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 ممخص المداخمة 

تيدؼ ىذه المداخمة إلى بياف الدكر الميـ الذم يمكف أف يؤديو التعميـ االلكتركني في العممية التككينية؛ 
استثمارا لما تحقؽ مف تطكر في المجاؿ التكنكلكجي الرقمي مف انجازات عمى صعيد البرمجيات 

الحاسكبية كتقنيات الربط كاالتصاؿ بيف مستعمميا في أمكنة متباعدة، كفي أكقات متباينة إذا كانت طبيعة 
 .التككيف غير متزامنة

االلكتركني تبرز مف خالؿ ما يمكف أف يحققو لممجتمع الجزائرم مف  التعميـ نظاـ في التككيف   إف أىمية
مخرجات معنكية كمادية؛ كإتاحة الفرصة لقطاع كاسع مف أفراد المجتمع الستكماؿ تعميميـ كاكتساب 

 التعميـ نظاـ في التككيف تككيف يسيـ في تحقيؽ كظائؼ ليـ في مقبؿ أياميـ، كمف جانب آخر فإف فعالية
االلكتركني بالنسبة لمقائميف عمى شأف تدبير التككيف كالتعميـ يحمؿ مقصديف اثنيف؛ أكال تحسيف فاعمية 

التككيف، كثانيا تقميؿ التكمفة المادية التي يتطمبيا نظاـ التككيف العادم الذم يحتاج ىياكؿ مادية كثير ما 
 .تجد الدكلة نفسيا غير قادرة عمى االستجابة السريعة لتحقيقيا

 عالمية   في ىذه المداخمة نبحث في سيركرة التعمـ بيف التعميـ االلكتركني كالعادم، كنستعرض تجارب
الجزائرم؛ ليطرح التساؤؿ  كاقع المجتمع في االلكتركني التعميـ االلكتركني، كفي فعالية التعميـ تكظيؼ في

 .   االلكتركني؟ التعميـ نظاـ في معيا عف المعكقات التي يمكف أف تعترض عممية التككيف

التعميـ عف بعد، الرقمنة، التكنكلكجيا، معكقات التككيف  االلكتركني، التعميـ التككيف،: كممات مفتاحية
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Abstract 

The aim of this intervention is to demonstrate the important role that e-learning can play in 

the training process. In order to achieve the development of the digital technology field, it has 

achieved achievements in the field of computer software and communication techniques 

between its user in different locations, at different times if the nature of the configuration is 

not synchronized . 

  The importance of training in the e-learning system stands out through what it can bring to 

the Algerian society of moral and material outputs; providing an opportunity for a large sector 

of society to complete their education and acquire a composition that contributes to the 

achievement of jobs for them in the coming days. On the other hand, First, to improve the 

efficiency of training, and secondly to reduce the material cost required by the system of 

normal configuration, which needs physical structures, many of which the state finds itself 

unable to respond quickly to achieve them. 

In this intervention we discuss the process of learning between e-learning and ordinary, and 

review the experiences of global in the employment of e-learning, and the effectiveness of e-

learning in the reality of Algerian society; to ask them about the obstacles that can interfere 

with the process of training in the e-learning system ?. 

 

 

Keywords: configuration, e-learning, distance learning, digitization, technology, configuration 

constraints 
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 مقدمة- 

 كالتكنكلكجيةمكاكبة لمتحكالت العممية اؿفي عمميات التربية كالتككيف ثكرة جديدة يعد التعميـ االلكتركني      
 عمى الصعيد العالمي؛ كقد استطاعت المجتمعات المتطكرة مف خاللو المتسارعة في المجاؿ المعمكماتي

االستثمار بشكؿ أفضؿ في بناء اإلنساف كالتعزيز مف قدراتو المعرفية كالميارية العممية الكظيفية في حياتو 
اليكمية، كما مكف ىذا التعميـ مف االستغالؿ األحسف كاألمثؿ لعاممي الكقت كاإلمكانات المادية؛ كىك ما 

حقؽ في المجمؿ فاعمية أكثر لمفرد كزاد مف مردكده اإلنتاجي في محيطو االجتماعي كاالقتصادم في ىذه 
      .المجتمعات

    إف العمؿ عمى تطكير أساليب كنظـ التعميـ كترقيتيا كعصرنة آلياتو كتقنياتو يظؿ غاية نبيمة تيدؼ 
كالكاقع أف اكتساب المعمكمات )إلييا كؿ حككمات العالـ في ىذا العصر المكصكؼ بالعصر المعمكماتي؛ 

ذا كانت تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات قد عممت عمى  كتكظيفيا يرتبط ارتباطا كثيقا بالتعميـ كالمعرفة، كا 
تغيير أساليب العمؿ في كافة المجاالت كالتخصصات تقريبا؛ فإف التعميـ ىك المجاؿ األمثؿ األكثر 

ترشيحا لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات؛ إذ أف المشكالت المرتبطة بالعممية التعميمية بجكانبيا المختمفة 
     .(1 )(تعاني منيا كؿ دكؿ العالـ تقريبا، كبدرجات متباينة كمتغايرة

     لقد استجابت النظـ التعميمية كالتربكية التككينية ببالدنا إلى حد بعيد لمتطكرات العممية كالتكنكلكجية
الحاصمة عمى الصعيد العالمي، كسايرت بشكؿ كبير ما اقتضتو مختمؼ المراحؿ االجتماعية كاالقتصادية 

إال أف تطكر حركة النمك السكاني كزيادة حاجاتو المادية؛ كانحصار . التي مرت بيا بالدنا بعد االستقالؿ
قد انعكس سمبا عمى قدرة الدكلة .  في العقكد األخيرة(إنتاج الطاقة)اإلنتاجية االقتصادية في مكارد محددة 

عمى تمبية مختمؼ احتياجات المجتمع؛ كال سيما في مجالي التربية كالتككيف، بما يتطمبو مف إمكانات 
 .كىياكؿ مادية ضخمة؛ كمرافؽ اجتماعية كثقافية مصاحبة ليا ىي في تزايد مطرد

ذا كاف التعميـ      مف ىنا فإف البحث عف البدائؿ العممية كالعممية أمسى ضركرة ممحة في كاقعنا اليكـ؛ كا 
االلكتركني مف أحدث سبؿ ىندسة التككيف كالتعميـ كالتعمـ في الدكؿ المتقدمة؛ كبما يحممو مف بشائر 

االرتقاء بالممارسات التعميمية لممتعمميف، كالتقميؿ مف تكمفة العممية التعميمية كالتككينية فحرم ببالدنا أف 

                                                           

، 2010، 01ط المركز القكمي لمترجمة، بياء شاىيف،: تينا كيمكجبام، إليف ككد، تر رقمي، عالـ في األطفاؿ  تعمـ( -1)
 13 صمصر، القاىرة،
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نفيـ أىمية التقنية  )تستفيد مف آلياتو العممية، كاالستثمار في طرائقو كتطبيقاتو الميدانية؛ كبيذه الصكرة 
في العممية التعميمية كحاجة الفرد إلى التقنية لتحقيؽ عمميات تصميـ التدريس أك التعميـ لمقياـ باإلجراءات 

اليـك خرجكا إلى ىذه الدنيا كىـ يركف التقنية  [أك طالب الجامعات عمى السكاء]فأطفاؿ .. األساسية لمتعميـ
ـَ ال تككف بالمدرسة  أك في  ]تحيط بيـ في المنازؿ، كالشكارع، كرياض األطفاؿ، كالمستشفيات، َفِم

كبدال مف أف نجادؿ في ىذا األمر عمينا . ؟؛ لذا فإننا نرل استخداـ التقنية أصبح مطمبا كليس ترفا[الجامعة
 .(1 )(! ؟..أف نسأؿ أنفسنا ىؿ كّكنا مربيف عمى االستخداـ األمثؿ لمتقنية

