشت فيها الحواجز الزمنية واملكانية

ول إلى التفكير في تغيير ألانظمة التعليمية التقليدية هذا التطور دفا بالد    

واستبدالها بأخرى قائمة على التكنلوجية الحديثة والسعي لتطبيق التعليم 

إلالكتروني على أرض الواقا، هذا ألاخير لم يعد موضوع للنقاش بل أصبح يفرض 

يمية نفسه كأحد الطرق الحديثة املستخدمة في التعليم، ليضا املؤسسات التعل

أمام أمر الواقا، وذلك بفرض التطبيق الفعلي للرقمنة إلادارية والتعليم 

 .إلالكتروني وجعلها من املسلمات التي ال يمكن إلاستغناء عنها

ولعل الوضا الصحي الذي يشهده العالم عامة والجزائر خاصة املتمثل في    

تروني في وقت أصبح خير دليل على أهمية التعليم إلالك 29انتشار جائحة الكوفيد 

فيه التعليم التقليدي صعب إن لم نقل مستحيل، وفي وقت الزالت بعض الدول 

تفكر في كيفية تطبيق هذا النظام التعليمي الحديث هناك مجموعة من الدول 

كانت سباقة في خوض غمار التحدي لتطبيق التعليم إلالكتروني على أرض الواقا، 

بنتاج تجاربها لقياس مدى نجاعة هذا  حتى أصبحت نموذج يقتدى به ويأخذ

إلى أي مدى : النظام التعليمي الحديث لذا كان لزاما علينا طرح إلاشكالية التالية

 يساهم التعليم إلالكتروني في تطوير التعليم والبحث العلمي؟

( املبحث ألاول )من أجل إلاجابة على إلاجابة على إشكالية الدراسة سنخصص   

لتبيان بعض النماذج ( املبحث الثاني)لكتروني في حين نخصص ملاهية التعليم إلا

 .  الناجحة في تطبيق التعليم إلالكتروني على املستوى الدولي وإلاقليمي

 ماهية التعليم إلالكتروني: املبحث الاول 
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عرف موضوع التعليم إلالكتروني تضارب في آلاراء حول تعريفه عكس ألاهية     

نت تقريبا محل إجماع على غرار الخصائص،ألانواع، التي يحظى بها والتي كا

، غير أن تطبيقه على أرض الواقا يستلزم توفر مجموعة (املطلب ألاول )ألاهداف

الطلب ) من املتطلبات ما العمل على تجنب كل ما يمكن أن يشكل عائقا أمامه 

 (الثاني

 (أهداف تعريف، خصائص، أنواع،) مفهوم التعليم إلالكتروني : املطلب الاول 

لتعريف التعليم إلالكتروني وخصائصه بينما نخصص ( الفرع ألاول )نتطرق في    

 .للحديث عن أنواع وأهداف التعليم إلالكتروني( الفرع الثاني)

 تعريف التعليم إلالكتروني وخصائصه: الفرغ ألاول 

هناك اختالف كبير بين الباحثين في استعمال : تعريف التعليم إلالكتروني: أوال

فمنهم من يعرفه على  e-learning))املسطلحات حول تعريف التعليم إلالكتروني 

أنه عملية إلايصال والتواصل بين ألاستاذ والطالب عن طريق التفاعل بينهما من 

 .إلخ...خالل وسائل التعلم إلالكترونية كالدروس إلالكتروني، الكتاب إلالكتروني

لذي يشترط فيه استخدام الوسائط كما آخرون على أنه نوع من التعليم ا   

إلالكترونية في إلاتصال بين ألاساتذة والطلبة، وبين الطلبة أنفسهم وبينهم وبين 

 .1املؤسسة التعليمية برمتها

بأنه أي استخدام لتقنية  horton and horton))في حين يعرفه هورتن وهورتن    

 (fallon and brown)ن   الويب وألانترنت ألحداث التعلم، وترى كل من الن وبراو 

أن التعليم إلالكتروني مصطلح عالمي حديث للتعليم والتدريب الذي يتم تقديمه 

بأنه طريقة ابتكارية  (khan)بالحاسب املعتمد على الشبكات، كما يعرفه خان 

إليصال بيئات التعلم امليسرة والتي تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية واملتمركز 

                                                             
، (لتعليم إلالكترونيا) مناهل مصطفى العمري وآخرون، واقا ومتطلبات وسائل التعليم الحديثة 1

 .09، الصفحة 0227مجلة الدنانير ، العدد التاسا، 

 



297 
 

فرد في أي مكان وزمان، عن طريق الانتفاع من الخصائص  على املتعلم  ألي

 .1واملصادر املتوفرة في العديد من التقنيات الرقمية

من خالل التعاريف السابقة يمن تعريف التعليم إلالكتروني على أنه نظام    

تعليمي تستخدم فيه التقنية وشبكات ألانترنت إليصال املعلومة للمتعلم بأقصر 

يتجاوز بموجبه كل الحواجز الجغرافية وحتى الظروف الطارئة وقت وأقل جهد 

 .التي تعرقل سير التعليم التقليدي كاألوبئة مثال

يتميز التعليم إلالكتروني عن غيره من أنماط : خصائص التعليم إلالكتروني: ثانيا

 :التعليم التقليدية بمجموعة من الخصائص املرتبطة بطبيعته نوجزها في ما يلي

ونقصد بها إمكانية الوصول إليه في أي وقت وأي مكان من دون : الكونية ( أ

 أي عائق

بحيث ال يقتصر على فئة معينة من الناس، كما يمكن : الجماهيرية ( ب

 للمتعلمين التفاعل من أماكن محتلفة في وقت واحد

حيث يالئم حاجات كل متعلم ويلبي رغباته ويتماش ى ما مستواه : الفردية ( ج

قدم في البرنامج أو التعلم وفقا لسرعة التعلم عند العلمي، إذ يسمح بالت

 كل فرد

أي تكامل كل مكوناته وعناصره ما بعضها البعض لتحقيق : التكاملية ( د

 .2أهداف تعليمية محددة

 أنواع التعليم إلالكتروني وأهدافه: الفرع الثاني

 نطرق ألنواع التعليم إلالكتروني أوال ثم نبين أهدافه ثانيا

                                                             
، الطبعة ألاولى، (املفهوم والتطبيق)ابراهيم بن محمد عسيري، عبد هللا املحيا، التعليم إلالكتروني   1

 . 04، الصفحة 0222مكتبة التربية العربي، السعودية، 
رح في ضوء الكفايات إلالكترونية الكتساب بعض أروى وضاح درعان الوحيدي، أثر برنامج مقت 2

مهاراهها لدى طالبات تكنلوجيا التعليم، رسالة ماجستير،  كلية التربية، الجامعة إلاسالمية، 

 .  00-00، الصفحة 0229غزة،
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يمكن تقسيم التعليم إلالكتروني وفقا ملعيارين هما : عليم إلالكترونيأنواع ال: أوال

 (.ب)ومعيار التزامن ( أ)معيار نسبة استخدام التقنية 

 أنواع التعليم إلالكتروني حسب نسبة استخدام التقنية  ( أ

يمكن تمييز نوعين أساسين للتعليم إلالكتروني حسب معيار نسبة استخدام    

 :هماو ( ألانترنت) التقنية

وهو ببساطة ذلك النوع الذي يعتمد على  :التعليم إلالكتروني بالبرمجيات( 2.أ

إستخدام الحاسوب دون الحاجة إلى أنترنت وال يشترط من الطالب سوى إتقانه 

ملهارات حاسوبية بسيطة، ويتم هذا التعليم في القاعات الخاصة بالتدريس أو أي 

التخزين املوجودة على الحاسب  مكان وفي أي وقت، ويكون باستخدام وسائط

، عن طريق مجموعة من البرامج مثل (DvD-VSR-ROM-CD)الشخص ي مثل

، وبرنامج العروض التقديمة (simulation programs)برنامج املحاكات 
.(presentations programs)  

بالرجوع لهذا النوع من التعليم نجده  :التعليم إلالكتروني باستخدام ألانترنت( 0.أ

أو التدريس  (on line  learning)حمل عدة مصطلحات منها التعليم عبر الشبكاتي

ستخدام الى مستويات ، حيث يعتبر هذا النوع أع(on line teaching)عبر الشبكات

عتمادا كليا كمصدر للتعليم والتعلم، ات في التعليم والتي يعتمد عليها شبكة ألانترن

ويكون عندما يمزج  (partialy online)زئيوينبثق عنه نوعين هما الاستخدام الج

في الحصة بين التعليم التقليدي في جزء واستخدام نظم إلاتصال إلالكتروني في 

 fully)جزء آخر من ألانشطة، أما الثاني فهو الاستخدام إلالكتروني الكلي 

online)  الذي تستخدم فيه أنظمة التعليم إلالكتروني مئة باملئة والذي جاء

، (chatting)، ومن بين تطبيقاته نجد املحادثات 1فهوم التعلم عن بعدكتطور مل

 .(video conference)ومؤتمرات الفيديو 

                                                             
وفاء طهيري، واقا امتالك ألاستاذ الجامعي ملهارات استخدام الحاسوب تكنلوجيا املعلومات وتقبله  1

، رسالة ماجستير، كلية العلوم -دراسة ميدانية بجامعة املسيلة  -ج التعليم إلالكترونيلفكرة دم

 .90، الصفحة 0222/0222إلانسانية، جامعة باتنة،
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 أنواع التعليم إلالكتروني حسب معيار التزامن ( ب

يمكن تقسيم التعليم إلالكتروني حسب هذا املعيار إلى تعلمي إلكتروني متزامن، 

 :وتعليم إلكتروني غير متزامن

وهو تعليم يجتما فيه : (synchronous)يم إلالكتروني املتزامن التعل( 2.ب

ألاستاذ ما الطالب في آن واحد، ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص، أو الصوت، أو 

الفيديو، أو كلها معا، مثل امللتقيات الافتراضية التي تنظمها الجامعات الجزائرية 

 .ثناء انتشار الوباءأو املحاضرات املباشرة في الجامعات البريطانية أ

ويكون عن طريق : (Asynchronous) التعليم إلالكتروني الغير متزامن( 0.ب

تبادل املعلومات وتفاعل ألافراد عبر وسائط اتصال متعددة ال تكون في آن واحد، 

، واملنتديات (bulltin boards) ، ولوحات الاعالنات(e-mail)مثل البريد الالكتروني 

(forums)ل غير املتزامن محرر من الزمن، إذ يمكن لألستاذ أن يضا ، فاالتصا

املصادر ما خطة الدرس على املوقا التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقا متى شاء 

ويتبا ارشادات ألاستاذ فهنا كما نرى اليوجد اتصال تزامني، وعلى العموم يتم 

 .1استخدام كال الصنفين حسب الحاجة واملتطلبات

 تعليم إلالكترونيأهداف ال: ثانيا

يمكن تحقيق مجموعة من ألاهداف وامليزات عن طريق تطبيق نظام التعليم 

 :إلالكتروني نوجزها في ما يلي

توفير بيئة تعليمية تعلمية غنية وتفاعلية متعددة املصادر من خالل  ( أ

تقنيات إلكترونية حديثة، وتساهم في تنمية مهارات الطالب في مجال 

 .مات في التعليماستخدام تقنية املعلو 

                                                             
 .00ابراهيم بن محمد عسيري، عبد هللا بن يحيى املحيا، املرجا السابق،الصفحة 1



300 
 

تطوير دور املعلم والطالب في العملية التعلمية حتى يتواكب ما التطورات  ( ب

املستمرة، وإزالة كل العوائق التي تقف في وجهه  العلمية والتكنلوجية

 .1التحصيل وإلانجاز بتوفير طرق إبداعية تساعد على إثارة دافعية املتعلم

لتعليمية ما تخفيض ألاعباء تجاوز قيود املكان والزمان في العملية ا ( ت

إلادارية للمقررات الدراسية من خالل الاستفادة من الوسائل و ألادوات 

 .إلالكترونية في ايصال املعلومة

 .توفير تعليم ذاتي ومستمر ما سد النقص في ألاساتذة املتخصصين ( ث

تشجيا التواصل بين منظومة العملية التعليمية وتعزيز العالقة بين  ( ج

 .سة التعليمية وبين املؤسسة التعليمية واملحيط الخارجيالبيت واملؤس

نشر ثقافة التعلم والتدريب الذاتي في املجتما وتنمية قدرات املتعلمين  ( ح

 .2بأقل تكلفة

 املتطلبات واملعيقات: مكانة التعليم إلالكتروني: املطلب الثاني

نتطرق ألهميته  التعليميةمن أجل معرفة مكانة التعليم إلالكتروني في املنظومة    

التي ال حصر لها، دون أن يخفى علينا أن له بعض السلبيات  هيجابياتإبتبيان 

، وبغض النظر عن (الفرع ألاول ) لكنها ال تعتبر سوى آثار جانبية يمكن معالجتها 

إلايجابيات والسلبيات فإن تطبيق التعليم إلالكتروني على أرض الواقا يحتاج إلى 

أن تحول ما العمل على إبعاد كل املعيقات التي يمكن مجموعة من املتطلبات 

 .(الفرع الثاني)دون التطبيق الحقيقي له

 

                                                             
وني في الجامعات الفلسطينية كما طارق حسين فرحان العواودة، صعوبات توظيف التعليم الالكتر 1

يراها بغزة كما يراها ألاساتذة و الطلبة، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجيستير، كلية التربية، جامعة 

 .27-20، الصفحة 0220ألازهر غزة، 
حيدر حاتم العجرش، التعلم إلالكتروني رؤية معاصرة، الطبعة ألاولى، مؤسسة دار الصادق  2

 .00-00، الصفحة 0227، الثقافية، العراق
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 إيجابيات التعليم إلالكتروني وسلبياته : الفرع ألاول 

 إيجابيات التعليم إلالكتروني : أوال

التي ال حصر لها والتي تساهم  مميزاتهية التعليم إلالكتروني من خالل تظهر أهم

 لحال في تطوير التعليم العالي ونذكر منها على سبيل املثال ال الحصر مابطبيعة ا

 :يلي

عاتق ألاستاذ توفير الوقت والجهد حيث يقلل من ألاعباء امللقات على  ( أ

الطلبة من التواصل ما بعضهم البعض وما  واملؤسسة، كما يمكن

 ألاستاذ ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم باملساواة دون خجل أو 

