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العرب أال يعتمدوا على  على "عبد المجيد الرفاعي"قال: 

دةةع على تطوير اقتصةةةةةةةةادهم  ،الثروات الطبيعيةةة في دالدهم

ي أ ،وتعليمهم ومنظومة العلم واإلدداع واالكتشةةةاي في دالدهم

أن يدخلوا مجتمع المعلومات وينخرطوا في اقتصةةةةةةاد المعرفة 

ألن النفط ثروة آيلة  ،الا أم آج وهو أمر سيضطرون إليه عاجالا 

ا  فكما قال أحد  للنضةةةةةةةوب أما المعرفة فهي ثروة متنامية دوما

دان  يا ماء ال دع هو فوق "حك نا  قدام حت أ نا ليس ت منبع ثروات

لهذه المشةةةةةةاكع هو تفعيع التعليم والتعلم  وأحد الحلول ."أكتافنا

 "ونشر ثقافة المعرفة والتدريب عن دعد.
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 ة:ــــمقدم
عشةةةةةرين كثيراا من اإلنجازات العلمية العظيمة في مجاالت شةةةةةهد القرن ال

فة، وقطاع االتصةةةةةةةاالت دالجزء  Communication الحياة المختل قد حظي 

(. Globalization) الـةةعـةةولـةةمـةةـةةة لقد نجح عصر نجازات.اإل األعظم من تلك

ت، الجغرافي والفيزيائي دين الدول والقارافي التغلب على االنفصةةال والتباعد 

 يعد يتقيد دالسةةةةرعات المعهودة كالمتر والكيلومتر دع أ ةةةةبحت السةةةةرعةولم 

سرعة الضوء، وال دالزمان أي زمن و ول المعلومة من طري آلخر  تعني 

والتي أ ةةةبحت ال تقاا دالسةةةاعات وال الدقائق دع دجزء من الثانية، وال حتى 

ا واحداا متصةةةةالا دسةةةةبب  ودان الحدود دين راته قا دالمكان فالمكان أ ةةةةبح مكانا

 ودلدانه. 

حتى كةةادت تصةةةةةةةبح كةةالقريةةة اإللكترونيةةة في هةةذه المجتمعةةات المعولمةة 

وأ ةةةبح التعلم والتدريب وإعادة التدريب سةةةمة أسةةةاسةةةية من سةةةمات العصةةةر 

ا  ا أساسيا ا دع مطلبا ا في حياة الشعوب خا ة المتقدمة، وليس ترفا وجزءاا أساسيا

 وق العمع، والسياسة وتغيراتها،لمواجهة التحديات التي تواجه اإلنسانية في س

 والثقافة وتطورها، واالقتصاد ومتطلباته المستمرة والمتغيرة.

كثيراا  تصةةةةةاالت مكن  االو ن التقدم الذي حدث في مجالي الحاسةةةةةب اآلليإ

وعوية تو تدريبيةو الخا ةةةة من تقديم درامع تعليميةو من المنشةةةات الحكومية

شبكات داخلية أ بح دإمكان الموظف حضور و .خارجيةو إلى موظفيها عبر 

 هو في مكتبه أو منزله.و أو حلقة تعليمية ندوة

الهائلة  أوساط التخزينو وتعتبر وسائع تقنية المعلومات دما فيها اإلنترنت

 المعرفة مثع األقراص المدمجة من أفضةةةةةةع الوسةةةةةةائع في الوقت الحالي لنقع

 .إللكترونيلتطبيق التعليم او اكتساب المهارات في شتى المجاالتو
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 ,Jordao and Jeannette 1994م، 1994جينيتي، و هةةذا )جوردون

P:89 دقولهما "نحن دحاجة إلى إعادة تصةةةةميم منازلنا من حيه أنها سةةةةوي )

ثم إن تعلم الفرد على  .تكون مصةةةةةةةدراا من مصةةةةةةةادر التعلم في القرن القادم"

اء ت األسةةةةاا لبنوالمقوما يُعد من المطالب التعامع مع التقنية دجميع مفاهيمها

 المجتمعات في العصر القادم.

المباشةةةةةةةر عبر اإلنترنت عام  حيه دلغ نمو  ةةةةةةةناعة التعليم اإللكتروني

مليار دوالر، و لك حسةةةةبما أظهرته الدراسةةةةات التي قامت  23حوالي  2004

مستندة دذلك على التطور الكبير في  دها مجموعة آي دي سي ألدحاث السوق،

 المحترفين والمتخصصين. نية وازدياد الطلب علىقطاع األعمال اإللكترو
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 المبحه األول
 

  التعليم اإللكترونيوماهية مفهوم 

 أهميته( -تطوره)مراحع 

 المطلب األول
 عني؟.يما ا  التعليم اإللكتروني:

حد مقومات حياه المجتمعات المعا ةةةةةةةرة، إن التعليم أإن نظام التعليم هو 

لكترونيةةة لةةه في ظةةع مجتمع إة بحةةه عن نسةةةةةةةخةةيمثةةع ريره من الخةةدمةةات 

لكترونيةةةة إلكترونيةةةة من تجةةةارة إ( يتميز دخةةةدمةةةات e-Societyلكتروني )إ

ية... إوحكومة  ا لخ، وألإلكترون ما عن أدوات وطرق  ن نظام التعليم يبحه دائ

 .تعلم جديدة

لكتروني يسةةةةةةةعى للحلول محع التعليم وهناك من يسةةةةةةةأل: هع التعليم اإل

 يسةةةةةةةعى للحلول محع التعليم التقليدي، دع لدعم عملية نه الإأكيد تالتقليدي؟ دال

نه أالتعلم دوسةةةائع جديدة وتسةةةهيلها دحيه تتصةةةف دالمرونة دالمكان والزمان. 

قة مؤثرة  مة تعليمية تدمع فيها مجموعة من األدوات دطري يسةةةةةةةعى إليجاد دي

 .وفعالة

 التعليم اإللكتروني = التعليم في المستقبع
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 التعليم عن البعد: -
توظيف تقنيةةةة االتصةةةةةةةةةال في التعليم عن دعةةةد منةةةذ ظهور اإل اعةةةة  تم

 فخصةةةةةةصةةةةةةت اإل اعات العالمية درامع تعليمية، مثع هيمة اإل اعة البريطانية

BBC كذلك اسةةةةةتغلت منظمة الصةةةةةحة العالمية اإل اعات اإلقليمية في الدول ،

عد دة عبر موجات األثير، وتطور األمر يالفقيرة لنشةةر التوعية الصةةحية والبيم

 لك إلى ظهور إ اعات تعليمية، ثم ظهر التلفزيون في الخمسةةةةةينات من القرن 

سع عشر ووظف في نفس السياق، ثم وظفت التقنيات األخرى مثع السينما االت

والفيديو، والتسةةةةجيالت الصةةةةوتية، وأ ةةةةبح ما يطلق عليه عن دعد داسةةةةتخدام 

 حقائب التدريب والتعليم.

 التعليم المعتمد على الحاسب:
ظهرت عدة استخدامات للحاسب في التعليم. حيه استخدام الحاسب كمادة 

  Technology- as-a-Toolتعليمية. واستخدام الحاسب كأداة

 اإلنترنت:التعليم المعتمد على تقنية
 من أدرز ما تقدمه اإلنترنت في العمع التردوي خدمة البريد اإللكتروني

Electronic، والقوائم البريدية Mailing List، خباريةونظام المجموعات اإل 

News Groups,Usenet,Net new، ودرامع المحةةةةادثةةةةةInternet Relay 

Chat،  والتحاور دالصةةةةةةةوت والصةةةةةةةورةVideo Conferncing،  واألدحاث

زة دالحاسةةةب  ، والشةةةبكة العنكبوتية Computer- Assisted Researchالمعز 

www التعليم والتعلم.. وجميع هذه الخدمات يمكن توظيفها في سياق 
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 المطلب الثاني
  اإللكتروني مراحـع تطـور التعلـيم

وقد زامنت التطورات التقنية والوسةةةائط التعليمية مراحع تقدم التعليم عن  

 دعد، ويمكن تلخيص هذه المراحع في:

 :1983المرحلة األولى: ما قبع عام  
اعة في ق كان االتصةةةةةال دين المعلم والطالب عصةةةةةر المعلم التقليدي حيه

  .الدرا حسب جدول دراسي محدد

 :1993 -1984المرحلة الثانية: من عام 
حيه اسةةةةتخدمت فيها أنظمة تشةةةةغيع كالنوافذ  عصةةةةر الوسةةةةائط المتعددة

 . لتطوير التعليم والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئيسية

 :2000-1993المرحلة الثالثة: من عام  
 ت.نترنات اإلللمعلوم ظهور الشبكة العالمية

( The Correspondence Modelالجيع األول وهو نمو ج المراسةةةةةلة )

سالت البريدية في  ستخدام المرا ا على المادة المطبوعة، وا سا سا والذي اعتمد أ

  تو يع النصوص إلى الدارسين والتفاعع معهم عن طريق المراسلة.

  :وما دعدها 2001المرحلة الرادعة: من عام 
( The Multi-Media Modelو نمو ج الوسائط المتعددة )الجيع الثاني ه

ويعتمد على المادة المطبوعة واألشةةرطة السةةمعية والمرئيةل والتعليم دمسةةاعدة 

الحاسةةةةةوب، واألقراص المدمجة، والبه التلفزيوني واإل اعي، وكذلك الهاتف 

في تو ةةةيع المعلومات للدارسةةةين. حيه أ ةةةبح تصةةةميم المواقع على الشةةةبكة 

ا أكثر ت   .قدما
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ثاله يمثع نمو ج التعلم عن دعد ) ( The Telelearning Modelوالجيع ال

من حيه التطورات الخا ةةةةة دهذا الميدان، ويشةةةةتمع على المؤتمرات المرئية 

(Video Conferencing( واالتصةةةاالت البيانية المسةةةموعة ،)Audiographic 

Communication( ودرامع األقمار الصناعية ،)Satellite program.) 

 The Flexible Learningأمةةةا الجيةةةع الرادع فهو نمو ج التعليم المرن ) 

Model( وهو أقرب إلى مةةةا نسةةةةةةميةةةه اليوم دةةةالتعلم اإللكتروني )e-Learning 

Model( حيةةه يجمع هةةذا الجيةةع الوسةةةةةةةةائط متعةةددة التفةةاعليةةة ،)Interactive 

Multimediaملية كبيرة في عنترنت دصةةةورة ( التي تقوم على توظيف شةةةبكة اإل

التعلم كمةةا أن معظم وسةةةةةةةةائطهةةا إلكترونيةةة، وتلعةةب التكنولوجيةةا وتكنولوجيةةا 

ا في تقديم التعليم  طالب، تو ةةيله للوالمعلومات واالتصةةاالت خا ةةة دوراا رئيسةةا

و لةةك دةةاسةةةةةةتخةةدام التعليم تكنولوجيةةا المعلومةةات الحةةاسةةةةةةوديةةة دمختلف أنواعهةةا 

( والتشةةةغيلية Application Softwareوالبرمجيات الحاسةةةوديـةةةةةةةةةة التطبيقيـةةةةةةةةةة )

(Operating Systems والمعةةةدات الحةةةاسةةةةةةوديةةةة المختلفةةةة وأنظمةةةة البيةةةانةةةات )

 والمعلومات.

 المطلب الثاله
 :(1)التعليم اإللكتروني؟ مفهوم

ا لكتروني أسةةةةةلوديعد التعليم اإل من أسةةةةةاليب التعليم في إيصةةةةةال المعلومة  ا

ال الحديثة من حاسةةةةب آلي وشةةةةبكاته للمتعلم، ويتم فيه اسةةةةتخدام آليات االتصةةةة

أنواعها في إيصةةةةةال المعلومة  أي اسةةةةةتخدام التقنية دجميع تعددةووسةةةةةائطه الم

للمتعلم دأقصةةةةر وقت وأقع جهد وأكبر فائدة ودصةةةةورة تمكن من إدارة العملية 

 تقييم أداء المتعلمين. و قيااو ضبطهاو التعليمية

  

                                                 
ية ة التعليم العالي، جمهورالمجلس األعلى للجامعات، وزار -المركز القومي للتعليم اإللكتروني 1

  مصر العردية.
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ض سةةةةائع العرو ذ اسةةةةتخداملكتروني ينتشةةةةر منمفهوم التعليم اإل ءوقد دد 

عددة اسةةةتخدام الوسةةةائط المتو اإللكترونية إللقاء الدروا في الفصةةةول التقليدية

لذكية  مدارا ا ناء ال هاء دب لذاتي، وانت يات التعليم الفصةةةةةةةلي والتعليم ا في عمل

رات محاضةةتتيح للطالب الحضةةور والتفاعع مع  والفصةةول االفتراضةةية التي

 .الل تقنيات اإلنترنت والتلفزيون التفاعليوندوات تقام في دول أخرى من خ

هو مصةةةةةطلح يجمع مجاالت التعلم من خالل اإلنترنت التعليم اإللكتروني 

 الويب والتدريس داستخدام التكنولوجيا. والتدريب من خالل

 تعاريف التعليم اإللكتروني:
 :التعريفات التالية كما يمكن تعريف التعليم اإللكتروني دأحد 

  اإلنترنت. ىنت والتعلم أو التعلم المعتمد علين اإلنترالتقارب د -

استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لبناء وتعزيز وتقديم وتيسير  -

 .أي وقت ومن أي مكان التعلم قي

تقديم محتوي تعليمي مشخص وشامع وديناميكي والمساهمة في تطوير  -

 لخبراء.وردط المتعلمين والممارسين دا مجتمعات المعرفة

سبة وإتاحة الفر ة لذوي االحتياجات الخا ة ومنح  كما يمكن من المحا

 والمؤسسات من مسايرة التطور المتسارع لعالم اإلنترنت. الفرص لألفراد

المنافسةةةة دالسةةةما  لهم  ىتعطي األفراد والمؤسةةةسةةةات قدرة عل وهو قوة -

 .مقدمة االقتصاد العالمي المتغير دالبقاء في

العمليات والتقنيات لبناء وتوزيع وإدارة وتمكين التعلم  هو اسةةةةةةةتخدامو -

 الشبكات اإللكترونية. عن طريق
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هو أنه "اسةةةتخدام التقنيات والوسةةةائط الرقمية إليصةةةال ودعم وتعزيز و -

 ".(1)عملية التعليم والتعل م والتقييم

ا من األدوات، مثع: األقراص   عا ا واسةةةةةةة فا يات الرقمية طي تتضةةةةةةةمن التقن

ومؤتمرات  DVD( وأشرطة تسجيع مسموعة ومرئية وCD ROMالمدمجة )

 عن طريق الفيديو وتعليم عن طريق األقمار الصناعية وريرها.

(، onlineوهناك مسةةةةةميات أخرى للتعليم اإللكتروني كالتعليم المباشةةةةةر )

والتعليم عبر اإلنترنت، والتعليم أو التدريب عبر الكومبيوتر.. والمشةةةترك دين 

ا هو اسةةةةةتخدام تقنيات التوا ةةةةةع والمعلومات في عملية هذه المسةةةةةميات جم يعا

 التعليم والتدريب. 

 التعليم اإللكتروني كطريقة: -
تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضةةةةةمنه من شةةةةةروحات وتمارين وتفاعع 

ومتادعة دصورة جزئية أو شاملة في الفصع أو عن دعد دواسطة درامع متقدمة 

 (.2003)العريفي، .ر شبكة اإلنترنتمخزونة في الحاسب اآللي أو عب

هو "طريقة للتعلم داستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته أو 

ووسةةائطه المتعددة من  ةةوت و ةةورة، ورسةةومات، وآليات دحه ومكتبات 

، واسةةتخدام م(2005)الموسةةى والمبارك،. وكذلك دوادات اإلنترنت ،إلكترونية

ل المعلومة للمتعلم دأقصةةةةةةةر وقت وأقع جهد التقنية دجميع أنواعها في إيصةةةةةةةا

 .(2)وأكبر فائدة "

)إلكتروني( عبر الوسةةةةةةةائط المعتمدة على الكمبيوتر  تقديم محتوى تعليمي

 وشبكاته إلى المتعلم دشكع يتيح له إمكانية التعامع النشط مع هذا المحتوى

  

                                                 
 .2003لجينيريك ِسنتر، سلسلة التعليم االلكتروني،  LTSNدليع تقني ي التعليم  1
ورقة عمع مقدمة إلى ندوة مدرسةةةة المسةةةتقبع في  -التعليم اإللكتروني - د.عبدهللا دن عبد العزيز 2

 .6ص ،هـ جامعة الملك سعود17/8/1423-16الفترة 
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 ومع المعلم ومع أقرانه سةةواءا أكان  لك دصةةورة متزامنة أم رير متزامنة 

وكذلك إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان ودالسةةةةةةةرعة التي تناسةةةةةةةب 

ا من خالل تلك  ظروفه وقدراته، فضةةةةةةةالا عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضةةةةةةةا

 م(.2005)زيتون،  الوسائط.

 التعليم اإللكتروني كنظام: -
)المقررات  م( "دةةأنةةه نظةةام تقةةديم المنةةاهع2002) الشةةةةةةةهري،  تعريف

 أو األقمار الصناعية، أو عبر عبر شبكة اإلنترنت، أو شبكة محلية، الدراسية(

 سطوانات، أو التلفزيون التفاعلي للو ول إلى المتعلمين".اإل

م( "دأنه نظام تعليمي يسةةةةةةتخدم تقنيات المعلومات 2004)سةةةةةةالم، تعريف

وشةةةةةةةبكات الحاسةةةةةةةوب في تدعيم وتوسةةةةةةةيع نطاق العملية التعليمية من خالل 

نت والبرامع اإللكترونية سائع منها: أجهزة الحاسوب واإلنترمجموعة من الو

 ما من قبع المختصين في الوزارة أو الشركات".إالمعدة 

ويرى آخرون أن التعليم اإللكتروني: هو  لك النوع من التعليم الذي يعتمد 

على اسةةةةةتخدام الوسةةةةةائط اإللكترونية في االتصةةةةةال دين المعلمين والمتعلمين، 

ين والمؤسسة التعليمية درمتها. وهناك مصطلحات كثيرة تستخدم ودين المتعلم

ها التعليم االفتراضةةةةةةةي، رير أن دالتبادل مع مصةةةةةةةطلح التعليم اإللكتروني من

 من  لك ألن هذا النوع من نحو اسةةةةةةتخدام التعليم اإللكتروني ددالا تتجه ل وميال

فالتعليم  ،رونيةإللكترير أنه يعتمد على الوسائط ا ،التعليم شبيه دالتعليم المعتاد

ا إ ن حقيقي وليس افتراضي  كما يدل عليه مصطلح التعليم االفتراضي. ا

أي  "لكتروني دةةأنةةه( المفهوم الشةةةةةةةةامةةع للتعليم اإلهورتن وهورتن) عري

 ,Horton and Horton) نترنةةت إلحةةداث التعلمواإل اسةةةةةةتخةةدام لتقنيةةة الويةةب

(2003 ". 

التعلم من دعد داسةةتخدام تقنية "ه لكتروني دأنوعري )هندرسةةن( التعليم اإل

 لكتروني عن التعليم عن ولتمييز التعليم اإل  .( Henderson, 2002)الحاسب
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روني لكترنت، فإنه يمكن تعريف التعليم اإلنتداسةةةةةةةتخدام اإل دعد، والتعليم

داستخدام  (LMS & LCMS) نظم التعلم والمحتوى دأنه استخدام درامع إدارة

 SCORM, IMS, IEEE) عايير محددة مثع معايير )نترنت، وفق متقنية اإل

  .من أجع التعلم

زالت التعاريف للتعليم اإللكتروني مسةةةةةةةتمرة ومتغيرة خا ةةةةةةةة دعد  وال

 .ث تطور كبير في أنظمة إدارة التعليم اإللكتروني المتعددة والمتنوعةوحد

  ؟(1)التعليم عن دعد تعريف هو ما
عن  دعيةةداا  هةةا الطةةالةةب مفصةةةةةةةوالا أوتلةةك العمليةةة التعليميةةة التي يكون في"

 ."الحديثة األسةةتا  دمسةةافة جغرافية يتم عادة سةةدها داسةةتخدام وسةةائع االتصةةال

واالسةةةتفادة من  نظام تعليمي رير تقليدي يمكن الدارا من التحصةةةيع العلمي"

 ويمكن موقع الةةدراسةةةةةةةةة العمليةةة التعليميةةة دكةةافةةة جوانبهةةا دون االنتقةةال إلى

كما  ،معلومات ومناقشةةات للمتلقين دون االنتقال إليهمالمحاضةةرين من إيصةةال 

ما يتفق مع ظروي عمله  نهأ لدارا أن يختار درنامجه التعليمي د يسةةةةةةةمح ل

والمتا  لديه للتعليم دون الحاجة إلى االنقطاع عن العمع  والتدريب المناسةةةةةةب

 ."االجتماعية أو التخلي عن االرتباطات

راسةةةةةة اإللكترونية وفي كلتا والدراسةةةةةة عن دعد هي جزء مشةةةةةتق من الد

الحةةالتين فةةإن المتعلم يتلقى المعلومةةات من مكةةان دعيةةد عن المعلم )مصةةةةةةةةدر 

 حدث عنه دشيء من التفصيع في الفصول الالحقة."ت"سوي نالمعلومات(. 

 فتراضي:التعليم االما هو 
يُعتبر التعليم االفتراضةةةةةي شةةةةةكالا من أشةةةةةكال التعليم اإللكتروني، يجري 

 مؤسسات أكاديمية جامعية مماثلة في دنيتها التنظيمية للجامعات تقديمه عبر 

  

                                                 
 .10/7/2007يم اإللكتروني خطوة خطوة، منتديات جامعة كولمبوا، التعل 1
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التقليدية، تُدعى هذه المؤسةةسةةات دالجامعات االفتراضةةية. وتُعتبر الجامعة 

االفتراضةةةةةية السةةةةةورية إحدى المشةةةةةاريع التعليمية الرائدة في منطقة الشةةةةةرق 

ا األوسةةةط. فهي مؤسةةةسةةةة أكاديمية جامعية تؤمن مسةةةتوى تعليمي ا جامعي ا ا عفير ا  ا

هادات جامعية  ثانوية، أو لطالب حائزين على شةةةةةةة لطالب ما دعد المرحلة ال

 ويرربون دتحصيع علمي مختلف عن تحصيلهم العلمي األ لي. 

عتماداا امكانية التعلم في أماكن إقامتهم توفر الجامعة االفتراضية للطالب إ

اسوده ح ته عبرنترنت. يمكن من خاللها للطالب متادعة محاضراعلى شبكة اإل

نترنت سةةةواءا أثناء إلقاء المدرا للمحاضةةةرة أو دعد الشةةةخصةةةي المتصةةةع داإل

إلقائها عبر ملفات  ةةةةةوت و ةةةةةورة مسةةةةةجلة. كما يتيح التعليم االفتراضةةةةةي 

ومرتبطة  للطالب تقديم امتحاناته في قاعات خا ةةةةةةةة مجهزة دحواسةةةةةةةيب،

 نترنت. الجامعة االفتراضية نفسها عبر اإلد

سبة للمادةمع التصميم الجيد وال التعليمية يمكن تحقيق  تقديم دالوسائع المنا

التعلم  عملية حسةةاب ىكع األشةةياء السةةادقة إال أن التركيز علي التكنولوجيا عل

تصةةميم  عتبار عندن. كما يجب أخذ المتعلمين في االويمثع خطأ يقع فيه الكثير

 هي أنماطالمادة التعليمية و لك من خالل فهم ماهية التعلم واالسةةةةةةةتيعاب وما

كتساب المهارات وتحصيع المعلومات من أجع اهي وسائع  التعلم الفردية وما

 دعد كلمة "e" أن يأتي حري ىكان داألحرلذلك  ،التطور رمسةةةةةةةاعدتنا عل

"learning." .  

ها المتعلم من خالل وسةةةةةةةائع التعليم سةةةةةةةبتتحسةةةةةةةن فاعلية الخبرة التي يكت

الذي يضةةةةةةةع المتعلم في دؤرة  ددرجة كبيرة من خالل التصةةةةةةةميم اإللكتروني

فةةالطةةالةةب يتةةذكر معلومةةات أكثر من الكتةةاب ، سةةةةةةةبيةةع المثةةال ىفعل ،االهتمةةام

مرئية وموضةةوعات للتفاعع  الدراسةةي المنظم دطريقة جيدة والمزود دعروض

 إلسقاط والعناوين الواضحة وريرها. وتسري نفس األفكار على المقررات وا
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مات وأشةةةكال الحروي وحجومها رسةةةواإللكترونية حيه تؤثر األلوان وال

  .معدالت االستيعاب والفهم ىعل

لةةذلةةك فةةإن نجةةا  التعليم اإللكتروني يتطلةةب أن يكون المتعلم هو مركز 

التعليميةةة و لةةك في دائرة يحيطهةةا المعلم والزمالء والمواد التعليميةةة  العمليةةة

ه أن المسةةةةةةةاندة و لك يعني ىقمية وخدمات الويب والمواد األخرالر كتباتموال

اإللكتروني أن يضع في  هنه احتياجات واهتمامات  مصمم المقرر ىيجب عل

 .المتعلم

 المطلب الرادع

 أهمية التعليم اإللكتروني 

  .تحقيق األهداي التعليمية دكفايات عالية واقتصاد في الوقت والجهد -

 .تحقيق التعلم دطرق تناسب خصائص المتعلم ودأسلوب مشوق وممتع -

 .الو ول إليها في وقت قصير  در ثرية للمعلومات يمكنتوفير مصا -

ساب  - يحفز المتعلم في مهارات التعلم الذاتي واالعتماد على نفسه في اكت

 .كساده أدوات التعلم الفعالةإلمعاري ووا الخبرات

لكتروني الدافعية للمعلم والمتعلم في مواكبة العصةةةةةر يكسةةةةةب التعليم اإل -

 ولوجيا والعلوم والتوا ةةع مع المسةةتجدات في شةةتىفي التكن والتقدم المسةةتمر

 .المجاالت

ـةةةةةة يتناسب مع معطيات العصر فهو األسلوب األمثع لتهيمة جيع المستقبع 

 .والعملية للحياة العلمية

 يعتبر التعليم اإللكتروني من األسةةةةةةةةةاليةةةب الحةةةديثةةةة في مجةةةال التعليم -

 التدريب.و
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ا أولت اهتمام الخا ةو المؤسسات الحكوميةو كثير من الدول ه دهذ اا كبير ا

فاعليتها ية لجدواها االقتصةةةةةةةادية ول  ةكفاءتها في توفير المواد التعليميو التقن

 . المكان المناسبو سبي هذه المؤسسات في الوقت المناسبتالتدريبية لمنو

سعودية ستخدمت هذه و آي دي أمو شركات كبيرة مثع أرامكو ال سكو ا سي

 التدريب.و يرة من تكاليف التعليموفرت مبالغ مالية كبو التقنية

 : لكترونين أهم مستلزمات تطبيق التعليم اإلوم
لة -1 ية والمتمث ية التحت تادعة  توفير البن في تجهيز المدارا واإلدارات ال

 .والالزمة للعملية التعليمية للتعليم دالشبكات واألجهزة والبرمجيات المختلفة

 علم وكافة الكادر التعليمي واإلداريتقديم التدريب الالزم للمعلم والمت  -2

 .للتعامع مع هذه التقنية واالستثمار األمثع لها دما يؤهلهم

مع هذا النمط من التعليم وما يشةةةةمع  تأهيع النظام التعليمي دما يتوافق  -3

ا لسير العملية التعليمية  لك من قوانين وأنظمة وقرارات وكع ما يشكع  .تنظيما

دة والحديثة إلى دراسةةةةةات تواكب التجديد و لك تحتاج التجارب المسةةةةةتج 

التجارب في مراحلها المبكرةل ودراسةةةةةةةة الواقع لمعرفة  لمتادعة نشةةةةةةةأة هذه

البشةةةةةةري واتجاهاته وهو األهم )وهذا ما  حاجات الميدان وحاجات العنصةةةةةةر

ثم معرفةةة  ،البرامع المطبقةةة وكةةذلةةك فةةاعليةةة ينبغي أن يكون دراسةةةةةةةةة قبليةةة(

وقد  ،تلك التجردة ا لألهداي المرجوة و ةةةةةةوالا إلى تقويممرحلية لمدى تحقيقن

تطبيق  كون هةةةذا اإلجراء من أهم اإلجراءات الفنيةةةة والمهنيةةةة التي تالزمي

 يولى فشةةةةروع يعتمد على تأسةةةةيسةةةةه ونشةةةةأته األالتجارب الحديثة فنجا  الم

 .الميدان
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 مقومات التعليم االلكتروني:
 ي:لكتروني مقومات أهمها مايلللتعليم اإل

 .الهيمة التعليمية .1

 .فريق المساندة العلمية .2

 .فريق الدعم الفني .3

 .اإلداريون .4

 .المتعلم .5

 .البنية التحتية .6
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 نيالمبحه الثا
 لكترونياإلالتعليم  )أساليب( وخصائص أنواع

 المطلب األول
 (1)أنواع التعليم اإللكتروني

 Asynchronous Learning : التعلم رير المتزامن
ا هو التعلم الذي ين ا  فصةةع فيه المتعلم والمعلم مكانا ين وهو اتصةةال د .وزمانا

المعلم والدارا، والتعلم رير المتزامن يمكن المعلم من وضةةةةةةع مصةةةةةةادر مع 

خطة تدريس وتقويم على الموقع التعليمي، ثم يدخع الطالب للموقع أي وقت 

مع  زامناتصةةال مت ويتبع إرشةةادات المعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك

 لكتروني داستخدام النمطين في الغالب.المعلم، ويتم التعليم اإل

  :وتحتوي المادة التعليمية والدروا على

 نصوص. –مستندات مكتودة  .1

 .أدلة للتجارب المعملية أو للتدريب .2

  إعالنات. .3

 إرشاد من خالل اإلنترنت. .4

  :ويتم االتصال من خالل .5

  

                                                 
المجلس األعلى للجامعات، وزارة التعليم العالي، جمهورية  -المركز القومي للتعليم اإللكتروني 1

 مصر العردية.
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  البريد اإللكتروني. .6

 البلوج. .7

 منتديات الحوار. .8

 ما هي إيجاديات وسلبيات التعليم اإللكتروني رير المتزامن؟
م المتزامن أن المتعل رير ومن إيجاديات هذا النوع من التعليم اإللكتروني

يحصةةةةع على الدراسةةةةة حسةةةةب األوقات المالئمة له، ودالجهد الذي يررب في 

سة المادة والرجوع إليها إلكتروني تقديمه، ستطيع الطالب إعادة درا ا كذلك ي إ ا  ا

 احتاج لذلك.

عدم اسةةةتطاعة المتعلم الحصةةةول على تغذية راجعة فورية  ومن سةةةلبياته:

 نطوائية ألنه يتم في عزلة.قد يؤدي إلى االومن المعلم، 

 ما هي أدوات التعليم اإللكتروني رير المتزامن؟
 (.E-mail) البريد اإللكتروني .1

 (.World Wid Web) الشبكة النسيجية .2

 (.Mailing List) القوائم البريدية .3

 (.Disscussion Groups) مجموعة النقاش .4

 (.Fils Exchan[e) نقع الملفات .5

 .(CD) األقراص المدمجة .6

  Synchronous Learning :  التعلم المتزامن
ا ولكنهم  فيإتصال آني ) ىعل ايحدث عندما ينفصع المعلم والمتعلم مكانيا

 .نفس الوقت(
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تمع فيه المعلم مع الدارسةةةةين في آن لكتروني يجإأو دشةةةةكع آخر هو تعليم 

 ، أوالصوت أو الفيديو.Chatواحد ليتم دينهم اتصال متزامن دالنص 

  :ىوتحتوي المادة التعليمية والدروا عل 

  . ور مرئية .1

  .فيديو .2

  . وت .3

  :ويتم التفاعع من خالل .4

 .السبورة اإللكترونية البيضاء .5

  .المشاركة في التطبيقات .6

  .سفريات الويب .7

 ن دين أعضاء المجموعة.التعاو .8

  :خالل كما يتم تعقب التقدم في عملية التعليم من -

 . االختبار من خالل اإلنترنت .1

  .االختبار الشفهي المباشر .2

 . تقديم التقارير .3

 . تخزين السجالت .4

 ما هي إيجاديات وسلبيات التعليم المتزامن؟
ة ة راجعومن إيجاديات هذا النوع من التعليم حصةةةةةول المتعلم على تغذي -

 قر الدراسة.مفورية وتقليع التكلفة واالستغناء عن الذهاب ل

 ومن سلبياته حاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة -
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وهو أكثر أنواع التعليم اإللكتروني تطوراا وتعقيةةداا، حيةةه يلتقي المعلم .

 والطالب على اإلنترنت في نفس الوقت)دشكع متزامن(.

 اإللكتروني المتزامن؟ما هي أدوات التعليم 
 (.Whit Board)  اللو  األديض .1

 (.Virtual Classroom)  فتراضيةالفصول اال .2

 (.Video Conferncing)  المؤتمرات عبر الفيديو .3

 (.Chatting Rooms)  رري الدردشة .4

  (Instructional Design) التعليم اإللكتروني يمثع شةةةةراكة دين التصةةةةميم التعليمي
 (Teaching Strategies)  واستراتيجيات التدريس (Technology) والتكنولوجيا

كال أسلودي التعليم اإللكتروني، حسناته وسيماته، ورأينا أن الجامعات إ اا ل

ا  لألسةةةةلوب رير المتزامن أكثر من األسةةةةلوب المتزامن ألسةةةةباب  أكثر احتياجا

 : (1)كثيرة من أهمها

 ول مواعيد الطلبة مختلفة.اجد §

 المطلودة لألسلوب المتزامن داهظة.التكنولوجيا  §

 نترنت سريعة. إرلب الطلبة ال يمتلكون أ §

 : Blended Learning  التعليم المدمع
التعليم المدمع يشتمع على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمع 

دعضها البعض، ودرنامع التعلم المدمع يمكن أن يشتمع على العديد من أدوات 

تمدة لفوري، المقررات المعرمجيات التعلم التعاوني االفتراضةةي االتعلم، مثع د

لكترونيةةةة، لم الةةةذاتي، وأنظمةةةة دعم األداء اإلنترنةةةت، ومقررات التععلى اإل

ا وإدارة نظم التعلم، التعلم المدمع كذلك يمزج أحداث  متعددة  ا

  

                                                 
 .1د. جميع إطميزي، مقدمة في التعليم، مركز التميز دتكنولوجيا، جامعة دوليتكنك فلسطين، ص 1
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لتقي فيها ي معتمدة على النشةةةاط تتضةةةمن التعلم في الفصةةةول التقليدية التي

ا المع لوجةةه، والتعلم الةةذاتي فيةةه مزج دين التعلم المتزامن  لم مع الطالب وجهةةا

 ورير المتزامن. 

 المطلب الثاني
 لكتروني اإل خصائص التعليم

 التعلم الذاتي:
لكتروني إمكانية االسةةةتفادة من المحاضةةةرات الدراسةةةية يتيح لك التعليم اإل

ا ل ويسةةةاعد هذا على تفادي فقدان المعلومات في ح ا االت يكون الطالب فيه اتيا

مجبراا على  لك سواء عند مغادرة قاعة الدرا لطارئ خارجي أو لعدم قدرته 

 على فهم ما قاله المعلم في الصف .

لكتروني للمستخدم عنا ر تحكم  اتية رير متوافرة تقدم دروا التعليم اإل

 في  فوي التعليم العادي. على سبيع المثالل التفريق دين  وت نبضات قلب

سليم دالنقر على أيقونة على الشاشةل والتي تتيح للمتعلم  عليع من  وت قلب 

االسةةةتماع دمفرده لذلك الصةةةوت عدد المرات التي يررب دها. ويعتبر عنصةةةر 

 .داا لكتروني فعاالا جاألشياء التي تجعع التعليم اإل التعلم الذاتي هذا واحداا من

 التفاعع:
يةل ويمكن لكتروني عنصةةةةةةةراا آخيتيح التعليم اإل فاعل ر لطالده أال وهو الت

لبدء أو ل لهذا النوع من التفاعع أن يكون على شةةكع اسةةتجادة مناسةةبة لألسةةملةل

دعملية ما. وتكون األلعاب التفاعلية التي تحمع رسةةةةةةةائع تعليمية فعالة جداا في 

 لكتروني. وهنا يجب أن نفكر في األلعاب حيه يؤدي تطوير التعليم اإل
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ن المهام والتي تؤدي مثالا ألن يتعلم أموراا حول البيمةل الطالب مجموعة م

وأن يسةةةتخدم أدوات يكتشةةةفها أثناء هذه العملية. ويمكن دمع نفس هذه التقنيات 

في أنواع مختلفةةة من درامع التعليمل ويمكن لأللعةةاب أن تةةأخةةذ الطةةالةةب في 

مغامرة لها سةةةةيناريو من أي شةةةةكع كان. وتشةةةةكع المقدرة على االسةةةةتكشةةةةاي 

ا جيداا.وم  حاولة إكمال اللعبة والنجا  والفشع كلها تعليما
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 ثالهالمبحه ال
 التعليم اإللكتروني طرق توظيف

 وخطوات تطبيقه في التدريس 

 المطلب األول
 طرق توظيف التعليم اإللكتروني في التدريس

 وهي: نما جوهناك ثالثة  

 النمو ج المساعد
إلكتروني تعليم عن و عبارة (: وهAdjunct) النمو ج المسةةاعد أو المكمع

مكمع للتعليم التقليدي المؤسةةس على الفصةةع حيه تخدم الشةةبكة هذا التعليم دما 

يحتاج إليه من درامع وعروض مسةةةةةةةاعدة، وفيه توظف دعض أدوات التعليم 

ا في دعم التعليم الصفي التقليدي وتسهيله ورفع كفاءته.  اإللكتروني جزئيا

 المساعد ما يلي:ومن أمثلة تطبيقات النمو ج  -

قيام المعلم قبع تدريس موضةةةةةوع معين دتوجيه الطالب لالطالع على  -1

 درا معين على شبكة اإلنترنت أو على قرص مدمع.

كة  -2 نة في شةةةةةةةب دالبحه عن معلومات معي يام المعلم دتكليف الطالب  ق

 اإلنترنت.
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توجيه الطالب دعد الدرا للدخول على موقع اإلنترنت وحع األسةةةةملة  -3

 المطروحة على هذا الموقع  ات الصلة دالدرا.

 جالنمو ج الممزو
(: وفيةةه يطبق التعليم اإللكتروني  Blendedجالنمو ج المخلوط )الممزو

يدي( في عمليتي التعليم والتعلم، دحيه يتم  ا مع التعليم الصةةةةةةةفي )التقل جا مدم

لدرا ا استخدام دعض أدوات التعليم اإللكتروني لجزء من التعليم داخع قاعات

ا ن لهذا النمو ج ويرونه مناسةةةبيالحقيقية، ويتحمس كثير من المتخصةةةصةةة عند  ا

يا التعليم اإللكتروني  ما دين مزا نه يجمع  بار أ داعت تطبيق التعليم اإللكتروني 

 ومزايا التعليم الصفي.

 ومن أمثلة تطبيقات النمو ج الممزوج ما يلي: -

رر داخةةةةع الصةةةةةةةف يتم تعليم درا معين أو أكثر من دروا المق -1

الدراسةةةةةةي دون اسةةةةةةتخدام أدوات التعليم اإللكتروني، ويتم التقويم داسةةةةةةتخدام 

ا.أساليب التقويم التقليدي   واإللكتروني تبادليا

ا دين التعليم الصةةةةةةةفي والتعليم اإل -2 لكتروني، يتم تعليم درا معين تبادليا

ا ومثال  لك دأن تشةةر  درسةة ا معين ا قع إلى ، ثم تنتالمثلثية ل  امثع درا في الدو ا

ل المثلثيةةة ثم تعود إلى الكتةةاب اأحةةد المواقع لترى دعض األمثلةةة على الةةدو

 وتكمع الدرا وهكذا.

 النمو ج الخالص
 وفيةةةةه يوظف التعليم (: Totally Online)المنفرد والنمو ج الخةةةةالص

يط علم، حيه تعمع الشةةةبكة كوسةةةوحده في إنجاز عملية التعليم والت اإللكتروني

 يم كامع عملية التعليم.لتقدأساا 

 :ومن أمثلة تطبيقات النمو ج الخالص ما يلي -
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لدراسةةةةةةةة  -1 ا عن طريق ا أن يدرا الطالب المقرر اإللكتروني انفراديا

الةةةةذاتيةةةةة المسةةةةةةةتقلةةةةة، ويتم هةةةةذا التعليم عن طريق الشةةةةةةةبكةةةةة العةةةةالميةةةة 

 للمعلومات)اإلنترنت( أو الشبكة المحلية.

ا من -2 خالل مشةةةةةةةاركته لمجموعة معينة في  أن يتعلم الطالب تشةةةةةةةاركيا

 درا أو إنجاز مشةةروع داالسةةتعانة دأدوات التعليم اإللكتروني التشةةاركية مثع

 مؤتمرات الفيديو(. -)رري المحادثة

 المطلب الثاني
 خطوات البدء في تطبيق التعليم اإللكتروني

السةةةةؤال ما هي الطريقة التي تسةةةةاعد على البدء دطريقة منطقية متقنة في 

 يق نظام التعليم اإللكتروني؟تطب

 الخطوة األولى:
التعليم اإللكتروني كمةةا هو معلوم نظةةام تطوره وتةةديره وتشةةةةةةةري عليةةه 

الي فال ودالت ن هما الجهة التردوية التعليمية والجهة التقنية.ان رئيسةةةةةةةيتاجهت

 لتطبيق هذا النظام في أي مؤسسة تعليمية. ىخرهما عن األاحدرنى إل

 :الخطوة الثانية
ضةةةةةةع خطة واضةةةةةةحة المعالم تحتوي على تعريف المشةةةةةةروع وأهداي و

ا فيةةه كةةع المؤثرات الةةداخليةةة  ووسةةةةةةةةائةةع تطبيقةةه ومراحةةع التطبيق مراعيةةا

 والخارجية.

 الخطوة الثالثة:
لدى من ية التعليم اإللكتروني تنشةةةةةةةر الوعي  ماه ية والتعليم د سةةةةةةةبي الترد

سدالنسبة للمرحلة القادمة من تطور النظام التع تهوأهمي هم ليمي، وكيف أنه سي

 في تسهيع أعمالهم وتحسين أدائهم.
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 الخطوة الرادعة:
تجهيز البنية التحتية وفق الخطة وال دأا دأن يتجزأ التجهيز إلى مراحع 

ا وفق مقتضيات كع مرحلة من مراحع تطبيق الخطة.  أيضا

 الخطوة الخامسة:
لةةةة من زمةةةة لتنفيةةةذ كةةةع مرحالتوفير األجهزة والبرمجيةةةات واألدوات ال

 المراحع.

 الخطوة السادسة:
بي التردية والتعليم على اسةةةةةتخدامات الحاسةةةةةب اآللي تسةةةةةاددأ دتدريب من

وإجادة اسةةةةةةةتخدام التطبيقات التي سةةةةةةةيحتاجونها في نظامهم التعليمي الجديد، 

دإتقان اسةةةةتخدام مهارات الحاسةةةةب في عرض  ىوركز على الدورات التي تعن

 اراتها.الحصص في الفصول اإللكترونية وإد

 الخطوة السادعة:
ا يحتوي على إجراءات إلزامية تتضةةةةةمن تطبيق  ع  ضةةةةة  و   ا واضةةةةةحا درنامجا

 لما تعلموه في تنفيذ أعمالهم. المنتسبين

 الخطوة الثامنة:
أو في  ،)في فصع واحد في أحد الصفوي دتطبيق النظام دشكع محدود أددا

 لخطواتفصةةةةةع واحد في كع  ةةةةةف على األكثر( حسةةةةةب نجاحاتك في تنفيذ ا

السةةةادقة، وهذه الطريقة تضةةةمن التأكد من سةةةالمة مراحع التنفيذ داإلضةةةافة إلى 

ا في دعم وتنفيذ المشروع.تالتأكد من استعداد من  سبي المدرسة للمضي قدما

 الخطوة التاسعة:
لمةةا أعطتةةك التقةةارير أعةةد تنفيةةذ الخطوة الخةةامسةةةةةةةةة وتةةدرج في تنفيةةذهةةا ك

 ةتويات عالية من االستفادة من األدوات السادقحصاءات نتائع إيجادية تفيد دمسواإل
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 الخطوة العاشرة:.

ن يتم تقديم دراسةةةةات تقويمية وفق فترات زمنية محددة، فهذه الدراسةةةةات أ

 خفاقات.إكثيراا في ثبات نمو المشروع دون تساعد 

 الخطوة الحادية عشرة:
امة دكع جديد في مجال الت على المعرفةحصةةةةةةةولك  منكد داسةةةةةةةتمرار أت

له حدود أليم، والتع فالتعليم اإللكتروني ليس  دأول،  يك أوالا  يه منسةةةةةةةب طلع عل

 طالما ارتبط مصيره دالتطور التقني.
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 المبحه الرادع
  أهداي وأنظمة التعليم اإللكتروني

 المطلب األول
 أهداي التعليم اإللكتروني

ة ييهدي التعليم اإللكتروني إلى تفعيع التعليم واالسةةةةتفادة من مجاالت التقن

وتهيمة الطالب للتعامع مع المسةةتجدات وأحدث تقنيات العصةةر لالسةةتفادة منها 

داكتسةةةاب المعاري وتطويرها وتحديثها وتنمية المهارات و ةةةقع التوجهات.. 

حقيق لكتروني تالتعليم اإلللو ةةول إلى تعليم عصةةري فعال. ويمكن من خالل 

 لص أهمها فيما يلي: خالعديد من األهداي، تت

المسةةةةتجدات على مسةةةةتوى التقنيات واالتصةةةةاالت واسةةةةتغاللها  متادعة -1

لتطوير عمليتي التعليم والتعلم."تطوير البنيةةةةة التحتيةةةةة لتقنيةةةةة المعلومةةةات 

 . (1)واالتصال وتوظيفها في التعليم والتعلم"

ا  -2  وأقرب لالستيعاب. جعع العملية التعليمية أكثر تشويقا

ا. -3 ا ونوعا ا  متادعة تطور المعاري، كم 

تطوير مهارات استخدام التقنيات لدى المعلم والمتعلم دما يخدم عمليتي  -4

 التعليم والتعلم.

5- . ا وإثراءا ا وتثبيتا ا ونوعا ا  زيادة المصادر العلمية للمواد الدراسية كم 

  

                                                 
 .40هـ، ص 1423( رجب 100المعرفة، العدد )مجلة  1
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 تنمية رو  اإلنتاجية واإلدداع لدى المعلم والمتعلم. -6 

سةةةةةتغالل السةةةةةلبي )في توجيه المهارات لدى الطالب وتحويلها من اال -7

اللهو وألعةةةاب الكمبيوتر( إلى مهةةةارات إيجةةةاديةةةة للبحةةةه والتعلم وتصةةةةةةةميم 

 المشاريع.

التحضير واالستعداد للتعامع والتفاعع اإليجادي مع المستجدات التقنية  -8

 والحياتية.

ررا القيم األخالقية واالتجاهات اإليجادية السةةةةةةةتغالل التقنية لخدمة  -9

 اإلنسانية.

نمية الحس دالمسةةةؤولية، والشةةةعور دالحضةةةور الشةةةخصةةةي والقدرة ت -10

 على اإلنتاج. 

التغلةب على عوائق المكةان والزمةان ) ةةةةةةةعودةة الموا ةةةةةةةالت أو  -11

 (. عودة االتفاق على وقت واحد

االسةةةةةةةتغالل األمثـةةةةةةةةةةةةةع للموارد البشةةةةةةةرية والمادية )حع مشةةةةةةةكلة  -12

  (.التخصصات النادرة

مادة العلمية داألسةةةةةلوب الذي يتناسةةةةةب مع تمكين الطالب من تلقي ال -13

 قدراته من خالل الطريقة المرئية أو المسموعة أو المقروءة.

تاحة الفر ةةةةة ألكبر عدد من فمات المجتمع للحصةةةةول على التعليم إ -14

  .والتدريب وتقليع تكلفة التعليم على المدى الطويع

فة التعلم  -15 قا لذاتيين في المجتمعو نشةةةةةةةر ث تدرب ا من  لتي تمكناو ال

 د.ودأدنى مجهو المتدردين دأقع تكلفةو تنمية قدرات المتعلمينو تحسين

إتاحة الفر ةةةةةةةة للمتعلمين للتفاعع الفوري إلكترونيا فيما دينهم من  -16

 البريد اإللكتروني دينهم ودين المعلم من جهة أخرى من خالل وسةةةةةةةائعو جهة

  نحوها.و رري الحوارو مجالس النقاشو
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المدارا في شتى أنحاء العالم تتسادق على إدخال الحاسبات " ...أ بحت 

رامع تعليم د –اآللية في دعض أو كع التطبيقات التالية : اإلدارة المدرسةةةةةةةية 

 –التعليم دواسةةةةةةطة الحاسةةةةةةب )دمع المواد األخرى(  –وهندسةةةةةةة الحاسةةةةةةب 

 .(1)التعلم عن دعد" –مراكز التعلم  –مصادر التعلم  –االختبارات المدرسية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني
 أنظمة التعليم اإللكتروني

فاعع، قات، التدمن حيه المسا ،التعليم إدارة أنشطة هي درمجيات تستخدم فى

 لكتروني فيوتعتبر أحةةةد أهم حلول التعليم اإل التةةةدريبةةةات والتمةةةارين.. الخ،

ا   توجد مفاهيم قريبة من دعضها مع دعض االختالفات ومنها:  الجامعات. وعموما
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  CMS   (Course Management System) أنظمة إدارة المساقات -1

  LMS  (Learning Content Management) أنظمة إدارة التعليم -2

   LCMS  أنظمة إدارة محتويات التعليم -3

                          Learning Content) Management System ) 

 ( e Learning Platform)   كترونيلمنصات التعليم اإل -4

 ( Portal of Education)   دوادة تعليمية -5

 المصدر درمجيات مفتوحة )مملوكة درمجيات تجارية )أو

 WebCT.com  MOODLE, moodle.org  

 ecollege.com  ILIAS, www.ilias.de/ios/index-e.html 

 Blackboard.com  hanesa,www.anemalab.org/commun/english 

حزمةةة  200تعليم، حيةةه يوجةةد وهنةةاك كميةةة كبيرة من أنظمةةة إدارة ال

ا ، درمجية  كالتالي:  تقريبا

 moodleالمودل 
س تعليمية ليسةةةةاعد هو نظام إدارة تعلم مفتو  المصةةةةدر  ةةةةمم على أسةةةة

لكترونية ومن الممكن اسةةةةةةةتخدامه دشةةةةةةةكع إالمدردين على توفير ديمة تعليمية 

ألف  40000 شةةةخصةةةي على مسةةةتوى الفرد كما يمكن أن يخدم جامعة تضةةةم

لغة  70مستخدم مسجع ويتكلمون  75000 متدرب. كما أن موقع النظام يضم

 م  ةةةةةةمم داسةةةةةةتخدام لغةتقنية فإن النظاالدولة. أما من ناحية  138مختلفة من 

(PHP) ( وقواعد البياناتMySQL . ) 

 ومن أهم مميزاته: 
وجود منتدى يناقش فيه المواضيع  ات الصلة دالعملية التعليمية دشكع  -1

 عام . 

  

http://www.svu.edu.eg/links/ictp/e_learning/test%20web/moodle.html
http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://moodle.org/&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.blackboard.com/&prev=/language_tools
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من إرسةةةةةةةةالهةةا دةةالبريةةد  وجود ميزة تسةةةةةةةليم المعلم للواجبةةات دةةدالا  -2

 . اإللكتروني

 المتدردين . تمكين المدرب من اإلطالع والتوا ع مع  -3

 .ميزات األخرى(......... وريرها من المSCORMدعم النظام لـ ) - -4

 المطلب الثاله
 مستويات التعليم االلكتروني 

لكتروني في أردعةةة أدوابل عبر مسةةةةةةةتويةةاتةةه المختلفةةة من يقع التعليم اإل

نيف هذه األدواب على األسةةةاسةةةي للغاية الى المسةةةتوى المتقدم جداال ويكن تصةةة

 :اآلتيالشكع 

 : www.tartoos.com قواعد البيانات المعرفية
ر ررم أنه ال تتم رؤية قواعد البيانات هذه كشةةةةةةةيء ملموا إال أنها حج

معرفية  ت. يمكن أن تكونوا شةةةةاهدتم قواعد ديانالكترونيالزاوية في التعليم اإل

ا مفهرسةةةةة اا لتي توفر شةةةةةروحات وإرشةةةةةادنترنت وامع مواقع درمجية على اإل  ا

لألسةةةةةةملة البرمجية مع تعاليم خطوة دخطوة لتنفيذ مهام معينة . يشةةةةةةكع هذا ما 

 (Moderately Interactive)يطلق عليةه عةادة اسةةةةةةةم " التفةاعةع المعتةدل " 

والذي يعني أن داسةةتطاعتكم الضةةغط إما على كلمة أو عبارة للبحه في قاعدة 

ا .البيانات ل أو القيام   داختيار موضوع ما من قائمة مرتبة أدجديا

 :الدعم المباشر
ا من أشةةكال التعليم اإليعتبر الدعم ال فة لكتروني ل ويؤدي وظيمباشةةر أيضةةا

دطريقة شةةبه مماثلة لقواعد البيانات المعرفية . يأتي الدعم المباشةةر على شةةكع 

م أو دع لكترونيإلكترونية ل دريد إديات رري دردشةةةةةةة ل لوحات إعالنات منت

 عن طريق إرسال رسائع فورية حية . وهو أكثر تفاعلية من قواعد البيانات
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المعرفية حيه يقدم هذا النوع من الدعم أجودة فورية على تسةةةةةةةاؤالت  

 www.tartoos.comالطالب واستفساراتهم .

 ريب الغير متزامن:دالت
ن التعليم في أوقات فعلية مع وجود معلم يعمع على يتم تأدية هذا النوع م

تسةةةةةةةهيع التدريب. يدخع جميع الطالب الى الموقع التعليمي في وقت محددل 

حيه يسةةتطيعون االتصةةال مباشةةرة مع المعلم ومع داقي الطالب اآلخرينل كما 

يمكن للطالب أن يرفع يده االفتراضةةية وحتى أن يشةةاهد عدة أسةةاديع أو شةةهور 

كةةة وات. ويحةةدث هةةذا النوع من التعليم عةةادة عبر مواقع شةةةةةةةبأو حتى سةةةةةةةن

ى نترنت أو حتية أو المصةةةورةل المهاتفة عبر اإلل المؤتمرات الصةةةوتنترنتاإل

 www.tartoos.comعبر البه المباشر ثنائي االتجاه للطالب في الصفوي .

 :سين الذاكرةلكتروني تحلتعليم اإلكيف يمكن ل
عع من التي تجلكتروني أن يتضةةةةمن العديد من العنا ةةةةر يمكن للتعليم اإل

يدة مادة جد ية جالتعليم  عةل وعمل يداا أكثر مت ا جد يدة ودرنامجا ل جعع التعليم د

. إ ا لم ينغمس الطالب دالمادة التي وإثارة هو ما يجعله أكثر فاعلية أكثر متعة

ل هةةذا مةةا يجعةةع من التعليم ريقةةة المثلىهم لن يتعلموهةةا دةةالطيةةدرسةةةةةةةونهةةا فةةإن

ه . ومن الواضةةح أنمن دين كع أشةةكال التعليم األخرى لكتروني عملية رائعةاإل

يمكن  . لكن البعض الذيلكترونيإلى تعليم إنواع التعليم ال يمكن تحويع كع أ

 ح ما يلي:لكتروني الناجتتضمن مفاتيح التعليم اإل .ممتازة تحويله يعطي نتائع

 :نويع في المحتوىالت -1
ا لبناء ةةةور   اكرة في مناطق عديدة من  ل أ ةةةوات ونصةةةوص تعمع معا

واسترجاعها دشكع أسرع ل مما يؤدي الى استذكار المادة دشكع أفضع الدماغ

 .عند الحاجة
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 نشاء تفاعع يضمن جذب اهتمام الطلبة:إ -2
. وينشةةةةةةأ حتى عن التعامع المطلوب عن طريق األلعاب واألحاجي و لك 

 .كبر والذي دالمقادع يحسن الذاكرةشيء ما على الشاشة اهتمام أ مع

 :ديم تغذية راجعة )تقييم( فوريةتق -3
صةةحيح ورية لتلكتروني أن تقدم تغذية راجعة فلحصةةص التعليم اإل يمكن 

نه . ألذية الراجعة أسرع كلما كانت أفضعل كلما كانت التغالمادة الغير مفهومة

. إ ا لم الية التعليمية دناء على الخطوة التي سةةةةةةةبقتهيتم دناء كع خطوة في العم

 و: من المحتمع أن يتم دناء الخطوة التالية على تأويع أيكن هناك تغذية راجعة

 .تفسير خاطئ للخطوة التي سبقتها

ن ومةةةع تشةةةةةةةةةجةةةيةةةع الةةةتةةةفةةةاعةةةع مةةةع طةةةالب آخةةةريةةة -4

  www.tartoos.com:المعلم

لفورية ورسةةائع البريد ل الرسةةائع اي الدردشةةةل النقاشةةات التي تحدثرر 

ويحتةةع  .لكترونيفعةةاالا لطالب التعليم اإلل يوفر كةةع  لةةك تفةةاعالا لكترونياإل

ا من النقاشةةات الصةةفيةم . ويؤثر دناء مجتمع عبر الشةةبكة دشةةكع هام قداراا مهما

 نرة الى البحه عل وهو ما يقودنا مباشةةةةةةةلكترونيى نجا  درامع التعليم اإلعل

 .أهم خصائص هذا النظام التعليمي

 :التعلم الذاتي
ة دة من المحاضةةةرات الدراسةةةيلكتروني إمكانية االسةةةتفايتيح لك التعليم اإل

ا  ل ويسةةةةةاعد هذا على تفادي فقدان المعلومات في حاالت يكون الطالب فيها  اتيا

 لعدم قدرته مجبراا على  لك سواء عند مغادرة قاعة الدرا لطارئ خارجي أو

 .على فهم ما قاله المعلم في الصف
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لكتروني للمستخدم عنا ر تحكم  اتية رير متوافرة تقدم دروا التعليم اإل

ات قلب ل التفريق دين  وت نبضلتعليم العادي. على سبيع المثالفي  فوي ا

سليم دالنقر على أيقونة على الشاشةل والتي تتيح للمتعلم  عليع من  وت قلب 

 . ويعتبر عنصةةةرالصةةةوت عدد المرات التي يررب دها دمفرده لذلك االسةةةتماع

التعلم الذاتي هذا واحداا من األشةةةةةةةياء التي تجعع التعليم االلكتروني فعاالا جداا 

.www.tartoos.com 

 www.tartoos.com :التفاعع
مكن لهذا ل وياا آخر لطالده أال وهو التفاعليةلكتروني عنصةةةةةةريتيح التعليم اإل

. ة ماسبة لألسملة لأو للبدء دعمليالنوع من التفاعع أن يكون على شكع استجادة منا

ر التعليم داا في تطويوتكون األلعاب التفاعلية التي تحمع رسةةةةةةائع تعليمية فعالة ج

لب مجموعة من  . وهنا يجب أن نفكر فيلكترونياإل عاب حيه يؤدي الطا األل

شفها أدوات يكتل وأن يستخدم الا ألن يتعلم أموراا حول البيمةالمهام والتي تؤدي مث

واع مختلفةةة من درامع . ويمكن دمع نفس هةةذه التقنيةةات في أنأثنةةاء هةةذه العمليةةة

غامرة لها سةةةةةةيناريو من أي شةةةةةةكع ل ويمكن لأللعاب أن تأخذ الطالب في مالتعليم

لنجا  والفشةةةع . وتشةةةكع المقدرة على االسةةةتكشةةةاي ومحاولة إكمال اللعبة وانكا

ا جيداا  ل يمكن ألحد الطالب أن على سةةبيع المثال www.tartoos.com. كلها تعليما

يمكن  .ع دورة دراسةةةةةةية في تقنيات التوظيفيكون مديراا للموارد البشةةةةةةرية ويتب

ثم  .تشةةةر  هذه التقنيات واأل ةةةوات التيللدورة أن تتضةةةمن سةةةلسةةةلة من األفالم 

تخا  ا خذه عبر نفس هذه التقنيات يستطيع من خاللهاأيمكن للطالب أن يبدأ دلعبة ت

. ويمكن االفتراضةةةي أن هذا المدير قد طر  سةةةؤاالا القرارات في عالم افتراضةةةي

ين إلحدى الوظائف أثناء المقادلةل في رير مسةةةمو  ده لسةةةبب ما على أحد المتقدم

ن يقررون ن أن يتم قرع جرا ويجتمع فريق المحةةامين الةةذيل يمكهةةذه الحةةالةةة

 لفتل عندما يقوم الطالب دعمع ما حقيقة فإن األمر يخإرساله الى سجن افتراضي
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. وفي حالة العمع يء يرتبط ده فقطلى شةةةةةةإعن القراءة عنه أو االسةةةةةةتماع  

ن م الحقيقي فإن الطالب يتذكر معلومات أكثر ويتعلم من األخطاء التي هي واحدة

الةةوقةةوع فةةي نةةفةةس األخةةطةةةاء مةةرة  أفضةةةةةةةةةع الةةطةةرق لةةلةةتةةةأكةةةد مةةن عةةةدم

 www.tartoos.com.أخرى

 :التحفيز
ب ل عندما يعري الطالعلى التعلم هو نصف معركة التعليمتحفيز الطالب 

ع ا دعض عنا ر اإلثارة مثأن الدورة الدراسية التي سينضم اليها سيكون فيه

ا  هاتل التأثيرات الصوتية وسيناريواألفالم ن كو ِ ستُ  لاأللعاب التي  كرناها سادقا

ا وفضةةةةوالا أكبر دالتعلملدي ا الى تذكر أفضةةةةع وتعلم  ل ويقود هذاه اهتماما أيضةةةةا

 .أسرع

ي تلكتروني عوامع تحفيز أخرى مثع وسةةةائع الراحة اليتضةةةمن التعليم اإل

. حيه دورة دراسية في أي وقت وأي مكان لىإيقدمها كالقدرة على االنضمام 

هع دالنسةةةةبة للناا المشةةةةغولين اكتسةةةةاب العلم دهذه الطريقة من أخذ من األسةةةة

 .ن والسفر الى مكان انعقاد الصفويإجازة ليومي

التي تتفوق على الصةةةةةةفوي لكتروني عنةةةا ةةةةةةر التعليم اإل

 :التقليدية
يمكن  لالى القضةةةايا الكبرى مثع التفاععل التعلم الذاتي والتحفيز داإلضةةةافة

الل ختخدام المعلومات التي كان يدرسةةةةها الباحثون التعليم االلكتروني من اسةةةة

. وقد حددت هذه الدراسةةةات األشةةةياء التي تؤثر الثالين سةةةنة األخيرة دسةةةهولة

دشةةكع ملحوظ على الذاكرة واسةةترجاع المعلومات. ووجدت دعضةةها أن هناك 

ا في استرجاع المعلومات عندما يتم:  تطوراا هاما

 .لوانم األلوان ومزيع معين من األاستخدا -

 .جمع الصور مع المكالمات -
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 .مع األ وات أو الموسيقا مع الصورج -

 .دام أنواع متعددة من وسائع العرضاستخ -

  .استخدام نما ج تتحرك دتوافق مع الحركة الطبيعية للعين -
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  الخامس المبحه
 التعليم اإللكتروني  ومعيقات فوائد

لمجتمع واألفرادل من خالل ل لكتروني العةةديةةد من الفوائةةديقةةدم التعلم اإل

التعلم والتعليم على  توسةةةةيع عدد المشةةةةاركين في العملية التعليميةل وتقليع كلفة

ليهالمما إ األفراد والحكوماتل ونشةةةةر العلم في أماكن كان يصةةةةعب الو ةةةةول

من حيه قدرته على اسةةةةةةةتيعاب المعرفة  يسةةةةةةةاعد في رفع سةةةةةةةوية المجتمعل

 .نتاجهاإو

تيح يمكانية التعلم المسةةتمر مدى الحياةل مما إتروني لككذلك يوفر التعلم اإل

لى مكانية التعلم المعتمد عإلمستمر للمهارة والمعرفةل ويوفر التحديه ا مكانيةإ

 .الذات

  :ويقدم التعليم اإللكتروني العديد من المزايا مثع
ها  -1 ما يحتاج إلي تا  المعلومات عند نه حيه ت تدريب في حي التعلم وال

  استيعاب أكبر. عدلالمتعلم ودم

 ىمن أي مكان لذلك يتغلب علالو ةةةةةةةول للمعلومات في كع وقت و -2

ا يو عقبةةات المسةةةةةةةةافةةة والزمن الحتيةةاجةةات المتعلم  قةةدم المةةادة التعليميةةة طبقةةا

 واهتماماته.