    في ىذه الكرقة محاكلة لطرح عديد التساؤالت؛ عما يمكف أف يحققو التعميـ االلكتركني مف عكائد في 
سيركرة التعميـ كالتككيف في المجتمع الجزائرم كانعكاساتو االيجابية عمى الخصكصية السكسيك ثقافية 

لممجتمع الجزائرم، كالمعكقات التي مف شأنيا أف تؤثر في حسف أداء التحصيؿ العممي، كقد جاءت الكرقة 
في مقدمة أكضحت فييا أىمية التعميـ االلكتركني كحاجة بالدنا إلى االستثمار في تطبيقاتو العالمية، 
كخمسة مباحث، تناكلت في المبحث األكؿ تحديد مفيكمي التعميـ االلكتركني كتكنكلكجيا التعميـ، كفي 

المبحث الثاني سيركرة التعمـ بيف التعميـ االلكتركني كالعادم، كفي المبحث الثالث عرض لتجارب ناجحة 
في التعميـ االلكتركني، كفي المبحث الرابع فعالية التعميـ االلكتركني في الجزائر، كفي المبحث الخامس 

 .معكقات التعميـ االلكتركني، ثـ خاتمة بأىـ النتائج كالتكصيات

  (Electronic Education)مفهوم التعميم االلكتروني . أ. أوال

، (Electronic Education)   تعددت التحديدات االصطالحية المبينة لداللة التعميـ االلكتركني بالفرنسية 
غير أف ىذا التعدد ال  - (Electronic) ىنا ىك اختصار لكممة (E)كحرؼ - (E-Learning)كباالنجميزية 

كىك ما يبدك ظاىرا في البنية المغكية ليذا المركب - ينفي أنيا في مجمميا تربط بيف جانبيف اثنيف؛ 
(Learning) أك التعمـ (Education)التعميـ - المغكم

() . كالرقمنة أك الكسائط االلكتركنية المعاصرة الشائعة
  :في االتصاؿ؛ كمف أشير ىذه التحديدات المفيكمية األجنبية كالعربية ما يأتي

                                                           

 14 صاألردف، ، عماف،2011، 01ط دار غيداء، مصطفى نمر دعمس، كحكسبة التعميـ،  تكنكلكجيا التعمـ( -1)
 يفضؿ بعض الدارسيف استخداـ مصطمح التعمـ؛ ألف ىذا النمط مف التعميـ ذاتي يخضع لرغبات كحاجات المتعمـ، ( -+)

لكف الغالب في األدبيات المعاصرة ىك شيكع كاستعماؿ التعميـ، ألف الغالب في  مف حيث الكقت، كالمحتكل كالتخصص،
 . أنظمتو السائدة في العالـ خضكعو في تسييره إلدارات مركزية حككمية كخاصة
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أنو تعميـ يتـ  (: e-Learning or online Learning)التعميـ االلكتركني " Carliner 1998"عرؼ كارلينر- 
عف طريؽ الحاسب كأم مصادر أخرل عمى الحاسب تساعد في عممية التعميـ كالتعمـ؛ كفي عممية التعميـ 

كالتعمـ االلكتركني يحؿ الحاسب محؿ الكتاب كمحؿ المعمـ؛ حيث يقـك جياز الحاسب في الدرس 
كيطمب الحاسب مف . االلكتركني بعرض المادة العممية عمى الشاشة بناء عمى استجابة الطالب أك طمبو

الطالب المزيد مف المعمكمات كيقدـ لو المادة المناسبة بناء عمى استجابتو؛ كيمكف أف تككف المادة العممية 
كلكنيا تككف عمى ىيئة برنامج تعميمي - كما ىي في الدرس التقميدم- كاالختبارات المصاحبة ليا بسيطة 

عمى الحاسب؛ كيمكف أف تككف المادة العممية نصان ا كاك رسكمان أك صكرا ثابتة أك متحركة أك صكتيات أك 
كقد يتككف التعميـ االلكتركني مف مقرر يشمؿ محاضرات تتـ عف طريؽ المقاءات . مرئيات أك ىذه مجتمعة
 .(1)المرئية عمى االنترنت

منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أك : التعميـ االلكتركني بقكلو" سالـ محمد أحمد" كعرؼ - 
التدريبية لممتعمميف في أم كقت كفي أم مكاف باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت التفاعمية لتكفير 
بيئة تعميمية تعممية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصؿ الدراسي أك غير متزامنة عف بعد 

  .(2)دكف االلتزاـ بمكاف محدد اعتمادا عمى التعمـ الذاتي كالتفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ

ىك استخداـ الكسائط االلكتركنية مف قبؿ : التعميـ االلكتركني بقكلو" الؿ يحيى بف زكريا" كعرؼ - 
مؤسسات التعميـ الجامعي لنقؿ المحتكل التعميمي إلى الطالب خارج الحـر الجامعي، أك داخمو بيدؼ 
إتاحة عممية التعميـ لكؿ أفراد المجتمع كرفع كفاءة جكدة العممية التعميمية، كتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص 

 .(3)التعميمية كتدريب الطالب عمى العمؿ بايجابية كاستقاللية 

 تركيزىا جميعا عمى طبيعة ىذا النكع مف    تكشؼ ىذه التحديدات االصطالحية مع تعددىا كتنكعيا؛
التعميـ القائـ عمى الكسائط االلكتركنية، كما أثمرتو الثكرة الرقمية المعاصرة مف كسائؿ االتصاؿ في 

التقريب بيف اإلفراد مع تباعد األمكنة كتبايف األزمنة، كىك ما يحقؽ لممتعمـ االستفادة أكثر مف المقررات 
التعميمية؛ كيتيح لو نكع مف التعمـ الذاتي كاالستعداد الشخصي دكف أم عامؿ خارجي قد يحكؿ دكف 

                                                           

 (
1
) - Carliner, Paul.(1998). An overview of online learning. VNU Business Media.P25 

 13ص السعكدية، الرياض، ،2004 ،01الرشيد، ط مكتبة أحمد محمد سالـ، ،تكنكلكجيا التعميـ كالتعميـ اإللكتركني ( -2)
 مصر، ، القاىرة،2011، 01الؿ، عالـ الكتب، ط يحيى بف تعميـ الفائقيف عقميا، زكريا في  التكنكلكجيا الحديثة( -3)

 146ص
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تحصيمو العممي، كالتعميـ االلكتركني بيذه الصكرة يحمؿ أبعاد سيسك ثقافية؛ في نشر التعميـ كتكسيع 
 .     نطاقو االجتماعي؛ كمف جانب آخر يبرز ىدفو السامي في تحقيؽ الجكدة الشاممة لمعممية  التعميمية

 (Instructional Technology)تكنولوجيا التعميم . ب 

تطبيؽ المعرفة "  تكنكلكجيا التعميـ بأنيا (Russell) كسؿ(Molendu) كمكلندا(Heinich)     يعرؼ ىاينؾ
ككثيرا ما تعرؼ تكنكلكجيا التعميـ عمى انيا ". العممية حكؿ التعمـ اإلنساني في المياـ العممية لمتعميـ كالتعمـ

 في أحدث كتبو (Saettler)تطبيؽ المبادئ العممية في حؿ مشكالت التعمـ؛ كفي السياؽ نفسو يشير ستمر
حكؿ تاريخ تكنكلكجيا التعميـ؛ إلى أف تركيز التكنكلكجيا ينصب عمى تحسيف الميارات، كتنظيـ العمؿ بدال 

 .  (1)مف األدكات كاآلالت؛ فالتكنكلكجيا الحديثة تكصؼ بأنيا المعرفة العممية المنظمة لتحسيف اإلنتاجية 