 .1تردد في طرح ألاسئلة

تخطي فارق الزمان وحاجز املكان حيث يمكن التعلم في أي وقت وأي  ( ب

 .مكان ورغم أي ضرف طارئ 

يوفر مادة تعليمية متنوعة تساعد على تجاوز الفوارق الفردية بين  ( ت

 .2الطالب فكل طالب يتدرج في التعليم حسب مستواه

ة يؤدي إلى عوملة توظيف التعليم إلالكتروني في العملية التعلمي ( ث

التعليم ويساعد على بناء املقررات الدراسية وفق معايير علمية 

محددة تخدم الجميا، كما يساعد على ارتفاع مستوى التحصيل 

 .3الذاتي بطريقة كبيرة ما اتساع افق التفكير لدى الطالب

سهولة الوصول إلى ألاستاذ خارج أوقات العمل الرسمية وإمكانية  ( ج

الستفساراته من خالل البريد الالكتروني حيث ال إرسال الطالب 

 .يكون ألاستاذ مقيد فقط بمكتبه

                                                             
محسن علي عطية، املناهج الحديثة وطرائق التدريس، الطبعة ألاولى، دار املناهج للنشر والتوزيا،  1

 .004، الصفحة 0220ألاردن، 
 . 00أروى وضاح درعان الوحيدي، املرجا السابق، الصفحة  2

الطبعة ألاولى، دار الفكر  وليد سالم محمد الحلفاوي، التعليم إلالكتروني تطبيقات مستحدثة، 3

 .00، الصفحة 0222العربي، القاهرة، 
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عدم الاعتماد على الحضور الفعلي الالزم في التعليم التقليدي، وهذا  ( ح

يساعد الطلبة املوظفين الذين ال يمكنهم الالتحاق بالحصص في 

املكان والزمان املخصص لها عكس التعليم الالكتروني الذي يتيح 

 .1لحضور من أي مكان وفي أي زمانا

كأحد  -ولعل أهمية توظيف التعليم إلالكتروني في العملية التعلمية    

أثبت فعالية متناهية الدقة حسب العديد من املهتمين -املستحدثات التكنلوجية 

باملجال، تظهر وبشكل واضح جدا في الوقت الراهن بسبب الوضا الصحي الذي 

، حيث (corona-virus-disease19)ل في انتشار الجائحة يشهده العالم واملتمث

أصبح التعليم التقليدي الحضوري صعب جدا إن لم نقل مستحيال، أدى لشل 

املؤسسات التعليمة ملدة سنة كاملة لحد كتابة هذه ألاسطر، ليكون التعليم 

يمي إلالكتروني هو املنقذ الذي مكن املؤسسات من مواصلة السير في البرنامج التعل

بشكل عادي، رغم بعض املعيقات التي حالت دون التطبيق الفعلي لهذا النظام 

في بعض الدول منها الجزائر نتطرق لها في الفرع الثاني من هذا املطلب ونحاول 

 .اقتراح بعض الحول لتجاوزها

 سلبيات التعليم إلالكتروني:ثانيا

ك أننا نقلل من شأن هذا عندما نقول سلبيات التعليم إلالكتروني فال يعني ذل   

النمط في التعليم، وإنما هو مجرد تبيان لبعض ألاثار الجانبية السلبية التي قد 

تصاحب تطبيق هذا النظام على أرض الواقا، هذه السلبيات قد تكون في تجارب 

حديثة لبعض الدول يمكن تجاوزها ما الوقت، و من بين هذه السلبيات نذكر ما 

 :يلي

تاذ كمرشد تربوي وتعليمي، ودور املؤسسة إضعاف دور ألاس ( أ

 .التعليمية كنظام اجتماعي مهم في التنشئة الاجتماعية

                                                             

  00.1-00أروى وضاح درعان الوحيدي، املرجا السابق، الصفحة 
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ظهور العديد من ألانماط التعليمية برعاية شركات تجارية غير  ( ب

مؤهلة علميا وثقافيا ملهمة التعليم هدفها تحقيق الربح املادي على 

 .حساب مصلحة الطالب

، مثل 1يقات التعليم إلالكترونيالعمر الزمني القصير لبعض تطب ( ت

املجاني فرغم ألاهمية الفائقة له في إنجاح التظاهرات  zoomتطبيق 

العلمية والتعليم عن بعد، غير أنه يتيح إمكانية التواصل دون 

انقطاع ملدة يوم واحد فقط، أما بعدها فينقطا البث بشكل متكرر 

ديد دقيقة فقط، حيث يتوجب إعادة الدخول من ج 42بمرور 

للغرفة وهذا ما يعيق نوعا ما السير الحسن للتظاهرات العلمية 

 .الدولية والوطنية

التركيز على الجانب املعرفي أكثر من الجانب املهاري ، ما التركيز على  ( ث

 .حاستي السما والبصر فقط دون الحواس ألاخرى 

املبالغة في توظيف التقنية في املؤسسة التعليمية والحياة اليومية  ( ج

  .2ؤدي إلى امللل من الوسائط وعدم الجدية في التعامل معهاقد ي

 الفرع الثاني متطلبات تطبيق التعليم إلالكتروني ومعيقاته

من أجل تطبيق نظام التعليم إلالكتروني على أرض الواقا البد أن تحرص    

املؤسسة التعليمية ما املصلحة التقنية املختصة على املرور بعدة مراحل، تبدأ 

ضا خطة واضحة املعالم تعرف من خاللها املشروع وأهدافه، ثم تنشر الوعي من و 

 .3بين ألاستاذة والطلبة بماهية التعليم إلالكتروني وأهميته

                                                             
 .202وفاء طهيري، املرجا السابق، الصفحة  1
 .00حيدر حاتم العجرش، املرجا السابق، الصفحة  2
لكتروني واملراحل الواجب إتباعها، أنظر، ابراهيم للتفصيل أكثر في دور إلادارة أثناء تبني التعليم إلا  3

 .78-00بن محمد عسيري وعبد هللا بن يحيى املحيا، املرجا السابق، الصفحة 
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بعدها تعمل على تجهيز البنية التحتية ما توفير ألاجهزة والبرمجيات الالزمة، ثم    

في التحكم بالتقنية،  تقوم بتنظيم دورات تدريبية لرفا مستوى ألاساتذة والطلبة

مثال تطبقه في قسم واحد  -لتبدأ مباشرة بعد ذلك في تطبيق النظام بشكل تدريجي

ثم التدرج حتى تغطي جميا ألاقسام ثم يأتي التعليم عن بعد عندما تستدعي 

، وما مرور الوقت تقوم املؤسسة بتقويم نشاطها وتحسينه تدريجيا -الحاجة ذلك

 .1حتى يصبح نموذجا

خالل ما سبق يتضح أن الانتقال من نظام التعليم التقليدي إلى التعليم  من   

، وأن تعمل (أوال)إلالكتروني مرهون بتوفير الدولة أو املؤسسة لبعض املتطلبات

على التخلص من جميا املعيقات التي قد تحول دون التطبيق الفعلي والفعال 

لول التي يمكن أن تفي ، عن طريق مجموعة من الح(ثانيا)للتعليم إلالكتروني

 (.ثالثا) بالغرض

 متطلبات تطبيق التعليم إلالكتروني: أوال

 :تطبيق التعليم إلالكتروني يتطلب توفر مجموعة من املتطلبات نوجزها في ما يلي 

حيث يتطلب تجهيز كافة مرافق الجامعة  (:البنية التحتية) متطلبات مادية  (أ

كل مرافق الجامعة بشبكة أنترنت داخلية بأجهزة الحاسب آلالي وملحقاته وربط 

يجب أن تكون عالية القدرة لضمان قدرة نقل عالية تضمن تنزيل املناهج 

والتطبيقات وتبادل البيانات أثناء التطبيق التفاعلي ، باإلضافة إلى توفير 

                                                             
مصطفى يوسف كافي، التعليم إلالكتروني والاقتصاد املعرفي، دون رقم الطبعة، دار ومؤسسة رسالن  1

 .02-02، الصفحة 0229للطباعة والنشر، دمشق، 
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البرمجيات التعليمية والتطبيقات الخاصة بإدارة التعلم وإدارة املحتوى 

 .1مة التحكم والسيطرة واملتابعة للشبكةإلالكتروني، وأنظ

أهم عنصر لتطبيق التعليم إلالكتروني هو العنصر  :متطلبات بشرية وفنية (ب

البشري ال بد من توفر طاقم متخصص في الخدمات الرقمية لصيانتها وبرمجتها، 

واملساهمة في تكوين ألاستاذ للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة وإتقانه 

صميم املقرر الدراس ي الرقمي الذي يساعد الطلبة ويالئم متطلباههم، وكل ملهارات ت

ذلك ال يكون الا عن طريق تغيير جذري في تفكير ألاستاذ والطالب بإتباع 

استراتيجية للتغيير نحو هذا النظام الحديث  ووضا أسس وأنظمة إلدارة هذا 

 .2التحول وتجنب الفوض ى

ورة توفر طاقم إداري يسهر على رسم ويقصد بها ضر  :متطلبات إدارية (ج

السياسة العامة للمشروع والعمل على تيسير إلاجراءات ما مراعات سياسة 

الجامعة، ومتابعة سير إلاجراءات بشكل صحيح ما تقديم التقويم املستمر الذي 

 .3يقود لتطبيق التعليم إلالكتروني الفعال الذي يخدم العملية التعليمية

رغم توفر جميا املتطلبات السابقة إال أنها ال تكفي دون  :قيةإلارادة االحقي (د 

توفر البيئة املمكنة الداعمة لتطبيق التعليم إلالكتروني خصوصا الوعي بأهمية 

هذا النظام على جميا ألاصعدة ابتداء من إلارادة السياسية وانتهاء بإرادة املواطن 

                                                             
دراسة -الزاحي، التعليم إلالكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق حليمة 1

، رسالة لنيل شهادة املاجستير ، كلية العلوم إلانسانية والعلوم الاجتماعية، -ميدانية بجامعة سكيكدة

 .00، الصفحة 0222/0220جامعة قسنطينة،
خدام التعليم إلالكتروني في البرامج إلاثرائية هائف بن محمد بن هائف السبيعي، معوقات است 2

للطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين واملشرفين من الجنسين في منطقة مكة املكرمة، رسالة لنيل 

، الصفحة 0224شهادة املاجستير في املناهج والوسائل التعليمية، كلية التربية، جامعة أم القرى مكة، 

وي، إدارة املدرسة إلالكترونية، الطبعة ألاولى، مركز ديبونو لتعليم ، أنظر كذلك زيد منير عب02

، كذلك وليد سالم محمد الحلفاوي، التعليم إلالكتروني تطبيقات مستحدثة،  0220التفكير، عمان، 

 .292، الصفحة .00، الصفحة 0222الطبعة ألاولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .02املرجا السابق، الصفحة هائف بن محمد بن هائف السبيعي، 3
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التكنلوجي في مجال  العادي نحو السعي لتحقيق هدف الاستفادة من التقدم

 .1التعليم

 معيقات التعليم إلالكتروني: ثانيا

هناك تداخل بين املتطلبات واملعيقات لكن فضلنا تناول املعيقات بشكل    

مستقل حتى تتضح الصورة أكثر ومن بين املعيقات التي تقف حائال أمام النجاح 

 :الفعلي والفعال للتعليم إلالكتروني ما يلي

متمثلة في عدم امتالك الجميا ألجهزة الكمبيوتر وضعف تغطية : ةمعوقات مادي(أ

شبكة ألانترنت ما ارتفاع تكلفتها لدى فئة معينة، باإلضافة للتطور املستمر في 

 .تقنيات الحاسوب وبرمجياته الحاسوب ألامر الذي يتطلب مسايرهها

كتروني نظرا لقلة ألاساتذة الذين يجيدون فن التعليم إلال: معوقات بشرية(ب

خاصة في املواد املعقدة التي تحتاج إلى اللغة الجسدية أو بسبب التعامل ما 

 .2متعلمين غير متعودين على التعلم الذاتي واستخدام مهارة الحاسب آلالي

كتخوف ألاساتذة من التقليل من مكانتهم في العملية : معوقات نفسية (ج

ختصين في تكنلوجيا التعليم، التعليمية وسيطرة مصممي البرمجيات التعليمية امل

 .3باإلضافة لنظرة املجتما السلبية للتعليم إلالكتروني عن بعد والتقليل من قيمته

أهم مشكل يواجه التعليم إلالكتروني عبر الشبكة هو الانقطاع  :فنيةعوقات م( د

أثناء البحث والتصفح داخل ألانترنت، أو الاستماع ملحاضرة مباشرة مما يجبر 

الى الرجوع مرة أخرى الى الشبكة وقد يكون بذلك فوت على نفسه عدة الباحث 

                                                             
 .07حليمة الزاحي، املرجا السابق، الصفحة  1
عوض حسن التودري، املدرسة إلالكترونية وأدوار حديثة للمعلم، دون رقم الطبعة، دار الرشد،  2

 .200، الصفحة 0224الرياض، 
 .00هائف بن محمد بن هائف السبيعي، املرجا السابق، الصفحة  3
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، باإلضافة للهجمات إلالكترونية املتكررة على املواقا التعليمية الرئيسية 1محطات

في ألانترنت وتخريبها، حيث أثر سلبا على ألاساتذة والطلبة خاصة أنها ههدف في 

لألساتذة أو اختراق الامتحانات، غالب ألاحيان لالعتداء على املعطيات الشخصية 

 . 2مما يستوجب معه توفير برامج الحماية

 3حلول لتجاوز معيقات تطبيق التعليم إلالكتروني: ثالثا

لتجنب معيقات التعليم إلالكتروني ينبغي اتخاذ عدة خطوات وإجراءات أساسية 

 .من بينها

يا أداة أساسية تعديل سياسة التعليم على مستوى الجامعات بجعل التكنلوج (أ

 . في العملية التعلمية

تشكيل لجان تتكون من عدة مختصين في مختلف املجاالت تتولى عملية  (ب

 .التطوير

دعم إدارة الجامعة وتشجيعها لدمج التكنلوجيا في التعليم ما وضا خطة  :ج

 .طويلة ألامد لهذا املشروع

كاليف شراء ألاجهزة تخصيص ميزانية لدمج التكنلوجيا في التعليم وتغطية ت (د

 .والبرامج وتدريب ألاساتذة والطلبة

إنشاء بنية تحتية تكنلوجية تضمن توفير املخابر والقاعات الدراسية ذات  (ه

 .الوسائط املتعددة من حواسيب وأجهزة وبرامج تعليمية وإيصالها بخدمة ألانترنت

                                                             
 .29الوحيدي، املرجا السابق، الصفحة  أروى وضاح درعان 1
 .200طهيري وفاء، املرجا السابق، الصفحة  2
 .00-02حيدر فالح العجرش، املرجا السابق، الصفحة  3
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ن الطلبة وألاساتذة الاهتمام بالجانب البحثي في مجال التعليم إلالكتروني وتمكي (و