إتاحة وسةةةةةةائع التعاون مثع الشةةةةةةبكات ومشةةةةةةاركة الملفات ووسةةةةةةائع  -3

 العصف الذهني.

رق متزامنة ) يتوا ةةةةةةةع المعلم والمتعلم في تقديم المادة التعليمية دط -4

 شة أو مؤتمرات الفيديو( دكما هو الحال عند استخدام رري الدر حظةللانفس 
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المواد التعليمية في أرشةةيف ليسةةتخدمها المتعلم في  أو رير متزامن دإتاحة

يكون رير لحظي عن طريق البريد  الوقت المناسةةةةةةةب له كما أن االتصةةةةةةةال

 .ت الحواراإللكتروني أو منتديا

 المطلب األول 
 فوائد التعليم اإللكتروني 

 للتعليم اإللكتروني فوائد عديدة من أهمها ما يلي:
، سةةةودين الطلبة والمدر ،ما دينهمزيادة إمكانية االتصةةال دين الطلبة في -1

و لك من خالل سةةةهولة االتصةةةال ما دين هذه األطراي في عدة اتجاهات مثع 

ن أن هةةذه ورري الحوار. ويرى البةةاحث ،لكترونيمجةةالس النقةةاش، البريةةد اإل

عع مع المواضةةةةةةةيع  فا يد وتحفز الطالب على المشةةةةةةةاركة والت ياء تز األشةةةةةةة

 المطروحة. 

المسةةةاهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب: المنتديات الفورية مثع  -2

مجالس النقاش ورري الحوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر في المواضيع 

ا يزيةةد فرص االسةةةةةةةتفةةادة من اآلراء والمقترحةةات المطروحةةة المطروحةةة ممةة

ودمجها مع اآلراء الخا ةةةةة دالطالب مما يسةةةةاعد في تكوين أسةةةةاا متين عند 

المتعلم وتتكون عنده معرفة وآراء قوية وسديدة و لك من خالل ما اكتسبه من 

 معاري ومهارات عن طريق رري الحوار. 

االتصةةال تتيح لكع طالب فر ةةة دما أن أدوات  اإلحسةةاا دالمسةةاواة: -3

ية التي  يد لدرا التقل قاعات ا ا ل يه في أي وقت ودون حرج، خالفا اإلدالء درأ

إما لسبب سوء تنظيم المقاعد، أو ضعف  وت الطالب  الميزة هتحرمه من هذ

لكن هذا النوع من التعليم يتيح  ،نفسةةةةةةةه، أو الخجع، أو ريرها من األسةةةةةةةباب

مكانه إرسةةةةةال رأيه و ةةةةةوته من خالل أدوات الفر ةةةةةة كاملة للطالب ألنه دإ

 االتصال المتاحة من دريد إلكتروني ومجالس النقاش ورري الحوار. 
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لق والق هذه الميزة تكون أكثر فائدة لدى الطالب الذين يشةةةةةةعرون دالخوي

ألن هذا األسةةةةةةةلوب في التعليم يجعع الطالب يتمتعون دجرأة أكبر في التعبير 

قةةائق أكثر ممةةا لو كةةانوا في قةةاعةةات الةةدرا عن أفكةةارهم والبحةةه عن الح

 التقليدية. 

الطالب على  وقد أثبتت الدراسةةةةةات أن النقاش على الخط يسةةةةةاعد ويحه

 المواجهة دشكع أكبر. 

سةةهولة الو ةةول إلى المعلم: أتا  التعليم اإللكتروني سةةهولة كبيرة في  -4

 العمع الحصول على المعلم والو ول إليه في أسرع وقت و لك خارج أوقات

ألن المتدرب أ بح دمقدوره أن يرسع استفساراته للمعلم من خالل  ،الرسمية

ددالا  مة للمعلم أكثر  يدة ومالئ ظ البريد اإللكتروني، وهذه الميزة مف ع من أن ي

ساعات عملهم مع الجدول  مقيداا على مكتبه. وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض 

 أي وقت ال يحتمع التأجيع . الزمني للمعلم، أو عند وجود استفسار في 

من الممكن تلقي المةةةادة العلميةةةة  :إمكةةةانيةةةة تحوير طريقةةةة التةةةدريس -5

تناسةةبه  ومن ،تناسةةبه الطريقة المرئية دالطريقة التي تناسةةب الطالب فمنهم من

 ،الطريقة المسةةةةةموعة أو المقروءة، ودعضةةةةةهم تتناسةةةةةب معه الطريقة العملية

ح إمكانية تطبيق المصةةةةةةادر دطرق مختلفة فالتعليم اإللكتروني ومصةةةةةةادره تتي

ا للطريقة األفضع دالنسبة للمتدرب .   وعديدة تسمح دالتحوير وفقا

يب التعليم: التعليم اإللكتروني يتيح للمتعلم أن ءمال -6 مة مختلف أسةةةةةةةال

ذلك ، وكتادته وتجميعه للمحاضةةرة أو الدرايركز على األفكار المهمة أثناء ك

ون من  ةةةةةعودة التركيز وتنظيم المهام االسةةةةةتفادة من يتيح للطالب الذين يعان

المادة و لك ألنها تكون مرتبة ومنسقة دصورة سهلة وجيدة والعنا ر المهمة 

 فيها محددة. 
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وحتى التحدث، وهو ما يزيد من نسةةةةةبة المعلومات التي تبقى في الذاكرة، 

مرات عدة دحيه يسةةةةةتطيع  كما تتا  للمتعل م فر ةةةةةة تكرار مضةةةةةمون المادة

 حفظها دشكع أفضع.

: هذه ميزة إضةةةةافية دالنسةةةةبة للذين المسةةةةاعدة اإلضةةةةافية على التكرار -7

ل يقومون دالتعليم عن طريق التدريبيتعلمون دالطريقة العملية فهؤالء الذين 

ها في جمع معينة مما يعني نإ ا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضةةةةةةةعو

دما طالب عنو لك كما يفعع ال رار المعلومات التي تدردوا عليهاأنهم أعادوا تك

 . يستعدون المتحان معين

اعة في اليوم سةة 24توفر المناهع طوال اليوم وفي كع أيام األسةةبوع ) -8

ون لذين يررب: هذه الميزة مفيدة لألشخاص المزاجيين أو اأيام في األسبوع( 7

ا واآلخر مساءف، و لك ألن دعضهم يالتعليم في وقت معين  ،ضع التعلم  باحا

ع يفهذه الميزة تتيح للجم ،كذلك للذين يتحملون أعباء ومسةةةةموليات شةةةةخصةةةةية

 . التعلم في الزمن الذي يناسبهم

: هذه الميزة تجعع الطالب في سةةتمرارية في الو ةةول إلى المناهعاال -9

قت ولتي يريدها في الحالة اسةةةتقرار  لك أن دإمكانه الحصةةةول على المعلومة ا

احة ر يؤدي إلى ، ممايرتبط دأوقات فتح وإرالق المكتبة، فال الذي يناسةةةةةةةبه

 . الطالب وعدم إ ادته دالضجر

: ال دةةد للطةةالةةب من االلتزام عتمةةاد على الحضةةةةةةةور الفعليعةةدم اال -10

 ،لجماعي دالنسةةةةبة للتعليم التقليديا زمني محدد ومقيد وملزم في العمع دجدول

ا ألن التقنية الحديثة وفرت طرقأما اآلن فلم يعد  لك ضةةرو ا ريا دون  لالتصةةال ا

همية ليس دتلك األ الحاجة للتواجد في مكان وزمان معين لذلك أ ةةبح التنسةةيق

 التي تسبب اإلزعاج.
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: وفرت أدوات التقييم ولةةة وتعةةدد طرق تقييم تطور الطةةالةةبسةةةةةةةه -11

ا الفوري إعطةةاء المعلم طرقةة  متنوعةةة لبنةةاء وتوزيع وتصةةةةةةةنيف المعلومةةات ا

 دصورة سريعة وسهلة للتقييم. 

 ام: إن توفير عنصةةةر الزمن مفيد وهاالسةةةتفادة القصةةةوى من الزمن -12

، فالطالب لديه إمكانية الو ةةول الفوري للمعلومة جداا للطرفين المعلم والمتعلم

يت إلى  هاب من الب لذ جة ل حا تالي ال توجد  دال كان والزمان المحدد و في الم

ذا يؤدي إلى حفظ الزمن من مكتب األسةةةةةةةتا  وه قاعات الدرا أو المكتبة أو

حتفاظ دزمنه من الضياع ألن دإمكانه إرسال ، وكذلك المعلم دإمكانه االالضياع

 . جه الطالب عبر خط االتصال الفوريما يحتا

ح للمعلم : التعليم اإللكتروني يتياألعباء اإلدارية دالنسبة للمعلمتقليع  -13

ا كانت تأخذ منه وقتتقليع األعباء اإلدارية التي  ع في كع محاضةةةةةةةرة مث اا كبير ا

قد ف ،اسةةةةةةةتالم الواجبات وريرها فقد خفف التعليم اإللكتروني من هذه العبء

أ ةةةةةبح من الممكن إرسةةةةةال واسةةةةةتالم كع هذه األشةةةةةياء عن طريق األدوات 

 اإللكترونية مع إمكانية معرفة استالم الطالب لهذه المستندات. 

م لكتروني وفر أدوات تقوالتعليم اإل: لمدرسةةةةتقليع حجم العمع في ا -14

 يمكنودتحليع الدرجات والنتائع واالختبارات وكذلك وضةةع إحصةةائيات عنها 

ا   .مسجع الكلية ىالطالب إل إرسال ملفات وسجالت أيضا

مليون،  350توفير: آي دي أم  :التةدريةبو تخفيض تكةاليف التعليم -15

 مليون. 20ت دريطانيا مليون، اتصاال 25مليون، فورد  240سيسكو 

ف التدريب (، توفير في تكاليف يمن تكال 2/3كيف: في مصاريف السفر )

رص زيةادة ف المةدرب، تقليةع الوقةت دعيةداا عن العمةع، توفير في التجهيزات،

 تقليع الحوادث على المستوى الوطني.و السالمة
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أفضةةةةةةةع في متادعة  %60-50 :التدريبو زيادة في كفاءة التعليم  -16

سةةةةرعة في  %60 .في نسةةةةبة التحصةةةةيع  %60-25 .التدريبو ملية التعليمع

 .التعلم

 المطلب الثاني
  فات التعليم االلكتروني

               :نه يتميز دالصفات التاليةإ

الفع الية: فاسةةةةتذكار المعلومات يعتمد على قدراتنا الحسةةةةية كافة، دينما  -1

 افز التعلم لديه. وال دد دالتالياالسةةةةةةةتجادة تعتمد على ميزات كع فرد وعلى ح

قع المر قة ن ا لطرائق الطري قا ية التكرار وف كان سةةةةةةةالت من أن توفر للمتعلم إم

حسةةةةةةةية مختلفة، وهي إمكانية نادراا ما توفرها األسةةةةةةةاليب التعليمية التقليدية. 

ا  هة ودينهم فيما دينهم من ج وإتاحة الفر ة للمتعلمين للتفاعع الفوري إلكترونيا

مجالس و علم من جهة أخرى من خالل وسةةةةةةةائع البريد اإللكتروني ودين الم

 .نحوهاو الحوار رريو النقاش

أقةةةع كلفةةةة: توف ر خةةةدمةةةة التعلم اإللكتروني الفوري، عبر اإلنترنةةةت  -2

وأقراص التخزين المةةدمجةةة وأقراص الفيةةديو الرقميةةة وريرهةةا، على المتعلم 

كسب أنه سيوفر كلفة السفر ويمشقة االنتقال إلى مركز تعليمي دعيد، ما يعني 

                  مزيداا من الوقت.

طالع على المناهع: تتوفر مناهع التعليم اإللكتروني على سةةةةةةةهولة اال -3

مدار السةةةةةةةاعة، ما يسةةةةةةةمح للمتعلم عبر اإلنترنت دمتادعتها في أي وقت يراه 

ا، وتجاوز قيود المكان   .الزمان في العملية التعليميةو مناسبا

عزز المشةةةةةةةاركة: تؤكد نظريات التعلم المعزز للمشةةةةةةةاركة على أن ي -4

ا في عملية التعلم. وجدير دالذكر أن   التفاعع البشري يشكع عنصراا حيويا
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التعليم اإللكتروني المتزامن يوفر مثع هذه المشةةةةةةةاركة عبر الصةةةةةةةفوي 

التعليمية االفتراضةةةةةية ورري التحادث والرسةةةةةائع اإللكترونية واالجتماعات 

       ة الفيديو.دواسط

التكامع: يوف ر التعليم اإللكتروني للمتعلم المعرفة والموارد التعليمية  - 5

التي تسةةةةةةةمح دتحليع معرفة  على نحو متكامع، و لك من خالل أدوات التقييم

 والتقدم الذي يحققه، ما يضمن توافر معايير تعليمية موحدة. المتعلم 

ترنت أن يعمع مع مجموعة كبيرة المرونة: يسةةةةةةتطيع المتعلم عبر اإلن -6

من المعلمين وريرهم من األسةةةةةةةةاتةةذة في مختلف أنحةةاء العةةالم، في أي وقةةت 

يتوافق مع جدول أعماله. ويمكنه دالتالي أن يتعلم في المنزل أو في مقر العمع 

أو في أي مكان يُسةةةةةةةمح له فيه داسةةةةةةةتعمال اإلنترنت و لك في أي وقت كان، 

 عدالة في تقييم أداء المتعلمينو ختلفة أكثر دقةمو واستخدام أساليب متنوعة

يار  -7 ية اخت لة المتعلم: يوفر التعليم اإللكتروني للمتعلم إمكان مراعاة حا

السةةةةرعة التي تناسةةةةبه في التعلم، ما يعني أن دمقدوره تسةةةةريع عملية التعلم أو 

 يإدطائها حسب ما تدعو الحاجة. كما يسمح له داختيار المحتوى واألدوات الت

تالئم اهتماماته وحاجاته ومسةةتوى مهاراته، السةةيما وأنه ينطوي على أسةةاليب 

قع المعرفة إلى مختلف المتعلمين،  ها طرائق متنوعة لن مد في تعليمية عد ة تعت

األمر الذي يجعله أكثر فاعلية دالنسةةةةةةةبة إلى دعضةةةةةةةهم، وهي دذلك تعمع على 

 ي يتناسةةةةب مع قدراته منتمكين الطالب من تلقي المادة العلمية داألسةةةةلوب الذ

مراعاة الفروق و نحوها،و المسةةةةةةةموعة أو المقروءةخالل الطريقة المرئية أو 

 تمكينهم من إتمام عمليات التعلم في ديمات مناسةةةةةبة لهمو الفردية دين المتعلمين

 .التقدم حسب قدراتهم الذاتيةو

 تفةةةةاعلي وتعةةةةاوني: يقحم التعليم اإللكتروني المتعلمين في العمليةةةة -8

هم   التعليمية دطريقة فع الة من خالل دفعهم إلى المشاركة فيها ددالا من جر 
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إليهةةا. وقةةد أظهرت دعض الةةدراسةةةةةةةةات أن التعليم اإللكتروني يزيةةد من 

التفاعع دين المتعلمين والمدرسةةةةةةةين من خالل اسةةةةةةةتخدام أدوات التوا ةةةةةةةع 

 المتزامنة ورير المتزامنة.
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 لمطلب الثالثا
 عوقات التعليم اإللكترونيم

 

 

 

 

 

 

 

خرى لةةديةةه معوقةةات تعوق لكتروني كغيرة من طرق التعليم األالتعليم اإل

 عوائق: تنفيذه ومن هذه ال

 : تطوير المعايير -1
اإللكتروني مصاعب قد تطفئ دريقه وتعيق انتشاره دسرعة.  يواجه التعليم

وأهم هذه العوائق قضةةةةةةةية المعايير المعتمدة، فما هي هذه المعايير وما الذي 

ضةةةةةةةروريةةة؟ لو نظرنةةا إلى دعض المنةةاهع والمقررات التعليميةةة في  يجعلهةةا

نها دحاجة إلجراء تعديالت وتحديثات كثيرة المدارا، لوجدنا أ الجامعات أو

كع سةةةنة، دع كع شةةةهر أحيانا. فإ ا كانت الجامعة قد  نتيجة للتطورات المختلفة

 ،CD شكع كتب أو أقراص مدمجة استثمرت في شراء مواد تعليمية على
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هذه  ما لم تكن  ها  يع أي شةةةةةةةيء في عد ها عاجزة عن ت الكتب  سةةةةةةةتجد أن

ا واألقراص قادلة إلعادة الكتاد . ولضةةةةةةةمان ة وهو أمر معقد حتى لو كان ممكنا

اسةةةةةةةتثمةةار الجهةةة التي تتبنى التعليم اإللكتروني ال دةةد من حةةع قةةادةةع  حمةةايةةة

 .دسهولة للتخصيص والتعديع

 في الواليات المتحدة أول معيار للتعليم اإللكتروني المعتمد أطلق مؤخراا 

 standard Sharable Content Object ، واسةةمه سةةكورمXML  على لغة

Reference Model (SCORM) 1.2 

األنظمة والحوافز التعويضةةةةية من المتطلبات التي تحفز وتشةةةةجع الطالب 

زال التعليم اإللكتروني يعةةةاني من عةةةدم  على التعليم اإللكتروني. حيةةةه ال

وضو  في األنظمة والطرق واألساليب التي يتم فيها التعليم دشكع واضح كما 

 افز التشجيعية لبيمة التعليم هي إحدى العقبات التيأن عدم البت في قضية الحو

 تعوق فعالية التعليم اإللكتروني. 

 لمضمون والفعال للبيمة التعليمية:التسليم ا-2
  من أجع طبيعة التعليم الفعالة.نقص الدعم والتعاون المقدم 

  .نقص المعايير لوضع وتشغيع درنامع فعال ومستقع 

 نقص الحوافز لتطوير المحتويات . 

 :  Methodologyعلم المنهع أو الميثودولوجيا  -3
ا مةا تؤخةذ القرارات التقنيةة من قبةع التقنيين أو الفنيين معتمةدين في  رةالبةا

ا ال يؤخلى اسةةةةتخداماتهم وتجاردهم الشةةةةخصةةةةية لك ع  ذ دعين االعتبار، ورالبا

أما عندما يتعلق األمر دالتعليم فال دد لنا من وضةةةع خطة  ،مصةةةلحة المسةةةتخدم

ودرنامع معياري ألن  لك يؤثر دصةةةةةةةورة مباشةةةةةةةرة على المعلم )كيف يعلم( 

هةةةذا يعني أن معظم القةةةائمين في التعليم و وعلى الطةةةالةةةب )كيف يتعلم( .

ما كثرهم، أأن في مجال التقنية أو على األقع اإللكتروني هم من المتخصةةةصةةةي

 المتخصصين 
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تروني، لتعليم اإللكفي مجال المناهع والتردية والتعليم فليس لهم رأي في ا

 ةةةةةةةناع القرار في العملية التعليمية. ولذا فإنه من  مأو على األقع ليسةةةةةةةوا ه

 األهمية دمكان ضم التردويين والمعلمين والمدردين في عملية اتخا  القرار. 

 الخصو ية والسرية: -4
، أثرت على لى المواقع الرئيسةةةةةةةيةةة في اإلنترنةةتإن حةةدوث هجمةةات ع

ووضةةةعت في أ هانهم العديد من األسةةةملة حول تأثير  لك  المعلمين والتردويين

ات من متحانالا ولذا فإن اختراق المحتوى واالعلى التعليم اإللكتروني مسةةةةةةةتقب

 أهم معوقات التعليم اإللكتروني.

 : Digital Filteringالتصفية الرقمية -5
هي مقدرة األشةةخاص أو المؤسةةسةةات على تحديد محيط االتصةةال والزمن 

م هع هذه ، ثهع هناك حاجة السةةةةةةةتقبال اتصةةةةةةةاالتهملألشةةةةةةةخاص و دالنسةةةةةةةبة

ا وتلف اا ، وهع تسبب ضرريدة أم الفاالتصاالت م و ويكون  لك دوضع فالتر أ ،ا

مرشحات لمنع االتصال أو إرالقه أمام االتصاالت رير المرروب فيها وكذلك 

 . مر دالنسبة للدعايات واإلعالناتاأل

 .ط الجديد وتفاعلهم معهمدى استجادة الطالب مع النم -6

مراقبة طرق تكامع قاعات الدرا مع التعليم الفوري والتأكد من أن  -7

 . سية تسير وفق الخطة المرسومة لهاالمناهع الدرا

زيادة التركيز على المعلم وإشةةةةةةعاره دشةةةةةةخصةةةةةةيته وأهميته دالنسةةةةةةبة  -8

ا يأنه أ بح شللمؤسسة التعليمية والتأكد من عدم شعوره دعدم أهميته و ا تراثيا ما

ا   . تقليديا

 ـ وعي أفراد المجتمع دهذا النوع من التعليم وعدم الوقوي السلبي منه. 9
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 Bandwidth ـةةةةةةةةة توفر مسةةةاحة واسةةةعة من الحيز الكهرومغناطيسةةةي10

 . توسيع المجال لالتصال الالسلكيو

ـةةةةةةةةةةةة الحاجة المسةةةةةةتمرة لتدريب ودعم المتعلمين واإلداريين في كافة 11

ا حيه  ،المسةةةةتويات أن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى التدريب المسةةةةتمر وفقا

 لتجدد التقنية.. 

 ـ الحاجة إلى تدريب المتعلمين لكيفية التعليم داستخدام اإلنترنت.12

ـةةةةةةةة الحاجة إلى نشةةر محتويات على مسةةتوى عال  من الجودة،  لك أن 13

 المنافسة عالمية . 

االدتكار ووضع طرق جديدة  ـةةةةةةة تعديع كع القواعد القديمة التي تعوق14

 تنهض داالدتكار في كع مكان وزمان للتقدم دالتعليم وإظهار الكفاءة والبراعة. 

يجب إعادة  ةةةةةةةيارة قوانين ولوائح لحفظ حقوق  أخيراا يمكن القول دأنه

هاك هذه الحقوق من االنت ية  تأليف والنشةةةةةةةر، و لك لحما كذلك يطبق في و ال

 . التعليم اإللكتروني

 رادعالمطلب ال
 أخطاء في تطبيق التعليم اإللكتروني

 :ومن هذه األخطاء ما يلي

العليا دون  اتخا  قرار تطبيق نظام التعليم اإللكتروني من قبع اإلدارة -1

مشةةةةةةةاركة جميع المعنيين ده ومن سةةةةةةةيشةةةةةةةرفون عليه في اتخا ه مثع إدارات 

 .ووكالئها والمشرفين التردويين .. الخ المراحع
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ده  دون تهيمة العاملين دالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةة التعليمية وتعريفهماتخا  القرار  -2

ية التعليمية،  دالعمل قاء  ته وضةةةةةةةرورته لتطوير التعليم واالرت دأهمي ناعهم  وإق

كةةع موظف عن دوره في هةةذا المشةةةةةةةروع وتةةدريبةةه على األدوات  وتعريف

 .لتنفيذه الجديدة التي سيستخدمها

مشةةةروع عدم وضةةةع خطة واضةةةحة ومفصةةةلة تشةةةتمع على تعريف ال -3

فه هدا كع مرحلة،  وأ ية الالزمة ل قه والميزان يذه ومراحع تطبي ئع تنف ووسةةةةةةةا

 .ستتولى التنفيذ والمتادعة وتكوين اللجان التي

للتعليم  تركيز األهداي عند  ةةيارتها على المردود المادي أو الشةةكلي -4

اإللكتروني، أو تخفيف العةةبء عن الطةةالةةب كةةع ال يتحمةةع عنةةاء حمةةع حقيبةةة 

جاهع ما هو أهم من  لك أي تحصةةةةةةةيع الطالب المعرفي والعلمي وت الكتب،

مفهومه للتعلم والتعليم وتحقيق األهداي العامة للتعليم  وتنمية مهاراته، وتغيير

 .وفلسفته اإللكتروني

 االعتقاد دأن التعليم اإللكتروني يشةةةةةةمع كافة الممارسةةةةةةات الفصةةةةةةلية، -5

رير  ةةحيح فإن هناك ممارسةةات ، وهذا ودالتالي تطبيقه عليها جملة وتفصةةيالا 

 ،فيها اسةةةةةةتخدام الطرق التقليدية، فهي أكثر فاعلية ومردوداا  فصةةةةةةلية يفضةةةةةةع

التي تؤدي في النهاية إلى الو ول إلى تحقيق الهدي  وداختصار فإن الطريقة

تباعها سةةةةواء كانت االتي يجب  دشةةةةكع أفضةةةةع وأسةةةةهع وأسةةةةرع هي الطريقة

الرياضةةةةةةةيات فإن  لك التعامع مع رموزتقليدية أو إلكترونية، وكمثال على  

حلها  استخدام الطريقة التقليدية في حلها على الورق أسهع وأسرع وأفضع من

 .على الحاسب اآللي وكذلك رسم األشكال الهندسية .. الخ

 التوسةةةةةع في إدخال تقنيات إضةةةةةافية دون التأكد من اسةةةةةتخدام التقنيات -6

 .الموجودة دالشكع المطلوب
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ن م ود إلى الرربة في توفير أفضةةةةع ما في السةةةةوق وأرالهالحماسةةةةة قد تق

 األجهزة والعتاد، في وقت لم تكتمع فيه مرحلة التدريب وانتشةةةةةار ثقافة التعليم

اإللكتروني في المؤسسة مما يعنى انتهاء  الحية هذه األجهزة قبع أن يستفاد 

 .يجب منها كما

 تأكد من مدى تحققإجراء الدراسةةات التقويمية من فترة ألخرى لل عدم -7

 .األهداي
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 حه السادابالم
 متطلبات وأدوات التعليم اإللكتروني

 المطلب األول
 لكترونيمتطلبات التعليم اإل

نه يحتاج لمتطلبات وشةةةةروط ضةةةةرورية، إلكتروني فلكي ينجح التعليم اإل

 ومنها:

متطلبات تقنية مثع: دنية تحتية تكنولوجية، سةةةةةةةعة نطاق عالية، خادم  §

ها LMSمجيات خا ةةةةةةةة مثع درمجيات إدارة التعليم )درو قوي (. ودعضةةةةةةة

 تنظيمي وإداري، من أدنية وأنظمة وإدارة عصرية.

بات دشةةةةةةةرية، من خبراء يتحكمون دكع النظام، وتدريب خاص  § متطل

 للمحاضرين وللطلبة المشمولين دالنظام.

نتشر نترنت تن اإلألي وتوقعات المستقبع تشير دوضو  ن الواقع الحاإ §

مليون  300مليون مسةةةةةةةتخدم لها وأكثر من  600قوة حيه يوجد: أكثر من د

ا  ا ن التعليم اإلإلذلك ف اسةةتضةةافة. وموازيا ن إحيه  راد،وداط   لكتروني ينمو يوميا

 .4/2003 من المؤسسات في العالم استعملت دعض أساليبه خالل 60%

 .يلمعامع حديثة للحاسب اآلو دنية تحتية شاملة وسائع اتصال سريعة §

 .تدريب المدرسين على استخدام التقنية §

 .مواد تعليمية جذادةو دناء مناهع §
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ية التعليمية من تسةةةةةةةجيع الطالب §  هممتادعتو درنامع فعال إلدارة العمل

 .تقييمهمو

 .توفير هذه المواد التعليمية على مدار الساعة §

 .تخفيض التكاليف §

 طلب الثانيالم
 أدوات التعليم اإللكتروني

 على عنا ةةر متعددة ومن تمع عنصةةر األدوات في التعليم اإللكترونييشةة

 :1أهمها ما يلي

1- Hardware  :األجزاء الصلبة، وتتألف من 
الذاكرة الداخلية  -حاسب شخصي مزود داألدوات التالية: )معالع السرعة 

ميكرفون  -كارت  وت  -شاشة  -كارت فيديو  RAM -الذاكرة العشوائية  -

 منافذ(. -كاميرا  -فأرة  -وحة مفاتيح ل -مودم  -

2- Server: 
يجةةب أن يراعى في اختيةةار الكمبيوتر الخةةادم عةةدد من متطلبةةات التعليم 

ما يلي: حجم المحتوى  ها  تدريس ومن هام ال ها م وع ن -اإللكتروني التي تتطلب

 الملفات المستضافة: نص،  وت، رسوم، فيديو....

  

                                                 
 لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى : 1

هـ 17/8/1423-16ورقة عمع مقدمة إلى ندوة مدرسةةة المسةةتقبع في الفترة  -التعليم اإلليكتروني

ى.إعداد الدكتور عبد هللا الموس -جامعة الملك سعود
http://elearning.moe.gov.eg/portal/index.html

http://www.arabia-elearn.com

http://www.e-school.com.sa//baar3/cmds.php?action=inpa genews
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  Band Widthسعة استيعاب الخادم  - 

 مدى تطور المحتوى لديك .  -

 البرامع التي يجب أن ينفذها الخادم. -

 : Networksالشبكات -3
 حيه يتوافر ثالثة أنواع من الشبكات في التعليم اإللكتروني:

شبكة المحلية:  - وهي مجموعة أجهزة حاسب تتصع مع دعضها  LANال

ط دم لرددعدة طرق، وترتبط مع دعضةةةها داسةةةتخدام كارت شةةةبكة، وهي تسةةةتخ

 الشبكات المرتبطة دشكع دائري أو نجمي. 

وهي ردط شةةةةبكة لعدد من أجهزة الحاسةةةةب  WANالشةةةةبكة الواسةةةةعة:  -

 المتباعدة في المواقع. 

 شبكة اإلنترنت.  -

 كتروني: لللتعليم اإل accessingأدوات الو ول  -4
 ي عن طريق المتصفح، ومشغع وسائط،يمكن الو ول للتعليم اإللكترون

 وسائط وهي على النحو التالي:  ومشغع

 : Browserالمتصفح:  -

المتصةةةفح يزود واجهة رسةةةومية ل نترنت ويمكن من العرض، وتشةةةغيع 

 البرامع، وتحميع الملفات، وإرسال الملفات، ودعم التشفير. 

 media player: مشغع الوسائط: -

لملفات الصةةةوت والصةةةورة والنص عدد من األشةةةكال ولكع منها درنامع 

ده لتشةةةةةةغيع نمط الملف  اا غيع يجب أن يكون جهاز الحاسةةةةةةب لديك مزودتشةةةةةة

 المطلوب.

  



62 

 :Server - LMS - LCMSأدوات تزويد التعليم اإللكتروني  -5
يعد الخادم من األدوات األساسية في التعليم اإللكتروني، ويعري السيرفر 

فح  فحات الويب إلى المتص dispatchesكبرنامع دأنه البرنامع الذي يرسع 
Browser 

 أدوات مساعدة: -6
 أدوات الخادم )التزامني ورير التزامني(.  -أدوات االتصال المباشر 

 المطلب الثاله
 معايير التعليم والتعلم اإللكتروني

ا في مجال التعليم اإللكتروني ال ترقى إلى  المعايير المتعاري عليها حاليا

وهي ال  ISOعالمية درجة معيار مصةةةةةةةادق عليه من قبع منظمة المعايير ال

 تزال دمثادة موا فات أو مقاييس أو إرشادات.

 
أهم المؤسةةسةةات التي تعمع على إيجاد وتطوير معايير وموا ةةفات التعليم 

 اإللكتروني:

  

 الوقت

 

 التوفير

 

 المال

 

 الجهد

 
 المعياريــة
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 .AICC جمعية التدريب من خالل الحاسب اآللي على  ناعة الطيران -

 ترونيات المحدودةجمعية مهندسي الكهرداء واإللك -

                 Engineers Institute Of Electical and Electronics 

 االئتالي العالمي لنظام إدارة التعلم -

                                         IMS Global Learning 

Consortium 

- (ARIADNE.) 

- (ADL.مبادئ التعلم الموزع المتقدم ) 

 ؟. SCCORMإلى موا فات سكورم كيف تم التو ع

 
Sharable Content Object Reference. 

MODL  مو ج مشاركة المحتوى واألشياء.نوتعني 

إلى تحقيق عدد من األهداي ومن أهمها ما  SCCORMتسةةةةةةةعى معايير 

 يلي:

ية تحديد الموقع والو ةةةةةةةول إ: وهو  Accessibilityالو ةةةةةةةول -1 مكان

 محتوى التعليمي من أي مكان وفي أي وقت.لل

وهي المقةةدرة على التكييف لمقةةادلةةة  : Adaptabilityكييف تقةةادليةةة ال -2

 احتياجات المؤسسات واألفراد التعليمية.

وهي المقدرة على زيادة  :Productifity (Affordability)تاجية ناإل -3

 .ع التعليممع عليها تو يالتي يشت الفعالية واإلنتاجية دإنقاص الزمن والتكلفة

وهو إمكانية اسةةتخدام المحتوى حتى لو تغيرت  : Durabilityالتحمع  -4

التقنية المسةةةةتخدمة في تقديمه، مثع تحديه نظام التشةةةةغيع أو نظام إدارة التعلم 

IMS. 

  

-AICC + IEEE + IMS + ADL = SCCORM 
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: وهي إمكانية االتصال دين  Interoperabilityقادلية التشغيع البينية  -5

ا  Toolsواألدوات  Plafformsمنصةةةةةةةات التشةةةةةةةغيع  فة وأن تعمع معا المختل

 دكفاءة.

: وهي إمكانية تعديع المحتوى  Reusabilityقادلية إعادة االسةةةةةةتخدام  -6

 دسهولة واستخدامه عدة مرات داستخدام أدوات ومنصات تشغيع متعددة.

 المطلب الرادع
ا   نما ج التصميم التعليمي لبناء مقررات إلكترونيا

ية  تمر ناءعمل يةتطو د حع  وير المقرارات اإللكترون عدة مرا )خطوات( د

  :وهي

 .التحليع-1

 .التصميم -2

 .التخطيط-3

 .التطوير -4

 .الجودة -5

 .التطبيق -6

 .يميالتق -7

 االختبارات. -8

اماتهم اهتم ىالتحليع: دهدي تحليع احتياجات المتعلمين والتعري عل -1

  .وظروفهم
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ا التصةةةةميم: لتحديد تسةةةةلسةةةةع  -2 ردوية ألسةةةةس ت تقديم المادة التعليمية طبقا

 . سليمة

 
 ويشتمع على: التخطيط: -3

 

 

 

 

 

 

  

مصمم المحتوى  التصميم

داد المادة( التعليمي )إع

 حسب موا فات

 تفاعع ومرونة وتوازن.

المصمم الجرافيكي)إعداد 

الصفحة( يعمع المصمم 

الجرافيكي على ترجمة 

وتحويع أفكار مصمم 

المحتوى التعليمي إلى 

 تطبيق عملي.

وهو تحليل : التحليل
احتياجات النظام

المكان والوقت 
والمواد والميزانية 

وقدرات الطلبة
احتياجات المجتمع

العمل والمهام 
وأهداف الطلبة

التخطيط

إنشاء وثيقة مخطط
سير العمل

ملتشكيل فريق الع
جدول أعمال 

ونشاط المشروع



66 

 :المادة التعليمية ىالتطوير: لبناء محتو -4

كار  - دالعمع على تحويع وتطبيق األف هذه المرحلة  يقوم المطورون في 

المحتوى على شةةةةكع منتع  والتي أو ةةةةى دها خبير المادة ومصةةةةمموالمفاهيم 

 تعليمي متكامع.

 ويتضمن وضع الخطط للمصادر المتوافرة، وإعداد المواد التعليمية. -

ويتضةةةةةمن تسةةةةةليم وتنفيذ وتوزيع المواد واألدوات التعليمية.  التطبيق: -5

 وهذه المرحلة تعتمد على مسةةةاعدة المتدردين على التعري على طبيعة المنهع

تأكد من قدرتهم على )المحتوى اإللكتروني الج ديد( والعمع على تدريبهم وال

اسةةةةةتخدام المحتوى دالطريقة الصةةةةةحيحة والتي تضةةةةةمن تحقيق أكبر قدر من 

 الفائدة.

ية، التقييم -6 فو: ويتضةةةةةةةمن التقويم التكويني للمواد التعليم ية لك التنظيم ا

 )الطلبة(، ومن فائدة مثع هذا المقرر للمسةةةةتهدي ىدمقرر ما، وكذلك تقويم مد

 ثم إجراء التقويم النهائي أو الختامي.

ه ئتعتمد هذه المرحلة على تطبيق أو تشةةةةغيع المحتوى التعليمي وقياا أدا

 ومدى تأثيره، وعملية التقييم تمر دعدة مراحع منها:

 .مدى تفاعع المتدرب مع المحتوى التعليمي 

 سةةةةةةةتخدام المحتوى التعليمي قياا حجم المعرفة المكتسةةةةةةةبة من ا

 از المتحقق نتيجة لذلك.نجومدى اإل

  موقعيوالفردي السةةةةةلوك العامفي قياا مدى التغيير الحا ةةةةةع ، 

 وأداء المتدردين نتيجة استخدام المحتوى التعليمي.

  قياا مدى تأثير المحتوى التعليمي على البيمة التعليمية المحيطة

 دمجمع تطبيق المحتوى اإللكتروني.

 دد  من مراعاة الكثير من األمور  الجودة: عند تطبيق معايير الجودة ال -7
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 هم هذه األمور ما يلي:أعند البدء دإنشاء محتوى إلكتروني متكامع ومن 

 معرفة طبيعة المستفيدين من المحتوى اإللكتروني. -

معرفةةة كةةاملةةة دةةالحلول واالفتراضةةةةةةةةات الصةةةةةةةةادرة من خبراء التعليم  -

 ومراعاتها في إنشاء المحتوى.

ل مدى تقبع وأهمية المحتوى اإللكتروني في إنشةةةةةاء دراسةةةةةة وتقييم حو -

 أثر العملية التدريبية والتعليمية.

يجب أخذ نتائع الدراسةةة والعمع على تطبيقها خالل مراحع دناء المحتوى 

 مراعاة المعايير التالية:واإللكتروني 

  ا من أجع إنجاز االسةةةةتفادة من المعلومات التي تم تطويرها مسةةةةبقا

 ا أنتع اآلخرون في  لك ومن ثم العمع دروا جديدة، لمعرفة ما

 على التطوير.

  العمع على وجود قائمة المحتويات الرئيسةةةةةةةية التي يجب أن تنقع

المتصفح إلى عدد من الصفحات القصيرة، ودخا ة في الحاالت 

لذي يتمكن  ما، األمر ا حة  ها المعلومات في  ةةةةةةةف التي تطول في

 دة حسب حاجته.الطالب معه من االنتقال إلى المعلومات المحد

  عدم اللجوء والحاجة لالسةةةةةتعمال رير الضةةةةةروري للرسةةةةةومات

ة أو )فيديو(،  ةةوتي البيانية الكبيرة الحجم أو إضةةافة مقاطع مرئية

حركية رير مالئمة للعرض، فالصةةةةفحات التي يحتاج تنزيلها إلى 

المتعلمين أو المتدردين مما قد  وقت طويع تؤدي إلى ملع الطلبة

 االستمرار في المشاهدة ومتادعة الدرا.رهم إلى عدم طيض

  زيةةادة أو تغيير المعلومةةات حسةةةةةةةةب الحةةاجةةة مع مراعةةاة أهميةةة

ية الموقع  كع دوري من اسةةةةةةةتمرا كد دشةةةةةةة تأ التوقيت الزمني، وال

 ومفاتيحه الرئيسية.
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  وضةةةةو  األهداي العامة للمحتوى دشةةةةكع عام وكع المراجع التي

 يمكن االستفادة منها.

  التعليمي كمحتوى متكامع لكع درا داخع االعتماد على الكائن

 المحتوى.

 الدرا( تهدي  ع كائن تعليميوجود اختبارات  اتية في نهاية ك(

 ثراء المعلومات المتلقاة من قبع المتدرب.إإلى 

  الحرص على ترك مسةةةةاحات خالية على جوانب التصةةةةميم دحيه

يشعر المتدرب أو المدرا دعدم اكتظاظ الشاشة ودالتالي الشعور 

 عدم السهولة واالنسياب دالتعامع مع المحتوى اإللكتروني.د

 أو على مستوى  التأكد من وجود االختبارات في نهاية كع جزئية(

(، وتكون شةةةاملة لكع األهداي والمواضةةةيع الهامة المحتوى كامالا 

 (.كامالا  داخع الجزئية التعليمية )أو المحتوى

  منزلية وإرسةةةةةةةالها العمع على تحفيز الطالب على القيام دواجبات

ا.  إلكترونيا

  ية المحتوى أن يعرض من خالل المتصةةةةةةةفح )من قادل كد من  تأ ال

 DVDخالل شةةةةةةةبكةةة اإلنترنةةت( أو من خالل القرص المةةدمع )

 (.cdو

  التأكد من مطادقة المخرج )المنتع( النهائي من المحتوى اإللكتروني

 ,..Blakboard, Web ctومالئمته ألنظمة إدارات المقررات مثع)

etcمن خالل تطبيق المعايير الالزمة مثع ،) (SCORM.) 

  ا  من الصفحة. %25تأكد من حجز مساحة ديضاء دمقدار تقريبا

 لتفعيةةةةع التعةةةةاون (Cooperation اقتر  دعض المواضةةةةةةةيع .)

 لمناقشتها في مساحة الحوار )المنتدى(.
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 يجةةب أن تحزم المقرر دةةاسةةةةةةةتخةةدام معرفةةة مثةةع (EEE, IMS, 

SCOORM.) 

 جم ملف الحزمة.انتبه لح 

 المطلب الخامس
 دوادة التعليم اإللكتروني

 :دوادة التعليم اإللكتروني كيفية الدخول إلى
 لى دوادةةة التعليم إنترنةةت والةةدخول شةةةةةةةر  نظري من خالل اإل

 .http://ed.edu.sa/ learning Gate اإللكتروني

  لى نظام إدارة التعلم.إالدخول 

 .إنشاء مدونة معلم 

 لكترونية.تبارات اإلكيفية نظام االخ 

ثم توظيف مخرجةةةات نظةةةام إدارة التعليم في دوادةةةة التعليم اإللكتروني، 

 ويمكن للمعلم استخدام هذا النظام في حالتين:

 )إثرائية للمنهع(: الحالة األولى: )نشر دروا ال منهجية( -

ويسةةةةةتطيع  Web 2.0وهي عبارة عن نشةةةةةر دروا ترتكز على تقنيات 

 هذه الدروا كالتالي: المعلم القيام دنشر

تظهر لك الصةةفحة الرئيسةةية لبوادة التعليم اإللكتروني قم دتسةةجيع الدخول 

 Teacher 1وكلمة المرور: Teacher1للنظام دصالحية معلم اسم المستخدم: 

 دعد  لك يستطيع المعلم نشر الدورا دعدة طرق في النظام.

 الطريقة األولى:

 فها في البوادة.استخدام أدوات المحرر التي تم توظي
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 حيه يستطيع المعلم استخدام هذه األدوات لنشر وتنسيق الدرا.

 وإرفاق من الصور والملفات وريرها ومن ثم وضع أسملة على الدرا.

ا أنه قد تم تطوير نظام خاص  وضةةةةةةةع األسةةةةةةةملة يحوي كافة انواع لعلما

 األسملة.

 الطريقة الثانية: -

( Word) مع محرر النصةةةةةةةوصاسةةةةةةةتخدام التطبيقات المكتبية مثع درنا

 ( والمفكرة اإللكترونية.Excelوالجداول اإللكترونية )

(One Note حيه تم توظيف أحدث هذه التطبيقات للنشةةةر ضةةةمن نظام ،)

 ( والذي يحوي:Micro soft Office 2007) إدارة المحتوى وهو

Micro soft Office Word 2007. 

Micro soft Office Excel 2007. 

Micro soft Office Power Point 2007. 

Micro soft Office OneNote 2007. 

 نشر دروا منهجية:  :الحالة الثانية

وهي عبارة عن نشةةةةر دروا منهجية يقوم المعلم دبنائها داسةةةةتخدام أدوات 

ام هنا، حيه يستطيع المعلم استخد دناء المحتوى التعليمي التي ثم شر  معظمها

ن ثم تجميعها حسةةةةةةةب المعايير العالمية، ودعد هذه األدوات لتأليف الدروا وم

 لك رفعها للنظام وتعيينها للطالب حسةةةب الصةةةالحيات المخولة للمعلم، ويوفر 

ة ينامكإه تيح لتالنظام مجموعة من المكتبات التي تعين المعلم على النشةةر فيها و

خا ةةة يسةةتطيع رفع دروسةةه فيها أو اسةةتخدام المكتبات العامة لتعيين الدروا 

 ا. منه
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 المبحه السادع
 (1)استراتيجية التعليم اإللكتروني ومقوماته

  االستراتيجية: -أ  
إن التغيرات العظيمةةة، تحتةةاج إلى قرارات عظيمةةة، والمبةةادرة هي التي 

تحدد موقف الفرد أو المؤسةةسةةة لجهة الفاعلية أو المفعولية، من المسةةتغرب أن 

االت الحيةةاتيةةة، أن التغير يظهر للمتةةادع والرا ةةةةةةةةد للتغيرات في معظم المجةة

والتطور في مجةةال التعليم هو األقةةع دين مجةةاالت الحيةةاة األخرى اجتمةةاعيةةة 

كانت أو اقتصةةادية أو ثقافية أو فنية من حيه الشةةكع والمضةةمون واألدوات .. 

في مجال اسةةةةةةةتخدام تكنولوجيا االتصةةةةةةةال  خالل القرن الماضةةةةةةةي. وتحديداا 

ت إلى المصةاري والمتاجر والمصةانع والمعلومات فقد دخع الحاسةب والشةبكا

 ،في دخول المةةدارا وحتى إلى المزارع، ولكن ال زال الحةةاسةةةةةةةةب متردداا 

المدارا حجرة الصف وليس اإلدارة، إ  أن أول جهاز يدخع إلى دوالمقصود 

المدرسةةة يدخع لضةةبط النواحي المالية أي دخع إلى )البنك( الذي في المدرسةة 

دين ودينه و ،ه تبقى دينه ودين المعلم المهارةولم يدخع المدرسةةةةةةةة، ودعد دخول

الطالب النـةةةةزعة للهو. من هنا وجب أن توضع األمور في نصادها من الناحية 

 إلى  الثقافية والنفسية و والا 

  

                                                 
المدرسةةةةة ، أ.حسةةةةين إدراهيم عبد الحليم ، ومحمد شةةةةحات الخطيبأ.د.  للمزيد يمكن الرجوع إلى:1

 وتوطين ثقافة المعلوماتي

 –ردية كلية الت" دحه مقدم إلى ندوة " العولمة وأولويات التردية نمو ج التعليم اإللكتروني      

 م21/4/2004 – 20الموافق  هـ2/3/1425 – 1خالل الفترة من   جامعة الملك سعود
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الناحية العملية والتطبيقية واإلنتاجية. فأحوج ما تكون المدارا في هذه 

، أو التريه حتى تزداد األيام إلى اتخا  قرار لدخول العصةةةةةةر ومواكبة الركب

 .  الشقة دعداا 

قد حُ  تدريس  ماط ال ن التغيرات إو خالل السةةةةةةةنوات األخيرة، ثت فعالا د ِ أن

 الجذرية آتية ال محالة سواء كانت المدارا مستعدة لها أم ال.

دعد أن تتضةةةح الرؤية الفلسةةةفية والفكرة النظرية للمدرسةةةة اإللكترونية دما 

عنا ةةةةر العملية التعليمية في المدرسةةةةة  في  لك مكان ودور كع عنصةةةةر من

 اإللكترونية ال دد من رؤية استراتيجية لوضع هذه المدرسة في حيز التنفيذ.

ودعد تحديد وتو يف أساسيات ومقومات المدرسة اإللكترونية يتم إعداد 

  خطة وآلية تحضير وإعداد وتوجيه العمع في االتجاه الصحيح.

رونية وجود جهة أو قسةةةةم يتألف من ويقتضةةةةي العمع في المدرسةةةةة اإللكت

 فريق تردوي تعليمي فني. يقوم على:

إعةةةداد الخطط القريبةةةة والبعيةةةدة المةةةدى لتطبيق التعليم اإللكتروني  -1

 ومتادعة هذه الخطط.

تدريب المعلمين. "توجد حاجة ماسةةةةةةةة لتدريب المتعلمين والمعلمين  -2

 على التعامع مع هذه التقنيات".

 لفني والتقني والتعليمي للمعلمين .تأمين الدعم ا  -3

تقديم النصةةةائح والنما ج للمعلمين ونقع أفكار المعلمين وحاجاتهم إلى   -4

 المختصين دالصيانة والبرمجة. 

 متادعة المستجدات واختيار ما يناسب لتطوير المدرسة.  -5

لدروا  -6 يذ ا عداد وتنف عة وتقويم أداء المعلمين في إ تاد اإلشةةةةةةةراي وم

 .ونيةاإللكتر
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ا  ينبغي أن تضةةع الخطة جدوالا  -7  للتنفيذ والمتادعة تتضةةمن المراحع زمنيا

 التالية.

إعداد مرجع يحدد فيه المشةةةةروع النظري واألطر التطبيقية والخطوط  -8

العامة واالسةةةةتراتيجيات اإلجرائية على شةةةةكع وثيقة أو مسةةةةتند أو دليع. ويتم 

ة للخط معداا  دحيه تكون عامالا  توزيع األدوار وتحديد الجهة المعنية دالخطة

والعمع على ترويع الفكرة وإيضةةةةةةةا  مفهوم المدرسةةةةةةةة  منها. وتكون جزءاا 

اإللكترونية لدى كافة عنا ةةةر المجتمـةةةةةةةةةع المدرسةةةي دحيه تصةةةبح الفلسةةةفة 

 واضحة للجميع .

تةةةةأمين التجهيزات الالزمةةةةة من أجهزة للمعلمين وللطالب وأدوات  -9

 نترنت والموقع ...أخرى والشبكة الداخلية واإل

تةةدريةةب المعلمين واإلدارة والطالب على المهةةارات الحةةاسةةةةةةةوديةةة  -10

 واستعمالها في كافة المناشط التعليمية . 

تطبيق التجردةةةةة على عينةةةةات تمثةةةةع جميع الصةةةةةةةفوي وجميع  -11

االختصةةةةا ةةةةات في حصةةةةص منتظمة كاملة العنا ةةةةر )تحضةةةةير وعرض 

تجردة على  ةةةفوي كاملة ثم إعالن وتطبيق وواجب واختبار ...( ثم تطبيق ال

 إلى إعالن المدرسة اإللكترونية دالكامع. فصول إلكترونية دالكامع و والا 

ردط المدرسةةةةةة، دالمدارا األخرى والمراكز التعليمية والمصةةةةةادر  -12

 والمتاحف.. داخع البالد وخارجها.

تطبيق ومتةةادعةةة الخطةةة وتةةأمين البيمةةة الالزمةةة لنجةةاحهةةا ويجةةب أن  -13

صةةف الخطة دمرونة عالية للتعديع واإلفادة من المسةةتجدات في مجال التقنية تت

 أو األفكار اإلدداعية التي يمكن أن تصدر من المعلمين أو الطالب. 

 المقومات:  -ب 

  



74 

تحتاج المدرسةةةةةةة اإللكترونية إلى جملة من العنا ةةةةةةر والمقومات المادية 

لكي  توفيرهاة لمدرسةةةةةةةمن األمور التي يجب على ا .واألكاديمية والبشةةةةةةةرية

: .. أجهزة حاسةةب.. إعادة تشةةكيع الفصةةول.. الو ةةول تسةةاير مجتمع المعرفة

إلى شةةةةبكة اإلنترنت والشةةةةبكة الداخلية ...االتصةةةةال دالمجتمع وخا ةةةةة دعض 

 مصادره مثع المكتبات.."

 :المقومات المادية - 1

األجهزة: تحتاج المدرسةةةةةة اإللكترونية إلى أجهزة حاسةةةةةب في الفصةةةةةول 

سةةةةةةةتخةةدامهةةا من قبةةع المعلم والطةةالةةب واإلدارة وأجهزة أخرى متممةةة مثةةع ال

الطادعات والماسةةةةحات الضةةةةوئية والكاميرات والصةةةةوتيات وأجهزة العرض 

Data show  وكلهةةا مرتبطةةة دةةأجهزة تخزين مركزيةةةServers  تخزن فيهةةا

 البرامع والمستندات والدروا والمواد ليتم تداولها دشكع ميسر ومنظم.

فة أجهزة المدارا داألجهزة المركزية مرتبطة شةةةةةةةبكة دا ية تردط كا خل

 دالشبكة العالمية العنكبوتية. 

درمجيات إدارية وتعليمية تمكن من التحكم دأجهزة الفصةةةةةةةع وإرسةةةةةةةال 

( مثالا، ودرمجيات يمكن من Net support schoolواسةةتقبال وحفظ الملفات )

ت وتصةةةةةفح أعمال خاللها تصةةةةةميم االختبارات وتحميع الدروا والملخصةةةةةا

، ( مثالا Black boardالمعلمين والطالب وتخزينها وإنشةةةاء "دنك األسةةةملة ".)

 ودرامع حماية وريرها ..

 المقومات األكاديمية:  -2

تألف من  جاهزة التي ت وهي عبارة عن مخزون مصةةةةةةةادر المعلومات ال

ا   الكتةةةاب اإللكتروني وهو عبةةةارة عن المقرر الةةةدراسةةةةةةةي المعةةةد إلكترونيةةةا

وص والوسةةائع المدعوم دوسةةائع أخرى وارتباطات ومصةةادر ومراجع دالنصةة

 إضافة إلى 
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الدروا المحضةةةرة واألنشةةةطة واالختبارات الذاتية وملخصةةةات المعلمين 

  وملخصات وأدحاث الطالب  ات العالقة دالمقرر ..

 المقومات البشرية: -3

ا   تموي وجود معلمين وطالب وإدارة على مستوى المهارات المذكورة سادقا

 مطلودة في لك من خالل خطة تدريب وتعريف وترويع للفكرة والمهارات ال

مع االسةةةةتفادة من الخبراء دالتخطيط ودخول عنا ةةةةر المدرسةةةةة اإللكترونية، 

 دشرية جديدة إلى المدرسة متمثلة دالمهندا والمبرمع والفني ..

 :مجاالت تطبيق التعليم اإللكتروني -ج
هي إعداد األجيال لمواجهة الحياة "دمع الشباب إن الغاية األ يلة للتعليم  

اقع أن والو التكوين الشةةخصةةي". –االسةةتعداد لعالم العمع  –في ثقافة المجتمع 

ا  ا واقتصةةةةةةة العولمة قد ددأت تصةةةةةةةبغ الحياة المسةةةةةةةتقبلية دصةةةةةةةبغتها )ثقافيا  اديا

ا  ..( وال تسةةةةةةةتطيع المدرسةةةةةةةة أن تأخذ دور المتلقي لردود الفعع لما واجتماعيا

فالمدرسةةةةةةةة يجب أن تعد األجيال لهذا النوع من  على مسةةةةةةةر  الحياة،يجري 

فة الجديدة والحياة الجديدة، قا هذه الحياة التي دخع  الحضةةةةةةةارة الجديدة والث

كما ددأ  الحاسةةةةةةب ومرافقه في معظم تفا ةةةةةةيلها االقتصةةةةةةادية واالجتماعية...

هنا مصةةةةةةطلح الحكومة اإللكترونية يأخذ مكانه في المشةةةةةةاريع والخطط.. من 

اتخذ التعليم اإللكتروني موقعه المميز في مخططات مدارا المسةةةةةتقبع ليكون 

)التعليم اإللكتروني( من مسةةةةةةةتلزمةةات عصةةةةةةةر العولمةةة في جميع مجةةاالت 

  ومستويات التعليم:

 :في مجال المعلومات -أ 

تجعع المدارا مضطرة  لة انتقالها،وسهوإن زيادة المعاري وتسارعها، 

 نها والحذر من سيمهاس  توجيه الطالب لالستفادة من ح  لمواكبة المستجدات و
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واالسةةةةتفادة من مصةةةةادر المعلومات ووسةةةةائع نقلها وعرضةةةةها وحفظها  

 سنوات...". 5سنوات أو  4ومعالجتها ." ...حجم المعلومات يتضاعف كع 

 :في مجال المصادر -ب 

زم، الأو تتمتع دالتحديه المات الموجودة في المناهع كافية، لم تعد المعلو

ولم تعد المكتبات والمواد المطبوعة تغطي جميع حاجات التعليم المعا ةةةةةةةر، 

فدخع التعليم اإللكتروني من داب تقديمه للمصادر المنوعة والسريعة والمحد ثة 

الموسوعات اإللكترونية  –)الكتاب اإللكتروني امين واألشكالمن حيه المض

 كة اإلنترنت ..(.شب –األقراص المرنة  –المكتبة اإللكترونية  –

 في مجال الوسائع: -ج 

كثيراا ما نرى كتب تكنولوجيا التعليم مزدحمة دالوسةةةةةةائع التعليمية القديمة 

من "...اللوحة السةةةةةبورة السةةةةةوداء ... وجهاز عرض األفالم ..  منها والحديثة

آالت التعليم ..." ولكن هذه الوسائع كانت في أقصى حاالت نجاحها ووالسينما 

أو دردت  على المدرسةةةةة التي اشةةةةترت الجهاز أو  ةةةةممت اللوحة اا تبقى حكر

المعلمين...( ولكن في )عصةةةةر العولمة ( و)عصةةةةر المعلومات( األمر يختلف 

ائع دقوة إلى ساحة الوس فقد دخع الحاسب اآللي "الكمبيوتر كمساعد تعليمي "

 دالتعليمية لما فيه من إمكانات رطت على معظم الوسةةةةةةةائع التعليمية" يسةةةةةةةاع

العمع" )في العرض والنقع أكثر من أي وسيلة أخرى على الحاسوب التالميذ 

والتخزين واإلثارة والتحكم والتوثيق والنشةةةر ...( والوسةةةيلة التي تسةةةتعمع في 

يمكن أن تسةةةتخدم في مدرسةةةة سةةةعودية دعد ثوان من  - مثالا  -مدرسةةةة يادانية 

عليم اإللكتروني على إدراجهةةا على مواقع التعليم اإللكتروني .. فسةةةةةةةةاعةةد الت

ا  ا  تطوير الوسةةةةةائع كما وسةةةةةهولة داالسةةةةةتعمال والنقع والتداول دما يخدم  ونوعا

وررم كع هذا فإن الوسةةةةةةةيلة ليس لها قيمة دذاتها إال دما يثار  المادة العلمية،

ا  ا  حولها من حوار وأسملة واستنباط لألفكار، فقد تجد درسا  ولكن دالوسائع رنيا
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 هنا ال تسةةةتطيعمي حول هذه الوسةةةائع رير منتع، ليالحوار والنشةةةاط التع 

ها فيكون الدرا عندهما كانت الوسيلة جذادة ومثيرة، الوسيلة أن تسد الخلع م

ا  مما  ؛إلى أنها أدوات للتسةةةةةةةلية والترفيه"ينظر البعض من التالميذ  .ضةةةةةةةعيفا

 ". ضون عن االهتمام واالنتباه للدرايجعلهم يعر

 : دور الوسيلة التعليمية - 1

: قد يسةةةةةةةتعمع المعلم الوسةةةةةةةيلة إلثارة التفكير أو االهتمام ليمهد اإلثارة -

لموضةةةةةةةوع ما ومن خالل ما تالمس هذه الوسةةةةةةةيلة من الحواا )الوسةةةةةةةائع 

 .تخاطب حاستي النظر والسمع فقط( ةاإللكتروني

: تستعمع الوسيلة لتمثيع المعلومة كاألشكال والصور التمثيع واإليضا  -

 الفالشات ...والرسوم واألفالم و

 ا وجعلها: تسةةةةتعمع الوسةةةةيلة لنقع مادة معينة ولعرضةةةةهالنقع والعرض -

 .قادلة للمالحظة والنقاش

 : تستعمع الوسيلة لتوثيق األفكار التي تطر  في الفصعنشرالتوثيق وال -

 . تفاظ دها ونشرها من دعد اكتمالهالالح

في التطور من  وكع هذه المهام يقوم دها الحاسةةب دكفاءة عالية ومتسةةارعة

 .حيه زيادة السرعة وتناقص الحجم والكلفة

 أنواع الوسائع: - 2

كع ما يواجه الطالب في الحياة يمكن أن يتحول إلى وسةةةةةيلة سةةةةةواء كانت 

حيوان ..( أو دالتمثيع )الصةةور واألفالم( أو دالتعبير  –عينية )ميزان الحرارة 

ات اإللكترونية فهي   أما فيما يتعلق دالوسةةةةائع .)النصةةةةوص والتشةةةةكيالت...(

كفاءة عالية من حيه الكم والنوع وسهولة النسخ والتعديع والتصميم واإلنشاء 

إما أجهزة لمعالجة المواد الرقمية، أو مواد رقمية  :والعرض وهي على نوعين

 تعرض وتعالع عبر األجهزة مثع:
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 األجهزة: - 3

ونقلها دين  والتحكم دها جهاز الحاسةةةةةةةب: لتخزين ومعالجة المعلومات، -

 األجهزة على الشبكة، أو من الجهاز إلى الطادعات والشاشات. 

