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الم من التحقق أمكنجرى حيثما .راجع

تدعمها المتحدة األمم أن تجارية ومنتجات شركات أسماء ذكر يعني .ال
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صديرت

والطلبيت االقتصادي االعتماديغتالنمو المتزايدة الهيكلية، التكنولـوىلعرات جهـداًجي،التطـور
وانماًركبي تغيراينطوالمواتساسمؤلالحكومات لتحقيق فجناتن المختتاسالمؤسيحة ومنهالوالهياكل فة،

وا والحكم والتجارة باالقتصاد المعنية وتلك يتطلب.  الثقافةلتعليم اولاولذلك القتصـاديااطشـللندلجديضع
مننولوجيكوالتالمعرفةعلىئماالق واالصانعيا إدراكاً التغيراتاًحضقرار بين القائمة كنولوجيـةتلاللصلة

واالجتما والثقافيةواالقتصادية .عية

عنوانها دراسة واالجتماعية االقتصادية اللجنة أعدت السياق، هذا تطبيقـات"وفي فـي القدرات بناء
اإلسكوا منطقة دول في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا جزءين"مختارة في تقع دراسة وهي ،.

ا الحكومـة مجـالي فـي القـدرات بنـاء يتناول الدراسة من األول والتجـارةفالجزء إللكترونيـة
فـي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لتطبيق الالزمة القدرات من مقبول بمستوى التزود ألن اإللكترونية،
فـي اآلخـذ المعرفـة اقتصـاد إلى لالنضمام جوهرياً شرطاً يعد اإللكترونية والتجارة اإللكترونية الحكومة

الهائلة الرقمية الفجوة ولتقليص اإلسكواالعولمة، في األعضاء الدول معظم منها تعاني .التي

المتزايدو االعتماد فإزاء اإللكتروني، التعليم في القدرات بناء يتناول الثاني علـىاصـتقاللالجزء د
ويلتعليماةميهأتزدادفةلمعرا مرانألطبيعيامنبحص، مختلف في لألفراد التعلم ولـذلك.  ةيـاحلالحيتاح

تستجيب أن للينبغي التعليم الجمتطمنظومات وأنلبات المسـتمرروالظلقتخديدة للتعلم المناسبة وفـي.  ف
ال اتخضم القارالمتسيةنولوجلتكغيرات تنمية التعليم هدف يكون أن ينبغي يحبذعرةدعة، وال الذاتي، التعلم لى

نحو يتجه التلاأن أو المبكر موجالعليمعتخصص تعليم تقديم األفضل بل االي، نحو اإلنسـانيةلحياه وقيمها ،ة
فيملمتا واألبنواللعمالثلة والخاء عمالق والحفاظ نلىواطنة .سهافالحياة

تكنولو المعوتتيح التاالولوماتجيا الكوادر إلعداد هائلة إمكانات إلحـداةيربشصاالت اثلضرورية
نوعية الت.  ةعرامتستغيرات هذه أن على المؤشرات من الكثير الموهناك من الكثير ستقلب ،فـاهيمكنولوجيا

يمكن متنوعة إمكانات الناميـةولحلىإلووصللاللهااستغولها الدول منها تعاني التي المشاكل من للكثير .  ل
االقتصـاديوه النمـو لتحقيـق يمكـن ما بأقصى التكنولوجيا هذه استخدام بضرورة القول إلى يدعو ما و
عاالو والتقاعس المنشود، وأخـرىجتماعي متقدمـة دول بـين الدول انقسام نهائية بطريقة سيكرس ذلك ن
.ةفلخمت

المجـاالت في فعالة وطنية مبادرات تصميم يتناول المستقبل في أشمل تحليل إجراء من بد ال ولذلك
ببع لإلسكوا المستقبلية األنشطة وستعنى الدراسة، عالجتها مـعضالتي الصـعيد، هذا على األساسية القضايا

الوطني المستوى على األنشطة هذه مثل وتنفيذ تصميم على  .التركيز
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ةمدقم

علىاداصقتاالقومي التجيدلتولحالي عن الناجمة المعرفدديالقيمة أساسهما اللذين بنوعيهواالبتكار اة
للترميز، القابل أي والممارسةلضمنيواالصريح، التدريب طريق عن المكتسب لـيسقيـوتح. أي ذلـك ق

واب اليسير، مجيعتمدإنماألمر منموععلى التعلة هياكل أهمها من الضرورية، ويالهياكل والبحـثالتدرم يب
.العلمي

او التمنواٍحنمةفمعرلاداصتقاىلإرظنلينبغي التطـور سـرعة ناحية من أوالً جيوكنولـختلفة؛
تخاصو التي التكنولوجيات تطور اقتصاولة ا،ةالمعرفدد تكنولوجيا والاصواالتاتوملمعلمثل مـنت؛ ثانيـاً

واإلدارية والصناعية الزراعية المجاالت كل أصبحت حيث االقتصادية، ااالعتمادفةكثيالناحية فة؛لمعرعلى
من االجتماعيةوثالثاً أالناحية ويـؤدياتائفاللكلضرورةةالمعرفولصوحصبحيث لـىإالجتماعيـة،

للجت المستمر التعلم إتاحة طريق عن البشري، المال رأس .ميعنمية

النعو اقترظند همةفرمعلاداصإلى هذاصي،ورلمنظااذن لالقتصادابح اوسيلة الـبةولهردم دولين
تحوتقدمالم ما إذا النامية، والدول المعرفلة عنةت يحّلمنلايفيساسأرصإلى العناو، يـةيدالتقلرصـمحّل

األولية المواد هي الورالتي والقوى المادي المال غيرعأس .المؤهلةاملة

األوليـة،دداقتصاو المـواد على االعتماد في يفرط عموماً، العربية والدول خصوصاً، اإلسكوا ول
ال إلى المميقويفتقر اقتصادضة من االقتراب وإلى فـي. المعرفةافة العربـي االقتصاد مساهمة نسبة وتبلغ

العالمي تقر١,٦االقتصاد المائة أناًيبفي حين الدولفي سكان هينسبة المائة٥العربية مجمـوعمـفي ن
العالمسك ض.  ان االقتصاد هذا ضعف أسباب البشرفعومن ايالموارد فـيلة تسـاهم أن يمكنها التي مؤهلة

أو والتطوير، والبحث واالبتكار التجديد ممكنيفىتحعملية عائد أكبر لتحقيق المتاحة التكنولوجيا .استغالل

الستمراوةيللتنمةيساسألاعدةالقاهويمتعللوا الالزم كذإو. ارهالشرط الماضيلتعالهرجوانا في يم
اقنوه إنمفارعلمل تنميةلىجيل هي اليوم فمهمته لألفـرااهالمآخر، تتيح التي والقدرات اكتسـابدرات
مواجها من وتمكنهم أنفسهم، على باالعتماد االمساةلمعرفة حلوإيجاةلجديدئل لهاد ىإلـرلنظـاوعند.  ول
تعميمعليملتا لزاماً يصبح المنظور، هذا فيلهمن بلاالللمرحلةقطس لعديـدلوكذلكيةنواثلالةلمرحلبتدائية،

الخيار الثانويتامن الدراسة بعد ما مرحلة لتحقيـق.  ةفي كافياً ليس معين مجتمع في األمية نسب فانخفاض
ارتفا إليه يضاف أن ينبغي بل للتنمية، الالزم سنوالشرط عدد متوسط هذالاتاع وتنوع المجتمع، ألفراد تعليم

المجتمع فئات من فئة أية استبعاده وعدم .التعليم،

الو توجيه حالياًلعتينبغي المصحلاةيفيكنحويم على المعراهمعالجتواتملوعول مفالستخالص . هانة
يوميفف اتايمكدلّوتكل من مت،الومعملهائلة ووثائق صور في وأصوتصل مكتوبة وغيرجسـات ،اهـلة

حلّوا أينما الناس لكل عموماً ا.  وتتاح موطملوليس في العاقلوب أعامللاكالتماملع لكل المعرفـةاونـين ع
إليهايقدالتي تزويدهم،حتاجون عالقبوإنما الوصلدرة إى متـىول صـحيحة بطريقة استعمالها ثم ومن ليها

إليها شركات.  احتاجوا جعل ما مشمتهتكثيرةوهذا الإفياريعبتطوير لدمعردارة .ايهفة

المعنونة الدراسة من الجزء هذا المعلومـات"ويتناول لتكنولوجيـا مختارة تطبيقات في القدرات بناء
اإلسكوا منطقة دول في األول" واالتصاالت فالفصـل فصـول، ثالثة من ويتألف اإللكتروني التعليم موضوع
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اقتصااوجضعبيستعرض ويقدمنب للتعليم، واالجتماعية االقتصادية والتأثيرات بالتعليم، وارتباطه المعرفة د
مستوىسرلمحة عن والفوميعة اإلسكوا؛ منطقة دول في التعليم عـنصؤشرات لمحة يقدم الثاني عواأنـل

تكنولوجيا وتملااستخدام المعرفة اكتساب نُهج وعن ،والتعلم التعليم في واالتصاالت استخدامعلومات مع كيفها
ا تكنولوجيا استخدام وتقييم التكنولوجيا، واتصواالاتعلوملمهذه االجتماعية وآثارها التعليم في ة؛يـمهنلاالت

يتضمن الثالث القدروالفصل لبناء عاماً بناءتاإطاراً من انطالقاً التكنولوجيا هذه باستخدام والتعلم التعليم في
جديدة وتعلم تعليم لباستراتيجية عاماً إطاراً وكذلك معطياته، بكل الجديد الوضع خاصةةجيتيراستاناءتناسب

واال المعلومات تكنولوجيا التعليمالتصاباستخدام في .  ت
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يملعتلاورفةعملاداصاقت-أوالً

المعرفة-ألف باقتصاد التعليم عالقة

االقتصاد،اانك الععسلتاانرقلانذمعتماد منتصف وحتى ) مـللعا(قةطاالىعللعشرين،انرقشر
المال أ.  ورأس العشرين، القرن من الثاني النصف يتغيراذهخذومنذ علـىوحنبوضوحالمنحى االعتمـاد

بديالً والمعرفة، لبالطاقة،واللماأسرعنالمعلومات األساسيين العاملين مثلماتواعتبارهما تماماً الثروة، ليد
ر وسأحل فيةعاملالقوىلالحمقةالطاالمال عشرةهاينواألراضي الثامن العشـرين.  القرن القرن وفي

ا من التحول إلى التكنولوجي التطور أدى اعلأيضاً ااإلى) ديجسال(زيائييلفمل عللقلعمل لتوليدىائم المعرفة
همالونفالتك.  الثروة والمعرفة اإلنتاجنالماعاللياًاحوجيا في .الرئيسيان

قسوإذ الحقيقيما المال رأس موعيننإلىمخزون نوع ملا، غيرموسدي ،)معرفـي(موسملونوع
أن اغونالمخزيالحظ فيوململير باطّراد يتزايد اوالدس الماديدمةلمتقل المخزون حساب هذا.  على وفي

إيراد يمكن القالسياق، في األمريكية المتحدة الواليات شهدته الذي التاريخي بـينينعشرالرنالمسار للتمييز
من النوعين الجدول.  زونالمخهذين المال١ويبين رأس مخزون ألممالتراجع الملمـوسمـوس غيـر ام

عام في األكبر هو عام١٩٩٠ليصبح في تقريباً النصف يساوي كان أن .١٩٢٩بعد

الم-١دولجلا رأس االحقيقيالمخزون األمريكيةفي المتحدة لواليات
قالدولايينببال( أساس على )١٩٨٧عاميمةرات

السنة

اومك ١٩٢٩١٩٤٨١٩٧٣١٩٩٠خزونلمنات
٦٠٧٥٨١٢٠١٧٤٩٠٢٨٥٢٥الملموساللمارأسمجمل

٤٥٨٥٦١٨١١٣٩٣٥٢٣١٤٤وتجهيزاتبنى
٢٦٨٤٧١١٠٠٠١٥٣٧رصدةأ

طبيعيةرموا  ٣٨٤٣ ٢٥٥٥ ١٤٦٨ ١٢٢٢د

الملموسمجمل غير المال ٣٢٥١٥٩٤٠١٧٣٤٩٣٢٨١٩رأس
والتأهيلالتع ٢٦٤٧٤٨٧٩١٣٥٦٤٢٥٣٥٩ليم
الضمانالص ٥٦٧٨٩٢٢٥٢٧٥١٣٣حة،
والتطويرالب  ٢٣٢٧ ١٢٧٩ ١٦٩ ٣٧حث

.html.vicente/present/lereps/fr.1tlse-univ.www://http ,Economie de la connaissanceme, ôréVicente, J:  مصدرلا

االقتاأناقعوالو الحالوضع يصادي إلىلي اأشير التلن الوحيدة النسبية أميزة يمكن تتمتـعي بهـان
قدرتهاركةش في تكون االبمعينة المعرفةعلى عن الناجم إلـىةفاضـإا،جيـولوتكنالوقلسولةنيلمهاتكار

لعبالمواه التعالامالخالقة في قضايامالمعرفة مع متالحقةانتل تتطلّب.  فسية االبتكار مكتفوعملية اًثفاعالً
بي االتجاهات كل في وجامعتمخنيجري ومخابر مؤسسات من المؤثرة األطراف وهكذا.  نكيلومستهتالف

االبتكا نيكون كثيرةتلجةتير متعدراأطنبيفاعالت يسمتدةف ما لالبتكارينالوطبالمنظومةىؤلف وفـي.  ة
هذه تتجاوز كثيرة، لتكّأحيان الوطنية الحدود منظومالمنظومات التاون الفروع فيها تتفاعل مختلفـةإقليمية،

وانصلل توالحالجامعية،األوساطعة، إطار ضمن المحلية، ولـلعايرطـوكومات واالقتصـادام لتكنولوجيـا
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الشكلو.المشترك الذي١يبين التعلـيالمسار دور مظهـراً الواحـد، البلد في المنظومة والتأهيـلمتتخذه
باعتبارها الرئيسيةوالتدريب العوامل .من

االمنظوكوناتم-١لشكال والبتكامة يددتجر

. html.innovationsystems/ca.matrixlinks.www://Innovation System, http: 2002Ontario:  درالمص

الترالضومن المعرمييزوري باقتصاد يعرف وما المعلومات باقتصاد يعرف ما يتعلقبين فاألول فة،
االاعةيببط المبنيةدتصاقلقرارات مت،االمعلومعلىية أو كاملة إما تكون ك؛ذلرغيأويةالتمحاوأةدكؤالتي

ي باالبتكروالثاني والتطوير،اتبط والتجديد منهر جزءاً االقتصادي القرار اتخاذ هي.  فيصبح تحديداً والمعرفة
إدراكدرق تة المعهميزيماوهذاعلّم،وقدرة عن بالمعمولا تتحسن وهي متالتومالات، إال ليسـت يـاتعطي

ومنظمغمصا ي.  ةة بيالحصبوهكذا المعرنفارق أن والمعلومات بلوفالمعرفة يمكن طريـقغهة عن أساساً ا
والتدر ابرخلاوملعتلوايبالتعليم عنحصولاليمكنماتوعللمواة،لمكتسبة العليها والناحيـة.  نسـخطريق

الاال في عنهكمنتاتمعلومقتصادية الكشف أممحوافي فياايتها، االقتصادية فـياالناحية فـتكمن لمعرفة
وفي بهاأنشطةإنتاجها الملحقة والتعلم والتدريب ال. التعليم نشاطاًةعرفموإنتاج يتبع تلقائي نشاط ،رخـآهو

للبحث نتيجة يأتي عندما إال متعمداً يكون ااوال هوللعلمي زيادإوديقدمعمتطاشنذي المعرفيلى المخزون ،ة
االعكس أيالذيلاصاديتقالنشاط متعمدةبطريقالإيجرىنمكن .ة

منو جزء المنظومتعلماليكون اضمن التجاربات طريق وعن المالتلتعليمية، فـي تجرى رخـابي
عنداكروالش جاأللقعيتامت بمنتج طريمر عن وأيضاً الديد، الق وحنيذمستهلكين آرائهم عن . مهجاتايعبرون

أ موجهةصبوالمعرفة تةالعمليمةخدلحت ولم علـدعاالقتصادية الحصول تستهدف عملية لمعرفـةاىمجرد
.لمعرفةل

المجددة الشركات
وال تطويرالبحث

على الحصول
التكنولوجيا

األسواق تطوير
الموارد تنمية

ة ش ال

المالية األنظمة
المبادر المال رأس
المبادر التمويل

التعليمية المنظومة
والجامعي والثانوي االبتدائي

والتأهيل التدريب
المهني التعليم

لحكومةا
التجديد أنشطة تمويل

التكنولوجيا وتطوير والتطوير البحث
التنظيمية التشريعية/األنشطة
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امستويتلفوتخ المعرفة يقابلهاأووبةلمطلات وتعتياسـتومنمما حسـتـلـم مسـتوىدريب ب
معينلتكنا مجتمع يستخدمها التي إولوجيا الوصول في يرغب التي وليأو مسـتوىعـنهالجمبمتعبريلتاها

الماالنشاط لهذا الجدول.  عمتجالقتصادي يسـتخدمها٢ويبين التي التكنولوجيا تتطلبها التي التعليم مستويات
عمله في .المزارع

المعرفةاقتصا-٢الجدول مراحل: د الامنسيةأساأربع ومتطلباتهازإلنتاج التعليممنراعي

الدنيابطلمت التعليم الزراعيةدخلما ات  الت
الزراعالتكنووىتمس يةلوجيا

 وىمستال ةمتخدالمس
التعلـيمعلجما خـارج مـن والطرح

 النظامي
المحليةنوألا البـذورمـناع

 اسوالغر
التقليديـة الزراعيـة األساليب

االبنثةارمتولا إلى األب  من
 أ

ب وإلمام والقسمة والطرح المتوسطةولكنتال األسمدةمنةصغيراتميك ءةالقراالجمع ب وجيا
الكبيـرة؛لعم والقسـمة الضرب يات

وإلمـاموالعمليات المعقـدة؛ الحسابية
والبيولوج الكيمياء  يابأسس

المـردودعاعانوأ بـذور: لية
البذوراستلعدممحسنة، عمال

علــىاو والســيطرة ألســمدة
 الحشرات

المتطورةولكنتال ج وجيا

ــيلرا وااض ــابليات، الكت ــل يتواص
المقـرل،مستقال للمادة عال ءة،ووفهم

والمفاهيم الكلمات عن البحث وإمكان
ا الكيميــاءلغيــر وأســس متداولــة؛

والبيولوج إلىيا؛والفيزياء والوصول
ــات ــنالمعلومـ ــادرمـ المصـ

اوعالمطب أو  لكترونيةإلة

إلـىالمدخلاكل إضافة السابقة : ت
فياأنليتشغ اآلبار مواسبيب مغير

وحدةال لكل األمطار ومعدالت مطر
 احةسم

على بالكامل المعتمدة الزراعة
 الري

د

 Education, Economic Growth, and Social Change; /ducation_NatlDev_AsiaE/Books/Documents/org.adb.www://http:        رصدالم
).                                                                                        1997form Heyneman .  (pdf.educn_econ_social/Priorities_Policies_Planning 

المعرفةسلا-١ اقتصاد في والتعلم للتعليم الرئيسية مات

اال عولمة وعملياتإزاء السياإعاقتصاد المنظومات في الهيكلة واالسدة ومـاقية العـالم في تصادية
معار من الوظيفيةأخذت،فتتطلبه المستويات على وذلك بالتغير العليا، المستويات وخاصة التعليم، منظومة

الم مستوى وعلى والنهجحوالهيكلية، الح.  توى تفرضه التغير القاجاوهذا إلى الجديدة حت العاملة راًاضـوى
المستمر التعلم إلى القوى هذه حاجة وكذلك مـةنظأتسـتوفيهانأينبغييتلااتملسامهأومن.  ومستقبالً،

:ميعلتلا

علىتعزي)أ( الحصول على الطالب قدرة واستخدامهاالمز المـدرسلمإذ: عرفة بإمكـان أنيعد
فرعالماجمفح،بطالللةوبالمطلفارعالمكليقدم تزايف اإلدمدي مـا شـخص بمقدور وليس ءعـاستمر،

تق آبإمكان المستجداديم بمقدورتخر وليس كساالبالط، ماتيعاب موضـوعل عن معلومات من متيسر هو
محددة فترة في الت.  معين يكون الليمعوهكذا لتلقين أداة إلى المعارف لتمرير أداة من تحول كيفطالقد يـةب

وكيفي مالتعلم بالجديدئاسالمواجهةة القديم وربط ؛ل
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اإلجماليماعت)ب( النهج حيز: المجزأجنهلانمبدالًاد يزال تجلعماًائقيملعتالنمريبكال زئـةى
إلال المعرفة يتطلب الحالي الواقع ولكن متباينة، اختصاصات للإلجمـااهمفى فهـوتفلااتمـنظومي كيـر،

جد إحاطةكإلدرااًضروري الواالبأكثر للمنمقع العالميةموظعقد ؛ة

علرالت)ج( المجردةيالمفاهىكيز أوضـاالطلليميةاداألكاتسسمؤلاتقدم: م تمامـاًةدمحـدعاًب
اوتطل منهم مب بطولكن،عهالتعامل محددة معلومات يقدم ما نادراً المتسارع ولـذلك.  واضـحةيقةرالواقع

كمالطالبىعل ولولمعاعجميةيفعرفة الضرورية وكيلتحمات وةيفيلها فـي القرارات العقـدمقـعااتخاذ
كاملةت معلومات عنه ؛توافر

العمليتعز)د( ا: يعامالجز العامالن هما والتجديد تأاالبتكار العمليةألكثر وهذه االقتصاد، في ثيراً
إهعتبيبطجتحتا ملالعمفيعياًجماجاًهنلثيمذيلالتفاعلاىلا ويتطلب فه، اارات ووشنقالي مظيتنالاإلقناع

الفريق. ةرإلدااو ضمن العمل من بدالً الفردية تشجيع إلى تميل الحالي التعليم نظام من كثيرة ؛فآليات

والمكانركس)�( الزمان تتط: حدود ظلإذ ارب والعمل الحياة يستلزمدجديلوف وهذا الدائم، التعلم ة
التعليم نظام في بحرونة للمتعلمم يمكن يأيث والمكانمالزتارخن لتعلمهيالمناسبان ؛ن