تقـك عمى  ىي عممية ُمتكاممة: (Instructional Technology)     كجاء في تعريؼ آخر لتكنكلكجيا التعميـ
بشرّية تؤكد نشاط  كغير بشرّية مصادر استخداـ تطبيؽ ىيكؿ مف العمـك كالمعرفة عف التعمـ اإلنساني

 .   المتعمـ كفرديتو بمنيجية أسمكب المنظكمات لتحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتكصؿ لتعمـ أكثر فعالية

 منّظـ منحنى بأّنو التعميـ تكنكلكجيا اليكنسكك منظمة عّرفت: التعميـ لتكنكلكجيا اليكنسكك      كفي تعريؼ
 المكارد جميع باستخداـ ككاضحة ُمحّددة أىداؼٍف  حسب التعميمّية العممّية كتقكيـ كتنفيذ، تصميـ، عمى يقكـ

. فعالية أكثر التعميـ عممّية لجعؿ المتاحة

 التعميـ تكنكلكجيا لجنة عّرفت: التعميـ تكنكلكجيا لمفيكـ األمريكّية التعميـ تكنكلكجيا لجنة      كفي تعريؼ
 الكسائؿ جميع يتعدل الذم التعميمية الَمنظكمة عميو تقكـ الذم المنحنى بأنو المفيكـ ىذا األمريكية
 أجؿ مف جميعيا يتعّداىا بؿ كاحد، تكنكلكجي جياز أك ُمحّدد أسمكب في ينحصر ال إّنو أم كاألدكات،

الذم نمحظو أف مفيكمي التعميـ االلكتركني كتكنكلكجيا يجسداف الطمكح ك. (2)التعميمي الَبرنامج تطكير
اإلنساني في مكاكبة  األنظمة التعميمية لمتطكرات الحاصمة في مجاؿ التقنية كاالتصاؿ؛ كتسخير ىذه 
األخيرة لمعمميات التربكية كالتككينية؛ كيمكف القكؿ إف ازدىار المفيكميف نابع مف المقاربة العممية التي 

 .تدعك إلى دمج المعرفة كالتكنكلكجيا في النسؽ الثقافي االجتماعي في حياة الفرد اليكمية

                                                           

بدر بف عبد اهلل الصالح، مكتبة الشقرم، : المجاؿ، بارباراسيمز، ريتاريتشى، تر كمككنات التعميـ التعريؼ  تكنكلكجيا( -1)
 35ص السعكدية، ، الرياض،1998، 01ط
 35ص ،14ص مرجع سابؽ، دعمس، نمر مصطفى التعميـ، كحكسبة التعمـ تكنكلكجيا:  ينظر( -2)



7 

 

 سيرورة التعمم بين التعميم العادي والتعميم االلكتروني . ثانيا

    عرؼ التعميـ في العصر الحديث تطكرا متميزا في طرائقو كمناىجو كأساليبو؛ كاف سمتو البارزة تجاكبو 
فالثكرة التكنكلكجية الكبيرة كاف ليا تأثيرىا عمى  )مع  التحكالت العممية الحاصمة عمى الصعيد العالمي؛ 

جميع جكانب الحياة؛ أصبح التعميـ معيا مطالبا بالبحث عف أساليب كنماذج تعميمية جديدة لمكاجية 
العديد مف التحديات عمى المستكل العالمي؛ منيا زيادة الطمب عمى التعميـ ، مع نقص عدد المؤسسات، 

كزيادة الكـ المعمكماتي في جميع فركع المعرفة في الكقت الذم يفضؿ الطالب التعمـ دكف االلتزاـ 
 . (1)(بالحضكر قاعات الدراسة في أكقات محددة

     كىذا ما يظير الحاجة إلى ضركرة تجاكز أساليب التعميـ كالتعمـ التقميدية؛ التي تربؾ المتعمـ كتحكؿ 
دكف تحصيمو الجيد؛ كلما يحممو التعميـ االلكتركني كتكنكلكجيا التعمـ مف مزايا التخمص مف عكائؽ التعمـ 

المعنكية كالمادية ؛ كلكف حرم بنا قبؿ أبرز سمات التعميـ العادم كالتعميـ االلكتركني؛ كبياف أكجو التكامؿ 
بينيما، استعراض سيركرة التعميـ كأىـ المراحؿ التي مر بيا تطكر التعميـ في استخدامو لمتكنكلكجيا إلى 
 :كقتنا الراىف؛ كلك استعرضنا مراحؿ التعميـ في العصر الحديث لكجدناىا تنقسـ إلى أربعة مراحؿ بارزة

عصر المعمـ التقميدم حيث كاف االتصاؿ بيف المعمـ كالطالب ": ـ1983قبؿ عاـ : "المرحمة األكلى- أ 
 .في قاعة الدرس حسب جدكؿ دراسي محدد

عصر الكسائط المتعددة حيث استخدمت فييا : ـ1993 إلى عاـ 1984مف عاـ : " المرحمة الثانية- ب 
 .أنظمة تشغيؿ كالنكافذ، كالماكنتكش، كاألقراص الممغنطة كأدكات رئيسة لتطكير التعميـ

 "االنترنت" ظيكر الشبكة العالمية لممعمكمات ": ـ2000 إلى عاـ 1993مف عاـ : " المرحمة الثالثة- ج 

الجيؿ الثاني لمشبكة العالمية لممعمكمات؛ حيث أصبح ": ـ إلى اليكـ2001مف عاـ : " المرحمة الرابعة- د 
 . (2)تصميـ المكاقع عمى الشبكة أكثر تقدما

   إف ظيكر التعميـ االلكتركني كاف محصمة ليذه المراحؿ؛ كدفعت إليو عكامؿ متعددة؛ منيا ما يرتبط 
 باألخص بالسياؽ المعرفي الخارجي المتعمؽ بتطكر التكنكلكجيات الحديثة؛ كمنيا ما يخص الجانب

                                                           

 .07، عماف، األردف، ص2015، 01الجنادرية لمنشر كالتكزيع، ط أحمد إبراىيـ منصكر، التعميـ، تكنكلكجيا:  ينظر( -1)
  .08مرجع نفسو، ص:  ينظر( -2)
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 :     لألنظمة التعميمية كاإلفرازات السمبية ليا في الكاقع التعميمي؛ كالتي يمكف أف نكجز منيا

 أف البعض يرل كقد جميعا، استيعابيـ المعتادة المدارس تستطيع ال حاد بشكؿ المتعمميف أعداد زيادة. 1
 يدؿ الكاقع أف إال كالحساب، كالكتابة، القراءة، مثؿ؛ األساسية الميارات إلكساب ضركرة المعتاد التعميـ
 التعميـ مف النكع ىذا مثؿ أف كنرل المتعمميف، مف المتراكمة األعداد مف تئف بدأت المدارس أف عمى
 النكع ىذا فإف التعميـ مف الدنيا المراحؿ أما( بعدىا كما الثانكية )المتقدمة المستكيات في يشجع أف ينبغي
 .تماما يناسبيا ال قد التعميـ مف

 فيككف المعتاد التدريس مع األسمكب ىذا يدمج أف فيمكف المعتاد، لمتعميـ كبيرا رافدا التعميـ ىذا يعتبر. 2
 .لو داعما

 ال أعماليـ كطبيعة كأعماؿ بكظائؼ ارتبطكا الذيف لمكبار التعميـ مف النكع ىذا مناسبة البعض يرل. 3
 .الدراسة لصفكؼ المباشر الحضكر مف تمكنيـ

 ربات لتثقيؼ كاعدا يعتبر التعميـ مف النكع ىذا أف نرل فإننا األسرم، كارتباطيا المرأة لطبيعة كنظرا. 4
 .أبناءىف كتربية المنازؿ رعاية يتكليف كمف البيكت،