آلة العرض: تعرض المواد على شةةةاشةةةة كبيرة ودذات الموا ةةةفات من  -

األلوان والحركةةة والمؤثرات، يسةةةةةةةتعملهةةا المعلم لعرض مةةادتةةه أو الطةةالةةب 

 لعرض مشاركته أو نشاطه أو مشروعه.... 

 .ة الرقمية وتحويلها لمادة ورقيةدالطادعة: جهاز إخراج الما -

أو الضةةةةةوئية إلى مادة  الماسةةةةةح الضةةةةةوئي:جهاز يحول المادة الورقية، -

 رقمية  الحة للعرض والنسخ والتعديع والنقع ..

الكاميرات الرقمية الفيدوية : تصةةةةةور المشةةةةةاهد دالصةةةةةوت والصةةةةةورة  -

 وتحولها لمواد رقمية  الحة للعرض والنقع والتعديع ...

تأخذ الصةةةةةور من المشةةةةةاهد الطبيعية  يرات الرقمية الفوتوررافية:الكام -

 وتحولها إلى  ور رقمية لالستخدامات المتعددة.

لتسةةةجيع الصةةةوت وتحويع المادة  الميكروفون، أجهزة إدخال الصةةةوت: -

 . الحة لجميع االستخدامات السمعيةالصوتية إلى ملفات رقمية 

 لعرض األ وات من جهازعات تستعمع أجهزة إخراج الصوت: السما -

 .فات والمواد الرقمية المخزنة فيهالحاسب من المل

 . المعلوماتاألقراص المرنة: تستعمع لتخزين كميات كبيرة من  -

، ألنهةةةا تعني ..** )هةةةذا دون الةةةدخول دتفةةةا ةةةةةةةيةةةع األجهزة وأجزائهةةةا

باطها المباشةةةةةةر دعمع المعلم المختصةةةةةةين والمهتمين دالحاسةةةةةةب، أكثر من ارت

 (.كمعلم

 :المواد الرقمية -4
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نصةةةةةوص تحرر ويمكن تنسةةةةةيقها ونقلها ونسةةةةةخها  النصةةةةةوص الثادتة: -

 .العرض والشر  والتحليع، والصيارةدالطريقة التي تخدم المادة العلمية، د

نصوص تتم إعدادات الحركة لها لتعرض دالوقت  النصوص المتحركة: -

 الدرا.الذي يريد المعلم ودالطريقة والتسلسع اللذين يخدمان 

والنصةةةوص نحصةةةع عليها من التحرير واإلعداد المباشةةةر أو من النسةةةخ 

 . لفات أو درامع أو  فحات اإلنترنتلنصوص في م

 : الصور الرقمية -5

ا   لكثرتها وسهولة التعامع معها من حيه اإلدراج  هي أكثر الوسائع رواجا

حرير تمع النصةةةةةةةوص أو العروض أو التقارير، وقادليتها للتعديع والقص وال

 عليها لتصبح  ورة جديدة لفائدة جديدة. 

ونجد الصور على شكع ملفات وفي هذه الحالة نستعملها في عروضنا أو  

أو نجدها على شةةةةةةكع  ةةةةةةور مدرجة في ملفات  تقاريرنا عن طريق اإلدراج

نحصةةةع عليها عن طريق النسةةةخ من الملف الذي هي فيه ثم لصةةةقها في الملف 

 :على الصور من عدة طرقكن أن نحصع الذي نريد ويم

 .التصوير من الكاميرا الرقمية -

 .إلى رقمية دواسطة الماسح الضوئي تحويع  ورة ورقية -

 النسخ من ملفات ،النسخ من ملفات أخرى ولصقها في الملف الذي نريد -

 :Data folder  من البيانات الموجودة في األقراص والبرامع .على اإلنترنت

 درنامع الرسام وحفظها داسم في ملف جديد. التصميم الجديد في -

  rint Screen.P تصوير الشاشة في وقت العروض التقديمية -

الرسةةوم الرقمية: اسةةتعمالها ومجالها مثع الصةةور الرقمية، رير أنها تكون 

 . Clip Artعلى شكع رسوم أو رموز واختصارات 
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ت ض دالصةةةوالمقاطع الفيديوية: مواد رقمية على شةةةكع ملفات، فيها عرو

والصورة، يمكن عرضها من درنامجها الخاص، أو إدراجها في ملف الدرا، 

 أو إنشاء ارتباط تشعيبي دينها ودين الدرا.

نحصةةةع عليها من كاميرات الفيديو الرقمية أو دتحويع المادة من الصةةةيغة 

 الفيديوية إلى ملف رقمي دواسطة درنامع خاص .

  Animation كةتصميمها دواسطة درامع العروض المتحر

موفي ميكر  Flash فالش العروض المتحركة: تصةةةمم في درامع خا ةةةة

evoM Maker  3 3ماكسD Max  فنحصةةةةةةةع على مادة فيلمية، تسةةةةةةةتعمع

 كاستعمال األفالم .

الصةةةوتيات: تكون على شةةةكع ملفات  ةةةوتية، يمكن إدراجها دالدرا، أو 

ريرها .... أو إدراجها مصةةةةةةاحبة لحركة نص أو  ةةةةةةور أو  ردطها دالدرا،

 حسب الحاجة.

البرامع والتصةةةةةميمات: تصةةةةةميمات يقوم دها المبرمجون حسةةةةةب الحاجة 

 وحسب السيناريو الذي يريده المعلم.

 مجال طرائق التدريس:  -د 
 في طرق التدريس كما أدخع التغيرات سةةةيحدث التعليم اإللكتروني تغيراا  

طور ويفعةةع على المجةةاالت األخرى، دحيةةه يةةدخةةع طرقةةا جةةديةةدة ويجةةدد وي

ا ويةةدير الفصةةةةةةةةع : "يجةةب أن يعري المةةدرا كيف يةةدرالطرق المعروفةةة

وأسةةةةاليب تعلم الطالب وطرق التدريس المناسةةةةبة لهذه األسةةةةاليب وتكنولوجيا 

 التدريس المناسبة...".

 الطرق الجديدة: - 1

 من الطرائق الجديدة التي دخلت وستدخع دفاعلية إلى المدارا مع التعليم 
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طرائق التعليم عن دعد، وهي أهم العنا ةةةةةةةر التي تجعع اإللكتروني هي 

ا  ا  التعليم عالميا ا )معولما  .لحدود الزمان والمكان ( أو خارقا

: حوار دالكتادة تقوم ده مجموعة  Chattingالحوار الكتادي )المتزامن (

تعرض كتادات الجميع أمام الجميع  من االشخاص دوقت واحد وأمكنة متعددة،

عبر الشةةبكات اإللكترونية المحلية  شةةاشةةات األجهزة ومنقوالا أينما كانوا )على 

قع  ية الجودة في عرض ون عال قة ال هذه الطري أو اإلنترنت(، ومن الالفت أن 

ا  ودنسبة عالية في مجاالت الحوارات العادرة ورير  وتبادل األفكار تستغع حاليا

ة في األنشطإقحامها واستغاللها دشكع نظامي  الهادفة، والحع لهذه المشكلة هو

التعليميةة، فةالمهةارة متوفرة عنةد الطالب وطةاقةة هةذه الطريقةة عةاليةة إ  أنهةا 

من المحاورين، وتتيح للمشري على الحوار أو األعضاء  كبيراا  تستوعب عدداا 

عن عرضها وتبادلها على نطاق واسع  فر ة حفظ األفكار المطروحة فضالا 

 ودوقت سريع.

لة اإللكترونية )رير المت قة  اتها للحوار المراسةةةةةةة زامنة(: تتم على الطري

ها ال  قع والسةةةةةةةرعة، رير أن ية الحفظ والن كان قة وإم طا المتزامن من حيه ال

 تقتضي حضور جميع المحاورين دوقت واحد على خط االتصال، فيمكن مثالا 

طر  موضةةةةةوع، ويرسةةةةةع المشةةةةةاركون التعليقات واألفكار في أو قات معينة 

 لمواد المعروضة حسب الوقت الذي يريدون،ويعود اآلخرون فيطلعون على ا

هذا يعطي فر ةةة المتادعة واسةةتلحاق ما يفوت من نقاشةةات وطرو  وشةةرو  

ودروا في وقت ال حق. و لك يتم عبر ما يسةةةةةةةمى دالمنتديات.. وكذلك يمكن 

 أن يتم عبر البريد اإللكتروني.

 ةالتعليم عن دعد داخع الفصةةةةةةةع: التعليم اإللكتروني يتيح للطالب فر ةةةةةةة

االسةةةةةةةتفادة من الدروا والعروض المعدة في دالد، أو قارات أخرى دون أن 

 يخرجوا من فصولهم، و لك من العروض التقديمية وتصفح المواد الخا ة 
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ا  دالدرا عبر شةةةةبكة اإلنترنت، تقديمية أو دروسةةةةا  سةةةةواء كانت دروسةةةةا

 تفاعلية، أو نقالا مباشراا لدروا أو محاضرات في مدارا أخرى.

المسةةةةةةةجةةةع للمحةةةاضةةةةةةةرات أو الةةةدروا  المتلفز: النقةةةع الحي أوالتعليم 

المعروضة في أماكن دعيدة عن المدرسة تتيح للطالب فر ة التلقي والمتادعة 

وتزيد من عدد المسةةةةتفيدين من العرض دون الحاجة لتكرار العرض الحقيقي. 

والحاسةةةةةةةب اآللي يمكن أن يقدم هذه الخدمة من خالل درامع الميديا فكع ما 

عبر التلفزيون أو الفيديو يمكن أن يعرض عبر الحاسةةةةةب والشةةةةةبكات  يعرض

الحاسةةةةةةةودية من قريب أو من دعيد . وهذا ما "يعزز االتصةةةةةةةاالت التردوية 

 واالجتماعية ".

 الطرق القديمة والمتجددة: - 2

أما الطرائق األخرى المعتادة فسةةةةةتسةةةةةتفيد من التعليم اإللكتروني في الكم 

ا  والتكرار...والكيف والسةةةةةةرعة والدقة  ا وشةةةةةةرح فتتم معالجة المعلومات دحثا  ا

ا  ودراسةةةةة من خالل تحويع كافة طرق التدريس التقليدية والحديثة ألن  ونقاشةةةةا

 تكون محوسبة لما يزيد فاعليتها.

ا  ا  فالمحاضةةرة مثال تصةةبح في المدرسةةة اإللكترونية عرضةةا زودة م تقديميا

زيد من الوضو  والتشويق دوسائع الشر  والمؤثرات والوسائع الداعمة دما ي

 ودالتالي الفاعلية.

ا  حول وسةةةةةائع أكثر جا دية  كما أن النقاش حول الوسةةةةةائع يصةةةةةبح نقاشةةةةةا

ا  المزودة دالصةةةور  Multimediaوفاعلية من خالل الوسةةةائط المتعددة  وتنوعا

 واألفالم واأل وات والتشكيالت المعبرة ... 

ا  عملية الحوار الكتادي  من خالل وشةةامالا  والحوار والمحادثة يصةةبح موثقا

Chatting للمراجعة والتلخيص والنشر .. . وقادالا 
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كما أن ورقة العمع المقدمة للطالب تصةةةةةبح ورقة مفتوحة على كع ما هو 

متا  من وسةةةةائع ونصةةةةوص ومتون ومصةةةةادر محفوظة وموثقة في ملف في 

 جهاز الطالب أو المعلم أو المدرسة ..

مجموعات حول جهاز أو مجموعة  التعليم من خالل المجموعات: تصبح 

 دين عدد من الطالب .  . Chatting ضمن المحادثة المكتودة .

كتادة األدحاث وتحضير المشاريع سوي تستعمع مصادر أو سع وتصاغ 

 في تقارير منظمة ومنسقة وتنشر في مجال أو سع ..

التجارب العلمية: في شةةةةةةةأن التجارب العلمية )الطبيعية أو الكيماوية أو 

لفيزيائية..( يمكن أن تحافظ على ماديتها كالمعتاد ويمكن اسةةةةتخدام التقنية من ا

خالل المختبرات االفتراضةةية )وهي عبارة عن درامع حاسةةودية يمكن أن تقدم 

كةةافةةة مظةةاهر واحتمةةاالت ونتةةائع التجةةارب الكيمةةاويةةة أو الفيزيةةائيةةة... أو من 

ا  ها..( وخا ةةةةة في وتخزينها وعرضةةةة خالل تصةةةةوير خطوات التجردة فيديويا

 التجارب  ات المواد الخطرة أو  ات المواد الثمينة. 

 وهكذا لكافة الطرائق واألنشطة التعليمية  

 في مجال التوثيق والنشر واإلنتاج:  –هـ 
 توثيق المعلومات: -

يتم توثيق أعمال المعلمين والطالب في درامع وملفات محوسةةةةةبة يسةةةةةهع 

 اقبةا ومتادعةا دسرعة وفاعلية.التعامع معها دراسةا وإحصاءا ومر

 المعلومات: نشر -

نشةةر المعلومات في المدرسةةة اإللكترونية يصةةبح أسةةهع وأو سةةع وأسةةرع 

حيةةةه تزيةةةد إمكةةةانيةةةة عرض ونشةةةةةةةر أعمةةةال المعلمين والطالب من خالل 

 المطبوعات أو
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الشةةةبكة الداخلية أو موقع المدارا على اإلنترنت أو حتى تصةةةميم مواقع  

 المعلمين أو الطالب ..  خا ة دالطالب أو

 إنتاج المعلومات: -

ية  ية وشةةةةةةةمول ية التطبيق تاج المعلومات، فمن خالل التقن ما في مجال إن أ

وفاعلية المصةةةادر وما سةةةبق من تداول للمعلومة وسةةةهولة االنتقال واالتصةةةال 

 تزيد الفرص والطاقة إلنتاجية المعلومات )اإلدداع( من قبع المعلمين. 

 رات:في مجال المها –و
تدريب،  جامعات في دورات  مدارا وال إن دخول اآلالي من خريجي ال

أكبر دليع على أن المدرسةةةةةةةة الحالية لم تعد تقدم المهارات الوظيفية والحياتية 

الكافية، ومن هذه المهارات مهارات اسةةةةةةتخدام الحاسةةةةةةب، دصةةةةةةفتها مهارات 

اتصةةةةةةةال مسةةةةةةةتقلة ومهارات توظيفها في العمع ومختلف مجاالت الحياة، من 

وتحكم وأداء " ... أ بحت مهارة الو ول إلى قواعد البيانات أكثر أهمية من 

 تعلم المعلومات األساسية ". ومن هذه المهارات:

نظم التشةةةةةةةغيع: إتقان هذه المهارة من قبع المعلم والطالب، يسةةةةةةةاعد على 

 التعامع مع قطع الحاسب والملحقات وأجهزة اإلدخال واإلخراج .. 

 يتسةةةاعد على التعري على الخطوات الفعالة لتحقيق األهدا البرمجيات: 

 والتعري على أساسيات البرمجة .  ةوترجمتها إلى لغة درمجة حاسودي

معالع الكلمات: اإللمام دمهاراته يسةةاعد في كتادة النصةةوص )ملخصةةات، 

أو راق عمع، اختبارات، منشورات، رسائع ..( وتنسيق النصوص من حيه 

لوان وحفظ المسةةةةةةةتندات واسةةةةةةةترجاعها وتعديلها. وإدراج الحجم والخط واأل

 رسوم وأشكال و ور ... وملفات وإعداد الجداول .
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الجداول اإللكترونية: تسةةةةةتعمع للتنظيم واإلحصةةةةةاء التلقائي )المعادالت . 

المعدة( و ةةيارة المعدالت )المنطقية والرياضةةية ...( وإعداد الرسةةوم البيانية 

ت وتصةةميم دفاتر الدرجات. وتصةةميم االختبارات وتصةةميم البطاقات والشةةهادا

 الموضوعية وتصميم دعض األلعاب الذهنية..

ا   قواعد البيانات: تسةةةةتعمع في تنظيم المعلومات والبيانات فتسةةةةتعمع إداريا

ا  ،إلعداد الجداول والخطط ودفاتر السلوك والمتادعة اليومية تعمال الس وتعليميا

قادلة للتبويب وفرز البيانات حسةةةةةةةب تصةةةةةةةميمات معدة في تنظيم البيانات ال

المعطيات وإعداد نما ج البيانات والتقارير. أو إعداد تصةةةةةةةميمات حسةةةةةةةب 

 األهداي العلمية والتردوية. 

هي المجال األكثر فاعلية في عملية التعليم والتعلم لما  :الوسةةةةةائط المتعددة

قديمية  يات تسةةةةةةةاعد في إعداد عروض ت تحوي من أدوات وخيارات وإمكان

ؤثرات حركية داسةةتخدام النصةةوص المتحركة والصةةور والصةةور المتحركة دم

واأل ةةةوات واألفالم والرسةةةوم البيانية ... إضةةةافة إلى االرتباطات التشةةةعيبية 

)دةةالملفةةات أو مواقع اإلنترنةةت( وهةةذا مجةةال واسةةةةةةةع لتقةةديم أعمةةال المعلمين 

 للطالب أو عرض أعمال الطالب ..

نصةةوص و ةةور ورسةةوم في تصةةميم  النشةةر المكتبي: يقوم على معالجة

وإعةةةداد المنشةةةةةةةورات والمطويةةةات والملصةةةةةةةقةةةات والمجالت واإلعالنةةةات 

 والبروشورات.

االتصاالت الحاسودية: تقدم طاقة عالية على البحه واالقتباا واالتصال  

و لك من خالل البحه في اإلنترنت )مصةةةةةةةدر معلومات ( واالتصةةةةةةةال دين 

ومةةدرسةةةةةةةيهم وأوليةةاء أمورهم أو  الطالب وزمالئهم من المةةدارا األخرى

ية أو مراكز البحوث... عن طريق البريد اإللكتروني.  يات العلم الشةةةةةةةخصةةةةةةة

والمنتديات )العامة والمختصةةة( والحوار الكتادي والصةةوتي إضةةافة إلى إعداد 

وتصةةةةةةةميم مواقع: للمةةدرسةةةةةةةةة أو للطالب أو للمواد .... تعرض فيهةةا أعمةةال 

 المعلمين والطالب ...
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ارهم ..فهذا المجال هو المعني مباشةةرة في موضةةوع التعليم أخبارهم وأفك 

 عن دعد، وخرق عملية التعليم لحدود الزمان والمكان.

الرسةةةام: مهارة اسةةةتعماله تسةةةاعد دفاعلية على تصةةةميم رسةةةوم وأشةةةكال 

إيضةةةةاحية وتلوين أشةةةةكال وتعديع رسةةةةوم وأشةةةةكال وتعديع الصةةةةور )الحجم 

 والمضمون( وحفظ الصور.

يقية: وهي تمثع خال ةةةة هذه المجاالت والمهارات الحاسةةةبية التقنية التطب

في أعمال تخدم العملية التعليمية في كع مجاالتها وعنا ةةةرها وتتم من خاللها 

ا إليها المهارات الحاسبية،  تنمية المهارات المطروحة في أهداي التعليم مضافا

ا  ا إليها أيضةةةةةا ا .. إلتقانه مهارات التفكير األسةةةةةاسةةةةةية والمركبة والعليا مضةةةةةافا

والتوسةةةع في اسةةةتخدامها كهدي للتعلم وكوسةةةيلة مسةةةاعدة للتحصةةةيع في كافة 

.. " فيما يلي دعض الجوانب التي يمكن  االمجاالت للطالب والمعلم وريرهم

 أن يسهم فيها الحاسوب في تنمية التفكير: معالع الكلمات ... قاعدة البيانات ...

 دعض المفاهيم الهندسية .. ". توفر لغة اللورو لألطفال فر ة اكتشاي

 في مجال االتجاهات: -ز  
من أهداي التعليم اإللكتروني، تنمية رو  المسةةةؤولية والسةةةيطرة والتحكم 

ا  ا  والتوا ةةةةةع، والثقة من كافة النواحي الشةةةةةخصةةةةةية )أخالقيا ا واجتماع وثقافيا  يا

ا  ا  ودينيا  ...( .وحضاريا

ة رو  االنضةةةةةةةباط سةةةةةةةيعمع المردون )داالختيار أو االضةةةةةةةطرار( لتنمي

ال يوجد وازع  -في عصةةةةر المعلومات واالتصةةةةاالت –األخالقي الذاتي، ألنه 

خارجي كامع. كما أن الشخص الذي يضطر للتوا ع مع أشخاص من أماكن 

وديانات وتقاليد مختلفة ملزم أن يظهـةةةةةةـةةةةةةر دمظهره الشخصي الذي يعبر عن 

 ثقافته وديانته وحضارته.

 في مجال التقويم: –  
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ميع وسةةةةةةةائع التقويم المعمول دها في العملية التعليمية يمكن تحويلها إن ج

 إلى وسائع محوسبة عالية الكفاءة.

للتقويم دأسةةةةةلوب المالحظة والتقويم المسةةةةةتمر من قبع المعلم سةةةةةيجد ما  

يسةةةاعده على التقويم دفاعلية من خالل سةةةرعة تسةةةجيع المالحظات ور ةةةدها 

 وفرزها وتمثيلها وتوثيقها.

دأسةةةةةةلوب االختبار يتم دكفاءة من خالل االختبارات الموضةةةةةةوعية  التقويم

دحيه يمكن درمجتها في درامع دقيقة ومنوعة وشةةةةةةةاملة وعالية الكفاءة ومن 

 .يةملفات إلكترونخالل االختبارات التحريرية يمكن أن تكون في مستندات و

التقويم دأسةةةةةةةلوب المشةةةةةةةروع أو البحه يمكن أن يتم ويعرض من خالل 

ية في البحه والتحرير والتمثيع والطباعة .. اإلمكان ية لمجاالت التقن عال ية ال

 وكافة مراحع إعداد البحه أو المشروع .

ا   تو يف وتوزيع األدوار: -رادعا
سوي يدخع إلى المدارا عنا ر دشرية  للقيام دمهام التعليم اإللكتروني،

...( فهع جديدة )المهندا والمبرمع وعامع الصةةةةةةةيانة والخدمات المسةةةةةةةاندة 

 سيأخذ هؤالء من دور المعلم؟ 

في التعليم اإللكتروني يتبلور دور جةةديةةد ومختلف إلى حةةد مةةا لكةةع من 

عنا ر العملية التعليمية وخا ة المعلم، فعلى المعلم أن ال يخاي من مزاحمة 

ا  الحاسةةةةب والمهندا والمبرمع، ا  وعليه أيضةةةةا ألن المنافسةةةةة  .أال يطممن تماما

والمعلم الماهر والمتجدد والمتادع " المعلم الذي ال يملك سةةةةةةةتكون دين المعلم 

مهارة العمع على الحاسةةةةةةةب اآللي ال يسةةةةةةةتطيع الحصةةةةةةةول على وظيفة اآلن 

 م( ".1994)

  فما هو دور كع من المعلم والطالب واإلدارة في المدرسة اإللكترونية؟ 
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 دور المعلم:  –أ 

لتشةةةةةةكيع وريرها كانت كما أن مهارة الكتادة والخط والرسةةةةةةم والتمثيع وا

أدوات مسةةةةاعدة للمعلم تمكنه من السةةةةيطرة على مادة اختصةةةةا ةةةةه وتقديمها 

للطالب فةةإن المهةةارات الحةةاسةةةةةةةبيةةة، عنةةدمةةا يتقنهةةا المعلم إلى جةةانةةب مةةادة 

اختصةةةا ةةةه العلمي وخبرته التعليمية والتردوية فإن  لك سةةةوي يجعع المعلم 

ا  لية لما فيه زيادة في الفاع على تطورات العصةةةةر وأكثر اسةةةةتغالالا  أكثر انفتاحا

لةةدوره في تحقيق أهةةدافةةه التعليميةةة والتردويةةة .لةةذلةةك على المعلم أن يتحلى 

إتقانه لمادة  عن دالمرونة والديناميكية والقادلية للتدرب والتعلم المسةةتمر فضةةالا 

اختصةةا ةةه والقدرة على التعليم ليحضةةر نفسةةه للدور الجديد الذي ينتظره في 

 مدرسة المستقبع.

ها  قادرين على إيجاد المعلومات التي ال يعري عن ".. يصةةةةةةةبح الطالب 

ا  وهذا الموقف يغير الدور الذي يقوم ده المعلم من الخبير  المدرسةةةةةةةون شةةةةةةةيما

 و احب السلطة المطلقة إلى النصح والزمالة والصداقة مع الطالب ". 

 فعلى المعلم أن يتقن :

 ادر والمراجع مادة اختصةةا ةةه والتعري على امتدادها في المصةة

 التقليدية واإللكترونية.

 )... مهارات التعليم )التحضير والعرض وإدارة الفصع والتقويم 

  المهارات الحاسةةةبية واسةةةتعمالها في )التحضةةةير والعرض وإدارة

 الفصع والتقويم... (.

  تحضةةةةةةةير درا إلكتروني وتغذية الدرا دمصةةةةةةةادر وارتباطات

 فاعلة . 

 استعمال الوقت والسيطرة التامة  إدارة الفصع اإللكتروني وحسن

 على أجهزة الطالب في حاالت العرض والبحه والتطبيق ...
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 . تصميم اختبار إلكتروني وقراءة نتائجه قراءة تردوية  حيحة 

  من وإلى المصادر واإلدارة  واستقباالا  إتقان مجال االتصال إرساالا

 والفصع والطالب وأو لياء األمور ...

 عدة للط قديم المسةةةةةةةا حه ت دأعمال التطبيق والب يامهم  الب عند ق

 والمشاركة.. 

  القدرة على تقديم البدائع الممكنة دسرعة عند حصول أي خلع في

 التجهيزات أو البرامع أو ريرها للحفاظ على الحصة الدراسية.

 دور الطالب: -ب 

كع ما يطلب من الطالب في المدرسةةةةةةة التقليدية يطلب منه في المدرسةةةةةةة 

 لك من ناحية االنضباط والتفاعع اإليجادي مع المواد والحصص اإللكترونية و

ا  مدرسةةةةةةةة .. يطلب منه أيضةةةةةةةا أن يتقن المجاالت  والحفاظ على تجهيزات ال

المشةةةاركة والمتادعة والتعبير.. من الحاسةةةودية ضةةةمن الحد الكافي الذي يمكنه 

ومن المالحظ أن الطالب يتجةةةاوزون معلميهم في إتقةةةان دعض المهةةةارات 

ودية  لك ألن معظم المعلمين لم يعرفوا هذه المهارات وهم طالب ." الحاسةةةةةةة

أتعلم الكمبيوتر دكةةع فخر من حفيةةدتي )عصةةةةةةةمةةت عبةةد المجيةةد( " . . فةةدور 

 الطالب أن يقوم دما يلي:"

  اسةةةةةةةتعمال المصةةةةةةةادر كالكتاب اإللكتروني والمكتبة واألقراص

 واإلنترنت في التصفح .

 بة واألقراص اسةةةةةةةتعمال المصةةةةةةةادر: الكتاب اإللكتر وني والمكت

 واإلنترنت في المعالجة والنسخ والقص والتعديع واالقتباا ..

 الطباعة( أو الرسةةةةةم أو تمثيع  التعبير عن أفكاره سةةةةةواء دالكتادة(

 المعلومات أو ريرها... 
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  اسةةةةةةةتعمةةال البرامع المقةةدمةةة لةةه في الحصةةةةةةةص أو الواجبةةات أو

 األنشطة أو االختبارات.

 من  واسةةةةتقباالا  اول المعلومات إرسةةةةاالا حسةةةةن اسةةةةتعمال درامع تد

الناحية األددية ومن الناحية العلمية مع المدرسةةةة إدارة ومدرسةةةين 

 والزمالء والمراكز العلمية والهيمات المختصة ... 

 دور اإلدارة:  -ج 

يدية هي التخطيط والمتادعة  إ ا كانت وظيفة اإلدارة في المدرسةةةةةةةة التقل

سه المطلوب منها في المدرسة اإللكترونية ولكن والتقويم والتطوير فإن هذا نف

ذا ل ،دفاعلية أكبر ودقة أكبر وانفتا  أو سةةةةةةع ومن خالل المجاالت الحاسةةةةةةبية

باشةةةةةةةرة  قة م ما يلي دطري داإلدارة أن تتقن   أو رير -وهذا األولى  -يفترض 

مباشةةةةرة )المشةةةةورة من قبع جهاز أو قسةةةةم يكون في المدارا مهمته المتادعة 

 :قنية والفنية التردوية(فنية التال

ا )ت التمكن من إعداد الخطط التي تتبع أقصةةةةةر الطرق لتحقيق أهدافها  ردويا

ا   (.وتقنيا

التمكن من اسةةةةتعمال مجاالت التقنية للسةةةةيطرة والتحكم والمراقبة )أعمال 

مع كافة  وأعمال الطالب واالتصةةةةاالت المعلمين من تحضةةةةير وملخصةةةةات..

 .عنا ر المجتمع المدرسي(

عة آخر التطورات والبرمجيات وتحديد إمكانية اسةةةةةتغاللها في العملية متاد

 التعليمية .

القدرة على تقويم أعمال المعلمين إن كانت ضةةةمن المسةةةتوى المطلوب أو 

قدير والتعميم.. دداعية تحتاج للت ها أفكار إ ددوره يحتاج إل دونه أو في ى وهذا 

 ستفادة منه.معرفة مجاالت التقنية وأهمية كع مجال وكيفية اال

 دور ولي األمر:  -د 
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يشارك ولي األمر المدرسة في توجهها نحو استثمار المدرسة اإللكترونية 

فيما يعود على الطالب دالنفع والتنمية لقدراته، لذا يقتضةةةةةةةي  لك التعاون مع 

 المدرسة والمساعدة في حع المشكالت التي قد تطرأ ومتادعة الطالب تحصيالا 

ا  على أعمال الطالب وهذا متا  دشةةةةةةةكع فعال من خالل واالطالع  وسةةةةةةةلوكا

االتصةةةةةةاالت الحاسةةةةةةبية في شةةةةةةبكة المدرسةةةةةةة الداخلية أو اإلنترنت أو البريد 

 اإللكتروني.
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 المبحه الثامن
 ازاتهيهم تجهأمكونات الفصول اإللكترونية و

 أوالا: الحاسب اآللي والتعليم
 فقد دخع في شةةةةةةةتى ،يمثع الحاسةةةةةةةب اآللي قمة ما أنتجته التقنية الحديثة

ومن  ،وأ بح يؤثر دشكع مباشر أو رير مباشر في حياة الناا ،مناحي الحياة

المجاالت التي تأثرت ده التعليم حيه قد م ما ال تسةةةةةتطيعه أي وسةةةةةيلة تعليمية 

 :(1)أخرى، أما أشكال استخدام الحاسب اآللي في التعليم فهي كما يلي

كامع عملية التعليم والتدريب التعليم الفردي: حيه يتولى الحاسةةةةةةةب  -1

 أي يحع محع المعلم.  ،والتقييم

: وفي هذا الشةةكع يسةةتخدم الحاسةةب كوسةةيلة التعليم دمسةةاعدة الحاسةةب -2

 مساعدة للمعلم.

: وفي هذه الحالة تكون للمعلومات ليم دو ةةةةف الحاسةةةةب مصةةةةدراا التع -3

 .المعلومات مخزنة في الجهاز ليستعان دها عند الحاجة

ين الثاني والثاله هما األفضةةع واألنسةةب في العملية التعليمية، ولعع الشةةكل

حيه أن المتعلم ال يزال في مرحلة البناء الذهني والمعرفي، إضةةةافة النسةةةجام 

ا.  هذين الشكلين مع مفهوم التعليم اإللكتروني الذي سيأتي  كره الحقا

  

                                                 
 20/11/2008أ.عبد العزيز الخبتي، مركز التقنيات التردوية،  1
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ومن جانب آخر فإن الدراسةةةةةةةات والتجارب التي أجريت على مسةةةةةةةتوى 

ع عند اسةةةتخدام الحاسةةةب اآللي في العملية التعليمية قد تو ةةةلت إلى التحصةةةي

 تفوق المستخدمين له على ريرهم.

ا: مفهوم المدرسة اإللكترونية  ثانيا
( Kaseman  &Kaseman 2000يرى كع من الري وسوزان كيسمان )

أنه من الناحية التقنية يمكن اعتبار أي شيء يتعلمه اإلنسان عن وسائط الحاسب 

ها هو تعلم إلكتروني "اآلل لكن شةةةةةةبكة .” Virtual Learningي أو دواسةةةةةةطت

 The Distance Learningمصةةةةةةةةادر التعلم عن دعةةد في الواليةةات المتحةةدة 

Resource Network  ا  حيه تقول : إن ،أكثر تقييداا لهذا المصةةطلح تقدم مفهوما

األقع " هي مؤسةةسةةة تعليمية تقدم على Virtual Schoolالمدرسةةة اإللكترونية "

 Web-Based Coursesدعض المقررات الةةدراسةةةةةةيةةة المعتمةةدة على الويةةب 

والمصممة للمتعلمين من مرحـةةـةةـةةـةةـةةـةةـةةلة رياض األطفال حتى الصـةةف الثاله 

أما استخدام البريد اإللكتروني والتخاطب )الشات( أو مواقع  ،( k-12الثانوي )

دية فال ليات التقليالويب المدعمة التي تسةةةةةةتخدم لدعم التعليم في الفصةةةةةةول والك

ا معتمداا على الويب من وجهة نظر هذه المؤسةةةسةةةة كما إن  ،يمكن اعتباره تعليما

 ،Computer-Based Coursesاسةةتخدام مقررات معتمدة على الحاسةةب اآللي 

ب لتي يتم تحميلها على الحاسوالتي تستخدم فيها األقراص المدمجة أو البرامع ا

ا ال  ،ي الطريقة األخرى الشةةةةةةائعة(للطالب لتقديم المقرر )وه ياآلل فهي أيضةةةةةةا

 .ا طلح عليه دالمقرر المعتمد على الويب تعتبر في هذا السياق من تطبيقات ما

ي المدرسة اإللكترونية في ضوء الهدي منها فيرى ا أنه "وهناك من يعر ِ

في األساا انعكاا لتلك األهمية التي تضعها المدرسة حول استخدام الحاسب 

  :ية يمكن  يارتها في الهدي التاليلية التعليم والتعلم وهذه األهماآللي في عم

 أن تتمكن المدرسة من تقديم التعليم في أي وقت ومن أي مكان و لك عبر
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 والحقيقة إن هذا الهدي ،الوسةةةةائط اإللكترونية و/ أو مواد التعلم التفاعلية 

مشةةةةاري  أ ةةةةبح شةةةةعاراا للعديد من المدارا التي أخذت تشةةةةرع أدوادها على

 ،المسةةةةةتقبع دع إن منها من جعع هدفه تقديم التعليم في أي وقت ومن أي مكان

 Any time, any place, any path , anyوفي أي اتجاه ودأي سةةةةةةةرعة "

pace" . كمدرسة فلوريدا اإللكترونية 

ودناء على ما سةةةةةبق يمكن القول إن مفهوم ديمة التعلم اإللكترونية ال يعني 

اإللكترونية دمفهومها الواسةةةةع الشةةةةامع لجميع مرافقها، لكنه البيمة المدرسةةةةية 

 يعني مجموع األجهزة.

 ومما سبق  كره نصع إلى التالي: 

 مفهوم الفصول اإللكترونية: 
لقد تعددت في اآلونة األخيرة الدراسات والبحوث في مجال التعليم اإللكتروني 

تبر أن التعليم فمنهم من يع ظر.ولكةةع دةةاحةةه في هةةذا المجةةال رؤيةةة ووجهةةة ن

االت تصةةةةةه يقوم الطالب داسةةةةةتخدام وسةةةةةائع االلكتروني هو التعليم عن دعد حياإل

الحديثة في سةةةةةةبيع تلقي دروسةةةةةةه. ومنهم من يعتبر وجود درنامع تعليمي أو كتاب 

ا.اإلكتروني يقوم الطالب دتصةةةفحه و ا إلكترونيا ن هناك وجهة ولك ختبار نفسةةةه تعليما

دهذا الجانب فهي ترى أن التعليم اإللكتروني عبارة  نظر إلحدى الشةةةركات المهتمة

 عن هرم يقوم على قاعدة ثادتة وهذه القاعدة هي الفصول اإللكترونية.

 مفهوم التعليم اإللكتروني لدى شركة )آر أند آر(:  -
وجهة نظر شةةةةةةركة آر أند آر إريبيا فالتعليم اإللكتروني عبارة عن هرم يقوم 

ي ول اإللكترونية.فال يجوز أن نفكر دالتعليم اإللكترونعلى قاعدة ثادتة وهي الفص

ددون أن نجد حلوالا جذرية لمشةةةةةةةاكع أجهزة الحاسةةةةةةوب حيه أنها الوسةةةةةةيلة 

ا الدد من إيجاد وسةةائع متعددة لنقع الصةةوتيات  المسةةتخدمة في هذا المجالل وأيضةةا

 والمرئياتل والدد من وجود أجهزة خا ة دالعرض تؤدي الغرض ددون 
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لذلك قمنا في شةةةةةةركة آر أند آر إريبيا دإيجاد هذه الحلول  هظة.تكاليف دا

 وتوفير الوسائع المساعدة والمساندة حيه قمنا دالتركيز على أردعة محاور وهي:

نظام يضةةةةمن جاهزية واسةةةةتمرارية ألجهزة الطالب ويضةةةةمن عملها  -1

دشةةةةةةةكع سةةةةةةةليم ددون أعطال طوال العام مما يفسةةةةةةةح المجال للمعلم والطالب 

 اعع مع الدروا ددون توقف وتضييع للوقت.دالتف

أنظمة خا ةةة ومتميزة لنقع الوسةةائط المتعددة من مرئيات و ةةوتيات  -2

 ددون تشويش أو ضياع لجميع أجهزة الطالب.

نظام إكسسوارات تعليمية خا ة تساعد المعلم في إيصال المعلومات  -3

 إلى الطالب وفق أنظمة إلكترونية رقمية حديثة.

خاص يمكن المعلم من التحكم دالطالب ومراقبة شاشاتهم وده درنامع  -4

وداجتماع هذه األنظمة يتكون فصع  أي موضوع تعليمي إليهم والتفاعع معهم.

إلكتروني متكامع يمثع البيمة المناسةةةةةةةبة والمالئمة للتعليم اإللكتروني والقاعدة 

ة ييممادة تعلالثادتة التي من خاللها يسةةةةةةةتطيع المعلم والطالب التفاعع مع أي 

 سواء كانت معلوماتية أو مرئية أو  وتية.

وقد قامت شةةةةركة آر أند آر إريبيا دتصةةةةنيع تقنيات حديثة من أجهزة ودرامع 

خدم  عة على أرض الواقع دحيه ت هذه المحاور األرد تقوم على دلورة وترجمة 

 مايلي:دوتتمثع هذه األنظمة  التعليم اإللكتروني الشامع وتكون البنية التحتية له.

 ( جهاز كمبيوتر ددون قرص  لب. Diskless Systemنظام )  -1

 (.  Multimedia System)  نظام نقع الوسائط المتعددة -2

 (. Visual Presenterالكاميرا الوثائقية )  -3

من  هأو رير Top 20004إلدارة الفصةةةةةةةول اإللكترونيةةةة درنةةةامع  -4

 البرامع الخا ة دهذا الشأن.
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 عالمبحه التاس
 السبورة اإللكترونية

 تعريف اللوحة التفاعلية: 
 ،هي من أحـةةدث الوسائـةةـةةع التعليمية المستخدمة فـةةـةةـةةي تكنولوجيا التعليم

وهـةةةـةةةي نوع خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء الحساسـةةةـةةةة التفاعلية 

 التي يتم التعامع معها داللمــس. 

 ،تطبيقات متنوعة اشةةةة الكمبيوتر منويتم اسةةةتخدامها لعرض ما على شةةة

، في االجتماعــات والمؤتمرات والنـــدوات في الصــــف الدراسي وتستخدم

 نترنـــت.ي التوا ـــــع مــن خــــالل اإلفــــو وورش العمـــع

إرسـةةال مـةةـةةا تم وطباعـةةة  ،وهي تسمـةةـةةح للمستخـةةـةةـةةـةةدم دحفـةةظ وتخزيـةةن

ــن عن طريـق البريد اإللكتروني في ح ـ ـة عدم تمكنهم شرحه لآلخري ـ ـ ـ ن مال

 التواجـد دالمحيط. 

كما أنها تتمـةةةةةةةيز دإمكانية استخدام معظم درامع مايكروسوفـةةةةةةةت أوفيس 

ـار في درامع اإلود ـ ـ ـع مباشر إمكانية اإلدحـ نترنت دكع حرية مما يسهم دشكـ

في إثـةةةراء المـةةةادة العلمية من خـةةةـةةةـةةةالل إضافة أدعـةةةـةةةـةةةاد ومؤثرات خا ة 

ساعد في توسيع خبرات المتعلم وتيسير دنـةةةـةةةـةةةاء المفاهيم ودرامـةةةـةةةـةةةع مميزة ت

واستثـةـةارة اهتمـةام المتعلم وإشبـةـةاع حاجتـةـةـةه للتعلم لكونها تعـةـةـةرض المادة 

 دأساليب مثيرة ومشوقة وجذادة.

كما تمكن من تفاعـةةـةةـةةـةةع جميع المتعلمين مـةةـةةـةةع الوسيلة خالل عرضها 

ـة الفر ة لمشاركة ـ ـالل إتاحـ ـ ـدام  و لك من خـ ـ دعض المتعلمين في استخـ

 الوسيلة ويترتب على  لــــك دقاء أثـــر التعلم. 

  



98 

مما يـةةةةؤدي دالضـةةةةـةةةةـةةةةـةةةةرورة إلى تحسين نوعية التعلم ورفع األداء عند 

 التالميذ الطلبة أو المتدردين.

 تاريخ استخدام اللوحة التفاعلية:
ـــــع مــــن من قبع ك 1987ددأ التفكير في تصميم اللوحة الذكية في عام 

ديفيد مارتن ونانسي نولتون في إحـةةةةـةةةةـةةةةـةةةةـةةةةدى الشركات الكبرى الرائدة في 

ـاث ديات المتحدة األمريكية، وددأت األالوالوتكنولوجيا التعليم في كندا  ـ ـ ـ ـ ـ ح

م كان اإلنتاج الفعلي ألول لوحة ، ثـةةـةةـةةـةةدوى اللـةةـةةـةةوحة الذكية تتوا ععلى جـةة

 .1991ة من قبع شركة سمارت في عام  كي

 مكونات اللوحة التفاعلية:
عة أقالم ردأتتكون اللوحة الذكية من سةةةبورة ديضةةةاء تفاعلية تشةةةتمع على 

يتم تو ةةةةةةةيلها دالكمبيوتر ودجهاز الملتيميديا  ،إلكترونية ومسةةةةةةةاحة إلكترونية

، وفي حالة الرربة في اسةةةةتخدام النت ميتنع أو الفيديو كونفرنس هنا دروجكتر

 الكمبيوتر على اللوحة الذكية. نحتاج تركيب كاميرا مع

 البرامع التى تشتمع عليها اللوحة التفاعلية عند تحميلها على جهاز الكمبيوتر:

، قونتانيأمبيوتر سوي تظهر لنا الكعند تحميع درنامع اللوحة الذكية على 

 ترى شريط المهام ،سيستمحداهما ستظهر على الديسك توب واألخرى على الإ

عند الضغـةةـةةـةةـةةط  Smart board tools: يقونةأى اليمين ، ستجد علفي األسفع

 :ودة سوي يظهر لنا مردع يشتمع علىالموج ةيقونعلى األ

* البرامع الموجودة في اللوحة الذكية ومنها درنامع " النوت دوك" الذي 

يـةةةـةةةات حسب فيسمح دالكتادة ودإضافة الصوروتحريكها وتلوينها أو تغيير الخل

كن من سحب أي  ورة ألي تطبيق آخر من تطبيقات ، كما يمحاجـةةةةةةةة المعلم

 عندى  ورة موجـةةـةةـةةودة في درنامع النوت دوك المايكروسوفت دمعنى مثـةةالا 

 كسع من السهع عمع  لك والعكس  حيح .أررب في نقلها لبرنامع اإلو
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تسجيع كـةةةـةةةـةةةـةةةـةةةع ما يقوم ده المعلم * أيضا نجد "الريكوردر" ويستخدم ل

أو وضــــــع خــط تحت الكلمات  ،عمـع هاياليت مثالا  أثنــــاء الشــــر  من

ب دعض الصةةةةةةور من الكليةةب آرت أو جلةة ،مردعةةات ،رسةةةةةةم دوائر ،المهمةةه

 .. إلخ .نترنتاإل

ا  ـا تم تخزينه  * وهناك أيضا ـ ـ ـدم لعرض مـ ـ ـ ـ "الفيديو دالي" وهو يستخـ

ــــة أو لعـــرض أي أفــــالم يررب المعلم في  ا عرضهمن دروا مشروحـ

 .والتعليق أو الكتادة عليها

أي لوحةةةة المفةةةاتيح  On screen keyboard* كمةةةا يوجةةةد "الكيبورد" 

ـة اللوحة ـ ـ ـ ـة . ا من الطباعةالذكية " وهو يمكنن الموجودة على شاشـ ـ ـ ولوحـ

ـــة إلى حالمفاتيح هـــــذه تمكننا مـــن تحويـع الكتادـــة دخـــط اليـــد على اللو

باعة ط تمكننا من هنها نفس الكيبورد المتعاري عليأ، كما ـــــةكتادـــة مطبوعـ

 .الكلمات واألرقام والرموز

* أيضةةا من مميزات اللوحة الذكية "الفلوتنع تولز" والتى تمكننا من عمع 

ــوع معين " دحيه يتم  فوكس على  ورة كلمة ـ ـ خفاء كع ما على إأو موضـ

الشيء المـةةةـةةةـةةةـةةةراد الحـةةةديه  تركيز على spotlighted areaالشاشة وعمع 

، كمـــا إن الفلوتنع تولز تساعد في عمـــع هاياليت على دعض الكلمات عنـــه

 ، داإلضةةةافة إلىتي يررب المعلم في التركيز عليها، مسةةةح ما على الشةةةاشةةةةال

 .زات اخرى تختص دها الفلوتنع تولزممي

 يلم إلكترونأي ق * أما دالنسبـة " للكنترول دنال" فإنه يستخدم لتغيير لـون

لمميزات  ـةرونية داإلضافأو لتغيير حجم الخـط، أو لتغيير حجم المساحة اإللكت

 .أخرى

ا  شاشة سوي يظهر لك دوما  مردع من المالحظ أنه في حالة الكتادة على ال

 يحتوى على كع من:
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Camera / area capture button / print  يتـةةةةـةةةةـةةةةم الضغـةةةةـةةةةـةةةةط على

ـاتالكاميرا إ ا رربت  ـ ـ ـة  ،المكتودة على الشر  دحفظ المالحظـ ـ ـ ـ وفي حال

ـب هذه الجزئيــــة داخع الدرا يتم سحـ ةجزئيـــة معين selected areaحفظ 

اء في الباوردوينت أو دالنوت ـةةةةةا في المكان المرروب سوداإل بع لتخزينهـةةةةة

 طباعة . ةالرربة دطباعة الدرا نذهب أليقون، وفي حالة دوك

 :لكمبيوتر التى يمكن اسةةةةةةةتخةةةدامهةةةا مع اللوحةةةة التفةةةاعليةةةةتطبيقةةةات ا

من الممكن استخـةةةدام أي تطبيق من تطبيقـةةةـةةةات الكمبيوتر عن طريـةةةق اللمس 

 لخ.إنترنت .... ، درامع اإللى سبيع المثـال الباوردوينت، اإلكسع، الووردع

د عن ةواألخطاء الشةةةائع ،أول ما يجب عمله عند اسةةةتخدام اللوحة التفاعلية

 ة دعد تحميع درنامع اللوحة الذكيـةةةةةةةةةةةةةة علىأول ما يجب عمل :تخدامهااسةةةةةةة

 ةقونيأاألورينت في  ةغط على خانالضةةةب، فالكمبيوتر هو عمـةةةةةةةةةع أورينتيشةةةن

السةةةةمارت دورد تولز سةةةةوي تظهر لنا شةةةةاشةةةةة ديضةةةةاء تظهر فيها عالمات 

ما علينا سـةةةـةةةـةةةوى الضغط عليها  red symbols crossesكروسس حمـةةةـةةةراء 

كافة تطبيقات  ى كع الكروسةةةةةةةس الحمراء وهنا نبدأ اسةةةةةةةتخدامها معحتى تنته

كثر البرامع المسةةتخدمـةةةةةةةةة من قبع أ، ومن المالحظ أن المايكروسةةوفت أوفس

ها ئـةةةةةةح والتنقع دينالمعلمين هو درنامع الباوردوينت حيه يتم عرض الشـةةةةةةرا

فوكس  معلكترونية وعـةةدام األقالم اإل، والكتادة على الشرائح داستخـةةداللمـةةـةةس

اء ته على الشةةةرائح دعد انتهداسةةةتخدام الفولوتنع تولز وحفـةةةةةةةةةظ كع ما تم كتاد

 .الشر 

 :تعرض على الكمبيوتر يالكتادة على مقاطع الفيديو الت

داستطاعة المعلم استخدام خا ية الكتادة على أي مقطع من مقاطع األفالم 

مكان داإلأنه  الير حتىالتعليمية سواء كان يستخدم الفيديو دالير أو كويك تايم د

 فالم ديفيدي داليرز.أالكتادة على 

 أهم مميزات استخدام اللوحة التفاعلية:
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المعلـةةـةةـةةـةةم الملم داستخـةةدام تطبيقات الكمبيوتر سيوفر الكثير  توفير الوقت:

ـة التعليميةإ من الوقت والمجهـود في ـ ـ ـاج الوسيل ة ، على سبيع المثال في مادنت

يبحه  يلمعلم يستخدم البطاقات والصور لعرض الكلمات والتاللغة اإلنجليزية ا

عنها في المجالت وفي درامع الكليب آرت في الكمبيوتر ومـةةةن ثم يلصقها على 

دطاقات أو فـةةةةةالش كارد الستخـةةةةةـةةةةةـةةةةةدامها في عرض المادة العلمية كما يوفر 

، رلعلوم يحتاج المعلم لمجسمات و وفي مادة او ،وسيلــة حائــط لدرا دكاملة

ألمور تأخذ الكثير من وقت وكع هـةةـةةـةةذه ا ،وفي االجتماعيات يحتاج لخرائـةةـةةط

المعلم سوى  ى، إال أنه في حالـةةةةةـةةةةةـةةةةةة استخدم اللوحة التفاعلية ما علـةةةةةـةةةةةالمعلم

تادة الكلمـةةةةـةةةةة المراد الضغـةةةةـةةةةط على درنامع النوت دوك وإدراج الصورة أو ك

ـا ـ ـ ـا كـان إ، ودشرحهـ ـة إ ا مـ ـ ـ ـ نترنت الدخول دشبكة اإل متصالا مكانه دسهول

له ماليين الصةةةةةةور أو الخرا دالةدرا إلى موقع الجوجع لتظهر  طة  ئط المرتب

. وال يخفى علينا التكلفـةةـةةـةةة المادية للوسائـةةـةةـةةع التعليمية التى  هالمـةةـةةراد شرح

لوحة ، لذا داستخدامنا العام والتي قـــد يكلف فيها طلبتةيحتاج لها المعلم كــــع 

ية سوي نتخلص من مشكلة كثــرة الوسائــــع التعليميــة المستخدمة ويتم التفاعل

هي و التركيز على اسةةةةةةتخدام وسةةةةةةيلة واحدة  ات فعالية في عملية التدريس أال

" توفر  On screen keyboard. كما أن خا ةةةةةية " اللوحة الذكية أو التفاعلية

عة فبمجرد الكتادة أثناء الطبا تبقى كما هيالوقـةةـةةت في البحـةةـةةـةةـةةه عن حري 

 داإل بع أو دالقلــم اإللكتروني يتحول خط اليد لكتادة مطبوعة.

دإمكاننا حع مشةةةكلة نقص كادر  حع مشةةةكلة نقص كادر الهيمة التدريسةةةية:

فال  ،الهيمة التدريسةةةةية كع عام من خالل تطبيق الفصةةةةول الذكية في مدارسةةةةنا

أو المعلميـةةةـةةةن في  يخلو عام دراسي من وجـةةةـةةةـةةةود نقص في أعداد المعلمات

دعض التخصصات ولو تم توفير هذه التقنيـةةةةةةـةةةةةةة في مدراسنا أو في المدارا 

 ة.لما عانينا من هذه المشكلة المزمن ،التي تعاني من نقص في الهيمة التدريسية
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لمتعلمين ونـةةةرد هنـةةةا لنقـةةةول نه الدد من تفاعع المعلم مع اإوقد يقول البعض 

ـــا على اللوحة الذكية هي من النوع الحســاا دحيه يتم تثبيته تين الكاميرات الإ

أن أي طالـةةةب يمكنـةةةه طـةةةر  أي سـةةةؤال علـةةةى المعلم أثناء الشـةةةـةةةـةةةر  حيه أن 

مكن أن يتنقع معلم يالكاميرات تتحـةةةةةةةةةةرك تجاه من يررب في طر  السةةةةؤال، و

نقص في معلم مادة اللغـةةةةةةةةة  من فصةةولـةةةةةةةةـةةةةةةةةه فلو كان لدينا مثالا  المادة دين كع

يزية في أحد المدارا فبإمكانه أن يدخـةةةةةةةةع لفصةةةع )أ( في مدرسةةةتة دحيه االنجل

 من نقص يرى تعانيتادعه طلبة فصع )ب( وطلبة فصـةةةـةةةع )ج( في مدرسـةةةة أخ

هذا دحيه يتواجد المعلم في جميع هذه الفصةةول وفق جدول  ،في الهيمة التدريسةةية

 منظم.

ن اعلية منسةةةتطيع داسةةةتخدام اللوحة التف تسةةةجيع وإعادة عرض الدروا:

تسةةةةةةةجيع وإعادة عرض الدروا دعد حفظها ومن ثم عرض الدروا للطلبة 

نت نتريميع عن طريق اإلداإل هرسةةةالإأو  ،لهم الغائبين أو طباعة الدرا كامالا 

 ودالتالي لن يفوت أي طالب متغيب أي درا.

قنية اللوحـةةةةةـةةةةةة م ميزة تعزز من أهميـةةةةةـةةةةةة استخـةةةةةدام تهأ التعلم عن دعد:

مكانية اسةةةةتخدامها في التعلم عن دعد داسةةةةتخدام خا ةةةةية الفيديو إالتفاعلية هي 

كونفرنس أو النةةت ميتنع والتى تمكننةةا من عرض دعض النةةدوات والورش 

 نترنت.لدول المختلفة عن طريــق شبكة اإلوالمؤتمرات دين ا

تطوير نةةةه ال رنى لكةةةع تردوي يريةةةد الإالدةةةد من أن نؤكةةةد على القول 

ستخدام كع ما هو جديد في اال وتقديم هواالرتقاء دعمل فضع ألدنائه الطلبة من ا

 لخ.إ ...مجال تكنولوجيا التعليم 
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 المبحه العاشر
 التعلم اإللكتروني والتعليم عن دعد 

 تجارب عالمية
 مقدمة:

دالتعليم عن  ما يعري  ية  ددا دالظهور مع  عد  ددأ مصةةةةةةةطلح التعليم عن د

سلة حيه يراسع الطالب الجامعة فت رسع له كتبا وأشرطة دعد أن طريق المرا

يدفع ثمنها دحوالة دريدية ولكن مع تطور أسةةةاليب ووسةةةائع االتصةةةال تغيرت 

ا  وأ ةةةةةبح داإلمكان الحصةةةةةول على شةةةةةهادة أكاديمية أو حتى  الصةةةةةورة تماما

 تحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه دواسطة التعليم عن دعد. 

ا يا منذ ممة عام تطانالتعليم عن دعد فكرة عالمية قديمة نشةةةةةأت في دري قريبا

نات في السةةةةبعيسةةةةتراليا وريرها من دول العالم. فألى أمريكا وكندا وإوانتقلت 

من القرن العشةةةةةةةرين أي دعد إنشةةةةةةةاء الجامعة المفتوحة في دريطانيا ظهرت 

ا لظهور  "أنظمة التعليم والتدريب المرتبطة دالحاسةةةةةةةوب" وكان  لك سةةةةةةةادقا

الشةةةخصةةةي في مطلع الثمانينات  الحاسةةةوب الشةةةخصةةةي، ودظهور الحاسةةةوب

تعززت هذه األنظمة وانتشرت، وفي مطلع التسعينات تطورت أكثر لتستخدم 

ومع تزايد االهتمام دشةةةةةةبكات المعلومات في الثمانينات ،المتعددة" "الوسةةةةةةائط

والسةةعي نحو اسةةتخدامها واالسةةتفادة منها، انتشةةرت في اآلونة األخيرة العديد 

الدراسةةةةةة و ؤسةةةةةسةةةةةات التي تتيح فر ةةةةةة التعليمالمو المعاهدو من الجامعات

ي تعد قع التالطلبة في مختلف التخصصات، و لك عن طريق المواو للدارسين

ا   نترنت. اإل ىلهذا الغرض عل خصيصا
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إن التعليم اإللكتروني هو طريقة للتعليم داسةةتخدام آليات االتصةةال الحديثة 

سةةةومات، من حاسةةةب وشةةةبكاته ووسةةةائطه المتعددة من  ةةةوت و ةةةورة، ور

وآليات دحه، ومكتبات إلكترونية، وكذلك دوادات اإلنترنت سواءا كان عن دعد 

أو في الفصةةع الدراسةةي فالمهم هو اسةةتخدام التقنية دجميع أنواعها في إيصةةال 

 المعلومة للمتعلم دأقصر وقت وأقع جهد وأكبر فائدة. 

والدراسةةةةةة عن دعد هي جزء مشةةةةةتق من الدراسةةةةةة اإللكترونية وفي كلتا 

الحةةالتين فةةإن المتعلم يتلقى المعلومةةات من مكةةان دعيةةد عن المعلم )مصةةةةةةةةدر 

 المعلومات(. 

 المطلب األول
 (1)تجارب الدول الغردية ودعض دول العالم في التعلم عن دعد

 وفيما يلي دعض أشهر هذه التجارب والتي منها: 

 المملكة المتحدة: -1 
م أنظمة التعل م اإللكتروني، المملكة المتحدة من الدول المتقدمة في اسةةةتخدا

ا  ومن  لك  وللحكومة البريطانية دور دارز في اإلشةةةةةةةراي على التعليم عموما

 التعليم الجامعي. 

 Higher Education Fundingنجلترا إأعدت هيمة دعم التعليم العالي د

Council for England (HEFCE)  سةةةةةةةتراتيجيةةة للتعلم اإللكتروني اخطةةة

 كبرنامع 2002أنشمت عام  Interactive University. للعشر سنوات القادمة

  

                                                 
1  nternet Education Conference Sixth International I 2007Learn-ICT 

كلية "التعليم عن دعد ُيعد الخيار االسةةتراتيجي  " يعد. سةةامي دن  ةةالح الوك،د. عبيد سةةعد فارا 

 لرياض ،المملكة العردية السعودية.ا، جامعة الملك سعود –علوم الحاسب والمعلومات 
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 Scottishو Heriot-Watt Universityمشةةةةةترك دين جامعة هيرتوات  

Enterprise وير االقتصاد المحلي في اسكتلنداوهي هيمة تط. 

ويدير البرنامع فريق يجمع دين النواحي األكاديمية والخبرة االقتصةةةةادية، 

ا له الدعم لتكون الجامعة  وقدم ا. متميزاا  نمو جا  دوليا

دالطالب في كع  ندا  وتقوم الجامعة دردط الجامعات المتميزة في اسةةةةةةةكتل

ا إدحيه يتم نقع جميع المقررات لهم أنحاء العالم  يس )عن دعد( وتدر لكترونيا

المقررات النظرية مباشةةةرة دالطريقة التقليدية من خالل أسةةةاتذة في دلد الطالب 

 انيا. دون الحاجة ألن ينتقع لبريط

دولة في العالم يدرا دها اآلن أكثر من  20شةةةةةةمع التعاون اآلن أكثر من 

ألف طالب وطالبة، ويتم التدريس في الوقت والمكان المناسةةةةةةةب للطالب  60

( وخةةدمةةة المجتمع Context( واإلطةةار )Contentدةةالتركيز على المحتوى )

(Community.) 

    :ماليزيا -2
م خطة تقنية 1996اليزية للدولة في عام وضةةةةعت لجنة التطوير الشةةةةامع الم

 Visionشةةةةةاملة تجعع البالد في مصةةةةةاي الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة )

( ومن أهم أهداي هذه الخطة إدخال الحاسةةةةةةب اآللي واالرتباط دشةةةةةةبكة 2020

اإلنترنت في كع فصع دراسي من فصول المدارا. وتسمى المدارا الماليزية 

(، Smart Schoolsالفصول الدراسية " المدارا الذكية" ) التي تطبق التقنية في

وتهدي ماليزيا إلى تعميم هذا النوع من المدارا في جميع أرجاء البالد. أما فيما 

يتعلق دالبنية التحتية فقد تم ردط جميع مدارا وجامعات ماليزيا دعمود فقري من 

يرة لخدمة ومات الكبشبكة األلياي البصرية السريعة والتي تسمح دنقع حزم المعل

 نقع الوسائط المتعددة والفيديو.

 كندا: - 3 

  



106 

أتت لكتروني والتعليم عن دعد، وا من الدول الرائدة في التعلم اإلتعتبر كند

ليمية. التع االحاجة لهذا النوع التعليم التسةةةةاع رقعة الدولة واختالي مسةةةةتوياته

مةةدن وأوجةةدت لهةةذا اهتمةةت الحكومةةة دشةةةةةةةبكةةات الردط دين المةةدن وداخةةع ال

ا  ا  مشروعا  لهذا الغرض. وطنيا

ددأت اللجنة االسةةةةةةتشةةةةةةارية للتعلم اإللكتروني دبرنامع أطلقت عليه اسةةةةةةم 

)طفرة التعليم االلكتروني في الكليات والجامعات: التحدي الكندي(. يركز هذا 

المشروع على تسريع استخدام التعلم اإللكتروني في التعليم العالي عن طريق 

ليم لكترونية في مؤسةةةسةةةات التعورفع كفاءة البرامع التعليمية اإلة زيادة المرون

 متميزاا لةةدمع التعلم اإللكتروني في التعليم تعتبر كنةةدا مثةةاالا  العةةالي الكنةةديةةة.

 العالي.

 ألمانيا: – 4  
ا  للردط الالسةةةةلكي دين الوحدات التعليمية،  متطوراا  تمتلك ألمانيا مشةةةةروعا

يع وسةةةةةائع التعليم الحديثة عبر تلك ومن ضةةةةةمن مهام  لك المشةةةةةروع تشةةةةةج

الشةةةةةةةبكات، وقد تم ردط تلك الشةةةةةةةبكة دشةةةةةةةبكات عالمية تهيئ المجال لتبادل 

 المعلومات فيما دينها.