المتزايدة)و( والتقنيةإلىالحاجة العلمية المجاالت في أكبر أعداد العملف: تأهيل طلباًأسواق تتزايد
واالتصـاالتعلى المعلومـات وتكنولوجيـا الجديـدة والمواد الحيوية التكنولوجيا مثل مواضيع في كفاءات

والتجدي،وغيرها االبتكار إلىوعملية تحتاج .علميةالمهاراتالذويمنعمالد

واالتصاالمعلومكنولوجياترود-٢ اتالات اقتصاد معرفةلفي

المعلوم تكنولوجيا واالتصتؤدي المعرفيفأساسياًراًوداالتات البحيث،ةاقتصاد حايصعب لياًتمييز
وتطبياداقتصابين الشبكات على القائم الرقمي واالقتصاد المختلفةلمعرفة التكنذفه.  قاتها إوه تسرع اعيقلوجيا

الدلتجديا دورة في له، أساس وهي واإلنع، أداو،جاتمل اةهي الجمـاعي وهـيصخـالللتفاعل بالمعرفـة،
تب زيادة في هام .ةفرلمعادلاعامل

انتشارو تسارع أدى الماضية، العشرة األعوام إعنترنتاإلفي فـلالمياً كبيـر نمـو تصـاداالقيى
ه. يملاالع العمليةذوأحدثت وضغطاًميعراًثأه اقعقاً فيدتصالى الفعلي للتنافس الدول عالميـةالئـةيلباات

واومعللماتأضحو.  الجديدة فلات منالجديدسافتنواللعملايئةبيمعارف اهأة للـلم يمكن التي أندسلع ول
ي.  اهتمتلكوعليهازوتح للحكوردكمنوهنا تشجيعفاتمكوبير اسساتؤمي االبحث وصلخالعلمي، العامة،ة
استا على والقادرة المعرفةادخلمجددة تكن.  م سـيما وال التكنولوجيـا، غيـرت ومـاتعلمالاجيـوولوقـد

طرصواالت تستاوالتفكيرةقياالت، التي والطريقة هخلعمل بها الحالتكنولوجياهذدم ظـروف يـاة،لتحسـين
اال .منهاةيداقتصوخاصة

للكثيروخ التالفاً لتكنولت،كنولوجيامن توجيمكن أن واالتصاالت المعلومات باهسيا فيم فعالة طريقة
اوناميةالالبلداننيباتولفجادمر لفتكوة،دمتقلمالبلدان التكلذانبيي ماليزيا أنيتجربة فـيصتيرجح بح

المتق البلدان العنهعمدمةمصاف اقداية هذا من باسوقدن،رلقالثاني هذبدأت اتخدام مطلـعوتكنله منذ لوجيا
القرن املاثمانينات إلى التحول بغرض القتصااضي .رفةمعد
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الضروروفي من يبدو السياق، فنلاةإعاديهذا مجمظر اللنظاالي بحيثتعليم تكـوينيضممي، ن
القالامع فدرالمعرفة على المعرمهين إننولوجيةالتكةفواستخدام إذ ال، اقهعمالهؤالء قوة المعرفةتصم .اد

الدو ذكره سبق مما يمكيسلرئيارويتضح تكنالذي به تضطلع واالعلماجياوولنأن صـاالتتلومات
باعتبارهايف :التعليم

لنقلادأ)أ( اللاة والمعرفة ؛ماعليهلصوحللوةحيرصمعلومات

ثركي)ب( االثةزة والمادة المعلم إلى إضافة التعليمية، العملية لتعليمية؛في

مرأدا)ج( إنةة العمليةدفي ة؛ليميتعلاارة

الةأدا)د( السمات لتحقيق والمذكومطلالدةيدجهامة التعليم في سابقاًروبة ؛ة

للتخأدا)�( والمعلاطبة المتعلمين ومؤسسابيناصللتولومين،بين التعليمية الالمؤسسة مجتمـعت
األخرى؛

تعأدا)و( تة النطاقلم عن لالجغراخرج المؤسفي وكذلكسة الوقت؛علتعليمية، نطاق ن

تعأدا)ز( مة .ستمرلم

فيدور-٣ ااقالحكومات عرفةلمتصاد

حيطلتي االقتصاد هذا في النجاح ع. ةرفمعالةازب الغاية، الولهذه تأهيـللى في تستثمر أن حكومات
ميز تخصص أن أي المعرفة، مناسـيناعمال وبيئـة التبةة وتتـوافر.  مهـاراتالتنميـةوعلـيملتطـوير

وتكأدالياًح يايجولونوات تسرعمت أن مجتمعلاقتنالاكنها الالمعإلى واقتصاد بمفةرمعلومات مـنتتيحها،
المقلناتانمكإ وانوتاملوعل المعرفة الهألتاىلعةاعدسملشر وتكوين إمكاناتميل من لها وبما ائلةههارات،

الم تبادعاسفي على ادة والبحوافكألل التير فيث البالغة أهميتها واالبتكارثبتت التجديد سـلعلخوتسريع ق
االمدويق.  ةديدج الحكومة اتخذتها التي اإلجراءات عن ملخصاً األول معلـيالتلمجـايفـةلنديـريالمرفق

الثانيوالتأه والمرفق واالتصـيقدميل، المعلومـات تكنولوجيا استخدام عملية تطور عن فـيملخصاً االت
.فرنسا

الالزمةلخامنو الحكوماتاطوات تتخذها أن ينبغي إللتي المعرفةىللوصول :اقتصاد

االربط)أ( بالحاجات والتدريب بمرونةةصاديقتالتعليم المسـتمراتتـيحواالجتماعية لتحضـير
بل؛مستقلل

المعرفةريطوت)ب( عمال لتأهيل رئيسيالتعليممؤسساتليكونبرامج مراحلها؛دور كل في



 

 

-٨-

تكنوجيرولتا)ج( المناسبقتوتصاالت،الوامعلوماتالاجيلوالستخدام التدريب وإتالـديم ةحـذلك،
لجميع بالمواطناالتصال المعلوكمراين وز ؛رنتإلنتباةخاصمات

الارالستثما)د( األساسية البنية جية؛لونوتكفي

واالبتكار؛بضعو)�( التجديد لتشجيع رامج

الفكريةيلفعت)و( الملكية حماية بمسائل الخاصة الضـروبنـالتشريعات الثقـة ادقتصـالوريةاء
فة؛لمعرا

تغإجعلىملعال)ز( ثقافةييراء في لليفملعالر االقتصمأقلتالمؤسسات اامع .دجديلد

اوم القوللبن يكليمعبالتامماالهتناديهي ال نقلـةيفوالتدريب لتحقيق فـوحده الحيـاةينوعيـة
وتماالج معين،يةقتصاداالاعية مجتمع أنفي ينبغي معيبل المسـائلمولاتياسستزامن ،يةاالقتصـاداجهة

الحوافز السليموخلق فوضرالنمف. جيةاتيرستالاتاكارشلاقدوعالستثمار،لوالمناخ خلق لمـعرصري
التعليميةعتمنل المؤسسات البيرلتداودهم ستكون وإال خسنية مضاعفةاتيجة .رة

للتعليمتتأثيراال-باء وخعيماجتواالديةالقتصاا: المختلفة الاصةة ميةالنادولفي

الناعمتصطدم الدول في التقدم فتحديبميةلية معقدة يليساليات بما تختصر الدولي :ياق

الالعولمة)أ( التنمية على تؤثر أن يمكن التي ونتائجها االجتمـاعيوالتعاوسةتجانماالقتصادية .  ن
العولمة كليه،إدعوتماضقينملتحوآليات دفتستبعد تقدرل ال معهاوالمجاراتهاعلىولة ؛تعامل

والساوةعولم)ب( االتصاالت قدملوفالمعتخاطب،ئل تصات ذاتتدخل تكون أن يمكن وقيماً ورات
سلبي أثر ذات تكون أن يمكن كما إيجابي، الدولوتوقواطنينملايةهويفأثر ؛عات

التنو)ج( واالثالقورفالفاعية،جتمالاتاجاحع البيةعامتجقافية حاجـاتمجتمعاتين فـي تتجسد
يم ال ومتزايدة التنبمتنوعة داكن بها المجتمعاتئماًؤ بين .وتتباين

الثورة أحدثت الماضي ماًابيجإياًرثأيةعاصنلاففي أيضـاً،في خلقـت، ولكنها الحياة، جوانب ختلف
بيهوة وأختسميولدنمتعاظمة فيرمتقدمة بقيت اولنماروطى مر اللقروعلى الثالثة فهـل.  يةضـمان

فيثستعكس ستساهم أو الدول، بين التباين نحو المتزايد االتجاه هذا المعلومات الهوة؟تورة ستعميق دزيهل
تضع افأو النلدقدرة تبقافهذهلضعيفة؟اةلمالياهاردموالىعطرةسيالىلعيةماول علـىةوحتفمىألسئلة

االحتماالت ك. جميع إوإن النظر التطورمرالىان التشـاؤبقةاالسيعاالصنحل علـى لماضـياف،ميبعث
معين مجتمع في معينة تكنولوجيا انتشار سرعة أن يثبت مكانـةمالًاعتكانالقريب تقرير في هـذاحاسماً

السرعةو. المجتمع انمدثتحالهذه بالظروف ترتبط بل نفسها، مجتمعةصاخلتلقاء وبكل ع، لـىتعتمـد
في تتوافر ال التي والكفاءات يمكنتوال،معاتتمجاللكالقدرات دارمـوالززيتعقيطرنعهابعضحقيقتي

المؤهبال ا. ةلشرية تعزيز وسائل البشلوأهم التعليةيرموارد والتدريهي وام والتطويلبحب .رث
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والنمتعلا االقتصاديليم و

الدراساتيرشت رإلى)١(بعض نسبة تكون عندما اأنه اإلجمـاليأس المحلي الناتج إلى البشري لمال
فيعال معين،ية اقتصادهمجتمع الينحو النمو وذلإلى لسببينسريع البشـري: ك المـال رأس أن هـو األول

ال التكنولوجيات امتالك منعالييسهل يأتية،ئدرااللوالدة أوريقطعنوذلك الثـانوي التعلـيم تلقوا عمال
وثأك رأسنيلثاار؛ أن يصالالمهو الماديسبرأةارنقمهضيعوتعبالبشري تحقق.  المال دولـةالولذلك

البشري المال رأس من عالية نسبة تملك ندمعالتي الفيزيـائيمل المـال رأس زيـادة وتسـتطيع أسـرع و
الحاكم(ضاًأيبسرعة االهو ذااليفصةاوخوبرلحبعد الكبيراالمالسأرتدول ).لبشري

دراسة علىيأجر)٢(وتظهر تقري١٠٠ت البياناتبدولة إلى استناداً مـناخاللصاديةقتاالاً، لفتـرة
االقتص،١٩٩٥إلى١٩٦٠ النمو لمجتاأن الدمعدي سنوات عدد بمتوسط إيجابا يتأثر ومسارمعين الثانوية اة

ا معدل وأن الدراسةبعدها، سنوات متوسط زاد كلما يتحسن  .لنمو

الكويعتق ارثيد جودينحثبالمن سنواتمنهمأعليملتاةأن عدد فيمتوسط بيالتعليم الالعالقة تعليمن
على أجريت دراسة أكدته ما وهذا النمو، االبيندولة٤٣ومعدل جورتبت بين الدةاط والعلوميياضرتعليم ات

والكتابة( النمو) حكماًوالقراءة .)٣(القتصادياومعدل

أهمهـا ومـن اقتصـادية، آثاراً تحدث التي االجتماعية العوامل من العديد هناك التعليم، إلى وإضافة
السكاني النمو السـكاني.  مثالً، النمـو معـدل بقي األسرة، لتنظيم إجراءات العربية الدول معظم اتخاذ ومع

املمج العقدين في العربية الدول العالمل في السكاني النمو معدالت أعلى من يخضـع.  لماضيين النمو وهذا
ذلك وغير الصحي ومستواه االقتصادي ومستواه المجتمع ثقافة منها عدة الدراسـاتبعوتشير.  لعوامل ض

للمرأة التعليمي المستوى بين عكسية عالقة وجود أوالدهااإلى وعدد تعميمهاو،)٤(لعربية يمكن ال عالقة هي
المجتمعات، كل علىعلى أجريت دراسات تبين عالللدوواتامعالمجتنمعاتمومجكما لبيةسـةقـوجود

بين والنجداً السكاني االنمو .)٥(القتصاديمو

اإلسكواريدلتواعليمالتتوىمس-جيم بلدان في ب

الجهو التعليم،دمع مجال في العربية الدول بذلتها التي فيهامألازالتالالهائلة حقلمشكية تلحقةقيية
األضرار من العا.  الكثير المتوسط من أعلى للتعليم العربية الدول تخصصها التي المبالغ أن تبقـىلميومع ،

                                                            
)١(Organization for Economic Co-operation and Development and United Nations Educational, Scientific and Cultural 
 edition; 2002, analysis of the world education indicators: investments and returns- Financing education,Organization

pdf.00038996M/00038000M/pdf/org.oecd.www://http                                                                                     .                                        

)٢(Barro, Robert J., Education as a determinant of economic growth;  
pdf.9/st21ed/fulltext/books/publications/edu.stanford.overho-www://http.

نفسه)٣( .المرجع

)٤(education State population -the need for multi: Population and education prospects in the Arab WorldGoujon, Anne, 
: projectionspdf.Com_Goujon/actes/education/org.circed.www://http.                                                                                                      

)٥(Barroذكره سبق مرجع ،.
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ملعامعجتماليفيةماألنسبة أربي اعن الللى في على.  ملاعنسب المبنية التقديرات اردوتشير يـراتغتلاسة
نسب فيألمافي األربعةعالية العقإلى)٦(الماضيةقود في عليه هو ما على سيبقى الوضع .المقبليندينأن

األسن-٢الشكل المناب حسب توقعةلماسبالنو٢٠٠٠ملعاعالملافيرافيةالجغطقمية
تل٢٠١٥لعام أعمارهمن عنزيد اماًع١٥م
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ــدرملا DO_TOPIC&URL_SECTION=&URL_DO5187= ?URL_ID2002ber UNESCO Institute for Statistics, Decem=201 : ص
portal://http                       .                                                                                                                                       php.ev/uis/org.unesco.

نشتو التقديرات إلىهسفير أيضاًستميةاألنسبةأنا مرتفعة عـامبقى فـي وأنها، اإلسكوا، بلدان في
ستتجاوز٢٠١٥ المائة١٠، عمرهمفي الذين اإلسـكوا،س١٥من بلـدان فـي وأكثر األردنتثاسـبنة ناء

وستتجاوز ولبنان، و٣٠والبحرين ومصر العراق في المائة .منيلافي

معالجةالمشكلةهوهذ أضرارلمقيةيقحتستلزم من تلحقه علـىليا فقـط االقتصـاديالمسـس توى
اقبالًستموحاضراً المستوى على بل أيضاًالج، البلـدانةبسنف.  تماعي فـي العمـل عن العاطلين من كبيرة

األميين من هم فنيةالعربية أو مدرسية شهادة أية يحملون ال ممن .أو

المتو المتاحةعظهر متوسطلومات سنوعن اعدد فردلات هبياسة أن اإلسكوا بلدان اعض سطلمتوذا
بعال المطلوبنعاًدييزال االقتصايتعلاللتأثيرالمستوى في بفعالية متوسـط. دم أن بالذكر ددعـوالجدير
االقتصـاديمنولدلسنوات٩,٦وهسةاالدرواتسن الميـدان في والتنمية التعاون وظمة سـنوات١٠,٨،

.الكوري

اوالصأما عن العامة فعتلرة اإلسكوايليم عليهيفبلدان االستدالل مسباامكن الؤشـتخدام .)٧(لـيمتعر
عام المؤشر١٩٩٩ففي متوسط بلغ و٠,٦٢، العربية، العـالمي،٠,٧٤للدول المستوى لـدول٠,٩٤وعلى

و االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون .ايرولك٠,٩٥منظمة
                                                            

)٦( 201=DO_TOPIC&URL_SECTION=&URL_DO5187=, ?URL_ID2200UNESCO Institute for Statistics, December 
portal://http                 .                                                                                                                                             php.ev/uis/org.unesco.

عنمضي)٧( أعمارهم تزيد الذين السكان مجموع من والكتابة بالقراءة الملمين نسبة المؤشر فـي١٥هذا الطالب ونسبة سنة
المختلفة الدراسية جامعي(المراحل إلى المقابلة) ابتدائي العمرية الفئات من السكان .إلى
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ن عمرهموارتفاع لمن الدراسة سنوات متوسط وانخفاض األمية ف١٥سبة وأكثر اإلسكوايسنة بلدان
نوعيةلن خطوات تسجيل لها نحومولعملاعمجتمنحويتيحا أو .المعرفةداصاقتات

يعالتالمشاكل-دال التعليانيي وامنها بلدانم في كواساإللتدريب

المؤسسةاعت االعافيةيليمعتلاني فيماهيفموهيكليةكلاشممناًوممعربيلعلم والتأهيـلاية .  لتعليم
ال المشاكل بعض يلي ووفيما بالتحصـيالمتعلقـالمشتركةرئيسية للمشـاكلماللة التعـرض دون عرفـي،

دو بين تختلف المشاكل هذه حدة بأن التنويه مع اإلسكوافوخاصةرىوأخلةالتربوية، منطقة :ي

العتابم-١ النة اقيطرلليتعليمهج افيللسة في المةائالقلملتعة المحاكـاةظفحعلى تنميـة دون والسـرد
المعهفن. شاوالنق تقديم دون الملعومات تقديم على يقتصر العربي العالم في التعليم الحقـائقرفـة،ج فيقـدم

الاو قدرة تطوير دون المسائومبادرةلمعطيات هذاو. )٨(لمواجهة عن تعبير هاأسطع الوضع اتانـتحالمو
وس حالياً هي لاليلالتي بغراامهلاساقيلةوسيلتسوليةيصفوالتتبعادسة .دراتقالءبناةعابتميةت

المركزيةرإدا-٢ في المفرطة التعليم يتعلّقصخصووة فيما والهياكلالمحباً تخضـعالتعلتوى التي يمية
العلدللقيا عيات يقع الذي المبادر الدور من وتحد الدول في المـدارسا عـاتق المحتـوىفـلى تفاصـيل ي

الطرالوتجياتكنولوالو أهدمسائق تحقيق في التاتخدمة الهياكلمأ. عليمف ةيـزمركدارةإلتخضعفيميةتعللاا
ت تلبييوطتعوق بحيث المتغيرةحلارها والتعتللاجات .أهيلليم

المؤسسـا-٣ بين التام شبه وميـليعالتتالفصل الفمالتاجـاحة تقليديـعلجتمـع فـي ويبـرز يـةة،
تقدما التي مالختصاصات اها الجامعات العظم للمجتمعات الواضح والميل االختبرلععربية، إلى اصـاتصية
عن"المرموقة" وإحجامها إليهاالا، تحتاج التي والمهنية التكنولوجية التنميةذهختصاصات في المجتمعات .ه

التعليميةصاانف-٤ المؤسسات البيئةعل منهحالمن االستفادة وعدم بها فييطة والتدريبا التعلم عمليات
طالعالق( بة الزراعة هندسة مثعيارزالةشطناألب كـلةيلالعمقاتيالتطبمخابرلامعستاعفوض،)الًة في
.راحلملا

تشجعضعف-٥ التي والمداالالحوافز مـوهـذ،باستمراراهممستونيحستعلىنيرسدمرس يعبـرا ا
مؤشنع غياب اه أو المدارس أداء لقياس حقيقية األهومثل. سينلمدررات يحدذا سمتونممر المبادرةافر ة

بجين،سرمدللوةالتعليميتللمؤسسا يملتعلاودةويضر.