من الاطالع على البحوث في هذا املجال ملعرفة أثر استعمال التكنلوجيا في العملية 

 .التعليمية وتطويرها

صيانة ألاجهزة والشبكة بشكل دوري أثناء استعمال الطلبة وألاساتذة  (ز

 .للتكنلوجيا

وموقع تجارب ونماذج ناجحة في تطبيق التعليم إلالكتروني : املبحث الثاني

 الدول العربية بينها 

نظرا للتطور الرهيب الذي تشهده بعض بلدان العالم ألاجنبية في مجال     

التكنلوجيا فقد كانت سباقة في مجال تطبيق التعليم إلالكتروني وهجر التعليم 

التقليدي، لتصبح رائدة في هذا املجال الذي أصبح من البديهيات لديها في الوقت 

وذجا يجب الاقتداء به من طرف الدول العربية عامة والجزائر الحاضر لتكون نم

خاصة لتساير املعايير العاملية الالزمة لجوة التعليم إلالكتروني، لذا سنحاول في 

هذا القسم من الدراسة التطرق ألهم النماذج الناجحة في الاستفادة من التطور 

ثم نعرج على ( املطلب ألاول )التكنلوجي في العملية التعليمية على املستوى الدولي 

 (.  املطلب الثاني) تجارب  بعض الدول العربية 

 تجارب ناجحة في تطبيق التعليم إلالكتروني على املستوى الدولي: املطلب ألاول 

نتطرق في هذا املطلب ألهم التجارب التي فازت برهان التحدي الذي خاضته    

للتعليم إلالكتروني على أرض  قبل سنوات واملتمثل في ضرورة التطبيق الفعلي

الفرع )، ثم التجربة ألامريكية (الفرع ألاول )الواقا، وفي مقدمها التجربة اليابانية 

التجربة التربة )، وأخيرا (الفرع الثالث)، ثم نعرج على التجربة املاليزية (الثاني

 (السويدية
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التجربة اليابانية في مجال التعليم إلالكتروني: الفرع ألاول   

بمشروع شبكة  2994بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم إلالكتروني سنة    

تلفازية تبث املواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة الفيديو للمدارس حسب 

الطلب كمرحلة أولية للتعليم عن بعد، ثم تم تبني مشروع املائة مدرسة سنة 

رنت بهدف تطوير ألانشطة الذي تم بموجبه تجهير املدارس وربطها باألنت 2990

 .1الدراسية ورقمنتها

ثم جاء تقرير وزارة التربية والتعليم بناء على عرض أعدته لجنة العمل الخاص    

الذي تم بموجبه   اقتراح إنشاء نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم  2990سنة 

ة باإلضافة مدى الحياة في كل مقاطعة يابانية ، وتوفير مراكز للبرمجيات التعليمي

إلى انشاء مركز وطني للمعلومات، وهو ألامر الذي رحبت به الحكومة اليابانية 

، حيث تم 2990/2997واستجابت له بتدعيمه بموجب امليزانية املالية لسنة 

بالفعل إنشاء مركز وطني للمعلومات وتم دعم البحث والتطوير في مجال 

ألانشطة املتعلقة بالتعليم عن البرمجيات التعليمية وبعث نفس جديد في كافة 

بعد واستخدام ألانترنت في املعاهد والكليات التربوية ، لتبدأ بذلك رحلة جديدة 

من التعليم الحديث، لتصبح اليابان بعد ذلك من الدول التي تطبق التعليم 

 .2إلالكتروني بشكل رسمي في غالبية املدارس

كتروني في مختلف التخصصات حيث كما تطبق الجامعات اليابانية التعليم إلال   

تستخدم التقنية إلالكترونية في ايصال املادة التعليمية للطاب بشكل مرن، ألامر 

الذي جعل العملية التعليمية إلالكترونية  اليابانية من التجارب املهمة الواجب 

لتي إلاشادة بها، غير أنها تعاني من عائق اللغة اليابانية التي صممت بها املناهج  وا

                                                             

 https://www.education-أحمد املديني، التعليم إلالكتروني تجارب ونماذج رائدة عامليا وعربيا،ٍ 1 

ksa.com/showthread.php?t=82991&fbclidkm 20:22، 20/22/0202، تاريخ الاطالع 
صيد حاتم، بدراوي محمد سفيان، التعليم إلالكتروني وبعض التجارب الرائدة، مجلة العلوم  2

 .04، الصفحة 0229، تركيا، 07الاجتماعية و التربوية ريس، العدد

https://www.education-ksa.com/showthread.php?t=82991&fbclidkm
https://www.education-ksa.com/showthread.php?t=82991&fbclidkm
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وقفت حاجزا يمنعها من الوصول للعاملية وحرمت من يرغب في الاستفادة من هذه 

التجربة، لذا من ألاحسن تحويل املناهج إلى اللغة إلانجليزية وهو أمر غاية في 

 .1السهولة في الوقت الحالي من أجل تعميم الفائدة

ليابان الى التطور وترجا ألاسباب الرئيسية لنجاح منهج التعليم إلالكتروني في ا   

التكنلوجي لهذا البلد وامتالكه لبنية تحتية متكاملة توفر ظروف تطبيق الرقمنة، 

باإلضافة المتالك ألاستاذ والطالب الياباني ملهارات التحكم في  الوسائط الرقمية 

كل هذه الظروف ساهمت في توفير بيئة حقيقية محفزة على تطبيق التعليم 

 .واقاإلالكتروني على أرض ال

 تجربة الواليات املتحدة ألامريكية في مجال التعليم إلالكتروني: لفرع الثانيا

خطة ملشروع يهدف لتطبيق تقنيات  2990وضعت الدولة ألامريكية سنة     

التعليم إلالكتروني وتكنلوجيا املعلومات والاتصال، حيث تبنته وزارة التعليم 

) تعليم إلالكتروني وأطلقت عليه اسم كهدف استراتيجي وطني لتطبيق التقنية وال

، من (إعداد طالب أمريكا للقرن الواحد والعشرين ملواجهة تحدي ألامية التقنية 

أهم ألاهداف التي كان يسعى لتحقيقها تعليم كل ألاساتذة والطلبة ملهارات التقنية 

العامة  باملئة من املدارس 98الالزمة، أما عن النتائج التي حققها املشروع هو ربط 

 .02222عام  صففي أمريكا باألنترنت في منت

باملائة من  98أكدت دراسة علمية أن  2990وقبل ذلك بقليل وبالتحديد عام    

مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في الواليات املتحدة ألامريكية لديها جهاز حاسب 

حاضر فإن جهاز طالب، لكن بعد تبني هذا املشروع وخاصة في الوقت ال 9آلي لكل 

                                                             
 .07صيد حاتم، بدراوي محمد سفيان، املرجا نفسه، الصفحة  1
 .04صيد حاتم، بدراوي محمد سفيان، املرجا نفسه  2
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باملئة، فإدراج  222الحاسب آلالي متوفر في جميا املؤسسات التعليمية بنسبة 

 .1الحاسب في التعليم لم يعد خطة وطنية بل أساس املناهج التعليمية

في الحقيقة فإن تطبيق التعليم إلالكتروني في الواليات املتحدة لم يكن وليد    

علومات تعتبر لدى صانعي القرار في إلادارة الصدفة خاصة اذا عرفنا أن تقنية امل

، ونتيجة لذلك ووفقا 2قضايا في التعليم ألامريكي  0ألامريكية من أهم ستة

 -0222للتحليل الذي قام به املركز الوطني ألامريكي إلحصائيات التربية سنة 

فإن التعليم إلالكتروني سيكون بديال  -2990وبفضل الجهود املبذولة منذ سنة 

، مما يعني أن الواليات 3عليم التقليدي في الخمس إلى العشر سنوات القادمةللت

املتحدة ألامريكية انتقلت في الوقت الراهن لنظام التعليم إلالكتروني الشامل، 

وأصبحت نموذجا ينبغي على الدول التي ترغب في السير على نفس املنوال الاقتداء 

 .بها

 يال التعليم إلالكترونليزيا في مجتجربة ما: الفرع الثالث

خطة تقنية شاملة تجعل 2990وضعت لجنة التطوير الشامل لدولة ماليزيا سنة    

، والتي كانت تسعى (vision 2020)البالد في مصاف الدول املتقدمة تحث رمز 

بموجبها الدولة املاليزية إلدخال الحاسب آلالي وربط جميا الفصول الدراسية 

لكن ألازمة الاقتصادية التي ضربت البالد  0222عام  بشبكة ألانترنت قبل حلول 

حالت دون ذلك، وبغض النظر عن ذلك فقد بلغت نسبة املؤسسات  2997سنة 

باملئة وفي الفصول  92أكثر من  2992التعليمية املربوطة باألنترنت في ديسمبر 

باملئة، وأصبحت املداس التي تطبق التقنية يطلق عليها  40الدراسية بنسبة 

، وما مرور الزمن سيتم تعميم هذه املدارس في (smart schools)ملدارس الذكية ا

                                                             
 .72طارق حسين فرحان العواودة، املرجا السابق، الصفحة  1

الخزرجي حمد جاسم محمد، عباس سلمان محمد علي، التعليم إلالكتروني في العراق وأبعاده  2

 .009، الصفحة 0228ابل للدراسات إلانسانية، العدد ألاول، القانونية، مجلة ب
 .00صيد حاتم، بدراوي محمد سفيان، املرجا السابق، الصفحة  3
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جميا أرجاء البالد، خاصة ما العمل على تطوير البنية التحتية حيث تم ربط 

جميا مدارس ماليزيا وجامعاهها بشبكة ألالياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل 

 .1ملتعددة والفيديوحزم املعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط ا

أما في الوقت الراهن ونظرا للتطور امللموس الذي تشهده دولة ماليزيا في مجال 

التقنية، فقد تمكنت من تطبيق التعليم إلالكتروني الشامل لتصبح نموجا يمكن 

 .السير على نهجها

 تجربة السويد في مجال التعليم إلالكتروني: الفرع الرابع

هتماما بالغا بالتعليم إلالكتروني من أجل تطوير التعليم ههتم حكومة السويد ا   

التقليدي، حيث أوكلت هذه املهمة للهيئة السويدية للتعليم عن بعد  التي أنشئت 

كلية  02، لتسهر على دعم التعليم إلالكتروني والتعليم عن بعد في 2999سنة 

رنت وجامعة، وحسب آخر الاحصائيات يستخدم نصف الشعب السويدي ألانت

 .من الحواسيب مربوطة بالشبكة العاملية %00كمما أن 

ألامر الذي دفا بالسويد إلى تحقيق تقدما مقبوال جدا لتصبح من أكثر الدول    

نجاحا في تطبيق التعليم إلالكتروني ، وذلك نظرا المتالكها بنية تحتية قوية تمكنها 

يرة لدى ألاساتذة والطلبة من استخدام التقنية العالية وتلقي املشروع لقابلية كب

ما مكنها من التفوق على الكثير من الدول لهذا تعتبر رائدة وقيادية في هذا 

 .2املضمار

 

                                                             
 .70طارق حسين فرحان العواودة، املرجا السابق، الصفحة  1
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 تجارب بعض الدول العربية في مجال التعليم إلالكتروني: املطلب الثاني

في الوقت الذي قطعت فيه الدول الغربية أشواطا كبيرة في مجال التعليم    

هذا ألاخير في بداية الطريق عند الدول العربية التي  تطبيق زال إلالكتروني، ال 

بدأت تخوض غمار التجربة بعد ظهور الحاجة امللحة للتوجه نحو التعليم 

إلالكتروني خاصة في الوقت الذي أصبح فيه التعليم الحضوري صعبا بسبب 

ات العربية انشار الوباء، ومن بين هذه الدول سنلقي الضوء على تجربة دولة إلامار 

، ثم تجربة دولة مصر في (الفرع الثاني)، ثم تجربة سلطنة عمان في (الفرع ألاول )في

 .لتجربة الدولة الجزائرية( الفرع الرابا)، لنخصص (الفرع الثالث)

تجربة دولة إلامارات العربية املتحدة: الفرع ألاول   

مناهج لتعليم مادة  تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع يهدف لتطوير     

تدريجيا  عن طريق إعداد منهج خاص  2992الحاسب آلالي، بدأ تطبيقه في عام 

بالصف ألاول والثاني ثانوي وتجريبه باختيار مدرستين من كل منطقة تعليمية ، 

ليتم تعميم التجربة في السنة املوالية بعدما لقت نجاح مقبول لتشمل كافة 

ألاسباب التي ساهمت في نجاحها أنها لقت قبوال  ااملدارس في الدولة، ومن بين

واسعا من طرف ألاساتذة والطلبة وألاولياء مما عزز الوعي بأهمية التعليم 

إلالكتروني في الحياة املعصرة ليصبح التعليم إلالكتروني نمط ال يمكن الاستغناء 

 .عنه

آل )قته جامعة كما توجد تجربة رائدة في مجال التعليم الجامعي إلالكتروني طب   

، التي تعتبر 2992العاملية بدبي بالتعاون ما جامعة كاليفورنيا بداية عام ( لوتاه

أول جامعة إلكترونية تبث برامج تعليمية إلى كافة أنحاء العالم باللغتين العربية 

كلية املصارف إلاسالمية، كلية إلادارة : وإلانجليزية في كلياهها الخمس النوعية وهي
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كلية الاقتصاد والتجارية ، كلية املحاسبة، كلية علوم الكمبيوتر  والقيادة،