من ضةةةةمن المشةةةةاريع األلمانية الناجحة، االسةةةةتفادة من تلك الشةةةةبكات في 

توفير المعلومات الوظيفية وهو ما تم تطويره ليشةةةةةةةمع التعليم عن دعد. التعلم 

ا اإل ن أإال  افة السكانية وتقارب المدن،في ألمانيا نتيجة الكث لكتروني ليس شائعا

 استخدامه لتعليم الكبار تجردة رائدة تلفت األنظار.

 السويد:-5  
ا   لكتروني، فهيفي مجةال التعلم اإل تعتبر السةةةةةةةويةد من أكثر الةدول تقةدمةا

من الدول في  اا تمتلك دنية تحتية قوية وتسةةةةتخدم تقنيات عالية وقد سةةةةبقت كثير

 هذا المجال لهذا تعتبر رائدة وقيادية في هذا المضمار.
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ا  ما ما يدالتعلم اإل كبيراا  تهتم الحكومة اهت دي، لكتروني وتطوير التعليم التقل

م، هذه 1999وأوكلت المهمة للهيمة السةةويدية للتعليم عن دعد التي أنشةةمت عام 

مسةةةةةةتمر. في الكليات والتعليم ال لكتروني والتعليم عن دعدلهيمة تدعم التعلم اإلا

 كلية وجامعة. 31ويتبع لها 

 المطلب الثاني
 تجارب الدول العردية في التعلم عن دعد

ما عد  ية وفي مقدمة هذه  التعلم عن د لدول العرد زال حديه الوالدة في ا

ا   الدول هي: مصةةةةةر ولبنان والجامعة االفتراضةةةةةية في سةةةةةوريا. وهناك أيضةةةةةا

نفذ والتي ت من الكويت والسةةةةعودية وريرهما ع  وحة في كالجامعة العردية المفت

 منهجية الجامعة البريطانية المفتوحة.

 الواقع العردي الراهن دين الطموحات واآلمال:
دع وفي دعض األحيان خطيرة، وهذه  بة لآلمال،  بدو مخي فإن الحقائق ت

 عينة منها: 

د نما عدد أولى سةةةةةمات مجتمع المعلومات هي االتصةةةةةالية العالية، وق -1

المرتبطين دشةةبكة اإلنترنت العالمية دوتيرة مذهلة فاقت كع التوقعات حتى دلغ 

ا، في حين دلغ عةةةدد العرب المرتبطين  729.2عةةةددهم هةةةذا العةةةام  مليونةةةا

ا  10.5داإلنترنت  من مجموع المسةةتخدمين وهذه  %1.3أي ما نسةةبته  1مليونا

نسةةةبة لسةةةكان العالم.أما دا النسةةةبة أقع دأردع مرات تقريبا من نسةةةبة العرب إلى

ا  لعدد المضيفات األساسية ل ا  54143 نترنت في العالم فقد دلغ إجماليا  ،مضيفا

 وكان نصيب 
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مرة  19.2وهذه النسبة أقع دـةةةةةةة  %0.26أي ما نسبته  145العرب منها 

 .(1)من نسبة العرب إلى سكان العالم

مات مجتمع ال -2 لة في ثاني سةةةةةةة عا رناء إمعلومات هي المشةةةةةةةاركة الف

ا  ل حصةةةةةةةاءات المعتمدة فقد دلغ عدد المواقع العردية  المحتوى الرقمي، ووفقا

ا  9216مةةةا يقرب من  2001المحليةةةة حتى نهةةةايةةةة عةةةام  ، دمةةةا يمثةةةع موقعةةةا

بالغ  0.026% عالمية ال ية ال مليون موقع،  36من إجمالي عدد المواقع المحل

  (2)لعالم. / مرة من نسبة العرب إلى سكان ا192وهذه النسبة أقع دـ /

ن نسةةةبة األميين إثاله سةةةمات مجتمع المعلومات هي نشةةةر المعرفة، و -3

،  لك أن البلدان العردية دخلت القرن الحادي %45دين البالغين ما تزال نحو 

والعشةةةةةرين مثقلة دسةةةةةبعين مليون أمي رالبيتهم من النسةةةةةاء، وإ ا نسةةةةةبنا عدد 

أعلى  ، وهو معدل%25لى األميين إلى مجمع السكان سنجد أن النسبة تصع إ

ونسةةةةةةبة األمية في  ،من المتوسةةةةةةط العالمي وحتى من متوسةةةةةةط البلدان النامية

 . (3)(%45)مقارنة دالنسبة العردية  %5إسرائيع دين البالغين تقدر دـ 

حه العلمي،  -4 مات مجتمع المعلومات هي دعم التطوير والب رادع سةةةةةةة

ن ع ير في البلدان العردية يزيدنالحظ أن عدد العلماء العاملين دالبحه والتطو

أمثالهم في إسةةرائيع دخمسةةة أضةةعاي، ولكن هذا العدد المطلق إ ا نسةةبناه إلى 

سكان في البلدان العردية، يصبح  سكان، فهو أقع  0.35عدد ال في األلف من ال

 من 
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 ل عبد العزيز األحمدي نائب رئيس شركة ))شباك الخير(( :راجع مقا   2

 http://wwwmafhoum.com/press3/88t42-files/14,3,2002,013.htm 
 .عبد المجيد الرفاعي (4) راجع مقال إدراهيم الماجد دعنوان )) أين مواقع اإلنترنت العردية (( 3

 .2002العرب أمام مفترقات الزمن واإليديولوجية والتنمية، دار الفكر، دمشق، 

http://global-reach.biz/globa.stats/index.php3
http://global-reach.biz/globa.stats/index.php3
http://wwwmafhoum.com/press3/88t42-files/14,3,2002,013.htm
http://wwwmafhoum.com/press3/88t42-files/14,3,2002,013.htm
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في األلف من السةةكان( وأقع دعشةةر مرات  0.8نصةةف المتوسةةط العالمي )

 .األلف من السكان (في  3.8رائيع )من مستوى إس

 %0.2-0.1سةةبته يوازي إنفاق البلدان العردية على البحه والتطوير ما ن

 (%1.4، وهو أقع دسةةةةةبع مرات عن المتوسةةةةةط العالمي )من الناتع اإلجمالي

 (. %2وأقع دعشر مرات على األقع عن المعدل اإلسرائيلي )

والنفا  خامس سةةةةةةةمات مجتمع المعلومات هي إتاحة التعليم المتطور  -5 

عليم تإلى الثقافة والمعرفة والتقنيات الحديثة لجميع أفراد المجتمع وقد حقق ال

ل النصةةةةةف الثاني من القرن يجادية ملموسةةةةةة خالإفي البلدان العردية خطوات 

دنسةةب متسةةارعة حتى التسةةعينيات وقد زاد عدد  ل فزاد عدد المتعلمينالعشةةرين

ا مليون 31الملتحقين دمراحع التعليم الثالث من   56 إلى ما يقارب 1980عام  ا

ا   . 1995عام  مليونا

ويؤكةةد المختصةةةةةةةون وجود تةةدهور في مسةةةةةةةتوى التعليم العردي دةةدأ في 

الثمانينات وتبلور في التسةةةةةةةعينات وهذا التدهور ناتع عن الزيادة الكبيرة في 

عدد الملتحقين مقادع انخفاض اإلنفاق على التعليم إ  يبلغ نصيب الفرد العردي 

للفرد في البلةةدان  دوالراا  1500للفرد مقةةادةةع  دوالراا  340سةةةةةةةن التعليم في 

 . (1)المصنعة

السةةمة السةةادسةةة لمجتمع المعلومات هي النمو االقتصةةادي المعتمد على  -6

م وإ ا عدنا إلى لغة األرقا ،ما يدعى داقتصاد المعرفة وهو التكنولوجيا المتطورة

 324.2 العردية هو مالي لكع الدولواإلحصةةاءات سةةنجد أن الناتع القومي اإلج

دما في  لك البترول، أما إ ا اسةةةةةةتثنينا البترول فان هذا  1997مليار دوالر عام 

مليار دوالر ودذلك يكون الناتع اإلجمالي لمجموع  230الناتع ينخفض إلى نحو 

البلدان العردية دما فيها البلدان النفطية أقع من ناتع دولة  ةةةةغيرة كهولندا وعدد 

 بلدان العردية مليون نسمة أي أقع دعشرين مرة من عدد سكان ال15.6انها سك

  

                                                 
  .2001العرب في مواجهة إسرائيع: فارق العلم والتقانة، إدريع  .نادر فرجاني 1
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يطاليا وخمس ناتع فرنسةةةةا، والحقيقة أن العرب دشةةةةكع إوأقع من ثله ناتع 

عام فقراء حتى لو حسةةبنا معهم الدول النفطية والسةةبب هو أن االقتصةةاد العالمي 

مواد ويبخس ثمن ال اليوم يمنح أعلى قيمة مضةةةةةةةافة لناتع التكنولوجيا المتقدمة

 األولية والصناعات التحويلية البسيطة. 

اسةةةةةةةتراتيجيات المنظمة العردية للثقافة والعلوم في التعليم والتعلم عن  -7

  :دعد

دةةةادرت المنظمةةةة العرديةةةة للثقةةةافةةةة والعلوم إلى  ةةةةةةةيةةةارةةةة جملةةةة من 

 :االستراتيجيات الوطنية

 .كاالستراتيجية العردية للمعلوماتية -

 التعليم العالي في الوطن العردي. تيجية العردية لتطويراالسترا -

 .االستراتيجية العردية للتعليم عن دعد -

 .االستراتيجية العردية للمعلومات في عصر اإلنترنت -

 .(1)االستراتيجية العردية لنشر الثقافة العلمية والتقنية - 

 عد:العائد االقتصادي واالجتماعي لالستثمار في التعليم عن د -8

يعد االستثمار في رأا المال البشري من أهم مصادر النمو االقتصادي، 

حيه ردطت الدراسةةات االقتصةةادية تحقيق نمو اقتصةةادي مسةةتمر داالسةةتثمار 

د، دريب التقليدي والتعليم عن دعفي رأا المال البشةةةةري من خالل التعليم والت

وقد ركزت نظريات النمو االقتصادي الحديثة على أهمية االستثمار في التعليم 

للنمو االقتصادي، ودعت إلى االستثمار فيه دجميع مراحله لتحقيق عائد مرتفع 

 لالقتصاد المحلي ونمو اقتصادي مستمر. 

  

                                                 
ة، ياالسةةةةتراتيجية  العردية للمعلوماتية االجتماع العردي دشةةةةأن االسةةةةتراتيجية العردية للمعلومات 1

(، الكسةةةةةةو دالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخا  القرار دمجلس 5/11/2002-2القاهرة 

 الوزراء في جمهورية مصر العردية
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ذه بر مدى توافق هوقد أثبتت الدراسةةةةةةةات التطبيقية التي حاولت أن تخت

نة من دول العالم؛ أن هناك النظريات مع الواقع الفعلي داسةةةةةةةتخدام ديانات لعي  

عالقة ايجادية دين تحقيق معدالت نمو مرتفعة واالسةةةةةةةتثمار في التعليم. وفي 

ة نمحاولة لتحديد نسةةةةةبة مسةةةةةاهمة التعليم في الدخع المحلي اإلجمالي للفرد لعي  

من مصادر  %75وجد أن التعليم يساهم دحوالي من عدة دول نامية ومتقدمة، 

الدخع، وهي نسةةبة أعلى من مسةةاهمة رأا المال العيني )اآلالت والمكائن...( 

. وددراسةةةة تجردة دول جنوب شةةةرق آسةةةيا فإن هذه (1)%38والتي لم تتجاوز 

الدول، والتي تتمتع دمعدالت نمو مرتفع، اهتمت منذ البداية دتنمية رأا المال 

ذي احتع مركز الصةةةدارة دين األهداي التنموية األخرى، ومن أهم البشةةةري ال

ثانوي  مالمح هذه التنمية تركيز التمويع العام المحدود لمرحلة التعليم فوق ال

على المهارات الفنية، ولم تغفع هذه الدول مبدأ االستفادة من التجارب المتميزة 

 ألداء المرتفعلآلخرين حيه اسةةةةتوردت دعض االقتصةةةةاديات األسةةةةيوية  ات ا

ا   خدمات تعليمية على نطاق واسةةةةةةةع، وخا ةةةةةةةة في المجاالت المتطورة مهنيا

ا، وكانت محصلة هذه السياسات قاعدة رأا مال دشري عريضة موجه  ةوتقنيا

ا  ا  فنيا مع التنمية االقتصادية السريعة. كما ساهمت سياسات  جيداا  تتناسب تناسبا

ع ق المزيد من العدالة في توزيالتعليم في االقتصةةةةةةةاديات األسةةةةةةةيوية في تحقي

الدخع، ونتيجة لهذا االسةةةةةةةتثمار في التعليم فقد اسةةةةةةةتطاعت هذه الدول تحقيق 

معدالت نمو مرتفعة وأن ترفع مسةةةةتوى دخع الفرد وتخفض نسةةةةبة الفقر على 

 الررم من عدم توفر الموارد الطبيعية. 

ى عائد لوقد أتت التقنية الحديثة وثورة المعلومات لتسةةةةةةةاهم في تحقيق أع

 للتعليم دأقع التكاليف الممكنة؛ فمعدل العائد على التعليم عن دعد تجاوز

  

                                                 
 -النظام األمثع للتعلم اإللكتروني والتعليم عن دعد للتعليم الجامعي دالمملكة العردي ة  السةةةةةةعودي ة 1

 .التعليم العاليتقرير وزارة  –نسخة نهائية محك مة -الجزء الثاني
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. كما أن التعليم عن دعد %500كما في تجارب دعض الشةةةةركات الدولية  

لذا نجد أن الدول  (1)من الوقت مقارنة دالتعليم التقليدي %40يوفر أكثر من 

ررم أن عن دعد، وعلى ال الصناعية في طليعة الدول التي استثمرت في التعليم

 كبر ويسةةةةاعدها على تجاوز العقباتأالتعليم عن دعد يحقق للدول النامية فوائد 

 التي تعاني منها. 

ونظراا لخصو ية التعليم عن دعد وتناقص التكاليف المتوسطة الكلية مع 

كع طالب يتم قبوله وإمكانية تجاوز الحدود الجغرافية، فإن الدول التي تستثمر 

سةةوي تكتسةةح السةةوق وسةةتصةةعب المنافسةةة على الداخلين الجدد لهذا  والا فيه أ

  السوق.

ا إ ا و ن الفوائد المباشرة ورير المباشرة من التعليم عن دعد اقتصاديا  اجتماعيا

ا، يمثع التأخر في االسةةةةتثمار فيه خسةةةةارة وطنية  تجعع منه خياراا اسةةةةتراتيجيا

 .(2)يصعب تالفيها في المستقبع

                                                 
هـةةةةةةةة(. المدرسةةة اإللكترونية:  مدرسةةة 1423المحيسةةن، إدراهيم وهاشةةم، خديجة دنت حسةةين ) 1

المسةةتقبع " دراسةةة في المفاهيم والنما ج " . ورقة عمع مقدمة لندوة مدرسةةة المسةةتقبع. جامعة 

 هـ. 17/8/1423-16الملك سعود. كلية التردية . 
تعلم اإللكتروني من التخطيط إلى التطبيق. ورقة عمع هـةةةةةةةةةةةة( ال1425محمود ) مندورة، محمد 2

مقدمة للقاء الدوري الثاني ألعضةةةةةاء المجلس التنفيذي المنعقد دددي في دولة اإلمارات العردية 

 م. مكتب التردية العردي.2004مايو 26رديع األول الموافق  27المتحدة دتاريخ 
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 عشر الحادي  المبحه
 اقتصاديات التعليم اإللكتروني

لكتروني أحد الفروع الحديثة في علم يعد موضةةةوع اقتصةةةاديات التعليم اإل

ة لتنامي نتيجاقتصةةةةاديات التعليم والذي يعد ددوره أحدث فروع علم التردية، و

لكتروني في مؤسةةسةةات التعليم العالي عن دعد،سةةنحاول في اسةةتخدام التعليم اإل

دواسةةةةةطة شةةةةةبكة االتصةةةةةاالت  ما إ ا كان التعليم والتعلم هذه الدراسةةةةةة معرفة

أرخص أم أرلى من طرق التعليم التقليةةديةةة التي تتم  (Web، الويةةب)العةةالميةةة

مواجهة مع المعلم داخع الصةةف الدراسةةي، وما الذي يجب اعتباره في حسةةاب 

تعليم يات الالتكاليف واألردا . سةةنقتصةةر الحديه في هذه الدراسةةة من اقتصةةاد

ألنه األكثر انتشةةةةةاراا  On Line Learningكتروني على التعليم المباشةةةةةر لاإل

ا في نظام التعليم عن دعد،او وعلى أسةةةةةةةاسةةةةةةةه تطور التعليم  ألنجح اسةةةةةةةتخداما

ومعظمه يتم عن  Global Learning ما يسمى دالتعليم الكوني االفتراضي أو

 . Browserطريق مستعرض 

رفع مسةةةةةةةتوى الكفةةايةةة روني اقتصةةةةةةةةاديةةات التعليم اإللكتمن هةةدي إن ال

ات التوظيف األمثع ل مكاني من خالل ي مجال التردية والتعليم،تصةةةةةادية فاالق

، وتنويع مصةةادر التمويع ضةةمان الجودة وزيادة الموارد مع وترشةةيد التكاليف

ثمار والمسةةةةاهمات عمليات االسةةةةت للمشةةةةروعات التردوية والتعليمية من خالل

سةةةةات االقتصةةةةادية والتقييم االقتصةةةةادي دهدي لدرااوإجراء  ،الخيرية وريرها

  والخارجية. الداخلية رفع الكفاءة
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 :(1)مهام اقتصاديات التعليم اإللكتروني 
سةةةةتراتيجيات والسةةةةياسةةةةات والبرامع إعداد الخطط التي تتضةةةةمن اال - 1

لى ع المحققة ألهداي اقتصاديات التعليم و لك في إطار خطط الوزارة والعمع

 . ادهاتنفيذها دعد اعتم

إعداد الدراسةةةةةةةات والبحوث االقتصةةةةةةةادية التردوية التطبيقية الكفيلة  – 2

  .دتحقيق الكفاءة االقتصادية والتعليمية وتنمية موارد الوزارة وترشيد نفقاتها

العمع على تفعيع الشةةةةةةراكة مع القطاع الخاص ل سةةةةةةهام في شةةةةةةتى  -3

عود المشتركة ودما ي مجاالت االستثمار التعليمي الممكنة التي تحقق المصالح

 للوزارة من عائدات مالية إضافية أو تمويع لمشاريعها . 

اقترا  الطرق واألسةةةةةةةاليب الهادفة لتنمية الموارد التعليمية من خالل  -4

إحياء العمع دمبدأ )الوقف اإلسةةةةةةةالمي( على التعليم لدى  ،الهبات والتبرعات

  .ومتادعة تنفيذها وتقويمها ،أفراد مجتمعنا المسلم

وضع البرامع واآلليات والضوادط التي تساعد إدارات التردية والتعليم  -5

دالمناطق والمحافظات ومديري التعليم ومديرات المدارا على تنمية الموارد 

وتقليع الهدر التردوي وتشةةجيع مشةةاركة األهالي في دعم الصةةندوق المدرسةةي 

 و ندوق إدارة التعليم .

فعيع الخصةةةةةخصةةةةةة في القطاع التعليمي وضةةةةةع البرامع الهادفة إلى ت -6

 دالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية دذلك .

ا وعمالا في كافة أجهزة الوزارة  -7 نشةةةر ثقافة االقتصةةةاد التعليمي مفهوما

 صادي في اتخا  القرار التردوي.والتوعية دأهمية البعد االقت

  

                                                 
 .1م/، ص2007تقى التخطيط والتطوير، شباط /م. حسن فردان، اقتصاديات التعليم اإللكتروني، مل 1
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تعليم االسةةةةةةةتفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال اقتصةةةةةةةاديات ال -8

ده في الندوات  ىنشةةةره المطبوعات المتخصةةةصةةةة وما يو ةةةومتادعة كع ما ت

 صة في مجال اقتصاديات التعليم.والمؤتمرات المتخص

نشةةةةةةةاء نظام معلومات آلي يتم من خالله تجميع وتبويب وحفظ كافة إ -9

 اعد اإلدارة في أدائها لمهامها.المعلومات والبيانات التي تس

 خرى تكلف دها في مجال اختصا ها.القيام دأي مهام أ -10

  Definition of Economicsتعريف علم االقتصاد :

 :هناك تعريفات عديدة لعلم االقتصاد
يبحه االسةةةةةةةتخدامات المتعددة للموارد "علم اجتماعي  فقد يعري دأنة -

الحاضةةةر والمسةةةتقبع دين  االقتصةةةادية إلنتاج السةةةلع وتوزيعها لالسةةةتهالك في

 ".أفراد المجتمع

 ثالثة عنا ر:التعريف على  ويركز هذا 

 .ن دقية العلوم األخرىأش شأنهأن االقتصاد علم  -1 

لفرد كمسةةةتهلك أو ل يأي يهتم دالسةةةلوك االقتصةةةاد ،علم اجتماعي هأن -2 

 في إطار عالقته دباقي أفراد المجتمع. ،منتع

 الحاضر والمستقبع. في أن اإلنتاج دغرض االستهالك -3 

"دراسةةةة كيفية إشةةةباع حاجات اإلنسةةةان  :االقتصةةةاد دأنه وقد يعري علم -

المشةةةكلة االقتصةةةادية  المتعددة من خالل موارده المحدودة، أو ما يطلق عليه"

Economic Problem ." 

ويعري علم االقتصةةةةةاد دأنه "العلم الذي يهتم ددراسةةةةةة كيفية اسةةةةةتخدام  -

ختلفةةة وكيفيةةة المجتمعةةات لمواردهةةا المحةةدودة إلنتةةاج السةةةةةةةلع والخةةدمةةات الم

 توزيعها على مختلف أفراد المجتمع". 
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"is the study of how societies use scarce resources to produce 

goods / services and distribute them among different people".   

 : ىويركز هذا التعريف عل

 Relative Scarcityالندرة النسبية للموارد  -1

أي يهتم ددراسةةةةة طريقة اسةةةةتخدام الموارد النادرة  ،تخدامكفاءة االسةةةة -2

أي اسةةةةةةةتخةةدام الموارد دةةأقصةةةةةةةى كفةةاءة ممكنةةة  ،والخةةدمةةات إلنتةةاج السةةةةةةةلع

Efficiency . 

سلع والخدمات المنتجة على  ،طريقة التوزيع -3 أي يهتم دطريقة توزيع ال

ع للسةةةةةةل Equity of Distribution أي عدالة التوزيع ،مختلف أفراد المجتمع

 والخدمات.

ا وعام و يعتبر هذا التعريف شامالا    لعلم االقتصاد. ا

  :ECONOMICS OF EDUCATIOاقتصاديات التعليم 
 Human Capital Theoryنظرية االسةةةتثمار في رأا المال البشةةةري )

): 

في  Adam Smithتعود ددايات هذا الفرع أو العلم إلى كتادات آدم سميه 

شهير ثروة األمم  سنة  The Wealth of Nationsمؤلفه ال م 1776الذي نشر 

ن أهميةةة التعليم ورأى أن التعليم هو المجةةال الةةذي يمكن أن يمنع . حيةةه دي  

ا في استقرار المجتمع اقتص فعاالا  اا نه سيكون عنصرإالفساد دين العمال دع  اديا

ا   ةةةةاحب نظرية السةةةةكان  Malthus واتفق معه في  لك مالتوا ،وسةةةةياسةةةةيا

ميه عتبر سامن عوامع تحديد النسع، كما  عامالا اعتبر التعليم وقد  ،المشهورة

مثع المباني واآلالت  Fixed Capitalالتعليم من عنا ةةةةةر رأا المال الثادت 

 والمعدات.
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من أوائةةع  A .Marshalلفرد مةةارشةةةةةةةةةال أويعةةد االقتصةةةةةةةةةادي الكبير 

ى "أن ه أكد علاالقتصةةةاديين الذين أشةةةاروا إلى القيمة االقتصةةةادية للتعليم حي

. كما أن وليم (1)كثر أنواع االستثمارات الرأسمالية قيمة ما يستثمر في البشر"أ

حاول قياا رأا المال البشري وطالب االقتصاديين من دعده  W. Peetyديتي

على  C.Marxوأكد كارل ماركس  ،دتخصةةةةةةةيص رؤوا أموال كبيرة للتعليم

م ا أكد على أهمية التعليكم ،عالقة التعليم دالتنمية االقتصةةةةةةةادية واالجتماعية

 والتدريب في زيادة وترقية مهارات العمع.

إال أن البداية الحقيقية أو والدة حقع اقتصاديات التعليم كانت عقب الحرب 

العالمية الثانية ودالتحديد في نهاية الخمسةةةةةةةينات وأوائع السةةةةةةةتينات من القرن 

 وثيودور شةةةةةةةولتز R.Solow 1957العشةةةةةةةرين على يةةةد رودرت سةةةةةةةولو 

T.W.Schultz 1960  وجةةةةاري ديكرG.S.Becker 1962،  ودينيسةةةةةةةون

E.Dension 1962  وهارديسونHaribson 1964 وريرهم. 

المرحلةةةة التي تبلور فيهةةةا هةةةذا الحقةةةع  1970-1960وتعةةةد الفترة من 

وتطورت فيها الدراسةةةةةةةات واألدحاث التطبيقية، وهناك من يسةةةةةةةميها فترة أو 

ا في هذا المجال عبد هللا عبدالدايم وحامد عمار  مرحلة الحماا، وقد درز أيضا

أما في العقود الثالثة التالية فقد درز دعض االقتصةةةةةةةاديين  ،في الوطن العردي

 Tilakوتيالك  G .Psacahropoulsوالتردويين مثع جورج سةةةةةةةاكارودولس 

 وريرهم في الدول المتقدمة ومحمد رنيمة في الوطن العردي.

  Economics of Educationمفهوم علم اقتصاديات التعليم 
يعتبر من التخصةةصةةات أو الفروع الحديثة والتي تهتم داألنشةةطة التعليمية 

من الناحية االقتصةةةادية والتي شةةةاعت دعد الحرب العالمية الثانية والتي أثرت 

 في كع

  

                                                 
حسةةةةةةين محمد المطوع ،اقتصةةةةةةةاديات التعليم ، األمارات العردية المتحدة ، ددي ، دار القلم ،  1

 م1987
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ا في كثير من الدول    .من الفكر االقتصادي والتردوي تأثيراا واضحا

"علم يبحه أمثع الطرق السةةةتخدام  دأنه: ديات التعليمويعري علم اقتصةةةا

ا من أجع تكوين البشةةةةةةةر  ا وزمنيا ا وتكنولوجيا ا ودشةةةةةةةريا الموارد التعليمية ماليا

ا و ةةةةةةةحة وعالقة  ا ووجدانا ا و وقا ا ومهارة وخلقا دالتعليم والتدريب عقالا وعلما

وزيع ت حسةنأفي المجتمعات التي يعيشةون فيها حاضةراا أو مسةتقبالا ومن أجع 

 .(1)هذا التكوين"ممكن ل

اقتصةةةةةةاديات التعليم "دأنه دراسةةةةةةة كيفية اختيار  Cohnوقد عري كوهن 

إلنتاج  Productive resourcesالمجتمع وأفراده اسةةةةةتخدام الموارد اإلنتاجية 

ية من خالل المعرفة والمهارات  تدريب وتنمية الشةةةةةةةخصةةةةةةة مختلف أنواع ال

ها نية محددة وكيفية توزيعوريرها اعتماداا على التعليم الشةةةةكلي خالل فترة زم

دين األفراد والمجموعات في الحاضةةر والمسةةتقبع". أي أن اقتصةةاديات التعليم 

عه دين األفراد والمجموعات  تاج التعليم وتوزي ها إن يات التي يتم د دالعمل تهتم 

المتنافسةةةةةةة، وتحديد حجم اإلنفاق على التعليم سةةةةةةواء من األفراد أو المجتمع، 

اع التعليم، ونةةةاتجهةةةا وكفةةةايتهةةةا الكميةةةة والنوعيةةةة وعلى طرق اختبةةةار أنو

 .(2))الكيفية(

   اقتصاديات التعليم من وجهة نظراالستثمار:
مال أو أي موارد أخرى مسةةةةةةةتقبالا. ية هو تنمية رأا ال  وفي مجال الترد

ا لتوظيف الشةةةةةةةراكةةة دين القطةةاع الخةةاص  التعليمو يمةةارا هةةذا المفهوم حةةاليةةا

ليم دتأجير مواقع للقطاع الخاص السةةةةةةةتثمارها في وزارة التردية والتع وقطاع

 في فترة زمنية محددة. مشروعات اقتصادية أو مواقع إعالنية ونحو  لك

 :اقتصاديات التعليم

  

                                                 
عبدالغني النوري ، اتجاهات جديدة في اقتصةةةةةةةاديات التعليم في البالد العردية ، الدوحة ، دار  1

 م .1988الثقافة ، 
 .27، ص 1990، العائد االقتصادي المتوقع من التعليم الجامعي، إسماعيع محمد دياب 2
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 مادية( في العملية التردوية - تعني االسةةةتفادة من الموارد المتاحة )دشةةةرية

دة لى جووالتعليميةةة وتوظيفهةةا لتحقيق أهةةداي محةةددة دةةأقةةع كلفةةة ممكنةةة ودةةأع

و لةةك من خالل الةةدراسةةةةةةةةة والبحةةه واإلجراءات اإلداريةةة المقننةةة  مطلودةةة

  للو ول إلى تحقيق مفهوم اقتصاديات التعليم.

 :تعريف علم اقتصاديات التعليم
اقتصةةةاديات التعليم يعني التوظيف األمثع ل مكانيات وترشةةةيد التكاليف وزيادة 

ويع للمشروعات التردوية والتعليمية وتنويع مصادر التم ،الموارد مع ضمان الجودة

وإجراء الدراسةةةةةات  ،من خالل عمليات االسةةةةةتثمار والمسةةةةةاهمات الخيرية وريرها

 رفع الكفاءة الداخلية والخارجية.  االقتصادية والتقييم االقتصادي دهدي

المعروي أن الصةةلة دين التعليم واالقتصةةاد  ةةلة وثيقة؛ فالتعليم يسةةهم في 

ة من خالل ما يُقدمه لها من قوى دشةةةةرية متعلمة ومن التنمية دصةةةةورة مباشةةةةر

ن وما يغرسةةةةةةةه م ،معاري علمية هي ثمرة البحه العلمي الذي يرتبط دالتعليم

مواقف تجاه العمع والتنظيم والمجتمع تحادي جميعها التنمية دشةةةةةةةكع أو آخر. 

 ليم موارده المختلفة. ومن جانب آخر فاالقتصاد يوفر للتع

عليم، على المسةةةةةةةتويين الفردي والعمومي، دةةاعتبةةاره ويتم النظر إلى الت

ا من االستهالك واالدخار، فاألسرة )أو المجتمع( تنفق على التعليم كنوع  مزيجا

من االسةةةةةةةتمتاع دالتعليم دحد  اته من جانب، وعلى أمع الحصةةةةةةةول منه على 

ا، عن  عوائد مسةةةةتقبلية متمثلة، دين أمور أخرى، دفوارق األجر الناجمة، مبدئيا

لتعليم. إن "ُجرعة" االستثمار تتزايد أهميتها كلما ارتفعنا على السلم التعليمي ا

 بيقية من التعليم من جانب آخر.من جانب، وكلما توجهنا إلى الفروع التط

ا في سوق العمع  إن أحد أدرز الجوانب التي يؤدي فيها التعليم دوراا أساسيا

ا )وردما يشةةةةةةكع مشةةةةةةكلة لها( هو العالقة المثبتة ف ي كع مكان في العالم تقريبا

والقائلة إن  وي التعليم األعلى يتقاضةةةةةةةون دالمتوسةةةةةةةط أجوراا أعلى من  وي 

 التعليم
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ا أعلى من حةةال  وي ،المنخفض  كمةةا أن وتيرة نمو أجورهم هي أيضةةةةةةةةا

الدخع المنخفض. ويعود تفسةةةير  لك وفق أنصةةةار نظرية رأا المال البشةةةري 

م والتـةةةةدريب مرتفعة سـةةةةواء كانت التكلفة وتـةةةةوادعهـةةةةا إلى أن تكلفـةةةةة التعليـةةةة

المباشـةةةةرة أي اإلنفاق على التعليـةةةةم وتـةةةةـةةةةوادعـةةةةه )أقساط، سفر، سكن، مواد 

أو تكلفة الفر ةةةةةةةة الممكن قياسةةةةةةةها دالدخع الضةةةةةةةائع الناجم عن …( تعليمية

ا عن الدخول مباشرة إلى سوق العمع دمستوى التعليم  االلتحاق دالدراسة عوضا

في العديد من دول العالم دراسةةةةةةةات وتم احتسةةةةةةةاب معدالت األدنى. وقد تمت 

تسةةةةةةةتند نظرية رأا المال  .والمجتمعي لمختلف مراحع التعليم العائد الفردي

البشةةةةري التي تحاول اإلجادة عن تسةةةةاؤل، لما ا يدفع رب العمع أجوراا أعلى 

ية ة ونظرتاجية الحديإلى نظريتين قاعديتين: نظرية اإلن ،لذوي التعليم األعلى؟

 عرض العمع.

لدى الحكومة والقطاع  تاجية تطر  منظومات األجور  داإلن ما يتعلق  وفي

شهادة األعلى وليس األدنى،  شهادة وليس الكفاءة ونحو ال العام المتحيزة نحو ال

ئد عا ية )معدالت  عدة على النظرية االقتصةةةةةةةاد متحيزة( وعلى  مشةةةةةةةكالت 

 السياسات االقتصادية والتعليمية والتشغيلية.

كن تعريف اقتصةةةاديات التعليم دشةةةكع مختصةةةر دأنه:العلم الذي يبحه ويم

في قياا جدوى االسةةةتثمار في التعليم ودالتالي فهو معني ددراسةةةة العالقة دين 

 .(1)العائد من التعليم والمنفق عليه

 مجاالت البحه في اقتصاديات التعليم:
ها مأالى  M.Blaugيشةةةةةةةير )مارك دالو(  ناول يا التي يت جال هم القضةةةةةةةا

 :(2)اقتصاديات التعليم فيما يلي أهمها

  

                                                 
 ،2008سامي العدل،  ملتقى التخطيط والتطوير، حزيران/ 1
 من /مجلة المعرفةو -.2008سةةةةامي العدل، ملتقى التخطيط والتطوير، التعليم اإللكتروني، آب/ 2

 / 157/العدد
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 ن تنفقها على التعليم ووسةةةةةةةائعأمقدار المبالغ التي ينبغي على الدولة  -1

 تددير هذة المبالغ .

 ؟(أم هو )إنفاق استهالكي استثماري(نفاق إاإلنفاق على التعليم هع هو ) -2

ا،إف -3 ا اسةةةةةتثماريا من  هصةةةةةول عليفما هو العائد المنتظر الح  ا كان إنفاقا

ئد المنتظرة من االاال دالعوا لك  مار في التعليم؟ ومقارنة   ماراتسةةةةةةةتث  سةةةةةةةتث

 األخرى سواء المتعلقة دالعنصر البشري أو ريره.

ا، ا اسةةتهالكيا فما هي المحددات الخا ةةة  وا ا كان اإلنفاق على التعليم انفاقا

 دالطلب على التعليم؟

والمةةدرسةةةةةةةين والمبةةاني  ،ذتحةةديةةد التركيبةةة المثلى من وقةةت التالميةة  -1

 .دوات الالزمة للعملية التعليميةواأل

ي تحديد عدد التالميذ عند كع أالهيكع األمثع للهرم التعليمي ) تحديد  -2

 .مستوى من مستويات التعليم(

المثلى من التعليم الرسةةةةةةةمي الذي يتم داخع المدارا  ةتحديد التوليف  -3

 تم خارجها.والكليات، والتعليم رير الرسمي الذي ي

مسةةةةاهمة التعليم في تنمية العنصةةةةر البشةةةةري وفي المسةةةةاهمة في دفع  -4

ل شةةةةةكاأنه شةةةةةكع من أن النظرة الى التعليم على إ عجلة التنمية االقتصةةةةةادية.

 همها:أاالستثمار تثير عدة تساؤالت من 

 رى؟خنواع االستثمار األأكيف يمكن مقارنة االستثمار في التعليم د 

  ا إكثر أر نواع االستثماأأي  ا المالأفي ر في النمو االقتصادي، سهاما

 ا المال المادي؟أالبشري أم في ر

  نواع التعليم أو مراحله من حيه عائدها؟أهع تتساوى كع 

 مدى إسهام التعليم في زيادة الدخع القومي ودخع الفرد؟ ما 
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 فهع يدخع اآلداءواألدناء  ، ا كان التعليم يسةةةةةةةهم في زيادة الدخع للفردإ

 العامع في حسادهم عند قيامهم داختيار نوع التعليم؟ هذا

 عالقة التعليم دالنمو االقتصادي؟ ما 

يه في كتادات  هإن هذ التسةةةةةةةاؤالت وريرها كثيرة مما يمكن االطالع عل

المختصصين في المجال سواء كانت ترجمات أو مؤلفات أو دراسات ودحوث 

 اديات التعليم.جال اقتصعلمية تثير عدة قضايا أو موضوعات تشكع م

 وحدة اقتصاديات التعليم: ما ا تعني؟
 :(1)تعنى وحدة اقتصاديات التعليم داألمور التالية

البحه عن موارد مالية عن طريق االسةةةتثمار في مرافق اإلدارة والمباني 

شأنها اإلسهام في االالمدرس رتقاء دالعمع وتحقيق أهداي اإلدارة ية والتي من 

لمالية من حيه تحصةةةةةيع الى موارد الدخع دأفضةةةةةع  ةةةةةورة واإلشةةةةةراي ع

المسةةتحقات المالية أو العينية وتوجيهها إلى جهات اختصةةا ةةها من األنشةةطة 

هذه الموارد وكذلك دعم البرامع واألنشةةةطة التي ترفع من مسةةةتوى دالمرتبطة 

لما تحتاجه اإلدارة  سةةةةةةةبات اإلدارة؛ وكذلك التأمينات العاجلةتسةةةةةةةبي ومنتمن

شر والتي ال يمكن تأمينها إال  والمدرسة من أعمال ومستلزمات دالطريق المبا

ا  نقداا  د إيجادي على اإلدارة استثمار أموال الصندوق من درامع لها مردو وأيضا

 والمدارا.

 شعبة اقتصاديات التعليم: ويتبع وحدة اقتصاديات التعليم:

الوقوي الميداني على المدارا حيال دراسةةةةةة أوضةةةةةاع المدارا من  .1

 لطلبات.ناحية ا

 عمع جوالت تفقدية للمدارا. .2

تأمين المسةةةةةةةتلزمات الغير متوفرة داإلدارة والتي ال يمكن تأمينها إال  .3

 .نقداا 

  

                                                 
 لمعلومات والحاسب اآللي،المنتدى األسري.اإلدارة العامة وتعليم البنات داإلحساء، مركز ا 1
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 دعم المدارا الصغيرة والفقيرة. .4

متادعة المدارا في عملية تحصةةةةةيع النسةةةةةب المخصةةةةةصةةةةةة لحسةةةةةاب  .5

 .الطالب ندوق اقصاديات التعليم دالتنسيق مع قسم نشاط 

 ستثمار واقتصاديات التعليم:قسم اال
يهدي إلى ترشةةيد التكاليف وزيادة موارد اإلدارة وتنويعها ورفع مسةةتوى 

 الكفاية االقتصادية ألعمال اإلدارة مع ضمان الجودة.

 ومن مهامه: 

تنفيذ الخطط والبرامع المحققة ألهداي االسةةتثمار واقتصةةاديات التعليم  .1

 ادها.و لك في إطار خطط الوزارة دعد اعتم

إعداد الدراسةةةةةةةات والبحوث االقتصةةةةةةةادية التردوية التطبيقية الكفيلة  .2

دتحقيق الكفاءة االقتصةةةةةةادية والتعليمية وتنمية موارد اإلدارة وترشةةةةةةيد نفقاتها 

 دالتنسيق مع اإلدارة العامة لالستثمار واقتصاديات التعليم.

لمشترك ا اإلشراي على تنفيذ الخطط والسياسات التي تحقق االستثمار .3

مع القطةةاع الخةةاص دمةةا يحقق ل دارة عةةائةةدات مةةاليةةة إضةةةةةةةةافيةةة أو تمويةةع 

 لمشاريعها دعد اعتمادها.

إعةةداد الخطط وآليةةات التنفيةةذ التي من شةةةةةةةةأنهةةا رفع الكفةةاءة الةةداخليةةة  .4

والخارجية لعملية التعليم مع مراعاة الجودة ومتادعة تنفيذها وتقويمها دالتنسيق 

 ستثمار واقتصاديات التعليم.مع اإلدارة العامة لال

العمع على تفعيع دور القطاع الخاص ل سةةةةةةةهام في شةةةةةةةتى مجاالت  .5

االسةةةةةتثمار التعليمي الممكنة مثع دناء المنشةةةةةات التعليمية والنقع المدرسةةةةةي، 

 وأعمال الصيانة، والتغذية الطالدية وريرها.
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تشةةجيع رة ومتادعة تنفيذ البرامع واآلليات والضةةوادط التي تسةةاعد اإلدا .6

مشاركة األهالي في دعم الصندوق المدرسي و ندوق إدارة التعليم دالتنسيق 

 مع اإلدارة العامة لالستثمار واقتصاديات التعليم.

ا وعمالا في كافة  .8 نشةةةةةةر ثقافة االسةةةةةةتثمار واالقتصةةةةةةاد التعليمي مفهوما

 ي.تردوأجهزة اإلدارة، والتوعية دأهمية البعد االقتصادي في اتخا  القرار ال

إعداد مشةةةةروع الميزانية السةةةةنوية للقسةةةةم دالتنسةةةةيق مع الجهات  ات  .9

 العالقة.

اإلشراي على تنظيم المعامالت والمعلومات الخا ة للقسم وحفظها  .10

 دشكع يساعد على استخراجها دسهولة ويسر.

تحديد االحتياجات التدريبية والمسةةةتلزمات اإلدارية والفنية الخا ةةةة  .11

 ادعة توفيرها.دالقسم ومت

إعداد التقارير الدورية عن نشةةةةةةةاطات وإنجازات القسةةةةةةةم ومعوقات  .12

 األداء فيها وسبع التغلب عليها ورفعها للجهات المعنية.

 .أي مهام أخرى تكلف دها في مجال اختصا ها .13

 :(1)العالقة دين التخطيط التردوي واقتصاديات التعليم
ا ددأ الحديه عن اقتصةةةةةةةاديات التعليم مر كد دالتخطيط التردوي، فقد أ تبطا

دعض المختصةةةةةةةين في مجال التخطيط التردوي أن معظم أزمات التردية  ات 

طبيعة اقتصادية في الدرجة األولى، ويرجع سبب هذه الرؤيا إلى أن االقتصاد 

يجبر المخطط على دراسةةةةةةةة البدائع وتمحيصةةةةةةةها، وعدم تركها رير محددة، 

ا على إدراز التضح  يات في حال تبني دديع ما، ويجبر االقتصادويجعله حريصا

  

                                                 
 المصادر: 1

 .قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته /محمود عباا عاددين

 ة.دو كليلأ ةالتعليم واقتصادياته/ هاديدراسات في تخطيط 

 .سماعيعإاقتصاديات التعليم / محمد 
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ا على األخذ دعين االعتبار التضةةةةمينات واألدعاد التمويلية   المخطط أيضةةةةا

 للبديع المقتر .

مما يدل على زيادة قوة العالقة دين التردية واالقتصةةاد، فكما أن االقتصةةاد 

ا في اختيار البدائع واألدعاد التمويلية لها، فإن ردية تلعب الت يلعب دوراا أسةةاسةةيا

دوراا ال يقع أهمية في االقتصةةةاد على اعتبار أن التردية اسةةةتثمار ينبغي لها أن 

 تعطي البرهان على مردودها وعائدها.

فاق على التعليم ودين معدالت النمو  هذه العالقة إلى الردط دين اإلن أدت 

نفاق إلاالقتصةةادي وأخذت النظرة تجاه االسةةتثمار في التعليم تتغير وتعتبر أن ا

هو نوع من اإلنفاق االسةةةةةةتثماري يترتب عليه زيادة مهارات وقدرات األفراد 

 ودالتالي ارتفاع مستوى اإلنتاج القومي.

 ( حول مفهوم اقتصةةةةةةةةاديةةات التعليم:Chonيؤكةةد  لةةك مةةا كتبةةه كون )

دراسة كيفية اختيار المجتمع وأفراده استخدام الموارد اإلنتاجية إلنتاج مختلف 

ية من خالل المعرفة والمهارات وريرها أنواع التدري ب وتنمية الشةةةةةةةخصةةةةةةة

اعتماداا على التعليم الشةةةةةةةكلي خالل فترة زمنية محدودة وكيفية توزيعها دين 

األفراد والمجموعات في الحاضةةةر والمسةةةتقبع . ولهذا فإن اقتصةةةاديات التعليم 

 دتهتم دةةةةالعمليةةةةات التي دهةةةةا يتم إنتةةةةاج التعليم وتوزيع التعليم دين األفرا

والمجموعات المتنافسةةةةةةةة، وتحديد حجم اإلنفاق على التعليم )سةةةةةةةواء من قبع 

المجتمع أو الفرد( وعلى اختبةةةار أنواع التعليم ونةةةاتجهةةةا وكفةةةايتهةةةا الكميةةةة 

 والنوعية.

حيه أشةةةةةةةار إلى أن أهمية اقتصةةةةةةةاديات التعليم تكمن في تنمية الموارد 

شةةري خالل سةةنوات المتاحة وحسةةن اسةةتغاللها دما يضةةمن تنمية المصةةدر الب

، مما يؤكد العالقة القائمة دين التخطيط التردوي واقتصةةةةةةةاديات التعليم ةمحدد

ا ونتيجة في نفس الوقت لعمليات التنمية.  داعتبار األول سببا
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أوجه االختالي دين اقتصةةةةاديات التعليم اإللكتروني واقتصةةةةاديات التعليم 

 التقليدي:

ليم كثيراا عن اقتصةةةةةةاديات التع إن اقتصةةةةةةاديات التعليم اإللكتروني تختلف

 التقليدي في جوانب عدة من أهمها:

كة يختلف  مد على الشةةةةةةةب ظام التعليم اإللكتروني المعت كاليف ن كع ت إن هي

ا عن مثيلةةةه الخةةةاص دةةةأنظمةةةة التعليم التقليةةةديةةةة، ألنةةةه ليس للتعليم  جوهريةةةا

 ن ماكاإللكتروني كيان مادي حقيقي كما هو الحال في الجامعات التقليدية، ول

دام أن التعليم اإللكتروني يتزايد اسةةتخدامه في الجامعات المفتوحة والجامعات 

التقليدية على حد سواء، فإنه يستفيد من المرافق والتسهيالت المتوفرة في هذه 

التدريب سين ورالمؤسسات التعليمية لتعزيز عملية تو يع المادة العملية للدا

ت من ضةةةةةةةمن تكاليف التعليم عليها. ومن هنا سةةةةةةةنحتسةةةةةةةب هذه التسةةةةةةةهيال

 اإللكتروني.

العاملة  كثافة استخدام األيدي من ناحية ثانية يتميز التعليم اإللكتروني دعدم

كما هو الحال في الجامعات التقليدية األمر الذي يقلع من تكاليف اسةةةةةةةتخدامه 

 على المدى الطويع دعد مرحلة التأسيس وإعداد البنية التحتية له.

التعليم التقليدي دشةةيوع ظاهرة اقتصةةاديات الحجم، دمعنى  لىكما يتفوق ع

أن كلفة تعليم الطالب تأخذ في االنخفاض كلما ازداد عدد الدارسةةين المسةةجلين 

دالتعليم اإللكتروني و لك دسةةةةبب توزيع عبء الكلفة الثادتة على عدد أكبر من 

رات والدارسةةةين، ودذلك يمكن لمؤسةةةسةةةة التعليم اإللكتروني االسةةةتفادة من وف

وهكذا فإن نظام التعليم اإللكتروني عندما تكون  Economics Of Saleالحجم 

ا إال إ ا كان عدد الطالب كبير ا. اا التكاليف الثادتة فيه مرتفعة ليكون ناجحا  نسبيا
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إن معظم الةةدراسةةةةةةةةات حول طبيعةةة تكةةاليف التعليم اإللكتروني قةةد تبنةةت 

تثمار رأا المال أي تكاليف االساألسلوب التقليدي في التفريق ما دين تكاليف 

 )متمثالا  لك في المباني والمعدات واألثاث( وتكاليف العائدات أو الدخع.

كما تدور رالبية الدراسةةةات السةةةادقة دخصةةةوص تكاليف إنشةةةاء الجامعات 

االفتراضةةةةةةةيةةة حول تكةةاليف هيمةةة التةةدريس )الرواتةةب والفوائةةد والمعةةدات( 

لكمبيوتر، وحرم الجامعة، والموظفين رير وتكاليف البنية التحية مثع أجهزة ا

 المقيمين.

ا لحسةةةةةاب التكاليف والفوائد العائدة Batesل2002هذا وقد طور ) ( نمو جا

 .(Novelty and Speed)أسماه 

( قةةائمةةة دتكةةاليف المرافق ,2002Bourdeaوفي نفس االتجةةاه وضةةةةةةةع )

التو ةةةةةةةيعل )تكاليف رأا المال الثادتل تكاليف اإلنتاج و :الرئيسةةةةةةةة التالية

 تكاليف المعدات والتجهيزاتل تكاليف التعليمل وتكاليف اتخا  القرارات(.

 صةةةاحبة لنفقات وتكاليف التعليمعلى ضةةةوء ما سةةةبق ونظراا للتعقيدات الم

(  Frame Work) لكتروني فإننا سةةةةةنقتر  من خالل هذه الدراسةةةةةة إطاراا اإل

ا يحتذي ده في عمليات تحل ا دحيه يكون نمو جا يا وائد يع تكاليف وفافتراضةةةةةةة

 لكتروني.التعليم اإل

 لكتروني والعوامع التي تؤثر عليها:تكاليف التعليم اإل
لكتروني وتكاليفها دهدي عدة دراسةةةةةةةات حول عنا ةةةةةةةر التعليم اإلجرت 

تسهيع عملياته وأنشطته نظراا الزدياد اإلقبال على استخدامه في عملية التعليم 

 (2000Bartolic & Bates)  ةةةنف ي:والتعلم. من أهم هذه الدراسةةةات ما يل

 لكتروني إلى ثالثة أقسام هي:غتكاليف التعليم ال
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ياء مثع المعدات  مال والمتكررةلوتشةةةةةةةتمع على أشةةةةةةة كاليف رأا ال أ( ت

 واألجهزة واألثاث وريرها من لوازم البنية التحتية.

ب( تكاليف اإلنتاج والتو ةةيع وتضةةم نفقات التطوير واإلعداد وتو ةةيع 

 المقررات.

ج( تكاليف ثادتة ومتغيرةل وهي التكاليف التي تبقى ثادتة دغض النظر عن 

ا لع عا بة الملتحقين داعدد المشةةةةةةةاركين أو التكاليف التي تتغير تب لتعليم دد الطل

 لكتروني. اإل

تطوير وإعداد درنامع  ( إلى أنه عند,200Krusوفي المجال نفسه أشار )

ار جميع النفقةات المبةاشةةةةةةةرة ورير لكتروني يجةب األخةذ في االعتبةللتعليم اإل

المباشةةةةةرةل و لك من أجع تحليع دقيق وقيم لتكاليف اإلعداد والتو ةةةةةيع. وقد 

أن التكاليف المباشةةةةرة تقع مباشةةةةرة عند تقرير إنتاج المادة العلمية  Krus كر 

للبرنامع حيه إنها تتضةةةمن تكاليف تصةةةميم وإعداد وتقويم وطباعة وتسةةةجيع 

ل و ةةةةيانة وتحديه مقررات البرنامعل وإ ا لم يحدث وتو ةةةةيع المادة العلمية

 تطبيق للبرنامع فإن هذه التكاليف ال تصري.

وأما التكاليف رير المباشةةةةةةةرة فهي التكاليف التي قد تصةةةةةةةاحب درنامع 

التدريبل وهي موجودة على أي حال سةةةةةةةواء تم التدريب أم لم يتم. ومن أمثلة 

المقيمين وتكةةةاليف الغري هةةةذه التكةةةاليف رواتةةةب المشةةةةةةةرفين األكةةةاديميين 

والمعدات والمختبرات وخادم الكمبيوتر المضةةةةيف للبرنامع و ةةةةيانتها. وفي 

ا اقتر  ) ا مفصالا لتحليع عنا ر  2004Webbهذا الخصوص أيضا ( نمو جا

ا من ثالثة أقسام رئيسية هي:من تكاليف التعليم اإل  لكتروني مكونا

 تكاليف التأسيس وتشمع العنا ر التالية:

 ر شراء األجهزة والمعدات وتركيبها.أسعا 
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  تدريب المعلمين أو المشةةةةةةرفين األكاديميين على كيفية اسةةةةةةتخدام

 وتشغيع األجهزة.

 .تطوير مادة التعليم إلى مادة علمية رقمية 

 تكاليف االستثمار السنوي وتشمع العنا ر التالية:

 .مراجعة المواد التعليمية 

 .تطوير مواد تعليمية جديدة 

 يه المعدات واألجهزة.تحسين وتحد 

 .تكاليف استبدال المعدات واألجهزة المستهلكة 

 تكاليف متكررة وتضم العنا ر التالية:

 .التوجيه واإلرشاد 

 .إعداد الوسائط التعليمية 

 .تكاليف تو يع المادة العلمية 

 .دعم الدارسين 

 .ورش التدريب 

 .تصحيح الواجبات واالمتحانات 

 .إدارة المواضيع الدراسية 

 ة المقررات الدراسية.إدار 

 .تدريب المعلمين الجدد 

 .دعم المعدات و يانتها 

 .دعم الخدمات و يانتها 

 .تشغيع المعدات 
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 .الدعم الفني للمدرسين 

 .تكاليف االتصاالت 

 .نفقات التأمين 

 .نفقات المحافظة على األمن والسالمة 

 .نفقات أجور البريد 

 ة ع على الشةةةةةةبكلكتروني والموقأجور الهاتف والفاكس والبريد اإل

 أو القمر اال طناعي.

من الواضةةةةةةةح نرى أن المرحلةة األولى من هةذا النمو ج هي عبةارة عن 

تكاليف متطلبات تأسةةةيس التعليم الالزم إنجازها قبع الشةةةروع دعمع أي شةةةيء 

آخرل أما المرحلة الثانية فإنها تضةةم تكاليف األنشةةطة التي يعتقد دأن الحصةةول 

والمرحلة  توفرت السةةةةيولة النقدية لشةةةةرائهال عليها ضةةةةروري كع سةةةةنة إ ا ما

الثالثة تشتمع تكاليف العنا ر الضرورية لتشغيع البرنامع مباشرة دعد تجهيز 

 عنا ر التأسيس.

 لكتروني: التي تؤثر على تكلفة التعليم اإل . العوامع3
قد ية التعليم اإلعند ت كاليف أو ميزان دة عنير ت  لكتروني نحتاج إلى اإلجا

 لتالية:األسملة ا

)أي التدريس(؟ هع سةةيكون دواسةةطة األقراص الليزرية  كيف سةةيتم التدريب -

 نترنت أو األقمار الصناعية؟أم عن طريق شبكة اإل (CD.ROM) المدمجة

إ ا كان التدريس عن طريق شةةةبكة الويبل فهع يعتمد على سةةةعة موجة عالية  -

 أم على سعة موجة منخفضة؟

 ماهو محتوى أو موضوع الدراسة؟

  



131 

كم يسةةةتغرق الطالب متوسةةةط القدرات في اسةةةتكمال دراسةةةة المقررل أو كم عدد 

 يحتاجها المقرر؟التي ( Screens) الشاشات

من أي مصةةةةةةدر تم الحصةةةةةةول على محتوى المادة العلمية؟ وهع هناك وحدات 

 دراسية للتدريب؟ وهع يتوفر خبراء جاهزون لتدريس المواد العلمية؟

 برنامعل أم سيصعب عليهم متادعته؟هع يستطيع الطلبة متادعة ال

هع سةةيسةةتخدم البرنامع الصةةوتلأو الصةةورل أو الصةةور المتحركة لأو وسةةائط 

 التوضيح المعقدة؟

 كم سيكون عدد التمارين التفاعلية في المقرر؟ وما هو نوعها؟

كم عدد الرسةةةةةومات أو الصةةةةةور المتحركة سةةةةةيحتوي المقرر الواحد؟ هع هي 

 أخرى؟ أ لية أم مقتطعة من مصادر

 وكم مقدار الوسائع الصوتية والمرئية التي ستستخدم؟

ما نوع الخدمات المخصصة التي ستوفرها المؤسسة التعليمية؟ من أمثلة  لك: 

 إعداد مخطوطة الكتاب؟

 التصميم التعليمي؟ التسجيالت السمعية والبصريةل

دناء على المعلومات التي يمكن الحصةةةول عليها من إجادات األسةةةملة ومع 

عليم قديرية لتطوير درنامع التدعض التفا ةةةةةةةيع األخرى يمكننا إعطاء تكلفة ت

ن إعداد درنامع تدريب لكترونيل ولكن داإلضةةةةةةةافة إلى هذه المعلومات فإاإل

ا كثيراا من المختصةةةةةةةين والمبرمجين والكتةةاب للتعليم اإل لكتروني يتطلةةب وقتةةا

هذا  ه فإننا نرى معوالفنانين وفنيي الصوت والصورة ومدراء المشاريعل وعلي

ن أ ةةةح وأدق طريقة ألكترونيل ‘الضةةةخم من المختصةةةين في التعليم الالعدد 

لحسةةةةاب تكلفة هؤالء الخبراء هي تحديد جميع تفا ةةةةيع تصةةةةميمات البرنامع 

وتقدير الوقت اإلجمالي لكع فريق من هؤالء في مسةةاهمته دتطوير المشةةروع. 

 كع فريق في تقديم هذه ودتطبيق معدل الساعات الزمنية الذي يستغرقه
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الخدمات فإننا نصةةةةةةةع إلى تكلفة إجمالية دقيقة لمشةةةةةةةروع درنامع التعليم  

كتروني) اإل يم  2004Kervin Kruseل عل ت ل درنةةةةامع ا بح  ( وحتى يصةةةةةةة

ال فإننا نقتر  العوامع التالية التي ترفع المردود المالي إ ا ما اإل لكتروني مردحا

 اتبعت ددقة. 

 يلي:من أهم هذه العوامع ما 

  .اختيار الوسائط التعليمية الفعالة 

  دراسةةةةة احتياجات السةةةةوق المحلي لضةةةةمان أن المقررات تجذب

ا   من الطلبة لسد احتياجات السوق. عدداا كافيا

  اسةةةةتثمار المصةةةةادر على أفضةةةةع وجه في سةةةةبيع خدمات الطلبة

 والبنية التحتية.

 .المحافظة على المعدل المنخفض النسحاب الطلبة من الدراسة 

  عدم التوسةةع في مقررات الدراسةةة دمقدار كبير حتى يمكن وضةةع

رسةةةةةوم دراسةةةةةية أعلى من رسةةةةةوم الجامعات األخرى التي تعتمد 

 الدراسة فيها على المعلم والمواجهة.

لكتروني والعوامع التي ا سةةةةبق  كره عن تكاليف التعليم اإلعلى ضةةةةوء م

العدد  ا و لك دسةةةببتؤثر عليهال فإنه يصةةةعب تعيين مقدار دقيق من النفقات له

تروني لكي يشملها مشروع إنشاء التعليم اإلالضخم من المتغيرات والعوامع الت

يضاي إلى  لك أن كع مؤسسة تعليمية لها ظروفها وإمكانياتها المادية والفنية 

والتقنية الخا ةةةةةة دها. ومن هنا فإننا نجد نظريات متضةةةةةاردة إلى حد ما حول 

 نفقاته.لكتروني وتكاليف التعليم اإل

داليين  3أنفقةةت المةةدارا االدتةةدائيةةة في الواليةةات المتحةةدة  1997ففي عةةام 

دليون دوالرل  2.7دوالر على الكتب المادية أما اإلنفاق الجامعي فقد دلغ حجمه

نمو جي أن يحتوي على كع مواد القراءة التي  CDومع  لك يمكن لقرص ليزر 

 Onlineالت المبةةاشةةةةةةرة يحتةةاجهةةا الطةةالةةب في سةةةةةةنةةة مةةال وأن توفر االتصةةةةةةةا

Connections  العمق 

  



133 

والغزارة اإلضةةافيين. وسةةوي يتطلب اسةةتخدام الحاسةةبات الشةةخصةةية كأداة 

 قراءة أساسية حدوث طفرة في قادلية القراءة من على الشاشة.