فئاتهاحتك-٦ بمختلف للتعليم الدولة ممعظميفار ضمان بغرض اإلسكوا المزايـا.  انيتهجبلدان ومـع
ل والفوائهذهالكبيرة الماضيالخطوة في حققتها التي الزمن،تعليالفقدتأ،د مرور مع نيسـحلتةفعلدااوةلقام،
العبانعداممستواه، علىانمنصر واافسة العلمية يمارسـهأيضاًألغتوبوية،رتللسمعة أن يمكـن الذي الدور

ه في المدني الصالخصوذاالمجتمع و، تزايديلتعالكلفةانسيما في يفـيبردالتـويملعلتاىلإاجةحالوم
إعا.  ضاًأيدياتز الضروري من يكون فيادةوقد النظر لالهيكل تناسبتلامؤسساتلحالي بحيث والبحث عليم

                                                            
دروزه،)٨( نظير المستقبلأفنان ومدرسة للتربية العربية المنظمة والعلوم،، الثـاني"الثقافة المـؤتمر التربيـة، بـرامج إدارة

الوطن في والمعارف والتعليم التربية دمشق"ربيعلالوزراء .٢٠٠٠يوليو/تموز،،
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الراهللمرحا بـدخونة المتمثلـة المسـتقبل وتحـديات متطلبات مواجهة على القدرة وتكتسب لوجيـانوتكلة
الاتيقطبتتتجاوزستيالتالتصااالوالمعلومات الجغرادحها الحاليةود .فية

تساعدكميو أن الن هذهتلاعلىتاالتصاالوتمامعلوتكنولوجيا بعض على يمكنهـاو،لاكالمشغلب
تتجأيضاً جديدة تعليمية هياكل تخلق وقاوزأن التقليدية، .هالاًحقيقياًدتهديتمثلدالهياكل
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والتعلم-اًثاني التعليم والتكنولوجياتدواتاأل: نماذج

عام-ألف ةلمحة

التيمع المأترطالتغيرات بقيتدرسةعلى النعموماً، على اممحافظة أنهـايقإلغريوذج بمعنى ،
يجمكا معلبطالهفيعمتن تعليمها،مع يريد التي المادة لديه تتوافر أوم اختلفت المـادةباليسـإن إيصـال

للمتعلمين الوحيدردمطورتتو.التعليمية الصف هيكلامالمعل-سة إلى يلوحيد حيث الحالية جتمـعالمدرسة
منطال وعفئةب ماحمرية يتلقون والتخصاتباعكنيماملكمتهاجنمنضمصةاخرفعادة بعـضفصه ي

الظرو حسب وذلك الخمناحيه، مجتمةصاف وبكل وإمكالباع .ناتهمطالب

يذوهذا تغير دون بقي وكرالنموذج الهياكل مجمل المالمففي مجتماهيم اعية إلـن اللعولمـة فعـلى
ال إلى وآعالسياسي والتسلياىحتولياتهمل وهيكلمامجالستة منـذالتعصفوف؛ جوهري تغير أي يشهد لم ليم

ثالثةمرثأك مؤسسبالليسو. نقرون المدرسة كون ذلك في بلانةسب مانهجحة، التعلـيمنك أن يعتقـد
سيطر الذي اعتاإللزامي، فيودلليه االة إخفالعلقرن هو التاريخشرين، سيحاكمه قـر.)٩(ق مـننفبعـد

النحوسالتدري هذا إلـىعلى يصـل ال أو المدرسة، بريطانيا في طالب ستة كل من طالب وىتلمسـايكره
بأعمال يقوم أو فيالئقغيرالمطلوب، إبد.  الصفة يستطيعون ال الطالب أن هو الرئيسي أيرلااءوالسبب

حولريجمافي وهي أحداًأم، ولعليقدمملن آخر، التكنولوجيبديالً واالولعما البديلمات هذا تقدم .تصاالت

العمل حياة أن علثكأاليوميهوبما كانت مما نمطية وأقل تغيراً ار في تضي،امليه بلـطتأصبحت
التجدي على القدرة تكتسب أن التعليمية المنظومات التعداالدمن لموادهـا سـمة التنوع تجعل وأن ةليميـئم،

لمناهجهاملاو صفة للالوهذا.  رونة دائمـاًلتفادية،يلتقلاةتعليميلاتساؤسميتاح تتغيـر وأكثـر،كنولوجيات
من٨٠نم المائة اياجلونوالتكفي الدلتيت تستخدمها الصناكانت اول في المعية سـتحلعقد محاضي لهـال

فيجديدياتتكنولوج الحالي،لعافمنتصة يوهقد المإتوافرطلبتذا اكان في الستكتكيف بهـدفاترمهااب
حا مع كثي.  قوالستاجالتكيف أمثلة األخيرة العقود ذةروقدمت آكلعلى تككان انولوخرها تلمعلومـاجيـا

يوا ال حيث معدلالتصاالت الزال علىمؤسسطلب التكنولوجيـاهلمؤالدرالكاات هـذه مـنأكبـفـي ر
يؤ.  ضرالع الواقع الحتعلاةرروضدكوهذا مدى تتيدوجووضرورةةايلم التي التعلمحالمؤسسات .هذا

المميسملانمو التات للدول فجحنيزة الجيـد: عيةاواجتمةيداقتصاةتنمييقتحقيت التعليمي النظام
النوا اللعسبة من وجامعيالية ودالجيوجيلتكنولاوالعلميمليعلتاين، تعلثقافةا، للعلـمكميطالتي عاليـة انـة

التعل،ايجوالتكنولو لربط الفعالة بالصناعةميوالحوافز العلمي والبحث .العالي

الوااليزيومنصيالطتخدقو خنوجكوريا اهيفةنيبةحجانتطوابية نمـحاليـاًيفه.  لصددذا
حيثأوائل من ويستصاواالتاتلومعلماايوجنولتكلامهامدختاستزايدالدول عالت، مـىلدل طـورتنذلك

لإلنتر كف،نتاستخدامها أن بعد االقتصادي، النمو معدالت ارتفاع حيث من الدول أوائل من عدادتناهي في
ففلاالدول المتايخمسينيقيرة .ياضالقرن

                                                            
)٩(Ball, Christopher "Learning from the microchip", The Guardian, 20 March 2001.
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اذنمومشاكل-باء التقليدييتعللج م

منهامن يعاني التي التعنموذالمشاكل الحاليج أنيوالتيليم حلتمكن علـى جيـاوتكنولاهـسـاعد
واالامولعلما :)١٠(تالاصتت

صفتجمي-١ في أعمارهم حسب الطالب التيفترع وجهجض من اربجـتلاكنول،ةيكاردإنظرةانس
خطأ المفهومذهبينت على.  ا أجري اختبار ذاتنماًطالب٥٥٠ففي مدرسـة فـي السـابع الصف طالب

موا في قدراتهم حسب الطالب صنّف ممتاز، تعليمي المستوى اوبي.  والكتابةقراءةالورياضياتد لنتيجـةنت
من٢١أن المائة مسلهكانقطفبالالطفي تتراوحالطالبسائرأنوعابالسصفالىوتم مستويات في هم

الحادي والصف الثالث الصف ال. رشعبين فأفضل العادية المدارس في لهـهمالبطأما مسـتوىممـن
اال إللتصفوف ينتمون .ايهي

جمطاللانأفرضيةىلعةسردمالبناء-٢ قب دررواديعاً على المسان نفسنة الههاج نفسـه،وفي وقـت
يهذو التجريبيةالحوضاقتنا الطالب.  قائق بين النسبة أن الدراسات بينت حيـثبلافقد من والسريعين طيئين

الالز للالوقت خمم هي وسةتعلم أياحإلى احد، إلىجتاإذا السريع يحتـاجع،وضـومملعلتهرينشالطالب
الطاال كاملةإءطيلبب دراسية سنة .لى

ماالتع-٣ إلى الطالب يصغي حيث النمطي التجيليم طريق عن يتعلّم وال المدرس، يتةبرقوله ععلأو نم
التعلختمقيتفالتيالطريقةوهيعمللاطريق اونهكعلىيمصو الفضلىطلا .ريقة

اتزال-٤ التقارييحةفرالمتواةالمعرفحجميفيرلكبايد تشير أالعلمرث إلى الية حجم يتضـاعفن معرفة
سنوات ثمان المعرفيةيالو.  كل المستجدات لمواكبة للمدرسين الالزم التدريب التعليمي النظام ولـذلك.  قدم

المتجي الحديثدرنب منعنسون التييلمواضاالكثير تلوامعالاإللئساوتتناولهاع قد الطالرثيتي .بشغف

تجعلرسيط-٥ التي التعليم طريقة ادصملمدرساة المتلقلر حالة في والطالب لـهأنندويمعرفة تتيح
وتنميتهالافرصة المعرفة عن الذاتي حالوه،بحث فةذه بكثرة تيةالناملدولايمنتشرة وهـي فـسـتج، يد

.يةاتذلابطاللاةمبادرفعض

اداإل-٦ التربوية تحقييتلارة علـالمدرسةفيهاقيصعب والصفوف، الطالب يضـمنونحـىالكثيرة
طالب كل مسيرة مساعدتهلاحياتهيفمتابعة بغية لمشاكلهمدرسية .وحل

ا-٧ تدريب إلى كثيرة مدارس آمللمعافتقار على الترلوجيالتكنوخرين وذلكبات قيـرطيفـةرثعوية،
لستغال اإليجابي المولير اك في .لمستقبلعلم

عدد-٨ الصفالطالبارتفاع وخاصوففي النظاماولدالفية، الحد عن هويلنامية، طالبـا١٥ًالذي
مد لكل .سرتقريباً

                                                            
)١٠(,                                                                 why and how?: veloping countriesComputer in education in deOsin, Luis, 

 htm.publications_index/publications/archrese/economicsed/education/org.worldbank.www://http.                                       
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الضعف-٩ في األساسية وخاصةمدارالبنى المنافس، الريفيةطي كق وهرهمن لتصاااتودأواتفباء
مخبريةاإيضائلسوو .ح

الحاتوظي-١٠ لسد مؤهلين غير مدرسين فيجاتف وخاصة الناميةالمتغيرة .الدول

فيضعف-١١ للمدرسين المالية النامالعاالحوافز الدول وفي عموماً يحـدوةيلم مما بحاأصـخصوصاً
ادجيالكريةفالتناكاماإل إلى وظالة عن .يملعلتايرغىخرأئفبحث

المعلو-جيم تكنولوجيا التعفواالتصاالتماتاستخدام والفوائدليي ممكنةالم

التكنولتقد واالتصاالتم المعلومات يقيحاةأدوجيا التعلـيمهمكنقية فـي جوهريـاً تغييراً تحدث أن ا
مرا بمختلف افبع.وأنواعههلحوالتعلم األسوالد اللوح من الوسااج،ناًوقرمعلملاتخدمهسالذيادنتقال ئلءت

والبصرالسمعوالتكنولوجيات لتقدمية للمعية اهولكن.  وللمتعلملمعوناً واحـد،ذه باتجـاه كانت لتكنولوجيات
إلى المعلم والعلمتامن فقط، أولم األداة بـين واالتصـاالت المعلومـات تكنولوجيا تتيحه الذي التفاعل تتيح

المع أو ذلإافةضإ.  معلوالمتلمالمحتوى تجعلى الحناإللك، من للـدخاوأدوبوساترنت بوابة االتصال ولت
م لهاإلى حصر ال معلومات الصادر بين للتواصل وحـدودمعلمتوالعلمموأداة الصـف جدران نطاق خارج

التعليمية هذهشكوست.  المؤسسة أدجيتكنولوالل لا طاة في الجذري الرلتغيير ستكلمعلتاوميتعلائق نـاءبالسر،
التعليموربماالحالي،سيدرالم طرائق عولمتها،واإلقليميةالوطنيةخصوصية إلى تؤدي .وقد

التكنولوجوعالو هذه تتيح ذكر، ما على ماية تحقيق تحقيقهيلما فـي،يضـالمايفمكن وخاصـة
ال ذلك على األمثلة ومن النامية، بعدبيتدرالبلدان عن .والتعلم

ف التدريب إجراء تتيح التكنولوجيا موفهذه دواقعي أنالعمل أواخالضرورةبنوكين بشـركة صـاً
ذلك وفي معينة، لمؤسسة التكنولوجيتوفير هذه تتيحه ما كل من المتدرب استفادة وإمكان والمال فـيالوقت ،

إضافمعلاصوالت معلومات إلى والوصول المدربين ومع اآلخرين متدربةيالمتدربين كل .تخص

بـالتعلم سـابقاً يعـرف كان الذي بعد، عن والتعلم التعليم تعزيز على كذلك تشجع التكنولوجيا وهذه
الم طريق ألعن إليه تحتاج التي البلدان في وخاصة مختابسراسلة، تعـيشةفلب كبيـرة جاليـة وجود منها ،

اجخار الجلوحدود تفية،اغرطن إعطأة،ديصااقتاببسألاهواطنيميلأهأو يريـاءو ثانيـةفردمـن صـة
الوصولالشخصيةوحاتهطمققيتحل أفضلإلفي عمل فرص وأو. ى الـتعلم مـن النمط هذا تطور خـذقد

للت مرافقة اليمعأشكاالً للطالب أكبر مرونة يتيح بحيث العادي ياامعيينلجالجامعي دروسـهمتـالـذين بعون
يجدون الذين أو فيصعوالنظامية، المبة تطور. هاتقويفمحاضراتتابعة إلـىكنولوجياتالوأدى أيضـاً

فتجسد بعد عن التعلم مفهوم بافيمتغيير االفتراضيةعجاماليعرف .ات

وم أنماط ظهرت الماضيين، العقدين مسمياوفي الستخدالتخت تكفة انولوجم تتصـاالواالوماتلمعليا
الف يتراوحمعلتلاويملعتي فأصبح يضطلع، واستخدام التقليدي والتعلم التعليم نهج داخل من موجه استخدام بين

والمنظ والموجه المشرف بدور المعلم .لتعلمالعمليةمفيه
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يعنيألالكفيو استختاالصتالواتامولعالماولوجينتكماخدستبامليتعالحوال حاسـوبالمداضمناً
تخاطب،تعاب أداة وإنةالداخليلشبكاتاوباره التعلم مصادر إلى للوصول ،ةالمختلفـحلهامربازهجوالخارجية

إلىوإتاحة معهحالمالوصول والتفاعل المبالتخاطو،توى والمعلمع اتعم اوإجـرن،يرآلخـلمين ملتقيـياء
.بعايستاالوىتمسلرابختواال

الفقرات لاآلتيةوتتضمن التكنولامستخداعاونأعضباستعراضاً التعليموجهذه في .لتعلموايا

واالتسا-١ المعلومات تكنولوجيا التعليمتصاخدام األنشطة بعض في ةيالت
 
واال)أ( اساتردلبحث

طالب وخاصة الطالب، من الةحمرلايطلب والمرحلة الالمتوسطة فـياتومعلمعنثحلبثانوية،
معين مؤشرركحلمث(موضوع أثناءتاة الزمنالبورصة من معينة وتحليلها)فترة المعلومات هذه وتجميع ،

الصف في وعرضه عنها تقرير كـ.  وصياغة استخدام الطالب يستطيع لذلك، مـوتحقيقاً هـذهتال تيحـه
فيدخلو مصاالتكنولوجيا، إلى ويتابعونومالمعلدرن ويكتبـونةاصالختحاليلالات، ريـدبالمخدااسـتب(بها،

منهستاللأشخاصلىإ) اإللكتروني الفسار بعض عن فنقم والمشاركة يهتمونياط آخرين طالب مع حوارات
الموض اذوه.  عوبهذا يقومأله أن يمكن وثالثةبعمال طالبين يضم عمل فريق الهذرةاشالمبفوائدالنمو.  ها

اإلنترنتعولنا استخدام :من

واتعلم)١( المعلومات عن الذاعلدالعتماالبحث مع(تى موجهبال والتواصل) لم الجماعي والعمل
التعليمية؛ المؤسسة خارج من آخرين مع

 
التصاقاًعالت)٢( أكثر مواضيع مع المرحيالبامل المواضيع من العملية مباتباة بـالمشـرطة وىحتة

المنيفيذال الدراسيهارضه .ج

ي النشاط قدوصلةواًوبحاسمزلتسوهذا فييتإنترنت ااوافران في أو أكثرلبلمدرسة يستغرق وال يت،
مواقع إلى الطالب المعلّم وجه إذا خاصة أسبوعياً، ساعتين مأمن المطلوبةصو المعلومات تقدم .ادر

وتعز)ب( احسيتيز لمعلتن

بعض فتستخدم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ومنهـا،لمالتعيزلتعزنيارمتوسدرويتطبيقات
تع دروس الرياضياتلغالميلمثالً، وتمارين الطالـب.  اتاألجنبية حاجات مع للتعامل تصمم التطبيقات وهذه

وتراعي تربوية؛ معايير يمكنتندعبحسب التي الصعوبات يواجأصميمها الطاههن اللـبا عضـوومفـي
وت اصالمعني، جوأنيمكنولها؛ةزماللاتدااعسالمواتجابإلمم إثراتتضمن لمنانب تتيح مـنئية يريـد

صفة منها وللكثير المدرسي؛ المنهاج يتطلبه مما أكثر معارف إلى الوصول أنهـامالعالطالب بمعنـى ومية،
مع ممتتوافق درارحنهاج دونسيلة خانأة ودمحفبصةصتكون اناًجمليهعلوالحصنكيماهنمريكثالد؛

باتضمننترنتإلامن والؤلمنيفاق تعفيها بهدف ممولة مؤسسة أو منمـيدولة االسـتفادة والتـرويجهـام
تكنو واالتصامعلومالاوجيلالستخدام او.  تالات التطبيقاتمن من النوع لهذا المباشرة :لفوائد
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للت)١( طالب لكل المجال المعوهسرعتحسبمعلإتاحة بغمستواه ارفي مسـتوىنعـنظـرلض
زمالئه؛

والتقييمقيتل)٢( التوجيه طالب التطبيـقصلخااكل مـن أم المعلم من أكان سواء مباشرة، به ين
و ومحتواالعونفسه، التطبيقات هذه إلى فهدة مكايا .انموزنأي

يستلزم النشاط منهاتوهذا حمخجهيزات بشبكةصتمةسالمدرفيبياسوبر مـعداخليـل ةلصـوة
ودممراصقأكتبةومت،إنترن مدربينسيدرمجة، اسعن هذلى التخدام .الوجيتكنوه

االفتراضيةةحاكاالم)ج( والمخابر

كثيرةتحت تعليمية مواضيع إ،اج منها، المعقدة ولوخاصة وتـأثيرسى عملهـا آليـة تبين إيضاح ائل
فيداالمحدلفمخت وناأدت الرغوع. ائجهتائها إمكاناتلى من إنيـةيدقلالتةعياملجاأوسيةدرملارباخالمم ،

كثيرة مواضيع هناك تقديموجدت، يمكن لتعقيدهاتجال عنها مخبرية المتحركة(ارب األجسام أو) أيرودينامية
علفللكل المترتبة المالية تستغرقهىة الذي الوقت أو التجارب، التجتلك المحيالوأرب،اتلك بهـاطمخاطر .  ة
الإلىةفضاوإ أخرى عمليات هناك عمليـمخاالفيإجراؤهايمكنذلك مثالً، ومنها والتنبـاتبر، ؤالتوقـع
العال( االقتصاد ).يمتوقعات

كثيرة، أحيان عنيمكوفي االستعاضة وتتـيحابكلذن حوسـبتها، يمكـن رياضـية نماذج ستخدام
موضبااخت ومشوعر التأثيدةاهما مختلف المددحمر مبهيطةحات اتلث، علـمنالملعوالأثير زراعـةاخية ى

ممعينة أو أبسا، األساسيةهو األلوان باستخدام األلوان مزج كيفية مثل بكثير ذلك من .ط

يشمل بحيث النطاق واسع التطبيقات من النوع لـيمتعالوكـذلكىولـاألهلـحارميفعليمالتوهذا
المهني؛يعمالجا والعمل التعلم إلى ويمتد اويأ، شكل للتخذ والمعقلمحاكاة البسيطة المخبرية وكـذلكدةجارب

المعقدة العمليات من الكثير في عنها االستغناء يمكن ال التي المساعدة األداة العمشكل المليـاثل . دسـيةهنت
المالفوامنو لهبئد :علنوااذاشرة

يستطيعتحول)١( فاعل إلى متفرج من المحدداتالتالطالب بقيم ارمو صرف اآلثـار جمـةانلاقبة
تركيباتواخت أخطار؛مختلبار بدون فة

اعللمالطالبءبنا)٢( تجربته من مـاةخاصلرفة عـرض يسـتطيع حيث المعتاد التلقين من بدالً
في(هإليتوصل مزرجاتكما ؛)نأللوااجب

للمؤسسات(فةالكلريتوف)٣( موتالالتيوخاصة ماليملك كافيةارد ولووا) ة المخـاقت طرتجنـب
التجارب؛ لبعض المرافقة

المخامخدستايصلتق)٤( العمل في وإتالفها فعليةبالمواد تجارب تنفيذ لزم لو حتى .ري
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النشاط هذا حواسيبويستلزم أنيمخبر عاليتفضل مواصفاتها حيثةكون ووضوحسمن الذاكرة عة
والشاشات المواصفات، الحاتستوفيهاهذه .يةاللحواسيب

األجتع)د( اللغات يةنبلم

تكنولوجياق اللغاتمعلوالمدمت تعليم في هائالً عوناً واالتصاالت التكنولوجياتإتفأضافقد.  ات لى
الفيديويةةالسابق والمقاطع الصور أتاحت إذ جديدة، تحسينه،أبعاداً على والمساعدة اللفظ وتوجـد.  وتسجيل

أقراص بدمحالياً تقلكمجة الباًيراللغات تعلم تتيح وب مواقع وكذلك حيقطريبغةل، منهـا،،ةة البعض ويتيح
اخو المواقع التفاعسوماًرىتتلقيتلاصة الحيمالية، اآلخرعتملامعل مأمعلموأينلمين الشو على تعليمرف

وتقيتصحييتولّى الوظائف ايمح وتلطعمل عنوجالب م.  عدبيهه النوع لهذا المباشرة الفوائد التطبيقومن :ن

السمع)١( حاستي متعةةضافإصربوالتشغيل من ذلك يجلبه ما كل ليتحفومع ؛لمتعلز

أكثرج)٢( الطالب الحعل بينت فقد للتعلم، يسـتعطـالالنأاتاسـدرماساً ممـن هـذهب ملون
الوسائلالتكنول باستخدام مقارنة التعلم في أطول وقتاً يمضون ؛ةقليديتلاوجيا

التعاونيلتعا)٣( التواصلبلم طريق عن وذلك اإلنترنت نفسها؛غةللاءأبنامعاستخدام

الثت)٤( فهم األقافحسين بماخات هـذهرى، للصـوايـجوولتكنالتتيحه عـرض مفـالوأرمـن
القصيرة؛يدلفا يو

اللفال)٥( على اآلخرينظتدرب أمام التحدث من الخجولين أو للمترددين .وخاصة

استويت هذهطلب علىاخدام التدرب منـاربخدامستاوهامخداتاسقرائطلتكنولوجيا يتـيحنمج اسـب
أل بلوغ فمأ.  دافهمهلطالب الا قاعاتنكميفسمداري وخاصبسيوالحااستخدام لغوية مخابر إذاباعتبارها ة

بب منهمجهزت كل عمل ومتابعة الطالب بمساعدة للمدرس تسمح .رمجيات

تعدادنكيمو في ولكالمضي الممكنة، االستخدام الخاصـةهانأنواع الحاجات حسب مستمر تطور في
وبكل ومرحبثقافة تعليميةليئة .ة

تكنولوتسا-٢ المعخدام واالجيا بعدميلعتلايفتتصااللومات عن والتعلم والتدريب الجامعي

حالتينكنمي في التعليم هذا يكون المت: أن المامنزالتعليم غير تـزامنالمعليملتافـ.  تزامنوالتعليم
الاهو الطيتايذلتعليم فيه لالبع الدروس والتعلـيمئاقلإظةحب يلقيهـا؛ من ومع معها التفاعل ويستطيعون ها

الت ويكون الدروس أوقات خارج يجري الذي هو المتزامن عنفغير فيه ايـرطاعل اإللتبـق كترونـيلادل
الالتعلاتكوشبلرسائلل .نيةوعاتم

فذنمالمتزامنغيرالتعليمموهفمظهر حيـثلةسبالمراالتعليممدارسيفترة تُرسـلتكانـمثالً،
أشطلل بالبريدأشرطةوأوييدفةطرالب مكتوبة وثائق أو التعلـيمهذاواستخدم.  صوتية من اًمـؤخرالنمط

اصفح المتعددةات بريدبوبلللوسائط وسيلة اذهوفي. اعتبارها الا يستطيع اأنبطاللنمط، ادموليراجعوا
ووأييفيةميعللتا مأيفقت .كاني
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الذإضاف الناس من شبكة المتزامن غير التعليم نمط يؤمن ذلك، إلى ية مستخدمينين التفاعل ستطيعون
مماث أو لمحاكاة اإللكترونية الترابط الاعللتفالةأدوات يتيحه الجسديحضالذي التاوألدو. ور غيـرعلـت يم