 .1وتقنيات املعلومات

تجربة سلطنة عمان: الفرع الثاني  

في إطار برنامج تطوير التعليم قامت وزارة التربية والتعليم في دولة عمان بإعداد    

ولة، وقد خطة شاملة تسعى من خاللها إلى الانسجام ما املتطلبات التنموية للد

نصت على إدخال الحاسب آلالي على نظام التعليم ألاساس ي الذي يشمل مرحلتين 

ألاساس ي والثانوي، حيث كان الهدف من هذه الاجراءات تعليم الطلبة ملهارات 

التعلم بالحاسب ، ما توفير برمجيات حاسوبية تستخدم الوسائط املتعددة، 

 .تعلم الذاتيباإلضافية إلى تنمية مهارة حب الاطالع وال

كما أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص في    

جامعة السلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم لوضا مناهج مادة تقنية 

املعلومات وتطوير التعليم والعمل على إدماج التعليم إلالكتروني في املنظومة 

مدرسة تعليمية  وفي  27بإنشاء  2997ي سنة التعليمية ، وقد بدأ التطبيق الفعل

لتصبح  0222مدرسة سنة  08مدرسة سنة، ثم جرى افتتاح  00السنة املوالية  

 .فكرة رائدة تعمل الوزارة على تطبيقها تدريجيا وخصصت ميزانية كبيرة إلنجاحها

وبالفعل تم إنشاء مراكز مصادر التعلم في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم ما    

ويدها بأحدث ألاجهزة التعليم والتكنلوجية ، ألامر الذي ساهم في تفاعل الطلبة تز 

ما التطور التكنلوجي وأثر إيجابا في العملية التعليمية، والزال يعرف تطورا 

 .2مستمرا إلى يومنا هذا خاصة في ظل التطور التكنلوجي الراهن
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تجربة دولة مصر:  الفرع الثالث  

ية بإدخال التعليم إلالكتروني إلى جامعاهها و مدارسها، حيث بادرت الدولة املصر    

تمت املوافقة على إنشاء جامعة إلكترونية بدأ العمل فيها ابتداء من املوسم 

، كما قدم صندوق تطوير التعليم موافقته على إنشاء عدد 0227/0228الجامعي 

بعد تطويرها من املدارس التكنلوجية ما فتح شبكة معلومات الجامعات املصرية 

 .وتزويدها بأحدث التقنيات التكنلوجية

وتم العمل على تطبيق املشروع بإدخال التعليم إلالكتروني على معظم املدارس    

إلاعدادية في مصر عن طريق إضافة مواقا تعليمية متميزة على شبكة إلانترنت في 

ب بشكل ذاتي، مختلف املواد التعليمية املنهجية والتقويمية ليتعامل معها الطال 

كما لعبت شبكة الجامعات املصرية دور بالغ ألاهمية نظرا للخدمات العلمية 

والتعليمية التي تقدمها للجامعات و املدارس فبناء على إحصائيات وزارة التربية 

قاعة تدريبية بشبكة ألانترنت وتم إدخال نظام  08فقد تم ربط  0227سنة 

اعدادية بتجهيز كل مؤسسة بخمسة أجهزة مدرسة  7722التعليم إلالكتروني في 

 .1حاسوب وطابعة كمرحلة أولى يتم تحسينها ما مرور الوقت

وعلى العموم تم إطالق العديد من املبادرات لتطبيق التعليم إلالكتروني في    

املدارس والجامعات ضمن البرامج الهادفة لترقية وتطوير التعليم وإدخال الرقمنة 

 ،لبلدان العربية على غرار ألاردن، السعودية، العراق، تونسعليه في العديد من ا

تتميز كلها بطابا التحدي حيث الزالت في بدايتها نظر لوجود العديد من املعيقات 

التي أشرنا إليها في املبحث ألاول، وبالرغم من ذلك فإنها بدأت تحقق بعض النتائج 

ويرها حتى تصل ملا وصلت امللموسة في الواقا يجب الاستمرار في العمل على تط

 .إليه البلدان املتقدمة
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يجزائر في مجال التعليم إلالكترونتجربة ال: الفرع الرابع  

 ،سياسية ،واجهت الجزائر بعد الاستقالل تحديات على جميا ألاصعدة   

ثقافية، ومن أهم التحديات التي واجهتها هي تطوير التعليم وإعطائه  ،اقتصادية

قها فعملت على بناء مؤسسات تعليمية ما انتهاج ديمقراطية ألاهمية التي يستح

التعليم ومجانيته رغم محدودية إلامكانيات، وقد كان للتطور التكنلوجي دور في 

دفا املؤسسات التعليمية للتفكير في حوض غمار رقمنة قطاع التعليم الذي كان 

يم إلالكتروني من عبر مراحل لذا سنتناول في هذه النقطة تجربة الجزائر في التعل

، ثم نعرج على التجربة الجزائرية في التعليم (أوال)خالل تجربة املدرسة الرقمية

(.ثانيا)إلالكتروني في الجامعات   

 التجربة الجزائرية باستحداث مدرسة رقمية: أوال

منصة رقمية تحت اسم تربيتك وهي عبارة عن  (EPAD)أطلقت مؤسسة إيباد     

ألانترنت موجهة لخدمة الطلبة املقبلين على اختبار  برنامج خاص على شبكة

شهادتي البكالوريا واملتوسط، ليصبح فضاء بيداغوجي افتراض ي متكامل يجما  

 (.أساتذة، طلبة، أولياء) شمل جميا ألاطراف الفاعلة في العملية التعليمية 

ح مدرسة افتراضية تسم( تربيتك)ثم استحدثت املؤسسة داخل نفس البرنامج    

للطلبة النظاميين أو ألاحرار بالتسجيل فيها للتحضير لالمتحانات، تحتوي على 

برنامج تعليمي متطابق ما البرنامج الرسمي لوزارة التربية ، حيث يمكن الطلبة من 

الاطالع على الدروس والتمارين ما الحلول والشرح، كما تسمح هذه املدرسة 

 .1ألاولياء من متابعة أبنائهم عن بعد

ن بين ألاهداف التي يسعى لتحقيقها هذا البرنامج توسيا استعمال تكنلوجيا وم

الاعالم والاتصال في الوسط التعليمي ما ضمان الاستعمال الجاد والنافا لألنترنت 

                                                             
 .04خرون، املرجا السابق، الصفحة اسعيداني سالمي وآ 1
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والاعالم آلالي، باإلضافة الى ضمان التواصل الدائم بين ألاساتذة والطلبة وإلادارة 

 .1وقت والجهدوألاولياء، كما يساهم في توفير ال

 التجربة الجزائرية في التعليم إلالكتروني في الجامعات: ثانيا

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبني مشروع التعليم إلالكتروني    

عن طريق تجهيز كل املؤسسات بتجهيزات متخصصة في التعليم عن  0220سنة 

تسمح بتطبيق التعليم دج لكي  720200222بعد بتكلفة إجمالية تقدر ب 

حضوري يساهم في التقليل إلالكتروني والتعليم عن بعد ليكون دعامة للتعليم ال

داخل ألاقسام ما تجاوز الحواجز املكانية والصحية من جهة  ظاظكتمن الا

وتحسين نوعية التكوين ما تطبيق املعايير الدولية التي تضمن الجودة من جهة 

وفق استراتيجية طويلة املدى ترتكز على ثالثة ، لكن ذلك لن يكون إال 2أخري 

 :مراحل هي

وهي مرحلة استعمال التكنلوجيا مثل املحاضرات املرئية  :املرحلة ألاولى(أ 

المتصاص ألاعداد الكبيرة للمتعلمين ما تحسين مستوى التعليم والتكوين 

 .تدريجيا

ية الحديثة التي ويتم فيها اعتماد التكنلوجيات البداغوج :املرحلة الثانية (ب 

من أجل ( التعليم عبر الخط والتعليم إلالكتروني) ب يعلى الو  تعتمد خاصة

 .تحقيق النوعية على املدى املتوسط

                                                             
دراسة : عكنوش نبيل، بن نازين مريم، التعليم إلالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية 1

لة املكتبات واملعلومات، جامعة قسنطينة، للواقا في ظل مشروع البرنامج الوطني للتعليم عن بعد، مج

 .220، الصفحة 0222العدد الثاني، 
جامعة )غنية فياللي، المية بوعروج، الجامعة الجزائرية وتجربة التعليم الالكتروني عن بعد  2

، املجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل، املؤسسة العربية للتربية والعلوم وآلاداب، (نموجا 0قسنطينة 

 .20، الصفحة02229عدد السادس، ال
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وهي مرحلة التكامل يتم خاللها املصادقة على نظام التعليم  :املرحلة الثالثة (ج 

استعمالها  إلالكتروني عن بعد ويتم نشره بواسطة قناة املعرفة التي يتعدى مجال

والاستفادة منها بكثير النطاق الجامعي ألنها تستهدف جمهورا واسعا من املتعلمين 

منهم من يريدون توسيا معارفهم ومنهم من يحتاجون معلومات متخصصة  حيث 

تمكن جميا شرائح املجتما من تلبية رغباههم في الحصول على مكاسب معرفية 

 .  1أكثر

اليا على شبكة منصة للمحاضرات املرئية والتعليم ويرتكز التعليم عن بعد ح   

الالكتروني موزعة على غالبية مؤسسات التعليم يتم الدخول إليها بواسطة 

مؤسسة للتعليم 20، وتتكون هذه الشبكة من  2(ARN)الشبكة الوطنية للبحث 

مؤسسة أخرى  04العالي كموقا لإلرسال والاستقبال في وقت واحد في حين تكون 

 77، وبهذا سيغطي مشروع التعليم عن بعد 3وقا استقبال فقطستكون م

مؤسسة تعليمية منتشرة عبر التراب الوطني منها جامعات ومراكز جامعية ومدارس 

عليا بينما يكون مركز البحث العلمي والتقني النقطة املركزية للمشروع، كما سيتم 

الحظ في الوقت ، كما ن4بث محاضرات مرئية من جامعة متفرقة في ربوع الوطن

جانفي  29بتاريخ  00وبناء على تعليمة وزارية رقم -الحالي لجوء مختلف الجامعات 

إلى تطبيق التعليم -تؤكد على ضرورة استعمال الرقمنة في تسيير الجامعات  0202

الالكتروني عن بعد باستخدام جميا التطبيقات إلالكترونية من أجل استكمال 

 (MOODEL)ار الوباء مثل الاعتماد على منصة مودل السنة الجامعية في ظل انتش

لوضا املحاضرات وألاعمال التطبيقية، كما الحظنا خالل هذه الفترة انتشار 

                                                             
 .227-220ن مريم، املرجا السابق، عكنوش نبيل، بن نازي 1
 .08اسعيداني سالمي، نور الدين دحمار، املرجا السابق، الصفحة  2
للتعرف على املواقا املرسلة واملستقبلة بالتفصيل، أنظر عكنوش نبيل، بن نازين مريم، املرجا  3

 .02-28السابق، الصفحة 
 .08اسعيداني سالمي، نور الدين دحمار، املرجا السابق، الصفحة  4
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تنظيم التظاهرات العلمية الافتراضية التي أبانت على مستوى البأس به في انجاح 

 .هذه التظاهرات عن بعد

رية وعزمها على مسايرة املعايير ورغم كل الرهانات التي ترفعها الدولة الجزائ   

العاملية التي أصبحت تتحكم في جودة ونوعية التعليم إلالكتروني الا أنها الزلت في 

بداية الطريق لكنها تبشر بالخير حيث تعترضها جملة من املعوقات تعيق التطبيق 

بعض املثالي للتعليم الالكتروني والتي سبق وتناولناها في املحور ألاول ما اقتراح 

 .الحلول التي تمكن من تجاوزها

 خاتمة

في ألاخير يمكن القول أن نظام التعليم إلالكتروني أصبح حتمية تفرض نفسها    

كآلية فعالة في تطوير التعليم نظرا ألهدافه الراقية ومميزاتة التي الحصر لها والتي 

م تساهم في توفير تعليم ذات جودة عالية وتقض ي على جميا سلبيات التعلي

، 29الحضوري الذي أصبح غير ممكن بين ليلة وضحاها بسبب انتشار وباء كوفيد 

لكن تطبيقه الفعلي على أرض الواقا في الدول العربية عامة والجزائر خاصة الزال 

ويحتاج إلرادة قوية وتدبير   -التي توحي بتطور تدريجي ما مرور الزمن –في بدايته 

تعليمية خاصة وزارة التعليم العالي والبحث عقالني من جميا أطراف املنظومة ال

العلمي وذلك بتوفير مجموعة من املتطلبات وإزاحة جميا املعيقات التي تعترض 

العملية ما إتباع خطة سليمة ذات نظرة بعيدة ألافق من خالل ألاخذ بتجارب 

ليم الدول الرائدة في هذا املجال ملسايرة املعايير العاملية التي تمكن من تطبيق تع

وقد تم التوصل ملجموعة  ،النوعية العاليةإلكتروني بجميا أنواعه ذات الجودة و 

 :نوجزها فيما يليالنتائج من 

يساعد التعليم إلالكتروني على توفير بيئة تعليمية غنية وتفاعلية متعددة  :أوال

 .املصادر تنمي مهارات الطالب في استخدام التقنية
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ني على توفير الوقت والتقليل من الجهد ما تجاوز يساعد التعليم إلالكترو :ثانيا

 .معيقات التعليم الحضوري بسبب انتشار ألاوبئة مثال

يعترض تطبيق التعليم إلالكتروني جملة من املعيقات منها املادية كهشاشة  :ثالثا

البنية التحتية وعدم توفر الوسائط املناسبة، والبشرية مثل نقص خبرة ألاساتذة 

ستعمال التقنية وحتى الفنية كاالنقطاعات املتكررة للشبكة وعدم والطلبة في ا

 .القدرة على توفير الحماية من الهجمات إلالكترونية املتكررة

يبقى التعليم إلالكتروني في الجزائر في بداية الطريق نظرا للعديد من  :رابعا

 املعيقات التي تواجه لكنه في تحسن تدريجي يجب العمل على تطويره أكثر 

 .باالستفادة من النماذج العاملية الناجحة في املجال

 :فنوجها فيما يلي التوصياتأما عن 

ضرورة التوعية بأهمية التعليم إلالكتروني لدى جميا أطياف املجتما خاصة  :أوال

 .ألاساتذة والطلبة

ضرورة تعديل سياسة التعليم على مستوى الجامعات والتركيز على جعل  :ثانيا

 .ة أساسية في العملية التعليميةالتقنية أدا

ضرورة إعادة ههيئة البنية التحتية لتواكب هذا النوع من التعليم باالعتماد  :ثالتا

صاالت تساعد على نقل هذا اتات البشرية املدربة وتوفير خطوط على إلاطار 

 .التعليم من مكان آلخر

طلبة على التحكم ضرورة تنظيم دورات تدريبية دورية لتدريب ألاساتذة وال :رابعا

 .ألامثل في التقنية
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تفاقيات شراكة ما شركات أجنبية مختصة في املجال والتي اضرورة عقد  :خامسا