إن الحاسبات الشخصية تشكع أدوات االتصاالت واإلنتاجية األساسية في 

ا إلالرقميل ويغير الحاسةةب الشةةخصةةي واالعصةةر  نترنت دشةةكع جوهري شةةيما

واحداا: أنهما يزودان كع طالب في كع مدرسةةةة ومجتمع دقدرة على الو ةةةول 

حة حتى للطالب في أفضةةةةةةةع  تا بع اآلن م عاون لم تكن ق إلى المعلومات والت

المدارال ولسةةوي يفيد القائمون على التعليم من  لك الو ةةول دما يحقق خير 

هم اسةةةتخدام الحاسةةةبات الشةةةخصةةةية و ةةةالح مجتمعاتهمل ويصةةةبح من يتبنى من

 .Agents of Changeير يكأداة جديدة للتدريس والتعلم وسطاء للتغ

 خطوات إدماج الحاسبات في قاعة الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن من الضةةةةةةةروري أن يكون لةةدى منةةاطق المةةدارا خطةةة السةةةةةةةتخةةدام 

الحاسبات الشخصية في تحسين التعليمل وتتمثع الخطوة األولى في حشد الدعم 

 لمجتمعي وإقامة دنية أساسية فنية قوية وتدريب المعلمين.ا

 نترنت فينبغي إدماج الحاسةةةةةبات الشةةةةةخصةةةةةية واإلوفي الخطوة التالية ي

 ة لشخصية دمثادة أدوات تعلم دالنسباالمناهع الدراسية دحيه تعمع الحاسبات 

  

 الخطوة الثانية

استخدم الحاسبات 

الشخصية في تحسين 

القائمة للتدريس 

 والتعليم

 الخطوة الثالثة
استخدام الحاسبات 

الشخصية في تغيير نما ج 

 الخطوة األولى التدريس والتعليم

قم دإنشاء دنية 

أساسية ودرب  

المدرسين 

 والتالميذ

 أنت موجود هنا
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للطالب، وأخيراا يمكن لألسةةةةةاليب الرقمية أن تحدث تحوالا في التعليم عن 

نة التقديمات المحورية ددرجة أكبر، وتفريغ  طريق يا تسةةةةةةةهيع إعداد و ةةةةةةة

ا  ا تدريسةةةوالمدرسةةةين لتصةةةميم مواد أكثر تعمقا ا مصةةةطبغ ا دصةةةبغة شةةةخصةةةية  ا

 .(1)أكبر

                                                 
 .62د. عبد الرحمن توفيق، اإلدارة اإللكترونية، مرجع سبق  كره، ص 1
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 ثاني عشرال مبحهال
 لكترونيلمعرفي والتعليم اإلاالقتصاد ا

 المقدمة 
نصر الع إن أفضع استثمار يمكن أن تقوم ده أية مؤسسة اقتصادية هو دناء

ا إالعامع في تلك المؤسةةسةةة دحيه يتم البشةةري  ا  عداده  هنيا  در الذيدالق ونفسةةيا

 .يمكنه من قيادة عجلة اإلنتاج والنماء

 :المعرفة والمعلومات في االقتصةةةاد يشةةةهد العالم ازدياداا مضةةةطرداا لدور 

فالمعرفة أ ةةبحت محرك اإلنتاج والنمو االقتصةةادي كما أ ةةبح مبدأ التركيز 

في االقتصةةةاد من  ومات والتكنولوجيا كعامع من العوامع األسةةةاسةةةيةعلى المعل

األمور المسةةةةةةلم دها. وددأنا نسةةةةةةمع دمصةةةةةةطلحات تعكس هذه التوجهات مثع 

" اقتصةةةةةةةاد المعرفة" و"اقتصةةةةةةةاد و "مجتمع المعلومات "وثورة المعلومات"

لدول في المعرفة والمعلومات من خالل  التعليم" وريرها.ويزداد اسةةةةةةةتثمار ا

 على التعليم والتدريب والتطوير في القطاعين العام والخاص. الصري

يشةةةةةةةهةةد عصةةةةةةةرنةةا ظةةاهرة االعتمةةاد المتزايةةد على المعلومةةات العلميةةة 

والتكنولوجية وانتشةةةةةةةار اسةةةةةةةتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةةةةاالت في 

تطبيقات متنوعة في جميع مجاالت اإلدارة واالقتصةةةاد والمجتمع مما أدى إلى 

اد المعرفة وهو نمط جديد يختلف في كثير من سماته عن االقتصاد والدة اقتص

 التقليدي الذي ظهر دعد الثورة الصناعية. 

، فهو يزيد في لمعلومات أ ةةةةةةةبح أحد عوامع اإلنتاجفاالسةةةةةةةتثمار في ا

يتجه العالم نحو اقتصةةةةةةةاد المعرفة الذي  .اإلنتاجية كما يزيد في فرص العمع

 تزداد فيه
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ة وفي ظع اقتصةةةاد المعرفة المعرفية دشةةةكع كبير، يمة المضةةةافنسةةةبة الق 

تحولت المعلومات إلى أهم سةةلعة في المجتمع، وقد تم تحويع المعاري العلمية 

إلى الشةةةةةةةكع الرقمي وأ ةةةةةةةبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم 

العنا ةةر األسةةاسةةية القتصةةاد المعرفة، وفي ظع هذه الظروي الجديدة لم يعد 

ا فقط دالبضائع أي دالتبادل التجاري للمنتجات المادية، دع ازداد االقتصاد معن يا

اعتماده على تقديم الخدمات، ودالتالي اكتسب االقتصاد سمة جديدة وهي إنتاج 

 وتسويق وديع الخدمات والمعلومات. 

ومن ناحية أخرى تدخع المعرفة )التكنولوجيا( كعنصةةر أسةةاسةةي في إنتاج 

من الناتع  % 50/ن اكثر من أاالقتصةةةةةةةاديون  حيه يقدرالبضةةةةةةةائع المادية، 

مبني على المعرفة فقد ازدادت الصناعات  جمالي في الدول المتقدمةالمحلي اإل

المتقدمة إلى مجمع الصةةةةناعة دشةةةةكع  المبنية على المعلومات في معظم الدول

 ةةةةةةةادرات تلك  ويتبين  لك من زيادتها في 1994-1970ملحوظ دين عام 

 في %37في اليادان و % 36ذه الزيادات لتصةةةع إلى الدول حيه ترواحت ه

 . المتحدة في المملكة % 32و يرلنداإفي  % 43و الواليات المتحدة

كمةةةةا أن مجموع العةةةةاملين األمريكيين ممن لهم عالقةةةةة دةةةةالمعلومةةةات 

عاملة األمريكية، ويتعزز  والمعرفة، يبلغ حوالي ثالثة أرداع مجموع القوة ال

من المهن األمريكية  % 60مرة فمن المقدر أن هذا االتجاه دصةةةةةةةورة مسةةةةةةةت

 من عمال اليوم. % 22 ـستطلب مهارات متطورة ل 2010الجديدة عام 

 طلب األولالم
 والدة االقتصاد المعرفي

لمية فالثورة الع إن ثورة المعلومات ددأت تغير المصادر األساسية للثروة.

ا وهو" المعل يا يد كل مد على مصةةةةةةةدر جد مة اآلن تعت قائ ومات" أي المعرفة ال

 المطبقة 
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على عملها لخلق قيمة. " المعرفة قوة" كما تلخصةةةةها لنا مقولة فرنسةةةةيس 

ديكون الشهيرة، والتي ردما سبقه إليها داالي السنين إمبراطور الصين  ان 

"المعرفة هي القوة التي تمكن العاقع من أن يسود، والقائد من  تسو فهو القائع:

ينتظر دال إراقةةة دمةةاء، وأن ينجز مةةا يعجز عنةةه أن يهةةاجم دال مخةةاطر، وأن 

اآلخرون"،وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضةةةيف كع يوم شةةةاهداا جديداا على 

 ةةةةةةةحة هذه المقولة دعد أن أ ةةةةةةةبحت المعلومات والمعرفة أهم ركائز القوة 

ا دعد يوم في موازين القوة  السياسية واالقتصادية والعسكرية، ويزداد ثقلها يوما

ا جديداا من االقتصةةةةةةةاد. وهو  .(1)العالمية إن تقنية المعلومات قد أوجدت نمو جا

االقتصةةةةاد الذي يعتمد على المعلومات، لقد ريرت القدرة الصةةةةناعية مصةةةةدر 

إلى  ،الثروة، فحولةةت أكوام الصةةةةةةةخر والمواد الخةةام، التي لم تكن  ات قيمةةة

. وأعطت ثروات جديدة ومواد جديدة من الفوال  والبخار والمعادن األخرى 

في السةةةةةادق مهملة. وفي السةةةةةنين القليلة الماضةةةةةية كانت قيمة لموارد طبيعية 

أخذت ثورة المعلومات تغير مرة أخرى مصةةةةةةةدر الثروة، ومصةةةةةةةدر الثروة 

فةةة مطبقةةة على عمةةع إليجةةاد قيمةةة. الحةةديةةه ليس مةةادة، دةةع معلومةةات، معر

ات كال ومظاهر متنوعة: من تدفقوكمصةةةةةةةدر للثروة تأتي المعلومات دأشةةةةةةة

زن في  اكرة اإل لكترونية قيمة ناتجة عن سنوات البحه العلمي المتراكم والمخَّ

حاسةةوب تقوم دتشةةغيع مصةةانع مؤتمتة، إلى رأا المال الفكري والمحمول في 

ا كانت مهنته. وعندما يصةةةةبح أرلى مصةةةةدر للثروة في العالم  عقع اإلنسةةةةان أيا

عد والمهارات والم دد أن تتغير القوا مادي فال  هب الالزمة لكشةةةةةةةف رير  وا

المعلومات واسةةةةةتخدامها وحفظها. وتصةةةةةبح من أهم عادات الجنس البشةةةةةري 

 .(2)ومواهبه

  

                                                 
 .150، ص2004د . نبيع علي، عنف المعلوماتية، كتاب العردي، الكويت،  1
 .56-55د. ماجد محمد شدود، العولمة،دمشق،ص 2
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لقد دخلت المعلومات دشكع كبير إلى جميع الصناعات دما فيها الصناعات 

الثقيلة وأ ةةةةبحت هذه الصةةةةناعات تعتمد دصةةةةورة هامة على المعلومات. وقد 

ناعة الفوال  عبر عن هذه الحقيقة" دونالد دارنت" وه و خبير دارز في  ةةةةةةة

 نعنا  ةدقوله:" يغير الحاسوب ما نصنعه، ويغير طريقة  نعه، ويغير طريق

ا قوة، أما اآلن فقد تحولت (1)للمعدات التي تصةةةنعه" . لقد كانت المعلومات دائما

 إلى ثروة. 

شكع الثروة هي المعرفة القادلة للتحول إلى  سي اآلن في ت إن العامع األسا

 ال من التصنيع. ،فالثروة جاءت من المعلومات -ثروة.

 

 

 

ا جديداا. معياراا أسةةةةةةاسةةةةةةه  ا عالميا أوجد تدفق المعلومات الهائع معياراا نقديا

بحت لكترونية أ ةةةةةإلالمعلومات ال الذهب. إن التطور التقني، والبنية التحتية ا

تردط العالم دعضةةةةةةةه دبعض ودالتالي أخذت تترك أثرها الكبير في  ةةةةةةةيارة 

 اد عالمي جديد.اقتص

يقول إرنار يوفيسةةةةةةةكو كبير االقتصةةةةةةةاديين في منظمة التعاون والتنمية 

والذي قام ددراسةةةةةةة وتحليع هذا الوافد الجديد: إن فكرة  OECDاالقتصةةةةةةادية 

ا دمؤثرات التقةةدم التقني على النمو  ا وثيقةةا االقتصةةةةةةةةاد الجةةديةةد ترتبط ارتبةةاطةةا

 يا المعلومات واالتصةةاالت فياالقتصةةادي، ويشةةك ع الدور الذي تلعبه تكنولوج

ا، ويرى أن يمكن أن ترفع  هالمناقشةةةةات حول األداء االقتصةةةةادي عامالا رئيسةةةةيا

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معدالت النمو عبر ثالث قنوات هي:

  

                                                 
مراجعة د.  -ترجمة سةةةةةمير عزيز نصةةةةةار وجورج خوري -أفول السةةةةةيادة -ولتر.ب. رسةةةةةتون 1

 .38،ص1992األردن  -إدراهيم أدو عرقوب

             المحتوى        التوا لية                 البنية التحتية     

 اإلدداع
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 ICT تسةةةةةاهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةةاالت القناة األولى:

تسةةةاهم مباشةةةرة في النمو إجماالا دفضةةةع  التي تعتبر قطاعات منتجة دحد  اتها،

 مردودها الخاص.

هي االستثمار المرتفع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  القناة الثانية:

ا وتعكس زيادات  -دالتالي -التي ترفع قوة اإلنتاج الكبير في االقتصةةةةةةةاد عموما

ا في أسعارها.  حادة في جودة المعدات وهبوطا

رنت تشةةةةةةار اإلنتيطلق عليه " المؤثرات الجانبية" كانهي ما  القناة الثالثة:

 لى خفوضات هامة في التكاليف وفيإلكترونية التي تؤدي ونشوء التجارة" اإل

 .(1)تحسين تنظيم المؤسسات

إ اا فإن لالقتصةةةةةاد الجديد"االقتصةةةةةاد الرقمي" قواعد جديدة هي: االدتكار 

جية، يا التي ترفع اإلنتاالذي يحدث تقنيات جديدة في المعلومات، والتكنولوج

واإلنتاجية المرتفعة تزيد من الحد األقصةةةةةةةى لسةةةةةةةرعة النمو ودكع المقاييس 

ا.   تقريبا

إن مصةةةةةةةدر الطاقة في اقتصةةةةةةةاد المعرفة هو العقع الذي يعد أداة ادتكار 

وإدداع، أما من ناحية طبيعة اإلنتاج في عالم المعلومات والمعرفة فهي فردية، 

ه أي تعتمد دشةةةةكع كبير على قدرة المسةةةةتهلك على أي خا ةةةةة دمسةةةةتهلك دعين

التعامع مع هذا المنتع، ودشةةكع أكبر يعتمد على المنتع وقدرته على إنتاج مثع 

دتداع أسةةةةةةةلوب وطريقة ا)معلومة/ معرفة( وقدرته على ادتكار و هذه السةةةةةةةلع

 تسويقها على الشبكة.

يقود  أما الهدي من هذا االقتصةةةةاد المعرفي فهو النمو الشةةةةخصةةةةي، الذي

 ةةةةةاحبه إلى التميز والتفرد عمن حوله دما يحققه من مكاسةةةةةب قد تكون هائلة 

 جداا.

  

                                                 
، 2001/أيار/  3، العدد 18ال، مجلة الكمبيوتر، المجلد االقتصةةةةةةاد الجديد: واقع أو خي إميع هالل، 1

 .45ص



140 

إن هذا االقتصاد الجديد فرض طائفة جديدة من ألوان النشاطات المرتبطة 

دةةاالقتصةةةةةةةةاد والمعلومةةات، ومن أهم مالمحةةه التجةةارة اإللكترونيةةة، التعليم 

 اإللكتروني. 

 :األساسية هتالمعرفة ومستلزما ماهية اقتصاد -1
 اقتصاد المعرفة:تعريف 

هو  فرع جةةديةةد من فروع العلوم االقتصةةةةةةةةاديةةة ظهر في اآلونةةة األخيرة

)اقتصةةةةاد المعرفة(ل يقوم على فهم جديد أكثر عمقاا لدور المعرفة ورأا المال 

 .في تطور االقتصاد وتقدم المجتمع البشري

ستدأنه االقتصاد الذ "يعري البنك الدولي اقتصاد المعرفة ا ي يحقق ا  خداما

ضةةةمن هذا يتو لجع تحقيق التنمية االقتصةةةادية واالجتماعيةأللمعرفة من  فعاالا 

الي تكييف وتكوين المعرفة من  ةضةةةةةةةافإلدا لةجنبيجلب وتطبيق المعاري األ

 .احتياجاته الخا ة ةجع تلبيا

نه نمط جديد يختلف في كثير من سماته عن االقتصاد التقليدي الذي ظهر إ

الثورة الصةةةناعية. وهو يعني في جوهره تحول المعلومات إلى أهم سةةةلعة دعد 

في المجتمع دحيه ت م تحويع المعاري العلمية إلى الشةةةةةةةكع الرقمي وأ ةةةةةةةبح 

تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العنا ر األساسية في االقتصاد 

 . (1)المعرفي

ظم من عرفة الجزء األالذي تحقق فيه المع هو االقتصةةاد :اقتصةةاد المعرفة

ا  نأالقيمة المضةةةةةةافة وهذا يعني  ا في العملية أالمعرفة تشةةةةةةكع مكونا سةةةةةةاسةةةةةةيا

قائم على  وإن النمو يزداد ،نتاجية كما في التسةةةةةةةويقاإل دزيادة هذا المكون ال

 ساسية التي يطلق منها.األ تكنولوجيا المعلومات واالتصال داعتبارها المنصة

  

                                                 
ردير. داسةةةةةةم رديرل االقتصةةةةةةاد المعرفي والتجارة اإللكترونيةل مؤتمر األعمال اإللكترونية في  1

 .2003تموز  30 -28العالم العرديل جامعة الزيتونة األردنيةل عمانل 
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اقتصةةةةاد المعرفة هو االقتصةةةةاد الذي يلعب  نإيمكن القول  دعبارة أخرى 

ا في خلق الثروة فيه نشةةوء واسةةتثمار المعرفة لحقبة فالثروة في ا ،دوراا اسةةاسةةيا

الت والطاقة والعديد من الناا يردطون اآل نشةةةةاؤها داسةةةةتخدامإالصةةةةناعية تم 

خدمات االتصةةاالت والخدمات  اقتصةةاد المعرفة دالصةةناعات التكنولوجية مثع

مال ية المعلوماتأنجد في االقتصةةةةةةةاد المعرفي  ية حيهال مال  ن تقن ورأا ال

 هذا النوع من االقتصةةاد سةةيجعع المهن ،الفكري هما القوة المحركة لالقتصةةاد

اليوم والمسةةتقبع مرتبطة دشةةكع معقد دتقنيات المعلومات واالتصةةاالت دشةةكع 

مهنة تم تسةةةةةجيلها  54ن من دين أ thourpury centre مركز مباشةةةةةر ويقدر

( مهنة 46( هناك )2005الواليات المتحدة( حتى عام )) كثر المهن نمواا فيكأ

امع ن يتعأنها تعني إتعني أكثر من مجرد ثقافة تقنية  تتطلب طاقة تقنية والتي

  تقع عنها عند قراءة  حيفة. ريحية الأالفرد مع التقنية د

 المعلومات مورد اقتصادي: -

ت ح  وعيهل وارتقت معه من مسةةةتوياتها منذ أن تف فالمعرفة رافقت اإلنسةةةان 

وتعمقهال حتى و لت إلى  راها الحالية. رير  البدائيةل مرافقة التساع مداركه

ى علالحياة االقتصةةةةةةةادية واالجتماعية و أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على

ا نمط حياة اإلنسةةةةةان عموم العلمية  و لك دفضةةةةةع الثورة ةلءمن خالل رفع كفاا

 . فقد شةةةهد الردع األخير من القرن العشةةةرين أعظم تغيير في حياةالتكنولوجية

البشةةةةةةةريةل هو التحول الثاله دعد ظهور الزراعة والصةةةةةةةناعةل وتمث ع دثورة 

ية  العلوم ية والفيزيائ ية والنوو قة التطور في المجاالت اإللكترون فائ نة  قا والت

ا أسةةةةةةةاسةةةةةةةي اا مورد لقد داتت المعلومات .والفضةةةةةةةائية والبيولوجية من الموارد  ا

ة الجديد في الحيا االقتصةةةةادية له خصةةةةو ةةةةيتهل دع إنها المورد االسةةةةتراتيجي

ي المعلومات ف كما تشةةةةةةكع تكنولوجيا .االقتصةةةةةةاديةل المكمع للموارد الطبيعية

 عصرنا الراهن العنصر األساا في النمو االقتصادي. وتتحدث عن االقتصاد
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تعني إحةةةداث تغيير  وهي رؤيةةةة لالمعلومةةةات أو المعرفةةةة ىالقةةةائم عل 

عني وت جوهري ملموا في دنيه ديمات ونظم العمع داخع االقتصةةاد نفسةةه أوالا 

ا  هندسةةةةه أسةةةةاليب األداء وطرق التفكير التي تحكم المؤسةةةةسةةةةات  ةعادإ أيضةةةةا

ق المعلومات دما يعنيه  لك من تطبي ىللعمع القائم عل االقتصةةةةةادية  اتها لتتهيأ

 ألنظمة فمع التطور الهائع ةدارياليب اإلللعديد من الفلسةةةةةةفات واألسةةةةةةحقيقي 

إلى أحةةد أهم جوانةةب تطور  المعلومةةاتيةةة تحولةةت تكنولوجيةةا، المعلومةةاتيةةة

 عام المعلوماتية دلغ حجم السةةةةةوق العالمية للخدمات االقتصةةةةةاد العالميل حيه

حوالي تريليون دوالر. لقةةةد أدخلةةةت ثورة المعلومةةةات المجتمعةةةات  2000

ها األكثر تطورأكثر  العصةةةةةةةرية )أول لنكن عد اا دقةل دعضةةةةةةة ما د بة  ( في الحق

جملة من التحوالت التي طاولت مختلف  الصةةةةةةةناعية. وقد أحدثت هذه الثورة

عالقات العمع أو ما يكتنفه  جوانب حياة المجتمعل سةةةةواء دنيته االقتصةةةةادية أو

ية  ية.. الخ -من عالقات إنسةةةةةةةان داألخص ثورة  مجتمع يال و فثورة التكنولوج

اإلنسان وترديته وتدريبهل وتجعع عامع  تعليم اإلنترنتل تؤثر فياالتصاالت و

ع االقتصةةادية اإلنتاجية فالمجتم السةةرعة في التأقلم مع التغيير من أهم العوامع

لذي ال يسةةةةةةةعى إلى مواكبة التطور تكنولوجي العلمي وال وكذلك اإلنسةةةةةةةان ا

 فيه. عن ولوج االقتصاد الجديد والمساهمة اا سرعان ما يجد نفسه عاجز

والدولة التي ال تدرك أن المعرفة هي اليوم العامع األكثر أهمية لالنتقال  

ا الفقر إلى الغنى سةةةةتجد نفسةةةةها حتم التخلف إلى التطور ومن من ش على هام ا

  .ى مجموعة ما يسمى )الدول الفاشلة(لتنضم في نهاية المطاي إل،مسيرة التقدم

كان  عالم تحوالا و ،ةنترنت دور في االقتصةةةةةةةاد والتنمي لوقد  هد ال يشةةةةةةة

ا نحو اقتصةةاد المعرفة  الذي يعتمد  Knowledge Based Economyمتسةةارعا

ا على تكنولوجيا المعلومات، حيه تزداد نسةةبة القيمة المضةةافة المعرفية  أسةةاسةةا

ا هامة جداا، وترتبط مسألة التنمية   دشكع كبير، وتغدو سلع المعلومات سلعا
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االستثمار األمثع لتكنولوجيا المعلومات والتطور االقتصادي دالقدرة على 

والقدرة على إدخال المعلومات في البنية االقتصةةةةادية والتوسةةةةع المسةةةةتمر في 

لذي يتحول إلى قاطرة التنمية والتطوير االقتصةةةةةةةادي في  قطاع المعلومات ا

مختلف أنحاء العالم، وتعد اإلنترنت أحد األسةةس الهامة لهذا الحامع األسةةاسةةي 

 / 2.3 / 1998وقد دلغ حجم التجارة اإللكترونية عام  ةالجذري لهذه التحوالت

تريليون دوالر، / 3.5 / 1999تريليون دوالر وقةةد دلغ هةةذا الرقم في عةةام 

ا اإلونسوق فيما يلي دعض األمثلة على أهمية استخدامات    .نترنت اقتصاديا

 1996داعت شةةةةةةةركة األمازون ممات آالي الكتب عبر اإلنترنت عام  

ما في عام  ،مليون دوالر/ 16/جم مبيعاتها ودلغ ح قد دلغت  1997أ  148/ف

 4.5/مليون دوالر ودلغ عدد زدائنها / 250،/1998مليون دوالر وفي عام /

 مليون وعدد زوار موقعها على اإلنترنت عشرات الماليين. /

 هي:فدرز المستلزمات القتصاد المعرفة أ أما
اإلنفاق  ترشيده وإجراء زيادة حاسمة فيإعادة هيكلة اإلنفاق العام و أوالا: 

 المخصةص لتعزيز المعرفةل ادتداء من المدرسةة االدتدائية و ةوالا إلى التعليم

ز للبحه العلمي. وتجدر اإلشةةةةةةارة هنا إلى أن الجامعيل مع توجيه اهتمام مرك  

الواليات المتحدة في ميدان البحه العلمي واالدتكارات يزيد على إنفاق  إنفاق

األخرى مجتمعةل ما يساهم في جعع االقتصاد األمريكي األكثر  المتقدمةالدول 

ا ودينامية في مليار  360العالم )دلغ إنفاق الدول الغردية في هذا المجال  تطورا

ا 180الواليات المتحدة منها  ل كانت حصة2000دوالر عام   .مليارا

ا:ثاني  ا وارتباط ا  ال البشةةةريدما سةةةبقل العمع على خلق وتطوير رأا الم ا

دنوعية عالية. وعلى الدولة خلق المناخ المناسةةةةةةةب للمعرفة. فالمعرفة اليوم 

ا )ترفليست  ا فكري ا  (ل دع أ بحت أهم عنصر من عنا ر اإلنتاج.ا

  



144 

ا ثالث  إدراك المسةةةتثمرين والشةةةركات أهمية اقتصةةةاد المعرفة. والمالحظ  :ا

ا ة الكبري )العادرة للقوميات خصةةو ةةالشةةركات العالمي أن يع سةةاهم في تمو( تا

العاملين لديها ورفع مسةةةةةةتوى تدريبهم وكفاءتهمل وتخصةةةةةةص  جزء من تعليم

ا  جزءاا    العلمي واالدتكار.. من استثماراتها للبحه مهما

  :الركائز أألساسيه القتصاد المعرفة
 :نقاط حدد البنك الدولي أردع الركائز ولتوضيح هذه 

 ةكلي ةاقتصةةةةادي ةيمالذي يضةةةةمن د :اإلطار االقتصةةةةادي والمؤسةةةةسةةةةي -1

ويقصةةد ده دور  :ةكافي ةوحماية اجتماعي ةوسةةوق عمع مرن ةومنافسةة ةمسةةتقر

عمال وريرها ار االقتصةةةةةةةادي والحوافر لمجتمع األالحكومات في توفير اإلط

فعلي األداء ال ىلإ ةضةةافتعمع علي رفع اقتصةةاد المعرفة داإلمن الشةةروط التي 

 .لالقتصاد

ين معدين لالسةةةةتحوا  أو الحصةةةةول ن المواطنأالتي توكد  :نظم التعليم -2

 التكنولوجيا واالحتياجات ةفبقياد فيها،والمشةةةةاركة  ى المعرفة واسةةةةتخدامهاعل

ي وف لكةةع المسةةةةةةةتويةةات ىعل ىيتجةةه التعليم إلحةةداث تغييرات كبرالجةةديةةدة 

م ن التعليأ ىعالوة عل لجيات وقنوات التوزيعمجاالت متنوعة تتضةةةةةمن المنه

التدريب المستمر المعتمد علي التكنولوجيا هما من أكثر الخصائص الرئيسية و

ا يحيه السةةرعة التي تتطور عندها المعرفة والتكنولوج للبيمة اقتصةةاد المعرفة

 .والمهارات العالية المطلودة

عمةةال في تجمع مةةا دين البةةاحثين وأ ةةةةةةةحةةاب األ التي :نظم اإلدةةداع -3

سةةةةةةع ظم التعاون الواويقصةةةةةةةد دهذه الن :تكنولوجياللعلوم وال ةتطبيقات تجاري

جةةةع تكوين أو تطبيق أمةةةال التجةةةاريةةةة ومراكز التفكير من عوالقوي دين األ

فاهيم اإل خدمات  ةدداعيالم والطرق والتكنولوجيات التي تعطي المنتجات وال

  ةميز
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 ةمعرفي ةعمالك .تطوير وتحقيق اقتصاد المعرفةمما يشارك في  لةتنافسيه

ا  ةسمناف  .ومطلودة تستطيع تحديه مهاراتها دوريا

في  ةسةةاسةةيويقصةةد دها البنية األ :لمعلوماتلمجتمع اة سةةاسةةيلبنية األا -4

ومنتشةةةةةرة  ةي حد هي متقدمأ ىلإتصةةةةةاالت وتكنولوجيا المعلومات ومجال اال

سياأل ىفي المفهوم الواسع تتضمن كع البنولكن  لومتاحة ورخيصة التي  ةسا

وتوفر لكع الناا إمكان  لمعلومات فعال واقتصاد معلومات فعالتدعم مجتمع 

ا   .للمعلومات واالتصاالت الو ول دشكع فعال ومقبول اقتصاديا

 مكونات االقتصاد المعرفي: -2
 أنواع السلع المعرفية: -1

ول العالم إلى قر ية كونية  ةةةغيرة ظهرت مع اتسةةةاع رقعة االتصةةةال وتح 

المعرفة كسةةةةلعة لها دورها الحقيقي في االقتصةةةةاد الجديد وفي حجم المبادالت 

 وأ ةبح دإمكاننا التمييز دين السةلع المادية والسةلع المعرفية. التجارية العالمية.

 :(1)آلتيدالجدول ا يمكن تلخيص الفروقات دين السلع المادية والسلع المعرفية

 لع الماديةالس السلع المعرفية

 سلع ملموسة سلع رير ملموسة

 يجب أن تنتع كع مرة تنتع مرة واحدة وتباع ماليين مرات

ا خيالية فهي تحقق قيمة  تحقق أرداحا

 (%100مضافة تصع نسبتها إلى )

تحقق قيمة مضافة ليس من الضروري 

 أن تكون عالية

 وحدتها الذرةسلع مبنية على المادة  (Bit) المعرفة وحدتها ىسلع مبنية عل

تحتاج لكادر دشري مبتكر ومبدع 

 ومحتري

تحتاج لعمالة ليس من الضروري أن 

 تكون مبدعة

 

  

                                                 
كال التجارة الخارجية، رسةةالة أطروحة رير د. داسةةم ردير ردير، التجارة اإللكترونية كأحد أشةة 1

 .25، ص2007منشورة، جامعة تشرين، كلية االقتصاد،
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 ويمكننا تقسيم السلع المعرفية إلى:
المعةةاري العلميةةة: منهةةا مةةا يختص  دةةالمعةةاري التكنولوجيةةة التقنيةةة * 

اعيةل دوالتصنيعية وتبادل الخبرات في هذا المجالل ومنها المعاري الفنية واإلد

ومنها ما يتعلق دالمعاري اإلخبارية والسةةةةةةةياسةةةةةةةية والتاريخية انتهاءا دالفعع 

 المخادراتي والجاسوسية العالمية.

جامعات *  ية عبر ال بادل المعاري األكاديم المعاري األكاديمية: مثع ت

واالسةةةةتثمار التعليمي في الجامعات الخا ةةةةة وريرها وتبادل الخدمات الطبية 

 ألكاديميات المتواجدة على هذه الخارطة التكنولوجية الحديثة.واكتشافها عبر ا

المعاري اإلعالمية: وهي كع ما يختص دإيصةةةةةةةال األخبار واإلعالن * 

 دكافة أشكاله.

 :(1)حوامع السلع المعرفية
إن حوامع السةةةةلع المعرفية كثيرة ومتعددة ودتطور مسةةةةتمر تخل فه الحاجة 

ية التي تبحه عن كع جديد دحثها عن إليه من جهة، وتفرضةةه اآلليات الصةةناع

الردح من جهةةة أخرى. لةةذلةةك كةةان لالختراعةةات التكنولوجيةةة الحةةديثةةة والتي 

 أهمها الكمبيوتر األثر األكبر في تطوير هذا االقتصاد المعرفي ومساندته.

إ اا فحوامع السةةةةةةةلع المعرفية تبدأ دالراديو والتلفاز والكاسةةةةةةةيت والجريدة 

لة.. لة اإلوإلى الكمبي والمج مدمجة والمج يتر واألقراص ال والنشةةةةةةةر  ةلكترون

 .(2)لكتروني واإلنترنتاإل

  

                                                 
 وما دعد.   100ص 2006داسم ردير ردير، الفجوة التقنية، دار المرساة،  1
 .59أ. داسم ردير، االقتصاد المعرفي نمط اقتصادجديد، مرجع سبق  كره، ص 2
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"إن الشةةةةةةةركات التي تعمع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال 

التكنولوجيا الحديثة دصةةةةةةةورة عامة تحقق أعلى نسةةةةةةةبة من القيمة المضةةةةةةةافة 

كات لشةةردالمقارنة مع قطاعات الصةةناعة التقليدية، كما يحصةةع العاملون في ا

التكنولوجية الحديثة على أضةةةةةعاي الدخول التي يحصةةةةةع عليها زمالؤهم في 

القطاعات التقليدية، وتتميز هذه الشةةةةةةةركات الحديثة دأنها األقدر على تكوين 

ا  سيا سا سعة على المستوى الدولي، وأ بحت هذه العالقات جزءاا أ عالقات وا

تسةةةتفيد الشةةةركات من من نجاحها، فباإلضةةةافة إلى سةةةالسةةةع التزويد واإلنتاج 

 عالقاتها لتوسيع أسواقها والحصول على نسبة أكبر من القيمة المضافة. 

 :ويصنف الباحثون االقتصاديون اليوم الصناعات إلى -

وهي التي تعتمد على المواد األولية أكثر من اعتمادها   ةةةةةناعات هادطة:

 .اعلى التكنولوجيا، وتتميز دانخفاض القيمة المضافة على منتجاته

وهي التي تعتمةةد على المعرفةةة والتكنولوجيةةا  :و ةةةةةةةنةةاعةةات  ةةةةةةةةاعةةدة

والخدمات والعالقات أكثر من اعتمادها على المواد األولية، وتتميز دارتفاع 

متزايد في القيمة المضةةةةةةافة على منتجاتها، وثمة شةةةةةةركات ال تدخع فيها مواد 

تجارة ع شةةركات الأولية أدداا فالقيمة المضةةافة فيها هي دكاملها نتاج المعرفة مث

اإللكترونية على اإلنترنت فشركة أمازون لبيع الكتب تجني ماليين الدوالرات 

ا، دون أن يدخع في عملها مواد أولية، فهي  ا من عملية ديع الكتب دوليا سةةةةةةةنويا

تتلقى طلبات شراء الكتب وترسلها إلى دور النشر وتردح من هذا العمع الذي 

ا يعد دأكمله نوع  دمات التجارية، التي ال تدخع فيها مواد أولية. من أنواع الخ ا

وكذلك تعتمد شةةةركات المعرفة على اإلنترنت )الطب، الهندسةةةة، القانون، 

على المعلومةةات العلميةةة كمكون وحيةةد لقيمةةة الخةةدمةةات …( الخ…. التةةاريخ 

 التي تقدمها. 
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ا جديدة في التاريخ اإلنسةةةاني، ويجعع  وهكذا يشةةةق اقتصةةةاد المعرفة طريقا

علومةةات وتكنولوجيةةا المعلومةةات والمعرفةةة العلميةةة التكنولوجيةةة جزءاا ال الم

السةةةةةياسةةةةةية، ويحقق  –االقتصةةةةةادية  –يتجزأ من معظم الفعاليات االجتماعية 

لة  هائ ناحي الحياة، مما حقق قفزة  قة في جميع م تالي تغيرات دنيوية عمي دال

ادية وإلى قوة حولت المعرفة دحد  اتها إلى مورد أسةةاسةةي من الموارد االقتصةة

 حقيقية في اإلدارة. 

ويعمع الباحثون االقتصةةةةةةةاديون اليوم على إدخال عامع المعرفة دشةةةةةةةكع 

مباشةةةةةر وواضةةةةةح في نظريات التنمية مثع " نظرية النمو الجديدة "، فالعالقة 

دين التنمية وتوليد المعلومات واسةةةةةةتخدامها أ ةةةةةةبحت واضةةةةةةحة، وأ ةةةةةةبح 

رنت أحد عوامع اإلنتاج فهو يزيد في االسةةةةةةةتثمار في مجال المعلومات واإلنت

 . (1)إنتاجية العاملين ويزيد من فرص العمع

 البنية التحتية لالقتصاد الرقمي:
إن البنية التحتية لالقتصةةةاد الرقمي تتجل ى دشةةةكع أسةةةاسةةةي دما يحتاجه هذا 

االقتصةةاد من عنا ةةر مادية ورير مادية تؤدي دشةةكع أو داخر إلى فعالية هذا 

 االقتصاد.

 نى التحتية في الفترة الراهنة هور ما يحتاجه هذا االقتصةةةةةةةاد من البوأكث

داعتبار  ،اإلنترنت، ويحلو للبعض تسةةمية االقتصةةاد الرقمي داقتصةةاد اإلنترنت

 اإلنترنت هي رو  هذا االقتصاد، والمحرك األساسي له.

 ية:لكترونإلنترنت داإلضافة إلى التجارة اإليضم اقتصاد ا
كة اإلنترنت )الشركات المصنعة لتجهيزات االتصاالت البنى التحتية لشب -

 والحواسب والخدمات.

  

                                                 
 المصدر:  ي،د. دشار عباا، االقتصاد اإللكترون 1

http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htm 
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  ..(IBMو NetscapeوMicrosoft ) البنى التحتية للتطبيقات والبرمجيات -

سه ع تالقي البائع والمشتري عبر  - شركات التي ت سويق والوسطاء )ال الت

 (.Yahooو Exciteو Zd netالويب مثع 

ية قام مركز األدحاث حول التجارة  وفي دراسةةةةةةةة للبنى التحت لذكر  فة ا أن

دما يخص حجم اقتصاد  1999لكترونية في جامعة تكساا في دراسة لعام اإل

اإلنترنت للشةةةةةةةركات المتمركزة في الواليات المتحدة األمريكية فقط من حيه 

 رقم األعمال )اإليرادات( وعدد العاملين كما يلي:

 رقمي( البنى التحتية لالقتصاد ال1الجدول)

اإليرادات  

 التقديرية

 )ألف دوالر(

عدد العاملين 

 التقديري

 دخع دالنسبةالمتوسط 

 للفرد الواحد )دالدوالر(

 308708 372462 114982800 البنى التحتية للشبكة

البنى التحتية 

 للتطبيقات

56277600 230629 244015 

 230678 252473 58240000 التسويق والوسطاء

 211401 481990 101893200 نيةلكتروالتجارة اإل

 247761 1337554 331393600 المجموع
 م.،2000المصدر: طالل عبود، التسويق عبر اإلنترنت، دار الرضا للنشر، دمشق، 

 .15ص

 نترنت في االقتصاد الرقمي:القتصادية ل ادور واألهمية ال
ا في االقتصةةةةةةاد الرقمي خا ةةةةةةة فيما يتعلتلعب اإل  قنترنت دوراا رئيسةةةةةةيا

ية التي  كالبرمجيات والكتب يدالمنتجات الرقم كةل  مكن توزيعها عبر الشةةةةةةةب

والتسةةةةةةجيالت الموسةةةةةةيقية والخدمات البنكية والخدمات السةةةةةةياحية والخدمات 

 ة ؤشرات على األهميالتعليمية واألراني وأفالم الفيديو وما شادهلومن أدرز الم
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/ 3ة ما يزيد على /أنها ول دت في الواليات المتحد نترنت.االقتصةةةةةةةادية ل 

ماليين فر ةةةةةةة عمع دما يوازي ضةةةةةةعف عمالة  ةةةةةةناعة العقاراتلوقد زاد 

 2.2اإلنفاق العالمي على  ةةةةةةةناعة تكنولوجيا االتصةةةةةةةاالت والمعلومات من 

ل وإ ا 2003/ تريليون دوالر عةةةام 3إلى / 1999تريليون دوالر في العةةةام 

( B2B) ط األعماللكترونية ما دين شةةةةةركات نشةةةةةانظرنا إلى حجم التجارة اإل

العام  تريليونات دوالر 10إلى  1999تريليون دوالر في  2/1فقد زادت من 

( B2C) ينلكترونية ما دين الشةةةركات والمسةةةتهلك. أما حجم التجارة اإل2003

 223مليةةار دوالر إلى  95من  2004إلى  1999فقةةد زاد خالل الفترة من 

 .2004 مليار دوالر في العام

ت دصةةةةةةورة جذرية في أسةةةةةةلوب عمع المؤسةةةةةةسةةةةةةات نترنلقد ريرت اإل

لل يمكن أن نطلق االقتصةةةةادية واسةةةةتحدثت نما ج جديدة للقيام دنشةةةةاط األعما

 نترنت". عليه "اقتصاد اإل

 :خصائص اقتصاد المعرفة -4
إلى المعرفة على أنها ُمحرُك العملية اإلنتاجية وفي  نظرهذا االقتصةةةةةةةاد ي

صةةةادية في األسةةةواق. إن هذا النوع من نفس الوقت هي سةةةلعة لها تبعاتها االقت

ية للمعرفة تحتم أن نرى دعض  التصةةةةةةةور للمعرفة وهذه النظرة االقتصةةةةةةةاد

  .ا اعتاده االقتصاديون في تناولهم للسلعالفوارق الرئيسية عم  

ب أو تنتهي وتتالشةةةةةةى دسةةةةةةبب  فالمعرفة كسةةةةةةلعة  ال يمكن لها أن تنضةةةةةةُ

ا من السةةةلع. دع إنه كلما ازداد اسةةةتخدامها كما هو الحال في اسةةةتهالكنا لغيره

اسةةةةةةةتخدام المعرفة وإعمال العقع والتفكر فيها نت ع  معرفةا جديدةا. فاقتصةةةةةةةادُ 

 المعرفِة هو اقتصادُ وفرة  وليس اقتصادُ ندرة.

ها  ها. فملكيت كار تملك يةُ احت كان ها إم جدت فليس لموجد والمعرفة متى أُو

وال ملمس  لها مما يعطيها  مشةةةةةةةاعع للجميع. والمعرفة شةةةةةةةبيهة دالنوِر ال وزن  

 إمكانية التنقع دكع سهولة. 
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المعرفة سةيتميز دخصةائص متعددة حسةب مؤسةسةة البحه في  إن اقتصةاد

سةةةةةةةتكون المفةةاتيح المحركةةة لهةةذا  meti Group سةةةةةةةوق تقنيةةات المعلومةةات

  :(1)االقتصاد على النحو اآلتي

 العولمة: -1

حت  بأوردية نه فالدول األداخع دلد دعي اا سوق العمع لم يعد محصور نإ 

عندما تجاوزت حدودها السةةةياسةةةية والجغرافية من خالل  قوة اقتصةةةادية هائلة

 ةةةةبحت الدول أدال حدود و اا وجد اقتصةةةةادأ نترنتكذلك فاإل ،االتحاد االوردي

إلى المستهلكين والحصول  الناهضة للتو تتحدى عمالقة الصناعة في الو ول

ولم يقتصةةةةةر التغيير على  ،العالم ن فيفي كع مكا من السةةةةةوق اعلى حصةةةةةته

ا حيه أ بح إيقاع العمع مستمراا على مدار  حدود المكان فقط دع الزمان أيضا

على مدار  ( سةةاعة في اليوم24السةةاعة وأ ةةبح الحد األدنى لسةةاعات العمع )

  العام .

  :لرربات الزدائن التكيف الموسع -2

 سةةةية تعتمد على اإلنتاج المكثفرفي لم تعد الميزة التنافعالم في االقتصةةةاد

والتوزيع والسةةةةةةةياسةةةةةةةات الموحدة ألن مفتا  النجا  في  والتسةةةةةةةويق المكثف

كع مسةةةتهلك وهذا يتطلب إنتاج  األعمال أ ةةةبح يكمن في تحديد خصةةةو ةةةية

ا الحتياجات ورربات خا ةةةة لدى  أشةةةياء جيدة وخدمات مصةةةممة خصةةةيصةةةا

 .هلكينالمست

  :والمهارات نقص الكوادر -3

االقتصةةةةةادي الحالي هناك العديد من الوظائف التجد من  النمو في ضةةةةةوء

مهارات في تقنية المعلومات حيه نجد  يملؤها وخا ةةةةة الوظائف التي تتطلب

وسيعاني قطاع األعمال  من هذه الوظائف شاررة %15في الواليات المتحدة 

 ليجد 

  

                                                 
 دير الزور ، سورية.–عبد النا ر سلطان " اقتصاد المعرفة، جريدة الفرات   1
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العمع حيه  المجموعة الصةةحيحة من المهارات وهذا يتطلب انفتا  سةةوق

 مكن إيجادها في دلد آخر و لك من خالليمهارات رير المتوفرة في دلد ما ال

  لكترونية .اإلالشبكات 

 : خدمة المستهلك التركيز على -4

نترنت وتحرير التجارة وزيادة إمكانية الو ةةةةةةول العالمي واإل ن التنافسإ

كلها عوامع قوة وضةةةعف في يد المسةةةتهلك حيه  للمعلومات وتعدد الموزعين

ات شةةةاملة وهذا يتطلب خبر ح المسةةةتهلكون هم أ ةةةحاب القرار والرأيأ ةةةب

ت سةةيميز الشةةركا ن مبدأ خدمة المسةةتهلكين هو الذيإدالمسةةتهلكين وررباتهم و

  في القرن الحالي .

  لكترونية:اإل التجارة -5

 لكترونية أكثرنترنت أ ةةةةةبحت التجارة اإلمسةةةةةتخدمي اإل كلما تزايد عدد

ا ويشةةمع  لك الت لكترونية التي تتم دين الشةةركات نفسةةها أو دين اإل جارةرسةةوخا

لسنوات نية في الكتروحجم التجارة اإل الشركات والمستهلكين ويتوقع أن يصع

 ا ددأت الخدمات وعمليات إ لى تريليون دوالر والقضةةةةةةةية هناإالثالث القادمة 

توظيف سةةةةيغير مجاالت ال لكترونية فإن  لكبيع التقليدية تسةةةةتبدل دالتجارةاإلال

  لومات .المع من المواقع التقليدية إلى الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية

لكترونية إلى عدد من المعامالت حسةةب طبيعة ويمكن أن نقسةةم التجارة اإل

 :(1)المتعاملين

 .تعامع دين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى -1

Business- To- Business(B2B)     

  

                                                 
 .70ل ص  2005(4د.ثناء أدا زيدل التجارة اإللكترونية وتحدياتها، مجلة جامعة تشرينل العدد)  1
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  .ارية وحكومةتعامع دين شركة تج -2

Business-To-Government(B2G)     

 .تعامع دين شركة تجارية ومستهلك فردي -3

Business-T0-Consumer(B2C)     

  .تعامع دين حكومة ومستهلكين -4

Government- To- Consumer(G2C)    

 Consumer-To-Consumer(C2C)    .تعامع دين مستهلك ومستهلك

داخع مجال األعمال: حيه يتم هنا اسةةةةةةتخدام نظم  لكترونيةالتجارة اإل -6

ا من خالل شةةبكة اإلنترنت الخا ةةة دالعمع من أجع التجارة اإل لكترونية داخليا

تقديم الخدمات للموظفين كبيع منتجات المنظمة أو المؤسسة للموظفين دأسعار 

 مخفضة.

 دعضلكترونيةةة في رير مجةةال األعمةةال: حيةةه تقوم هنةةا التجةةارة اإل -7

 لكترونيةية داسةةةةةةةتخدام نظم وطرق التجارة اإلعاهد والمنظمات رير الردحالم

 دهدي تحسين خدماتها لألعضاء.

  مدى الحياة : الحاجة للتعلم -6

يزداد عةةدد المتعلمين الكبةةار أكثر من أي وقةةت مضةةةةةةةى  من المتوقع أن

المسةةةتمر دين متطلبات جوهرية للحفاظ على  وسةةةتكون الحاجة للتردية والتعلم

  ة الفرد للبقاء في الوظيفة .قدر

  :المؤسسة في واحد -7

المؤسةةةةةسةةةةةات المسةةةةةتقبلية سةةةةةتكون من عدد محدود من  وهو ما يعني أن

ماعدا  لك لمزودين خارجيين  الموظفين واإلدارات األسةةةةاسةةةةية وسةةةةيترك كع

دعض  دمعنى آخر اعتمةةاد المؤسةةةةةةةسةةةةةةةةات على العمةةع عن دعةةد حيةةه تجرب

ا إع من منازلهم من خالل االتصةةةةةةةال عمالشةةةةةةةركات قيام العاملين دال لكترونيا

  رئيس . دمكتب
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  في اقتصاد المعرفة: خصائص قوة العمع

سةةةةوق العمع يتوقع الخصةةةةائص األسةةةةاسةةةةية التالية في  يمكن اسةةةةتنتاج أن

  الموظفين:

  التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قادلة لالستخدام. القدرة على - 

  لتعلم دسرعة وامتالك المهارات الالزمة لذلك.التكيف وا القدرة على - 

  مع تقنية المعلومات وتطبيقاتها في مجال العمع. تقان التعامعإ -

 .ضمن فريق واتقان مهارات االتصال التعاون والعمع القدرة على -

ية مميزة تختلف - هارات إضةةةةةةةاف ية التي  امتالك م يد هارات التقل عن الم

  ها .أ بحت أنظمة األتمتة تقوم د

  لغة حتى يمكن التعامع في ديمة عالمية. تقان أكثر منإ - 

مع  تقةان العمةعإ -  خةارج حةدود الزمةان والمكةان والقةدرة على إدارة الع

  تقليدية أو افتراضية. سواء كان  لك في ديمات عمع

ت الفريدة الخا ةةةةةة دالمسةةةةةتهلكين تحديد الحاجات والرربا القدرة على - 

  .سات والهيماتفراد أو المؤساأل

حسةةةةاا دضةةةةرورة التحرك دسةةةةرعة والتغير دسةةةةرعة واإل القدرة على - 

  حاجات المستهليكن. االستعجال في متادعة التغيرات وتلبية

 تلك دعُض خصائصه فما هي مقوماُت اقتصاد المعرفة؟

 مقومات االقتصاد المعرفي: 
د اقتصةةةةةةةادع يعتمدُ على المعرفة الدد من و جوِد مقوماته ومن أجع أن يُوج 

 وتتمثع أهُم المقومات في مايلي:

مجتمع المعرفة دكع مسةةتوياته: إن أهم العنا ةةر التي تؤسةةس القتصةةاد • 

يعتمةةدُ على المعرفةةِة هُو وجود ترجمةةة فعليةةة لمجتمع المعرفةةة. وفي المجتمع 

 المعرفي 
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أفراد المجتمع  و قةةةةدر  من المعرفةةةةة. وليسةةةةةةةةةةِت فرد من  يكوُن كةةةةع

على  وي االختصةةةةةةةاص ونخب المجتمع. دع المطلوب أن  المعرفةُ حصةةةةةةةراا 

يكون المزارع وعامع الصةةةةةيد وعامع المصةةةةةنع لديهم من المعرفة ما تؤهلهم 

للتعامع مع التقنية ويستخدمونها في مجال عملهم. فالشعار في اقتصاِد المعرفة 

 .أن  المعرفة للجميع

يانع رئيسع في مجتمع  •  جامعةُ ك مدرسةةةةةةةةُ وال مدُ المعرفة  :التعليم وال يعت

ا  سا سا ا يفكرون ويبدعون  أ سا ج  أُنا القتصاده. فالمدرسة والجامعة يجب أن تُخر ِ

ة داألهمي بى هذا الجانظفي تفكيرهم. ودالتالي من الضةةروري أن يح اا وأحرار

 القصوى من حيه اإلنفاق والسياسات المستندة على استراتيجيات واضحة.

كيةةانةةاتع تةةأخةةذ على عةةاتقهةةا إنتةةاج البحةةه والتطوير: وال دةةد أن تُوجةةد • 

المعرفةةة التي تحتةةاجهةةا المجتمعةةات. فوجود مراكز البحةةه األ ةةةةةةةيلةةة التي 

تتوا ةةع مع احتياجات مجتمعها واحتياجات الصةةناعة ووجود مراكز التطوير 

ووجود أنظمةةة  وقوانين  ل دةةداع واالدتكةةار تُشةةةةةةةجع المبةةدعين وتحمي نتةةاجهم 

إلى تقنية  تساهم في العملية اإلنتاجية وُرقي لى ترجمة هذه اإلدداعات إ ىسعتو

ا من الضةةةةةةروريات في هذا العصةةةةةةر. كما أن وجود  شةةةةةةبكات   المجتمع معرفيا

ا   . لتواُ ع مراكز اإلدداع والبحه والمعرفة ضرورةع أيضا

ا  ا  والصناعة تحتاج أن تكون شريكا في عملية اإلدداع واالختراعات  رئيسيا

ن تكون لهةةا عالقةةة مع محيطهةةا حةةاجةةة ألوالجةةامعةةة دفي الجةةامعةةة والبحةةه. 

وتشةةةةةةةارك في تنميته المعرفية. وهنا تبرز الحاجة إلى وجود مراكز البحوث 

 التطبيقية والحاضنات العلمية.

 :د والتكنولوجياالعالقة التفاعلية ما دين االقتصا
 تفعيةع ةفكر يلإتسةةةةةةةتنةةد  التي ةلعةةامةةاعلى الرؤيةةة  ةإن هةةذه النظرة قةةائمةة

تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةاالت في القطاعات المختلفة داالقتصةةةاد الوطني 

ا أر هذه الفكرة ةومعالج  وتتحدث عن االقتصاد لةحد ىدكع قطاع عل سيا
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تعني إحداث تغيير جوهري  ةيؤوهي ر لالمعلومات أو لمعرفة ىالقائم عل 

ا وتعني أيضةةةة ديمات ونظم العمع داخع االقتصةةةةاد نفسةةةةه أوالا  ةملموا في دني  ا

س ةعادإ ساليب األداء وطرق التفكير التي تحكم المؤسسات  ةهند صاأ  ةاديالقت

لعديد لالمعلومات دما يعنيه  لك من تطبيق حقيقي  ىأ للعمع القائم عل اتها لتتهي

جع تغيير فكري إداري أوهناك مبادئ من  ةداريسةةةةاليب اإلمن الفلسةةةةفات واأل

 .اقتصادي يسبق أي تفكير في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ،راتخا  القرا ةسةةرع ،الشةةفافية في تداول المعلوماتو األخذ دمبدأ الحرية

االلتباا وتضةةةةارب المصةةةةالح دين من يملكون المعلومات داخع الجهاز  ةزالإ

إعالء قيم العمع  .عمالهم اليوميةأللدولة ومن يحتاجونها في تسةةةةةةةيير  ياإلدار

 .الجماعي

االنتقال من طور المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات  لتفعيع ثقافة الجودة والعمع المخطط 

طور المؤسةةةةسةةةةات التي تفكر  ىلإالشةةةةخص الملهم  ىت المعتمدة علاوالمنشةةةة

 .ضحةوا ؤىرالعالم د ىاالنفتا  علعن األشخاص و دمنهع علمي مستقر دعيداا 

 :العالم وعصر التحول إلى االقتصاد المعلوماتي
يعيش العالم اآلن عصةةر التحول الكبير في عالم االقتصةةاد والتجارة ودات 

ا تأثير التقدم التكنولوجي وخا ةةةةةةةة في مجال المعلومات حيه تغير  واضةةةةةةةحا

الكثير من المفاهيم والنظريات االقتصةةةادية وهياكع المؤسةةةسةةةات االقتصةةةادية 

لى واقع عصةةةةر االقتصةةةةاد خططها المسةةةةتقبلية دناءا ع تي أعادت النظر فيوال

 .المعلوماتي

ومجتمع االقتصاد المعلوماتي الذي نعيشه اليوم إنما هو نتيجة التحول من 

 ستراتيجي إلىفيه هو المورد اال مجتمع  ي اقتصاد  ناعي يكون رأا المال

مورد األسةةةةةةةاسةةةةةةةي مجتمع  ي اقتصةةةةةةةاد معلوماتي تشةةةةةةةكع المعلومات فيه ال

 حالية لواالستراتيجي. حيه يرى دعض المحللين االقتصاديين أن الحضارة ا
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اقتصةةةاد معلوماتي. وقد ددأ هذا التحول  ىتحولت من اقتصةةةاد  ةةةناعي إل

. إ  احتلت  ةةةةةةةناعة المعلومات الموقع 1956في الواليات المتحدة منذ عام 

 إنتاجينفق من أجع  األول فيها حيه أن نسةةةةةةةبة كبيرة من جهد القوى العاملة

ويشةةير في هذا الصةةدد تقرير منظمة اليونسةةكو خدمات )ودضةةائع( معلوماتية. 

ا  حول االتصةةةال في العالم أن قطاع المعلومات وخدماته سةةةجع تطوراا ملحوظا

في معظم البلدان ررم االختالفات في اليد العاملة "المعلوماتية" إلى إجمالي 

أن نسةةةةةةةبة اليد العاملة في قطاع  Molitorسةةةةةةةكان كع دلد. كما تؤكد موليتور 

من إجمالي قوة  %66المعلومات دالواليات المتحدة األمريكية سةةتشةةكع نسةةبة 

في  %50و 1920عةةام  %19دعةةد أن كةةانةةت ال تتعةةدى  ،2000العمةةع عةةام 

ا في  ا ملحوظا منتصف السبعينات، عكس القطاعات األخرى التي تسجع تقلصا

ا إ ..نسةةبة األيدي العاملة كثيرة قد أدركت مسةةموليتها تجاه التحديات التي ن أمما

يفرضها مجتمع المعلومات عليها سواء على الصعيد الرسمي أو التجاري. فقد 

عام  حدة  كة المت ثت الممل حد عة  1981اسةةةةةةةت نا لة لشةةةةةةةمون الصةةةةةةة وزارة دو

 وتكنولوجيا المعلومات مهمتها جمع جوانب ثورة المعلومات كافة. 

وليات مترادطة في مقدمتها: اإلشةةراي على وتتولى هذه الوزارة عدة مسةةم

 ةةةةناعة الحاسةةةةبات اإللكترونية والرودوت واإللكترونيات الدقيقة والهندسةةةةة 

سلكية والالسلكية ودائرة  سة االتصاالت ال الميكانيكية والبحه والتطوير وسيا

و ةةةناعة الورق والمواد الكيماوية والنشةةةر و ةةةناعة األفالم و ةةةناعة  البريد

شةةةةةار وزير الدولة البريطاني لشةةةةةمون الصةةةةةناعة وتكنولوجيا وقد أ الفضةةةةةاء.

ذ رته إلى أستراليا دضرورة األخالمعلومات لينيه ديكر في حديه له خالل زيا

خر التطورات في ميدان الحاسةةةةةةةبات مؤكداا أن الصةةةةةةةناعي الذي ال يوظف اد

ا في ميدان   تقنيات الحاسب اإللكتروني الدقيقة سوي ال يجد له مكانا
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الل األعوام الخمسةةةةةةةة القادمة ودالحري الواحد  كر عبارة الصةةةةةةةناعة خ

 .)استخدم األتمتة وإال تنتهي(

وفي إطار ترجمة هذه األفكار إلى واقع فعلي أعلنت الحكومة البريطانية 

ا شةةةامالا أطلقت عليه  1982عام  كعام لصةةةناعة المعلومات وأسةةةسةةةت درنامجا

( 350ذا البرنةةامع )درنةةامع تكنولوجيةةا المعلومةةات المتقةةدمةةة حيةةه وظف هةة

مليون داوند إسةةترليني في مجال البحه والتطوير للجيع الخامس من الحاسةةب 

اآللي. وتم تشكيع لجنة خبراء في الوزارة المذكورة لتقديم المشورة إلى رئاسة 

مجلس الوزراء حول أفضةةةةةةع السةةةةةةبع التي تمكن المملكة المتحدة من أن تتبوأ 

 علومات.الموقع القيادي في مجال  ناعة الم

فقد اسةةةةةةةتجادت لتحدي مجتمع المعلومات عن طريق التخطيط  أما اليادان

السةةةةةةةليم والتحليع المتأني حيه قامت دتشةةةةةةةكيع عدة مجالس ولجان درعاية 

مؤسةةةسةةةات وهيمات حكومية في عدة وزارات منها وزارة التجارة والصةةةناعة 

داني للتطوير ال يا يد واالتصةةةةةةةاالت والمركز ال ية ووزارة البر لدول ياتا ي. عمل

وأ ةةةةدرت هذه المجالس مجموعة )أوراق عمع( تناولت موضةةةةوعات عديدة 

منها سةةةياسةةةة الحكومة في مجال المعلومات وتطبيقاتها الصةةةناعية في مجتمع 

المعلومات، واسةةةةةةةتخدامات الحاسةةةةةةةب اإللكتروني والبحه اآللي وشةةةةةةةبكات 

ولم تقتصةةةةةةةر حدود  المعلومات واالتصةةةةةةةال والمكتبات وخدمات المعلومات.

أوراق العمع هذه على تشةةةةةةخيص الواقع المعلوماتي في اليادان وإنما شةةةةةةملت 

 كذلك سبع تطويره ووسائع مواجهة المستقبع.

وأثناء زيارة رئيس اليادان السةةةةةةةادق ناكا سةةةةةةةوني للواليات المتحدة عام 

دان أن تنظر إلى  1984 يا كال ا  يا مة تكنولوج قد لدول المت نه يجب على ا كد أ أ

س بيع يضمن موا لة نموها وتطورها االقتصادي. وتنبأ مجتمع المعلومات ك

 ناكاسوني دأنه خالل العشرين أو الثالثين سنة القادمة ستكون الصناعات 
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الرئيسية في اليادان تلك التي تتعامع مع المعلومات. وأكد أن أثر االقتصاد 

على المجتمع الياداني  ـةةةةـةةةة أي المبني على  ناعة المعلومات ـةةةةـةةةةالمعلوماتي 

ا السةةةتخدام الكهرداء أو السةةةيارة ألول مرةسةةةوي  وإ ا ما انتقلنا  .يكون مشةةةادها

إلى دول العالم األخرى والتي تتطلع إلى القيام ددور في عالمنا المعا ةةةةر نجد 

ا عن هذه التوقعات المستقبلية فننجد أن ماليزيا  أن كثيراا منها لم تكن دعيدة تماما

ل دالنسبة للدول النامية على مستوى تعد  احبة التجردة األولى في هذا المجا

 Corridor) Multimediaالعالم حيه شةةةةةةةرعت في اإلعداد لما يطلق عليه 

Super  وهي لم تقتصر على خلق دنية تحتية للمعلومات وإنما تعدتها لتشريع )

قوانين وعمع سةةةةياسةةةةات وممارسةةةةات مما يمكنها من اسةةةةتثمار واسةةةةتكشةةةةاي 

  المجاالت الخا ة دعصر المعلومات.

  :الوطن العردي وعصر االقتصاد المعلوماتي
دررم وجود دعض البلةةدان العرديةةة التي تنبهةةت مؤخراا إلى ضةةةةةةةرورة 

الدخول في عالم االقتصةةةةاد المعلوماتي فبدأت دوضةةةةع سةةةةياسةةةةات لتحقيق هذا 

إال أننا نجد أن كثيراا من الدول  -الماضةةيةالعشةةر سةةنوات الالهدي و لك خالل 

ياسةةةةةات واسةةةةةتراتيجيات في مجال االتصةةةةةال وتبادل العردية تفتقر لوجود سةةةةة

المعلومات، دسةةةبب رياب المؤسةةةسةةةات الوطنية المسةةةمولة عن التقنيات الحديثة 

في هذا المجال، وعدم االهتمام الكافي لبعض الدول العردية دإنشةةةةةةةاء التقنيات 

وتطويرها نظراا لوجود أولويات تنموية أخرى وألسةةةباب اقتصةةةادية في دعض 

من مسةةةةةةةاحة العالم وتأتي في  %5رم أن البلدان العردية تشةةةةةةةكع ور .األحيان

من تعداد سةةةةكان  %3.5الترتيب الرادع من حيه المسةةةةاحة ويشةةةةكع سةةةةكانها 

عالم  ية فوجمت على –ال لدان العرد نامية  إال أن معظم الب لدان ال ية الب ررار دق

 سةةةةراعدالمعطيات الجديدة على السةةةةاحة العالمية. مما أدى دالعديد منها إلى اإل

داعتماد توجهات السةةةةةةوق العالمية دون تركيز سةةةةةةياسةةةةةةات شةةةةةةاملة في مجال 

 االتصال والمعلومات ودون أن
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ر وفي الوقت الذي يسي ،تكون لديها األرضية المنهجية والقانونية الالزمة 

العالم في طريقه إلى التحول من مجتمع  ي اقتصةةةاد  ةةةناعي إلى مجتمع  ي 

لدو ،اقتصةةةةةةةاد معلوماتي ية تسةةةةةةةعى ال تزال ا ها أقطارنا العرد نامية ومن ل ال

  .للو ول إلى مجتمع  ي اقتصاد  ناعي

إال أننا نجد من جانب آخر أن هناك تطورات تعكس جوانب إيجادية في 

إمكةةانيةةة تحقيق منجزات من الممكن أن تسةةةةةةةةاهم في نقةةع الوطن العردي إلى 

دي لوطن العرعصر االقتصاد المعلوماتي. مثالا نجد أن اإلنترنت التي دخلت ا

في العقد األخير من القرن الماضةةةةي يزيد عدد مسةةةةتخدميها اآلن على مليوني 

ويتفاوت عدد المسةةةتخدمين ل نترنت في البلدان العردية العتبارات  مسةةةتخدم.