وئافونممتزاال بعدفيحةضاد عن والتعليم التقليدي التعليم من .كل

المتنوتكم للتعليم الهامة إلىفيامنزالميزة االنضمام بعيد،أن موقع من الدرس، إلقاء أثناء الصف
تجهي يستلزم باهظةزال يستلزمه.  لثمناات ما االالصجلبفكل اليفتراضف أويبإلى وهـمـلعالإلىت

وسواح وخاعمدموب للطالبكاإذو. بوومتصفحتفياهطدي الولوجإان اإلمكان الشبكة نمـةيـلحملى
أفضلمرحلا أداء على فسيحصل للعدي.  الجامعي، يمكن أنه ذلك إلى الطديضاف االنالمن مـنضـمب ام،
مم .وقتأييفةامنزمتالالدروسىلإ،ةفتلخواقع

 
والصملفاتتحفظو ا،توالصورة يسـتطيعاهنفسوقتلفي لكـي رقميـاً المحاضرة، فيه تبث لذي

و مكان أي من إليها الولوج أالطالب وقت،في فيوذلكي الدروس لحقالوقتلمتابعة موكما ابعـةتكانت
المتاذههوفي.  حية التفاعل عن يستعاض اغيلاعبالتفزامنلحالة، ونـيترلكاإليـدلبرامداختسبانامتزملر

متوصفحا .الًثوب

لمتمصو وبرمجيات فيالأنظمة المتزامنستخدام في.  منمتزاالريغوالنمطين الرئيسية والعناصر
هيألنظاهذه والبرمجيات ونواف: مة للصوت، وأخرى للفيديو، والويالبيانواصوللنصذنافذة إلـىصالت ت
نكواإللكتروني،ريدالب وبباستةالحيثاتدمحاللذةافذلك للطالب. خدام ذلك مـعدينالبعيـويتيح التفاعـل

أثناءالمح حتطريعنوذلكالمحاضرة،اءإلقاضر أو صور عرض أو أسئلة طرح تسـق فيديويـةى جيالت
وي الصف أمام بعدهاعطييعرضها المناسب طالبندموع.الجواب يستخدم يمالغيرطنملاا كـنمتـزامن،

تسهيال ااستعمال تعليأسئلةرحلطثةلمحادت اأو لكامل األو.فلصقات علـىوسـئلةتخزن االستفسـارات
الحق وقت في النقاش متابعة يتيح .نحو

في للمحاضرة الحي اإلرسال المبحيخدممويحفظ إلى العودة الطالب يستطيع وقـحاضرث في تات
تحفظ. الحق االتغكما أاجعةرلذية الحمن الزمن في ومالحظات، باسـتخدامللطـيقيقسئلة البعيـدين الب

خبرمجيا الات تُمكّن منينمعلمصة إلىوالطالب أنفسـه" غرفة"الدخول عـن التعريف بعد هذه ،مالمحادثة
الخاصةلامواستع المرور .مهمنبكلكلمة

المحفوظة،وفي المحاضرات التكيحال اناممتزلاغيراعلفون وصـفحاتوتركلإلايدلبربواسط ني
الوصولكموي. وب كلن المصادرإلى متعنهذه وطريق .  يةيسـرئالسولـدراصـفحةمـنبصـفح

اأاساترالدترأظهو تمتزاماليرغوسدرلن التحسننة بفضل اأثنـدمـةالمقظـاتمالحكثيراً سلـدرواء
والطالبمالمتزامنة المحاضر .ن

 
لسلبياتاوجابياتاإلي)أ(

ب التعلم في الطريقة هذه قورنت تالقئراالطإذا أنّها يتبين تعلفرمقدتقليدية، أعـرضص لجمهـور م
تنوعاً والمكانووأكثر الزمان لقيدي تخضع ودوفلطالبنيمكو.  ال أخرى، بلدان أسـرهمديغاأنني روا

اأأو يتابعوا أن االلدروعمالهم، منمكأيفيةتراضيفس .معاللاان



 

 

-٢٠-

المحفوظةيضاف المحاضرة أن ذلك الحرمإلى ضمن الدروس يتابعون الذين للطالب يالجـامعتتيح
يشاه الحاجـةأن دعت وكلما عديدة مرات منها جزءاً أو المحاضرات مجموعة هـذهتحسـكوبـذل.  دوا ن

التقالطري وتكملهالتقعليمة .ليدي
 

ال العونوهذا التفاعمعلتلوامليتعمن الصفوف أشكال من شكل التيلهو والطالبىلعتلقيية المعلّم
كبيرة،أ الطثحيعباء يعملواعلى أن يجدونـهفيالب مـا يتقاسموا وأن المسائل لحل وهـذا.  مجموعات

ا عنلالنموذج يمكالمثالي ابكش"بأنهصفيونأنصف شـهـو،"نةمزاتمالمتعللة أشخاصـاًتضـمةكبي
فيها المعلم ويمارس والمنسقديتعلّمون، المحرك مصبدالًور يكون أن باتمن للمعلوماتدراً واحد .جاه

تطوبذلت في التعجهود النماذج المتزامنةليميوير لتالمتزامنـةوغيرة، ال، الخبـرة ميـةتعليحسـين
الطالب من متباينة مجموعات .لثالث

الحرمبالطال)١( في معيجالاالموجودون

ط يستهم الذين التقليدي الصف علىلاونعملالب المقدمة وقنمواد أي في حي أيتحو مكـانومن
اإلالمؤو. يختارونه وصاالتمرات الكترونية اإللكتوارلحت للتروالرسائل بدائل تكون تزامنلماغيراعلفونية

تشوأكاًحمسرو ال. يونعاالتتعلمللاًيقثر من يفضلونطالفالكثير مقانالفيالمشاركةب في تاوش همهـمضيع
وقتمع اأخذ في للتفكير يكونوالًبدتباجاإلكاف أن الصـففـءاوضألاتحتامن غرفـة وتتطلـب. ي

من وحساسية مهارة الصف في لملاالمناقشات نحـوجوتدرس علـى الحي النقاش أندمفيـيه بيسـبدون
الجاًحر التوادأمدقوت.  طالبلبعض المتزيغعلمت مثالُر ومنها ايـلبراائحلوامن، واتإللكد تنـدوالرونـي
الصعيدكتاإلل هذا على عوناً التجربةو.  رونية، أثبتت أنهقد لهـذهأيضاً الكامـل االسـتخدام تشـجيع ينبغي

االتالتسهيال يمكن بحيث منهس، فيتفادة علىالتغا عـنالائقوعاللب الطـالب. عـرفالناجمـة ولـدى
مرونة الجامعي الحرم في أوقاتهربأكالموجودين ترتيب علىالدروسبعضعةابمتفبإمكانهما،تهولوجدمفي

أمتغيرنحو حيةعنوزامن وصلة مكمطريق بعين تكون. دان علـىوعندما مباشـرة متاحـة الدروس
تصب ومنهايالخحاإلنترنت، محدودة غير بالدلماكستا: ارات اسـتيعابمءتاليماروس طالـب،الوسـرعة

الدخولوك التقليديلىإذلك التعليم في ممكن غير أمر وهو المتممة، التمهيدية أن.  الصفوف يالحـظ وهكذا
الصفوف للتعلممنةاالمتزغيرفوائد واسعة إمكانات وتتيح آفاقاً .تفتح

 
الرغيبللطالةيالحراتضامحال)٢( الحرم في عيماجالموجودين

تسه البطللبوالالتيتتيح يينعيدالب وونضمأن باسـتخدامبواكاريشا الحيـة الـدروس في نشاط
يستخدمون.  اإلنترنت الطالب ومتصففهؤالء احللبح على والصورصول الـدروس،صـوتلة ومتابعـة

ص وةالولولوج ويستطيعونةاشرمبالسيةدراالتاوداألالمحادثة أسئ؛ إلقـاءلةطرح وقـت ةحاضـرالمفي
االمحادذةافنمستخدمين يعيد،حيةلثة أن يظهرالساضرالمحفإما أو الصف أمام شاشـةعلـىؤالالسـؤال

المشاركين جميع إلى ويصل .الكمبيوتر
 

الذالطال)٣( ييب عتابعن نماتزميرغونحلىون

دخوالً المتابعة هذه للطالالمواإلىمنامتزغيرتتيح الدراسية اد متابعـةب مـن يتمكنـوا لـم لذين
المحدودة للشبكة المباشر واالستقبال اإلرسال سلبيات بعض بإزاحة يسمح وذلك الحية، .الدروس
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البحوتسم واايدرالئحة اندوالإللكتروني يرينآخبطالمعنياوعلتالعاتفلابإللكترونيةت مسهالذي
الفوائد تحقيق الجماعيالمرجوةفي التعلم شبكة .من

أهم ن،تحٍدويكمن وجهة تعليمن المحتوىية،مظر تقديم نهـجاوهذ. في باعتمـاد بلوغـه يمكن ما
متكامل يترافق.  تربوي النهج، هذا مثل معاضراحمالءاإلقريقطنععليمالتوفي اللتعالت لتحم قيـقفعـال

بينالتو والعمليةتربلافاداألهازن الثقافيةالوية والقيود .تعليمية

الصدد، هذا سبعيمكنوفي بين هيشأنةالتمييز إجميقدتلةرضالمحا: طة رؤيـة عـنالم لحقـيـة
العملالبيوي؛فمعر التانات الترااألغفيفيدتيية تساعالتلفرديةاتاءاالقرووضيحية؛ض حصـولالفيدي

فيعلوماتلماىلع االفتراضيةالتجو؛كتوبةمالارينالتمو؛دحدمالمجوتعميقها طريقالارب عن تجرى تي
تةيدمفالالمحاكاة وفي الموضوع؛ فهم فـالحقتباراتاالخعميق خصوصاً ضرورية، هي التي بعـضيقية ي

العلفر لةسدوالهنمووع الدراإلاريطوت، التعاك ومهارات القيـاس؛الفيزياالعملياتمعلممهني وأدوات ئيـة
الالتبيقيةالتطاريعالمشو مشاكل مع التعامل في الصحيح النهج لتكوين إطاراً تقدم الحقيقيعي .الم

إلوفي التنبه ينبغي األحوال، أنجميع أدواتى المعلتكنوحيازة وااللوجيا ملـيعتالفيتالصاتومات
اقد تؤدي إذالمتوقعلغرضال الامنها التقليدية بالطرائق المعلم وإنمـافوفصلايفةعبتماستخدمها العادية،

المشار الفوائد تحقق بحيث استخدامها حالةإينبغي كل في الحاالتليها التاليـةفقلاوتتضمن. لسابقةامن رة
الفلسفات عن ولمعااجيتكنولومداتخسايفدةالمعتمموجزاً إيتااللومات فـي الصاالت إلـىمعرصـال فـة

.نعلميالمت

الح-دال علىصونهج هامقديوتمعرفةالل

تيرتهظ األخيرة األعوام تديجدةيمليتعراتافي تكنختاسؤطرة المعلوجولدام واالتصـاالتوميا ات
جتو نماذج التعليمليدةدقترح جـذيةلعملية تعـود فلسـفية مفـاهيم إلى منها كل الحقبـةهرووتستند إلـى ا

أساسيهوهذ. اإلغريقية نموذجين بين تتراوح وتورجتدالنمكيينالنماذج أخرىفيهما نماذج نموذجلفـا. ليد
علا يقوم الألول النهجالبجهنى على يقوم الثاني والنموذج .يضوعالمونائي،

اعتم أن إلى التنبه أوينبغي النهجيناد من لدىالي ما وضع أبداً يفـواضـيعمنمـالمعلميعني
صوبحاسوال التقليديةفي الورقية يعطيه.  رتها مما أفضل يعطي أن يقدر ال كتـابفالحاسوب أو جيد معلّم

فينمولذلك.  جيد ملياً التفكير المعرفة،اقةيطرلاالضروري واكتساب نقل في التكنولوجيا الستخدام ألفضل
أن العلم اللوجينوكتمع واالتا االاصمعلومات حولت ملتركت إالقننيز بنائها،لمعرفة المدحولتولى معلور

المقلنةداأنم إعرل عليصللحمساعدلىفة الصاتوللوهاول .نيرخآلاينمتعللممع

النهجينرشيليفيماو لهذين موجز وح الكثيردةلالستزا، الكتابات مراجعة هـذاةالمنشورةيمكن عن
تصميمو،)١١(الموضوع كيفية عن ملخصاً يتضمن الذي الثالث البنـائيالمرفق الـنهج باسـتخدام الـدروس

الموضوعي .والنهج
                                                            

)١١(Piaget, Jean, Psychologie et pédagogie, folio essais, 1969.  - Vrasidas, Caralambos, Constructivism versus 
,              d evaluation in distance educationimplications for interaction, course design, an: objectivism
 pdf.continuum/vrasidas/org.cait.www://http                             .                                                                                                         
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البنائيهلنا-١ ج

لولقي الحقيقة بأن البنائي وأنـهيستالنهج المتعلم، عن نمـاًالقـطانايفسـرهويبنيهـامنفصلة
وتجار االجتماعيةبهتصوراته البيئة وضمن السابقة فيهاثقاوالالذاتية يعيش التي معرفةفرعمالوأن،فية ةهي

وا متعددة هيلموضعية المفهـوم،.  معللمتاعلىمدتعتريةسيتفةيلعملجةينتمعاني هذا من تصـبحوانطالقاً
المع تشجعهديتقلممهمة بطريقة للمتعلم واإلرشاد الوسيلة اميبكرتىلعم وملخعرفته بنيـةفـيملتهاكااصة

موسعةمع .رفية

ايئنابلاجهالنويفترض معـرفتبىلعونرقادمينلتعلمأن فـمو،مهناء ذاتيـاً تعلمهـميسـتقلون
المعرفة على على.  وحصولهم بيئالمولذلك جعل النهج هذا أتباع من العلمين منمتعلة ممكن قدر أكبر على

واا ماوة،بارحللغنى بيتتهذا المتعددةئةيحه التفاعلية هذ. األوساط على المـتعلملااويعاب أن افتراضه نهج
ق شخص العلرداهو عن البحث والمملومعى الواقع،ارف،عات في صحيحاً ليس الطوهذا هذه غيرريوأن قة

التعلمعقادرة تقييم للمحلى يمكن ال يعرفعيث أن فييذلااملم غييعلمه محـددةابحال اًمـماتأهداف
.لألداء

ه تنهالذاويستهدف انابوكيرالتفيفالمتعلمتامهاريةنمج ال.  ةرفعملء بالمعرفةأمهتيولذلك نصاره
بل للمتعلم، الفكريةمليابالعالمسبقة والمهارات اإلدراكية يتعلمـوالعيمجأنالمعلّميفترضوال.  ت نطالب

ن الشيء والتماماً علىبمسيقفأنهكنيمفسه، سيلاةرفلمعاقاً كلتي وبنيها مجـاطالب، هـو يعرفـه لما
إتالعامةالمعرف هو يفعله وما الفا، للمتعلمحة المستقبللرص في معين مجال لسبر الضرورية المهارات .تنمية

كثرويعت باحثون مجافقد المالتعلوتعليملالي استخدام وخصاجيوتكنولأن تامولمعلااجيولوكنتوصاً،
الوحيدة،التصاالتاو األداة التيالتيهو البيئة تحقيق اعساتتتيح علـى االكتشـافمتعللـد طريـق عـن

بيئةالفهذه.  الموجه في القاعدة تكون أن يمكن بالمعلوماتنغتكنولوجيا فييية علالطاهاسيطر فاكتشاىلب
وظائ،ةالمعرف السو.  ةيافإضهيتوجاتأدووفوتُساندها الـاًجديةرورضرةطيهذه عملية فـلعتلمتابعة يم

الذينال البنائي المسيهج اعاعد ويساعلملم حيازتها، على أيتعلم منهإدارعلىضاًده المطلوبة األعمال .ة

يوعضوماللنهجا-٢

التطريس على الموضوعية التعلـعليمت في عملياً استخدم الذي الوحيد النهج نتاج وكانت و، متعلالـيم
تس اليعينحتى القرن فرضي. نعشريات مجموعة على تقوم ياوالموضوعية رفـةعملانأفياتلخيصهكنمت

ع مستقلة التجربتكون دةنينسااإلةن وأن اتعلمالمرو، عللحصوهو الطرائـقل باسـتخدام المعرفـة هذه ى
أنصارولذلك.  للعلمةيعوضومال عليشدد النهج تهذا أهديدحى ضـيمعلالتافد المـتعلمأنمناًويفترضون

يمألهلممعالىلعلخاءاعوهو .أن

الم النهج ميزات قدوضومن معىعلرتهوعي االبتدائيالتعامل التعليم ومراحل مالئمـاً، لـيس لكنه
نقا. امعيالجليمللتع هذويرى باليسالهأنهجالناد اعتمح الفروق مع المدلفرامل بـين يتـيحلمـين،عتية وال

البنى امعرفيالصياغة أهدعلىةكبلمرة الافشكل مسبقة الموضـوعياوأن،ديدتحتعليمية الـنهج في لمعلم
يتعل ما على والتعيسيطر والتعليم الطالب، يتبعانملمه للبيتركيلبعمال امـتمتيتيح تفكيـرعلم طريـق الك

ز من .هرفمعاةدايتمكنه
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ينبغيأي: هوسؤالوال النهجين التاتبامن في تتوقـتعلموالعليمعه المسـألة أن والجواب علـى؟ ف
و التعليم المرحلة النهعلمتعمر لمعظمها يصلح الجامعية فالمرحلة البنائي،م، االبتدائيةج لهـاوالمرحلة يصلح

المز أو الموضوعي النهجينجالنهج .بين

ال-هاء تكنولوسباميلعتتقييم واالتصجياتخدام االتالمعلومات

هذهالتصاالتواتالمعلوماياوجلونتكمادتخاسقتضيي في فـيأكـانءسوا،ايجولكنوتالاالستثمار
التجهيزاتأة،ياسألساةنيالب هـذهمأ،جياتوالبرمةرالمباشم وتحديث صيانة أم والطالب، المعلمين تدريب
والبرمجياتيتجهلا المي.زات على عبئاً أحياناً تكون قد االستثمارات المخصصةزوهذه تحّل،لتعليملانيات أو

أول أمام الثانية الدرجة أخرىويفي .ات

علمنلعلو تشجع أن يمكن التي االالعوامل هيفرامستثى األولويات بين وجعلها التكنولوجيا هذه ي
التعلهذهيةلافع في والتكنولوجيا وقدرتهاملتعاليم أدواتقتاالرعلى، تقدمه بما مقارنة والتعلم التعليم بجودة اء
التقليديةوجيالونكوت والتعلم التعليم .ت

دراسات أجريت الماضي، العقد والتعلديدةعوفي التعليم فعالية العن تكنولوجيا باستخدام علومـاتمم
ظاهراهرهاأشنمولعّل. واالتصاالت تناولت التي الملموسغقرالفاةلدراسة مراجعـة،)١٢(ير وتضـمنت

والعلتاعضوومبلقتعتثيةبحاسةدر٣٥٠منألكثر نتيجةخلوعد،بعنمعللتيم إلى وجودصت فـارقتنفي
بيكبيائصإح التكبعدنعلموالتعمليتعالينر لوجـهلونباستخدام وجهـاً التقليدي والتعليم المختلفة، .  وجيات

الدراسا الدراسة هذه في التواستبعدت تقولنكايت وجودت عدم أو عـددبوجود لقلـة .  وتسـاويهاهافائدة
توجدرالذههكنول مقأساسهتاسة إلى نتناراً عينـاتائة على أجريت متماثلة اختبارات في الطالب مـنج
الطالا بلب عن يدرسون يدرلطالواعدذين الذين الدرنوسب نمط واسفي نشـ.  لوجـهجهـاًة رويتـوالى

االدر وباسات موقع على الفكرةمويدع،)١٣(لحديثة للتأبقائلةالمعظمها القعن بمختلفاليم التكنولوجيا على ئم
بقليل أعلى أو معادلة فعالية المائة٥(+أشكالها الصـفوفالتعليمفعاليةمن) في تشـيرو. )١٤(ةيـديلقتالفي

العدا أن إلى أيضاً ميلدراسات ا-نيدرسمالند التعليم في خبرة لهم تكنولوجقتلممن باستخدام والتعليم ياليدي
واالتصااللعالم فعاليتهتسبامليتعالنأيرون-تومات في يعادل التكنولوجيا اخدام يرتشـو.  ديةليلتقالطرائق
بعضأىإلىخرأتاسادر االطالبن بايفضلون والمرونـة،لتعلم بالكلفة تتعلق ألسباب التكنولوجيا ستخدام

التعلميفضلوآخرين تاون ألسباب اآلتعلقلتقليدي مع وبالحصوبالتواصل ملخرين جواب .)١٥(شرباعلى

الذيو  توجيالنقد إلىهيمكن الهذه :ةاآلتينقاطالفييختصرساتدراه

                                                            
)١٢(Russell, T., "No significant difference phenomenon", Educational Technology & Society 3 (3) 1999,  

ISSN 1436-4522.                                                                                                                                                                                          

)١٣(nosignificantdifference/ca.nb.teleeducation.www://httpRussell, . T.