ساهمت في نجاع التعليم إلالكتروني في الدول ألاجنبية لتوظيف خبرهها في ترقية 

 .التعليم إلالكتروني

 :قائمة املراجع

الكتب: أوال  

)  بن يحيى املحيا، التعليم إلالكتروني ابراهيم بن محمد عسيري، عبد هللا .2

، الطبعة ألاولى، مكتبة التربية العربي، (املفهوم والتطبيق

 .0222السعودية،

حيدر حاتم العجرش، التعلم إلالكتروني رؤية معاصرة، الطبعة ألاولى،  .0

 .0227مؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق، 

دريس، الطبعة ألاولى، دار محسن علي عطية، املناهج الحديثة وطرائق الت .0

 .0220املناهج للنشر والتوزيا، ألاردن، 

وليد سالم محمد الحلفاوي، التعليم إلالكتروني تطبيقات مستحدثة،  .4

 .0222الطبعة ألاولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 

مصطفى يوسف كافي، التعليم إلالكتروني والاقتصاد املعرفي، دون رقم  .0

 .0229الن للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة، دار ومؤسسة رس

زيد منير عبوي، إدارة املدرسة إلالكترونية، الطبعة ألاولى، مركز ديبونو  .0

 .0220لتعليم التفكير، عمان، 

عوض حسن التودري، املدرسة إلالكترونية وأدوار حديثة للمعلم، دون  .7

 .0224رقم الطبعة، دار الرشد، الرياض، 

 

 

الرسائل الجامعية: ثانيا  
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وى وضاح درعان الوحيدي، أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات أر  .2

إلالكترونية الكتساب بعض مهاراهها لدى طالبات تكنلوجيا التعليم، 

 .0229رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة إلاسالمية غزة، 

وفاء طهيري، واقا امتالك ألاستاذ الجامعي ملهارات استخدام تكنلوجيا  .0

دراسة ميدانية بجامعة  -ه لفكرة دمج التعليم إلالكترونياملعلومات وتقبل

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير، كلية العلوم الانسانية، -املسيلة

 .0222/0222باتنة،

طارق حسين فرحان العواودة، صعوبات توظيف التعليم الالكتروني في  .0

طلبة، الجامعات الفلسطينية كما يراها بغزة كما يراها ألاساتذة و ال

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجيستير، كلية التربية، جامعة ألازهر غزة، 

0220. 

حليمة الزاحي، التعليم إلالكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد  .4

، رسالة لنيل شهادة -دراسة ميدانية بجامعة سكيكدة-وعوائق التطبيق

والعلوم الاجتماعية، املاجستير في علم املكتبات، كلية العلوم إلانسانية 

 . 0222/0220جامعة قسنطينة،

هائف بن محمد بن هائف السبيعي، معوقات استخدام التعليم  .0

إلالكتروني في البرامج إلاثرائية للطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين 

واملشرفين من الجنسين في منطقة مكة املكرمة، رسالة لنيل شهادة 

ئل التعليمية، كلية التربية، جامعة أم القرى املاجستير في املناهج والوسا

 .0224مكة، 

 املقاالت: ثالثا

مناهل مصطفي العمري وآخرون، واقا ومتطلبات وسائل التعليم  .2

 .0227، مجلة الدنانير، العدد التاسا،(التعليم إلالكتروني) الحديثة 

صيد حاتم، بدراوي محمد سفيان، التعليم إلالكتروني وبعض التجارب  .0

، تركيا، 07دة، مجلة العلوم الاجتماعية و التربوية ريس، العددالرائ

0229. 
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الخزرجي حمد جاسم محمد، عباس سلمان محمد علي، التعليم  .0

إلالكتروني في العراق وأبعاده القانونية، مجلة بابل للدراسات إلانسانية، 

 .0228العدد ألاول، 

لتعليم اسعيداني سالمي وآخرون، التجربة الجزائرية في مجال ا .4

، مجلة التعليم عن بعد -دراسة نقدية -إلالكتروني والجامعات الافتراضية

 .0220والتعليم املفتوح، اتحاد الجامعات العربية، العدد الثاني، 

عكنوش نبيل، بن نازين مريم، التعليم إلالكتروني والتعليم عن بعد  .0

ني للتعليم دراسة للواقا في ظل مشروع البرنامج الوط: بالجامعة الجزائرية

عن بعد، مجلة املكتبات واملعلومات، جامعة قسنطينة، العدد الثاني، 

0222. 

المية بوعروج، الجامعة الجزائرية وتجربة التعليم الالكتروني غنية فياللي، .0

، املجلة العربية لإلعالم وثقافة (نموذجا 0جامعة قسنطينة )عن بعد 

داب، العدد السادس، الطفل، املؤسسة العربية للتربية والعلوم وآلا 

0229. 

املواقع إلالكترونية: ابعار  

 أحمد املديني، التعليم إلالكتروني تجارب ونماذج رائدة عامليا وعربيا،ٍ
ksa.com/showthread.php?t=82991&fbclidkm-https://www.education، 

 .20:22، 20/22/0202تاريخ الاطالع 
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Résumé : 

The digital age causes significant changes in the higher education 

(HE) environment. As one of the most important components of the 

modern HE environment, technological environment and information 

technology (IT) influenced the development of many areas of HE. 

Within the management, IT receives a special role in human resources 

management. Electronic Human Resource Management (e-HRM) is a 

concept which involves the use of Web-based technologies for 

providing the services regarding the human resource management in 

the organisation, and to which access have a wider range of 

organization`s stakeholders, starting from the HRM department, via 

managers to employees. The aim of this paper is to highlight the 

importance of e-HRM, important features, advantages as well as its 

contribution to a better HE governance. The paper will address the 

case of Algeria by presenting the software package “PROGRES” 
adopted by the higher education ministry, and its advantages as well 

as its challenges in managing human resources. 

Keywords : electronic human resources management, Higher 

education, PROGRES, Algeria.  

 : ملخص 

إن أحد . العصر الرقمي تسبب في حدوث تغييرات كبيرة في بيئة التعليم العالي   

حديث، البيئة التكنولوجية وتكنولوجيا أهم مكونات بيئة التعليم العالي ال

داخل إلادارة . املعلومات ا لتي ساهمت في تطوير العديد من مجاالت التعليم العالي

إدارة املوارد . ، تلعب تكنولوجيا املعلومات دوًرا خاًصا في إدارة املوارد البشرية

هوم كأحد استخدامات هته التكنولوجيا هو مف( e-HRM)البشرية إلالكترونية 

يتضمن استخدام التقنيات املستندة إلى الويب لتقديم الخدمات املتعلقة بإدارة 

املوارد البشرية في املنظمة ، والتي يكون للوصول إليها مجموعة واسعة من 

 

« E-Human Resources Management: towards higher 

education excellency » 
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الفاعلين وأصحاب املصالح  في املنظمة، بدًءا من قسم إدارة املوارد البشرية ، 

ههدف هته الورقة البحثية إلى تسليط . نمرورا عبر املديرين وصوال إلى املوظفي

الضوء على أهمية إدارة املوارد البشرية إلالكترونية ، املزايا املهمة ، وكذا 

. التحديات التي تواجهها  باإلضافة إلى مساهمتها في إدارة أفضل للتعليم العالي

التي " PROGRES"ستتناول الورقة حالة الجزائر من خالل تقديم حزمة البرامج 

 .اعتمدهها وزارة التعليم العالي ومزاياها وتحدياهها في إدارة املوارد البشرية

التسيير إلالكتروني للموارد البشرية، التعليم العالي، بروغرس،  :تاحيةفالكلمات امل

 الجزائر

 

1. Introduction : 
   In the Era of the 21

st
 century, there is an increased awareness of 

higher education vital importance for sociocultural and economic 

development, and for building the future, for which the younger 

generations will need to be equipped with new skills, knowledge and 

ideals. Higher education is faced with great challenges and difficulties 

related to financing, equity of conditions at access into and during the 

course of studies, improved staff development, skills-based training, 

enhancement and preservation of quality in teaching, research and 

services, relevance of programs, employability of graduates, 

establishment of efficient co-operation agreements and equitable 

access to the benefits of international co-operation (World Declaration 

on Higher Education for the Twenty-First Century, 1998). At the same 

time, a lot of new opportunities challenged higher education relating 

to technologies that are improving the ways in which knowledge can 

be managed, produced, disseminated, controlled and accessed. 

Equitable access to these technologies should be ensured at all levels 

of education systems.  

Digitalization in higher education refers to the use of desktop 

computers, mobile devices, the Internet, software applications, and 

other types of digital technology to manage employees and students. 

Test-taking using a computer, online universities, e-books, and 

edutainment are just a few examples of digitalisation in education 

today.   Some educators and technology evangelists believe that 
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eventually, education will be an entirely digital pursuit fortified by 

artificial intelligence and virtual reality (Siemens, 2021). 

This paper will try to answer the following questions: 

 What is an e-HRM system? 

 What are aims for using e-HRM? 

 Is e-HRM risk-free? 

 Should higher education adopt an e-HRM?  

 What is the place of Algeria in implementing an e-HRM 

system in higher education? 

We will try to answer these questions through the following points: 

2. What is e-HRM ? 

E-HRM refers to the application of strategies, policies and practices 

related to human resources in organisations with support or full 

reliance on web technology (Ruel, Bondarouk & Looise, 2004, p. 365) 

whereby this technology can be used by HRM department employees, 

as well as the other organisation’s employees, potential employees, as 

well as the managers of the organisation. its origin goes back to the 

1990s, with the idea of the emergence of e-commerce (Lengnick-Hall 

& Moritz, 2003). Thus, according to the reputation of e-commerce, the 

prefix "e" was used in HRM, which resulted in the name of the e-

HRM concept (Ha, 2011, p. 20). E-HRM is defined as interrelated 

components working together to collect, process, store, and 

disseminated information to support decision making, coordination, 

control, analysis, and utilization of an organisation's human resources 

management activities ( Laudon and Laudon,1998). However, if it 

were necessary to provide the simplest definition of e-HRM, then e-

HRM represents cross-cutting and interrelation between HRM and IT, 

or the use of web technologies for the implementation of policies, 
practices, and procedures of HRM (Ruel, Bondarouk & Looise, 2004). 

In other words, the use of technology in human resource management 

or human resources management electronically is called e-HRM, 

meaning the application of Web-based techniques in HR-related 

systems and functions (Hopkins and Markham, 2006). In order to 

study the efficiency of information technology and its role in the 

management of human resources electronically, the researchers chose 

the higher education sector in Gaza, as the higher education 

institutions represent an ideal model to study the changes that take 
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place in the environment, as they contribute mainly to the service and 

development of society. It is essential for the development of human 

resources, taking into account creativity, innovation and the 

advancement of science on the basis of equality and equality and 

advancement to reach the level of contemporary. 

However, when it comes to understanding the essence of the e-HRM 

concept, it is noticeable that there is still no single view.  

On the other hand, the goal of using this information system is to 

improve the performance of the HRM function by which it indirectly 

exerts a positive influence on the entire operation of the organisation.  

E-HRM, in fact, consists of the configuration of computer hardware, 

software and electronic networks that enable the execution of HRM 

activities. At the same time, the degree of physical presence of 

hardware and software and the degree to which they are used to 

coordinate individual and group transactions in the HRM area, 

irrespective of the geographical constraints and organizational 

horizontal and vertical differentiation of users, determines the level of 

development of e-HRM in organizations (Marler & Parry, 2016). 

The issue of difference between e-HRM and HRIS (HR Information 

System) is always raised.  Ruel and his associates (Ruel, Bondarouk & 

Looise, 2004) indicated that the HRIS includes systems that are only 

used by the HRM department, while the aim of e-HRM is primarily to 

serve to the other users, too. 

When it comes to relational e- HRM Lepak and Snell (1998), point to 

the IT support for business processes through its application in the 

field of employee training, recruitment of candidates, employee 

performance management, etc. Thus, for example, the application of 

IT in recruiting of candidates enables this activity to be performed by 

advertising of the need to fill a job position via an organization's 

website or through specialized sites. In addition, interested candidates 

can also apply by the IT and the Internet. An overview of other HRM 

activities in which IT finds its application is given in Table 1.  
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Table 1. The application of IT in the implementation of basic 

human resource management activities 

Source: (Berber, 2018, p25) 

3. e-HRM Challenges 

However, despite the indisputable advantages of implementing the e-

HRM concept, certain potential shortcomings and challenges are also 

present. A few of them stand out as key are (Kaur, 2013): 

 Illegal access and use of information: This is one of the main 
disadvantages of e-HRM because the data contained in the 

databases is available to anyone who can access them in a lawful 

or illegal manner and that these data can be used for different 

purposes. In other words, they can be "hacked", deleted, etc. 

 Lack of appropriate staff: Although implementation of the e-HRM 

concept can be motivated by a reduction in the number of 

employees, there may be a lack of staff within the HRM function 

that possesses the appropriate technical KSAs (Knowledge, Skills 

& Abilities) necessary for the implementation and servicing of the 

e- HRM system, so there may be a need for their recruitment and 

related costs. 

 Errors when entering data: In order to successfully operate the e-
HRM system, it is necessary to avoid errors when programming 

this system, but also when using different applications. However, 

whenever the human error factor is concerned, they are not 

excluded. 

 Interpersonal contacts are reduced: Since the implementation of 
the e-HRM concept mainly involves individual work, the number 
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of employees' interpersonal contacts is reduced when performing 

work tasks, which in some of them can lead to the feelings of 

isolation. 