كثيرة مثع الوضع االقتصادي وعدد السكان والتسهيالت القانونية ...الخ. حيه 

ألف  440في مصةةةةةةةر حوالي  - 2000دلغ عدد المسةةةةةةةتخدمين في مطلع عام 

ألف مسةةةةتخدم  400مسةةةةتخدم وتليها دولة اإلمارات العردية المتحدة حيه دلغ 

 .ألف مستخدم 230ولبنان  ،ألف مستخدم 300والسعودية 

االتحاد العالمي لتقنية وخدمة المعلومات تقريراا  نشةةةةر (1998) في عام -

ت فيه نظرة واسةةعة قدم "المعلومات العالمي دالرقميلاقتصةةا الكوكب"دعنوان 

مجال تقنية وخدمات المعلومات  نفاق المسةةةةةةةتهلكين فيللمسةةةةةةةتويات الحالية إل

  ومن دعض نتائع الدراسة مايلي:

دليون دوالر أمريكي 1.8وخدمات المعلومات مسةةةؤولة عن  كانت تقنية -

 . 1997في عام 

أكبر دنسةةةةةةبة  1997نفاق في تقنية وخدمات المعلومات عام اإل كان نمو -

  .1992عنه في عام  40%

في مجال تقنية وخدمات المعلومات هو المسةةةةةةةرع والمحفز  نفاقاإل نمو   -

ة دما المقاييس االقتصةةةادية واالجتماعي والمضةةةاعف األسةةةاسةةةي لعدد كبير من

 فيها 
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  .نمو الشركات والوظائف

شةةركة في مجال تقنية وخدمات المعلومات في  7200 أضةةيف مامعدله - 

  الخمسة الماضية. دة في كع سنة من السنواتالواليات المتح

وظيفةةة في مجةةال الخةةدمةةات والبرمجيةةات في  380000 تم إضةةةةةةةةافةةة -

  الماضية. الواليات المتحدة خالل الخمس سنوات

 المطلب الثاني
 لكترونيإلاقتصاد المعرفة والتعليم ا

 :اقتصاد المعرفة ومتطلبات التعليم اإللكتروني - 1
قال إلى اقتصةةةةةةة اد المعرفة، دكع ما يحمع هذا المفهوم من تحديات ولالنت

الجامعات دحيه تصةةةةةةبح المعرفة و ال دد من البدء دالمدارا وإرها ةةةةةةةات،

 في النهاية تخليقها هي أسةةااو الحفاظ عليها،و والوسةةائع التي تدعم تحصةةيلها،

ا ألهميةةةة التعليمو النظةةةام التعليمي. التةةةدريةةةب لتحقيق التغيير في نمط و إدراكةةةا

الذي يجب أن يسةةةةةةبق التحول المطلوب في نمط الحياة، فقد انصةةةةةةبت و يرالتفك

لدول ظام تعل م  جهود حكومات ا تأسةةةةةةيس ن بة األخيرة على  بة في الحق عاق المت

معرفة حفظ ونقع الو معرفي يعتمد التقنيات الحديثة كوسةةةةةةيلة فاعلة لتحصةةةةةةيع

حدود ير مدعم رو كع هذا يتم ضةةمن رؤية مسةةتقبلية واعيةو دأشةةكالها المختلفة،

تنطوي  ستراتيجية وطنية للتعلم اإللكترونياعليه فقد تم تبني و من القيادة العليا.

ى جميع عل على اسةةةةتغالل التقنيات الحديثة كوسةةةةيلة أسةةةةاسةةةةية في نظام التعليم

ا في ديمة  المسةةةةتويات، إال أن مثع هذا الخيار االسةةةةتراتيجي يتطلب تغييراا جذريا

ا و جهود جبارةيحتاج إلى و أساليب التعليمو  بيراا ك مصادر هائلة مما يشكع تحديا

الثروات، رير أن النتائع التي سيتمخض عنها تحقيق و لبلد نام محدود المصادر

 ية االجتماعو النقلة المطلودة ستسهم دشكع كبير في التنمية االقتصادية
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 دولةسةةتسةةاعد الو البعيدو رير مباشةةر على المديين المنظورو دشةةكع مباشةةر

 صبو إليه. توز العوائق المادية في الو ول إلى ما على تجا

 :للنجا  الثورة التقنية زمةاللالبنية التحتية ا -2
 National Educationalتشةةةةةةمع هذه البنية شةةةةةةبكة الردط اإللكتروني )

Networkم الهيكلية التي ستقوو بعضها،دالجامعات و ( التي ستصع المدارا

أجهزة و (،DCE & DTEدط اإللكتروني )التي تحدد أجهزة الرو عليها الشبكة

وفر من ثم البرمجيات التي ستو التصفح،و الحاسوب التي ستستخدم لالتصال

التطبيقات التعليمية التي سةةةتسةةةهع التعامع مع المحتوى التعليمي الذي سةةةيكون 

ية. غة العرد دالل لب  غا يةو في ال ية التحت ما يلي اسةةةةةةةتعراض لعنا ةةةةةةةر البن  في

 .الوطنية موا فاتها حسب الخطةو

(: توفر اتصةةاالا دين ما يزيد Broadband Networkشةةبكة عالية القدرة )

جامعات رسةةمية دسةةعة ال تقع عن  8و كليات جامعية 7و مدرسةةة 3200على 

100Mbps، لك لضةةةةةمان قدرة نقع عالية تضةةةةةمن سةةةةةرعة تنزيع المناهع و 

 Interactiveتبةةةادل البيةةةانةةةات في حةةةاالت التعلم التفةةةاعلي )و والتطبيقةةةات

Learning يتضةةةح أن هذا التوجه ددأ ينتشةةةر نظراا لتطور التقنيات دسةةةرعة .)

المحتويةةةات التي يجةةةب توفرهةةةا في ديمةةةة التعلم و وزيةةةادة حجم التطبيقةةةات

نظراا للجدوى االقتصةةةةةادية التي يحققها وجود وسةةةةةط إلكتروني و ،اإللكتروني

األجهزة التوفير في تكلفةةة و سةةةةةةةريع من خالل االعتمةةاد على نظةةام مركزي

 (Thin Clientهيكليةةة تعتمةةد نظةةام ) التي تكون أعةةدادهةةا كبيرة.و الطرفيةةة

خوادم  الذي يعتمد داألسةةةاا على مركزية المعالجة من خالل تسةةةخير أجهزةو

أجهزة حواسةةةيب طرفية رخيصةةةة و السةةةعة التخزينيةو عالية القدرة الحسةةةادية

ية السةةةعة لضةةةمان مثع هذا النظام يتطلب شةةةبكة ردط عالو  ات قدرة محدودة.

 من الدخول في المحتويات عند الحاجة إليها ددالا و سةةةةةةةرعة انتقال التطبيقات

 تعقيدات
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 ةةةةةةةيانتها. هذا النوع من و تحميع البرمجيات على الحواسةةةةةةةيب الطرفية

ا مبدئي اا األنظمة يتطلب استثمار ، إال في إنشاء شبكة تعليمية عالية السعة اا كبير ا

 ميةالبرمجيات التعلي ادية على المدى البعيد.جدوى اقتصةةةةةةةو أنه يثبت فاعلية

 (Learning Management Systemالتي توفر تطبيقةةةةات إلدارة التعلم )و

المتادعة للشةةةةةةةبكة و السةةةةةةةيطرةو أنظمة التحكمو إدارة المحتوى اإللكتروني،و

(Operation Management and Control.) ا و  يشةةةةكع هذا العنصةةةةر تحديا

ت التي تتعامع مع اللغة العردية سةةةةواءا في الشةةةةكع أو لعدم توفر التطبيقا نظراا 

ر تطويو المضةةمون، مما حدا دبعض الشةةركات األردنية للنهوض دالمسةةؤولية

التطبيقةةات التي تةةدعم عمليةةة التعلم و درمجيةةات قةةادرة على توفير األنظمةةة

ياتها، إال أن النتائع األولية لما تم  اإللكتروني داللغة العردية ومع أنها في ددا

 تطويره تبشةةةر دمسةةةتقبع زاهر وتثبت قدرة المبدع العردي على االكتفاء الذاتي

ا و  اا يتطلب اقتصاد ن  لكإما مجال اقتصاد المعرفة فأ في هذا المجال. خصو ا

ا معرفيةة ليميةةة مجيةةات التعلكتروني من خالل توفر البريلبي حةةاجةةة التعليم اإل ا

إدارة المعرفةة من  تتةألفو لكترونينجةا  التعلم اإلإدشةةةةةةةكةع يسةةةةةةةير لغرض 

ستخدامها تحقيق مردود اقتصادي  العمليات التي تهدي من كسب المعرفة أو ا

يتم  التي وعليه يتألف نظام إدارة المعلومات من العمليات والتقنيات ،ملموا

سةةةتراتيجية المؤسةةةسةةةة دحيه توفر المعرفة العلمية اتوظيفها في ضةةةوء رؤيا و

يقيم هذا  ،تي تعترض العاملين في دائرتهاوالتطبيقية الالزمة لحع المشكالت ال

سائدة في البيمة التي يقيمظام عالقات جدلية مع الثقافة واالالن  افيه ستراتيجية ال

وسالسع القيم السائدة في البنية االقتصادية، فيستمد منها موارده ويحدد معالم 

 ،البشري لمما يثمر عنه االرتقاء دالرأسما ،ها الدقيقةلآليات التعامع مع تفا ي

نافس قدرة على الت مان ال  ،وتعميق المعرفة دموارد المعلومات المتاحة لضةةةةةةة

دصةةةةورة عامة يتألف رأا المال  ،واالسةةةةتمرار في الوقوي دمكان الصةةةةدارة

المعرفي من عنصةةةةةةرين متفاعلين هما: العنصةةةةةةر البشةةةةةةري الذي يتفاعع مع 

 المعرفة 
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والمعلومات  ،ويسةةةةةتوعبها ويحيلها إلى واقع ملموا ونجاحات مسةةةةةتمرة

التي تسةةتقر في النتاج اإلنسةةاني المنتشةةر في الفكر الموثق واإلنجازات الفكرية 

للجنس البشةةةري و ةةةيارة األسةةةملة التي تفتقر إلى حلول ترقى داإلنسةةةان على 

ة تكنولوجيا المعلومات على الجوانب السياسي الطبيعة المحيطة ده ويبرز تأثير

التنمية  حيه تعتبر البشةةةةةرية أو اإلنسةةةةةانية والمعرفية للتنمية من خالل التنمية

 ن نجا  التنميةام مجتمع المعرفة و لك أليركيزة لقالبشةةةةةةةرية أو اإلنسةةةةةةةانية 

ا رفع القدرة على التعلم والمعرفة واسةةةةتيعاب منجزات  البشةةةةرية يعني ضةةةةمنيا

إقامة االقتصةةةةاد القائم على  من نمك  تتكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةاالت التي 

ن تطبيقةةات تكنولوجيةةا نظراا أل Knowledge –based Economyالمعرفةةة 

للدول  ةالمعلومات تؤثر في الحياة االجتماعية والسةةةةياسةةةةية والثقافية والتنظيمي

مية ون تتخذ التدادير الكفيلة دالحفاظ على هويتها القأالنامية فعلى هذه الدول 

ة المعرف أ ةةةةةةةبح نقع .للمجتمعات الغردية ىعموالحضةةةةةةةارية دون التقليد األ

ميسةةةةةةةوراا في عصةةةةةةةر المعلومةةات فقةةد أدى التطور المةةذهةةع في تكنولوجيةةا 

المعلومات واالتصةةةاالت واسةةةتخدام الكمبيوتر والفاكس والمحمول والوسةةةائط 

المتعددة واألقمار الصةةناعية إلى إحداث تحوالت في المجتمع واتسةةعت القدرة 

 ةالت السةةةةةةةلكيةةعلى تخزين المعرفةةة ونقلهةةا والتقةةاء الكمبيوتر مع االتصةةةةةةةةا

إرسةةةةةةال والالسةةةةةةلكية سةةةةةةيعمع على إزالة حدود الزمان والمكان دحيه يمكن 

 .لى أي مكان من العالم في ثوان ودتكلفة زهيدةإكميات هائلة من المعلومات 

 .رفةلكتروني واقتصاد المعصر البشري وترادطه مع التعليم اإلكفاءة العن -3

ا فرضةةةةةةنا جدالا أن جميع العنا ةةةةةةر المادية ا ولو قد  لتي تم  كرها سةةةةةةادقا

ر مسةةةةتمر، فيبقى العنصةةةةو توفرت للو ةةةةول إلى نظام تعلم إلكتروني متكامع

األهم هو العنصةةةةر البشةةةةري. فال دد من توفر عدد كاي من الكوادر البشةةةةرية 

  ضمانو  يانتهو المؤهلة القادرة على متادعة عمع النظام المترامي األطراي
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 ليس  لك فحسب،و داخع الشبكة. انسياب المعلومات في جميع االتجاهات

 الموظف قادرين على اسةةةةةةةتخدام التكنولوجيا دوعيو دع يجب أن يكون المعلم

دشةةةكع يخدم العملية التعليمية. إضةةةافة إلى  لك، فإن دور اإلدداع في أسةةةاليب و

ا حسبو استغالل التقنيات ليس رايته للحصول على المعرفةو التعليم  ، دع أيضا

ا ال يتجزأ من عملية التعليم.توليدها دحيه يصةةةةةةةبح جز ا نظراا ألن مثع هذو ءا

ا في نمط التفكير للمعلم وضةةةةةةع  الطالب فال دد منو النظام يتطلب تغييراا جذريا

دارة أنظمة إلو وضةةةع أسةةةسو التحول نحو النظام الجديدو سةةةتراتيجية للتغييرا

 تبعثر الجهود. و التشتتو هذا التغيير لتجنب الفوضى

 علتسةةةةةةارالعديد من الفرص  توفر لومات واالتصةةةةةةاالتإن تكنولوجيا المع

التنمية في دول العالم الثاله ورفع مسةةةةةةتوى معيشةةةةةةة المواطنين وتتيح الفرص 

هم المجاالت التي تساهم أو ،لشعوب الدول النامية لالندماج في المجتمع العالمي

يم مجال التعل ،في تطويرها تكنولوجيا االتصةةةةةةاالت والمعلومات دشةةةةةةكع مكثف

ت حيه باب والخريجين للتعامع مع شةةةةةةأهيع الجيع الجديد من الطالب والأن 

 تنافسةةةةةية على مسةةةةةتوىتكنولوجيا االتصةةةةةاالت والمعلومات يرفع من قدرتهم ال

عالم ويفتح  فة أال كا فاق المعرفة التي تمثع حجر األسةةةةةةةاا للتنمية في  مامهم أ

 .مجاالتال

ن إف والبحه العلمي ما دور تكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى التعليمأ

ن ات االختراع مدنقع سةةجالت دراء تسةةمح تكنولوجيا المعلومات واالتصةةاالت

نترنت ورفع مسةةةتوى التعليم والتدريب واسةةةتحداث طرق على موقع شةةةبكة اإل

التعلم عن دعد والتعلم مدى الحياة ونقع خدمات التعليم والتدريب إلى المناطق 

و لك  Teleeducationت التعليم عن دعد ويجري تقديم خدما ،النائية المعزولة

مثع نظام الجامعة المفتوحة وإشةةةةةةةراي أسةةةةةةةتا  جامعة أجنبية على دارسةةةةةةةي 

البطةةالةةة المكثفةةة النةةاتجةةة عن التقنيةةات  أمةةا المخةةاوي النةةاجمةةة عن ،الةةدكتوراه

 اإللكترونيات الدقيقةل فإن الخبرة الخا ة لكع من الدول  القائمة على
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الناميةل تبين أن أثر تلك التقنيات في التوظيف  لالصناعية المتطورة والدو

 في الحقيقة إيجادياا دشكع هامشي.  المباشر ورير المباشر يمكن أن يكون

أن تحع مكان  وتشةةةةةةةير دعض الدراسةةةةةةةات إلى أن التقنيات الحديثة يمكن

إضافياا  العمالة في األنشطة القديمةل ولكنها يمكن أن تول د في الوقت نفسه طلباا

 لعمالة من خالل خلق سةةلع وخدمات جديدة. ودصةةري النظر عن اآلراءعلى ا

تأكيد أن تأثيرات  -من دون تردد  -المتعارضةةةةةة في هذا الخصةةةةةوصل يمكننا 

الحديثة في مجال التوظيف لن تشةةةةةةةمع فقط حجم العمالة ودنيتها  التكنولوجيا

ا ولكنها سةةتشةةمع أيضةة، المهنية وسةةوق العمع  لودصةةورة أسةةاسةةية نوعية العمع ا

ا فيما يتعلق داعتماد ما يمكن تسةةةميته )األنواع المرنة( للعمالة  ات  خصةةةو ةةةا

سةةةةةةةةاعةةات  االتجةةاه نحو تقليص الطةةادع التعةةاقةةدي والعمةةع المنزليل وكةةذلةةك

الصةةةةناعية المتطورة  ن أسةةةةواق العمع في البلدانإالعمع....الخ. وداختصةةةةارل 

سوق  تخصيصوالبلدان النامية على حد سواء ستصبح أكثر مرونة. وسيظهر 

العمع واإلنتاج في شةةكع زيادات في فرص التوظيف المؤقت وسةةاعات العمع 

ا لثادتة. وتجد هذه الظاهرة انعكاسةةةةةةةا المرنة رير لها في تبد ل سةةةةةةةياسةةةةةةةات  ا

الرأسةةةةةةةمالية داتجاه تراجع دور )الدولة الراعية(ل  الحكومات في معظم الدول

مات قدي لذي يقترن دتقل ص الت لك ا ا ماعيةل ولت ها السةةةةةةةلبياالجت جانب ظاهرة   ل

ا وعدم الثقة دالغدل وعموم المتمثع في شةةةةةعور المرء دعدم االسةةةةةتقرار دانعدام  ا

والحرمان من التقديمات  األمان االجتماعي في ضةةةةوء عدم اسةةةةتمرارية العمع

ومن الواضةةةح أنه سةةةيكون  .االجتماعية والضةةةمانات التي يؤمنها العمع الثادت

الدخعل سةةةواء في داخع البلدان  كبير في توزيع للثورة التكنولوجية الجديدة أثر

مات ية لمصةةةةةةةلحة الف هذه العمل ها. دحيه تجري  ما دين ك أو في  كا ا األكثر احت  ا

التي  ،دالتكنولوجيا الجديدةل ولمصلحة االختصا ات العصرية واألكثر حداثة

 يغلب فيها عنصر الشبابل و لك على حساب المجاالت واالختصا ات 
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ا سةةةةةتكون لمصةةةةةلحة كبار المنتجين والشةةةةةركات الكبرى أنه التقليدية. كما

اإلنتاج الموجه للتصةةةةةدير. ودديهي أنها  العادرة للقوميات والمؤسةةةةةسةةةةةات  ات

ا في مصةةةةلحة الدول األكثر تطورسةةةةتكون أ القادرة على االسةةةةتفادة من ، اا يضةةةةا

التكنولوجيا واحتكار  الميزات المطلقة والنسبية التي يوفرها لها امتالك نا ية

قها ومفاقمة  سةةةةةم األعظم منهال من خالل التبادل الدوليل ومن ثم تكريسالق تفو 

أكثر  ل والتي تصةةةةةةةبحاا مع البلةةدان النةةاميةةة واألقةةع تطور )الهوة التكنولوجيةةة(

ا اتساعاا وعمق   .واستعصاء على التذليع ا

يجعع  فمن الواضةةح أن التدويع المتزايد ل نتاج واشةةتداد المنافسةةة الدولية

 لوجياالستخدام التكنو اا على اقتصاد التصديرل أكثر اضطرارتركز  الدول التي

الحديثةل ودالتالي إلى اسةةةةةةةتيرادها في حال عدم قدرتها على إنتاجها دنفسةةةةةةةها. 

 .دالطبعل إلى )تبعية تكنولوجية( متزايدة ،ويؤدي هذا

 :عالقة تطور اقتصاد المعرفة دالتشغيع والبطالة -4
مسةةةةةةةألة التشةةةةةةةغيع والبطالة على المدى د عالقة تطور اقتصةةةةةةةاد المعرفة

والتغيرات الحا ةةةةةلة في أنماط العمع إ  أ ةةةةةبح التقدم في  المنظور مسةةةةةتقبالا 

وهو  وهو مكسةةةةةةةب إنسةةةةةةةاني مهم، يؤدي إلى تراجع فرص العمع، التقانات،

 عكس ما هو متوخى منه.

والخصةةةةو ةةةةية رير المسةةةةبوقة في سةةةةرعة  االنفجار المعرفي وتطبيقاته،

ها داعتبارلومات، سةةةةةةتُبقي األولوية لخيار الموارد البشةةةةةةرية وحجم ثروة المع

 .ثروة رير قادلة للنضوب

ا  ا تتسةةةارع منتجات المعرفة يوميا فيما  عن الغرق ، دع ويتحدث البعض علنا

يمكن تسةةةةميته "داالنفجار المعرفي وتطبيقاته". فنحن نعيش في خصةةةةو ةةةةية 

ع كع هذا التسةةةةارع . ولكن ومحضةةةةارية وعلمية لم تشةةةةهد البشةةةةرية لها مثيالا 

الهائع في سةةةةةةةرعة انتشةةةةةةةار ثورة المعلومات عبر العالم تبقى األولوية لخيار 

 الموارد 
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على خالي النفط والمعادن  البشةةةةةةةرية وهي ثروة رير قادلة للنضةةةةةةةوب،

ا  ،والعديد من السةةةةلع المنتجة . فاإلنسةةةةان هو الذي دع هي الثروة المتجددة دائما

أحسةةةةةةن اسةةةةةةتثمار وتوجيه فكره وقدراته  يبني الثروة والقيمة والحضةةةةةةارة إن

البشرية وهو الذي ينبغي له أن يتمتع دهذه المعرفة داعتبارها ثروة إنسانية تهم 

ن دالتأكيد من  البشةةةةرية كلها.إن زيادة مدارك وقدرات الموارد البشةةةةرية تحسةةةة 

دور الفرد في مجتمعه، وتحسن حياته، ونمط عمله، والتعامع مع المحيط الذي 

ا  يعمع فيه.  على التنمية البشرية.  وتنعكس إيجادا

فالعنصر البشري هو أساا النشاط اإلنتاجي والتكوين االقتصادي. ومن 

هنا تأتي أهمية االستثمار في العنصر البشري دشكع متكامع وشامع، ودعمه 

دصةةةةةةةنةةاعةةة تةةدريبيةةة وتعليميةةة واسةةةةةةةعةةة ودينةةاميكيةةة ومواكبةةة ألحةةدث العلوم 

ا في هذا االتجاه على مفهوم التعليم والتدريب، معتمدة في مسةةاره واألسةةاليب.

 .وعلى الصقع المستمر دأساليب ومنهجيات تعليمية دائمة التحديه

 :وقد حصع تغير نوعي في أنماط العمع مثع

 .ـ تبدل في العمع التقليدي ودروز ظاهرة العمع عن دعد

لمستخدمين في المكاتب مقادع ـةةةةةةة توجه الشركات لنظام نصف يوم عمع ل

قارب ما كان ينجز في يوم العمع أف نصةةةةةةة جر دغية إنجاز قدر من العمع ي

الكامع )يالحظ هنا التوجه الجديد لشةةةكع إضةةةافي آخر من االسةةةتغالل دقصةةةد 

 ةتوفير نصةةةةف األجر رير المدفوع،إضةةةةافة إلى اسةةةةتغالل قوة العمع الموجود

 في عملية العمع(. أ الا 

سريح ثم ت ة زمنية محددة،ـةةةةةةة ادتداع شكع العمع المتقطع أي التشغيع لفتر

ا  اد من عد العمال لفترة الحقة، يتم دعدها إعادة التشةةةةةةةغيع من جديد )يتم رالبا

 العمال المسرحين(. 

 ولعع أهم إنجاز ادتدعته تقانة المعلومات هو النمط الذي أشرنا له من قبع 
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 "العمع عن دعد". ويتصف هذا النمط الجديد دما يلي: ـوالمعروي د

 جغرافي دين مكان العمع واإلدارة المركزية للشركة. ( البعد ال1)

 ( عدم وجود دوام محدد للعمع. 2)

( اسةةةةتخدام الكومبيوتر والهاتف والفاكس ومعدات المعلوماتية األخرى 3)

 )شبكة اإلنترنت الخ..(.

ا 4)  .حراا  أو متعاقداا  ( يمكن أن يكون العامع عن دعد موظفا

عامع عن دعد )5) لد الشةةةةةةركة Teleworker( يمكن أن يكون ال ( في نفس د

. أو قد يكون في دلد آخر، ويسةةةةمى "عامع عن دعد وطني"ويسةةةةمى في هذه الحالة 

 Teletravailو , (Teletravail Nationalوهي دالفرنسية  "عامع عن دعد دولي"

International .)  ونمو جهم دعض المهندسين الهنود أو الباكستانيين أو مهندسين

تينية ممن كانوا يرسةةمون خرائط معمارية ويرسةةلونها إلى شةةركات من أمريكا الال

المباني في الواليات المتحدة. ويقومون دتو ةةةةةةيع ناتع عملهم من خالل شةةةةةةبكة 

(. وقد درج المتعاملون Online Designer( دما يعري )E-Mailاإلنترنيت وال )

ألفراد( خصية ل)الشركات الش ـدهذا النمط من العمع على تأسيس ما يمكن تسميته د

ا  كن لم ت التي يعملون دها أحيانا دمفردهم. وهم يمارسون عبر هذا النمط الجديد، مهنا

معروفة من قبع تعتمد داألسةةةةةةاا على المعرفة العلمية المتفوقة لهؤالء األفراد من 

د في إعدا أو (،Softwareأجع إنجاز أرراض محددة: مثع مطوري )السوفت وير 

لخ... وسةةةةيكون الشةةةةعار الذي سةةةةيسةةةةود في القرن إإنتاجية  درامع أو اقترا  حلول

 عمع مع من تريد وأين تريد وعندما تريد(.ل)ا الراهن هو

لة من  جدة يعطي جم له من المهن المسةةةةةةةت ثا مع وأم هذا النمط من الع إن 

 االنطباعات، أهمها:

يات انتشةةةةةةةاره في 1) ددا ما زال في  عد  دالررم من أن العمع عن د نه  ( أ

اعية إال أن  لك يمثع عملية مسةةةةتمرة ومتوا ةةةةلة.دما يحمله من البلدان الصةةةةن

 جوانب 
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وما يمكن أن ينشةةأ عنه من مضةةاعفات. فهو من جهة يسةةمح دحع  إيجادية،

 مشاكع اجتماعية عديدة مثع:

 إتاحة فر ة عمع للزوجات وهن في منازلهن. -

 إتاحة العمع للمرضى و وي العاهات وهم في ديوتهم. -

ث البيمة عن طريق عدم اسةةةةةةةتخدام العاملين لوسةةةةةةةائع التخفيف من تلو -

ا.  الموا الت يوميا

المحةةافظةةة على التوازن الةةديموررافي كمنع تفريغ الريف من أدنةةائةةه  -

 .وتخفيف الضغط البشري عن العا مة

 ولكنها ( ولكن له جوانب أخرى قد يكون من المبكر اعتبارها سةةةةةةلبية،2)

 التي تقتضي الحع مثع: ستثير في كع األحوال جملة من المشاكع

  .* دعد الموظف عن زمالئه

عامع عن دعد، والتي سةةةةةةةتحرمه من الروادط  ها ال * العزلة التي يعيشةةةةةةة

ا  ا  االجتماعية إ  أن جانبا ر في العمع الذي يعتب من هوية العامع تتبلور اجتماعيا

 في هذه الحالة من أهم عوامع االندماج وتبادل مشاعر التضامن.

للوظائف دشةةةكع مباشةةةر.  مولداا  ر العمع عن دعد عنصةةةراا * ال يمكن اعتبا

إنما يمكنه أن يفعع  لك عندما يتحقق شةةةةةةةرط القبول ده من األطراي المعنية 

دذلك )أي العامع ورب العمع(. رب العمع يتوخى أن ينفذ العمع الذي يرربه 

شكع المتقن الذي يتوقعه من جهة، ود سيقدم له ردحية مالئمة. أوفق ال ن العمع 

ا  حائزاا  كما ينبغي أن يكون العامع وفق هذا النمط، نه أل على ثقة اإلدارة أيضةةةةا

  .سيعمع دون رقادة مباشرة

ولكن العنصر األهم في هذا السياق هو التعارض دين هدي تحقيق العمالة 

 الكاملة، ودين األهداي االقتصادية الناجمة عن استخدام تقانة المعلومات 
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جي( واختفاء فرص العمع ألولمك الذين حصةةةلوا فائقة التقدم )هاي تكنولو

على تأهيع متواضةةةةةةةع واختفاء شةةةةةةةكع العمع التقليدي الذي عرفناه في القرن 

الماضةةةةي ودروز ظاهرة العمع اإللكتروني ومزاحمة )الرودوت( على مراكز 

العمع إال أن قوى العمع ال تنظر إلى كافة أنواع المكتشةةةفات التكنولوجية دعين 

ع أن هذه النظرة المتشةةةةككة مرهونة دموقف التوجه االقتصةةةةادي والواق الحذر.

السةةةةةائد في مركز اتخا  القرارات. وال يمكن توقع موقف يشةةةةةوده الحذر تجاه 

المكتشةةةةةةةفات التقنية الجديدة إ ا كان ررضةةةةةةةها المحافظة على فرص العمع 

وتسةةةةةةهيع شةةةةةةروط األداء والتخفيف عن عبء العمع من حيه الجهد والزمن 

جاز السةةةلع ضةةةمن عملية اإلنتاج، أو إلنجاز الخدمات في القطاعات الالزم إلن

 المعنية دذلك.

 وتميز قوى العمع في العادة دين نوعين من التطور التقني:
نوع من تطور التقةةةانةةةة الةةةذي يخلق منتجةةةات جةةةديةةةدة  إ  هنةةةاك أوالا  -

ا  واحتياجات جديدة ويعتبر مصةةةةدراا  للتطور االقتصةةةةادي ويسةةةةمح دإيجاد  مهما

ل ومهن جديدة ترتبط دهذا المنجز. مثع اختراع القطار والسيارة والجرار أعما

والهاتف والتلفزيون والطائرة ودعض التجهيزات اإلنتاجية التي تخلق فرص 

 عمع جديدة .

ا  - من األتمتة  نوع آخر من تطور التقانة الذي يدخع أشةةةةةةةكاالا  وهناك ثانيا

رأا المال من تخفيض كلفة  الجديدة التي تحع مكان العامع، وتمك ن أ ةةةحاب

السةةةةلع الموجودة في السةةةةوق عن طريق تخفيض سةةةةاعات العمع الضةةةةروري 

إلنتةةاجهةةا. وتعمةةع دةةالتةةالي على إخراج قوى العمةةع وإحالل التقنيةةات الجةةديةةدة 

 مكانها،دأداء أفضع ودكلفة أقع. 

النوع الثاني من التطور التقني، هو ما كان يعتبر مصةةةةدر قلق لليد العاملة 

وتحطيم العمال آلالت النسةةةةيع وتكسةةةةيرها  لعملها. كانت ترى فيه تهديداا  ألنها

 مع دداية الثورة الصناعية معروفة وإن لم يدركوا حينها أن تلك اآلالت ليست 
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سةةةوى الموجة األولى وأنه سةةةيتبعها العديد من الموجات الالحقة فيما دعد. 

رين ي أواخر القرن العشةةن تأثيرات األتمتة السةةلبية واإليجادية لم تظهر إال فإو

وما دعده. وكما كان عمال الحرير في الماضةةةةةةي يخشةةةةةةون آلة الحياكة، كذلك 

 يوجد اليوم العديد ممن يخشون العولمة وعصر المعلومات. 

ومع انتشةةار الثورة اإللكترونية وتطبيقاتها في مجال األتمتة التي أدت إلى 

ت التسةةةةةةاؤالت تعكس الرجع اآللي مكان اإلنسةةةةةةان في المصةةةةةةانع، ددأ إحالل

الخوي المجهول لدى العمال، فيما إ ا كانت هذه التقنيات سةةةةةةةتؤدي إلى تدمير 

العمع أم أنها ستؤدي على نقيض هذا الخوي، إلى فتح المجال ألشكال وأنماط 

 .جديدة من العمع فحسب؟

كما أنه مع دروز ظاهرة العمع عن دعد، وهي الظاهرة الحديثة في الوقت 

تشكك من جديد كما كان عليه الشأن عند اكتشاي اآللة البخارية الراهن، عاد ال

وتطبيقاتها األولى في الصةةةةةةةناعة. وعاد العمال إلى طر  السةةةةةةةؤال  اته على 

وهو: هع يمكن لهذه الظاهرة الجديدة أن تخلق ديناميكية  أنفسةةةةةةهم مرة أخرى،

وهع إن عصر المعلومات وعصر  اقتصادية تؤدي إلى خلق وظائف جديدة ؟

ا  لتقانة فائقة التطور ستكون وداالا ا ا  عليهم، أم ستكون محركا نشيط سوق لت فعليا

العمع؟ وهع سةةةةةيكون دمقدور هذا النمط من األعمال المسةةةةةتجدة حع مشةةةةةكلة 

 فرص عمع جديدة لهم؟. دالبطالة وإيجا

إن المشكلة الرئيسية التي ددأت تبرز في الوقت الراهن هي التعارض دين 

ومسةةةةةةةألة تحقيق العمالة الكاملة. إ  أنه دالررم مما حققته  الثورة المعلوماتية

البلدان الصناعية من تقدم، إال أن الواقع ما زال يشير إلى  عودة التوفيق دين 

هدي تحقيق العمالة الكاملة ودين األهداي االقتصةةةةةةةادية األخرى. وتبرز في 

 لتطورالوقت الحالي معضةةلة البطالة من جديد كمسةةألة دارزة من مضةةاعفات ا

 التقني في العملية اإلنتاجية. 
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 المبحه الثاله عشر
اقتصاد المعرفة  مشروع تطوير التعليم نحو

 ) ن اع المعرفة(

 مقدمة:
يحتع مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ) ن اع المعرفة( مكانة 

روع شةةةةمولي تكاملي للتحول ، ويتمتع دأهمية كبيرة؛ من حيه إنه مشةةةةمتميزة

، يقوم على االلتزام الوطني دةةالسةةةةةةةعي نحو تحقيق أهةةداي التطوير التردوي

  للتعل م وفق مراحع زمنية محد دة .النوعي 

 :(1)من وجهة نظر التعليم اإللكتروني تعريف اقتصاد المعرفة
االقتصةةاد الذي يدور حول الحصةةول على " ويعري اقتصةةاد المعرفة دأنه

ع نوعية التعل م، ويعد  أحد البرام المعرفة، والمشةةاركة فيها، وتوظيفها لتحسةةين

التطويرية الطموحة التي يتم تطبيقها على كافة المسةةةةةةةتويات، دهدي االنتقال 

دةةالطةةالةةب من الةةدور التقليةةدي إلى الةةدور اإليجةةادي الفةةاعةةع، ودةةالتةةالي تحويةةع 

 ."المواطن من مستهلك للمعرفة إلى منتع  لها

 ماهية فكرة المشروع:
 قوة عاملة فعالة  ات جودة عالية هي من فقد انبثقت من أن تطوير 

  

                                                 
 مدرسية،  عمان ،األردن.عبد هللا المانع،إدارة المناهع ال 1
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، من أجع دناء خطط شةةةةةاملة ت في ظع االقتصةةةةةاد العالمي الجديداألولويا

مان ة وضةةةةةةةمبنية على المعرفة من قِبع المواطنين جميعهم ولتحقيق هذه الفكر

كامع وقادر نجاحها دإعداد درنامع تعليمي وتردوي مت بدء  دد  من ال كان ال   ،

ده داألسةةةةةةةاليب الحديثة على إيجاد البيمة ال حاضةةةةةةةنة التي ترعى الطالب وتزو 

حع  قدرة على  ماء التفكير الخال ق وال مد على إن عددة التي تعت هارات المت والم

 المشكالت والتفاعع في المجتمعات المختلفة .

م  التي ت، م الناجح في مجاالت الجهد جميعهاوليس هنا من شك  في أن التقد

لة إلى أكثر ، سةةتحديدها في هذا المشةةروع من مجرد تطوير يؤدي في المحصةة 

، يسمتبلورة وموس عة ومحددة دمقاي ، فالخطة اإلجمالية للتغيرالهيكلية التردوية

ير ، ودالتالي تطوالتردوي وتطبيقها سةةةةةةةيؤدي دالضةةةةةةةرورة إلى تغيير النظام

الموارد البشةةةةةةةرية والهيكلية الوظيفية التي تتناسةةةةةةةب مع االحتياجات الوطنية 

 يات العالمية في القرن الحادي والعشرين .والتحد  

 مكونات مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة:
 يتضمن المشروع أردعة مكونات هي:

ن األول: يتعلق دةةةإعةةةا  دة توجيةةةه أهةةةداي السةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةة التردويةةةةالمكو 

 واستراتيجياتها من خالل اإل ال  الحكومي واإلداري.

ن يدعم تطو   ،ير السياسات واالستراتيجيات الهادفةوعليه، فإن هذا المكو 

وتطبيقها إلعادة توجيه اإلدارة الفاعلة للمؤسةةةةسةةةةة التردوية وتمكينها من تلبية 

 احتياجات األفراد المتعل مين خا ة والمجتمع عامة . 

ن هي التنظيم اإلداري األفضع، وتطوير عمع  –إ ن  –فالغاية  من هذا المكو 

ة وإعادة هي ،اإلدارات التردوية كلتها على نحو يؤدي إلى تحقيق األهداي المرجو 

. 

ن خمسة عنا ر، هي:  ولهذا المكو 
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وإعةةداد اسةةةةةةةتراتيجيةةة تردويةةة  والتعريف دهةةا، إعةةادة تحةةديةةد الرؤيةةة، -1

 متكاملة. 

إ ةةةةةةال  اإلدارة الحكومية، وتطوير آليات  ةةةةةةنع القرار المناسةةةةةةبة  -2

ه للمتعل م.  لتحقيق النظام التردوي الموج 

نظام لدعم القرار التردوي المتكامع الذي يوفر تحليالا كفوءاا  وضةةةةةةةع -3

 للسياسة التردوية وإدارة فاعلة لألنظمة تحقق الشفافية والمساءلة. 

ياسةةةةةةةات  -4 يع السةةةةةةة فاءة في مجاالت: البحه التردوي، وتحل تدعيم الك

 التردوية وتطويرها، والرقادة الفاعلة وتقويم تقد م النظام التردوي وأدائه.

 التنسيق اإلداري الفاعع لالستثمار في مجال التطوير التردوي. -5

ن الثةةاني: فيختص  دتغيير البرامع والممةةارسةةةةةةةةات وتطويرهةةا  وأمةةا المكو 

لتحقيق مخرجات تعل مية تنسةةةةجم مع اقتصةةةةاد المعرفة. ويلحظ دوضةةةةو  تركيز 

لة المركزية في تطوير التعليم؛ إ  يتعامع مع طبيع ن على المسةةةةةةةأ  ةهذا المكو 

م إلعداد الطلبة للحياة  التعل م والتعليم وتوق عاته في سةةةياق المنهاج الجديد المصةةةم 

ا على تطوير البرامع  والعمع ضةةةةمن مبدأ االقتصةةةةاد المعرفي، كما يرك ز أيضةةةةا

التردوية والمناهع الدراسةةةةةةية، إضةةةةةةافة إلى تدريب المعل مين وتحسةةةةةةين أدائهم 

ية التعل م لوجيا في عملظيف التكنو، وتوالقياا والتقويم وتطوير اسةةةةةةتراتيجيات

 .والتعليم

ن ثالثة عنا ر  ، هي :ولهذا المكو 

  .تطوير المناهع وقياا التعل م 

 .التنمية المهنية والتدريب 

 .توفير المصادر لدعم التعل م الفع ال 

ن الثةةالةةه: فيهتم  دتوفير الةةدعم الالزم لتجهيز ديمةةات تعل ميةةة  ا المكو  وأمةة 

 ، ويهدي إلى و ف وشر  األهداي واألنشطة التي يتم ةمناسبة تتميز دالجود
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تحديدها داعتبارها أكثر الطرق فعالية لتحسةةةةةةةين نوعية التعليم عن طريق 

مة رتطوير وتحسةةةةةةةين الم ية النوعية الالزمة لتوفير دي ماد افق والتجهيزات ال

 ودالتالي فإن هذا يول د أولويات لتقليع عدد ،تعل مية مناسةةةةبة في المدارا العامة

الصةةةةةةةفوي المكتظة دالطلبة، واسةةةةةةةتبدال المباني المدرسةةةةةةةية اآلمنة دالمباني 

ية رير اآلمنة، وتحديه إمكانات دعم التطوير التردوي ومبادراته  المدرسةةةةةةة

ل في التعلم ا  –يؤدي  ،الهادفة إلى تحو  ، ةاد المعرفإلى تحقيق اقتصةةةةةةة –الحقا

اع المعرفة قادر على مواكبة التغي را ن  ت االقتصةةةةةةةادية وإنتاج جيع من  ةةةةةةة

 العالمية المتسارعة.

ن ثالثة عنا ر، هي:  ولهذا المكو 

قدر  –، والتخل ص رسية اآلمنة دالمباني رير اآلمنةاستبدال األدنية المد -1

 من المدارا  ات الصفوي المكتظة .  –اإلمكان 

  .االرتقاء دالمدارا القائمة؛ لدعم التعل م وتحسينه -2

 ة في عدددالتي تتناسةةةةةةةب مع الزيادة المط ر توفير المباني المدرسةةةةةةية -3

 السكان. 

ن الرادع: فيرك ز على تنمية االسةةةتعداد المبك ر لل ا المكو  رحلة تعل م منذ موأم 

ن إلى تعزيز طرق وأسةةةةةةةاليب دعم البرامع الطفولة المبكرة ، يهدي هذا المكو 

ة من ري مراحع الطفولة المبك  التي تسةةةعى إلى تحسةةةين نوعية التعل م وجودته ف

ل ها مراحع العمرية ك، وإلى تكافؤ الفرص التعليمية لألطفال جميعهم في الجهة

 .من جهة أخرى

ن أردعة عنا ر  ، هي: ولهذا المكو 

 .رفع الكفاءة المؤسسية 

  .تنمية معل مات رياض األطفال تنمية مهنية سليمة ومناسبة 

 التوس ع في رياض األطفال، دحيه تشمع المناطق األكثر حاجة. 

 .نشر الوعي المجتمعي والفهم العام 
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ا دأن  نات األردعة أهمية واضحة وألكع علما ن من هذه المكو   اا كبير اا ثرمكو 

نات األخرى ا تعد  حفي دعم المكو   ، ودالتالي فإنها تسةةةعىلقة واحدة، فهي جميعا

عة.اإلى تحقيق األهداي نفسه  ، ولكن دطرق مختلفة ومتنو 

 

 ة(: ) ن اع المعرف فوائد تطويرالتعليم نحو اقتصاد المعرفة
ن م إن لتطوير التعليم نحو اقتصةةاد المعرفة ) ةةن اع المعرفة( فوائد عديدة

 أهمها:

  

مشروع تطوير التعليم 

 نحو اقتصاد المعرفة

ل من خالإعادة توجيه أهداي السياسة التردوية واستراتيجيتها 

  ال  الحكومي واإلداري.اإل

 تغيير البرامع والممارسات
 وتطويرها

 خلق ديمات تعليمية    
 الجودة

االستعداد المبكر 

 هتللتعليم وتنمي
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 .فهو يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع 

 .يصع إلى كع أفراد المجتمع 

 .يحق ق التبادل اإللكتروني 

 إنتاجها في المجاالت جميعها.يسهم في نشر المعرفة وتوظيفها و 

  يدفع المؤسسات كافة إلى اإلدداع والتجديد واالستجادة الحتياجات

 المستفيد من الخدمة.

 )خصائص( تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة: سمات
 كما أن لهذا التطوير سمات يتمث ع أدرزها في:

 تبارها رأا المال الفكري االسةةةةةةةتثمار في الموارد البشةةةةةةةرية داع

 .البشريو

 .االعتماد على القوة العاملة المؤهلة والمتخص صة 

  اج إنتانتقال النشةةةاط االقتصةةةادي من إنتاج السةةةلع و ةةةناعتها إلى

 .الخدمات المعرفية و ناعتها

 .التركيز على التعل م المستمر والتدريب 

 يا المعلومات واالتصاالت دفعاليةتوظيف تكنولوج. 

  ير والتنميةوالتطوير كمحرك للتغيتفعيع البحه. 

 ما ارتفعت مؤه اع المعرفة كل  ن  فاع دخع  ةةةةةةة عت ارت التهم وتنو 

 .خبراتهم وكفاياتهم

اع ) ةةن   طوير التعليم نحو اقتصةةاد المعرفةوعلى الررم من أن مشةةروع ت

( ال يزال دكراا وفي مراحلةةه الزمنيةةة األولى، إال  أنةةه حق ق إنجةةازات معرفةةةال

، وتطوير الكتب المدرسةةةةةةةية المدرسةةةةةةةية داد المباني والتجهيزاتتمث لت في إع

على أفضةةةةةةع الطرق ب المعل مين والمشةةةةةةرفين التردويين وتدري، وحوسةةةةةةبتها

 الخا ة والوسائع
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ناهع  هذه الم مع مع  عا لة دالت ا ع  يادات ف تأهيع وتطوير ق فة إلى  ، إضةةةةةةةا

مين من جهة والمجتمع من جهة لألنظمة التعليمية دهدي خدمة األفراد المتعل  

 . أخرى

ة ما ينبغي اإلشةةارة إليهكا وإن ، فإن نجا  هذا المشةةروع يتوق ف على ن ثم 

د تعاون المواطنين كاف ة مع واضةةةةةةعي السةةةةةةياسةةةةةةات  التردوية ومنف ذيها على ح 

 . نت هذه الجهود مادي ة أم معنوي ة، وتضافر جهودهم معهم سواء أكاسواء

 :مقترحات من أجع أن نستعد لمواجهة المستقبع
 لمتساوية للناا في تحصيع المعرفة وما يرتبط دها:ـ توفير الفرص ا 1 

إن التعليم دكافة مراحله ومسةةةةةةةتوياته، واكتسةةةةةةةاب الخبرات والمهارات  

والتأهيع المهني دما يتماشى وتطور التقانة المتوا ع على المستوى العالمي، 

سيؤمن المصدر الرئيسي لتكوين المهارات والخبرات العالية للموارد البشرية. 

تعتبر ددورها ليس فقط المصةةةةدر المحرك للتنمية، دع هي  ةةةةانعة هذه  والتي

 التنمية.

 ـ التكيف مع المتغيرات التكنولوجية فائقة التقدم واستيعادها:2

على أن يتم  لك دون التخلي عن الخصةةةو ةةةية المحلية وعن الهوية وعن 

مية لتعليالمكاسةةةةةب االجتماعية. وال دد في هذا المجال من إعادة تقييم البرامع ا

لحديثة اوالتدريبية،وإتقان الشةةةباب للغات األجنبية وإتقان اسةةةتخدام التكنولوجيا 

   .فائقة التطور واستيعادها

 ـ المثادرة على تعميم المعلوماتية وإدخالها في اإلدارة: 3

هةةذه المثةةادرة مطلودةةة، دغيةةة تحقيق إنتةةاجيةةة العمةةع وتحقيق الشةةةةةةةفةةافيةةة 

وسةةرعة اتخا  القرار في اإلدارة  ،نشةةطة المنفذةوالسةةرعة في تنفيذ ومعرفة األ

ية والنظم  نات، ونظم المعلومات اإلدار يا جة الب عال قات نظم م من خالل تطبي

 األخرى.

 ـ توقيف الهدر ل مكانيات المتاحة في الموارد البشرية: 4
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ا   وإلى ضةةةةةةةرورة تفعيع دور المرأة في  على المرأة وهو هدر يتركز حاليا

 وإشراكها في التنمية البشرية وفي تقرير شؤونها. الحياة وفي العمع،

الالزمة للعامع البشةةةةةةري في ضةةةةةةوء الثورة  رفع المتطلبات المهارية -5

ية عداد درنامع وطني للمعلومات :من خالل التقن لة في،إ لدو  ددءاا من دور ا

تخطيط التنمية البشةةةةرية وزيادة كفاءة العنصةةةةر البشةةةةري وتنظيم اسةةةةتخدامها 

اإلنتاجية دغية تحقيق العمالة الكاملة  يد أدائها ورفع كفاءتهاوتدريبها وترشةةةةةةة

االقتصةةةةةادية واالجتماعية، يجب  المنتجة، كوسةةةةةيلة وهدي لمخططات التنمية

المعنية دالتدريب  إعداد درنامع قومي للمعلومات، من خالله تتولى المؤسسات

  .المهني
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 المبحه الرادع عشر
ثرها في تكوين المتغيرات العالمية المعا رة وأ

 المعلم

تتمثع المتغيرات العالمية التي تشةةكع العالم المعا ةةر في خمسةةة متغيرات 

رئيسةةة: معرفية ومعلوماتية واقتصةةادية وسةةياسةةية وثقافية وسةةوي نتحدث عن 

 :(1)كع منها دالتفصيع

 أوالا: المتغيرات العالمية المعا رة: 
يقات اهيم واألفكار والتطبويقصد دالمتغيرات العالمية المعا رة دأنها المف

الجديدة التي طرأت واسةةةةةةةتجدت على األدعاد الرئيسةةةةةةةة التي تشةةةةةةةكع العالم 

المعا ةةر، وهي األدعاد: المعرفية، والمعلوماتية، واالقتصةةادية، والسةةياسةةية، 

 والثقافية، والتي يتم تفصيلها على النحو اآلتي :

  

                                                 
 –د.خالد دن محمد العصيمي الجمعية السعودية للعلوم التردوية والنفسية ) جستن ( كلية التردية  1

 .الرياض  اللقاء السنوي الثاله عشر –جامعة الملك سعود 
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 ها السرعة المتزايدة التي يتم عندالتغير المعرفي: يكمن هذا التغير في  -1

إنتةةاج المعرفةةة وتراكمهةةا، وتوظيف المعرفةةة واألنشةةةةةةةطةةة المعرفيةةة في 

ها ناتجة عن فة ال مة المضةةةةةةةا تاج، وزيادة معدل القي فة إلى التغير  ،اإلن إضةةةةةةةا

التكنولوجي دمعدالته المتسةةارعة، والمتضةةمن توليد وانتشةةار التقنيات والمواد 

ية "تخليق المعرفة" ير المحدودالجديدة، واإلدداع التقني ر  ،فيما يعري دعمل

 وتنامي التداخع فيما دينها فيما ،كما يشةةةةةةير إلى تزايد واتسةةةةةةاع فروع المعرفة

 يعري "دعبور التخصصات والدراسات البينية".

التغير المعلومةةاتي: ويشةةةةةةةير هةةذا التغير إلى كثةةافةةة وسةةةةةةةرعةةة تبةةادل  -2

نةةةامي علم التحكم اإللكتروني المعلومةةةات والمعرفةةةة، وتةةةدني تكةةةاليفهةةةا، وت

ودرمجياته وارتباطه دتقنية االتصةةال الحديثة وإمكاناتها رير المحدودة "شةةبكة 

ا كم ،ز من عملية االتصةةةةةةةال وجعلها أكثر تفاعليةاألمر الذي عز   ،اإلنترنت"

ها كما أن تطبيقات ،جعع االقتراب من العالمية خا ية كبيرة وممكنة لكع شيء

 أحدثت 

  

 المعرفية

 السياسية

 الثقافية

 المعلوماتية

 االقتصادية

 
  
 
 
 املتغريات العاملية املعارصة 

 

 مفاهيم

 أفكار

 تطبيقات

 جديدة
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ا في مفاهيم اإلنسةةان وأسةةاليب حياته وأعماله وطموحاتغييراا عميق في ته وا

 .كع جوانب الحياة اليومية 

التغير االقتصةةةةةةةادي: ويشةةةةةةةير هذا التغير إلى تكثيف االنتقال الدولي  -3

للموارد، وارتبةةاطهةةا دعةةدد متزايةةد من المعةةامالت عةةادرة الحةةدود، وتحرير 

المال واالسةةةتثمارات  األسةةةواق ودمجها في سةةةوق واحد، وتزايد تدفقات رأا

األجنبية المباشرة والشركات العالمية كقوة محركة لالقتصاد العالمي، ومؤثرة 

على الخصائص االقتصادية المحلية ومنطق تسييرها، و لك من خالل القبول 

دالتحوالت البنيوية المطلودة على مسةةةتوى السةةةياسةةةات االقتصةةةادية والتجارية 

لتقنية والمعلوماتية، دحيه يصةةةةةةةبح الهيكع والمالية واألنشةةةةةةةطة التحويلية وا

ا اإلنتةةاجي والمةةالي للةةدول مترادطةة ا فيمةةا يعري  ومتكةةامالا  ا ا ومكةةانيةةا زمةةانيةةا

داالقتصةةةةةةةاد الرقمي والتجارة اإللكترونية، والتي تصةةةةةةةبح فيها جميع السةةةةةةةلع 

ة إلى إضةةةةةةةاف ،والخدمات قادلة ل نتاج والبيع والتنافس في كع مكان من العالم

ة التجةةارة العةةالميةةة، وتقليص الحواجز التجةةاريةةة دين الةةدول دةةدء عمةةع منظمةة

لتتحول العالقات دينها إلى أرضةةية تجارية  ات اتفاقيات ملزمة وشةةاملة للعديد 

من إجراءات الحمةةةايةةةة والوقةةةايةةةة والةةةدعم والتعويض واإلرراق والمعةةةاملةةةة 

لية آإضةةةةةةةافة إلى توفيرها  ،الوطنية، والتي تعبر عنها منظمة التجارة العالمية

 قانونية لحع المنازعات التجارية دين الدول.

السةةلطة  ةةعوداا إلى التغير السةةياسةةي: ويشةةير إلى إعادة تحديد نطاق  -4

مستويات أعلى من الدولة وردطه دمؤسسات عالمية األهداي، وتجاوز مفهوم 

االسةةةةةتقالل والسةةةةةيادة إلى مفهوم المشةةةةةاركة والتفاعلية في الشةةةةةؤون العالمية 

ولي، وظهور مفهوم المواطنة العالمية أو المتعددة األدعاد للوطن والسةةةةةةةالم الد

ا إلى الهياكع  والعالم دكافة ثقافاته، إضافة إلى إعادة تحديد نطاق السلطة هبوطا

 والتنظيمات المحلية فيما يعري دفرضية "التقارب"، والتي نتع عنها تسارع 
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ية والكفاءة في إدار ية والعقالن مان لدولة الليبروتفعيع النزعة العل ية، ة ا ال

كما أ ةةةةةبحت مفاهيم الديمقراطية  ،وتوسةةةةةيع المشةةةةةاركة الشةةةةةعبية في الحكم 

عات رئيسةةة في سةةياسةةات العالم، والحرية وحقوق اإلنسةةان والمواطنة موضةةو

لذي تنطلق منه كع ريا  إدع  تاريخي ا مد ال ها في الوقت الحاضةةةةةةةر هي ال ن

ا ه ائالا يجعع مقاومتها أمراا دالغ التغيير، وتكتسةةةةةةةب من قوة الدفع الذاتي زخما

سواء كان  لك  ،الخطورة، وهذا هو شعار منظمات العالم ومؤسساته وأفراده

 على المستوى الداخلي للدول أو محاولة فرضها كمعيار للتعامع فيما دينها.

التغير الثقافي: ويشةةةير إلى نشةةةوء شةةةبكات اتصةةةال عالمية تردط فعالا  -5

ن خالل تزايةةد التةةدفقةةات الرمزيةةة والصةةةةةةةور جميع البلةةدان والمجتمعةةات م

والمعلوماتية عبر الحدود القومية ودسةةرعة إلى درجة أ ةةبحنا نعيش في قرية 

البصةةري المصةةدر األقوى إلنتاج و ةةناعة  - وليصةةبح النظام السةةمعي ،كونية

القيم والرموز الثقافية، ومن ثم االندماج العالمي األعمق، دإخضاع المجتمعات 

ا لتاريخية ومكا ا وسةةياسةةيا ا واجتماعيا عات مما يفرز عبر المجتم ،نية واحدة ثقافيا

والحدود حاالت توتر و ةةةور شةةةد وجذب دين القوى المؤدية للتجانس الثقافي 

 ودشكع عام، هناك أردع أطروحات ،ودين عمليات التنوع أو الالتجانس الثقافي

 :وهي على النحو اآلتية، يمختلفة للعولمة الثقاف

 من  ةمتحررت الثقةةافيةةة في ثقةةافةةة كونيةةة واحةةدة،  ودةةان الهويةةا

 اللغوية والقومية والثقافية. اانتماءاته

  دقاء الخصةةةةةةةو ةةةةةةةية الثقافية وتعددها، والتي تعني وجود ثقافات

 تتفاعع لمزيد من التشبه دالهوية.

 نتشةةةةةار "األمركة" على نطاق العالم، ألنها الدولة التي تميع نحو ا

 إيجاد تجانس العالم معها.
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 روز ثقافة التقنية الحيوية "الجينات"، والتي سةةةةةةةتغير نمط حياتنا د

ا .  ووجودنا البشري تغيراا جذريا

ومما سةةةبق، نجد أن المتغيرات العالمية المعا ةةةرة شةةةاملة لجميع جوانب 

حياة اإلنسةةةةان المعرفية والتقنية واالقتصةةةةادية والسةةةةياسةةةةية والثقافية، وأن كع 

ا و ا، دع ويؤثر كع متغير منها فيمتغير منها يتضمن جدالا علميا ا وتطبيقيا  فكريا

اآلخر، وهي متغيرات تشةةةكع البيمة المحيطة دالنظام التردوي، وتؤثر في كافة 

ا لمنهع النظم في  ألساسيوحيه أن المعلم يعد الركن ا ،عنا ره وعملياته وفقا

 رواقع وال مفر منه، فإن هذا يستدعي التعري على اآلثا رهذا النظام وتأثره أم

التي تحةةدثهةةا هةةذه المتغيرات في تكوين المعلم وإعةةداده، وتحةةديةةداا التةةأثير في 

وظائف الكليات التردوية وكليات إعداد المعلمين واألهداي التي تسةةةةةةةعى إلى 

 تحقيقها والبرامع التعليمية والبحثية والتدريبية التي تقدمها.

ا: المتغيرات العالمية المعا رة وأثرها في تكوين الم  لم عثانيا
سادقة العديد من اآلثار والتحديات  تفرض المتغيرات العالمية المعا رة ال

"الفرص والمخاطر" على أهداي ووظائف ودرامع مؤسةةةةسةةةةات إعداد المعلم 

"كليات المعلمين والكليات التردوية"، وعلى أدوار ووظائف المعلم والكفايات 

ن حديد هذه اآلثار ليمكوالمهارات األساسية المطلوب توافرها فيه، ولذا سيتم ت

التعةةامةةع معهةةا دشةةةةةةةكةةع عةةام، وتمكين المعلم من التفةةاعةةع الجةةاد والخالق مع 

 :نحو اآلتيو لك على ال ،دشكع خاص ،معطيات العصر

اآلثار المعرفية: تتمثع أدرز اآلثار المعرفية على مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات إعداد  -أ

 :في اآلتي ،المعلم

 ا يعري "دتكامع المعرفة"تغير أهداي العلم وتوجهه للتطبيقات، فيم -1

 ولمزيد من العلم والتعليم.
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تغير أسةةةةةةةةاليةةب وأدوات الحصةةةةةةةول على المعرفةةة وتنظيم تراكمهةةا  -2

 واسترجاعها دالحاسب اآللي.

ممةةا أدى إلى زيةةادة  ،ازديةةاد الروادط البحثيةةة ودرامع التبةةادل العلمي -3

 اإلنتاجية والكفاءة البحثية.

ادل فيما يعري "دالدراسات البينية" لتبتزايد البحوث دين التخصصات  -4

 الخبرة والمعرفة واألداء.

(، وفي R&Dتزايد االسةةتثمار الدولي في البحوث التطبيقية والتطوير) -5

 استخدام األنشطة المعرفية.

تزايد وضع المعايير العلمية في عالم ادتكاري، لتجنب التكرار ووضع  -6

 المبتكر في مقدمة الموجة.

لكية الفكرية في االتفاقيات الدولية، وإعطاء دور واسةةع للعلم حماية الم -7

 والخبرة والمهارة.

تقةةادم المعةةاري وانخفةةاض قيمةةة مةةا يتم اكتسةةةةةةةةادةةه في الجةةامعةةات  -8

 والمؤسسات التعليمية دشكع عام.

الجامعة لم تعد المصةةدر الوحيد للمعرفة، لقيام مؤسةةسةةات خا ةةة تهتم  -9

ث انقسةةام دين مؤسةةسةةات التعليم في الميزانية وحدو ،دتوليد المعرفة وتطويرها

 واإلمكانات والمكانة والتأثير والتخصص.

إفسةةةةةةةاد طبيعة األدحاث الجارية في الجامعة، لما تثيره من قضةةةةةةةايا  -10

 أخالقية ودينية وتردوية.