)١٤(,       a literature review: phenomenon" o significant differencen"The Ramage, Thomas, 
 html.ramage/2002html/docs/jist-e/electpub/au.edu.usq.www://http.                                                                                                         
 

)١٥(Diaz, David p. and Rayan B. Cartnal, Comparing student learning styles in an online distance learning class and an 
; campus class-equivalent onhtml.grslss/html_docs/LTS/~davidpdiaz/net.earthlink.home://http.                                                             
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هذه-١ ال،بالطالـهملعتيمامهسايقنكميامساسأعلى،ةارنلمقاعلىساتالدراتركّز طريقـةبـين
القائيقوالطرتقليديةلا النتائجةمة على بناء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا يحصـل) العالمات(على التـي

الطليهع الطا من كل في .ريقتينالب

و-٢ التكصومع يصلمتقدمتياتومسلىإاجيلونول لم التعفةيالبفعاًمهاتخداسة، بعـدميلي النضج .  إلى
والمعلمو النفالطالب بهذه العهد حديثي يكونون ما التجالةقافثكثيراً لديدة تاسـرامملايفـدعبلصأتتمي

لمويلا ييتعللية وال والتعلم، حلقلتاجذومناللزام أواضراًيدي .المعلميندىلصةخاوأخرىبطريقة

أ-٣ التتصاالتواالتامولعالمالوجيتكنوخدامتسانصاريؤكد والتعفي هوعليم التكنوأنلم يـاجولهـذه
التقليدية، الطريقة تمتلكها ال أخرى أبعاداً المسوخاتمتلك والبحث الحياة، مدى التعلم مسائل في عـنتقلصة

محلتوا،لمعرفةوالوماتمعال ال.  ذلكغيرورفةعملاعنثباحالدورىإليقتللماوردنول أنبقولونيوهم
ا ولمكمية يحوملاعلومات التي ستكعزعارف الطالب أقلنوليها أو إلـىمالسوهذه.  أكثر حقيقـة تحتاج ات

آثار لتظهر أطول زمنية قليلةفو.  اهفترة دراسات عالجت الواقع وبيالنقاهذهي نذيالـنمـيعلتمللنأتنط
تفونمتخديس مهلعأةبتمرتالاصتواالتاملوعملايالوجنوتكمهعلمي في التى وارات علىفكير حـلالقدرة
ومسال المعلوماتالائل، مكان تحديد على واسوتقدرة الباحثونهو–امهادتخقييمها يعتقد مهارات نومعلالموي
تعزيب التكنوإمكانية هذه باستخدام وتحسينها .)١٦(ايوجلزها

أثر-٤ دراسة بي)١٧(ةددعتمنبواجمنليمتعلايفايجولونلتكاهذهدامختساينبغي بعضـها ةنظريـتعلق
احصولال الموضوعي(عرفةلمعلى والنهج البنائي وبالفلسفة)النهج ونيتلقي(التربوية، ادوب،)يةئانبة علمملور
أيلعت( مساعدومي الحافزمنملتعوالم،)توجيهي وداخل(حيث مـعو،)يخارجي فرديـة،الروقفـلاالتالؤم

الةوالسيطر والتعلعلى الثقافيةوي،نعاوتالممتعلم، الدرا.  الحساسية بينت هتاسوقد في زيادةذاالقليلة الصدد
الطال وتتلاوب،حوافز ومعللحضيرهمزامهم، لاوحـاأللكـيفـو. يعالجمالعملاعلىمهقدرتينسحتل

عن التحدث ويستلزم النقاط، هذه مثل قياس مزياليصعب النهائي العملتقييم من .داً

السؤوق استبدال األفضل من يكون الالد ألغراض التكنولوجيا في االستثمار جدوى والـتعن معلتعليم
أت: رآخلاؤبس ظحت إللطالدائوالفرثأكمتقدأناوجيلنوكللتكنميوفري الدراساتب؟ عليه برهنت ما إن ذ
أناآلنىحت بلاهو وتاستخدامتعليم المعلومات أفكنولوجيا األقل على هو باالتصاالت حيـثمـنقليلضل
فيةلصمح ينظر لم إذا الطالب، القابلابجيإلابناوجلاعالمات غير األخرى .قياسللةية

تُجهذعمو بالمزاياكتاباتلاِمعا تالالخاصة تكتيحهتي واالمعجيانولوا اآلثـارتاللومات على صاالت
لهذهإليجا التالتكنولابية في وليعوجيا باستمرار،)٣و٢و١األطر(مللتعام هـذهوتتحسن اسـتخدامات على

ال في والالتكنولوجيا .لمتعتعليم

                                                            
)١٦(. , Wested2002, a review of findings from research The learning Return on our educational technology investment

pdf.learning_return/online_pubs/org.wested.www://http.                                                                                                                 

)١٧(, University of Georgia, cationbased edu-Evaluating what really matters in computerReeves, Tome, 
htm.reeves/cp/archives/au.edu.educationau.www://http                     .                                                                                                        
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اسزم-١اإلطار تختايا ادام الطالبتلمعلوماكنولوجيا ناحية من التعلم في واالتصاالت
 

ا- بين التفاعل والتعزيز وتذكرها؛لممعلطالب المعلومات فهم يسرع ين

-التالتكي أنماط مع متنوعة؛عتولمختلفةامعلف أنشطة طريق عن زيرها

الط- ياتعلّم التي بالسرعة ؛هاضلفلب

الطالب- يريدهما؛وانمكااليفتعلّم اللذين لوقت

التفخ- كلفة وزمض الطهننقل لب؛اعلى

المعلومات- تصفح على الطالب تيفتشجيع التي المعلومات وإيجاد وب حاجتمواقع ؛هناسب

ال- من الطالب التبحثتمكين المواد إليهاتايحيلتايةمليععن لتحقيـقماهتمارتثيوالتي،ج يريدها والتي ه،
العملءادأ في ؛أفضل

الطالبشت- تحملعجيع تلى بالنفس؛ملعمسؤولية الثقة وتحقيق الذاتي التعلم في والنجاح ه

معرفطت- اوير بتطلة الواالتصاماتوالمعلايجولونكالب مهنتهتفيدهسيتالت .حقاًالفي
_________

المؤلّف:المصدر .إعداد

 
ادستخازايام-٢اإلطار تكنولوجيا المعلمتلمعلوماام ناحية من التعليم في واالتصاالت

باست- مصادره تطوير من اختمكينه علىلمودام الموجودة وب؛الارد
تتيحهجمد- ما كل مع صوتيجوالتكنولالنص من افتراضية؛وصوا وحقائق ومخططات، رة
لالستالم- التكنولوجيا فيعءمة مكان؛يأوفيتوقأيمال
ا- بسجالإتاحة وتالحتفاظ إليسالاالنقاش فيهاتناد الطالب؛مقييتبةصخاالمناقشاتالمستقبالً
الطالب؛وت- من الجيدة للمشاركة نتيجة المعلم لدى رضا ليد
تترتبلقنتلافةلكريتوف- .بدريتالبرامجعلىالتي

_________
المؤلّف:المصدر .إعداد

ام-٣اإلطار تكنولوجيا استخدام التعليمالتاواالتصتلمعلومازايا إدارة في

الطا- لتقدم واآللي المستمر ؛لبالتقييم
الطالبا- لشؤون اآللية ؛لمتابعة
السخلتا- اراطب مع والمجتيع ؛عموماًمعألسرة
منخ- كثيرة جوانب على تترتب التي الكلفة التقليديلعتلافض ؛يم
التعليما- في وعلتاساتسالمؤنبيلتجانس محتوبليمية تناء طريقيميعلى .يسيينالرئمينلمعلاعن

_________
المؤلّف:المصدر .إعداد
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المعتا-٣الجدول الطريقة بين علىلتباين التقليديمدة التوال) الموضوعية(التعليم ائمقعليم
تكنولوجيا واالتصاالتالمعلى )البنائية(علومات

المعلومات تكنولوجيا على القائم
النبائي بالمعنى الموضوعي واالتصاالت بالمعنى   التقليدي

المتعلّم محوره المعلم تفاعلي محوره الصف تعليم  نشاط
مت نفسه هو وأحياناً الحقائق علممتعاون دائماً/إخبار المعلم عليم دور

أحياناً وعليم معاون دائماًمصغ ومتعلم الطالب دور
والتحقيق والسبر العالقات والحفظ الحقائق التعليم تركيز

للحقائق اكتشاف للحقائق مراكمة المعرفة مفهوم
الفهم نوعية كمي النجاح مؤشر

واألد والمكتسبات المعايير على اءبناء ونظم معايير على بناء التقييم
ــى إل والوصــول والتعــاون التواصــل

الذات عن والتعبير المعلومات
وتطبيقات تمارين التكنولوجيا استخدام

 Wested, 2002The learning return on our educational technology investment, a review of findings from research ,: المصـدر
pdf.learning_return/online_pubs/org.wested.www://http.                                                                                                                           

االآلا-واو جتماعيةثار

الدراسات بعض حـولبدأت األولية نتائجها الطـالباآلثـارتنشر السـتخدام تدواأاالجتماعيـة
واالتصاالت المعلومات ي.  تكنولوجيا ال الوقت بأن تقر الدراسات مبكرزوهذه قاطعـةاًال عملية نتائج لتقديم

التكنولوجيا هذه أثر االجتماعيةالفيحول الولك،فراداألفيوعالقات غالبيتها يلحـقىلـإريتشن ضـرر
مثل الطالالتواصلبمجاالت بين صداقات ليستقبلب،وبناء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثر بأن ول
ا أثر من المجتمعاتجلوونلتكأكبر استخدمتها التي األخرى العشرينيفيات واألبيتفقو.  القرن نـاءاآلبـاء

ف إيجابي أثر للحاسوب أن المنزلعلى دراسة.  ي مـدارسلاضعببالطنمةنيعلىعيترجأ)١٨(وتشير
واالتصاالتالم المعلومات بتكنولوجيا معدلألىإايالرتسأفيجهزة أعلى المنـزلحالدامخستالن في اسوب
اكان)يومياًدقيقة٤٠بمعدل( ثم ومن المسائل، حل ذلك ويلي للتسلية، ثم ومن الكتابة، فـيألعمال لبحـث

والوتاوملعمعناإلنترنت .لقتسملاملعتالراًيخوأ،ةسلارمالتواصل

كـانواتعيو وإن واالقتصـادية، االجتماعية الحياة في كبيراً أثراً خصوصاً لإلنترنت أن الدارسون قد
السلبية أو اإليجابية حيث من األثر هذا طبيعة على يتفقون عزلـة.  ال تسـبب اإلنترنـت إن يقول فالبعض

طويلـةاجتم لسـاعات يسـتخدمونها الذين لدى وخاصة الحقيقة، االجتماعية الصالت وتقطع هـمف،)١٩(اعية
شا طريق عن العالم إلى يراسـلشاموصولون حواسيبهم، ويقيوت يعرفـونهم، ال أناسـاً عالقـاتنومـن

ال تحـرر إذ أفضـل، اجتماعية عالقات تبني اإلنترنت إن يقول اآلخر والبعض معهم؛ مـنافتراضية نـاس
                                                            

)١٨(Fluck, Andrew E., "Social effects of new technology in education", Journal of Information Technology Impact,  
Vol. 2, No. 2, 2001, pp. 43-54.                                                                                                                                                                    

)١٩(Kraut, Robert and Vicki Lundmark, "Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and 
,                                                          1031-1017, 1998, September 9, No 53. , VolAmerican Psychologist, "being?-psychological well
 html.5391017amp/amp/journals/org.apa.www://http                                                              .                                                         
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أخرى ظروف أي أو المرض يفرضها التي العزلة أو الجغرافية تتـيح.  القيود اإلنترنـت أن هؤالء ويرى
نفسهاللناس والمصالح االهتمامات لها مجموعات إلى مزايـا.  االنضمام إلـى تسـتند التي الحجج أن غير

الحا يسـتخدمون الناس ألن للمشكلة، حالً تقدم ال وحدها مختلفـة،التكنولوجيا بطرائـق واإلنترنـت سـوب
مختلفة واألحا.  وألغراض اإللكترونـي البريـد طريـق عن باآلخرين لالتصال الحاسوب يـثدواستخدام

بيـنهم؛ التفاعـل وتسهيل األصدقاء عدد وزيادة االجتماعي للتواصل التكنولوجيا استخدام فائدة يعزز الكتابية
أشخاص بين االتصال كلفة تخفيض في شاسعةويساهم جغرافية مسافات أن.  تفصلهم ذلـك كل إلى ويضاف

الناس تساعد معلومات على والحصول مواقع إلى النفاذ تتيح أوقـاتهممتىلعاإلنترنت اسـتخدم.  ضية وإذا
ألثـر ممـاثالً الحالـة هـذه في االجتماعي األثر فيكون المعلومات، على والحصول للتسلية اإلنترنت الناس

الذي الجسدي،التلفزيون والكسل التسلية بين تتراوح وسيئات، حسنات االجتمـاعيله التفاعل من يحد الذي
األسرة أفراد مع الفعلي الحضور زمن ويقصر اآلخرين، مع الشخصي .والتواجه

المتحـدة الواليات مثل استخدامها، يكثر حيث البلدان في اإلنترنت استخدام أن إلى الدراسات وتشير
ودو التاألمريكية على يتركز وأوروبا، ووال اآلخرين، مع الههصل ألثر مشابهاً اإلنترنت أثر يصبح . فتانا

ال انخراطـاً الجماعات تلك إلفراد التكنولوجيا هذه فتتيح أحياناً، ثقافياً أو جغرافياً المعزولة الجماعات في أما
كبيرة فرصة لهم وتقدم إليه ينتمون الذين المجتمع حياة في له والتعرسابق أنفسهم عن بثقافـاتهميـفللتعبير

الوطنيةهوآرائ الحدود عبر إيجابياً.  م التكنولوجيا لهذه االجتماعي األثر يكون .وبذلك

ال أسلبيةالأوةجابيياإلبانوجوتتوقف قوة على النـاسضولإلنترنت يسـتطيع التـي العالقات عف
فيما القاف.  بينهمبناءها بكثرةلعالقات تتسم إلـىطفواوعرهاعمشاةقوو،صالتهاوية واالنتماء وواجباتها، ها

المسافة؛ وقرب مشترك، اللعالقوااهتمام وتهحيبسطتتسميفةعضات إلـىفضعا االنتمـاء وعـدم صالتها
مشترك م.  اهتمام النمطان فالعاللانوهذان االجتماعي؛ الدعم لإلنسان يقدمان تقيالقاتعالققات ساالنـوية

اإلج تسالذسينفالهادمن وتمشاغلهببي اجتماعقالحياة حياة إلى ولضأفيةود عموماًالتقاالعلا؛ تفيد ضعيفة
الاتلمعلومااىلعلوصحلافي ايلتي علصحلمكن المحيطة،اهيول المصادر يتلاعسانلاومن معظممة قون

من االجتماعي اتلافالخىلعو. يةقوتقاالعهمبطهمربتينلذاالدعم أبملفاعل عـنحواشر التفاعـل تى
فرص اإلنترنت تقدم الهاتف، لطريق التفااً بعـدماعيالجتعل من تخدمونيسـاسفالنـ. اتفاالمسـبالرغم

غالباًاإلنترن للتفاعلأيضاًتقدمو،ةيمقدقاتالعىلعلحفاظلت عالقات،فرصاً موبناء غالباً مطنلـانتكون
.الضعيف

أيلوألاتاساردلاضعبتنيبدقو يسـتخدمونهاة ال والذين اإلنترنت يستخدمون الذين بين فرق ال ن
المسأفي اآلخريلة مع منتواصل واألن دهل اإلنترنت تخلق ال وهكذا حسـبماابـرغالمنوالًاألصدقاء، ء،
الزمنقداعتُ من األصحابلفترة من دول وإنما ،.

الدراساتولعل قليالًهذه للتأك،تسرعت يلزم أطول وقتاً اإلنترنـتألن أثـر من قـاتلعالافـيد
الدراساتماعاالج هذه أن يبدو ال وقت وهو االعتية، في أخذته إلـىار،تبقد العالقـاتإضـافة عبـرأن

الاإلنتر العالتعننت نمط من عالقات بالضرورة اي منةنياسنإلقات لها اًبـناجكرتاذإاذه،ةنفسيئجتانبما
العالقاقمععوضوم تتطهذه التي معت والتور عواملاتسيالزمن فيها تصغيهم ضـحاًاوبعـداًخـذأرة
استخدا.  المستمرمهااكربت إمكان الصعيد هذا على بالذكر الجدير أن اإلنتغير قائمـة،زيلتعزرنتم عالقات

البري كان دور اوهو مدياعلد فاريؤديه منهمينبقع الجغرافـياونـعلاموهـفموانتفـاءةعرسلاثيحا ن
والتخاطبالثا للتراسل .بت
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او تكنولوجيا يمكصتوااللمعلوماتاستخدام أناالت قـدعامتجاداعبأتاذتايلاكشإىلإودقين يـة،
آتمت وخصوصاًلىإاهارثد التعليم، مجال في العاملين أو الحـاليالمعلّمين هـذهيذالـالجيـل تشـكل ال
المسائلو.  هثقافتنمزءاًجاولوجينكتال لهكويأننيمكالتيمن آثن مسألةجتماعياارا الة اتمعلومـتقاسـم
استخفةرعالمو بالثقةداوإعادة ترتبط مسألة وهي النهائيوماتلومعالدرمصفيةثق(مها، استعمالها في ،)ثقة

ايترمجردمزجاووتت ويملز والمعرفة، طريعابناؤهنكمعلومات اإللكترونـنيبلمزجاقن التفاعل يأدوات
ال؛)٢٠(راشبمالءللقاوا انكفاء حيزوالشخصيةيةهنمالةهويومسألة على التكنولوجيا هذه استحوذت بيـركلمن
إلىنم فأدت المهني، فيعملهم اوارأدانكفاء ستفهذو. اعيةمالجتهم مسألة تره نيبـاتقالعلايفراًيغض
مثلرسةدلماوسردملا استعمال مقاومة األولى المرحلة في يلقى قد تلتحسـتيالاجيلونوتكالههذوالمجتمع،
الساحم ملك كانت .سمدارة

السلبية اآلثار بعض بوتعود المجتمعات عهد المعلوماتتكنولوجقافةثلحداثة ولكـنالت،واالتصـايا
مختلفردةمعجتملكل الحيالةفعل االجتماعية القضايا هداتخاساهثيريتيمجمل اذم ومنلوجنوتكله هنـايا،

دراس ضرورة بتأتي المتعلقة تلك وخاصة اإلشكاليات هذه تجربـةاعتبـاروعدمين،تعلموالمعلمينملاة أن
هيتقملاولالد الوحيدة" ةبرالتج"دمة استخدام.  المرجعية هو ولـيسفضـأملعالبناءيالوجتكنوالوالهدف ل

استخدامها لمجرد .استخدامها

أمر، من يكن لهبلسلاراثآلاليستومهما التكنولذية يستيشبايوجه بكيفية،هزتجاوليحء ترتبط وهي
الوسبجيانولوكالتخدماتميتقد اآلليات فهم على يعتمد حلّها لها، المستهلك هـتتيلاستخدام عبرهـا ذهؤثر
والنفسياعلىاجيلوكنوالت االجتماعي ينتلذامعتلمجافةقاثمنضدفرالأللسلوك إليهمي اون ئـةيبلوضـمن
ألاعال .اًضيمية

                                                            
)٢٠(Walsham, Geoff, Making a world of difference: IT in global context; Wiley, 2001.
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اإلسكوافيكنةمالمولوالحلاتالقدراءبن-لثاًاث بلدان

ا الطالبعلى تزويد في دوراً تمارس أن التعليمية عالقدربلمؤسسات االىلة طوال وقيادتهميحلتعلم اة
أنفسه عن والرضا النجاح صالحمإلى مواطنين مجتمنتجينماالًمعوينباعتبارهم المعرفةفي .ع

لوضبجمولاابسباأل-فأل خايدجدةتيجيارتاسعة معلوالتمليالتعبصةة

البدق اءبل األبذكر للمسباب النظرعضووجبة بغض وحتى والتعلم، بالتعليم خاصة جديدة استراتيجية
ال من يكون قد واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا المعروفبالتذكيرفيدمعن أإ: القول نبـؤتللةريقطضلفن

قراءةبستقمبال هي ذعلاءنوب. رضاحال توجهاتل مكلى من هاماً حيزاً التالية النقاط تشكل وضـعغوس، ات
خاصة جديدة والتبااستراتيجية :لمعلتعليم

الدلمتزاياعتماداال-١ رأ: رفةمععلى من حاليا المال رأس معظم الماالسيتكون أمثلة.  يمعرفل وهناك
اقتصاد ذات قريب عهد حتى كانت دول عن قـائمعديدة قـوي اقتصاد ذات حالياً وأصبحت متخلف، تقليدي

المعرفة .على

عمل-٢ أن:متعلالويمتعلاليةتغيير مووكيينبغي التعليم علىلالمتعلمنحوجهاًن القدرة تقاللاالسـمنحه
اعلىصولحاليف مدى التعلم متابعة من وتمكينه تتصالوااتمالمعلوجياوفتكنول.  حياةلالمعرفة، قـوداالت

تغييميلعتلاالمؤسساتوالمدارس إلى بـالمحيطتهبنيرية وارتباطها القريـباا وهـذولخـارجي، هالبعيـد،
في هي تحولحاالمؤسسات مكانلة يـومهممن معظم والمعلمون الطالب فيه ويمضي المعلم محوره مغلق

تعإلى .لطالبامحورهمفتوحملمركز

اعو-٣ تغي: ميعللتلمة التعليم إلىيشهد الجديدة النظرة سببها جذرية ا،رفةالمعرات إلـىيدةجدلوالنظرة
المخت واألنماطألف العالم، في القائمة افدةيلجدانظمة والتعـاريفلي والمعاني العالم، عبر والتواصل تفاعل
لعايالجد الناومل،عالملدة السلاطبضيفديدةجلهج وينكازيادة وتكنهتيبرتـواألطفـالةيـاعرة، ولوجيـام،

بمصاالواالتاتمعلوملا قويةمهالات إمكانات .ن

صناعالتعليمال-٤ أصبح االفتراضية: ةذي والمدارس الجامعات عدد في المطّرد ىعلـدليلهوالتزايد
وكبلطلاادديوازاهحجان الدركذلعليها، حال الملاوسوهي التدريبية تنتشـرتيواد علـىةربكثـأخذت

كبالعمهفهذ.  الشبكة سوقاً تكون التسهةريليات بسبب بسرعة تقدمهاتاليتنمو وكذلكالتي وأسرهم، للطالب
ا على المتزايد فيلاالعتماد والقتامعرفة عملعصاد يريدونيلذارفةمعالالى فردازين أفمهصة العمـل وي

عملهمقرتلا في السوق.  ي هذه أموستكون اكن وأهمهاألبر قعتوقوي.  سواق تبلـغ اأن سـوق ملعتلـيمـة
دوالب٢٣يإللكترونا عاليون في سو،)٢١(٢٠٠٤مر بتعليمقوهي واالتصـاالتيجونولتكبدأت المعلومات ا
أخرىنكلو أيضاًهايبنصنيكوسمواد دف.  كبيراً السوق لهذه تعطي قد التي العوامل تصـميمراًكبيعاًومن