 Inadequate use of the e-HRM capabilities due to the inflexible way 

of thinking of employees: In order to make full use of the benefits 

provided by the e-HRM concept, employees within the HRM 

function change the way they think, as many have proven to be 

certain about the use of modern technology as such, but also its 

possibilities. However, if transformations in the technology of 

carrying out work tasks are not accompanied by a transformation 

of the way of thinking and organizational culture, the introduction 

of the e-HRM concept can be transformed into a "financial fiasco".  

 The threat to the function of HRM: Since the implementation of 
the e-HRM concept can lead to a surplus of employees in this 

function, the basic postulates on which the significance of this 

function is based, that is, the human resource is the most important 

resource of an organization that enables the achievement of its 

goals and mission, will be demolished. 

At the end, we emphasise that the mere introduction of the e-HRM 

concept is not without challenge, as any change, especially radical, 

and that it can cause more or less resistance. 

 

4. e-HRM and higher education 

IT has invaded various aspects of administrative work in higher 

education institutions and we do not find a HEI devoid of databases of 

different administrative functions. Databases have become a modern 

organisation's necessities and without it the organization cannot 

continue to operate. Where human resources management in HE 

sector of the world as a whole faces enormous challenges in the 

twenty-first century, which is fraught with rapid and complex 

technological, economic, political, social, and cultural changes (AL-

Najjar, 2008). Human resources have a significant impact within this 

change in the environment technology factor, since the changes that 

will result from this factor over the next 50 years are equivalent to the 

changes that have occurred in this area during the previous 

millennium (Mondy and Noe, 2005). 

E-governance is becoming a necessity and recommended by all 

international bodies to be adopted by all sectors including higher 

education. One of its most important component is e-HRM. Empirical 

reports have indicated that confidence in the use of Human Resources 
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Information System (HRIS) has increased, although still mainly for 

administrative purposes and that HRIS projects mainly remain 

technology-driven events with a focus upon the growing 

sophistication of IT (Bondarouk, 2009). Higher education is asked to 

adopt e-HRM in order to reduce process and administration costs. In 

general, Higher education institutions (HEIs)has more employees 

comparing with other sectors, they are supposed to take in charge a 

huge number of students (nationals and internationals). Whith e-HRM, 

fewer HR professionals are needed because it eliminates the ‘HR 

middleman’. Furthermore, e-HRM speeds up transaction processing, 

reduces information errors, and improves the tracking and control of 

HR actions. Thus e-HRM improves service delivery (Lengnick-Hall 

and Moritz 2003). 

In addition, as a public sector and/or public interest HEIs, e-HRM will 

ensure the respect of public management principles, namely: 

Freedom: All stakeholders of the university will have the same 

chance and freedom to reach all facilities and services provided. If 

there is for example a call for applications to a specific position or 

scholarship, all staff can reach the submission platform anywhere and 

anytime.  

Equity: All employees and students will be treated equitably. No 

employee is better than another except by his efforts and results. E-

HRM contribute amply to give everyone their rights. All employees 

can reach managers easily anytime since it is via electronic system. 

Equity is about giving employees what they need, in order to make 

things fair. 

Transparency:  with electronic and online HR management system, 

there will be less dispute and unsatisfaction among both employees 

and other stakeholders. Procedures will be clear and all benefits, 

promotions, leaves and professional careers will be displayed for all in 

the same way at the same way. With transparency, managers gain trust 

of their employees, and thus, boost their performance and 

engagement. 

 

5. Case of Algeria 

A joint ministerial working group to promote the digitization of the 

higher education and scientific research sector was held on last 

September 2020 between the Ministry of higher education and 

scientific research, and Ministry of poste and telecommunication. The 

higher education Minister affirm that this working group will promote 
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digitization in the sector of higher education and scientific research, 

besides, digitizing the sector as this is a priority and challenges that 

must be raised. The minister considered that this digitisation would 

give a strong impetus to distance education and facilitate interactive 

communication through Digital platforms for training, research and 

governance. 

Talking about e-HRM in higher education system in Algeria, leads 

definitely to explore the project adopted by the higher education 

ministry to digitalise the management of the sector: the software 

package PROGRES.  PROGRES, a big step to e-Governance. One of 

the biggest projects that Higher Education Ministry of Algeria is has 

adopted since a decade is “The Integrated Information System of 

ESRS-PROGRES” which is a Software Package. PROGRES stands 

for – in French-: “PROgiciel de Gestion de la Recherche et de 

l'Enseignement Supérieurs" which means Research and Higher 

Education Management Software package. A software package has 

multiple uses in IT. Its most common use is to refer to multiple 

software programs bundled together and sold as a set. There is also the 

use of "software package" to describe a set of software that fulfills a 

particular function. In a traditional sense, a software package is simply 

multiple applications or code modules that work together to meet 

various goals and objectives(Technopedia, 2021). One of the most 

prominent examples is something like the Microsoft Office package, 

which includes individual applications such as Word, Excel, Access 

and PowerPoint.  

5.1 System Design and Construction: As early as 2008, the MESRS 

mentioned in its five-year strategic plan (2009-2013), the 

establishment of the Sector's integrated information system as the 

main objective, besides the implementation of a modern academic and 

research network (Algerian HE ministry, n.y.). This is how the 

contours and objectives of this system were drawn. Algeria and the 

European Union have adopted, within the framework of cooperation 

support program for Algeria's educational reform policy for higher 

education and scientific research (PAPS 2011-2015), jointly funded 

by the two parties (EU 55%, Algeria 45%). In this program, six (6) 

results, including Result 2: “Establishment of an Integrated 
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Information System focusing on the objectives of the reform of the 

Sector”. In the Sector's strategy, there was no question of adopting a 

solution “turnkey”, also, from the launch of Result 2, the MESRS was 

keen to set up its own system based on specific development through 

open source tools. The design of the IIS was therefore supported by 

local teams made up of IT and business staff, supported by European 

expertise for management of the project and its organisation.  A basic 

core of the IIS was then developed (in accordance with the Algeria-

Union European Agreements) by a consortium of European 

companies (Belgium, Spain, Italy, France, Romania) who have hired 

Algerian developers. The development used a method called “Agile” 

allowing Algerian teams to follow the results step by step. The tests of 

the few linked functionalities focused only on the Domains repository 

and scholarity Management, in a pilot environment (6 institutions) 

with test data sets created for the occasion. Delivered in 2015, the 

information system, which for various reasons and in particular the 

deadlines, presented many imperfections (functional shortcomings, 

bug, ...), was directly taken care of by the MESRS technical teams, 

whether in terms of architecture, administration or programming. IIS 

has been going on for to be developed and improved. In 2017 (i.e. 

after the closure of the European part of the Project), Datacenters 

sized to the needs of the IIS, were acquired by the MESRS and put 

into production for constitute and house the databases necessary for 

the operation of the system integrated information. The Datacenters, 

configured by the Ministry teams, are located on the national territory. 

They are equipped with safety devices to international standards. 

Access to data is reserved only for authorized personnel of the Sector 

according to predefined rights and roles. All accesses and treatments 

have a traceability. It is to highlight that the PROGRES software has 2 

main modules: Education and Scientific research. 

5.2 Using PROGRES  

Progress has allowed since its early days to bring a qualitative leap in 

terms of facilitation of procedures, visibility, transparency and 

governance in the Sector. Currently, he takes charge of the Business 

and Sector Support Areas.   

a) Business Areas (Scholarity Management), with the 

following online services:  
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• University enrollment and requests for transfers (authorized) 

of high school graduates,  

• Support for foreign students,  

• Management of marks and deliberations,  

• Remote submission and monitoring of applications for the 

Master and Doctorate  

students. These modules allow visibility at the national level of 

the offers of training,  

ensure the traceability of requests and therefore fairness in 

applications treatment  

• Submission and accreditation of Doctoral training projects,  

• Certification of diplomas,  

• National file of doctoral students,  

• Dashboards.  

b) Support Areas:  

• University support directorate (DOU) (accommodation, 

transport and stipends)  

• Human Resources Management, including Academic and 

administrative staff. 

• Laboratories and their teams management 

• Scientific Research Management,  

• Wealth Management,  

• Financial and Accounting Management, 

    We consider that PROGRES is a serious project that the Ministry is 

implementing to unify the universities & research centers 

management. The ministry has preceded to a massive PROGRES 

database update to all HEIs institutions in all the territory in 2020. By 

February 2021, the HR database is supposed to be updated with all 

personnel information of both academic and administrative staff. 

   In figure 1, we can see the login portal at the website of the Algerian 

higher education ministry by visiting the URL: 

https://progres.mesrs.dz/webgrh/login.xhtml as follows: 
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Figure 1. PROGRES login portal for e-HRM 

 
Source: (HESR Ministry, 2021) 

  If we want to take a deeper look to the e-HRM software, figure 2 

below present all the features that they can be managed with 

PROGRES. We can identify on the left side of the window that there 

are two main categories for an employee: 1. Career management of 

the employee and 2. Medical follow of the employee. In the first 

category, the HR department can manage all aspects of an employee 

career, starting with filling his information, display them, view the 

history of his/her previous grades and positions. 
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Figure 2. PROGRES e-HRM module, an inside view 

 
Source: (HESR Ministry, 2021) 

 

5.3 PROGRES Challenges:  

Despite of the availability of different ICT tools and the role played by 

PROGRES, It still exists several challenges facing the software 

package used by the Algerian HE ministry. Some of the key 

challenges are listed below:  

 The internet speed is far to be adapted for mass management, our 

experience proved that with the actual low internet flow, hundreds 

of users has many unpleasant experiences with PROGRES. What 

supports this point is the Statista report on internet access by 

households from all the globe in 2019 (STATISTA, 2020). The 

African countries are the last on the list and have a very low 

internet access (14.3% only) with a difference of 39.1% -more 

than a double- after Asia and Pacific.   
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Figure 4. Percentage of households with internet access worldwide 

in 2019, by region  

Source: statista, 2021 

 Employees Motivation: Unfortunately, almost the majority of 

employees are not involved 100% in electronic management and 

software experience. They can be from different generations. The 

old ones do not support a lot working in a digital environment. 

Additionally, to counter the decline in employee’s motivation, we 

need to develop an interactive and exciting training and course that 

takes into account their interests, time and goals. In other words, if 

we want employees to be actively involved in digitalization of HR 

management, they need to see the value of the latter. Therefore, it 

is advisable to divide the training into units and show the 

contribution of each unit to the employee's benefit.  

 The competence of HRM department’s employees in using 

software issue is raised. It is known that people are enemies for 

what they ignore. Consequently, the resistance to change will 

implicitly be present. Consequently, the use of e-HRM will not be 

optimised and probably make the system manipulated like a 

database depository. 

6. Conclusion & recommendations 

From what we have addressed above, it is obvious that owing to the IT 

and electronic systems transactional, daily, HR activities such as 

monitoring and attendance records, absences, sick leave, annual leave, 

salary payments, benefits, stimulation, training, tracking achievement 

of goals, duration of employment and completion of work contract of 
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employees, the planning of necessary workers in relation to the 

dynamics of the work of the organization, etc., are carried out faster, 

more accurately, and easier than before. At the same time, through this 

connection between IT and HRM, the new HRM concept was 

developed and named e-HRM. Taking into account its increasingly 

widespread application and importance, both for carrying out daily 

transaction activities in the HR domain, as well as for strategic 

management of human capital in the organization, the paper dealt with 

the basic characteristics of this concept, its dvantages, and potential 

challenges. 

What we can say in our case, there still a lot of challenges facing 

Algeria as an emerging economy to take the best advantages of these 

technologies in order to enhance its higher education system and move 

forward with its universities to be ranked at the top.  

Recommendations  

There no doubt that PROGRES is a very big step to digitise the 

management of human resources. However, like every human effort, it 

is subject to development and improvement, some recommendations 

from our end could be highlighted as follows: 

 Our key recommendation is that competencies of all stakeholders 

should be taken seriously regarding the use of software including 

administrative staff, teachers, technicians, students … We 

recommend that sessions of training on how to use the software 

for managing human resources should be organized by the 

respective faculties to the benefit of all stakeholders.   

 It is highly recommended from my point of view, that the feature 

of “tags” should be added to the software. With tags we can filter 

all academic and administrative staff according to specific 

qualities and competencies in order to find the best fit for the right 

job. 

 The PROGRES Software should be linked to the Digital 

Workspace. The latter exists already in many universities and it 

offers a place of exchange and collaboration between its users, and 

with other communities in relation to the institution. This step will 

increase employee’s well-being. 
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 Open the access to the software to all stakeholders by creating 

accounts for every employee and student. Consequently, they will 

be able to track their personnel information and their career. It will 

facilitate the obtaining for different administrative documents : 

work certificate, payslip, authorisations, decisions…On the other 

hand, this step will make easy to every employee to address his 

enquiries and demands directly on the system without moving 

physically to offices. 

 As a proposition, it will be great if PROGRES software will be 

linked to academic platforms, like SNDL and ASJP for instance. 

The researcher will be able to manage both academic and 

administrative career from one single place. He will avoid to 

create accounts in every platform, and the managers will be sure 

that there is no fake account. This idea could be extended in the 

future to link PROGRES with online education platforms in order 

to facilitate the teacher work and manage his performance: “Who 

is doing what for how long?” 

 From a technical point of view, centralise the PROGRES server 

comes with high risk. If HEIs shift to PROGRES 100%, and the 

system collapse, they will be paralysed and the impact will 

considerable. We recommend managing the PROGRES database 

locally and synchronising the local server with the centralised one. 
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Résumé :  
La communication devient digitale .Le développement de la 

digitalisation influent depuis plusieurs années sur nos comportements 

quotidiens mais également sur le fonctionnement et la vie des 

organisations. La communication est l’une des composantes du 

fonctionnement de l’entreprise qui est en mutation depuis l’apparition 

de ce phénomène. La crise sanitaire du à la pandémie de COVID-19 a 

aussi modifié les stratégies de communication de la plupart des 

secteurs et des organisations notamment le secteur de l’enseignement 

supérieur en Algérie. Notre article a pour objectif d’analyser la 

digitalisation de la communication au sein de l’université de Bejaia et 

de voir quel est état des lieux de cette dernière pendant le COVID-19 

à travers une collecte de données et des entretiens semi-directifs. 

Mots clés : La communication, La communication digitale, La 
pandémie de COVID-19, La digitalisation. 