مما يحد  من عملية تطور  ،تنامي "السةةةرية" داخع مختبرات الجامعة -11

 العلم وحيويته وتبادله.
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أن تسةةةةةةةارع تدفق المعرفة أدى إلى الوفرة وفقدان االتجاه في البيمة  كما

ا، ألن المرء مضةةةةةةطر اليوم ليعتري دأن المواضةةةةةةيع والنظريات  التعليمية معا

ا لظروفها الموضوعية ا آليا ا  ،ليست نتاجا وأن الرادطة دين أحداث منفصلة مكانيا

ا  ا ما يصةةةةةعب تفسةةةةةيرها منهجيا ا رالبا فة إلى تعقد طرق إضةةةةةا ،ومتقاردة زمانيا

خلع والتي تثير الحيرة وتكشف ال ،تحديد المشكالت وإجراءات التنفيذ والحلول

وتسةةةةةتلزم معايير جديدة لتأكيد النوعية والصةةةةةدق  ،في المنهع العلمي التقليدي

 . والحقيقة والتقبع المعرفي والتقييم

م علوتطر  هذه اآلثار العديد من التساؤالت: عن إيفاء مؤسسات إعداد الم

داحتياجات التردية في ظع ندرة العمع العلمي الر ةةةين وتغير التكوين المهني 

 المعرفة والتخصةةص يءيفية التعامع مع تعاظم عملية تجزالمطلوب؟، وعن ك

ا  فيها؟، وما التعديالت الالزمة إلعداد المعلم للتعبير عن رؤية متكاملة نسةةةةةةةبيا

 .درمته؟ يجاد نهع جديددخال مضمون متداخع أم إللمعرفة؟، وهع سيكفي إ

وفي ضةةةةةةوء المتغيرات المعرفية، فإن تكوين المعلم يجب أن 

 :يركز على
إعداد "معلم المعرفة" وهو المعلم الذي يمتلك قاعدة علمية معرفية  ةةةلبة 

و ات اتساع وعمق معرفي، وهو المتحرر إلى درجة كبيرة من الفصع القاطع 

اء لكيفية التي تترادط دها أجزدين التخصةصةات ومن تجزئة المعرفة، ومدرك ل

المعرفةةة مع دعضةةةةةةةهةةا البعض، ولةةديةةه القةةدرة على تجةةديةةد معةةارفةةه، ورربتةةه 

المسةةةةةتمرة في االحتفاظ الدائم دالحديه والجديد في هذه المعاري، وهو القادر 

على تطويع المناهع لتعليم طالدة من خالل تداخع العلوم والتخصةةةةةةةصةةةةةةةات 

 على وأن يكون قادراا  ،رفة الحديثة للتالميذالمختلفة، والذي يكون مصدراا للمع

إرشةةةةادهم إلى مصةةةةادر المعرفة في المحيط المباشةةةةر للمدرسةةةةة وفي المجتمع 

ا دتطبيق المعاري التي يقدمها وكيفية االستفادة منها والسيطرة  الكبير، وملتزما

 عليها في حياة 
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 ىالتالميذ، ولديه القدرة على تدريب التالميذ على مهارة الحصةةةةةةةول عل

 .المعرفة من مصادرها دشكع مستقع

و"المعلم الباحه"، وهو المعلم الذي يؤمن دأن المعرفة متغيرة ونسةةةةةبية،  

وهو الملم  دطرق التحليةةع والتفكير المنطقي وفق منطق النظم وعلى التفكير 

التحليلي والتركيبي واإلدةةةداعي والتفكير الحر الملتزم دةةةالمجتمع، وأن يكون 

هذا التفكير دأنواعه خالل تدريسةةه الصةةفي، وعلى تكوين  قادراا على ممارسةةة

، مثع : نيالمهارات المعرفية والبحثية للتالميذ الالزمة للقرن الحادي والعشةةةر

طالع وتحليع المشةةةةكلة والتجريد والتحليع النقدي البناء واسةةةةتخدام سةةةةرعة اال

ادة المعلومات المتوفرة لتكوين اتجاه علمي نحو ظاهرة أو مشةةةةةةةكلة ما، وإع

 تفسيرها ووضع نسق علمي يوضح تفاعلها مع األنساق األخرى.

 ؤسةةةةةسةةةةةات التعليماآلثار المعلوماتية: تتضةةةةةح آثار المعلوماتية على م -ب

 :العالي، في اآلتي

مما  ،دين مؤسةةسةةات التعليم واألكاديميينزيادة عدد وقوة الروادط فيما  -1

ت العلمية والبحثية، سةةةةةاعد على ظهور مجتمع أكاديمي عالمي مترادط العالقا

 ودما يعزز المعرفة والبحوث المشتركة.

إعادة التنظيم المكاني والزماني لألنشةطة التعليمية، فالتعلم وقتما يشةاء  -2

ا  ،الطالب ودالسةةرعة المررودة ا في قاعة الدراسةةة ليس شةةرطا  ،والتواجد جسةةديا

 وتجهيزات تعليمية. جة لمبان  وال توجد حا

لدعم والفعا -3 ية التعليمية: تبادل توفر ا ية واالختصةةةةةةةاص إلدارة العمل ل

والتنسيق والتعاون واإلرشاد الشخصي  ،المعرفة والتجريب والدعم المشترك

 والتقويم ... إلخ . ،لمقررات التعلم
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تمثع نقلة في التعليم من  ةةةةةةةناعة كثيفة العمع إلى  ةةةةةةةناعة كثيفة رأا 

وتنويع  العقالنية وتقسةةةةيم العمع المال، ونقلة في التغيير العام لنظم التعليم نحو

 الموارد، وليصبح التعليم أقع كلفة .

أنها تشةةةجع المؤسةةةسةةةات التعليمية على دخول أسةةةواق خارجية، وإنشةةةاء 

ا عالمية  ،فروع لها وتوزيع مقرراتها... إلخ، ليصةةةةةةةبح التعلم والتدريب سةةةةةةةوقا

دمة خ وتجعع التنافس على تقديم ،ينتشةةةةةةةر دالتغلب على عامع اللغة والترجمة

 التعليم والتدريب للفرد في أي مكان دالعالم.

أنها أضةةةةةةةعفت أهمية ومصةةةةةةةادر التعليم التقليدية، وظهور أنماط تعليمية 

تتوافق مع العصر كالتعليم عن دعد واالفتراضي والمستمر، مما يزيد من مدى 

 انتشار التعليم واتساع النطاق الذي يغطيه.

وجيا المعلوماتية وردطها دشةةةةةةةبكات كما أدى االسةةةةةةةتخدام المتزايد للتكنول

االتصةةةال المتفاعلة إلى تغير جذري في الممارسةةةات التعليمية التعل مية نفسةةةها، 

ليس فقط في السةةةةةةةرعةةة والمرونةةة والمةةدى الةةذي توفره، وإنمةةا في الةةدرجةةة 

قدمها للمعلمين والطالب، فمن  ية التعليم التي ت يدة للسةةةةةةةيطرة على عمل المتزا

الرقمية، ومن المذاعة إلى المتفاعلة، ومن السةةةةيطرة  السةةةةيطرة المتناظرة إلى

الخارجية على العملية إلى السةةةيطرة الذاتية التلقائية، و ةةةوالا إلى درجة أكبر 

من الكثافة داستخدام الوسائط المتشعبة والمترادطة، حيه االستخدام الشمولي 

لكتروني، إلللكمبيوتر في التعليم، والجمع دين أشكال مختلفة للبه واالستقبال ا

ومنتديات الخط المباشةةر، والمسةةتخدمين المتعددين، وشةةبكة اإلنترنت، وإنشةةاء 

ة وتطبيقاتها المتمثلة في  ةةةفح ،مواقف افتراضةةةية وعمليات لواقع افتراضةةةي

"الويةةةةب"، والنص المتشةةةةةةةعةةةةب، والكتةةةةاب أو المنهع الرقمي، والمكتبةةةة 

لتي وا ،يةة، وريرهةااإللكترونيةة، والتعليم اإللكتروني، والجةامعةة االفتراضةةةةةةة

 وتوسيع المحتوى  ،م المادة المقدمة وأسلوب دنائها المعمارييتتضمن تنظ
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كما ال يقتصةةةر اسةةةتخدام  ،والعمع والتجريب والدراسةةةة عن دعد ،التعليمي

المعلوماتية على المسةةةاعدة المباشةةةرة في عملية التعليم فقط، دع تشةةةمع التأثير 

ه سةةةةةةةتكون العالقة دين المعلم والطالب حي ،على األدوار التي يقوم دها المعلم

 أفقية، والتعليم عملية تفاعع جماعي المعلم عضو فيها ومسهع، والطالب نشط

، والجماعة مكان لالستشارة، ولم يعد دور المعلم األساسي "تو يع ومتفاعع

ه للتعلم  والتفكير  من خالل تدريب الطالب على تعلم كيفية ،المعرفة" دع موج 

لمعلومات وتقويمها وتحويلها إلى معرفة مع الجماعة، وتركيز الحصول على ا

المعلم على تقويم العمليةات التعل ميةة والقةدرة على البحةه والتكيف والتعةاون، 

ا ال  كما يتميز اسةةةةةتخدام المعلوماتية في العملية التعليمية دتوظيف المعرفة فعليا

مهارات والخيال مجرد نشةةةةرها،حيه االسةةةةتخدام الراقي واألمثع والتعاوني لل

ي   تدالل، أ لذكاء واالسةةةةةةة يات وا ما يعري دعمل ا كان تنوعها الكيفي والمكاني د ا

"الةةذكةةاء الجمعي"، إضةةةةةةةةافةةة إلى زيةةادة وتطوير هةةذه القةةدرات والمهةةارات 

ا وجعلهةةا في متنةةاول الجميع، و لةةك فيمةةا يتمثةةع في النظم  وتجسةةةةةةةيةةدهةةا جزئيةةا

تجعةةع من الممكن أن نرى  والتي ،الخبيرة ونظم المعرفةةة وفنيةةات المحةةاكةةاة

ونشةةارك في فضةةاءات معقدة حية وعوالم من المعاني، إضةةافة إلى المشةةاركة 

والتشةةةةةجيع المتبادل للخصةةةةةائص والفروق الفردية، والمشةةةةةاركة في الموارد 

والمهارات، كما أنها تجعع الرسةةائع مرتبطة دالسةةياق ونادعة من التفاعع العام 

ا مثلم ،واالتصةةةةةال واإلحسةةةةةاا المتبادل ومن ثم يقع  ،ا كان االتصةةةةةال شةةةةةفويا

 التفسير والتأويع واالختالي.

ودشكع عام، فإن استخدام المعلوماتية ال يقدم حلوالا سحرية لكع مشكالت 

التعليم، كما ال تضةةةةمن جودة التعل م وحسةةةةن نوعيته، فقد تكون عامالا مسةةةةاعداا 

يد على النجا  وقد تكون العكس، كما أن هناك عدداا من التحفظات  على تزا

 استخدام المعلوماتية في التعليم، وهي اآلتي:
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 دينما هي جزء أساسي ،أن تحع التكنولوجيا محع المعلمين من الخوي -1

 من عملهم.

ددالا من  من الخوي -2 ية التعليمية  أن تفرض العزلة على أطراي العمل

 .ردطهم دالمدرسة ودما يجري فيها

الكلمة المنطوقة لم تعد األداة الوحيدة القلق من أن المؤسسة التعليمية و -3

 لتلقي وتو يع المعرفة.

حيه خطر االتهام دالقذي أو االعتداء  ،الخوي على الحرية األكاديمية -4

 على الحقوق الفكرية.

أن مشاعي ة المعرفة عبر اإلنترنت ورؤية النما ج الجاهزة  من الخوي -5

أضةةةةةةةرار دالغة دترتيب  واالشةةةةةةةتراك في حلقات النقاش، قد تؤدي إلى وقوع

 المفاهيم ونظم القيم لدى األفراد رير الناضجين .

أنها رير فعالة في التردية الروحية واألخالقية، وال توفر  من الخوي -6

ما توفره الطرق القديمة التي تدمع دين التردية والمعرفة ودين المنهع المكتوب 

ا من التوا ع دين األجيال.  والمستتر، وتؤمن نوعا

لتحةةةدي في إعةةةادة دور المعلم والمتعلم يتمثةةةع في مراعةةةاة التحوالت وا

ولذا  ،المعلوماتية عندما نضةةةةةع درامع تعليمية أو تدريبية أو مداخع تدريسةةةةةية

عن كيفية تعامع النظام التعليمي مع هذا السةةيع  ،تتسةةاءل العديد من الدراسةةات

مية؟، وما المتدفق من المعلومات؟، وهع سةةةةةةةتحقق الشةةةةةةةبكات الحاجات التعلي

كات المعلومات؟، وكيف  تائع حرية و ةةةةةةةول الطالب والمعلمين إلى شةةةةةةةب ن

سةةتتغير مهمة المعلمين داسةةتخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة وفاعلية؟، وما تجارب 

التعليم الجديدة عندما تغدو تفاعلية دحق؟، وهع سةةتكون مجرد وسةةيلة لمسةةاندة 

دة في ديمات التعليم؟، التعليم أم سةةةةتؤدي إلى ظهور أسةةةةاليب وممارسةةةةات جدي

 وعن كيفية تعل م االختيار والتمييز دين المعلومات وكيفية "تعليم التعل م" ؟.
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 :وفي ضوء المتغيرات المعلوماتية، فإن تكوين المعلم يجب أن يركز على

إعةةةداد "المعلم الرقمي"، وهو المعلم المتمكن من مهةةةارات اسةةةةةةةتخةةةدام 

ا الحاسب اآللي واإلنترنت ومهارات االت ا وكتاديا شفهيا صال والتوا ع عبرها 

دلغة راقية ومفردات ثرية، والذي يسةةةةةةةتطيع التدريس داسةةةةةةةتخدام تكنولوجيا 

 ،التعليم، ولديه القدرة على تحويع المحتوى التعليمي إلى نشةةةةةةةاطات تعليمية

وعلى التةةدريس دطريقةةة المشةةةةةةةروع ويعتمةةد على ورش العمةةع والمختبرات 

لتعليمية واألفالم واألشةةةةةةةرطة المرئية كوسةةةةةةةائع والدوائر المغلقة والحقائب ا

والقادر على تدريب وتهيمة التالميذ على التعامع مع عالم المعلومات  ،تعليمية

والبيانات واالتصةةاالت السةةريعة عن طريق الحاسةةب اآللي واإلنترنت وسةةائر 

وسةةةةةةةائع وتقنيات تحليع المعلومات ومعالجتها، وردط المعلومات السةةةةةةةادقة 

ا في الحياة العملية.دالجديدة وت  وظيفها جميعا

اآلثار االقتصةةةادية: وتتمثع في دفع الدول النتهاج سةةةياسةةةات تخضةةةع  -ج

ية، وتأثر التعليم من تطبيق  األهداي التعليمية ل نتاجية في العمع والتنافسةةةةةةة

سةةةةياسةةةةات التصةةةةحيح والتكييف الهيكلي، مما يعني إعادة هيكلة المؤسةةةةسةةةةات 

ها األسةةةةاسةةةةية، لتدور حول مهارات سةةةةوق العمع التعليمية وعملياتها ودرامج

مع جعع التعليم عملية تعل م مسةةةةةةتمرة على  ،ومتطلبات منظمة التجارة العالمية

ضةةةةةطرار المؤسةةةةةسةةةةةات التعليمية للبحه عن مصةةةةةادر تمويع او ،مدى الحياة

إضةةةةةةةةافيةةة نتيجةةة نقص الموارد وتضةةةةةةةةاؤل التمويةةع الحكومي، واللجوء إلى 

التكلفة، مما يتسةةةةةبب في التفاوت الكمي  الخصةةةةةخصةةةةةة وإجراءات اسةةةةةترداد

وسةةةةةةيتم مناقشةةةةةةة اآلثار االقتصةةةةةةادية على  ،والنوعي دين المدارا والطالب

ا لآلتي:  المؤسسات التعليمية وفقا

إعادة الهيكلة، من أدرز آثار تطبيق هذه السةةةةياسةةةةة على المؤسةةةةسةةةةات  -أ

 التعليمية، ما يلي:
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القبول والتنظيم والمنةاهع إعةادة هيكلةة العمليةات التعليميةة من حيةه:  -1

 والتدريس والتقويم.

ي مجال ف ةظهور كيانات تعليمية  ةةةةةةةغيرة للقيام دمهام تعليمية متفوق -2

 الكفاءة والفعالية.

أن يصةةةةةةبح التعليم أقع تمركزاا، ويسةةةةةةمح دقدر أكبر من التخصةةةةةةص  -3

 وتقسيم العمع.

دقدر  يسةةةةةةةمحالتأكيد على القياا والتقويم في كع جوانب التعليم، مما  -4

أكبر من تالقي سةةةياسةةةاته، ويفرض التنافس من حيه األداء التعليمي والنواتع 

 دع ومقارنة النتائع الدولية فيه.

االندماج، يحقق اندماج المؤسةةةةةسةةةةةات والشةةةةةركات عدداا من المزايا،  -ب

سات ، ويمكن أن تستفيد منها المؤستتمثع في تحقيق فائض في عدة نوا   والتي 

 ك في الجوانب اآلتية:التعليمية، و ل

وفورات داخلية وقياسةةةةةةةية، دالتوفير المالي والتكنولوجي والبشةةةةةةةري  -1

 واإلداري في المؤسسة التعليمية.

وفورات خارجية، دالدخول ألسةةةةواق جديدة، والحصةةةةول على المكانة  -2

والتأثير والسةةةمعة المتوافرة لدى الشةةةركاء مجتمعين، وإنتاج وتقديم خدمات ال 

 ا عن طريق أي منهما منفرداا.يمكن تقديمه

االلتزام دموا ةةةةفات الجودة االرتقائية في كافة الخدمات، واسةةةةتقطاب  -3

 أفضع الكفاءات المنتجة.

توحيد المناهع والبرامع التدريبية ومتطلبات التخصةةص المهني، ومن  -4

 ثم تصديرها عبر الحدود.

 المواءمة مع احتياجات المجتمع وسوق العمع:  -ج
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ركات العالمية على النظام التعليمي من حيه: االسةةةةةةةتثمار في تؤثر الشةةةةةةة

تنمية الموارد البشةةرية والخدمات والموا ةةفات التعليمية الالزمة لها، إضةةافة 

إلى نشةةةةةةةرها المهارات من خالل البرامع التعليمية والتدريبية الخا ةةةةةةةة دها، 

نافسةةةة مإضةةةافة إلى تدويع التعليم من خالل تطبيق معايير السةةةوق العالمي وال

على مخرجات التعليم، ألن المسةةتوى التعليمي للعاملين ومهاراتهم أ ةةبح أحد 

شةةروط الحصةةول على شةةهادات الجودة، إضةةافة إلى أن هناك عدداا من اآلثار 

 التي تفرضها المواءمة على المؤسسات التعليمية، ويأتي من أدرزها اآلتي:

ا وأ ةةةةعب إلنتاج أأ ةةةةبح التمييز دين عالم التردية وعالم ا - قع وضةةةةوحا

ا   .تحقيقا

الحاجة لتأسيس إجراءات االعتراي دالمهارات والخبرة المهنية التي يتم  -

 اكتسادها في الحياة.

ة وتوفير المرونة للعمال ،تسةةةةريع اسةةةةتجادة التعليم لمطالب سةةةةوق العمع -

 لالنتقال دين القطاعات.

ما رية لهما، مالتزامن دين العرض والطلب واإلتاحة الفو في زيادة الدقة -

ا أفضع لخريجيه.  يوفر حظوظا

 :ومن أدرز آثار سوق العمع التي يفرضها على مؤسسات التعليم، اآلتي -

 ةةةةةةةعودة تقديم التعليم في جو  من الشةةةةةةةك والمعالجة قصةةةةةةةيرة األمد  -1

 لمتغيرات سوق العمع وتوجهاته.

دي ؤتزايد الفجوة األسةةاسةةية دين متطلبات سةةوق العمع والنتائع التي ت -2

 إليها أنظمة التعليم العالي.

قلةةةة  ةةةةةةةالحيةةةة البرامع وزيةةةادة تكةةةاليف الةةةددلومةةةات التي تتعرض  -3

 محتوياتها للتطوير والتغير المستمر.
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 ةةةةةةةعودة التحكم في الكم والنوعية، ليس فقط على مسةةةةةةةتوى المهارة  -4

وإنما على مسةةتوى الخصةةائص الشةةخصةةية والنفسةةية القادرة  ،المهنية المطلودة

 لتكيف  النشط مع السوق.على ا

الخصةةةةخصةةةةة، أي مشةةةةاركة القطاع الخاص في إنشةةةةاء المؤسةةةةسةةةةات  -د

 وتعني النظر إلى التعليم نظرة اقتصةةادية دحتة من حيه ،التعليمية ددافع الردح

ته، وتحميع األفراد جزء قا لذي يؤدي إلى  اا تكلفته ونف فة، األمر ا من هذه التكل

ا، وهي على النحو اآلتي:عدد من اآلثار في التعليم العالي خص  و ا

إدخال إجراءات أكثر دقة في اختيار طالده، وترشةةةةةةةيد المجانية على  -1

 أسس سليمة.

داء نجاز ومعايير الجودة واأللتعليم للتمي ز، ولتصةةةبح ثقافة اإلأ ةةةبح ا -2

 التوجه والمعيار فيه.

 إدخال عنصةةةةةةر اإلدداع واإلدتكار والمبادرة والمبادأة والمنافسةةةةةةة إلى -3

 العمع المؤسسي التعليمي.

تسةةةةجيع واحتكار واسةةةةتغالل كع ما يقوله أو يفعله أو ينتجه األسةةةةاتذة  -4

 داخع الجامعة.

توسةةيع قاعدة الملكية لمؤسةةسةةات التعليم، وزيادة نطاق المسةةؤولية في  -5

 الرقادة والمتادعة التعليمية .

دة كفاءته اوزي ،تعزيز عوامع التنوع واالستقاللية في مؤسسات التعليم -6

 الداخلية والخارجية.

ومن جهة أخرى، هناك من يرى أن التعليم الخاص ال يكترث العتبارات 

عدالة التوزيع ويعمق التفاوت االجتماعي واالقتصةةادي، و لك الرتفاع تكاليفه 

 اا مقةةارنةةة دةةالتعليم الحكومي، وألنةةه يمنح الطالب منةةافع فرديةةة أكثر وعةةائةةد

ا اجتماعي  تعلمين عن ثقافتهم، ويضحي دالقدرة اإلدداعيةأقع، ويعزل الم ا
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لحسةةاب التخصةةص الدقيق الذي يعد دمكاسةةب مالية، كما أن الخصةةخصةةة  

تفسةةةةةةةح المجةةال ألجهزة اإلعالم المختلفةةة لتنمي النمةةا ج والمنةةاهع التردويةةة 

المالئمة للمؤسةةةةسةةةةات االقتصةةةةادية، وتشةةةةجيع اسةةةةتثمار جامعات أجنبية  ات 

ضةةةةةةةرار دالتعليم إا يترتب عليه من واسةةةةةةةعة، ومإمكانيات وسةةةةةةةمعة أكاديمية 

المحلي، كما تزيد من هجرة الكفاءات التدريسةةةةةية من التعليم الحكومي للقطاع 

ا مخفضةةة إلحالل األسةةاتذة ،الخاص المسةةاعدين،  دينما تدفع الجامعات رسةةوما

 الدروا الخصو ية. اويدفع الطالب ليتلقو

معايير أسلوب تطبيق هذه اليميع  :سياسات التصحيح والتكييف الهيكلي -د

إلى تحجيم الرؤى واألهداي التردوية واإلنسةةانية واالجتماعية للتعليم، ولتعتمد 

األولوية في ميزانية الدول على الجدوى االقتصةةةةةةةادية والعائد المباشةةةةةةةر، كما 

؟، يللتعليم العال تطر  تسةةةاؤالت عن لما ا يتعين على الدولة تقديم مسةةةاعدات

ا عل ى فرص التعليم العالي للفمات الفقيرة، ولسةةةةكان األرياي مما يؤثر عكسةةةةيا

واإلناث، إضافة لحدوث نوع من االنقسام االجتماعي، كما أن لهذه السياسات 

تأثيرات ضةةةةةارة على التعليم، حيه: تدني االسةةةةةتثمار وخفض اإلنفاق، وتدني 

ا واإلضرار دمواد  نسب القيد وتكافؤ الفرص، وتدني مستوى الخدمات تدريجيا

لتعليم وظروفه، وتدني كفاءته في األداء والنواتع والردحية، ألنه عندما تحع ا

المصةةاعب المالية، يتم التخلص من دعض جوانب التعليم المرروب فيها مقادع 

دالتوسةةةةةةةع الكمي، وتكافؤ  الجوانب االختيارية مثع: مبادلة الجودة والنوعية 

تدائي واإلعدادي، دليم االدالتعالفرص التعليمية دتعليم النخبة، والتعليم العالي 

وزيةةادة الموارد المةةاليةةة دطلةةب العون الخةةارجي، وخفض المرتبةةات واألجور 

دضةةةةغط نصةةةةيب المسةةةةتلزمات والوسةةةةائع التعليمية، والبحه وخدمة المجتمع 

 دالتعليم والتدريس النظري فقط.

 :وفي ضوء المتغيرات االقتصادية، فإن تكوين المعلم يجب أن يركز على
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اد "المعلم الخصةةو ةةي"، وهو المعلم الذي يملك  خيرة واسةةعة من إعد -

المهارات المعرفية والمهنية الالزمة للتعري على مختلف الصةةةةةةةعودات التي 

يواجهها التالميذ في التعل م، والذي يقوم ددور الوسةةةةةةةيط دين حاجات المتعلمين 

ويعمع في ظع المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات  ،وحاجات المجتمع وحاجات النظام التعليمي

لتعليمية الخا ةةةة والمسةةةتقلة، ووفق عقد عمع للقيام دعمع محدد ومتخصةةةص ا

وضمن فريق عمع يساعده ويتكامع معه حيه يكون العمع لبعض الوقت، كما 

مهةةارات الالزمةةة لخلق عالقةةات قويةةة مع أوليةةاء األمور اليكون لةةدى المعلم 

يم وأ ةةحاب العالقة دالمدرسةةة، والذي يشةةري على أدائه ويضةةع مناهجه ويق

أسةةةةةةاليبه أفراد المجتمع دمختلف شةةةةةةرائحه سةةةةةةواء من األفراد أنفسةةةةةةهم "أداء 

وأمهات"، أو من المسةةةةةمولين في قطاعات العمع واإلنتاج والخدمات وكع من 

 .له مصلحة في نمو التعليم وفي العائد من هذا التعليم

إضةةافة إلى "المعلم التنافسةةي" وهو المعلم المتجدد في معارفه ومهاراته  -

يات وخب حدث التقن ية وفق أ له التعليم داسةةةةةةةتمرار، ومتطور في وسةةةةةةةائ ته  را

المعلوماتية، والذي يكون لديه المرونة واالنفتا  على كع جديد، وعلى تعل م 

مهارات جديدة رير المهارات السةةةةةةادقة، وعلى التعل م مدى الحياة، وهو المعلم 

ا  دناءا على  الحا ةةةةع على رخصةةةةة لمزاولة مهنة التدريس يتم تجديدها سةةةةنويا

إجتيةةازه اختبةةارات تحصةةةةةةةيليةةة ومهةةاريةةة واختبةةار للقةةدرات، وهو المتحلي 

دأخالقيات المهنة ودتقدير المسةةةةةةمولية االجتماعية المترتبة على عمله، ويمتلك 

مهارات قيادة العمع وتحمع المسةةةةةةةمولية والعمع تحت قيادة مهنية، ومهارات 

متلك مهارات التعامع مع والعمع المشترك دصفة عامة، وي العمع ضمن فريق

كافة أفراد المجتمع وقادر على دناء عالقات إنسةةةةةانية معهم سةةةةةليمة وإيجادية، 

 ومتقن لمهارات العرض واإلقناع، ودارع في تخطيط الجهد والوقت والمال.
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ودشةةةكع عام، فإن المعلم الخصةةةو ةةةي والتنافسةةةي يجب أن يكونا قادرين 

معايير عصةةةةةةةرية جديدة تركز على على تحقيق األهداي والنتائع ددقة ووفق 

تنمية عقع وشةةةةخصةةةةية التلميذ ومهاراته وقيمه واتجاهاته ضةةةةمن عملية  اتية 

ويكون دور المعلم فيها اإلرشةةةةةاد المعرفي وتسةةةةةهيع  ،ومسةةةةةتمرة مدى الحياة

و ةةةةةول التلميذ إلى مصةةةةةادر المعرفة، والتشةةةةةجيع على تنميتها وتطبيقها في 

 الواقع العملي والميداني.

ذه المتغيرات االقتصةةةةةةةةاديةةة إقرار معةةايير وإجراءات محةةددة وتفرض هةة

دحيةةه تكون عمليةةة  ،ودقيقةةة تنظم عمليةةة القبول في كليةةات إعةةداد المعلمين

القبول انتقةائيةة تنةافسةةةةةةةيةة، وتختةار الطالب المتميزين والمتفوقين في  كةائهم 

وسماتهم الشخصية، مع تنويع وسائع الكشف عن السمات الشخصية للمتقدمين 

والتأكد من أنها شةةةاملة وموضةةةوعية، مع تحميع الطالب  ،دراتهم ومهاراتهموق

ا في مهنة  اا جزء من تكاليف الدراسةةةة لكي تضةةةمن قبول الطالب الراربين فعليا

التدريس، وقيام الكليات دحمالت إعالمية تشةةمع كتيبات وملصةةقات وإعالنات 

ض تةةأكيةةد دع تلفزيونيةةة وتنظيم زيةةارات ميةةدانيةةة للمةةدارا الثةةانويةةة، دهةةدي

الثوادةةت المتعلقةةة دةةاختيةةار معلم المسةةةةةةةتقبةةع، والتعريف دمهنةةة المعلم والةةدور 

 ،السةةةةةامي والنبيع الذي يؤديه، والعوائد المادية والمعنوية المجزية لهذه المهنة

 ويمكن أن تصنف معايير القبول تحت الفمات الرئيسة التالية:

 يقع معدل الطالب في معايير خا ةةةةةة دالثانوية العامة: حيه يلزم أن ال* 

ويمكن وضةةةةةةةع معايير أخرى متعلقة دنوعية المواد التي  ،% 90الثانوية عن 

معلومات الدرسةةةةةها الطالب في الثانوية وعددها ومعدله فيها، واالسةةةةةتناد على 

الصحيحة والموثقة التي يحتويها السجع الشامع عن إنجازات الطالب وقدراته 

 الال فية ومواظبته.وكاته الصفية ومهاراته الخا ة وسلوكياته ومشار
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معايير خا ةةةةةة دالسةةةةةمات الشةةةةةخصةةةةةية والنفسةةةةةية: حيه يلزم أن تنفذ * 

المقادالت الشخصية في ضوء إجراءات ومعايير محددة وواضحة وتجمع دين 

ية في المتقدم:  تال مات ال الحس والخبرة التردوية والقياا الرقمي لتوفر السةةةةةةة

ريزمية والمظهر العام وسةةةةةةالمة الحواا القدرات التوا ةةةةةةلية والقيادية والكا

قياا القدرات العقلية والنفسية والميول واالتجاهات نحو إلى والجسم، إضافة 

مهنة التعليم والثقة دالنفس والجراءة، والمرونة في التعامع مع المسةةةةةةةتجدات 

 والتأقلم معها والتسامح والتعاون.

لمعرفية س المهارات امعايير تتعلق داالختبارات التحصيلية : دحيه تقي* 

والبحثية والفكرية والتطبيقية واإلدداعية األسةةةةةةةاسةةةةةةةية التي يلزم توافرها في 

قة والتي تحقق  لدقي الطالب وتقيس المهارات الالزمة في التخصةةةةةةةصةةةةةةةات ا

 المتطلبات الخا ة دالقسم.

مكن دحيه ي ،تبني إجراءات تسمح دالقبول المشروط والمؤقت والنهائي* 

حصةةةيلية أخرى دعد مرور سةةةنتين للطالب في الكلية لمعرفة إجراء اختبارات ت

ومن قدراته العقلية  ،مدى توافقه مع التخصةةةةةةةص الدقيق والمحتوى المعرفي

والنفسةةةية العامة، والتي على ضةةةوئها يتخذ القرار عن إمكانية دقاء الطالب في 

 التخصص الذي اختاره وقبوله النهائي أو تحويله إلى تخصص آخر.

صات آخرى دديلة لمن يثبت عدم مالءمتهم لمهنة التدريس توفير تخص* 

والذين لم يحصةةةةةةةلوا على القبول النهائي، دحيه يمكن إعدادهم لمهن تعليمية 

ب وإداري مسةةةاعد ... الخ، أو مسةةةاعدة كمحضةةةر مختبر ومجهز معمع ومراق

ا هم كشفؤإعطا  ددرجات المقررات التي درسوها. ا

 اآلثار السياسية:  -4

السةةةةياسةةةةية في التطبيق والممارسةةةةة لمفاهيم الديموقراطية  تتضةةةةح اآلثار

والحرية والوطنية، ألنها قد ال تتوافق مع الواقع واإلرث االجتماعي والثقافي 

 لدول العالم 
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ية، ومن  طائف ية وال عاني من هيمنة قيم التعصةةةةةةةب والقبل له، والتي ت ثا ال

سةةةةةةةيةةاسةةةةةةةيةةة ومن هنةةا تبرز الوظيفةةة ال ،إنحةةدار الوعي الةةديموقراطي وقيمةةه

لمؤسةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم، و لةةك من خالل تعريف األفراد دحقوقهم وواجبةةاتهم، 

وتحقيق الحوار الوطني والمشةةاركة المفتوحة مع أفراد وجماعات ومؤسةةسةةات 

المجتمع المحيطة، وإيجاد جذور لها في سلوكيات األفراد وفي حياتهم العملية، 

ا التوازن مع السلطة والممارسة الديمقراطية في  .المجتمع وأيضا

والةةديموقرطيةةة في التعليم تعني إيجةةاد فرص متسةةةةةةةةاويةةة للجميع دةةدخول 

لقبول الوافدين الجدد وتعديع  ةته، وتوفير دنى رير تقليدية ومرنمؤسةةةةةةةسةةةةةةةا

محتوى التعليم دشةةةةكع متوافق مع اهتماماتهم وأهدافهم الشةةةةخصةةةةية، ومواكبة 

دة، والبعد عن المضةةةةةةةامين المعرفية والمهارات واالتجاهات العالمية المطلو

ا  االتجاهات الهادفة السةةةتغالل  كاء األفراد لصةةةالح قطاعات تتطلب أشةةةخا ةةةا

مدردين دطرق محددة ومزودين دأفكار  ارمة ورتيبة، ومصممة لجعلهم قوة 

ومن جهة أخرى، فإن الحرية األكاديمية توفر لمؤسةةةسةةةات  ،عمع سةةةهلة القيادة

 آلتي: التعليم عدداا من المزايا، والتي من أدرزها ا

أنها تزيع المعوقات التي تحد من النشةةةةةةةاط العلمي والبحثي والمهني  -1

 الحر لألستا  والطالب .

أنها تعطي الجامعات مزيداا من العمع والكفاية واالسةةةةةةةتقالل الداخلي  -2

 واإلنجاز .

أنها تعيد للجامعة توازنها في القيام دوظائفها األسةةةةةةاسةةةةةةية في المعرفة  -3

 يمقراطي .وممارسة دورها الد

أنها تقلع مصادر االستالب واالرتراب األكاديمي للطالب، وتوفر لهم  -4

 نقادات تدافع عنهم .
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أما المواطنة، فإنها تمر دمرحلة مراجعة لكسةةر حاجزها القومي، ددعوتها 

ألن تضةةةيق نحو مواطنات أ ةةةغر  ات جامع لغوي أو عرقي، أو أن تتوسةةةع 

إلى تداخع حدود االنتماءات الفكرية إضةةةةةةةافة  ،نحو مواطنة عادرة للقوميات

قاق في مجال الفكر  يه من انشةةةةةةة قافية مع أدعاد المواطنة، وما يترتب عل والث

والمفاهيم، ومن الخلع في الرؤية واالختيار واالختطاي أمام دريق الشعارات، 

ا لمسلمات الوطن ومصالحه العليا، والتي  ودروز الممارسات التي تشكع خرقا

إلى الصةةةةةةراع واالنقسةةةةةةام في المجتمع، وإشةةةةةةعال نار الفتن  تؤدي في النهاية

وتغذية التطري واإلرهاب ليقضةةةةي على كع قيمة شةةةةريفة، وخا ةةةةة لدى فمة 

 ،الشةةةةةباب وما يتسةةةةةمون ده من حب كع جديد ورربة في التغيير وتأكيد الذات

نتماء المزدوج لجامعات العالم الثاله دين المحلي والعالمي إضةةةةةةافة إلى أن اال

 : مصدر الرئيس للصعودات التي تواجهها، حيه نجد اآلتيهو ال

أن الجامعات قد تقد م النقد المعزز دبراهين علمية  ةةةادرة عنها، وهذا  -1

 يجلب لها نقمة المسؤولين.

ا، مما  -2 ا ومرجعيا أن الجامعات تشةةةكع الخريجين المتجهين للخارج علميا

 ينافي تنمية الشعور الوطني.

جامعية عبر الحدود، التي تجد نفسةةةةةةةها وجامعاتها هجرة الكفاءات ال -3

 دحالة ارتباك وإحباط تجاههم.

عدم فعالية المؤسسات التعليمية على تأكيد التالحم الوطني أمام تعاظم  -4

 وسائع االختراق .

تجاوز البيمة المباشةةةةةرة للمؤسةةةةةسةةةةةة التعليمية الحدود القومية وازدياد  -5

 الحراك والتأثر ألعضائها .
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يد الصراع وتكشفه دشكع كبير وفع في الجامعات، وتشطرها حتى تزا -6

داخع الجامعة، ألنها رير قادرة على حماية نفسةةةةةةةها أمام سةةةةةةةيطرة األقليات 

 المتعصبة عليها، ولزيادة نفو  المهنيين فيها .

  :وفي ضوء المتغيرات السياسية، فإن تكوين المعلم يجب أن يركز على

لديموقراطي" لذي يتمث ع الحرية األكاديمية إعداد "المعلم ا ، وهو المعلم ا

كسةةةةةةةلوك وممارسةةةةةةةة واعية وناضةةةةةةةجة في الحياة وفي العملية التعليمية وفق 

الضةةةوادط وااللتزام دالصةةةالح العام، ولديه طموحات في رسةةةم مسةةةتقبع متجه 

 ءاته كافة دعيداا عناخالقية تحكم أدأويحيا منظومة قيمية و ،نحو الديمقراطية

اون، دحيه يبدع في التدريس والبحه وعدم االنغالق إلى نمطية التسيب والته

محةةددة، ويمةةارا دوره دفعةةاليةةة وكفةةاءة في التةةدريس والتقييم والنمو المهني 

وخدمة المجتمع، ويسةةةةةةةير مع تالميذه ودهم ألقصةةةةةةةى ما تسةةةةةةةمح ده مقدرتهم 

ادراا قويكون  ،وإمكاناتهم واسةةتعداداتهم، ويقوم  تالميذه دعداله ونزاهة وشةةفافية

على تنمية القدرة النقدية التي تستلزم تفكيراا حراا وفعالا مستقالا، ويشكع حافزاا 

، رائهمآواحترام لتالميذه على البحه والنقد والمشةةةةةةةاركة والمناظرة لآلخرين 

عادة الحيوية  ية التعليم، وعلى إ يذ في عمل ويعمع على إشةةةةةةةراك جميع التالم

يبة الهرمية له، والتخلص من النما ج للصةةف وتصةةليح الخطأ الناجم عن الترك

 .السلبية في النظر للسلطة 

إضةةةةةةةةافةةة إلى "معلم المواطنةةة"، وهو المعلم الةةذي يجعةةع من الوطنيةةة  

ا من التعددية  موضةةوع التقاء لكع التوجهات واألفكار واآلراء التي تعكس نوعا

لمسؤول االثقافية والفكرية في المجتمع، وتنمية السلوك االجتماعي واألخالقي 

وإيجةةاد جةةذور لهةةا في سةةةةةةةلوكيةةات التالميةةذ، وهو الةةذي يتعةةامةةع مع تالميةةذه 

دموضةةةةةةةوعية دغض النظر عن أية أدعاد عشةةةةةةةائرية أو اجتماعية أو طائفية، 

ويشةةةةةبع حاجاتهم الوجدانية والنفسةةةةةية والروحية دما يتفق وتكوين شةةةةةخصةةةةةية 

 ملتزمة 
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 سةةةةةةةتويات االجتماعيةومتوازنة في  اتها، دعيدة عن الالمباالة ومنتمية للم

"األسةةةرة واألمة وجماعة العمع... الخ" المختلفة في المجتمع وتعزيز عالقتهم 

دها، وترسةةةةةةةيخ مفاهيم التعاون مع اآلخرين والقيام دالعمع الخيري التطوعي 

ن وأن يكونوا مواطني ،والخدمي، وليكون تالميذه أكثر فعالية في الحياة العامة

راتهم، ومعتزين دوطنهم ودوالة أمره ودنظامه معتمدين على نفسةةهم وعلى مقد

ومؤسةةسةةاته االجتماعية، ولديهم القدرة على التضةةحية دالنفس والمال في سةةبيع 

 . الدفاع عنه

تعد العولمة مصةةةةةةةدراا جديداا للتجانس الثقافي، و لك اآلثار الثقافية:  -5

شرها وتطبيق ا في هدفضع حيازتها على المعرفة المنظمة، والوسائع الفاعلة لن

إال أن عملية التجانس هذه ومسارها ليسا أمرين حتميين،  ،كافة مجاالت الحياة

إ  تسةةةهم فيها عوامع عديدة منها القيم والمعتقدات السةةةائدة، ولذا نجد اسةةةتمرار 

االختالفات الضةةةمنية في القيم ومن ثم تعدد الممارسةةةات واألسةةةاليب أي التعدد 

ل السةةةةعي المشةةةةترك دين التماثع والتمايز ولذا تدور ثقافة العولمة حو ،الثقافي

  خر، والمستقبع يحمع مشهدين هما:ومحاولة كع منهما النيع من اآل

تعزيز نسةةةةةةةق أحادي، أو الحفاظ على التنوع الثقافي، ومن ثم تعتمد آثار 

العولمة الثقافية على تحري ما إ ا كانت سةةةةةةةتؤدي إلى التجانس أم إلى التعدد 

 الثقافي.

الدور الثقافي لجامعاتنا ضةةةةةةةعيف إلى حد يمكن تجاهله، ودالررم من أن 

إضةةةةةةةافة إلى توزعها دين قطبي جدلية العالمية والحداثة في مجال الثقافة، مما 

يجعع حركة التطور في التعليم الجامعي دشةةكع عام تتسةةم دضةةبادية تلف فلسةةفة 

 إلى إضةةافة ،التعليم الجامعي ومحتواه، وتجعع مسةةيرتها أقرب إلى العشةةوائية

توجه األجيال القادمة إلى الفضائيات والمعلوماتية دمزيد من النشوة مع التقاليد 

 الجديدة، والتي خلقت االنطباع أنه ال يوجد شيء محدد، وأن كع 
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ويدعم هذا مبالغة المؤسةةةةسةةةةات  ،شةةةةيء يتوقف على وجهة نظر المشةةةةاهد

م والتعليميةةةة في االهتمةةةام دةةةاللغةةةات األجنبيةةةة والتةةةدريس دهةةةا في دعض العل

واألقسةةةةةام، وانتشةةةةةار الجامعات األجنبية، واتسةةةةةاع هذا النمط مع ما تفرضةةةةةه 

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من إلغاء ألية قيود على فتح المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات 

التعليمية األجنبية لفروع لها في الدول األخرى، واإليحاء دأفضةةةةةةةلية األجنبي 

ما هو وطني أو قومي هذه  ،على  فإن للتعليم في  لذا  م اا المجاالت دورو ا مه ، ا

حتجاج ولة داالألن االنفتا  الزائد النسةةةةةةةيادات الثقافة العالمية يهدد مجتمع الد

نغالق سةةةةيخرج الدولة عن المسةةةةر  العالمي، وألن مهمات والثورات دينما اال

د من وهناك عد ،التعليم والثقافة تتداخع لتكون دافعة أو معوقة لحركة التقدم

 ة على مؤسسات التعليم، والتي من أدرزها اآلتي:آثار العولمة الثقافي

زيادة التدفق الحر للمعاري والمعلومات مما يعزز وظيفة تنمية العلم  -1

 والتفكير العلمي.

تطوير وامتالك المهارات التقنية واإلدارية والتسةةةةييرية والتفوق فيها،  -2

 من خالل التعليم العالي.

عا -3 لذاتي" و"التعلتفعيع دعض المبادئ التردوية ال يم لمية مثع "التعل م ا

 للجميع" و"التعليم المستمر".

تزايد المقارنة دين الجامعات وتطويقها دعدد من المرجعيات األكاديمية  -4

 العالمية والمتنوعة.

لدراسةةةةةةةات ومحتوى البرامع، لتشةةةةةةةبع  -5 كع ا إحداث تغييرات في شةةةةةةة

 احتياجات الفمات المحرومة.

لعالمية المشةةةتركة، والتي تسةةةاعد على نشةةةر ثقافة من القيم ا تبني عدد -6

السةةةالم، وكشةةةف العيوب الموجودة في البنية السةةةلوكية والقيمي ة المحلية دعيداا 

 عن قيم الهيمنة أو الو اية المعرفية والثقافية.
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من التناقضةةات دين: أنماط المعيشةةة العالمية والمحلية، ودين  خلق عدد -7

تعليم الغردي وإحياء المؤسةةةةةسةةةةةات التعليمية التراثية، الحداثة والتقاليد، ودين ال

 والتوتر دين المادي والروحي.

ا ؤولذا يبرز التسةةةةا ا في مواجهة ثقافة أكثر تنوعا ل عن كيفية المضةةةةي قدما

ا وأكثر تركيزاا  ظا فا قع أل ماداا على الصةةةةةةةور الرمزية وأ فة األجيال  ،واعت قا ث

هوية الثقافية في وجه ما الناشةةةةةةةمة "جيع الشةةةةةةةبكات"؟، وعن كيفية حماية ال

تتعرض له من تدفقات العولمة وتداخع المحلي داالقليمي دالعالمي وسةةةةةةةرعة 

ا رير متفقةةة مع الواقع  تحوالت أنمةةاط الحيةةاة واألنشةةةةةةةطةةة، والتي تكون رةةالبةةا

ا.  وإمكانياته، دع والتي تتجاهلها تماما

 :ىلوفي ضوء المتغيرات الثقافية، فإن تكوين المعلم يجب أن يركز ع -

إعداد "المعلم العصةةةةةةري"، وهو المعلم الذي لديه سةةةةةةعة ثقافية في الفنون 

ا لمقتضةةةةةةةيات  ،العقلية والعلوم واللغات ويقود التجديد و ةةةةةةةناعة المجتمع وفقا

العصةةةةةةةر، وقادر على التعامع مع تجديد الثقافة المحلية والتفاعع مع الثقافة 

لقة يع التدريس دأسةةةةاليب منطالعالمية، ددالا من التلقين أو االنبهار، كما يسةةةةتط

ويمتلك أكثر من لغة ويدعم مفهوم نسةةةةةةةبية المعاري  ،من منهجية المسةةةةةةةتقبع

ويعمةةةع على التوفيق دين اآلراء ودنةةةاء وجهةةةة نظر متطورة ومتغيرة، وهو 

ا"، ويهتم دالتفاعع مع  ا ونفذ محليا المعلم الذي يشةةجع الحكمة القائلة "فكر عالميا

التعددية الثقافية في تدريسةةةه وتقويمه، وأن  الخصةةةو ةةةيات األخرى، ويراعي

يكون لدى المعلم الوعي الكامع دالعوامع السةةياسةةية والثقافية واالجتماعية التي 

والذي يكون له دور في نشةةر ثقافة السةةالم، وااللتزام دمبادئ  ،تؤثر على عمله

العدل والتسةةامح والحوار واالحترام دين أفراد المجتمع والجماعات والشةةعوب 

 المختلفة دتنوعها العرقي والديني والثقافي.
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ا: المقترحات الالزمة الستجادة كليات المعلمين للمتغيرات  ثالثا

 :العالمية المعا رة
يعد التعليم المرتكز األساا ل عداد للمستقبع ومواجهة متغيراته والتعامع 

، من ةمعها، ويأخذ التكيف مع المتغيرات العالمية دمنهع رد الفعع واالسةةةةةتجاد

خالل مراقبةةة التغيرات العةةالميةةة، ومن ثم إعةةادة  ةةةةةةةيةةارةةة الواقع وإجراء 

التعديالت على الجوانب  ات العالقة دالكم والحجم والنوع والشةةةةةةةكع القادرة 

على تحقيق المصةةةةةةةالح ويجنبها المخاطر، أي األخذ دمنظور النظام المتفاوت 

ها عادة التشةةكع، يسةةتعيد دفي انفتاحه أو انغالقه، والذي يمر دعملية دائمة من إ

ا مفقوداا، وقد يكون هذا التشةةةةةةةكع في اتجاه النماء فيتعزز النظام، أو في  توازنا

 اتجاه التصلب وفقدان الحيوية، أو حتى في اتجاه التراجع.

جدول  عددة على  ثارها المت ية وآ عالم تدرج المتغيرات ال هذا يعني، أن  و

خا  موقف يفسح المجال أمام تحرك أعمال درامع تكوين المعلم المستقبلية، وات

ياط من  يب من الفرص واالحت نة والنصةةةةةةة لدور والمكا نشةةةةةةةط وفاعع ألخذ ا

األخطةةار، وتحةةديةةد مختلف درجةةات التةةأثير والتكيف والتعةةديةةع، وإكسةةةةةةةةاب 

المعلمين المعاري والمهارات والمواقف المالئمة للعمع، ودحيه يلعب المعلم 

ا في تشةةجيع الهوية الثقا فية، ألنه األسةةاا في دناء األجيال القادرة دوراا حاسةةما

ا، كما يعني أن نظم التعليم  ا وفكريا على المواجهة، وفي دناء المجتمع اجتماعيا

هات هي: التكيف مع  جا دالعمع في ثالث ات بة  عالي مطال عب ال التغيرات، ول

 ، والعمع على تطوير طبيعة عملها نفسه دسبب هذا التغيرات.دور إيجادي فيها

 يجب االلتزام دعدد من األهداي لبرامع إعداد المعلمين، وهي اآلتي: ولذا،

درامع اإلعداد لتتناسةةةب مع المسةةةتجدات المعرفية واالجتماعية  تطوير -1

 في البلد.واالقتصادية والثقافية وفق ثوادت سياسة التعليم 

 .تحسين نوعية البرامع ومالءمتها الحتياجات المجتمع المحلي  -2
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تقنيةةةة الحةةةديثةةةة في زيةةةادة فةةةاعليةةةة درامع اإلعةةةداد وإثراء توظيف ال -3

 مفرداتها.

لب/المعلم لخبرات مطولة منظمة ومنهجية في الميدان  -4 تعريض الطا

 التردوي.

 .تنمية قدرات أعضاء هيمة التدريس واالرتقاء دمستويات أدائهم -5

ضةةةةةةةمةةةةان مسةةةةةةةتوى مالئم من الجودة في درامع اإلعةةةةداد يزود  -6

 م دالسمات والخصائص الشخصية والكفايات المهنية األساسية .الطالب/المعل

 إضافة إلى تفعيع وظائف كليات إعداد المعلمين، لتنطلق من اآلتي: -7

نشةةةر المعرفة، دالتركيز على التعليم المتخصةةةص والشةةةامع والتدريب  -8

 المستمر للمعلم.

ا  -9 دالبحه والتطوير التردوي مفهوما ا وت تنمية المعرفة، داالهتمام  قا طبي

ا. ا ودعما  وتوجيها

تطبيق المعرفةةة، دةةإحةةداث تغييرات سةةةةةةةلوكيةةة وتنمويةةة في البيمةةة  -10

 المدرسية.

عولمة المعرفة، دتدويع درامع البحه العلمي والتكنولوجيا واألفكار  -11

والمواقف واألنشةةةطة التي تقوم دها مؤسةةةسةةةات التعليم العالي،والتعاون الدولي 

ا.مع المؤسسات المماثلة ع ا وعالميا  رديا

واألخذ دعدد من االتجاهات والتو ةةةةةةةيات في مجال التعليم العالي، أهمها 

  :اآلتي

عولمةةة التعليم دةةاالنفتةةا  على الجةةامعةةات والمعةةاهةةد العةةالميةةة وتوقيع  -1

االتفاقيات والمعاهدات الثقافية معها، وتبادل األسةةةةةةةاتذة والزيارات والبرامع 

 ات الفنية.العلمية والتشاور وعقد االجتماع

عالي، والتنويع  -2 ثة في مجال التعليم ال عالمية الحدي متادعة التوجهات ال

عالي األهلي  جامعات المفتوحة، والتعليم ال ثع: ال ته، م ماط مؤسةةةةةةةسةةةةةةةا في أن

 والخاص،
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 وكليات المجتمع، والتعليم التعاوني. 

إيجاد هيمة لالعتماد وضةةمان النوعية دالجامعات، والجودة والتميز في  -3

 لبرامع والمناهع.ا

االهتمةةام دةةالتعليم عن دعةةد وتكنولوجيةةا المعلومةةات واالسةةةةةةةتفةةادة من  -4

 الجامعة االفتراضية.

 مواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمع وتطوراته المتسارعة. -5

التعةةديةةع الجةةذري في المنةةاهع التعليميةةة وأسةةةةةةةةاليةةب التقويم لمواكبةةة  -6

 لعمع.الخريجين التغيرات في سوق ا

التركيز على إنتةةاج المعرفةةة واألدحةةاث التطبيقيةةة وتوفير اإلمكةةانيةةات  -7

 المادية والبشرية الالزمة لها.

 Cultureاالتجاه نحو تأكيد دور التعليم العالي في دعم ثقافة السةةةالم ) -8

of Peace.) 

االتجاه نحو الجامعة المنتجة، التي يتكامع فيها التعليم والبحه العلمي  -9

 مة المجتمع.وخد

إضةةةافة إلى تفعيع عدد  من التحوالت الداخلية للنظام التعليمي، من أدرزها 

 :اآلتي

نة: أي التطور المسةةةةةةةتمر وفق منظور  -1 التحول من الجمود إلى المرو

 استراتيجي للتغيرات العالمية.

التحول من التجانس إلى التنوع: أي مواءمة المخرجات مع متطلبات  -2

 السوق المتنوعة.

ة تقان: أي التأكيد على الجودثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإل التحول من -3

 الشاملة.
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التحول من ثقافة االجترار إلى ثقافة االدتكار واإلدداع: أي تفعيع العقع  -4

 والحس.

التحول من ثقافة التسةةةةةليم إلى كفاءة التقويم: أي تفعيع التفكير التحليلي  -5

 والنقدي.

لسةةةةةةةلوك االسةةةةةةةتجادي إلى السةةةةةةةلوك اإليجادي: أي تنمية التحول من ا -6

 المبادرة واالستقاللية.

التحول من االنبهةةار دةةالنواتع لمعةةانةةاة العمليةةات: أي االعتمةةاد على  -7

 البحه والتقصي.

التحول من االعتمةةاد على اآلخر إلى االعتمةةاد على الةةذات: أي تعليم  -8

.  كيفية التعلم 

اة: أي التةةةدريةةةب د إلى التعليم مةةةدى الحيةةةالتحول من التعليم المحةةةدو -9

 .والتعليم المستمر

التحول من ثقافة االنصةةةياع إلى المشةةةاركة واالختيار: أي تنويع دنى  -10

 التعليم وأساليبه.

 تي:، من خالل اآلفعيع وظائف كليات إعداد المعلمينإضافة إلى تطبيق وت

 المحيطة ودخططإعادة  يارة أهداي كليات المعلمين وردطها دالبيمة  -1

 التنمية.

األخذ دأسةةةةةاليب ومعايير جديدة في قبول وتسةةةةةجيع الطالب الملتحقين  -2

 دكليات المعلمين.

ا واسةةةةةتخدام طرق التدريس الفعال  -3 تنويع أسةةةةةاليب التعليم المطبقة حاليا

 واإلجرائي.
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تبني نظام دراسةةةي جديد يواكب المتغيرات الحالية والمسةةةتقبلية كنظام  -4

 ثالا.الساعات م

تصةةةةميم درامع دراسةةةةية مرنة وإدخال تخصةةةةصةةةةات جديدة لمواجهة  -5

 التحديات المستقبلية.

ا للمسةةةةةتجدات التردوية والمهنية في  -6 تنويع أسةةةةةاليب التعلم والتقويم وفقا

 إعداد المعلم.

والعمع في القرن الواحد تهيمة المناخ المناسةةةةةةةب إلعداد المعلم للحياة  -7

 .والعشرين

من البحه العلمي لحع مشةةكالت المجتمع ومواجهة تحديات االسةةتفادة  -8

 المستقبع .

مدى  -9 ية المسةةةةةةةتمرة والتعلم  تدريب في إطار مفهوم الترد دال مام  االهت

 الحياة .

تطوير أداء أعضةةةةةةةاء هيمة التدريس في كليات المعلمين، والبدء في  -10

 .تنفيذ درنامع للدراسات العليا

المهني والعلمي وحةةةةاجةةةةة المجتمع  تحقيق التوازن دين اإلعةةةةداد -11

 المستقبلية .

ومراعةةاة تغير أدوار المعلم في عصةةةةةةةر العولمةةة، والتي تشةةةةةةةير إليهةةا 

 :التو يات اآلتية 

شكالها  -1 إعداد المعلمين وتدريبهم المستمر لمواجهة التحديات دمختلف أ

ا  ا حقيقيا وررا القيم العردية واإلسةةةالمية في نفوا الطالب وتجسةةةيدها سةةةلوكا

 في حياتهم اليومية.

إعادة النظر في مكونات المنظومة التردوية ودخا ةةةةةةةة المعلم لزيادة  -2

 وعيه الثقافي وإعادة إعداده ليتناسب  لك مع متغيرات عصر العولمة.
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دات من الواجبات  -3 لدور الحضةةةةةةةاري للمعلم حيه  عادة النظر في ا إ

 امة .سياسية دصورة عالكبرى للقيادات التعليمية والتردوية واالجتماعية وال

عقةةد ورش عمةةع لتةةدريةةب المعلمين حول توظيف عصةةةةةةةر العولمةةة  -4

ية فهم أعمق  وتكنولوجيا االتصةةةةةةةاالت والمعلومات في مجاالت التعليم وتنم

 للمجتمع والمتغيرات العالمية المعا رة التي أحدثتها العولمة.

 ،لتعليماتشةةةةةةةجيع المعلمين على االدتكار والتجديد في عمليات التعلم و -5

وتوفير البرامع التدريبية التي تساعدهم على التحول من كونهم ناقلين للمعرفة 

أن ، وعلى التفاعع المسةةتمر مع تحوالتهاإلى مشةةاركين ومطورين لها قادرين 

تتا  للمعلم الفر ةةة للمشةةاركة في تطوير البرامع والخطط الدراسةةية وتطويع 

 تطوير قدراتهم المعرفية. الساعات الدراسية فيما يساعد الطالب على

مين الناجح الدد أن يراعي ما إضةةةةةةافة إلى أن مكونات درنامع إعداد المعل

 :يلي

سهيع  -1 تقديم معرفة تخصصية عالية، ومعرفة طرق نقع المعلومات وت

 فهمها وتطبيقها.

وإيجاد درامع وطرق  ،تعديع البرنامع ليتناسةةةةب مع احتياجات الميدان -2

 دديلة إلعداد سريع.

وتعريضه لخبرات  ،إعداد المعلم لتدريس نوعيات خا ة من الطالب -3

 مطولة في الميدان.

تعاون وشةةةةراكة مؤسةةةةسةةةةات الميدان من مدارا وإدارات تعليمية مع  -4

 كليات إعداد المعلمين.

ها من مكونات التعلم في  -5 ثة في التعلم وجعل يات الحدي اسةةةةةةةتخدام التقن

 درامع إعداد المعلمين.
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ا درامع إعداد المعلم طرق تضةةةةةةةمين -6 متعددة للتدريس في ديمات متعددة  ا

 ومع التعددية الثقافية.

تعلم خبرات ميدانية مع معلمين  وي خبرة في اسةةةةةةةتخدام التكنولوجيا  -7

 وإدارة الصف.

والدد أن يحقق نظام اختيار الطالب/المعلم دكليات إعداد المعلمين األهداي 

 التالية:

ا انتقاء أفضع المتق -1 ا و كاء وعلما وأكثرهم استعداداا لممارسة  ،دمين خلقا

 مهنة التدريس.

تنويع وسةةةةائع الكشةةةةف عن السةةةةمات الشةةةةخصةةةةية للمتقدمين وقدراتهم  -2

 ومهاراتهم لمهنة التدريس.

توفير قدر مالئم من الشةةةمول والموضةةةوعية لوسةةةائع االختيار وآليات  -3

 القبول في كليات المعلمين.

في ضوء إجراءات ومعايير محددة وواضحة للسمات تنفيذ المقادالت  -4

 الشخصية المررودة.

 تطبيق اختبارات الميول ومقاييس االتجاهات نحو مهنة التدريس. -5

إشةةةةةراك المدرسةةةةةة الثانوية في عملية اختيار معلم المسةةةةةتقبع، وتوفير  -6

 المعلومات الصحيحة عنه.

المالئمةةة يةةات المهنيةةة لى المعلم دعةةدد من الكفةةاحالدةةد  من أن يتوأخيراا، 

وأن تتلخص هذه الكفايات في ثالثة محاور يرتكز عليها  ،للمتغيرات العالمية

 إعداد المعلم في كليات المعلمين:

 .كفايات معرفية، وتشمع معلم المعرفة والمعلم الباحه والتعلم الذاتي -أ
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كفايات مهنية، وتشةةةةمع المعلم الرقمي والمعلم الخصةةةةو ةةةةي والمعلم  -ب

 .افسيالتن

لديمقراطي ومعلم المواطنة والمعلم  -ج كفايات ثقافية، وتشةةةةةةةمع المعلم ا

 .العصري

ويو ةةةةةةةي البةةاحةةه دمقترحةةات  ات عالقةةة دتكوين المعلم في ضةةةةةةةوء 

 وهي: ،العالميةالمتغيرات 

أن تعنى رسةةةةةةةالة كليات المعلمين دإثارة الوعي التردوي وده الحكمة  -1

 وفهم الوجود والتفاعع معه.

دم درامع كليةةات المعلمين المزيةةد من مقررات العلوم البحتةةة، أن تقةة -2

وزيةةادة أنصةةةةةةةبةةة مقررات التةةدريةةب الميةةداني والبحةةه التردوي واسةةةةةةةتخةةدام 

المعلومةةاتيةةة، و لةةك على حسةةةةةةةةاب دعض مقررات المنةةاهع وطرق التةةدريس 

ا للعملية التعليمية. ا واقعيا  واإلعداد التردوي، والتي ال تعطي فهما

هيكلة ودمع قسةةةةمي التردية وعلم النفس والمناهع وطرق  أن يتم إعادة -3

ية والمهارية لمهنة  تدريس في قسةةةةةةةم واحد، دهدي توحيد األهداي المعرف ال

التعليم وتحديد اتجاه مشةةةةةةترك لبرامجها وتعميق محتواها، وتالفي التكرار في 

 مواضيعها، وتوفير اإلثارة والتشويق والدقة لمتطلباتها.

ي الحاضةةةةةر والمسةةةةةتقبع دالغ األهمية، وإن كنا نعيش ن دور المعلم فإ -4

ونشةةاهد ما طرأ عليه وسةةيطرأ عليه من تغييرات كثيرة كمية وكيفية، ولذا فإن 

البرنامع المرروب فيه لتكوين معلم المسةةةةتقبع الدد أن يسةةةةاعد المعلم على أن 

 يقيم عالقات فيما دين مجاالت المعرفة والمهارات المختلفة.