الموقع، حسب تقدحالتعليم بوردلاميث .بطاللالغةس

تثبيتنلتكاالتطورهمويسا في وينشئاولوجي انكيالعولمة المفـاهيمات مـن الكثير تقلب فتراضية
القائمة إوتوالهياكل إلى النظرعدفع الماضي،.  اهنميرالكثيفادة أوتناكففي ملكـاًةعـماجلاالمدرسـة

اإلدمللمجت سيطرة إلمكانية تخضع وكانت إليه، تنتمي الذي مفـاهيملالسياسيةةراع وفـرض المجتمـع، هذا

                                                            
)٢١(pdf.IDC-The_Worldwide_Corporate_eLearning_Market/company/com.cerint.www://http.
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بثت خاصة هذو. تهقافعليمية بدأت أعوام، عدة أوهمنذ بالمدرسـة،لتتحوغةصيلاالصورة يعرف ما بظهور
االفتراضية الجامعة التع،أو والتدريبيةميلوالدروس اإلتسابية انبثقت.  نترنتخدام والجامعات المدارس وهذه

جاءت أو معروفة، تعليمية مؤسسات الندماججنتيمن جامعاتبينيافتراضة أن. عدة يمنع ما هناك وليس
جامعات جامعةيضارتفاتنشأ إلى انتماء دون االعتـرفموجودةة مشكلة إالّ هـذفايزيائياً، مثـل هبشـهادة

وهيا تلقهحالًستلقىكلةشملجامعات، لم بأما. إن منتشرة فهي والتدريبية التعليمية والمواد ثـرة،كالدروس
با انتشارها يرتبط فيزياجموةسسؤمبةرورلضوال إنشاءاًئيودة بمجرد بل مـنوم، مجموعـة وتأمين وب قع

امالمعل أو للتفلين وااعمدربين الطالب مع ذلك.  ينبردتلمل يسينأوخالصة بكـلنرالتعليم فعلية عولمة حو
أكيمام المجتمعويكنن على إيجابية أو سلبية وآثار ذيول من لذلك اقتن الضعيفة لتلااًيداصات هذهلتدخمي

أو دخولإمبنيكونلالسوق استعماراًستو.  هاكانها التعليم عولمة نوعكون عنمن علطجديد تأثيرها ىريق
الهادحأ الثقةمالمكونات الخصوصية للمجتمعاتيفافي التة إلى .ةعدديوافتقارها

الإض القطاعين إشراك الضروري من ذلك، إلى هـذينافة ألن والتأهيـل، التعليم في واألهلي خاص
ب يتمتعان إلـىمالقطاعين تؤدي تنافسية وبقدرة السوق، متطلبات مواكبة لهما تتيح بنوعيـةاالرونة رتقـاء

.التعليم

االسدااأله-ءبا قيقهاتحلواجبااتيجيةترف

األهد ألافتنبثق ينبغي تعلييالتي استراتيجية تحققهايةمة اأن إلـىسألمن والداعيـة المستجدة باب
االستراتيجية هذه مثل األهداف.  وضع هذه أهم يلي .وفيما

ةتعليميالدافهاأل-١

أت التهدتغير والعلاف المتعليم هاتـان فيهـا تجـري التي بالبيئة الخاصة الحاجات .  انتـليعمحسب
لم إةظالحويكفي العودة التعليمىلذلك والبيئـةاينتاهـنيبـةقعالالتكتشفحيثعلمالتوتاريخ لعمليتـين
ارقلاففي.  )٢٢(المحيطة التعليمن أهداف كانت قطموليتأهونحجهةمولماضي في للعمل حكوميةاعظفين ات

األميةوةفتلمخ مكافحة مـوظفين،نحو تأهيـل في أهدافه من شيئا حقق قد المرحلة تلك في التعليم كان وإذا
الحكومية، القطاعات في بـينللعمل وخاصـة جداً، مرتفعة فبقيت األمية، مكافحة في نفسه النجاح يحقق فلم

المدن في منها انتشاراً أكثر األمية حيث األرياف في وكذلك .النساء

أن ينبغي الحالية تتكيفتلواألهداف وأن المعرفة، على بكثافة يعتمد الذي الحالي االقتصاد حاجات بي
بخ تسير التي العولمة بيئة عكسهمع باإلمكان يكون لن متسارعة .طى

هذه حددتاوإزاء رعتاسردلصورة، والثقافةهاات والعلم للتربية المتحدة األمم ) وسـكاليون(منظمة
للتعليمةأربع أساسية مفهض)٢٣(أعمدة التعلومن الشاملينيم والتعلم :يهم

عرفة؛ملابساتكالمعلتال)أ(

خارجي؛لاالمعالعمتفاعلللتعلملا)ب(

                                                            
نبيل،)٢٢( المعلوماتلا"علي، وعصر العربية في"ثقافة المعرفة: ، العددعالم الثاني٢٦٥، كانون .٢٠٠١يناير/،

)٢٣(First -, UNESCO Task Force on Education for the Twentythe treasure within: Learning).  1996(Delors, Jacques 
Century, /delors/org.unesco.www://http.                                                                                                                                                     
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اآلخشيتعاللتعلملا)ج( احترانيرمع والتعدديمضمن ؛ةالقيم

لكذلاطويرتلتعلملا)د( علىييات قادراً المرء ةليتقالسـاالمـنقـدرأكبربـالعملكون
الشخصي .ةوالمسؤولية

اوه األعمدة اتفاقربألذه موضوع هي التي وضمنييلماععة، مض، لتواكب العصـر،اغيرتعت ت
واالتويمك المعلومات لتكنولوجيا تأتاالصن فيسن ).٤اإلطار(تثبيتهااهم

د هي األولى إغفالهما، يمكن ال مسألتان هناك التاريخ، من الحقبة هذه أوفي يفالمصلحةصحابور
الافهمو،ميلالتع عحملقوة التركيـز هـي والثانيـة يطلب؛ وما يعلّم ما بين التوفيق تتيح التي وردلـىركة

تطويرعباتلجامعاا في الرئيسية المؤسسات تالةعرفلماتبارها فقـطامعاتجتمبهاطرتبتي تكون فال لتعلم،
لآل حتة العاليةموليد الشهادات .لة

واالمعلومكنولوجيات-٤اإلطار وتحقيقالتصاالات األربعةت التعليم أعمدة

أهدامولعملاكنولوجياتدعتسا تحقيق على واالتصاالت اليونسـات دراسـات صاغتها التي األربعة التعليم وكف
اآلتي النحو على :وذلك

التعللا)أ( اكم استخدكّميثيح: عرفةلمتساب فينكتلامان :ولوجيا

كتشاف؛اةيلمعباعتبارهملعتلا-
ال- بيتعلم المعلوتمييز المفيدن الوةمات ؛دةمفيغير
لتحقاملوعالمخدامستايفيةك- الت ؛تيااغيق
ا- الميقيلذالتعليم إلى والديمطنواود .راطيةقة

لا)ب( مللتعلم الاعالعتفاعل أهميةزتثيح:خارجيلم بطريقةونكتلاداد تستخدم عندما لدمفيلوجيا الوصـولمانضة
:إلى

للمحيإ- أفضل الخارجي؛طدراك
نقلهتاراهم- موعايمكن ل؛ملعاعقابر
التجالقدرة- وعلى .بداعاإلديد

ايتعاللعلمالت)ج( مع والتعددتاحنضمنيآلخرش القيم التتيثح: يةرام هذه :ياجولنوتكيح

علومات؛الممساقت-
خرين؛آلااكتشاف-
ب- تحقيالعمل أهدافغية  .مشتركةق

لا)د( التلتعلم لكيذطوير علىيات قادراً المرء والمسؤليتقالساالمندرقأكبربالعملكون حيـثة الشخصـية ولية
لتكنولوجيكيم فمعالان تساهم أن واالتصاالت :يلومات

األساسدلامعد- وهولعتلليور وال: يم والحكم التقدير على والقدرة التفكير حرية الناس خيـلتوالعورشمنح
بحيات التحكم على قادرين بقائهم مع مواهبهم لتنمية إليه يحتاجون الملقاباوتوجهيهمهالذي ؛مكندر

ف- للمواتقديم لفهرص التغيراتطنين افم والتكلي ميمجتمع ها؛عف

والفموالنتسهيل- .الجتماعياعلالتفاردي
__________

Formal and Lifelong, -Woolley, Madeleine and Di Booker, ICT and Systerm of Education, Formal, Non:المصــدر
pdf/debooker/7conf/conference/aceid/education/org.unescobkk.www://http.                                                                                 
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عال-٢ والثصيالخصولىحفاظ فةقاة

ا ذلك اللميشمل واتاعنى وغيرهالتريخي والسلوكي والقيمي واللغوي المعلومـات.  راثي فتكنولوجيـا
اخترقتتالتواالتصاال الحتتيدول،للوطنيةلاالحدودي الخارجية لتتللشركات الجراخـليمعسويق قـد ي،

هوية يحمل أو هوية إللاوىالقيحمل تنتمي الشركاتهيهاتي ينبغيهذوه.  ذه تعلـيماتههواجممسألة بتقديم
أ وتوعية وجودة، نوعاً هطورةخبيةربعالةثقافالءبنامنافس بال وتعلم تعليم لعمليات .يةواالنقياد

االو باهتينبغي العللمام بربغة حامالًتعاية مشتركةفللمعربارها وأداة أبنـلة بين مجتمـعلااءلتواصل
اللاف.  الواحد التلغة المأركايشي توليد في البناؤها عـن تعبـر مفردات إلى لالفتقار تتعرض يمهمفـاعرفة

األخرىاتستنبطهالتياتحاطلصملوا غيـر.  للغات كلمـات اسـتعمال إلـى ذلك يؤدي كثيرة، أحيان وفي
تض نقلبرمفهومة باللغـةباللغتماماالهو. لمعرفةاعملية خـاص اهتمـام مع يترافق أن ينبغي اتالعربية

مصدربيةألجنا والمعلوماتباعتبارها للمعرفة .اً

أية تعنى أن أيضاً وذلكماالمعلوةثقافبملعتوالليمعلتلةربيعيجيةاتاستروينبغي لقيمـياالمعنىبـت
والمبـادر المعلومـات، وتقاسم المقدمة، المعلومات في والشفافية الدقة توخي بذلك ويقصد فـيةوالسلوكي،

عنها ال.  البحث تميبرعفالنصوص الحديثة واية الحشو، إلى عموماً ين،مـاألريـغلقالنو،نوالظ،بيتقرلل
الكااءشواإلن ال المعرفـو.  يملوصفي عمـال تكـوين في المسألة لهذه التنبه بمكان األهمية مجتمـعوةمن
.وماتلالمع

تلصناسيسالتأ-٣ يةعربعليمعة

باستمرار، التعليم صناعة سوق قبـعلجـاماتويينمسلاعلىتنمو ومـا الجـي دريبتـوال،يعمال
أيمتال بعض.  اًضخصص بدأت العالجامعافقد بربت اإلنترنت،ودرمديتقية على مباشرة تبـدأكلذوكـس

باستلاعقاوالمبعض التعليم كلعربية جامعا.  المتاحةالمتعددةالوسائطخدام أن تأخذالعيةافتراضتغير مية
السوقمدةيتزامحصة لتدرن تكنولاتذليستعيضاومسيالعربية واعجيةوطبيعة تدرسـهاكـميلية، أن ن

عربيةاج معاهد أو تمتدألةسموهذه.  معات التعقد قإلى ما الليم مواضيع إلى وبسهولة الجامعي ،بريتـدبل
مابك يقل الخارجيذلعلىتبرتد العالم مع التفاعل في صعوبة من .ك

الال-٤ فيعلبحث والتربوي والتمسمي التعليم ملعألة

العلمية البحوث العالفتسير تسمحربسوحنقدمتملامي البشري الذهن لعمل عمليـاتبجعـلآليات
مثاليالتعليم وضع في البحوث.  والتعلم هذه مثل تدرج أن الصعب الـدولومن مثـل دول أولويات ضمن

و إلالعربية، يجوز ال سبعولوهالهماكن إيلى بـاحثينادعل ايـنولوجتكضرفـوت.  المجـالاذهـيفـد
عامولعملا جديدة تحديات كذلك واالتصاالت الطمىلت والستوى انرائق هـذه.  بويةلترهج اسـتخدام فمجرد

إل يؤدي لن مايجابيإجائنتىالتكنولوجيا بالوسة بحوث تجر الثقافيـةلئالم البيئـة ضـمن المناسبة واآلليات
ولومطالةيوالمعرف تهيئتها، تاب في تساهم الجوانـبةيـملعتلواةعليميتلافادألهاقيقحلتي فـي وكـذلك ،

للمـدرس، وكـذلك ضـمنها، يتحـرك التي والبيئة للطالب التكنولوجيا هذه تخلقها التي والنفسية االجتماعية
والطالب المدرس بين التكنولوجيا هذه تفرضها التي الجديدة .والعالقة
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الر اسغوعلى من المالملارقراتم ضهابعيأخذت،الاصتالواالمعلوماتجياونولكتقاتيبطتلةرئيسيح
يطراًداعبأ الذي السريع التقدم مع الأخرى على أوهو. اتكنولوجيأ جديـدة تطبيقـات يتيح التقدم يعطـيذا
جبعأ القائمةقاتطبيللةيدداداً أية. اهنفست في تعديالت إجراء إلى باستمرار يدعو جهـةاوملةيجيتارتساوهذا
االستراتيجية.راتيلتغاهذه هذه توضع أن ينبغي بالديناميـة،عةبسرولذلك تتحلّى وأن تنفـوقصوى، ذأن

أداء .نفيذهاتويراقب

المعلوماتيجاتسترالالعاماءبنال-مجي تكنولوجيا استخدام فيواالية التعليمتصاالت

التكهتستخدم القمولوجيانذه ثمانينات مطلع أريشلعارننذ في مـاتعليلعمان غالبـاً محـدودة مية
المدرس لمساعدة أداة التكنولوجيا فيها دول.  تكون أنقدمتلدوانهبيمنوة،كثيرواعتقدت مـنضلغرامة،

هلاهذهاستخدام الطجردموتكنولوجيا مبااستخدامهاىلعبالتعليم جزءاً ذلك التأهيعتبار تن الـذي قـومل
ا المتعبه تحضير في التعليمية هـذه. يالمهنللعملنلميلمؤسسات أن إلـى تنبهـت كثيـرة دوالً أن غيـر

أبع تتيح تاالتكنولوجيا لم جديدة التمعلااههدعداً تبنييليمعاهد فأخذت التكنولوجيادامخالستتاييجاستراتة، هذه
إقادت الحاالت بعض التعليميةلفي للعملية جديد تصور منذ.  ى التوجه هذا تسـعيناموبدأ لقـرناتطلـع

هياكلعشرين،ال من يتطلّبه ما حول قائماً الجدل زال للتعلييدجياتوآلوما .تعلملوامدة

تزال العرملتعلياتاسسلمؤاوال يتوقفبية واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا من متأخر موقع في ية
عنداغ اقلباً أدومجرد اتناء هذه منظات الواقع في مجسداً لمجـردجلوتكنولاذههـامتخداسورلتكنولوجيا يـا

وت تربوية أهداف مع ذلك يترافق أن دون او. ةيمعلياستخدامها اسـتخدامبهنلتاوريرلضمن يكـون ال حتى
ال وإنمللاًسيتكركنولوجياتهذه اسـتخداملف.ألماماحونللتحركةادأاماضي، الطـالب تعلـيم المطلوب يس

م تمكينهم وإنما المهاراانالتكنولوجيا على علىلحصول بالتكنولوجيا لالستعانة الضرورية لاكالمشـلحت
وإبداعيةبط مبتكرة .ريقة

سياو كيةجراتيتاسأيةقفي مساحة تتاح أن ينبغي والتعلم، للتعليم تمـاوعلمالنولوجياتكلبيرةجديدة
استخدامهاتواالتصاال وطرائق أنماط تُحدد االستر.  وأن ينبغييجيتافهذه ملقطنتأنة اسـتخدظونمن مار

بيكنولوجالت تحوياا على تساعد أداة التلمعلالعتبارها إيليمعية المعلم مركزية من مركزية المتعللى كلة مع م،
المنظور هذا يستلزم أن يمكن التكنولوهذلماداستخماطأنمنما .ايجه

واالمالمعلواكنولوجيت-١ لمتعوميعلتةأداصاالتتات

تكنولوجيا تكون أن أيمكن واالتصاالت للـتعماةدالمعلومات وتعزيز اللمساعدة حـل تمـارينفـي
ال عن والبحث المحاكاة، وماتلومعواختبارات وصيامعلت، األجنبية، ذلـارتقلاغةاللغات وغيـر كمـا.  كير

الد نمط من منفصلة دروس بواسطة مستقل تعلم أداة تكون أن والسوريمكن اإلنترنت على سردامالمباشرة
ينبغي.  راضيةتالفامعاتجاالو الغاية، مجمتصمنأولهذه هذم التكنولوجيـةشطناألهل هذه يستثمر ابأسلوب

وذهوأدوات المتعددة، الوسائط وخصوصاً بالكامل، البنـائيرائطسبحلكا النهجين بين تتراوح التي التعلم ق
 .والموضوعي



 

 

-٣٤-

واالمعلومالاكنولوجيت-٢ تواصلاأدتصاالتات ة

شبكتكو ضمن للتواصل أداة التكنولوجيا هذه مؤسساان بةتعليميتت محشبكاتترتبط ليـةأخـرى
بالتعلموإقل وتسمح وعالمية، بينصوبالتوايمية وبـينمـمعللوانلمتعلميال وبـمأنفسـهينالمتعلمـين بطر،

 .عمبالمجتةلتعليمياةرسألا

واالمالمعلواكنولوجيت-٣ أتات ةردالإلداةصاالت

بكتك لإلدارة أداة التكنولوجيا هذه امتعلللمـهحتيتاملون الميـة،يلتعلوالمؤسسـة يمـلعوالبحـث
القرار واتخاذ .والتعليمي،

كلفو تأخذي أن ينبغي العااالاألحوال الحسبان في التاليينمليستراتيجية :ن

الت)أ( والجودة تتيبالمعنى:تعلمعليم تكنولالذي احه ميثحت،الاصتالاوعلوماتلموجيا ارقديكون
ج المعرفي أجمنواحداًنباًاالكسب تتمثلخوانب عةردمقيفرى لهـا،جاومىلأكبر حل وإيجاد المسائل هة

علىقوالم العملدرة على والمقدرة الذاتي، وممكذلروغيجماعيالالتعلم مـنا متفرقـة أماكن في ذكره رد
 ؛لدراسةاهذه

يضمن: المساواة)ب( اوصولبحيث منهـاهذه ويسـتفيدون فيستخدمونها الجميع، إلى .  لتكنولوجيا
نسبكادقف اإلناثتهانت تكنولوجيافبين استغالل الضروري ومن الذكور، بين نسبتها ضعف العربي العالم ي

لصتالاوتاالمعلوم منالةهجواماالت الياضقكثير التقا التكنولوجيات فيها تنجح لم التي والتعلم  .ليديةتعليم

واحاع-٥إلطارا ورمددلم الجديدةالمدرسةمنظور: حدةاسة

صياجر مت لنغة قبلم٢٠٢٠ةسرمدظور شبكةجمن في المدرسين كبار من نيـةلبريطاارسالمـدامنموعة
يلييمو بما سماته تلخيص :كن

مهسةرلمدا- تعلجزءوهيتعلمزكري شبكات ؛رسةمدعشرينىلإمسخنمطربتممن

عالنمزءاًجنوستكاتكبالشضلفأ- للمدممجموعة العااية في م؛لرس

امتدس- المنزل لشبايكون إكداً االنتماء األسر وستختار التعلم شدعىلة وتكابة مـنعامة بكاتشـخاصـة
الشبكة؛عليمالت على المباشرة

طالب- لكل تعلسيكون فرديةيخطة تعلّم في التأثير من وسيتمكن معين؛خاصة، عمر من بدءاً مه

الحالييتنظلاضمور- منسللمدرم العددثحية وفصسادرأيام السهلوة ة؛يونا

ايلوجوتكندامخاست- باعواالتصاالماتومعللا أرتبات لداةها وطريقةإدارة ااسيةأسلمعلم بها فيباللطيتعلم
وزمان؛ مكان أي

مراكز- االستضطلع بدلمتعلم األعمباالرئيسيالمزودورحلية مجاالت في عـاتتملمجلفةللمختالالتدريب
؛ليةالدومابوريةنالوطوةلمحليا

زوالإ- بالمكان العمرية؛ينحدود والفئات المدارس أنماط على القائم المدرسي التقسيم
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)تابع(٥اإلطار

مرت- اللمعلتالزاكبعية اص؛لخقطاع

مرانلعاملواسيكون- ومهنييمالتعلكزفي اخأساتذة من فين متطوعين أو جزئياً يعملون مختلفة، تصاصات
المراكز؛ هذه

المعلّمينتضمنسيت- ووظائفمعلةاسدردريب وسـيكولاوالجهـازدماغلابنية المعرفـةيجولعصـبي، ا
الوجد والذكاء  .لتفكيراتارمهاوملعالتوأنواع،نياواإلدراك،

___________
developing organization and management structure in : Leading and managing the future schoolen, Walsh, K:المصـدر

, secondary schoolsdoc.kwalsh-fs-randd/2image/mediastore/uk.org.ncsl.www://http                                                              .    