 الطمكح بيف كبيرة فجكة ظيكر مف التقميدم التعميـ نظـ في الممارسات تتسبب أف الطبيعي كمف. 5
 .(1) تمبيتو عمي النظـ ىذه كقدرة المشركع التعميمي

نجد أف مدخالت عممية التعميـ تشمؿ    كيرل بعض الدارسيف أنو إذا نظرنا إلى عممية التعميـ التقميدم 
 :العديد مف المكارد التي يمكف تمخيصيا فيما يأتي

 مكارد مكانية تتمثؿ في المباني كالقاعات كالصفكؼ الدراسية التي يجتمع فييا المتعممكف بالمعمـ. 
  مكارد بشرية تتمثؿ في القكل العاممة المطمكبة لتقديـ الخدمة كالقكل العاممة المطمكبة لمساندة تقديـ

 .الخدمة؛ مف إدارييف كعماؿ كما شابو
 معدات كأدكات تتمثؿ في كافة الكسائؿ التي تستخدـ لتنفيذ عممية التعميـ. 
 جراءات عمؿ تتمثؿ في األساليب اإلدارية المستخدمة إلدارة عممية التعميـ  .أنظمة كلكائح كا 

                                                           

. القاىرة ،2004 ،01الكتب،ط عالـ زيتكف، الحميد عبد كماؿ كاالتصاالت، المعمكمات عصر في التعميـ  تكنكلكجيا( -1)
 275 ص المدرسي، كالتعميـ بعد مف التعميـ التاسع؛ الفصؿ: ينظر كلمتكسع
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 خطط كبرامج عمؿ، كمناىج تعميمية. 
  مكارد مالية تتمثؿ في النفقات الباىظة التي تتكبدىا المنظمات التعميمية في سبيؿ استمرارية تكفير

أما مخرجات العممية فيي باختصار بسيط تتمثؿ . مستمزمات التعميـ كتاميف الكفاءات البشرية الالزمة
في تجييز أك إعداد أفراد يتمتعكف بقدر مف المعرفة كالميارة في مكاضيع محددة، يمتمككف بعض 

كلك أردنا انجاز نكع مف المقارنة بيف النمطيف مف التعميـ لحصمنا . (1)التأىيؿ المناسب لسكؽ العمؿ
 :  عمى أكجو التبايف كاالختالؼ المبينة في الجدكؿ أدناه

 التعمم التقميدي التعمم اإللكتروني العنصر

من حيث )المادة العمميـة 
المحتوى،  والتصميـم وأسموب 

 (العرض

تقميدية ومحدودة ونمطية متقنة ومشوقة ودسمة 

متفاوتــة ثابتـة الجـــودة 

صعـــب تمقائـي قياس النتائج 

متفــاوت عاٍل االحتفاظ بالمعمومات 

عاليـــة منخفضة الكمفــة النسبيـــة 

متفــاوت عاٍل في الغالب   الرضــــا

 ةمتفــاوتعالية جدًا  المالئمة

  مقيــدةعالية جدًا المرونــة 

 محدودةعالية جدًا االعتماد عمى النفس 

 إقميمي/محميكونــّي نطــــاق الحوار 

متفاوتــة عاليـــة االبتكار /فرص اإلبداع

 

( 2)العادي مقارنة التعمم اإللكتروني بالتعميم :جدول

                                                           

 .10مرجع سابؽ، ص أحمد إبراىيـ منصكر، التعميـ، تكنكلكجيا:  ينظر( -1)
 ،(االلكتركني التعميـ تجربة) االلكتركنية التعميـ بيئة في كاالتصاالت المعمكمات كتقنيات أساليب  استثمار: ينظر( -2)

 كمية العربي، العالـ في المعرفة إدارة حكؿ الرابع السنكم الدكلي المؤتمر إلى مقدمة كرقة العالؽ، محمكد عباس بشير
 .08:، ص2004 أفريؿ 28-26 األردف، الزيتكنة، جامعة اإلدارية، كالعمـك االقتصاد
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 تجارب عالمية في توظيف التعميم االلكتروني. ثالثا

     يعد تكظيؼ التعميـ االلكتركني في النظاـ التعميمي مجاال لتسابؽ محمـك في استثمار التكنكلكجيا؛ 
كقد بادرت إليو عديد الدكؿ المتطكرة ؛ كحققت  مف خاللو مكاسب معرفية كتككينية؛ تشيد بيا ما تحرزه 
ىذه البمداف في قياسات الترتيب العالمية مف سنة ألخرل، سأكتفي في ىذه الكرقة بذكر تجربتيف رائدتيف 

 : في العالـ؛ كاحدة في أكركبا كاألخر في أسيا

 التجربة االنجميزية. 1

عمى الرغـ مف تزايد المبادرات كبرامج االستيعاب التكنكلكجي في أكركبا في السنكات األخيرة في مجاؿ 
التعميـ االلكتركني إال أف ىناؾ دكال مثؿ بريطانيا كألمانيا كالدكؿ االسكندينافية بدأت برامج طمكحة نسبيا 

مف التعميـ المستخدـ مف خالؿ التكجو القصير في استخداـ المكتبة، كمصادر المعمكمات، كالفيارس 
 .لمطالب الجدد، كدكرات في االستيعاب التكنكلكجي؛ مف حيث المفاىيـ كالرؤل كالميارات المعمكماتية

      كشيدت المممكة المتحدة تحديدا العديد مف المناقشات في ىذا الصدد مستندة إلى التعامؿ مع التعميـ 
االلكتركني عمى نطاؽ كاسع مف خالؿ التطبيقات العممية القائمة عمى تنمية الميارات باستخداـ المعمكمات 

الدقيقة عمى كافة مستكيات التعميـ كتعميمو عمى مستكل القاعدة العريضة؛ فبدأت عمى المستكل األكؿ 
بتطكير ميارات القراءة كالكتابة لممعمكمات، كفي المستكل الثاني عممت عمى تطكير ميارات التعامؿ مع 

ىذا المصطمح سكاء الذم " محك األمية المعمكماتية" المعمكمات؛ كىك المدخؿ المستخدـ في عممية 
حيث يعتبر التعامؿ االلكتركني مع الميارات . يتضمف ميارات المعمكمات كتكنكلكجيا المعمكمات

كالمعمكمات مف اآلليات الميمة لمحك األمية المعمكماتية؛ كاقترح نمكذج عرؼ باسـ نمكذج الميارات 
 كمدخؿ يتعمؽ بتنمية ميارات القراءة كالكتابة، كيتعامؿ مع سبع مجمكعات مف "SCONUL"كالمعمكمات
فتظير بعض الميارات المرتبطة بيذه العمميات بصكرة تكرارية حيث تقدـ معمكمات المستخدـ . الميارات

مف خالؿ رفع الكفاءة عبر صقؿ الخبرات القائمة عمى الممارسة كفقا لغرض قدمو بينتاكف في المؤتمر 
ـ؛ كقد 2002الدكلي األكؿ لتكنكلكجيا المعمكمات كمحك األمية المعمكماتية في جالسكك باسكتمندا في عاـ 

 .      Bainton.( 1)  بنمكذج محك األمية المعمكماتية"SCONUL"كصؼ ىذا النيج 

                                                           

رضا   تصكر مقترح لتطبيقات التعميـ االلكتركني في مؤسسات التعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية،: ينظر( -1)
 47، ص2017، جكاف24سطيؼ، العدد- عبد البديع السيد عطية، مجمة العمـك االجتماعية، جامعة فرحات عباس 
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 التجربة الكورية الجنوبية .2