  : ملخص 

أصبح الاتصال رقمًيا ، لقد كان للتطور الرقمنة تأثير كبيرا لعدة سنوات على    

صال هو أحد الات. سلوكنا اليومي و على ألاداء واملمارسات الروتينية للمنظمات

. املكونات ألاساسية ملجمل ألاعمال التجارية التي تغيرت منذ بداية هذه الظاهرة

إلى تغيير استراتيجيات  COVID-19كما أدت ألازمة الصحية الناجمة عن جائحة 

. الاتصال في معظم القطاعات واملنظمات وخاصة قطاع التعليم العالي في الجزائر

رقمنة الاتصاالت داخل جامعة بجاية ومعرفة حالة يهدف هاذا املقال إلى تحليل 

من خالل جما البيانات واملقابالت التي أجريناها  COVID-19هذه ألاخيرة خالل 

 . ما عينة من موطفي مصالح إلاتصال بجامعة بجاية 

 :الكلمات املتاحية

 ، الرقمنة 29-الاتصاالت ، الاتصاالت الرقمية ، جائحة كوفيد  

 

« La digitalisation de la communication comme un levier 

de qualité dans l’enseignement supérieur: cas de 

l’université de Béjaia. » 

Doctorante: LANSEUR Akila 

Université de Bejaia, Algerie. 
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1-Introduction  

La communication est devenue aujourd’hui, un levier du 

succès des entreprises et des administrations. C’est pourquoi la 

recherche de l’efficacité doit être une priorité de ces dernières, elle 

impose alors le respect d’une démarche très rigoureuse de type 

stratégique. Cependant, la communication est impactée par l’évolution 

du numérique, on parle plus de la communication traditionnelle 

unidimensionnelle où les entreprises passent leurs spots publicitaires 

sur des chaînes de la télévision ou sur des supports papiers et dont 

l’efficacité se calcule seulement selon le chiffre d’affaires réalisé. 

Nous sommes rentrés dans une dimension toute nouvelle, celle de la 

communication digitale qui permet aux entreprises et aux 

administrations de suivre leurs compagnes de communication en 

temps réel et leur donnent la possibilité d’effectuer des manœuvres et 

des réactions en temps opportun. Actuellement, les organisations qui 

réussissent sont celles qui ont saisi l’importance de la digitalisation et 

qui ont intégré les opportunités qu’offre le web dans leurs démarches 

marketing. 

L’Algérie à l’instar des autres pays du monde a pris la 

communication comme une priorité dans ses stratégies de 

développement économique et social notamment depuis la divulgation 

de la stratégie de E-administration en 2013. A partir de cette année, la 

communication est devenue un levier stratégique pour toutes les 

entreprises et les administrations en Algérie. 

En 2020, un contexte sanitaire est apparu en Chine a 

progressivement ralenti puis a bloqué des pans entiers de l’économie 

mondiale, plongeant le monde dans sa pire récession depuis la 

seconde guerre mondiale (Banque Mondiale, 2020). En effet, tout les 

secteurs ont été impactés d’où la nécessite de chercher de nouvelles 

méthodes pour travailler, gérer, s’informer, se former et un recours 

sans précédent pour les nouvelles technologies d’information et de 

communication. 

 Notre travail vise à analyser le processus de digitalisation de 

la communication au sein de l’université de Bejaia comme exemple 

illustratif de la stratégie digitale de la communication de 

l’enseignement supérieur en Algérie notamment en période du 
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COVID 19. Et nous allons essayer de répondre à la question de 

recherche suivante : 

Quel est l’état des lieux de la digitalisation de la 

communication au sein de l’université de Béjaia et quel est son 

impact sur la qualité de l’enseignement vu les nouvelles 

circonstances dus à la pandémie du COVID 19 ? 

D’autre questions se posent aussi : Qu’est ce que la 

digitalisation ? Qu’est ce que la communication digital ? Ya-t-il 

d’évolution dans le processus de digitalisation depuis 2020 ?  

Pour répondre à ces questionnements, nous avons effectué 

dans un premier lieu une collecte de donnée dans le service 

numérisation de l’université de Bejaia et ensuite nous avons réalisé 

une étude qualitative via des entretiens semi-directifs avec des 

fonctionnaires dans différents services de la communication au sein de 

l’université de Bejaia. Nous avons utilisé la méthode d’analyse des 

thématiques horizontales pour analyser les entretiens effectués. Notre 

article est subdivisé en quelques axes à savoir : La communication 

devient digitale, les outils de la communication digitale, la 

communication à l’université de Bejaia, enfin la partie d’analyses et 

discussions des résultats des entretiens. 

 

2. La communication devient digitale  

 Cette partie présentera les différents outils qui existent dans le 

monde de la communication digitale. Ces outils, ainsi que leur 

description, sont tirés des livres « Web marketing et communication 

digitale : 60 outils pour communiquer efficacement auprès de ses 

cibles » (Gayet, Marie 2016), « les outils de la communication 

digitale » (Oualidi 2013) et « optimiser sa communication digitale » 

(Réguer 2010). ils seront présentés dans ce qui suit : 

 

 Application mobile : En janvier 2020, on comptait 5,19 

milliards d’utilisateurs de mobile dans le monde. Ça 

représente 67 % de la population totale
i
. L’application mobile 

est un logiciel entièrement créé et désigné pour les téléphones 

mobiles. Elle a comme avantage de pouvoir personnaliser son 

interface en fonction de l’image de l’entreprise, une meilleure 

ergonomie et plus de rapidité qu’un site mobile, plus 

interactivité et bénéficier des fonctionnalités du Smartphone. 
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Cependant, son coût, processus de validation qui prend du 

temps présentent ses principales limites. 

 Campagne d’e-mailing : 306.4
ii
 milliards d’emails sont 

envoyés chaque jour dans le monde ce qui peut susciter 

l’intérêt des entreprises. L’objectif étant de prendre une base 

de données de contact et d’envoyer en un clic les 

informations/publications souhaitées. Ses avantages sont la 

gratuité, la grande diffusion, fidélisation des clients, analyse et 

statistiques sur les e-mails envoyés. Inconvénients sont 

essentiellement la non-possibilité de modification après 

l’envoi, le risque que l’e-mail soit reçu dans les spams. 

 Newsletter : elle consiste à envoyer des informations aux 

clients par e-mail afin de fidéliser et de garder un contact 

permanent avec le client. Mêmes avantages et inconvénients 

que l’e-mailing.  

 Campagnes SMS ou le Smsing : Le message envoyé arrive la 

plupart du temps à destination et il est lu dans plus de 97 % 

des cas. Il est possible d’envoyer des offres, des invitations à 

des événements, des alertes ainsi que diverses informations. 

Avantages : Peu couteux, simplicité et rapidité, retour sur 

investissement favorable et interactivité. Inconvénients : 

Risque d’empiéter sur la vie privée des clients, la nécessite 

une base de données avec les numéros de téléphone. 

  Logiciel CRM (Customer Relationship Management) : 

logiciel permettant de gérer la relation client, le SAV (service 

après-vente) à l’ère des réseaux sociaux.  

 Le site internet : Cet outil permet de connaître le nombre de 

visites, le nombre de pages vues, le temps passé sur le site, le 

nombre de nouveaux visiteurs et l’origine des visiteurs. Il 

permet de savoir quels médias sociaux nous apportent le plus 

de trafic, permet, de mesurer les partages sur les réseaux 

sociaux, et bien d’autres fonctionnalités sont disponible.  

 CMS (Content Management System) : application 

informatique permettant de gérer et d’animer le contenu 

interface unique qui centralise la gestion du site. Avantage : 

open source est gratuit, il propose un grand nombre de 

logiciels. Limites CMS : les abonnements à des licences 

auprès d’éditeurs sont payants, ces abonnements sont plus 

sécurisants.  
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 SEM (Search Engine Marketing) : il s’agit d’une technique 

de communication afin d’optimiser son site web, il permet 

l’amélioration du référencement du site web de l’entreprise 

sur les différents moteurs de recherches. Pour se faire, deux 

techniques existent, le SEO (Search Engine Optimization) et 

le SEA (Search Engine Acquisition). Le SEO est un 

référencement naturel à pratiquer sur le long terme, basé sur 

l’e-réputation, les partages, les commentaires, photos et 

vidéos de l’entreprise, il permet à l’entreprise d’augmenter sa 

visibilité sur le web et les plateformes sociales. Cette 

technique se base également sur l’utilisation de mots clés : 

plus les mots clés, choisis par l’entreprise en fonction de ses 

domaines d’activité, seront présents sur leur site web ou leurs 

réseaux sociaux, plus l’entreprise apparaîtra en haut des 

résultats sur les différents moteurs de recherches. Le SEA 

(Search Engine Acquisition) est une autre technique qui est, 

contrairement au SEO, payante. Elle consiste à acheter des 

mots clés liés à l’activité de l’entreprise afin que les clients 

qui tapent un ou plusieurs de ces mots clés sur un moteur de 

recherche tombent plus rapidement sur leur site web. Le prix 

varie en fonction du temps plus ou moins long et de la période 

plus ou moins demandée de l’année. Une mesure payante, 

mais qui permet de mesurer exactement le nombre de clics en 

fonction des mots clés. Optimiser son site web pour les 

réseaux sociaux. La technique s’appelle SMO (Social Media 

Optimization), elle consiste à améliorer le référencement de 

son site internet sur les différents moteurs de recherche, mais 

dans ce cas, grâce aux réseaux sociaux. Le but du SMO est de 

multiplier la présence des liens sur les réseaux sociaux et les 

forums afin que le contenu soit le plus partagé possible, et 

ainsi, le site peut apparaître le plus haut possible dans les 

moteurs de recherche. Les liens des réseaux sociaux doivent 

également figurer le plus possible sur le site web pour 

favoriser les passages et les interactions. Le fait d’activer les 

commentaires le plus rapidement possible favorise les 

interactions avec les différentes parties prenantes, cela permet 

de montrer que vous êtes ouverts aux remarques/critiques. 

  les réseaux sociaux publicité à l’ère du digital : appelée 

display, la publicité en ligne est de plus en plus utilisée. 

Actuellement utilisée sur Facebook, Google, et bien d’autres 
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réseaux sociaux, la publicité peut se diviser en deux 

catégories : Les publicités par liens promotionnels et 

commerciaux, appelés « search » et les publicités qui 

apparaissent sous forme de bannières ou de visuels, la plus 

utilisée appelée « display ». Le format de la publicité 

correspond au format d’une publication standard de la 

plateforme du réseau social utilisé. L’objectif est de se fondre 

dans le contenu et de tromper l’utilisateur qui n’y verra pas 

une publicité commerciale. Avantages : les bannières 

jouissent d’une bonne visibilité, le taux de clics moyen est 

élevé. Inconvénients : peu de place pour afficher le message, 

il faut être clair et concis et des supports de tailles différentes. 

 Google Alertes : est un outil qui permet de gérer sa veille. 

Google Alertes permet, grâce à des mots clés, de surveiller en 

permanence qui parle de nous et comment. Une bonne 

manière de gérer sa réputation. Avantages : outil gratuit et 

simple, gérer son e-réputation et surveiller ses concurrents. 

Inconvénients : il ne permet pas d’analyser, mais seulement 

d’informer. 

  Relations publiques digitales : il s’agit de prendre de 

nouveaux influenceurs comme des youtubeurs ou bloggeurs 

par exemple pour parler de l’entreprise. Ces nouveaux leaders 

d’opinion ont une grande capacité de persuasion et touchent 

un large public.  

 Différents réseaux sociaux : qui sont principalement : 

  Facebook créé depuis 2004, un réseau social qui compte 

2,8 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois et 1,85 milliard 

d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde en 2020
iii

 ce qui en 

fait le média le plus utilisé au monde. C’est un espace 

personnel où l’on peut s’exprimer grâce à des posts, des 

partages de photos/vidéos. Les entreprises ont accès à des 

contenus partagés illimités et la possibilité de rendre ses 

publications publiques ou restreintes. Avantages pour les 

entreprises : créer de l’interaction avec le public, possibilité de 

faire de la publicité payante, mais ciblée (large choix 

d’options), collecter des données de clients ou potentiels 

clients, augmenter la visibilité de la marque, faire passer des 

messages qui toucheront beaucoup de monde.  

 Linkedln créé depuis 2003, c’est le réseau social 

professionnel le plus utilisé au monde. Il compte plus 660 
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millions de membres dans le monde en 2020
iv
. Les personnes 

inscrites peuvent se créer un profil avec leur parcours 

professionnel (formation et expérience). Des relations 

professionnelles peuvent donc se créer et favoriser les 

suggestions de relations. 

 Twitter créé depuis 2006, compte désormais 326 millions 

d’utilisateurs actifs par mois dans le monde en 2020
v
. Très 

grande plateforme de partage d’informations à travers le 

monde entier, il permet de créer des publications ouvertes aux 

publics ou à un groupe restreint d’un maximum de 140 

caractères. Cette plateforme est rapide et facile d’utilisation. 

 Youtube créé depuis 2005 par Google, cette plateforme de 

vidéo est actuellement la plus regardée sur internet avec 2 

milliards d’utilisateurs qui utilisent YouTube chaque mois 

dans le monde et plusieurs milliards de vues par jour
vi
. Cet 

engouement a fait apparaître un nouveau métier, celui de 

« youtubeur », devenus des influenceurs du net grâce à leurs 

vidéos publiées. Il permet les entreprises de toucher un grand 

nombre de personnes rapidement, montrer sa modernité en 

communiquant grâce à des vidéos.  

 Instagram et Pinterest créés depuis 2010. Instagram compte 

en 2020 plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels 

(MAU) : 1,08 milliard d’utilisateurs 
vii

 et 416 millions 

d’utilisateurs actifs mensuels dans 

le monde utilisent Pinterest en 2020. Ils sont des réseaux 

sociaux de partages de photos. Publication de photos créatives 

permettant de mettre en valeur l’entreprise et montrant ses 

produits/services ou encore ces collaborateurs. Avantages 

pour les entreprises : si les photos sont de bonne qualité et 

créatives, elles permettent de raconter l’histoire de 

l’entreprise, l’engagement, et donc de susciter une émotion. 