اإلسكوا-لدا بلدان بعض في التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام

مقتصراًال التعليم في التكنولوجيا هذه استخدام العربية،يزال البلدان معظم في الطـالب، تعليم على
أن دون استخدامها محددكيعلى تعليمي هدف إلى موجهاً ذلك فـ.  ون يتركز التعليم هذا المرحلـةومعظم ي

الشخصي الحاسوب في الشائعة األدوات استخدام على بالتعلم مباشرة ويرتبط ملخـصيوف.الثانوية يلـي ما
ال تكنولوجيا استخدامات اإلسكوامألنماط بلدان بعض في واالتصاالت .علومات

)٢٤(األردن-١

متضو استراتيجية األردن في والتعليم التربية وزارة للتعليمكعت عـاماملة في وأنشأت، اإللكتروني،
وتنسـيق٢٠٠١ وتوجيـه االستراتيجية لهذه التنفيذية الخطط وضع مهمتها اإللكتروني التعليم لتنسيق وحدة ،

تنفيذها .وتسهيل

التربيـةضوإ وزارة اعتمدت الثالث، الصف من اعتباراً الحاسوب استخدام أسس تعليم برامج إلى افة
منهاجاً إلـىلتكنولوجياالتعليم المعلومـات تكنولوجيـا في اختباراً وأضافت الثانوية المرحلة في المعلومات

التوجيهية المرحلة .امتحان

والتعليممو التربية وزارة خطة مكونات أهم :ن

األساسيةبلا)أ( طـالب،: نية عشرة لكل حاسوب بمعدل بحواسيب المدارس كل تجهيز منها الهدف
اإلووصل إلى المدارس العريضةتنكل الحزمة بوصالت ؛رنت

 
باعتبارها: نهجالم)ب( واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام والتعلم التعليم تحسين منه الهدف

مختلفة مواضيع في حالياً.  أداة تستخدم التكنولوجيا المـواديفوهذه وبعض الصفوف تعلـيمم،بعض ثـل
وحت األول الصف من للطالب اإلنكليزية والتعلاللغة الرابع، الصف الحـاديمى الصـف في للفيزياء الذاتي

ذلك وغير ؛عشر

                                                            
)٢٤(United Nations/Economic and Social Commission for Western Asia, National profile on the information society: 

Hashmite Kingdom of Jordan, prepared by Information Technology Association-Jordan, 2003.                                                              
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المعلمينتدر)ج( التعلـيم: يب تحسين أجل من التكنولوجيا هذه الستخدام المعلمين تأهيل منه الهدف
مصدراً يكونواً أن من بدالً للتعلم وموجهين مساعدين يكونون بحيث الصفوف، في وقـد.  لمعرفـةلوالتعلم

نحوج تدريب وح٠٠٠٧رى أكثـر٥٠٠٢لصمعلّم وتدريب الحاسوب؛ لقيادة الدولية الشهادة على منهم
برنـامج٠٠٠٤من ومنها التعليم في التكنولوجيا هذه استخدام على المعلمين إلعداد دولية برامج على معلّم

"Intel Teach To The Future ."بإيقاعيو التدريب ؛جيدتابع

المعلوماتمةأنظ)د( تز: إدارة منها عنـدويالهدف وحديثـة دقيقـة بمعلومـات القرار صانعي د
لتزويـدلاحيتوافرو.  الحاجة الطـرق أفضل تحديد القرار ألصحاب تتيح إلكترونية مدرسية خريطة نظام ياً

األمثل النحو على واستخدامها المطلوبة بالمدارس .المناطق

الجامعا التعتأما أو طاالفتراضية في يزال فال بعد عن واإلعدادورليم البنـك.  التفكير اختـار وقد
بعد عن للتعليم اإلقليمية الشبكة مراكز أحد لتكون األردنية الجامعة تسـهيل.  الدولي يستهدف المشروع وهذا

في الدولي البنك في األعضاء للدول المعلومات تكنولوجيا أفريقيـاتعليم وشـمالي األوسـط الشرق . منطقة
اسـتراتيجية وتطـوير العالي، التعليم جودة تحسين في تساهم المشاريع من مجموعة هناك ذلك، إلى إضافة

المعل تكنولوجيا الستخدام األجل طويلة العاامووطنية التعليم في بمسـاندة،يلت التعلـيم في المهارات وبناء
.وبال

المتحدةإلا-٢ العربية )٢٥(مارات

ودي الحاسوب المراحـلولونكترس كل وفي المتحدة العربية اإلمارات مدارس كل في المعلومات جيا
منلاحوتقوم.  التعليمية بتطوير والشباب والتعليم التربية وزارة في اللجان من مجموعة الحاسوبجهاياً .  على

فعضووقد الموارد مراكز تنظيم إلعادة خطة الوزارة في والثانوي األولي التعليم تطوير لجنة المدارست ي
م يستفيد لكي اللاهنالحكومية وضعتها متكاملة لرؤية وفقاً وذلك الخاصة، الحاجات ذوي لتحسينجنالطالب ة

التعليم قطاع في اإللكتروني التعليم إدخال وضمنها الحكومية، المدارس في الخاصة التعليم .خدمات
 

ب المتحدة العربية اإلمارات في الحكومية المدارس كل إلـىوجهزت ووصـلت حواسـيب مخـابر
بصالة.  اإلنترنت ثانوية مدرسة كل تضمحوجهزت تساعدوحاسوبا٣٥ًواسيب المراقبـةعلـىكاميرات

وطابعات بمخدمات وكذلك تقـدمها.  والمتابعة، التي الكبيرة الخدمات في باإلنترنت االتصال فوائد وظهرت
بإمكانها أصبح التي الطالب وأسر والمعلمين الدروسللطالب على واالطالع ألبنائها الدراسية النتائج مراقبة

األكـاديمي.  يضاًأ المسـتوى تحسين في الجارية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مشاريع مختلف وتساهم
المدرسة في اإلدارية والعملية المعلمين مستوى وتحسين التكنولوجيا، هذه في خبرة واكسابهم .للطالب،

المعلوماولألاهمةموال تكنولوجيا على قائم تعليم تقديم هي المشاريع لهذه الممكنةتى الدروس كل في
اإلنترن الثانويةوردةصاوختعبر المرحلة عنـوان.  س منهم لكل خصص إذ الطالب، بين التفاعل وسيتيح

المدرسة أو المنزل من إليه الدخول يمكنه اإللكتروني البريد تزالعلاوهذه.  على ال ومـنملية بـدايتها في
الحاضر الوقت في فوائدها تقدير .الصعب

                                                            
)٢٥(United Nations/Economic and Social Commission for Western Asia, UAE Profile for the Information Society, 

prepared by Z. Karake Shalhoub and L. Al Qasimi, 2003.                                                                                                                          



 

 

-٣٧-

اإللكترونيفو التعليم مجال قريـة،ي منهـا عديـدة؛ مبادرات المتحدة العربية اإلمارات دولة تتخذ
المنطقة)٢٦(المعرفة في المعرفة عمل قوى لتنمية تعلم مركز بناء تستهدف القرية،.  التي هذه يالتـوستضم

عامااستكمالهعقيتو من الثالث الربع مع٢٠٠٣في إلكترونياه، تعليم ومركـزتللد فوق، وما الجامعي أهيل
لإلنترنـت دبـي مركز ومشاركة والمعرفة، المعلومات على االعتماد الكثيفة المراكز من ومجموعة ابتكار،

شركةنمe-Collegeمع تكوين في األمريكية المتحدة تسـتهدفيف" Knowledge Access"الواليات التي دبي،
الت األكاديميـةعلجعل المعاهـد دعـم طريق عن وذلك المجاورة، والمناطق الخليج منطقة في إتاحة أكثر يم

اإلنترنت على بالكامل برامجها بناء على الشركات في التدريب أبرمـت.  ومؤسسات قرية، مشروع وضمن
أمري جامعات مع عديدة تعليمكاتفاقات لتقديم وأوروبية اختصية فـي واالقتصـاداصـإلكتروني اإلدارة ات

العامةرادواإل .ة

السوريةجلا-٣ العربية )٢٧(مهورية

نسبةهج للحواسيب،٧٥زت بصاالت السورية واإلعدادية الثانوية المدارس من المائة ومعظمهـافي
باإلنترنتغي موصول األسـبوع.  ر فـي سـاعتين بمعدل الحاسوب استخدام الطالب العـامويتعلم خـالل

التعليم.  الدراسي تعزيز أو التعلم لخدمة موجه غير يزال ال الحاسوب .واستخدام

اإلزولو على نشط موقع السورية التربية يقتنارة التجربةدمرنت هذه ولكن شحنها، يمكن تعليمية مواد
التطوير من مزيد إلى وبحاجة محدودة تزال شتو. ال بناء باستكمال الوزارة تربطقوم مدرسـة٠٠٠١بكة

اإلنترنت وبشبكة بالوزارة المديريات ومختلف األولى، المرحلة .في

عام أ٢٠٠٢وفي السوريةن، االفتراضية الجامعة الجمهوريـة)٢٨(شئت إلدخال المبذولة الجهود ضمن
بعد عن التعليم عهد في السورية الشـر.  العربية في بها معترف جامعة أول هي الجامعة األوسـط،وهذه ق

دمشق مقرها اإلنترنت؛ باستخدام التعليم حركة تقود موقعووهي التنظيمالوبلها وهيحسن حاليـاًثـمت، ل
إ بتسهيل تقوم أجنبية اإلنارججامعات على المناهج وتوفير التسجيل الجامعـاتتءات مع اتفاقات وعقد رنت،

متاح.  األجنبية الجامعة هذه إلى الشاحلواالنتساب الملي ويودون العامة الثانوية شـهادةحهادة علـى صول
التـدريب بقصـد الدروس بعض متابعة أو عليا، دروس متابعة ويودون جامعية شهادة لحائزي أو .  جامعية،

تجمع طريق عن للطالب والمساعدة الدعم خدمات تأمين على حالياً العمل خيـرةتفاويجري يضـم راضـي
ال الجامعيين واألساتذة العالمالخبراء في .عرب

معهول شراكة اتفاقات الجامعة عا١٦ذه لتوسيعلجامعة اإلعداد ويجري لتضـمهـمية الشـراكة ذه
تعليميةسؤمأربعين ع. سة األولدوبلغ عامها في فيها المسجلين الطالب فـي٤٠٠د دروساً يتابعون طالب،

وإدارة المعلومات وتكنولوجيا اإلنكليزية تمهيداًولااللغة أجنبيةمهلمتابعتقت، جامعات مع جامعية .دروساً

                                                            
)٢٦(ae.kv.www://http.

المتحدة)٢٧( آسيا،/األمم لغربي واالجتماعية االقتصادية السوريةاللجنة العربية الجمهورية في المعلومات راكانإعداد،مجتمع
إدلبي،ورزوق، صابونيونبال .٢٠٠٣،عماد

.asp.index/svu.eng/org.svuonline.www://http: نظرا)٢٨(
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مضإ ترتبط ذلك، إلى السـريعجافة التبادل ولطالبها لها تتيح سريعة بشبكة السورية الجامعات موعة
تتخـذ لم ولكن بعد، عن محاضرات تقديم في الجامعات هذه لدخول جيدة أساسية بنية تمثل وهي للمعلومات،

االتج هذا في بعد خطوات .اهأي

)٢٩(لبنان-٤

ت عملية لبنان مختلـفغيشهد فـي الحاسوب استخدام تعليم إدخال شملت الدراسية للمناهج شامل ير
التعلـيم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام ولكن األسبوع، في ساعة بمعدل والصفوف المراحل

المسار واضح يكن لم تد.  والتعلم على ركزت اإلصالح لتحقيـقفعملية الزما أمراً باعتباره المعلمين، ريب
اإلصالح من .الغرض

عامفو هو٢٠٠٠ي رائد مشروع بدأ ،Liban  SchoolNet،وطنية استراتيجية في متقدمة خطوة وكان
المعلومات تكنولوجيا المدارس.  لنشر بين وكذلك التعليم قطاعات بين التعاون تعزيز يستهدف المشروع وهذا

ببعضهاوالمعلمين العامة المدارس بعض وربط الطـالب.  والطالب، تزويـد أيضـاً المشروع أهداف ومن
والمعلمين الطالب بين واألكاديمي التربوي الحوار وتسهيل سهلة بطريقة .بالمعلومات

تكنولوجيـاتو فيهـا تستعمل التي الدروس لتحضير متعددة وسائط برمجيات المدارس بعض ستخدم
واال .تصاالتالمعلومات

الجامأ المستوى على لبنانمعا في الصدد بهذا مشروع أي يوجد فال .ي،
 

)٣٠(مصر-٥

وبتطـويرها المـدارس، إلـى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بإدخال والتعليم التربية وزارة تمت
التكنولوجيات بمالءمة يعنى التكنولوجي للتطوير مركزاً فأنشأت التعلم، نظامختالأساليب مع فـياملفة لتعليم

ونشرت اإللكتروني، التعليم وبأساليب المصرية، مراحـليمجالمدارس وبعـض اإلعداديـة المرحلة مواد ع
اإلنترنت على والثانوية االبتدائية .المرحلة

في والمعلومات واالتصاالت والتعليم التربية وزارتا اسـتخداممواعتمدت لنشـر مشـروعاً صـر
المعللوتكنو المـدارسجيا كـل سيشمل الذي الذكية المدارس مشروع سمي المدارس في واالتصاالت ومات

عام نهاية قبل الثانية٢٠٠٧اإلعدادية مرحلته في والثانوية االبتدائية المدارس وسيشمل هـذا.  ، من والهدف
هذه استخدام وتطوير واإلنترنت، الحاسوب أسس اإلعدادية المرحلة طالب تعليم هو فيالمشروع التكنولوجيا

المدرسية اإلدارة وفي المختلفة الدراسية المواد .تعلم

                                                            
)٢٩(United Nations/Economic and Social Commission for Western Asia, Lebanon's profile for information society, 

prepared by Tony Feghali, 2003.                                                                                                                                                                 
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أيلول في للجامعات األعلى المجلس قام الجامعي، المستوى قومي٢٠٠٢سبتمبر/وعلى مركز بإنشاء
وت قدرات دعم يستهدف اإللكتروني تكنولوجينللتعلم استخدام في الجامعية التعليمية الهيئة أعضاء مهارات امية

والمعاهـد الجامعـات لخدمة الالزمة األساسية البنية وإنشاء التعليم، منظومة لتطوير واالتصاالت المعلومات
.العليا

األوروبـي االتحاد يموله الذي االفتراضية للجامعة سينا ابن مشروع في المصرية الجامعات وتشارك
ا فيهليوتديره وتشارك وأوروبية١٥ونسكو متوسطية إنشاءو.  دولة يستهدف المشروع معرفة١٥هذا مركز

مـن أعضـاء وتأهيـل المجال، هذا في للعمل خبراء وتأهيل وإعداد المشاركة، الدول في اإللكتروني للتعليم
إلكترونية مواد إلنتاج التعليمية المواد،الهيئة لهذه افتراضية مكتبة .وإنشاء

فيفوا المفتوحة العربية للجامعة مقر أيضاً بعـدتتح عن التعلم لتقديم أيـار.  القاهرة مـايو/وحتـى
الجامعة٢٠٠٣ بهذه الملتحقين عدد بلغ فقط٧٠، .طالباً

السعوديةملا-٦ العربية )٣١(ملكة

وتخطـطدت األسبوع، في ساعتين وبمعدل الثانوية المرحلة صفوف جميع في الحاسوب مقررات رس
الح مقررات إلدخال والتعليم التربية االبتدائيةوزارة المرحلة من اعتباراً .اسوب

تج حاليا الوزارة المرحلتينروتطبق في الدراسية السنة خالل األسبوع في ساعة بمعدل الحاسوب، بة
التاليةباال األهداف تحقيق إلى وسعياً الخاص، القطاع بمشاركة وذلك والمتوسطة، :تدائية

والمتلعت)أ( االبتدائية المرحلتين طالب مهـاراتيم الكتساب لهم الفرصة وإتاحة الحاسوب وسطة
المعلومات؛ تكنولوجيا في جديدة

للمشإعط)ب( الفرصة الخاص القطاع المشاركة؛اراء تلك وتقييم التعليم في كة

أبنا)ج( يتعلّمها إضافية مواد اختيار من األسرة ها؛ؤتمكين

استخإعد)د( على المدربين المعلمين من مجموعة طرائـقاد وضـع في وتوظيفهم الحاسوب دام
التعليم؛

والريتنم)�( والكتابة القراءة في الطالب مهارات والرسماية .ضة

تعليميـة بـرامج وتطـوير إنتاج على المعلومات تكنولوجيا في المتخصصة الدوالج شركة وعملت
العربية التعليمية والبرامج يتيح.  تتماشى وب على موقع الشركة الـدوالجولهذه شبكة في المشاركة للمدارس

اإللكترونيل التعليم خدمة على سوى.  لحصول الشبكة بهذه ترتبط أصـلرمد١٥ولم مـن ٠٠٠٢٦سـة
ا العربية المملكة في بـدأت.  عوديةلسمدرسة قـد المملكـة في الخاصة المدارس بعض أن بالذكر والجدير

                                                            
المتحدة)٣١( آسيا،/األمم لغربي واالجتماعية االقتصادية السعوديةاللجنة العربية المملكة في المعلومات إعدادمجتمع محمـد،

م .٢٠٠٣،ندورةمحمود
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رائد نموذج وهي اإللكتروني التعليم إلى فـيبالتحول اإللكترونـي للتعلـيم استراتيجية بناء في منه يستفاد
السعودية العربية .المملكة

الطبية بالمجاالت متخصصة وهي محدودة، بعد عن التعليم برامج تزال فـي.  وال فـرع افتتح وقد
المفتوحة العربية للجامعة الرياض .)٣٢(مدينة

)٣٣(اليمن-٧

المعلوال تكنولوجيا إدخال والجامعاتيزال المدارس في بداياته في واالتصاالت خطـط.  مات وقـد
الدراسية السنة من ابتداء الحكومية المدارس بعض في الحاسوب مادة سـبيل٢٠٠٤-٢٠٠٣لتدريس علـى

. التجربة

فيعو يتجسد لم ذلك ولكن افتراضية، جامعة باستحداث رئاسية توجيهات هناك الرسمي، المستوى لى
ع خطوات .مليةأية

الستخدامالوخ الحكومي المستوى على واضحاً تصوراً وضعت اإلسكوا بلدان من قلة أن تقدم ما صة
اإللكتروني التعلم أو بعد عن التعلم نشر في إمكاناتها من واالستفادة واالتصاالت المعلومات ومن.  تكنولوجيا

أ دنالواضح التكنولغالبية هذه استخدام تعليم أدخلت أهمـلالمنطقة معظمها ولكن التعليم مناهج في ولوجيا
المعلمين و.  تدريب التعليم في التكنولوجيا هذه استخدام من الفائدة إن عموماً القول يمكن يزالتلاولذلك ال علم

ا الدنياحلفي .دود

واضمأ ويظهر بداياته في يزال فال بعد عن التعليم اعحا خارجية،هدامتاً بجامعات االرتباط وهوعلى
الم التعليمية والمؤسسات الجامعات إلى التوجه ينبغي ولكن ذاته، حد في جيد هـذايلحأمر في بها للنهوض ة

حا لتلبية المؤهلة فهي إلىتاجالمجال، يقود قد واستبعادها المجاالت، بعض في الخاصة مالمنطقة عتهميشها
الوقت .مرور

واالتصاكنتستخداماستراتيجيةافيذوتنوضعونح-ءاه المعلومات تالولوجيا
والتعلم التعليم في

لديهتم علـىيجيتاترساضعواً حتمـاً وتسـاعد اتخاذها يمكن إجراءات هناك لتنفيذها، خطط ورسم ة
وتنفيذها االستراتيجيات .وضع

استشاءشاإن-١ عليوطةريهيئة انية
                                                            

فروع)٣٢( ولها الكويت، في الرئيسي الجامعة هذه السعودية،مقر العربية والمملكة ولبنان والبحرين األردن فـيفي وهـي
واالقتصـادالراهنةالمرحلة واإلدارة المعلومات تكنولوجيا في اختصاصات وتقدم المفتوحة، البريطانية الجامعة إلى الدخول تسهل ،وصلة
.html.arab2a/org.arabou.www://http: هووموقعها

المتحدة)٣٣( آسيا،/األمم لغربي واالجتماعية االقتصادية اليمنيةاللجنة الجمهورية في المعلومات أحمـدإعداد،مجتمع حسـن
الدين .٢٠٠٣،شرف
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ولتنوع التعليمية العملية في المؤثرة األطراف تعدد هيئـةإزاء تأسيس ينبغي فيها، المصلحة أصحاب
الجهات من مجموعة تضم: 

والتعلم؛ءبراخ)أ( التعليم وأنواع مستويات بجميع معنيين
استاءبرخ)ب( واالتصاالتعلوالملوجياوكنتدامخفي التعلفمات ؛يمي
لهمراخب)ج( ممن دولية؛اجتء رب
لمؤسساتليمثم)د( وأهخوةماعن الاصة من والتدريبية بالتعليم .لمعنية

أن التاليةتوينبغي األساسية المهام الهيئة بهذه :ناط

والخطـآلا) اتيجيتراستاال(الستراتيجيةاضعو)أ( الذكر النفة سـطةوالمتولـةيطولافيذيـةتنط
األجل؛رةيلقصاو

ف)ب( استخدامالنظر أنماط واالمالوعالموجيالكنوتي اويمالتعليفتصاالتت علـىألوضع ولويات
الصعيد؛ هذا

حملة)ج( بإدارةةتوعيتنظيم والمعنيين عموماً المجتمع وإلى التعليم في العاملين إلى لتعلـيماتوجه
اً؛صخصو

رائديمصمت)د( المعلوماتتختسةمشاريع تكنولوجيا فيها هـذهواالدم استخدام نشر بهدف تصاالت
واال منها؛فتسالتكنولوجيا ادة

الـنمطوضع)�( هذا في األداء لتقييم وأدوات ومعايير اإللكتروني التعليم بفلسفة الخاصة المعايير
والتعلم، التعليم التعليم؛ومن جودة ولمراقبة األدوات هذه لتطبيق آليات وضع

لاضعو)و( العريضة اردتلخطوط فلياملعيب الطالب؛معنملتعليم،اين وكذلك وإداريين، لمين

معنسلتا)ز( ومعاللدواليفاريةشستاالتئاهياليق ورأخجانلعربية العالم في ظماتنلماذلككى
ايالمعال تلة باستخدعتي اامنى في واالتصاالت المعلومات .غيرهاووااإلسكووسكونلياثلميمعللتتكنولوجيا

رائدمإنشاء-٢ شروع

هودفلها المشروع هذا من عمليةاألول الغايـةاعتماد تكـون واإلقليمي الوطني النطاق على تعليم
وطرائق أنماط على الوقوف التكنخدستامنها هذه والمشـاكلهـذمييقتو،ياًبوروتنياًفالوجيوام االسـتخدام ا

وكذ األولويات؛ وتحديد عنه، الالناجمة العىعلفوقولك أنواع اتجيامربالوتادأفضل ااقيطبلتأو ةبسـانلمت
ص تكوين عبغية واضحة الايزتجهالنورة والكلفةزالت التكنولوجياةيقيقحلامة تلهذه انتشاقبل .هارعميم
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منهـامكنيو متعـددة بأنماط المشروع هذا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام يكون أن
مصـا من المعلومات لجمع الشخصية المبادرة على الطالب تعليم أو معين، موضوع تعلم مختلفـةتعزيز در