ـ 1996أدركت الحككمة الككرية حجـ مشكالت التعميـ لدييا، كبذلت جيكدا كثيرة لإلصالح؛ فعرضت عاـ 
خطة لتعزيز التعميـ بإدماج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في المدارس، جاء في تقرير لجنة اإلصالح 

ـ؛ الذم نص عمى أف التعميـ الككرم الذم حقؽ نمكا ممحكظا مف حيث الكـ في عصر 1997عاـ 
الصناعة، لف يبقى مناسبا في عصر تكنكلكجيا المعمكمات كالعكلمة؛ فيك لف يستطيع إنتاج أشخاص 
لدييـ مستكيات عالية مف اإلبداع كالحس األخالقي الالزميف لزيادة القدرة التنافسية لمبالد في المدة 

 . ىذه المقكلة تختصر نصؼ قرف مف إصالح التعميـ في ككريا. القادمة

 كما ىي إال سنكات قميمة حتى بدا انتشار التكنكلكجيا كاستخداميا في الصفكؼ الدراسية؛ كتيدؼ الخطة 
كاليـك تدخؿ . إلى االبتعاد عف النمط التعمـ المكحد كالنمطي، كاالتجاه نحك مقاربة أكثر إبداعا كتنكعا

التكنكلكجيا في صميـ الحياة اليكمية لمفرد الككرم الجنكبي كما ىك متكقع في بمد يحتضف شركات 
ؿ جي: تكنكلكجية عالمية عمالقة؛ مف نحك مف ىنا ليس مستغربا أف نعمـ إف ككريا . سامسكنج، كا 

كقد انطمقت فعميا عممية تطبيؽ . الجنكبية جعمت التعميـ االلكتركني جزءا مف المنظكمة التعميمية
إستراتيجية ىدفيا رقمنة المنياج الدراسي؛ كذلؾ لمساعدة الطمبة عمى اكتساب ىذه الميارات؛ إذ تساعد 
الكتب الرقمية الطمبة عمى التفاعؿ مع اآلخريف كتنمي معارفيـ عكضا عف تمقييا ببساطة؛ فالتحكؿ مف 

كيبدك التعميـ االلكتركني .  (1)نظاـ التعميـ الفردم إلى نمط تعمـ جماعي قائـ عمى التعاكف يعد أمر جكىريا
في ككريا الجنكبية ذا فاعمية تعميمية في الكاقع االجتماعي؛ مع استعراض جممة مف الحقائؽ التكنكلكجية 

 :المذىمة التي تجعؿ مف تبني التكنكلكجيا كجزء مف العممية التربكية أمرا طبيعيا

تعد ككريا أكؿ بمد في العالـ مف حيث كفرة االنترنت، إذ تـ تكصيمو لكؿ مدرسة كمتكسطة كثانكية - 
 .  كجامعة كتدفؽ كسرعات عالية

 المسؤكلة عف تطكير تقنيات التعميـ KERISتكرس ىيئة خدمات المعمكمات كاألبحاث كالتربية الككرية- 
الجزء األعظـ مف ميزانيتيا لالستحكاذ عمى  MESTكالتعمـ عف بعد في كزارة التعميـ كالعمـك كالتكنكلكجيا 

 .األجيزة كالمرافؽ الصفية الحديثة، كتيسير االتصاؿ بشبكة االنترنت كصيانة المعدات

                                                           

عزاـ بف محمد  األساسي، تعميميـ عبر التعميـ مجاؿ في األكائؿ العشر الدكؿ تعميـ في نظرة ..  تعمكميـ: ينظر( -1)
 75بيركت، لبناف، ص ،2015 ،4ط ،الدار العربية لمعمـك ناشركف الدخيؿ،
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 .تحتؿ ككريا الجنكبية المرتبة األكلى في العالـ مف حيث متكسط سرعة االتصاؿ باالنترنت مف المنازؿ- 

 .ىيئة خدمات المعمكمات كاألبحاث كالتربية الككرية" التعميـ المنتشر" تتصدر زيادة عدد صفكؼ - 

مف المقرر اف يمتد التعميـ عف طريؽ الكتب الرقمية ليشمؿ المكاد الدراسية جميعا في مستكيات التعميـ - 
 . كافة؛ كبذلؾ يستخدـ التالميذ الحكاسيب المكتبية كالمحمكلة كالمكحية كاليكاتؼ في آف معا

أطمقت ىيئة خدمات المعمكماتية كاألبحاث كالتربية الككرية أخيرا منظكمة تعمـ منزلي الكتركني متصؿ - 
باالنترنت؛ صمـ خصيصا لتسييؿ عممية التعمـ الذاتي في محاكلة منيا لتخفيض تكاليؼ المكاد التعميمية 

 .المكممة إلى الحد األدنى

 عمى تخفيؼ أعباء المدرس كتكفر لو معرفة أعمؽ NEISتساعد خدمة المعمكمات التربكية الكطنية - 
بتالميذه بفضؿ نظاـ البيانات الذم يمكنو مف الكصكؿ إلى نتائج االمتحانات كالتقييمات كالمعمكمات 

 . في مكاف كاحد الصحية

تكجد خطة إلنشاء نظاـ يمكف الطمبة لمكصكؿ إلى الدركس كالمنياج الدراسي مف المنزؿ؛ كمف المتكقع - 
أف يسيـ ذلؾ في ردـ اليكة بيف الطبقات االجتماعية كاالقتصادية المختمفة، كتمكيف الجميع مف الكصكؿ 

 .   (1)إلى المادة التعميمية نفسيا؛ ما يمنح الطمبة فرصا متساكية

 الجزائري المجتمع فعالية التعميم االلكتروني في. رابعا

     باشرت الجزائر بعد االستقالؿ االىتماـ بالنظاـ التعميمي باعتباره أحد الركائز األساسة في إرساء بنية 
قاعدية سميمة كقكية لممجتمع الجزائرم، فعممت عمى النيكض بالحركة التعميمية؛ كاالستفادة مف كؿ مما 

الطالب الجزائرم في مختمؼ المراحؿ التعميمية؛ كمف /شأنو أف يرفع مف مستكل اكتساب كتككيف التمميذ
ذلؾ العمؿ عمى تكفير كؿ الكسائؿ التعميمية المتطكرة المكاكبة لما استحدث في مجاالت العمـك 

كالتكنكلكجيا؛ كاألجيزة كالبرمجيات اإلعالمية، كآليات التعميـ بالمراسمة؛ إلتاحة الفرصة لقطاع كاسع مف 
 .أفراد المجتمع الستكماؿ مساره الدراسي

                                                           

عزاـ بف محمد  األساسي، تعميميـ عبر التعميـ مجاؿ في األكائؿ العشر الدكؿ تعميـ في نظرة ..  تعمكميـ: ينظر( -1)
 77 صمرجع سابؽ الدخيؿ،
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كمف لعؿ مف أبرز الخطكات التي أنجزت في سبيؿ إرساء نظاـ تعميمي متطكر؛ كأكلتو عناية في كقت 
؛ الذم كاف كجيا مبكرا لمتعميـ االلكتركني؛ في ىذا اإلطار كانت نظام التعميم عن بعدمبكر ىك تأسيس 

ـ؛ كالمتتبع لنشأة ىذا المركز 1969المبادرة إلى تأسيس المركز الكطني لمتعميـ المعمـ بالجزائر سنة 
كالظركؼ التي أحاطت بو، يتأكد أف المركز لـ يكف جسما غريبا عف النظاـ التعميمي الجزائرم؛ فقد سبقتو 

إرادة قكية كدكافع استدعت كجكده؛ فقد عرفت عدة تجارب سابقة في ميداف التعميـ عف بعد؛ منيا 
المراسمة؛ ككسيمة تعميمية تربكية، كتقنيات السمعية البصرية، كالممتقيات التككينية، كالتربصات التربكية 