لم أ ةةةةبح يركز على إتاحة الفرص للطالب للمشةةةةاركة في ن دور المعإ -5

وعلى االعتماد على الذات في التعلم، وعلى إكسةةةةةاده مهارات  ،العملية التعليمية

البحه الذاتي والتوا ةةةةع واالتصةةةةال واتخا  القرارات التردوية المتعلقة دتعلمه 

 من 
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ه لتكوين في ولذا فإن البرنامع المرروب ،خالل الوسائع التقنية والمعلوماتية

معلم المسةةةةةتقبع الدد أن يعد المعلم المؤهع والمدرب على اسةةةةةتخدام الحاسةةةةةوب 

 .تراضيفوشبكة اإلنترنت العالمية والبريد اإللكتروني والتعليم اإللكتروني واال

ن تنميةةة قةةدرة المعلم على السةةةةةةةؤال والنقةةد وامتالك مهةةارة التفكير إ -6

 ،دام اسةةةتراتيجيات تدريسةةةية فاعلةيسةةةتلزم من معلمي المعلمين اسةةةتخ ،العلمي

عاوني قانيوالتعلم اإل ،كالتعلم الت دالتحقق ،ت ع ،والتعلم  والتعلم  ،دوالتعلم عن د

 ... الخ. ،اإللكتروني

أن يتم التركيز على تطوير قةةدرات المعلم على تقويم كةةافةةة األهةةداي  -7

وليس  وكيةالتردوية مثع القدرة على تقويم األهداي المهارية والوجدانية والسةةل

ية ثة في تقويم  ،فقط تقويم األهداي المعرف حدي عايير ال دالطرق والم يده  وتزو

 هذه األهداي.

وأخيراا، أن يتم تبني التنافسةةةةية والكفاءة والفعالية والجودة في تنفيذ وتقويم 

وأن يصةةةةبح من أهم أهدافها هو  ،وظائف ودرامع مؤسةةةةسةةةةات إعداد المعلمين

 فوق.إعداد المعلم المتميز والمت
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 .تركيز على المدرا

 

المدرا ينقع المعلومات إلى 
 .المتعلم

 .تعليم أكثر "سلبية"

يمكن توظيف وسائط 

متعددة، ولكن الكلمة 

تبقى الوسيلة األساسية، 

كما يمكن توظيف دعض 

 المواد المكتودة

 

خدام التكنولوجيا في تعليم  يمكن اسةةةةةةت

ا له.  المتعلم، ولكنها ليست أمراا محوريا

 

 .على المتعلم تركيز

 

 المدرا يكتفي دتوجيه المتعلم

المدرا يكي ف تقنيات التعليم 
 الجيدة

تساعد التكنولوجيا المدرا في 
استخدام أشكال متعددة من 

أنماط  الوسائط والو ول إلى
 .تعليم شديدة التنوع

 

 .تعليم أكثر "فعالية"

يشارك عدد متزايد من المتعلمين دفاعلية 
 .في المناقشات

تساعد التكنولوجيا المتعلم في اكتشاي 
 .المصادر ودناء معانيه الخا ة
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 المبحه الخامس عشر
التعليم اإللكتروني في الكلية اإللكترونية للجودة 

 الشاملة

ل ية للجودة الشةةةةةةةاملة األو  ية اإللكترون فر الكل من نوعها في المنطقة  ىتو 

ي على فوائةةد الت عليم اإللكتروني  تجردةةة  ت ع ل م إلكترونيةةة تالئم المتعل مين. ت عر 

 وتحدياته وكي فيته.

  التعليم التقليديو التعليم اإللكتروني
يدي،  نه ودين التعليم التقل ا أن تمي ز دي يا ا إلكترون ما لك كمتعل م تعلي من المهم 

وقبع عقد هذه المقارنة يجب مالحظة أن أوضةةةةةةاع التعليم قد تختلف، فكما في 

ا عةةالي الجودة وآخر متةةدني التعليم التقل ا إلكترونيةةا يةةدي نجةةد أن  هنةةاك تعليمةةا

التةةالي دعض الفروق الممكنةةة دين التعليم اإللكتروني  الشةةةةةةةكةةعالجودة.ويبين 

 والقاعة التقليدية.

 كيفية التعليم اإللكتروني دالكلية اإللكترونية للجودة الشاملة:
 التعليم االلكتروني ال يعني أنك تتعلم دمفردك:

ا لدينا سةةتتمكن من المشةةاركة في مجموعات عندم ا إلكترونيا ا تصةةبح متعل ما

النقاش على اإلنترنت والعمع مع المتعلمين اآلخرين، كما سةةةةةتتمكن من العمع 

في مجموعة تعليمية  ةةغيرة دمسةةاعدة مدرسةةين من الكلية، يقومون دتعليمك، 

 ويجيبون عن أي سؤال لديك حول المادة.

  

http://arabic.etqm.ae/elearning/traditional.html
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 دأسلودين هما: تجري العملية التعليمية

 .التعليم المتزامن -1

 .التعليم رير المتزامن -2

ا "في الوقت نفسةةةه"  -فالتعليم المتزامن  تفاعع يشةةةمع ال –وهو يعني حرفيا

مع المدرا أو مع المتعلمين اآلخرين عن طريق اإلنترنت دصةةةورة مباشةةةرة، 

في  موالتعليم رير المتزامن يعني "ليس في الوقت نفسةةةةةةةه"، فيمكنك من التعل  

 الوقت الذي يناسبك دون تفاعع مباشر مع المدرسين والمتعلمين اآلخرين.

قد تتضمن التقنيات المستخدمة في التعليم رير المتزامن: المواد الموجودة 

على اإلنترنت أو على أقراص مدمجة أو أشةةةةرطة فيديو مسةةةةموعة ومرئية أو 

ي ريد اإللكترونعلى شةةةةةكع كتب إلكترونية وريرها من مصةةةةةادر التعليم، والب

 ومنتديات النقاش وريرها.

سةةةةةواء أكانت المنقولة عبر اإلنترنت أم على أقراص  -وكع مواد المنهاج 

موضوعة ومدروسة دعناية من قبع مختصين في مجال إدارة الجودة  -مدمجة 

الشةةةةاملة وإسةةةةتراتيجيات التخطيط التعليمي. ويقد م مضةةةةمون المادة دأسةةةةلوب 

اب قدر أكبر من المادة المدروسة، ويؤلف دين مختلف تفاعلي يؤدي إلى استيع

طرق التعليم من خالل الوسةةةةةةائع المسةةةةةةموعة والمرئية والفيديو. وقد طورت 

االختبارات واالمتحانات، لكي تزيد من اسةةةةتيعاب المادة وتبقيها حاضةةةةرةا في 

يمكن تحميلها على الكمبيوتر  PDFالذهن. كما تتوفر على موقع الكلية ملفات 

ين المزيد من التدريب. ولتسةةةةةةةهيع العملية على المتعل م جعلنا المنهاج كل ه لتأم

متوفراا على موقع الجامعة على اإلنترنت أو على أقراص مدمجة وأشةةةةةةةرطة 

DVD. 

 لكتروني:ات الالزمة للنجا  في التعليم اإلالمهار
 على متعل م التعليم اإللكتروني الناجح أن:
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يدة: يعتمد التعليم اإللكتروني إلى حد يمتلك مهارات توا ةةةةةةةع كتادية ج -

دعيد على التوا ع المكتوب، ولذلك من المهم أن يتمكن المتعلمون من التعبير 

ما  ية محدودة، وهو  قدرات كتاد لديهم  عن أنفسةةةةةةةهم دطالقة. هناك متعل مون 

يستدعي ضرورة حع هذه المسألة أوالا أو في سياق الدراسة المباشرة. وهناك 

جون إلى منةةاهع مكثفةةة دةةاللغةةة اإلنجليزيةةة لتقويةةة مهةةاراتهم متعل مون يحتةةا

 التوا لية قبع أن يسمح لهم دالتسجيع في المواد المتعلقة دبرنامجهم الدراسي.

يتمتع دحةةافز داخلي وانضةةةةةةةبةةاط  اتي: يجةةب أن تترافق حريةةة التعليم  -

باط.، ألن التعليم اإللكتروني يحتاج إلى التز م ااإللكتروني ومرونته داالنضةةةةةةة

 وانضباط حقيقيين لمماشاة تدفق العملية التعليمية.

يشةةةةةةارك: سةةةةةةواء أكنت تعمع وحدك أم تعمع في إطار مجموعة اطر   -

أفكارك ورؤيتك وتعليقاتك عن الموضةةةةةةةوع الذي تدرسةةةةةةةه، واقرأ ما يكتبه 

زمالؤك. ليس المدرا هو المصةةةدر الوحيد للمعلومات في دراسةةةتك فحسةةةب، 

ا أن تك  سب معلومات مهمة، والعكس  حيح.وإن ما يمكنك أيضا

يكون مياالا للتعبير عن نفسةةةه حين تبرز أية مشةةةكلة: إن  كثيراا من آليات  -

يدية والتي يسةةةةةةةتخدمها  لدراسةةةةةةةة التقل التغذية الراجعة المتوفرة في قاعات ا

المدرسون عادةا لمعرفة المشاكع التي يواجهها المتعلمون كعدم الفهم واإلحباط 

غيب عن القاعات اإللكترونية، فإ ا كنت تواجه مشةةةةةةةكلةا من والملع والغياب ت

 أي نوع عليك أن تنقلها فوراا إلى المدرا، وإال لن يعلم المدرا أدداا دمشكلتك.

ا لكع مادة: إن  12و 6يكون مسةةةةةتعداا لتكريس ما دين  - سةةةةةاعة أسةةةةةبوعيا

ن أ التعليم اإللكتروني ليس دالضةةةةةةرورة أسةةةةةةهع من التعليم التقليدي، والحقيقة

ا  ا والتزامةةا كثيراا من المتعلمين يقولون: إن التعليم اإللكتروني يسةةةةةةةتةةدعي وقتةةا

ا على   أكبر، إ  عليك أن تنجز وظائف أكاديمية منتظمة، وعليك أن تكر 
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ا لكع مادة، فإ ا لم يكن لديك الوقت الكافي  األقع سةةةاعتي دراسةةةة أسةةةبوعيا

ا.  للدراسة فستحبط تماما

ا مرحلية وأهد - ا نهائية، وااللتزام دها: ليكن لديك روزنامة، يضةةةع أهدافا افا

تظهر عدد أساديع الفصع الدراسي، وتبي ن عليها مقدار العمع الذي تحتاجه كع 

ا أو  أسةةةةةةبوع، أشةةةةةةر إلى األيام التي تتوقع أن تقدم فيها امتحانات أو مشةةةةةةروعا

ا أن العمع م ا، أو تتصةةع دالمدرسةةين. ال تؤجع عملك،  ك ر نفسةةك دائما  عأوراقا

 نهاية المادة أكثر منه مع ددايتها.

ينظ م أهدافه في درنامع دراسةةةةةي: حدد أوقات الدراسةةةةةة التي تكون فيها  -

 ةةافي الذهن، والتزم دهذه األوقات كع أسةةبوع، اعتبر أن أوقات الدراسةةة هي 

"أوقةةات محجوزة"، وإ ا عجزت عن االلتزام دكثير من هةةذه األوقةةات أعةةد 

 النظر في درنامجك.

ب االنقطاعات: تجنب االنقطاعات والتشةةةةةتت أثناء حضةةةةةورك في يتجن -

، أو اإل غاء إلى كاسيت DVDالقاعة اإللكترونية أو مشاهدة درنامع فيديو أو 

 أو القراءة أو العمع على الكمبيوتر، أي: أثناء الدراسة.

ا على األقع في األسةةةةةبوع: عندما  - يدخع إلى مادته أردع مرات أو خمسةةةةةا

ا إلى رؤية من عل ق على كتادتك وقراءة ردود تدخع اإلنترنت  سةةةتكون متشةةةوقا

زمالئك ومدرسةك، وسةيكون لديك الفضةول لرؤية الكتادات الجديدة التي يمكن 

ت أيام كثيرة  ات. إن مر  أن تعلق عليها أو رؤية ما أوكع لك المدرا من مهم 

دون أن تدخع إلى موقع مادتك سةةةتجد أنك تأخرت كثيراا، ومن الصةةةعب عليك 

جداا اللحاق دالركب، وأضةةةةةةةف إلى  لك أن انقطاعك الطويع قد يفوت عليك 

ة.  قراءة دعض اإلعالنات المهم 

يمتلك الحد األدنى من المهارات التقنية لمتادعة البرنامع: يحتاج متعل م  -

 التعليم اإللكتروني إلى امتالك حد أدنى من المهارات كاستخدام اإلنترنت 

  



221 

لفات وإرسةةةةال المرفقات دالبريد اإللكتروني وتقليب  ةةةةفحاته وتحميع الم

 أوفيس. MSواستخدام درنامع 

يتعامع دعقع منفتح لدى مشةةةةةةاركة تجارب الحياة والعمع والتعليم كجزء  -

من عملية التعلم: يتطلب التعليم اإللكتروني من المتعلم أن يشةةةةارك في مختلف 

ا ما يمكن لل ني أن تعليم اإللكترواألنشطة، ويعتمد على تجارده الماضية. ورالبا

يزيع العوائق التي تعيق دعض األفراد عن التعبير عن أنفسةةةةةةةهم، وأن يعطيك 

 دعض الوقت، كي تفكر دالمعلومات قبع أن تجيب.

يأخذ وقته قبع أن يرد على مدرسه في القاعة االفتراضية: إن المساهمة  -

ليمية. لية التعالغنية وعالية الجودة في القاعة االفتراضية جزء أساسي من العم

ما يتم  ية للردود، ك تأن لدراسةةةةةةةة الم جع ا ية من أ ويتم إعطاء الوقت في العمل

ا على حق، ودالتالي  تشةةةةةةجيع اختبار األفكار و ةةةةةةراعها، فأنت لن تكون دائما

 أن تكون مستعداا لقبول التحدي. يينبغ

 أن يشعر أن  التعليم العالي الجودة ممكن دون قاعات الدراسة التقليدية:  -

إ ا كان لديك شةةةةةةةعور دأنه ال دد من قاعة تقليدية للتعليم، فقد تكون أكثر 

راحةا في ررفة الصةةةةةةف التقليدية. والتعليم اإللكتروني ال يناسةةةةةةب كع الناا، 

فالمتعلم الذي يصةةةةبو إلى قاعة تقليدية في حرم جامعة تقليدية لن يكون سةةةةعيداا 

ن اعع االجتماعي يمكن أفي الدراسة على اإلنترنت. وفي حين أن مستوى التف

ا جداا في القاعات االفتراضية نظراا إلى انهيار عدد من الحواجز في  يكون عاليا

الصةةةةةةةيغة اإللكترونية إال أنه لن يكون على مسةةةةةةةتوى الحضةةةةةةةور في المدرج 

 الجامعي الحقيقي.
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 عشر دالمبحه الساا
 فاق المستقبلية للتعليم اإللكترونياآل

ي األعوام العشةر الماضةية الكثير من التطورات شةهد التعليم اإللكتروني ف

ا  ا ومحليا ، وتحول من مجرد فكرة خيالية إلى واقع عملي يسةةةةةةةاهم في (1)عالميا

التنميةةة البشةةةةةةةريةةة وتطور عمليةةة التعليم في الكثير من دول العةةالم. ودةةدأت 

ا في العالم العردي  مشةةةروعات التعليم والتدريب اإللكتروني في الظهور أيضةةةا

ام الخمس الماضةةةةةةةية دسةةةةةةةرعة متزايدة تحاول اللحاق دركب التقدم في األعو

 العلمي والتقني في هذا المجال. 

ولعله من المناسةةب قبع الحديه عن التطورات العالمية والعردية المتوقعة 

تدريب اإللكتروني أن نتحدث أوالا عن الواقع  في مجاالت وأنظمة التعليم وال

ا وعالم ا حتى تتضةةةةح  ةةةةورة الواقع الحالي وآفاق الحالي لهذه األنظمة عرديا يا

 المستقبع.

التطورات العةةالميةةة:قةةام البةةاحثون والمهتمون دمجةةال التعليم والتةةدريةةب 

اإللكتروني في العقد الماضةةةةةةةي دالعديد من الخطوات البحثية والتقنية والعلمية 

مارا من  له من مجرد فكرة إلى واقع تعليمي ي هذا المجال لتحوي مة في  ها ال

مات الجامعات والمعاهد ومؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم في العالم أجمع. وقد ددأ قبع م

ية إلى  تدريب ية أو المواد ال لدراسةةةةةةة العمع في هذا المجال دتحويع المقررات ا

. ثم قام المتخصصون Learning Objects"وحدات تعليمية" أو ما يسمى دـةةةة 

 في هذه المجاالت 

  

                                                 
د. دةةاسةةةةةةم خفةةاجي،مركز التقنيةةات التردويةةة دةةاالدارة العةةامةةة للترديةةة والتعليم دمنطقةةة البةةاحةةة،   1

 م20/11/2007
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ه إلكتروني يمكن أن تب دتحويع هذه الوحدات التعليمية إلى وحدات تعليم

عبر شةةةةةبكات اإلنترنت، وتجمع مع دعضةةةةةها البعض لتكون مواد دراسةةةةةية ثم 

كاملة للمتعلم. قديم مادة علمية مت قامت دعد  لك  مقررات كاملة تهدي إلى ت

عد  ية والقوا يد من النظم العلم عد ماد دوضةةةةةةةع ال بة الجودة واالعت جهات مراق

ني ية التقليدية إلى وحدات تعليم إلكتروالمنظمة لعملية تحويع الوحدات التعليم

مثالا، وهو نظام  SCORMتخضةةةةةع لمعايير الجودة المعتمدة كنظام سةةةةةكورم 

رامع  لك تطوير د تال يضمن معايير جودة محددة للمادة التعليمية اإللكترونية.

تنظم المحتوى وتسةةةهع دثه عبر شةةةبكات اإلنترنت، وتعين المدردين  ةإلكتروني

تطوير وتجديد المحتوى دسةةةةةةةهولة. وهذه البرامع أ ةةةةةةةبحت والمعلمين على 

ا من عملية التعليم والتدريب اإللكتروني، وا طلح على تسميتها  جزءاا أساسيا

لم" أو  ع ت ل ظمةةةةة إدارة ا ن  Learning Management System [LMS.]"أ

وأ ةةةةةةةبح واقع التعليم والتةةدريةةب اإللكتروني في الفترة األخيرة يركز على 

ة ومواد تدريبية كاملة تقسةم إلى وحدات تعليمية محددة متوافقة مقررات تعليمي

مع أنظمة االعتماد والجودة الخا ة دالتعليم اإللكتروني، وتبه عبر اإلنترنت 

ا أن  من خالل االسةةةةتعانة دبرامع "أنظمة إدارة التعلم". ويعيب هذا الواقع حاليا

فقةةد دنيةةت على هةةذه المقررات قةةد طورت من نظم تعليم تقليةةدي، ودةةالتةةالي 

ا تدرا من قبع أستا   افتراض أن التعلم يتم من خالل مواد محددة ومقررة سلفا

مه في إطار زمني مقنن. ما ا لمنهع محدد الدد من إت عا نت  أو مدرب تب وقد تب

العديد من الجامعات العالمية المعروفة نظام التعليم اإللكتروني ضةةةةةةةمن طرق 

ا في  التدريس المعتري دها، كما ددأ العديد من مراكز التدريب الكبرى عالميا

توفير البرامع التةةةدريبيةةةة عن طريق الشةةةةةةةبكةةةات اإللكترونيةةةة. ودةةةدأ التعليم 

ا خالل  والتدريب اإللكتروني في االنتشةةةار والحصةةةول على القبول العام عالميا

السنوات الماضية، وخا ة مع توفر وانتشار شبكات اإلنترنت فائقة السرعة 

ADSLعديد من المؤتمرات المتخصةةةةةةةصةةةةةةةة في هذا المجال، . ظهر كذلك ال

 وكذلك
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الجمعيات الدولية المهتمة دتمثيع والدفاع عن مصةةةةالح العاملين في مجال  

 إعداد وتطوير وتقديم درامع وأنظمة التعليم والتدريب اإللكتروني.

 التقدم في العالم العردي:
ا فقد تأخر االهتمام دالتعليم اإللكتروني دسبب ا األسباب  لعديد منأما عرديا

التقنية واالجتماعية والسياسية إلى دداية القرن الحادي والعشرين، ولكن معدل 

قد  بادل المعاري  التسةةةةةةةارع في قبول هذا النظام الجديد من أنظمة التعلم وت

تسارعت وتيرته دشكع كبير في السنوات الثالث األخيرة في العديد من الدول 

داية على إيجاد المحتوى العردي، وتحويله إلى العردية. تركز االهتمام في الب

محتوى إلكتروني متوافق مع أنظمة الجودة العالمية، كما دذل الكثير من الجهد 

في توعيةةة الجهةةات األكةةاديميةةة والحكوميةةة دةةأهميةةة تقبةةع هةةذا النظةةام الجةةديةةد 

ا. ظهر كذلك في السةةةةةةةنتين  وإدراجه ضةةةةةةةمن منظومات التعليم المقبولة عرديا

قديم درامع و"أنظمة إدارة  األخيرتين ية لت ية التقن عديد من المحاوالت العرد ال

العردية، كما اهتمت دعض الشةةةةةةةركات العالمية مثع شةةةةةةةركة  LMSالتعلم" 

WebCt .وكان  دتقديم واجهة عردية لبرامجها الخا ةةةةةةةة دإدارة نظام التعلم

 للعديد من البرامع الحكومية التي سةةةةةةاهمت في توفير اإلنترنت دسةةةةةةعر زهيد

للمواطنين في الةةدول العرديةةة أثر ملحوظ في زيةةادة االهتمةةام والوعي العةةام 

 دأهمية استخدام اإلنترنت في التعلم والتدريب المستمر. 

ية  ية العرد لدوائر الحكوم ا من ا ا ملحوظا ما ما هد الفترة األخيرة اهت وتشةةةةةةة

ا في حع مشةةةةةةةكالت المنطقة، والدور الرائد  دالحديه عن أهمية التعليم عموما

الةةذي يمكن أن يلعبةةه التعليم والتةةدريةةب اإللكتروني في هةةذا المجةةال. ولكن لم 

 تر د حتى اآلن الميزانيات الكافية لتحويع هذا االهتمام إلى واقع.
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 األول طلبالم
ا   مستقبع التعليم اإللكتروني عرديا

ا  يواكةةب التطورات العةةالميةةة في دةةأن  توقعةةات التطور المسةةةةةةةتقبلي عرديةةا

 العةةديةةد منفهنةةاك  ،ت وأنظمةةة التعلم والتةةدريةةب اإللكترونيةةةمجةةاالت اإلنترنةة

التطورات العردية في نفس المجال سةواء في نشةأة الشةركات المتخصةصةة في 

ماد  داعت مام الحكومي واألكاديمي  تدريب اإللكتروني، أو في االهت التعليم وال

ر يومراقبة جودة هذه األنظمة التعليمية، أو در ةةةةةةةد الميزانيات الكبيرة لتطو

مات  التعليم الجامعي، وتنمية مهارات المدرسةةةةةةةين والمدردين وأعضةةةةةةةاء هي

ا أن تشةةةةةةةهد األعوام القادمة العديد من التطورات  التدريس. ومن المتوقع عرديا

 التي يمكن إجمالها فيما يلي:

 :المزيد من القبول العام -1
ام العيتوقع أن يشةةةةةةةهد العام الجديد واألعوام التالية له المزيد من القبول 

للتعليم اإللكتروني كةةأحةةد أنظمةةة التعليم المتممةةة للعمليةةة التعليميةةة التقليةةديةةة 

والمسةةةةةةاندة لها من ناحية، وكذلك قبوله كنظام مسةةةةةةتقع قائم دذاته في مجاالت 

التعليم المسةةتمر وتطوير المهارات الشةةخصةةية والعملية لمراحع ما دعد التعليم 

ن تقوم الحكومات العردية دوضةةع أسةةس العام والجامعي. كما أنه من المتوقع أ

اعتماد هذا النظام من أنظمة التعليم مما سةةةةةةةيعطيه القبول الالزم دين الطالب 

ودين األسةةةةر العردية التي تنفق الكثير من المال والجهد لتعليم أدنائها، وتررب 

ا ده.كما أن حمالت التوعية دأهمية التعليم  أن يكون هذا التعليم متميزاا ومعترفا

رورة األخذ دأحدث الطرق العلمية والتقنية في التعلم والتدريب المسةةةتمر وضةةة

تدريب اإللكتروني في المنطقة  سةةةةةةةتسةةةةةةةاهم في إعطاء دفعة قوية للتعليم وال

 العردية.

  



227 

 :االهتمام داالعتماد والجودة -2
ا من عةةدم وجود آليةةة عرديةةة لتقييم واعتمةةاد  يعةةاني العةةالم العردي حةةاليةةا

رامع التعليميةةةة اإللكترونيةةةة. ومن المتوقع أن تشةةةةةةةهةةةد والتحكم في جودة الب

قادمة تغير  لك من خالل جهود اتحاد الجامعات العردية في  لك،  األعوام ال

ات، مد لدى الشةةةةةةةركتوكذلك تزايد الرربة في تقديم التدريب اإللكتروني المع

ورربتها في ردط هذا النظام من أنظمة التدريب دنظم مراقبة واعتماد الجودة 

  لعالمية.ا

 : نشأة الجمعيات والمؤتمرات المتخصصة -3
عاملين في  قادمة تكون مجتمع خاص لل هد األعوام ال من المتوقع أن تشةةةةةةة

مجةةال التعليم والتةةدريةةب اإللكتروني من خالل نشةةةةةةةةأة الجمعيةةات األكةةاديميةةة 

والمنظمات العردية التي سةةةةةتهتم دالتعليم والتدريب اإللكتروني، وكذلك المزيد 

تديات والمؤتمرات التي ستهتم دهذا المجال. وررم أن العالم العردي ده من المن

العديد من المؤتمرات التي تتناول موضةةةةةوعات التعليم والتدريب اإللكتروني، 

إال أنها في أرلبها إما محلية الطادع أو محدودة االهتمامات، أو تعاني من قلة 

تقدم درامجها داللغة  الحضور دين المتخصصين. كما أن معظم هذه المؤتمرات

اإلنجليزيةةة وهو مةةا يحرم معظم المهتمين من المشةةةةةةةةاركةةة الفعةةالةةة في هةةذه 

 الفعاليات.

قادمة ظهور مؤتمرات عردية كبيرة في  ولذلك من المتوقع في األعوام ال

هذا المجال، ونشةةةةةأة جمعيات أكاديمية ومنظمات عردية تعنى دشةةةةةؤون التعليم 

 والتدريب اإللكتروني.

 : درامع التدريب اإللكترونيتطور  -4
ستشهد األعوام القادمة تطورات كبيرة في تقبع الشركات العردية للتدريب 

ا لةةه لتقليةةع التكةةاليف وهةةدر  اإللكتروني دةةديالا عن التةةدريةةب التقليةةدي أو متممةةا

الوقت والمصروفات لجمع المتدردين في مكان واحد للحصول على التدريب. 

 ات العردية مؤخراا دتدريب العاملين ويالحظ تزايد اهتمام الشرك
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وتطوير مهاراتهم، وكذلك اهتمام األفراد دتنمية قدراتهم للمنافسةةةةةةةة في 

ا دسةةةةةةبب العولمة واتفاقيات التجارة  سةةةةةةوق العمع العردي الذي أ ةةةةةةبح عالميا

الحرة، ورير  لك من التغيرات االقتصادية التي فرضت نفسها على الموظف 

 العردي.

التقني سةةةةةةيسةةةةةةاهم في تيسةةةةةةير تبادل وتطوير العلوم  إن التقدممما سةةةةةةبق 

والمعاري مما سيدفع التعليم والتدريب اإللكتروني قليالا إلى األمام في األعوام 

قة في هذا النظام الجديد فسةةةةةةةتحدث نتيجة التغيرات  لة الحقي ما النق قادمة. أ ال

 االجتماعية والثقافية المرتبطة دمسةةةتخدمي شةةةبكة اإلنترنت وسةةةرعة تطورهم

واسةةةةةتيعادهم للعلوم والمعلومات. وهذا العامع االجتماعي سةةةةةيتسةةةةةبب في نقلة 

سةةةةةةةريعةةة ومفةةاجمةةة ليس فقط في قبول واسةةةةةةةتخةةدام أنظمةةة التعليم والتةةدريةةب 

بادل ياإللكتروني هذه األنظمة وأسةةةةةةةلوب ت قة عمع  ن ولكن األهم هو في طري

عوام المعاري من خاللها. ونأمع أن تكون المشةةةةةةةاركة العردية في خالل األ

القادمة ملحوظة أكثر ومؤثرة دشةةكع أكثر فعالية لضةةمان تمثيع مصةةالح العالم 

العردي في عالم ماتت فيه المسافات، وتحول إلى جيران مال قين لنا يؤثرون 

ا أن يتأثروعلينا ويمك  دنا. ان أيضا

 الثاني طلبالم
ا:  مستقبع التعليم اإللكتروني عالميا

ن ل التعليم والتدريب اإللكتروني دعدد مترتبط التغيرات المتوقعة في مجا

المتغيرات األساسية من دينها طبيعة الشخص المستخدم ل نترنت والتطورات 

 التقنية وتسارع وتيرة تبادل المعاري والعلوم، وعدد آخر من المتغيرات.

 : . تغير طبيعة المتعلم1
ا لحوظلقد الحظ الباحه الكندي المعروي سةةةةةةتيفن داونز أن هناك تغيراا م ا

يحدث دين المسةةةةةةتخدمين ل نترنت مع مضةةةةةةي الوقت، ومع كثرة اسةةةةةةتخدام 

 اإلنترنت 
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والتالف معها. وفي محاولة لر ةةةةةةةد هذه التغيرات وعالقتها دعملية التعليم 

اإللكتروني يلخص الباحه أهم سةةمات هذا التغير قائالا: "إن المسةةتخدمين الجدد 

ون ق جديدة ومختلفة. فهم يسةةتوعبل نترنت يتعاملون مع التعلم ومع العمع دطر

ا،  المعاري دسةةرعة أكبر عن طريق الصةةورة والصةةوت والمادة المكتودة أيضةةا

وهم يتلقون المعاري من مصةةةةادر متعددة في الوقت نفسةةةةه، ويعملون دسةةةةرعة 

وكفاءة عالية، ويتوقعون التوا ةةةةةع الدائم والمسةةةةةتمر والفوري مع األ ةةةةةدقاء 

ا منهم أو حول العالم، وهم أخيراا والزمالء والعمالء سةةةةةةواء ممن يقط نون قريبا

يهتمون دإضةةةةةةافة أفكارهم ومشةةةةةةاركاتهم إلى المحتوى المتا  للجميع من خالل 

الشةةةبكة، وقد يفضةةةلون الحصةةةول على ما يحتاجون من معرفة من الشةةةبكة وال 

م وهذه التغيرات في طبيعة المستخد يهتمون داقتناء كتاب أو قرص مغناطيسي".

هةةا تغيرات ممةةاثلةةة في أنظمةةة التعليم التي تهةةدي لمخةةاطبةةة هةةذا الدةةد أن تواكب

المسةةةةةةتخةةدم. ومن المتوقع أن تتطور درامع التعليم والتةةدريةةب اإللكتروني في 

األعوام القادمة لتقدم المعاري من خالل وسةةةةةةةائع تعليم تفاعلية متجددة، وأن 

مادة التعليمية،  ومن تسةةةةةةمح للمتعلم أو المتدرب من المشةةةةةةةاركة في تطوير ال

 التوا ع كذلك مع المتدردين والمتعلمين ومع من يقدمون المادة العلمية كذلك.

 :. اختالي محاور ارتكاز التعليم والتدريب2
وجد المتعلمون من خالل نظام التعليم اإللكتروني أنهم يتعلمون من دعضهم 

البعض عن طريق الشبكة الكثير من المعلومات والمعاري، وقد تكون أكثر مما 

ا لذلك تحول محور ارتكاز ي تعلمونه دطرق التعليم والتدريب التقليدية. ددأ تبعا

العملية التعليمية والتدريبية من المدرا والمدرب إلى المتعلم والمتدرب. وهذا 

تدريب اإللكتروني في  ية التعليم وال ته على عمل عا التغيير سةةةةةةيلقي دظالله وتب

والمتدرب سيتولى في المستقبع التحكم األعوام القادمة. وسيعني هذا أن المتعلم 

ا. ا أو المتعاري عليه عالميا  في العملية التعليمية دشكع أكبر من المتا  له حاليا
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ومن المتوقع أن يحدث تحول جذري في الصةةةةةةةورة التقليدية للمدرب أو 

ا الفارق الضةةخم في القدرة على التحكم في العملية  المعلم، وسةةيتالشةةى تدريجيا

األسةةةةةةةتةةا  ودين المتعلم، وهو مةةا سةةةةةةةيغير من األجواء الثقةةافيةةة  التعليميةةة دين

المرتبطة دعملية التعليم والتدريب، ويحولها من اإلطار األكاديمي التقليدي إلى 

إطار أقرب إلى التعامع دين مقدم خدمة وعميع .. أي أن إرضةةةةةةةاء العمالء 

ني إللكتروالمتدرب( قد يصةةةةةةةبح أحد أهم واجبات النظام التعليمي ا –)المتعلم 

 في المستقبع.

 :. تطور معنى التعلم3
ارتبط التعلم في العقود الماضةةةةةية دفكرة جمع المعلومات دشةةةةةكع تدريجي 

ا في تحسةةةةةين فرص العمع أو الحياة. ومع تعقد الحياة  واالسةةةةةتفادة منها تراكميا

وتزايد المعاري، وتوفر ممات الماليين من الصةةةةفحات والبحوث على شةةةةبكة 

دالكث ا في الكثير من األحيان، ددأ يحدث نوع اإلنترنت  نا ير من اللغات، ومجا

من التغير في طبيعة تلقي المعاري، وازداد هذا التغير دشكع واضح مع تزايد 

االعتراي واالعتمةةاد على التعليم اإللكتروني. لقةةد أ ةةةةةةةبح الحصةةةةةةةول على 

ته  دذا ا  ما ها ا  –المعلومة ليس  ما قة تعل ثع في الحقي حفالمعلومة  -وال يم تا ة م

إلى  اللجميع وفي كع وقت، والحصةةةول عليها سةةةهع ويسةةةير. إن التعلم ددأ ينح

التعري على العالقات دين المعاري، وردط الصةةةةةةةالت دين الحقائق المختلفة 

قدرة اإلنسةةةةةةةان على  المتاحة للجميع من أجع إدراك معان جديدة أو تطوير 

م في الماضةةةةةي يركز االسةةةةةتفادة من المعاري في العمع والحياة. لقد كان التعل

على إدراك المعاني لألشةةةةياء واألحداث، أما اليوم فإن القدرة التنافسةةةةية ترتبط 

ا من  ا وعةةالميةةا أكثر دةةإدراك العالقةةات دين المعةةاري. إن التعلم يتحول تةةدريجيةةا

لمعةةاري جمع المعلومةةات وفهم المعةةاني إلى إدراك وترتيةةب العالقةةات دين ا

 ة تسمح دالتنافس والتقدم في الحياة والعمع.جديد واألحداث للو ول إلى معان  

 :. مجانية المعاري4
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تا  توفر المعلومات دكثرة وكثافة عبر شبكات اإلنترنت إلى ظهور موجة أ

جديدة تهدي للفصةةع دين الحصةةول على المعرفة ودين الحصةةول على الشةةهادة. 

قائمون على هذا الفكر الجديد أن الحصةةةةةةول على العلم يجب أن يكو  نيرى ال

ا، وأن التعليم اإللكتروني سيساهم في  لك  ا أيضا ا للجميع، وأن يكون مجانيا متاحا

ا لمن يملك اسةةةةةةتخدام  ألنه يرتبط داإلنترنت التي توفر المعلومة والمعرفة مجانا

هذه الوسةةةيلة. أما الحصةةةول على الشةةةهادة األكاديمية أو المهنية فهو الذي ينبغي 

يار الذي يسعى إلى "التعليم المفتو  والمصادر أن يدفع فيه المال. ويمثع هذا الت

قوة ال يسةةةةةةتهةةان دهةةا في  Open Source  &Open Courseالمفتوحةةة" أو 

ا في األعوام األخيرة. وقد ددأ انتشةةةةةةار الحديه  مجاالت التعليم األكاديمي عالميا

 عن أهمية هذا األمر حتى على المستوى العردي في العامين األخيرين.

ا متاحة دالمجان دين البشةةةةر، وأن إهنا  والدد من القول ن العلوم كانت دائما

ما حدث من تحول العلم إلى سةةلعة يتم تقاضةةي المال مقادلها هو حدث عارض 

في تاريخ البشرية، ولذلك فال ررادة في العودة إلى إتاحة المعاري للبشر دون 

العلوم ي ومقادع، وسيكون التعليم اإللكتروني هو أهم وسائع توفير هذه المعار

 المختلفة لكع الناا في أي وقت وفي أي مكان ودأي لغة.

 تغير اإلنترنت من وسيط ناقع إلى أرضية عمع:
ا من  الحظ الباحه األمريكي "تيم درنرز لي" أن اإلنترنت تتحول تدريجيا

وسةةةيط يسةةةتخدم لتبادل المعاري إلى وسةةةيلة يمكن من خاللها إنشةةةاء وتطوير 

م معظم مسةةتخدمي اإلنترنت في السةةنوات الماضةةية هو المعرفة. لقد كان اهتما

في "القراءة والمشةةةةاهدة والسةةةةماع" لما في اإلنترنت من معلومات أو وسةةةةائع 

ترفيه أو معاري. كان التركيز ينصةةةةب نحو التلقي دصةةةةورة أو أخرى، ولذلك 

 كانت اإلنترنت تعمع كوسيط ناقع.
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ول من مجرد القراءة أمةةا في الفترة األخيرة فقةةد تزايةةدت الرربةةة في التح

والسماع والمشاهدة إلى الكتادة والمشاركة. ددأ مستخدمو اإلنترنت يشاركون 

في  ةةةةةةنع محتوى اإلنترنت. ومع تطور وتبسةةةةةةيط البرامع التقنية المشةةةةةةغلة 

ل نترنةةت، أ ةةةةةةةبح في إمكةةان الجميع المشةةةةةةةةاركةةة في الكتةةادةةة في المواقع 

متعددة، أو حتى إنشةةةةةاء والمنتديات، أو وضةةةةةع الصةةةةةور وملفات الوسةةةةةائط ال

المواقع الخا ة. وتتزايد هذه الظاهرة دوضو  مؤخراا مما يعني أن السنوات 

القادمة سةةةتشةةةهد تحول اإلنترنت من مجرد وسةةةيط ناقع للمعاري إلى أرضةةةية 

يمكن من خاللها إنشاء وتبادل وتغيير وتطوير المعاري وليس فقط نقلها.وهذا 

ا على عم  لية التعليم والتدريب اإللكتروني التيالتغير سةةةةةةةيلقي دظالله أيضةةةةةةةا

ستتحول إلى عملية ديناميكية يشارك فيها أكثر من طري دأكثر من طريق في 

شكع دائم،  معظم الوقت. فمن المتوقع أن تكون مواد التدريب والتعليم متغيرة د

ويسةةةةةةاهم في  لك العديد من األسةةةةةةاتذة والمدردين من أكثر من مكان في نفس 

هم المتعلمون والمتدردون في  ناعة وتطوير المحتوى كذلك. الوقت، وقد يسا

ية دين المتعلم ودين  يد فاعع سةةةةةةةيزيع الكثير من الحواجز التقل هذا الت كما أن 

المعلم، إال أنه قد يسةةبب نقلة كبيرة في طرق وأسةةاليب التعليم تحمع في طياتها 

ا.  نتائع إيجادية وسلبية يجب التعامع معها وإدراكها أيضا

ا في الشةةةةبكات والبرامع المشةةةةغلة  إن ما ا ليس فقط تحوالا تقنيا يحدث عالميا

مع معه ألنه  عا كه والت قافي يجب إدرا ماعي وث ا تغير اجت نه أيضةةةةةةةا ها، ولك ل

ا ال مهرب منه. وهذا التحول يبشةةةةةر دإتاحة العلوم والمعاري  سةةةةةيصةةةةةبح واقعا

لى مواكبة ا إللجميع دوسائع متعددة ومتطورة، ودتكلفة مقبولة، ولكنه يحتاج من

التطور في تعلم كيفية اسةةةةةةةتخدام وإتقان وسةةةةةةةائع هذا النظام الجديد من أنظمة 

ا للعالم دشةةكع عام، وللعالم العردي دشةةكع  ا حقيقيا التعلم، وهو ما سةةيشةةكع تحديا

 أكثر خصو ية.



233 

 المطلب الثاله
 (1)في التعليم اإللكتروني المشاكع والمعوقات

ة البعض يحسةةب فقط تكاليف أجهز: غيعالتشةةو نشةةاءارتفاع تكاليف اإل -1

الحاسةةةةةةةب ويغفع تكاليف تطويرالبرامع التعليمية التجهيزات الملحقة والبنية 

 يانةالصةةةو التشةةةغيعو تكلفة االتصةةةالو التحتية األخرى مثع خطوط االتصةةةال

 رسوم االتصال داإلنترنت.و التدريبو

قلة راسةةةةةية لخطر سةةةةةيطرة التقنيين على محتوى المادة التعليمية أو الد -2

 معرفة التردويين دالتقنيات الحديثة.

 .تصال داإلنترنتعدم توفر اال -3

 .مدى نقع البياناتو عرض -4

 .المعرفة دالحاسب اآلليو عدم الوعي -5

  عودة التقييم خا ة في البلدان المتخلفة. -6

استبعاده عن الدراسات العملية مثع و اقتصاره على الدراسات النظرية -7

 لصيدلة.او الطب

عدم اعتراي دعض الجهات الرسةةةةةةةمية في دعض الدول دالشةةةةةةةهادات  -8

 الممنوحة عن طريق التعليم اإللكتروني.

 نسبة التحصيع تقع إ ا لم يكن هناك نظام جيد لمتادعة وتقييم الدارسين -9

 المتدردين.و

 األفراد.و المؤسساتو ختالي الثقافات على مستوى المجتمعاتا -10

  

                                                 
 .14-13د. الح محمد التركي، التعليم اإللكتروني، جامعة الملك الفيصع، ص 1
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كن القول دأنه لضةةةةةةمان نجا   ةةةةةةناعة التعليم اإللكتروني يم وفي الختام،

 يجب عمع مايلي:

التعبمةةة اإلجتمةةاعيةةة لةةدى أفراد المجتمع للتفةةاعةةع مع هةةذا النوع من  -1

 التعليم.

 ضرورة مساهمة التردويين في  ناعة هذا التعليم. -2

توفير البنيةةة التحتيةةه لهةةذا النوع من التعليم وتتمثةةع في إعةةداد الكوادر  -3

تصةةاالت المطلودة التي تسةةاعد على رية المدردة وكذلك توفير خطوط االالبشةة

 نقع هذا التعليم من مكان آلخر.

وضةةةةةةةع درامع لتةةدريةةب الطالب والمعلمين واإلداريين لالسةةةةةةةتفةةادة  -4

 القصوى من التقنية.
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العردي، التكنولوجيا المتقدمة، فر ةةةةة العرب للدخول في مضةةةةمارها، ندوة عمان  منتدى الفكر .68

 . 1996كانون الثاني،  11-12

 .4/10/2000مقادلة مع السيد /عادل لوتاه/ المدير التجاري لمدينة ددي ل نترنت دتاريخ  .69

القطاعات االقتصةةةةةادية في الدول العردية،  ات علىمنظمة العمع العردية انعكاسةةةةةات اتفاقية الج .70

 . 1995القاهرة، مكتب العمع العردي 

ـومي  .71 ـ ـ  ـ ـع ،/الفي ـ ـ ـ  التع لم اإللكتروني في األردن: خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية، نبي

 األردن –تكنولوجيا المعلومات و وزارة االتصاالت

رة الموارد البشةةةةرية " تأليف الفرنسةةةةي مانفرد هاني شةةةةحا ة ، عرض كتاب " فن إدا/الخوري  .72

وحدة مركز الدراسات، فرص ضائعة في فضاء الويب: نصائح للشركات العردية  ماك، ترجمة

 1999مجلة موقع إنترنت العالم العردي : لتطوير البرمجيات.

 هيدلي. دناء مدرسةةةة المسةةةتقبع. ترجمة أ. د. محمد دن شةةةحات الخطيب وفادي وليد دهان، /دير .73

 م(2002هـ )1423مدارا الملك فيصع، الرياض، الطبعة األولى، 

درهان وسةةةةمر أمين : ثقافة العولمة وعولمة الثقافة. سةةةةلسةةةةلة حوارات لقرن جديد، دار  /رليون .74

 م(.2000هـ )1421الفكر المعا ر، دمشق، الطبعة الثانية 

تحوالت المجتمعيةةة في مركز البحوث العرديةةة والجمعيةةة العرديةةة لعلم االجتمةةاع : العولمةةة وال .75

الوطن العردي، تحرير عبةةد البةةاسةةةةةةط عبةةد المعطي، مكتبةةة مةةددولي، القةةاهرة، الطبعةةة األولى 

 م،.1999

عبد الرحيم تمام : التراث والعولمة، المحروسةةةةةةة للنشةةةةةةر والخدمات الصةةةةةةحفية  /أدوكريشةةةةةةة .76

 م.1999والمعلومات، المعادي، مصر، 

" تفعيع سةةةياسةةةات التعليم الثانوي ددول العالم المعا ةةةر في عبد الخالق وإدراهيم، خالد قدري.  /فؤاد .77

م العدد 1998ضةةةةةةوء العولمة ". مجلة العلوم التردوية، معهد الدراسةةةةةةات التردوية دجامعة القاهرة، 

(12.) 

أحمد. " العولمة والتحديات التردوية "، مجلة العلوم التردوية، معهد الدراسةةةةةةةات  يعل /مدكور .78

 (.9م العدد )1999، التردوية دجامعة القاهرة

 ةةةةةةوفي حسةةةةةةن. أثر العولمة على الهوية الثقافية في العالم اإلسةةةةةةالمي. القاهرة،  /طالب أدو .79

 هـ1420
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 مشروع م(، دحه مقدم للمؤتمر العام الحادي عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية )نحو1999) 

هـ 1420رديع األو ل  11 – 8حضةةةةاري لنهضةةةةة العالم اإلسةةةةالمي( المنعقد دالقاهرة في الفترة من 

 م(.1999يونيو 25 – 22)

مانع حماد. "العولمة وأثرها على العالم اإلسةةةةةةالمي" مجلة الحرا الوطني، الرياض،  /الجهني .80

 (.202م(، العدد )1999هـ )1420

 هـ.1420محمد عمر. العولمة أم عالمية الشريعة اإلسالمية. دمشق، دار المكتبي،  /الحجي .81

سةةةةةةتقبع التعليم في دول الخليع العردية في ظع العولمة. البحرين، محمد شةةةةةةحات. م /الخطيب .82

م، دحه مقدم إلى ندوة مسةةةةةةتقبع التردية العردية في ظع العولمة : لتحديات والفرص، 1999

 م.1999مارا،  3 – 2المنعقدة في جامعة البحرين، كلية التردية في الفترة من 

م. 1999ولة البحرين، ثوادت وتحديات. البحرين، حسين عبد هللا. العولمة والتعليم في د /السادة .83

دحه مقدم إلى ندوة مسةةةةةةتقبع التردية العردية في ظع العولمة: لتحديات والفرص، المنعقدة في 

 م.1999مارا،  3 – 2جامعة البحرين، كلية التردية في الفترة من 

هـ 1420اهرة، أسةةةةةةعد. اإلسةةةةةةالم والعولمة، التحديات على الهوية الثقافية. الق /السةةةةةةحمراني .84

م( دحةةه مقةةدم للمؤتمر العةةام الحةةادي عشةةةةةةر للمجلس األعلى للشةةةةةةؤون اإلسةةةةةةالميةةة 1999)

رديع  11 – 8)نحومشةةروع حضةةاري لنهضةةة العالم اإلسةةالمي( المنعقد دالقاهرة في الفترة من 

 م(.1999يونيو 25 – 22هـ )1420األول 

لي في ظع العولمة. دحه مقدم إلى خالد أحمد. دعض االتجاهات العالمية للتعليم العا /دوقحوص .85

ندوة مسةةتقبع التردية العردية في ظع العولمة : لتحديات والفرص، المنعقدة في جامعة البحرين، 

 م.1999مارا،  3 – 2كلية التردية في الفترة من 

أحمد مجدي. " العولمة وتهميش الثقافة ". مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلس الوطني  /حجازي .86

 (.2( العدد )28م، المجلد )1999والفنون واآلداب، للثقافة 

، دحه مقدم للمؤتمر القومي 1999رشةةةةةةةدي أحمد. العولمة ومناهع التعليم. القاهرة،  /طعيمة .87

السةةةةةنوي الحادي عشةةةةةر للمناهع وطرق التدريس )العولمة ومناهع التعليم( المنعقد دالقاهرة في 

 .61 – 22م، ص 1999يوليو 22 – 20الفترة من 

م، دحه مقدم للمؤتمر الدولي 1999عبد المقصةةةةود. عالمية اإلسةةةةالم والعولمة. القاهرة،  /الغني عبد .88

 4-3الرادع للفلسةةةفة اإلسةةةالمية )اإلسةةةالم في عصةةةر العولمة( المنعقد دجامعة القاهرة في الفترة من 

 م.1999مايو، 

ع العولمة. مصةةةةطفى دسةةةةوقي. التكامع االقتصةةةةادي دين أقطار العالم اإلسةةةةالمي في ظ /كسةةةةبة .89

م(. دحه مقدم للمؤتمر العالمي العاشةةةر للمجلس األعلى للشةةةؤون 1999هـةةةةةةةةة )1419القاهرة، 

رديع  11 – 8اإلسةةةالمية )اإلسةةةالم والقرن الحادي والعشةةةرون( المنعقد دالقاهرة في الفترة من 

 م(.1998يولية  5 – 2هـ )1419األو ل 
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م، دحه مقدم للمؤتمر الدولي 1999هرةت، سةةلوى محمد. العولمة والقيم األخالقية. القا /نصةةرة .90

 – 3الرادع للفلسفة اإلسالمية )اإلسالم في عصر العولمة( المنعقد دجامعة القاهرة في الفترة من 

 م.1999 مايو 4

 ةةةةةةال  ردود. دور التردية اإلسةةةةةةالمية في مواجهة التحديات الثقافية للعولمة، مكة  /الحارثي .91

 قدمة لجامعة أم القرى.هـ، رسالة ماجستير م1422المكرمة، 

هـةةةةةةة. رسالة 1423أحمد عبد هللا. التردية اإلسالمية وتحديات العولمة. مكة المكرمة،  /الغامدي .92

 دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى.

جامعة المنصةةورة. المؤتمر السةةنوي الخامس عشةةر لقسةةم أ ةةول التردية، العولمة ونظام التعليم  .93

م، 1998ديسةمبر  13 – 12ية التردية، خالل الفترة من في الوطن العردي "رؤية مسةتقبلية" كل

 المنصورة، جمهورية مصر العردية.

اإلمةارات العرديةة المتحةدة. ديوان ولي العهةد )أدو ظبي(: العولمةة: الفرص والتحةديةات، إدارة  .94

  بري أحمد حسنين(. م )تحرير:1996أكتودر  21 – 20البحوث والدراسات دالديوان، 

ادي. موقعنا في الكونية اإلعالمية الجديدة: العولمة والفضةةةةةةةايات العردية، فهد العر /الحارثي .95

هـ 17/8/1419محةةةاضةةةةةةةرة القيةةةت في مكتبةةةة الملةةةك عبةةةد العزيز دةةةالريةةةاض، األحةةةد 

 م(.6/12/1998)

جامعة الزقازيق. مؤتمر مسةةةةةةتقبع الثقافة العردية في ظع العولمة، البحوث والمداوالت، كلية  .96

 م.1998سبتمبر  8 – 5ية مصر العردية، خالل الفترة من اآلداب، فرع دنها، جمهور

جامعة عين شةةةةةةمس. مؤتمر العردية والنظام العالمي الجديد، كلية التردية، جمهورية مصةةةةةةر  .97

 م.1992يناير  22 – 20العردية خالل الفترة من 

ة يجامعة البحرين. مسةةةةةةتقبع التردية في ظع العولمة: التحديات والفرص. ندوة علمية دتنظيم كل .98

 م.1999التردية، جامعة البحرين 

(، تونس، 63الرشةةةيد. خواطر حول الكونية والعولمة والثقافة، دراسةةةات دولية، العدد ) /إدريس .99

 م.1997يوليو 

ميشال. مستقبلنا العردي وتحديات العولمة. محاضرة القيت على هامش معرض  /أده .100

 م.5/10/1997 – 26/9. دمشق األسد للكتاب، ضمن فعاليات ندوة المجتمع العردي والثقافة

م 1997أكاديمية المملكة المغردية. العولمة والهوية، موضةةةةوع الدورة األولى لسةةةةنة  .101

 م(.1997مايو  7 – 5هـ 1417 و الحجة  29 – 27)الرداط: 

مركز دراسةةةات الوحدة العردية. العرب والعولمة، دحوث ومناقشةةةات الندوة الفكرية،  .102

 م.1998ديروت، الطبعة األولى، يونيو 

مدارا الملك فيصةةع. ندوة التعليم اإللكتروني، المنعقدة في مدارا الملك فيصةةع في  .103

 م.2003أدريع  23-21هـ الموافق 1424 فر  21 – 19الفترة من 
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محمد شةةةةحات. مدارا المسةةةةتقبع : مكوناتها، أجهزتها، تنظيمها. دراسةةةةة  /الخطيب .104

ع الوطن العردي )االستثمار في جيع المستقبمقدمة إلى المؤتمر العردي الدولي األول للتعليم في 

العردية  م، الشةةةةةةةارقة، اإلمارات2003أكتودر  16 – 14: التعليم والتعلم وسةةةةةةط عالم متغير( 

 المتحدة.

حمود وعبيد، وليم. التحديات العلمية والتكنولوجيا ودور التعليم العالي في  /السةةعدون .105

لمي الثاني لقسةةةةةةم أ ةةةةةةول التردية، جامعة م، دحه مقدم للمؤتمر الع1994مواجهتها. الكويت، 

الكويةةت )التعليم العةةالي العردي وتحةةديةةات مطلع القرن الحةةادي والعشةةةةةةرين( المنعقةةد دجةةامعةةة 

 م.1994أدريع  21 – 17الكويت في الفترة من 

نة .106 طا عالم الفكر، الكويت،  /دود بع"، مجلة  يات المسةةةةةةتق حد جامعات وت عبدهللا. "ال

 م.2000نون واآلداب، المجلس الوطني للثقافة والف

تا  الجامعة وتحديات القرن الحادي والعشةةةةةةرين. الكويت،  /حجاج .107 تا . أسةةةةةة عبد الف

م، دحه مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لقسةةةةةةم أ ةةةةةةول التردية، جامعة الكويت )التعليم العالي 1994

 21 – 17العردي وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين( المنعقد دجامعة الكويت في الفترة من 

 م.1994أدريع 

أحمد مجدي. العولمة وتهميش الثقافة الوطنية، مجلة عالم الفكر، الكويت،  /حجازي .108

 (.2( العدد )18م، المجلد )1999المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

زدواجية التعليم العالي العردي لمواجهة مطلع حسةةةةان محمد. نظرة جديدة ال /حسةةةةان .109

م، دحه مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لقسةةةم أ ةةةول التردية، جامعة 1994ت، القرن القادم. الكوي

الكويةةت )التعليم العةةالي العردي وتحةةديةةات مطلع القرن الحةةادي والعشةةةةةةرين( المنعقةةد دجةةامعةةة 

 م.1994أدريع  21 – 17الكويت في الفترة من 

تقبع بع، مسضياء الدين. الدراسات العليا العردية، الواقع وسيناريوهات المستق /زاهر .110

التردية العردية، المجلد األول، العدد األول، مركز ادن خلدون للدراسةةةةةةةات اإلنمائية دالقاهرة، 

 م. 1995يناير 

جمةال علي. مالمح إطةار جةديةد للتعليم في الةدول العرديةة في ضةةةةةةوء  /الةدهشةةةةةةةان .111

م التعليم م، دحه مقدم لمؤتمر العولمة ونظا1998المتغيرات العالمية واإلقليمية. المنصةةةةةةورة، 

 م.1998ديسمبر  13 – 12في الوطن العردي المنعقد في جامعة المنصورة في الفترة من 

مكتب التردية العردي لدول الخليع. وثيقة استشراي مستقبع العمع التردوي في الدول  .112

 م(.2000هـ )1420األعضاء دمكتب التردية العردي لدول الخليع، الرياض، 

ألدوار التردويةةة للتعليم العةةالي في المملكةةة العرديةةة جميلةةة دنةةت حمود : ا /البلوي .113

رسةةةةالة  السةةةةعودية لمواجهة تحديات العولمة : دراسةةةةة تقويمية من منظور التردية اإلسةةةةالمية.

 هـ.1424دكتوراه رير منشورة، كلية التردية للبنات، األقسام األددية، جدة، 

ه األمة اإلسةةةةالمية وسةةةةبع إدراهيم وحبيش، علي. التحديات العلمية التي تواج /ددران .114

م، دحه مقدم للمؤتمر العام السةةةةةةةادا لرادطة الجامعات اإلسةةةةةةالمية 1999مواجهتها. عمان، 

 )التحديات خالل
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القرن الحادي والعشةةةةرين( المنعقد دجامعة آل البيت دالمملكة األردنية الهاشةةةةمية في   .115

 م.1999نوفمبر  18 – 14الفترة من 

د الغني. أهم التحديات المستقبلية التي ستواجه أمتنا محمد عبد هللا وقاسم عب /الصوفي .116

 م.1996ودور التردية في حلها، ديروت، مؤسسة الرسالة، 

 .14هـ، ص 1423( شوال 91مجلة المعرفة، العدد ) .117

 .40هـ، ص 1423( رجب 100مجلة المعرفة، العدد ) .118

 م.2004موسوعة اإلنكارتا لسنة  .119

تنميةةة القةةدرة على التفكير االدتكةةاري، أحمةةد حةةامةةد. تكنولوجيةةا التعليم و /ورمنصةةةةةة .120

 م.1986الكويت، 

لدول العردية، المنامة، دولة البحرين، خالل  .121 وقائع ندوة الحاسةةةةةةوب في جامعات ا

 م.1992نوفمبر  10 – 7الفترة من 

 هـ.1423أحمد وسريان عادل. منظومة تكنولوجيا التعليم، الرياض،  /سام .122

نيسةةةةةةةةان،  4 – 2اع، أوراق عمةةع، عمةةان المؤتمر األردني الثةةاني للموهبةةة واإلدةةد .123

 م.2002

 .231، ص 2001إدراهيم أحمد مسلم. تعليم التفكير، الرياض،  /الحارثي .124

عبةةد المجيةةد "، أين مواقع اإلنترنةةت العرديةةة"راجع مقةةال إدراهيم المةةاجةةد دعنوان  .125

 .2002الرفاعي. العرب أمام مفترقات الزمن واإليديولوجية والتنمية، دار الفكر، دمشق، 

 . 2001نادر. العرب في مواجهة إسرائيع: فارق العلم والتقانة، إدريع /فرجاني  .126

 ورقة عمع -لكتروني... تري أم ضةةةرورة التعليم اإل-دن عبد هللا إدراهيم / المحيسةةةن .127

 هـ. 1423رجب  17-16 -مقدمة لندوة: مدرسة المستقبع جامعة الملك سعود

 وائدة..ف خصائصه.. مفهومة..-اإللكتروني  التعليم -عبد هللا دن عبد العزيز /الموسى  .128

هـةةةةةةةةة جامعة 17/8/1423-16ورقة عمع مقدمة إلى ندوة مدرسةةةة المسةةةتقبع في الفترة -عوائقه

 الملك سعود .

 -المجلةةد الخةةامس –مجلةةة الترديةةة والتعليم  –التعليم عن دعةةد  –نجوي/جمةةال الةةدين  .129

 .1999العدد الخامس عشر

ية االجتماع العردي دشةةةةةةأن االسةةةةةةتراتيجية العردية العردية للمعلومات االسةةةةةةتراتيجية .130

قاهرة  ية، ال مات خا  5/11/2002-2للمعلو عاون مع مركز المعلومات ودعم ات دالت (، الكسةةةةةةو 

 .القرار دمجلس الوزراء في جمهورية مصر العردية

محمد: من أجع استراتيجية عردية لتقانات المعلومات واالتصال تشييدا للمجتمع /دن أحمد  .131

للموقف في االجتماع العردي دشةةةةأن االسةةةةتراتيجية العردية للمعلوماتية، الكسةةةةو دالتعاون مع  العردي

-2مركز المعلومةةات ودعم اتخةةا  القرار دمجلس الوزراء في جمهوريةةة مصةةةةةةر العرديةةة، القةةاهرة

5/11/2002 . 

 . 2003مجتمع المعلومات في البلدان العردية )حاالت دراسية( الكسو  ،أمين/القلق  .132
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رأفت: تطبيقات تقانة المعلومات واالتصةةةاالت في الدول العردية، الكسةةةو /ن رضةةةوا .133

 . 2003يونيو / 1العدد  ،المجلة العردية للعلوم والمعلومات

 ورقة عمع ،رؤية المنظمة العردية للتردية والثقافة والعلوم حول مجتمع المعلومات .134
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 .( 18/7/2003-16القاهرة 

سن .135 شم، خديجة دنت حسين ) /المحي  هـةةةةةةة(. المدرسة اإللكترونية:1423إدراهيم وها

مدرسةةة المسةةتقبع " دراسةةة في المفاهيم والنما ج " . ورقة عمع مقدمة لندوة مدرسةةة المسةةتقبع. 

 هـ. 17/8/1423-16جامعة الملك سعود. كلية التردية . 

هـ( التعلم اإللكتروني من التخطيط إلى التطبيق. ورقة 1425محمد محمود ) /مندورة .136

عمع مقدمة للقاء الدوري الثاني ألعضةةةةةةةاء المجلس التنفيذي المنعقد دددي في دولة اإلمارات 

 م. مكتب التردية العردي.2004مايو 26رديع األول الموافق  27العردية المتحدة دتاريخ 

ثع للتع .137 ظام األم ةالن ي  كة العرد دالممل جامعي  عد للتعليم ال  لم اإللكتروني والتعليم عن د

 ..تقرير وزارة التعليم العالي –نسخة نهائية محك مة  -الجزء الثاني -السعودي ة

  الح محمد ، التعليم اإللكتروني، جامعة الملك الفيصع./التركي  د. .138

 Global Internet Statistics( راجع موقع 1قائمة المراجع والمواقع اإلحصةةةةةائية: ) .139

: http://global-reach.biz/globa.stats/index.php3(2 راجع مقةةةال عبةةةد العزيز األحمةةةدي )

 نائب رئيس شركة ))شباك الخير((:

 http://wwwmafhoum.com/press3/88t42-files/14,3,2002,013.htm 

 http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/0712203/co5.htm 
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