  Réseaux sociaux de niche : quand certains préfèrent 

privilégier les grands réseaux sociaux comme Facebook qui 

touche un large public, certains préfèrent la qualité. Il en 

existe des centaines tournant autour de différents thèmes 

comme le développement durable, le vélo, un quartier, etc. De 

nouveaux métiers sont désormais créés grâce à la 

communication digitale, tels que : chef de projet e-CRM, SEO 

manager, community manager (voix de l’entreprise sur le 

web) et bien d’autres. 
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3. La digitalisation de la communication à l’université de Bejaia 

avant et après la pandémie de COVID-19 : état des lieux de la 

plateforme numérique E-Learning 

 Cette partie présentera quelques statistiques de la plateforme 

numérique E-Learning de l’université de Bejaia avant et pendants de 

COVID-19. Nous allons présenter quelques statistiques relatives à la 

plateforme E-Learning et au site web de l’université de Bejaia : les 

nombres d’enseignants inscrits à la plateforme avant et pendant la 

pandémie de COVID-19, le nombre d’étudiants inscrits à la même 

plateforme en 2021 et le nombre de visiteurs du site web de 

l’université de Bejaia de 2015 à ce jour. 

 

Tableau 01 : Nombre d’enseignants inscrits à la plateforme e-

learning pendant le COVID-19 

Facult

é 

Sciences 

économi

ques 

Commer

ciales et 

Sciences 

de 

Gestion 

Droit 

et 

Scienc

es 

Politiq

ues 

Science

s 

Humai

nes et 

Sociale

s 

Lettre

s et 

Lang

ues 

Méde

cine 

Scie

nces 

Exa

ctes 

Scien

ces 

de la 

Natu

re et 

de la 

Vie 

Tot

al 

Total 

d’inscr

its 

251 155 143 213 89 219 225 129

5 

Source : service de numérisation de l’université de Béjaia, statistiques 2021 

 Il est à noter le nombre des enseignants inscrits avant la 

pandémie de COVID-19 n’est pas disponible, car la mise à jour de la 

plateforme ce fait automatiquement et l’historique n’est pas disponible 

à cause de certaines pannes des serveurs selon les arguments avancés 

par le chef de ce service. Mais il a signalé que le nombre a augmenté 

d’une manière spectaculaire pendant cette crise sanitaire et il est 

obligatoire maintenant d’avoir un compte E-Learning et d’afficher les 

cours et les différents supports afin d’assurer l’enseignement de 

qualité à distance.  
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Tableau 02 : Etudiants inscrits à la plateforme e-learning (avant 

et pendant covid -19). 2021 

 

Faculté Nombre d’inscrits  

Médecine  1178 

Sciences exactes 4111 

Technologie  10 015 

Sciences de la nature et de la vie 4572 

Sciences économiques, gestion et des 

sciences commerciales 

8074 

Droit et sciences politiques 4114 

Lettres et Langues 6234 

Sciences humaines et sociales 6963 

Total 45 261 

Source : service de numérisation de l’université de Béjaia, statistiques 2021 

 

 Il est à signaler que le nombre d’étudiants inscrits dans la 

plateforme E-Learning de l’université de Bejaia est resté le même 

avant et pendant la pandémie de COVID-19, car l’inscription à cette 

plateforme se fait automatiquement lors de la première inscription de 

l’étudiant. 

 

Tableau 03 : nombre de visites du site web de l’université de 

Bejaia : http://www.univ-bejaia.dz/ de 2015 jusqu’à 04/02/2021 

  

Fréquence Nombre de visite 

Aujourd’hui 4950 

Cette semaine 43 918 
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Ce mois-ci 32 520 

A compter de 2015 23 684 406 

Source : site web de l’université de Béjaia, statistiques 2021 

 

 Le tableau montre parfaitement le nombre important des 

visites du site web de l’université de Bejaia du à cette nouvelle 

tendance d’enseignement à distance qui est devenu indispensable vu 

les directives de la tutelle et les mesures barrières afin de faire face à 

cette crise sanitaire. 

4.  Analyses et discussions des résultats des entretiens  

 Afin de répondre à notre problématique, nous avons effectué 

une étude qualitative basée sur des entretiens semi-directifs réalisés au 

sein des différentes structures et service de communication de 

l’université A.Mira de Bejaia. 

4.1.  Analyse thématique horizontale  

Pour l’analyse les résultats, nous allons faire appel à la méthode 

d’analyse thématique horizontale. 

Tableau 04 : Les caractéristiques des répondants aux entretiens 

semi-directifs 

 Sexe Profession expérience Date de 

l’entretien 

Répondant

 1 

Homme Ingénieur numérique 

de l’université de Bejaia 

10 ans 25/01/2021 

Répondant

 2 

Femme Administrateur au niveau 

du rectorat de l’université de 

Bejaia 

07 ans 26/01/2021 

Répondant

 3 

Femme Administrateur au niveau 

 du rectorat de l’université 

de Bejaia 

02 ans 24/01/2021 

 

Répondant

 4 

Homme Ingénieur en informatique 

du centre de calcul de 

l’université de Bejaia 

  

05 ans 27/01/2021 
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Source : réalisé par nos soins à partir des données de l’étude 

qualitative 

 Rappelons que cette analyse a pour but, de savoir l’état des 

lieux de la digitalisation de la communication à l’université de Béjaia 

et quelle est l’importance donnée à cette dernière vu les nouvelles 

circonstances du à la pandémie de COVID-19. 

 Notre analyse débute d’un volet de présentation dont l’objectif 

est de savoir la qualité des répondants, leurs grades, fonctions, 

expériences dans le domaine de la communication. Nous avons 

constaté que le service de la communication comporte des ressources 

humaines très diversifiées et très qualifiées en termes de maîtrise des 

outils de communication notamment le digital. Ensuite, nous avons 

essayé de voir le rôle et l’importance attribuée à la communication au 

sein de l’université de Bejaia. Le tableau suivant résume les différents 

verbatim issus des entretiens. 

 L’axe suivant a pour objectif de décrire la démarche 

communicationnelle de l’université de Bejaia et il sera résumé dans le 

tableau suivant : 
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Tableau 05 : La stratégie de la communication au sein de 

l’université de Bejaia. 

Objectif Question posés Verbatim ressortis 

Décrire la 

stratégie de la 

communicatio

n au sein de 

l’université de 

Bejaia 

 

Q1 Avez-vous un 

service ou 

département de 

communication?  

Les quatre enquêtés ont confirmé l’existence d’un 

service de communication 

Q2 Avez-vous un 

chargé de 

communication?  

Les quatre enquêtés ont confirmé l’existence d’un 

chargé du service de communication 

Q3 Décrivez votre 

démarche de 

communication ? 

 

Les trois enquêtés ont donné leurs avis sur le 

déroulement de leur stratégie communication à savoir : 

« La démarche de communication à l’université de 

Bejaia peut être définie comme une communication 

englobant reposant sur deux niveaux : l’interne 

(Rectorat, Vices Rectorat, Facultés,…) et l’externe 

(Ministère, Universités, Partenaires socio-

économiques,...). Elle passe par la promotion, mais ne 

peut se résumer à cela et se joint à toutes les actions de 

l’organisation. » 

« La communication au sein de l’Université de Bejaia 

est répartie en trois grands axes à savoir ; la 

communication institutionnelle, la communication web 

et la communication média. »  

« La communication dans l’université de Béjaia est une 

tache très importante vu le nombre important des 

étudiants, enseignants et ATS que dispose notre 

université. Pour cela nous avons mis en place un 

website officiel et une page Facebook pour l’affichage 

et l’information, nous communiquons ainsi via la radio, 

la presse et télévision. En outre l’université de Bejaia 

organise tout au long de l’année des colloques, des 

visioconférences, des salons et des événements 

culturels et scientifiques. » 

« Le contexte sanitaire a modifié le fonctionnement du 

service de la communication. Nous nous sommes 

orientés au travail à distance et les plateformes 

numériques à savoir le E-Learning » 

 
   Source : Etude qualitative auprès de quelques fonctionnaires de l’université 

de Bejaia, 2021. 
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 Cet axe avait comme objectif de décrire la démarche de 

communication au sein de l’université de Béjaia à travers certain 

nombre de questions. Les répondants ont bien expliqué que 

l’université de Bejaia dispose de plusieurs structure dédiés à la 

communication dont des structures centrales (rectorat, des vices 

rectorats… etc.), des services de communication pour les facultés et 

un centre de calcul qui est chargé du volet numérisation.ils ont aussi 

décrit leurs démarches de communication avant et après la pandémie 

de COVID-19. Le prochain axe présentera les outils et les acteurs de 

votre stratégie de communication et il sera présenté dans le tableau 

suivant :  

Tableau 06 : La stratégie de la communication au sein de 

l’université de Bejaia 

Objectif Question posée Verbatim ressortis 

 présentez les 

outils et les 

acteurs de 

votre stratégie 

de 

communication 

et il sera 

présenté dans 

le tableau 

suivant : 

 

Q1 Quels sont les 

outils de votre 

stratégie 

 de 

communication ? 

 

L’identité visuelle ou design corporate. 

 L’édition : Bulletins d’informations 

trimestriels, Revues scientifiques 

 Le web : le site web de l’université de Bejaia, 

La WebTv 

 Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 

Youtube,… 

 Les relations presse : Télévision, Radio 

 L’événementiel : Les séminaires, Colloques… 

etc 

Q2  Quels sont les 

acteurs 

intervenant lors 

devotre démarche 

communication ?  

 

« Avant chaque démarche de communication, 

nous devons désigner l’émetteur, le public 

ciblé ainsi que le canal utilisé afin de désigner 

les acteurs qui vont intervenir pour une 

communication bénéfique et qu’il y’a un feed-

back. Plusieurs acteurs interviennent dans la 

stratégie de communication de l’Université de 

Béjaia : à savoir, le Recteur ainsi que les 

responsables de l’université, les webmasters, 

l’équipe audiovisuelle, les étudiants, les 

partenaires socio-économiques, les collectivités 

locales, les universités algériennes et 

étrangères et bien sur les médias avec qui 

l’Université de Bejaïa travaille en étroite 

collaboration ». 

« Les acteurs qui interviennent dans notre 

démarche de communication sont le vice 
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rectorat des relations extérieures tout d’abord, 

ainsi que les différents services de l’université 

commençant du rectorat, aussi on a les 

étudiants et les autres institutions auxquelles 

notre organisme fait face comme le ministère et 

les autres universités nationales et 

internationales. » 

« En interne : Rectorat, Vices Rectorat, 

Facultés et les différents services de 

l’université. En Externe : Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, Administrations, 

Partenaires socio-économiques ». 

« avant nous avons un seul public la 

communauté universitaire, mais actuellement, 

nous nous adressons à une communauté 

diversifiée et plus largue d’avant grâce à des 

nouveaux outils digitaux notamment les 

réseaux sociaux et le site web »  

 Q3 : Quel est le 

poids du digital 

dans votre 

stratégie de 

communication 

Les quatre répondants ont confirmé que la 

numérisation de la communication est devenue 

indispensable pour assurer le bon 

fonctionnement de l’université de Bejaia dans 

ses missions et d’assurer la bonne qualité de 

l’enseignement supérieur notamment en 

situation de crise qu’on vit actuellement.  
   Source : Etude qualitative auprès de quelques fonctionnaires de l’université 

de Bejaia, 2021 

 Cet axe énumère les outils de communication utilisés à 

l’université de Béjaia. Après l’analyse des entretiens, nous avons 

constaté que l’université de Bejaia dispose de multiples moyens et 

outils de communications (traditionnelles et digitales) ainsi que les 

acteurs intervenants dans sa stratégie de communication sont 

nombreux en interne et externe. À l’université de Bejaia, la 

numérisation de la communication est devenue indispensable pour 

assurer le bon fonctionnement de l’université de Bejaia dans ses 

missions et d’assurer la bonne qualité de l’enseignement supérieur 

notamment en situation de crise qu’on vit actuellement. 

 À la fin des entretiens, nous avons sollicité des répondants 

pour donner leurs avis et recommandations : 
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 « Comme dernier mot, je voudrais féliciter l’université de 

Béjaia pour sa stratégie de communication efficace qui essaie 

d’être toujours à jour. Et bon courage à vous ». 

 « La stratégie de communication de l’université de Bejaia est 

une stratégie basée sur la définition des objectifs, le contexte 

dans lequel elle évolue, le message et les axes 

de communication à développer » 

 « En situation de crise il y’a que la communication qui peut 

aider à surmonter les dégâts, le COVID-19 nous a appris cette 

leçon et encore la digitalisation a sauvé l’année 

universitaire 2019/2020 grâce aux différentes plateformes 

numériques ». 

 

5. Conclusion  

 L’Université de Bejaia affiche une importance capitale au 

volet communication, elle déploie tous les moyens nécessaire pour 

assure une communication cohérente et efficace au sein de la 

communauté universitaire ainsi qu’à son environnement externe. La 

cellule de communication mène régulièrement des actions relevant de 

la communication institutionnelle, media et numérique. Elle englobe 

plusieurs services qui sont coordonnés par le premier responsable en 

l’occurrence le  Recteur de l’Université. 

 L’Université de Béjaia adopte une stratégie de communication 

satisfaisante et cela grâce à la mise en ligne au temps voulu de 

l’information, le nombre de visiteurs de notre site qui a atteint les 

23 684 406 depuis l’année 2015 et les personnes qui suivent les pages 

facebook et feedback considérable  reçu au quotidien. Egalement, la 

stratégie de communication est jugée de qualité vu  que l’Université 

de Béjaia durant deux ans consécutive a été à la tête des universités 

algériennes selon le classement des institutions SCIMAGO et Time 

Higher Educationn et parmi les critères de ce classement la visibilité 

de l’Université de Béjaia. Toute fois un travail reste à faire afin 

d’améliorer encore davantage la communication à l’Université de 

Béjaia, il ya un travail à faire dans le volet de la numérisation des 

actions de communication, l’harmonisation de l’information.  Un 

nombre plus important de visiteurs de site et bien sur avec la volonté 

et la collaboration de chaque acteur de l’université de Béjaia afin 

améliorer encore la stratégie de communication notamment en 

moment de crise.   
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Dans cet article, nous avons pu répondre à notre problématique 

de départ et donner un état des lieux sur la digitalisation de la 

communication à l’université de Bejaia à travers quelques statistiques 

et indicateurs. Le débat sur le sujet reste ouvert, car la communication 

digitale au sein des administrations publiques en Algérie est 

d’actualité. 
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