 . كالمينية

     فتـ إنشاء المركز الكطني لمتعميـ المعمـ كالمتمـ عف طريؽ اإلذاعة كالتمفزيكف كبالمراسمة؛ بمقتضى 
ـ؛ كحكؿ ىذا المركز 1969 مام 22ق المكافؽ لػ1389 المؤرخ في ربيع األكؿ عاـ 67-69: األمر رقـ

ق 1422 رجب عاـ12بتاريخ  (onefd)بعد إعادة ىيكمتو إلى الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد
ـ؛ قصد تكسيع ميامو كتنكيعيا كتطكير كسائمو باستعماؿ تقنيات تكنكلكجية 2001 سبتمبر30المكافؽ 
 .(1)عصرية 

؛ منح تعميـ مطابؽ لمبرامج (onefd)الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد   ككاف مف أبرز مياـ 
الرسمية بالمراسمة أك باستعماؿ تكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ لفائدة األشخاص الذيف لـ يتمكنكا مف 
مكاصمة تمدرسيـ العادم، كتطبيؽ كؿ الطرؽ كالكسائؿ المناسبة لمتعميـ كالتككيف عف بعد كباألخص 
استعماؿ تكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ، كضماف كؿ تككيف تكميمي أك خاص يدخؿ في إطار تجديد 

 تسجيؿ ارتفاع ممحكظ في إحصائيات المعارؼ أك الترقية االجتماعية أك المينية؛ كقد أسيـ ذلؾ كمو في
؛ 2018 غاية إلى 1999 الدراسية السنة بداية في نظاـ التعميـ عف بعد مف التسجيالت نسب تطكر

يعكس ىذا التطكر المطرد في نسب إحصائيات التسجيالت في المركز الدكر الذم يؤديو التعميـ عف بعد 
 ..(2)في الكاقع االجتماعي الجزائرم

                                                           

 : حكؿ ىذا نشأة المركز كجيكده في التعميـ عف بعد:  ينظر( -1)
 خيضر محمد ، جامعة2014، 12التعميـ االلكتركني الكاقع كالتحديات، رشيد مراح، مجمة عمـك اإلنساف كالمجتمع،ع- 

  .544بسكرة، الجزائر، ص
 .21ـ، الجزائر، ص2005مجمة التربية، معيد الكثائؽ البيداغكجية، تصدر عف كزارة التربية الكطنية، -  
 2018 غاية إلى 1999 الدراسية السنة بداية مف بعد عف التعميـ نظاـ في التسجيالت  ينظر في إحصائيات تطكر( -2)

 http://www.onefd.edu.dz/telechargement.html:          المكقع االلكتركني الخاص بالمركز
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 2018 غاية إلى 1999 الدراسية السنة بداية مف التسجيالت لتطكر: رسـ بياني

ذا كاف ىذا المركز قد أتاح الفرصة لمتعميـ عف بعد لممتعمميف في المراحؿ األكلى، فقد اضطمعت      كا 
؛ بمياـ عممية نبيمة في إرساء التعميـ عف بعد كالتعميـ االلكتركني (UFC" )جامعة التكوين المتواصل"

 كصاية لممراحؿ العميا؛ ىذه المؤسسة ذات الشخصية المعنكية، كاالستقاللية المالية؛ كالتي تعمؿ تحت
العممي قامت بأدكار متميزة في التككيف كالتعميـ عف بعد في المجتمع الجزائرم  كالبحث العالي التعميـ كزارة

منذ تأسيسيا كاستقطبت قطاع كاسع مف أفراد المجتمع الجزائرم بمختمؼ  أطيافو؛ كقد كضعت إستراتيجية 
 : (1)في التككيف تنيض كفؽ ثالثة أنماط كاألتي

 األكؿ النكع(préparatoire) :عمى لممتحصميف التسجيالت مف النكع ىذا كيفتح التحضيرم، كتعني 
 التككيف جامعة إلى لمدخكؿ الخاص االمتحاف اجتياز في الراغبيف كاممة ثانكم الثالثة مستكل

. (UFC)ببكالكريا يعرؼ ما أك المتكاصؿ

                                                           

بيا مف خالؿ ىذا الرابط  التسجيؿ كشركط المتكاصؿ التككيف جامعة ككرقة الجزائرم؛ الدراسة مكقع:  ينظر( -1)
 :    االلكتركني

                            http://www .eddirasa.com/telechargement.html 
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 الثاني النكع(graduation enseignement à distance) :يشترط حيث بعد، عف التعميـ كتعني 
 فييا التعميـ يككف ك العادية البكالكريا أك (UFC) بكالكريا عمى الحصكؿ النكع ىذا في التسجيؿ

. المحاضرات لتمقي األسبكع في مرتيف الحضكر مع بعد عف
 الثالث النكع(graduation enseignement présentiel) :مثؿ كىي الحضكرم، التعميـ كتعني 

 العادية البكالكريا أك (UFC) بكالكريا عمى الحصكؿ النكع ىذا في التسجيؿ يشترط بعد عف التعميـ
  .مساء كؿ يكميا المحاضرات لتمقي حضكرم فييا التعميـ كيككف

ـ في 1990مام 26 المؤرخ في لػ149-90: بمقتضى األمر رقـ    كتسيـ ىذه الجامعة منذ تأسيسيا 
، كقد فتحت (1)كضع قاعدة لمتعميـ عف بعد كتكظيؼ التكنكلكجيات الحديثة في التعميـ كالتككيف

ىذه  ستضمفاإلصالحات األخيرة التي أقرتيا كزارة التعميـ العالي الباب أماـ جامعة التعميـ المتكاصؿ؛ ؼ
 جديدا، تخصصا 17 في مينية كماستر الميسانس في تككينا الكطف جامعات في مراكزىا عبر الجامعة

 الطمبة بإمكاف كاالجتماعي، حيث االقتصادم كالمحيط الشغؿ عالـ متطمبات تكاكب تخصصات كىي
 بعد عف لمدراسة التسجيؿ ”دم أـ آؿ “ليسانس عمى المتحصميف كحتى البكالكريا عمى الحاصميف الجدد

؛ فقد خكلت ليا بذلؾ الكزارة مف 2018/2019 خالؿ السنة الجامعية الجارية مينية ماستر ليسانس،
 التككيف في الميسانس كالماستر بصيغة 2017 أكتكبر23 الصادر في 1022رقـ خالؿ القرار الكزارم 

 .(2)التعميـ عف بعد

     كفي التعميـ العاـ فمف مظاىر االىتماـ بتكنكلكجيا التعميـ اإلحساس المبكر بضركرة دراسة اإلعالـ 
اآللي الذم مقتصرا في الثمانينيات إلى غاية التسعينيات مف القرف الماضي عمى الدراسة الجامعية؛ ليدرج 

في مراحؿ التعميـ اإلكمالي كالثانكم كيتـ تعميمو عمى جميع المتكسطات كالثانكيات؛ كفي كؿ الشعب 
كمف صكر االستفادة مف . الدراسية، كفي الجامعة في جميع التخصصات مقياسا إجباريا كليس اختياريا

، كعمى المستكل اإلدارة (االنترنت)التكنكلكجيات الحديثة ربط كؿ المؤسسات التعميمية بالشبكة العالمية
التعميمية االلكتركنية، نجد كثيرا مف الكثائؽ البيداغكجية أمست تسحب الكتركنيا مركزيا؛ كىك أمر يتحسف 

                                                           

 30، الصادرة بتاريخ االربعاء22، رقـ29: الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السنة:  ينظر( -1)
  639، ص1990مام 

إلياـ بكثمجي، جريدة الشركؽ اليكمي،  المتكاصؿ، التككيف بجامعة بعد عف كماستر ميني ليسانس: مكضكع:  ينظر( -2)
 ـ 2018أكت 22، 16962العدد 
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مف سنة إلى أخرل؛ كصكال إلى مرحمة إف التمميذ أك الطالب يتحصؿ عمى كشكفو الدراسية عف طريؽ 
 .   االتصاؿ االلكتركني

كفي الجامعة يبدك أف تسخير التعميـ االلكتركني أمسى ضركرة ممحة كليست ترفا؛ كرغـ أف األمر لـ يبرح 
 :(1)محاكالت التجريب إال ىناؾ بعض التجارب الكاعدة نذكر منيا

؛ التي تعد أكؿ تجربة في ميداف التعميـ االفتراضي؛ (CNEPD) تجربة المركز لمتعميـ الميني عف بعد- 
كالتي تكالت اإلشراؼ عمييا جامعة التككيف المتكاصؿ؛ التي أنشئت مكقعا افتراضيا بثت مف خاللو دركسا 

 مكممة لطمبتيا في بعض التخصصات

لفتح فرع الماستر في مجاؿ التبصر كالتصكر في ميداف التصميـ بكاسطة  (AUF)عرض مشركع- 
 .    الحاسكب

( -Transfert AUF)  تككيف مككنيف في ميداف التعميـ االفتراضي؛ أرضية التعميـ االفتراضي المستعممة
 (.  ACOLAD)ىي 

( -DESS UTICEF) :اختصاصيف في مجاؿ استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ  تككيف ماستر
كمركز الدراسة كالبحث في المعمكمات العممية  (ستراسبكرغ)لفائدة التعميـ كالتككيف؛ جامعة لكم باس تكر

 .مكمفاف بيذه الميمة (CERIST)كالتقنية 

( -COSELEARN) :تككيف اختصاصيف تربكييف كتقنييف في استعماؿ أرضية (QUALILEARNING) 
 .  كزارة التعميـ العالي مف جية كالمديرية السكيسرية لمتنمية كالتعاكف مف جية أخرل مكمفاف بيذه الميمة

    ىذه بعض الجكانب التي تعكس المحاكالت الجادة التي بذلتيا بالدنا في سبيؿ إرساء نظاـ تعميـ 
الكتركني يكاكب سيركرة األنظمة التعميمية العالمية؛ ليجسد الرغبة في استثمار التكنكلكجيات الحديثة في 

السياؽ االجتماعي كالثقافي العاـ؛ إال أننا نحسب أف ىذه المحاكالت تظؿ أشبو بالقطرات في بحر المعرفة 
كال يختمؼ اثناف في أننا أصبحنا في مؤسستنا . المعاصرة مما حققتو الدكؿ المتطكرة  في ىذا المجاؿ

التعميمية التربكية كالجامعية نستخدـ كثيرا مف التكنكلكجيات الحديثة؛ في قاعات الدرس، كفي قاعات 

                                                           

مجمة عممية (RIST)مجمة الديف، نصر غراؼ الجزائرية، بالجامعة اإلصالحات كمستقبؿ االلكتركني التعميـ:  ينظر( -1)
  47،48، ص 2011، نكفمبر02 العدد19كالتقني، المجمد  العممي اإلعالـ في البحث محكمة تصدر مركز
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، كتكظيؼ حكاسبنا كلكاحتنا -(االنترنت)التي استبدلت أغمبيا بقاعات شبكة المعمكماتية - المطالعة 
االلكتركنية المحمكلة، كىكاتفنا االلكتركنية الذكية، كمدكناتنا الرقمية، كبريدنا االلكتركني، كبكابات جامعتنا 

فيذه . كمكاقعيا في تحميؿ الكثائؽ كفي المراسالت اإلدارية، كبكبات البحث العممي، كاألرضيات العممية
المظاىر جميعيا تعكس مبمغ ما كصمنا إليو الكتركنيا في نظامنا التعميمي؛ إال أنيا ال تجسد تطمعنا 

 .األمثؿ في مجاؿ التعميـ االلكتركني

     فالطمكح أف يتحكؿ التعميـ االلكتركني إلى فعالية ذات مردكد أكبر عمى صعيد السياؽ الثقافي 
كاالجتماعي العاـ؛ شأنو شأف النظاـ التعميمي العادم، كال نبالغ فنقكؿ استبداؿ ىذا النظاـ بذاؾ فتمؾ 
مرحمة ربما ما زالت بعيدة عنا بأشكاط؛ مادامت األرضية العممية غير متحققة بشكؿ جيد، كلكف يمكف 
دراجو مرحميا في المنظكمة  الحديث عف إمكانية إدماج التعميـ االلكتركني كجزء مف التعميـ العادم كا 

كىك ما يدعك إلى طرح التساؤؿ عف . التككينية بشكؿ جزئي؛ كالتأسيس لألرضية القانكنية ليذه العممية
 .المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ ىذه الطمكحات في إرساء نظاـ تعميمي الكتركني متطكر ببالدنا؟

 معوقات التعميم االلكتروني في الجزائر. خامسا

     ال ينكر أحد مبمغ أىمية التعميـ االلكتركني عمى المستكييف المعرفي العممي كعمى المستكل الثقافي 
كاالجتماعي، فتسخير التكنكلكجيا يقضي عمى كثير مف المشكالت المعقدة التي يعاني منيا مجتمعنا؛ كقد 

رأينا في السنكات القميمة األخير ما حققتو الصبغة االلكتركنية في حياتنا اليكمية؛ فالرقمنة التي باشرتيا 
قد قمؿ كثيرا مف المشكالت التي كاف - ال سيما في جانب استخراج الكثائؽ اإلدارية كاستعماليا- بالدنا 

يعاني منيا المكاطف البسيط في حياتو اليكمية؛ بؿ كقمص مف التكاليؼ المادية التي كانت الدكلة تكاجييا 
كأحسب إف األمر نفسو ينسحب عمى تطبيؽ الصبغة االلكتركنية في ميداف التعميـ . في ىذا المجاؿ

 :كالتربية؛ كلكف ىناؾ عديد العكائؽ التي تحكؿ دكف تحقؽ ىذا اليدؼ النبيؿ؛ يمكف أف نكجز منيا

البيئة التعميمية المتغيرة؛ ىناؾ مف يساكرىـ الشؾ بشأف القيمة المضافة التي يمكف أف يحققيا التعميـ . 1
االلكتركني، كىذا ما يكلد لدييـ نكع مف اإلحساس بالرفض لمطمقات ىذا المشركع كأىدافو؛ فتغيير أدكار 
المعمميف كالعامميف بالمجاؿ األكاديمي؛ يمثؿ تحد لمنماذج المكجكدة بالفعؿ كيثير القمؽ لدل ىذه الفئات 
مف مستقبؿ التعميـ، كىي مسائؿ كميا ترتبط بتغير البيئة التعميمية عمى فئات متعددة ألفت نيجا تعميميا 

 .تقميديا لعقكد طكيمة، فمف الطبيعي أف ما يطرح عف بيئة التعميـ االلكتركني الجديدة  سيثير ىكاجسيا
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تكييؼ المعمميف كالمتعمميف؛ مف أىـ المعكقات ىك عدـ إدراؾ المشتغميف بالمجاؿ التعميمي أساتذة . 2
كطالب أىمية التعميـ االلكتركني؛ فيجب عمى القائميف عمى النظاـ التعميمي العمؿ عمى نشر الكعي بما 
يمكف أف يحققو ىذا النمط مف الرفع مف مستكل التعميـ كالتعمـ في كاقعنا االجتماعي؛ كما يجب أف يعمؿ 

نظامنا التعميمي في مختمؼ مستكياتو عمى تكييؼ الطالب منذ الصغر عمى تكظيؼ المعمكماتية في 
دراؾ  .(1)حياتيـ العممية؛ كممارسة البحث العممي التعممي االلكتركني الجاد كبكعي كا 

األماف كالخصكصية الفردية في التعميـ االلكتركني؛ يثار عند بعض الفئات مسائؿ تتعمؽ حكؿ حقكؽ . 3
الممكية الفكرية، كمسائؿ الخصكصية، كاألماف عمى الشبكة العالمية أثناء الدراسة مف خالؿ التعميـ 

 .االلكتركني

المتابعة كالتقكيـ في التعميـ االلكتركني؛ يشكؾ كثير مف الميتميف بقضايا التعميـ البيداغكجيا؛ القدرة  . 4
عمى المتابعة الجادة كالصارمة لممتعمـ في ظؿ نظاـ التعميـ االلكتركني، كما إف التقكيـ ال يمكف أف يحقؽ 

 .أىدافو المرجكة شأف التعميـ العادم حيث المتابعة المباشرة اليكمية كالشيرية كالفصمية لممتعمـ

لى جانب ىذه المعكقات؛ ىناؾ مف يتصكر أف التعميـ االلكتركني يقترف استعمالو بسمبيات مف أبرزىا  :(2)كا 

 .عدـ التفاعؿ المباشر كجيا لكجو، كغياب النكعية في التعميـ- 

نقص في دقة المالحظة، كخاصة بالنسبة لمتخصصات التي تعتمد عمى الجانب الفني كالدقة - 
 .كالمالحظة

عدـ االستعماؿ العقالني أك التحكـ بشكؿ جيد لمتكنكلكجيا التعميـ في مجتمعنا الذم يعاني مف فجكة - 
 . رقمية

تفاكت المؤىؿ العممي بيف المعمـ كالمتعمـ، كانخفاض اإلنجاز العممي لممعمـ أك تراجعو باستعماؿ التعميـ - 
 .   االلكتركني

                                                           

، مجمكعة مف المؤلفيف،  -أعماؿ ممتقى- التكنكلكجيات الجديدة كدكرىا في صناعة المغة العربية كاستعماليا :  ينظر( -1)
 267، الجزائر، ص2017، 01منشكرات المجمس األعمى لمغة العربية، ط

، راجية بف عمي،  مجمة العمـك -دراسة استكشافية- التعميـ االلكتركني مف كجية نظر أساتذة الجامعة:  ينظر( -2)
 111، الجزائر، ص2011، 11، السنة 06اإلنسانية كاالجتماعية، العدد 
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غياب القيـ اإلنسانية في التعمـ لعدـ االحتكاؾ االيجابي؛ بؿ ينطبع التفاعؿ بصبغة اآللية رغـ كجكد - 
 .المؤثرات الصكتية

 :أما الصعكبات التي تعيؽ تكظيؼ التعميـ االلكتركني ببالدنا فيناؾ مف حصرىا فيما يأتي

 المشكالت التقنية- 

 .قمة اإلمكانات كالكسائؿ المادية المدعمة ليذا التعميـ- 

 .عدـ التحكـ في التكنكلكجيات الحديثة، أك االعتماد السمبي عمييا- 

 نقص الدكرات التككينية المؤىمة لمتعميـ االلكتركني- 

 عدـ اقتناع بعض المشتغميف بالتعميـ بيذا النمط مف التعميـ كبديؿ عف التعميـ التقميدم- 

 .(1)عدـ التحمس ليذا النكع مف التعميـ لغياب عمميات التحسيس كاإلعالـ- 

 خاتمــــــة- 

 مف منزلتو يكتسي األىمية بالغ عممي إلى التعميـ االلكتركني مطمح الدعكة أخيرا أف إليو نخمص كالذم   
 ما يمكف أف يحققو التعميـ االلكتركني مف عكائد في سيركرة التعميـ أجّميا كالحضارية؛ المعرفية كظائفو

كالتككيف في المجتمع الجزائرم كانعكاساتو االيجابية عمى الخصكصية السكسيك ثقافية لممجتمع الجزائرم؛ 
:   الدراسة ىذه إليو تكصمت ما أىـ كمف

 كالتكنكلكجيةفي عمميات التربية كالتككيف مكاكبة لمتحكالت العممية ثكرة جديدة التعميـ االلكتركني - 
.  عمى الصعيد العالميالمتسارعة في المجاؿ المعمكماتي

تظير الحاجة إلى التعميـ االلكتركني بكصفو ضركرة معرفية لتجاكز أساليب التعميـ التقميدية؛ التي تربؾ - 
المتعمـ كتحكؿ دكف تحصيمو الجيد؛ كلما يحممو التعميـ االلكتركني كتكنكلكجيا التعمـ مف مزايا التخمص مف 

. عكائؽ التعمـ المعنكية كالمادية

                                                           

، راجية بف عمي،  مجمة العمـك -دراسة استكشافية- التعميـ االلكتركني مف كجية نظر أساتذة الجامعة:  ينظر( -1)
 112، الجزائر، ص2011، 11، السنة 06اإلنسانية كاالجتماعية، العدد 
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تقدـ لنا التجارب العالمية الناجحة في تكظيؼ التعميـ االلكتركني في نظميا التعميمية صكرا إيجابية - 
الستثمار التكنكلكجيا كتسخيرىا في المجاؿ التعميمي؛ كقد حققت ىذه التجارب مكاسب معرفية كتككينية؛ 

يشيد ليا ما تحرزه ىذه البمداف في قياسات الترتيب العالمي؛ كقد عرضت في ىذه المداخمة لتجربتي 
. بريطانيا، كككريا الجنكبية

مف أبرز الخطكات التي أنجزت ببالدنا في سبيؿ إرساء نظاـ تعميمي متطكر؛ كأكلتو عناية في كقت - 
؛ الذم كاف كجيا مبكرا لمتعميـ االلكتركني؛ كمف أىـ المؤسسات نظام التعميم عن بعدمبكر ىك تأسيس 

العممية التي باشرت ىذا المشركع منذ عقكد؛ المركز الكطني لمتعميـ المعمـ بالجزائر، كجامعة التعميـ 
 .المتكاصؿ

أصبح التعميـ ببالدنا مطالب بالبحث عف أساليب كنماذج تعميمية جديدة لمكاجية العديد مف التحديات - 
عمى المستكل الكطني؛ منيا زيادة الطمب عمى التعميـ، مع نقص عدد المؤسسات، كزيادة الكـ المعمكماتي 

. في جميع فركع المعرفة

جانب العكائؽ : تظير التحديات التي تكاجو التأسيس ألرضية التعميـ االلكتركني ببالدنا في جانبيف- 
المعنكية؛ كتتعمؽ بالبيئة المتغيرة عمى الفاعميف في المجاؿ التعميمي؛ كما تثيره فكرة الذىاب إلى التعميـ 

االلكتركني مف ىكاجس في عمميات التككيف كالتقكيـ كالمتابعة، كجانب العكائؽ المادية كالظاىر فييا أنيا 
تكفير الكسائؿ المادية المدعمة ليذا التعميـ، كزيادة التدفؽ في سرعة الشبكة : ترتبط بالتقنية؛ مف نحك

. العالمية، كنقص التدريب كالتأطير ليذا المشركع العممي الكطني

مف أىـ ما يكصى بو في ختاـ ىذه الكرقة ىك ضركرة التحسيس بالتعميـ االلكتركني في مختمؼ - 
األكساط التعميمية كباألخص في قطاعي التربية كالتعميـ العالي، كتنظيـ دكرات إعالمية تظير أىمية ىذا 

.  المشركع الكطني في الكاقع االجتماعي كالثقافي كما يحممو مف أبعاد اقتصادية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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