زمالوتح أمام وعرضها وتركيبها بـأدواتوئهليلها االسـتعانة أو اإلنترنت، على المدرسة موقع على نشرها
العملي التدريب مخابر عن لالستعاضة التكنولوجيا والقليلـة.  هذه الفائدة األكيدة االستخدامات أهم من ولعل

األ اللغات لتعلم التكنولوجيا هذه استخدام هو أوالكلفة طالب مع والتواصل امجنبية الدول في تنطقلتدارس ي
اللغة .بهذه

لـدى التوجـه كان إذا وخاصة جداً، ومتنوعة واسعة التكنولوجيا هذه استخدامات أن بالذكر والجدير
الطالب لدى الذاتي التعلم قدرة تعزيز نحو الرائدة المشاريع أو الخصـوص.  المدارس هذا في األهمية ومن

اخالتذكي بضرورة الميارتر من المبادرينعفريق إنجـاحوالمين بهـدف التكنولوجيـا هذه الستخدام لمؤهلين
استخدا تكييف أو جديدة استخدامات وابتكار جهة من الرائدة الوضـعتامالمشاريع تناسـب بحيـث معروفة

المشاريع هذه فيه تنفّذ الذي للوسط .الخاص

الذكيةالمد-٦راإلطا رسة

هيرسمدلا الذكية الـذيةريقطة للطـالب أعلى فعالية ذات لتكون صممت مواد من تتألف التعليم في نمتكاملة
مختلفة تعلم أنماط وا.  يتبعون والبصرية السمعية الوسائل كل تستخدم علـىفشلوهي الطالـب لمسـاعدة والتفاعلية هية

به الخاصة التعلمية طاقته .استغالل

المصمتو مشاركةوادم التمـرينلجعل مـن يـتعلم إذ والفعاليـة، اإليجابيـة من ممكن قدر أكبر على الطالب
السلبية التقليدية التعليم بوسائل يتعلمه مما أكثر اآلخرين مع والتفاعل مـن.  والتجربة علـىاذهـولالستفادة الـنهج،

كافياً قدراً يملك وأن والناقد، المجدد التفكير على بالقدرة يتحلّى أن الذاتيالطالب االستقالل بنـاؤه.  من يجري ما وهو
الذ المدرسة الطالبكيفي بين والتنافسي التعاوني العمل تشيع التي التعليمية المواد طريق عن .ة

لسايو من كل الذكية المدرسة في واألسرةعههم والمعلم بالطالب، خاصة بيئات توفر المدرسة فهذه بالتعليم، القة
ه.  واإلدارة من لالتصولكل وسائله برنـامجاؤالء على االطالع مثالً الطالب فألهل إليه، يحتاج ما كل في باآلخرين ل

اإلدارية والشؤون المدرسة .أنشطة

عتمعتو بكثافة المدرسة هذه واالتصاالتىلد المعلومات تكنولوجيا وأدوات مكونات هـذه.  كل تقـام أن ويمكن
شك على صفالمدرسة الطالل فيها يوزع مجموعاتوف في كل،ب استخدامتشترك في كـلمجموعة وتربط حاسوب،

المعلم عملها يدير داخلية بشبكة مجموعـة.  الحواسيب كـل ضمن تعاونية بأنشطة القيام الطالب من نمضـوويطلب
التل وليس االكتشاف أساس على التعلم يجري أن على الواحد، .ينقالصف

فدوللانمو رائدة بتجارب تقوم هذاالتي ماليالمجاي لهاضوبع)أ(يازل المجاورة التسويق.  الدول تحاول فهي
والمملكة السورية، العربية والجمهورية المتحدة، العربية اإلمارات مثل العربية، الدول بعض في المدارس من النمط لهذا

.السعوديةةيبالعر
_________

المؤلّف:المصدر .إعداد
 .my.com.mde://http)أ(

هذاأنكويم يضم الواحـرومشالن البلد من مختلفة مناطق في موزعة مدارس عدة ،طقـةنالمأودع
بشبكة اإلدارةطعنوترتبط تلاريق التي المؤسسفرشمركزية أو المدارس هذه مجموعة .لتعليميةااتعلى
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وبريتد-٣ اارداإلالمعلمين على المعلامخدستيين صاالتتالوااتموتكنولوجيا

امليش التدريب يمكنلتهذا الذي التكنولوجيا هذه ألدوات والمعياري العام االستخدام على الفني دريب
ميأن التعخاقةبطريوجهاًكون ألغراض مـندفاسـتاالنمكيالمجالاذهيفو.  واإلدارةميلصة امجربـة

لغرضمدقتيتلااليونسكو لقيتدريباً الدولية .اسوبحلادةاالرخصة

الحاسوب-٧راإلطا لقيادة الدولية الرخصة

علل المعـاييرلحائز حسب بكفاءة العامة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات استخدام إمكان الرخصة هذه ى
مجموعة وضعتها التي اليونسكودلاالدولية واعتمدتها األوروبية .ول

الحلو تضعه امتحان إلى التقدم يجري الشهادة هذه على عامصول أو خاصة مؤسسات وتنفذه وهـذا.  ةليونسكو
هي أساسية مواضيع سبعة يشمل :االمتحان

المعلومات؛المفا- تكنولوجيا في األساسية هيم
الملفات؛خدستا- وإدارة الحاسوب ام
النلجعام- ص؛وصة
اإللكترونية؛دالجا- ول
البيانات؛عدواق-
وض؛العريمقدت-
).اإلنترنت(صاالتاالتووماتعللما-

باسـتخدكنميو أو متخصصة تدريب مراكز في المجاالت هذه في أاالتدريب الـذاتيدم للتـدريب معـدة .  وات
الرخصة على للحصول التدريب مسبق،قتساعة١٢٠ويستغرق تحضير أي يتطلب وال حاليـاًريباً، متـوفرة ومواده

العربية .باللغة

الرفنمو هذه على الحصول العمـل: خصةوائد في اإلنتاجية وزيادة الحاسوب، استخدام في الكفاءة مستوى رفع
المستقبل في العمل فرص وتحسين ال.  والمنزل، صاحب ناحية من كفـاءةلمعأما الرخصة هذه على الحصول فيعني ،

عليهاةمعياري الفيللحائز الفنيسواحاستخدام والدعم الصيانة مجالي في االستثمار في وخفض ضـمانب، وكـذلك ،
العاملين أداء مستوى في وتجانس أفضل، إنتاجية إلى .الوصول

والسـودانترعاو السـورية العربيـة والجمهورية األردن ومنها الرخصة بهذه العربية الدول من مجموعة فت
ا والمملكة ومصر ولبنان السعوديلعربوالكويت الرخصـو.ةية هـذه على الحصول تعتبر العربية الدول أمـراًبعض ة

التعليم في وخاصة لديها للعمل .أساسياً
_________

المؤلف:المصدر .إعداد

يخ آخر نوعاً أيضاً للمعلمين الموجه التدريب واالتصـاالتصويشمل المعلومات تكنولوجيا استخدام
التيف هذه استخدام في أم التقليدية الدروس إعداد في أكان سواء نفسها، التعليمية باعتبارهـاالعملية كنولوجيا

في للمعلم مساعدة أمالصفأداة باستخداف، الدروس إعداد تتيمي فـيحما أدوات مـن التكنولوجيـا هـذه ه
ال ائاسولاوةيطبارتالنصوص وذةددمتعلط لوضعل، تمهيداً عالدك وروس علـىلى أو مدمجـةب .  أقـراص

يلي ما بالمعلمين الخاص التدريب هذا :ويستهدف
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دمجهـانمكتلا)أ( وكيفية المعلومات عن البحث وطرائق المتعددة الوسائط مع التعامل مبادئ من
وب؛ على أو مدمجة أقراص على أو الصف في تقدم إلكترونية دروس إلنشاء

بتالت)ب( المحيطة والتربوية التكنولوجية القضايا من بعد؛يفنمكن عن التعلم ذ

التعاونيةكيف)ج( المجموعات بناء ااوية عاوني؛لتلعمل

واالتصاالتكيف)د( المعلومات تكنولوجيا أدوات على القائم تعلمهم في الطالب أداء تقييم .ية

أن تدرتتكاوينبغي مع التدريب أنواع كل التيوائقرطنحوهوجميبمل المعرفة على الحصول نهج
فيركذ الثانيفلابعضها امالثانيوالمرفقصل هذه هذهتثواسسةدرالن ذلكولالتكنمار في .وجيا

الضروري طتاخلةأمسىإلالتنبهومن الـرعالمنمقمايار فـياغبلمـين تكنولوجيـااسـين تخدام
سيكونون فهؤالء له، والمتحمسين التعليم في واالتصاالت سلاواةلناالمعلومات خطـطوقتتي تنفيـذ الحقـاً د

وسيتراتيجيةاالس خبرتيلتاقيةيالحقيةلعمالةبرالخةعمجمونلوشك، التعليملىإهاستنقل في العاملين جمهور
و مراحل، اعلىونفيشرسفي مـنذول.  قبالًتمسيةمللعمجمل منتقـاة مجموعة تأهيل على العمل ينبغي لك
ودف المععهمالمعلمين تكنولوجيا استخدام في خالقة أفكار لطرح مبادرة عمليـةمولإلى فـي واالتصاالت ات

و األفكـارو.تعلملاالتعليم تبـادل يمكـنهم بحيـث هـؤالء المعلمين جماعة من شبكة تكوين جداً المفيد من
وعالمية إقليمية شبكات في الدخول على وحثهم .والتجارب

المعلمون اضطلع واستخدامهرلاوقد التكنولوجيا هذه نشر في الرئيسي بالدور المؤسسـاتفـاواد ي
المتقدمة للدول امرثيكلفا.  التعليمية يـزاللن وال الشـركات، قبل والجامعات المدارس من انطلقت تطبيقات

منهم يجعل الكافي التأهيل على حصولهم عدم ولكن العملية، لهذه الدافعة القوة هم النتشـارالمعلمون عائقـاً
التكنولوجيا هذه .استخدام

المعلومات تكنولوجيا استخدام إدخال هي للتأهيل الموازية بـوالخطوة يفنـالنىمعالواالتصـاالت
اقئارطالو إلى والتعليمية أولمالتربوية سالعاهد طالباً تضم التي الحقملعيجامعات واعتبـاراًون التعليم، في

المستقبل في عملهم أداة لكونها نظراً تكوينهم من أساسياً جزءاً التكنولوجيا .هذه

 الطالببريتد-٤

إكسا الطالب تدريب من ممهارمهبيقصد فات استخحددة واالتصـاالتداي المعلومـات تكنولوجيا .  م
العربي الدول معظم برةففي وضعت اسجما، على الطالب الخطـةاهذهتخداملتعليم داخـل مـن لتكنولوجيا

ولكن كاذاهالتعليمية، معمناالستخدام يترافق أن دون فقط لالستخدام تعلمييميلتعاطنشوجهاً ومـن.  أو
عمليةأصوصخالاذهفيضلفألا ضمن التكنولوجيا استخدام يكون نفسهان اسـ. التعلم علـى متخدافالتعلم

المفيدوصلنصاررمح الجوانب واستخدام نص تحرير إلى الطالب بدعوة ليكون منة هـذافالحاسوبهم ي
من تعلملاالنوع وكذلك اإلنترنتالمئطوساالمادختساعمليات؛ أو عـنبلطـالايسألحيثت،عددة البحـث

وتجميعهاوعلم وغيرمات بالذكر،.  ذلكومعالجتها الصـحأوالجدير إطارهـا في العملية هذه وضع –يحن
استخدامهلوايجوالتكنولاستثمار ال-ايس صطلدى سراغالب، وكباراً، التكنولوجيااسياً هذه نشر في كثيراً هم
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اليفنهامةفادتواالس نواحي اإلهو.  اًقحالةيلعملاةايحمختلف ايكدقادعدذا خارج من التعليميـةلخطـةون
طريوع .يتذااللمتعالقن

االست أن إلى التنبه ينبغي حال، أي للغـد،يفرامثوعلى اسـتثمار هو اليوم ليـوماطفـالوأأطفال
استكوسي األكثر اادخنون يكونوا أن وينبغي التكنولوجيا لهذه منهاكألماً وإفادة استفادة .ثر

لللحاةدقيارخصة-٨ارطإلا بطالاسوب

ا من لقيـادةاردصإيدلمفلعلّه الدوليـة الرخصـة غرار على بالطالب خاصة إقليمية أو وطنية معيارية رخصة
يتق محدمنالطالبإليهادمالحاسوب، عمرية مثالًنس١٥و١٠بين(ةدفئة و)ة وماامملتش، الطالب، إليه محسييحتاج

الذعتلابهل التكنولوجابيقاتتطالوماتاالستخدالىعاتيلم لهذه .ياألخرى

لسياألساتانكولماو هيهذة الرخصة اال: ه نظم إليهاماتثسمبادئ يحتاج التي واالستخدام إنشـاءلطالبار مـن
وتنظيمه ذليوغاملفات وتحركر اي، الستواصنصولر تقدمهاتالمخالتيسهتعمال التي ثـم،صصـولنااتررحـملفة

اإلاس البحثتخدام في النترنت التواصلراهاومتمالومععن .ت

على الطالب وطنيةهثلمويحصل مسابقات إلى بالتقدم الرخصة امإقليأوذه مع بعدلتية على قبلمالستثاركيز ار
.مخداتاالس

_________
المؤلف:المصدر .إعداد

إلقاضيتحال-٥ وإقليميتعةناصةمر وطنية  ةعليمية

الأ تكن العربية،اتقعتوياً المنطقة في الصناعة هذه لمثل االممكنة أنكمؤلمن يكـونلاد لـن تعلـيم
المؤ على أةيمرسلاسساتحكراً تكون لن األقل على أو مند، الرسميواته المؤسسات وإنتاج ولـذلك.  ةصنع

مؤازرةنم بيئة إيجاد وخاصةههذثللمالضروري املكالمايةحةلأسميفالصناعة، للية عةناصـلفكريـة
علىا عملية. األقللمحلية أمام كبيراً عائقاً ستشكل حالً، المسألة هذه تلق لم أدواتوراتكاالبوإن في التجديد

واالتصاالتوجتكنول المعلومات جهة هاتوتطبيقايا مناكرتتو،من األجنبية الخارجية للشركات مفتوحة لسوق
أخرى .جهة

يستلزمالذبوعضوالمهذاو خاصةاعتات استراتيجية استراتيجيةماد أوضمن البرمجيـة الصـناعة
العربية،تومحالصناعة الدول مستوى على الولناتتى مثل بها الخاصة القضايا حيـثلاةئيبمجمل من ممكنة

الم والكوادر فيها، واالستثمار الصناعة، هذه تحكم التي وآليـاتلهؤالقوانين فيها، للعمل الالزمة . يـلموالتة
استخدامات في الخبراء والمدربين المعلمين أيضاً تشمل بل المبرمجين، فئة على تقتصر ال المؤهلة والكوادر

المعلومات تكنولوجيا التعليميةواوإمكانات التطبيقات مصممي فرق من هاماً جزءاً سيشكلون الذين التصاالت
الصناعة.  والتدريبية هذه تتكون ذلك، إلى انوإضافة واالتصـاالتدمن البرمجيات مثل أخرى عناصر ماج

واإلعالم والتدريب .والتعليم

التهو للتطبيقات واإلنتاجي التنفيذي بالجانب فقط تعنى ال الصناعة عـام،يلعذه تصـميم على بناء مية
اإلداري بالعنصـر بدءاً اإللكتروني، للتعليم المكونة العناصر مختلف في بالتصميم تعنى ي،سـالمؤسولكنها

والعنصـر والسـرية، والخصوصية والجغرافية الثقافية والتعددية االجتماعي، والعنصر التربوي، والعنصر
والمتعل التعلم تقييم وعناصر التطبيقات، مع التفاعلية والعناصر المعلومـاتميالتكنولوجي، إدارة وعناصر ن،
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مساعدة وعناصر التعاوني، التعلم حاالت في وخاصة التـيلالمتعوتوزيعها التكنولوجيـة القضـايا فـي م
التعلم في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا استخدامه أثناء . تواجهه

هذتلاتاوطخلانمو تكوين على ستساعد حاضاهي إنشاء تضانحوالقباتالسةيجولونكتتانلصناعة
أف يملكون خاصةاًاركالذين اتنتجابمابتكارية إلى ويفتقرون الجوانـبتعليمية، في وفـيالخبرة إلداريـة

ال أداعمسلىإولوصكيفية ومشاريعهم،شوات أفكارهم لتنفيذ فنية مساعدة إلى ويحتاجون مالية، فيوراكات
وغيرضق التسويق هو.  كلذايا التعليم في العاملين إلـىبعفجمهور األفكار تحويل مستلزمات عن عموماً يد

ي ولذلك اإلجرائي، بالمعنى الحامنتجات هذه تقدم أن لمنتجـاتاًبيركعوناًتانضمكن أوليـة نماذج إنتاج في
.تعليمية

المفيد أولىفيومن شالرالمؤسساتخولدمرحلة مع مشـاريعكاترسمية فـي تقـدمبرمجيـات
اإلنترنعلاًانمجمنتجاتها مثالوعليمتالأغراضخدمةلتى العربية،امربلتعلم، اللغة لتعليم اللغـةيعلتأوج م

الحساب، لتعليم برامج أو محاكاألجنبية، تجاراأو ابة مثل والكيميـالفلمواضيع مـنوءيزياء ذلـك غيـر
التي المجييستفالتطبيقات منها إعمعتمد التعليمملىإةفاضوماً لوق.  جتمع يكون اد هـذه نليـمعلمثل تـائجة

خمنمضاعفة اإلنترنتبيرعوىحتملقحيث معرفيميقهلعلى غحينومة،ة المساهمة فييث المباشرة ر
است هذهخانتشار حيثلوالتكنودام ومن امسجيا، الصناعة هذهحملاعدة تنتشر ريثما تطبـقواجيـولنولتكالية

الماحينانقو اكلمية هنااليوف.لفكريةية اواقع المواثيلكك من اإلنترنقر على التيع علـىعطـالاإلتتيحت
البرم من مختلفة مجاناًلاتايجأنواع وتحميلها منها واالستفادة .)٣٤(تعليمية

والتوزيعأظهر والتسويق اإلنتاج مسائل أن وغيرها النامية البلدان من مجموعة في العملية التجربة ت
التغير السريعة والتكنولوجيات الحجم المحدودة العمليات في وخصوصاً يتوالها، أن العام القطاع يستطيع .  ال

ا من تضـطلعولذلك أن علـى الخـاص القطاع المجال هذا في الرئيسي الفاعل يكون أن لجهـاتاألفضل
تعالحكومية التي الجهة بدور أو الرقيب، باطيبدور ثقة المؤسسـاتنملشهادة تقـدمها التي التعليمية تجات
.المختلفة

الواحدومن الدولة حدود داخل من هو المتعلمين جمهور أن إلى التنبه وخاصـةاألهمية وخارجها، ة
خا يقيمون الذين العرب االمواطنين نسبياًرج كبيرة بأعداد العربية الدول اللغة تعلم ويريدون وكـذلكرعل، بية،

ا وهو العربية، اللغة تعلم يودون الذين للتعلملاألجانب أجنبية مؤسسات فيه حققت الذي بعمجال بقاًسـدعـن
.ملموساً

اابطر-٦ والمؤسسات اإلنترنتلمدارس بشبكة  لتعليمية

بـالتعليم خاصـة شـبكة طريـق عـن أو مباشرة اإلنترنت بشبكة التعليمية المؤسسات ربط .  يمكن
مختلفة،ملاواالستخدامات ألغراض المعلومات على والحصول البحث تشمل منوعة، لذلك لصـتوالاوباشرة

التع وبالمؤسسات بالطالب التعريف وأنشطة الخارجي، العالم العاموليمية،مع المعلومات عـنتقديم نظـمة
بها الملحقة اإلدارية العمليات وكل وشروطها إنشـاءنوم.  الدراسة جـداً للـوزاراتاومالمفيـد وب قـع
وتحديثه عنها المعلومات أوفر لتقديم التعليم هذهاومؤسسات بين مفتوحة تخاطب واجهة واستخدامها باستمرار

والمجتم والمتعلمين عموماًالمؤسسات فـي.  ع الطـالب نتـائج نشـر أيضاً المفيدة االستخدامات بين ومن
                                                            

)٣٤(htm.telecharg/telecharg/maths/fr.lille-ac.2www://htttp.
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ا المراحل وفي الوطنية مـنلجالشهادات الكثيـر ذلـك وغيـر ونتائجهـا الرسمية المسابقات وكذلك امعية،
ل والهامة المفيدة عموماًلالتطبيقات .مجتمع

األميةربادم-٧ محو  ات

اذهينتب أله األول الفصل في التوقعـاتدراسة وأن العربيـة، البلدان في مرتفعة األمية معدالت ن
اليالمستقبل المشكلة لهذه التصدي ينبغي وأنه الصعيد، هذا على متأخر موقع في البلدان تلك تضع جداًحة رجة

ال.  التنميةتعيقالتي االنتشار الموإزاء يمكـن عموماً، واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا فـيحدود تفكيـر
تقريباً المنازل كل في الموجود التلفزيون تستخدم ا.  حلول مـع يترافـق أن االستخدام لهذا خدامسـتويمكن

المعلو فيتامتكنولوجيا األهليةرالمواالتصاالت المنظمات مراكز أو الجماعية يستطيعاكز غبوناالربحيث
التكنولوجيا هذه تتيحه مما األميـين،ينلذا،اءسالنواربالكف.  االستفادة بين معدل أعلى ونضـتعرييشكلون
الصف في واجتماعي نفسي فيهجعلييديللتقاإلحراج تردداً أكثر تخوفرطم وأكثر األسئلة إعطـاءمـناًح

خاطئة تكون قد المعلومـات.  إجابات تكنولوجيـا باسـتخدام الـذاتي التعلم طرائق فائدة يظهر األمر وهذا
المتعددة كذلكو.  والوسائط التربويون النـاجمأالحظ اإلحراج الكبار تجنب المفاتيح لوحة بواسطة الكتابة ن

تالعن التي اليد خط األولىمزرداءة المراحل في .األميةولمحاألميين
 

المعلوماتبناء-٨ نظم

النظم هذه بالتعليم،علىتبنى المعنية والمؤسسات الوزارات عنتتضمومستوى بيانات قواعد نتائجن
التعليم العملية تعني التي الجوانب بكل تتعلق إحصائية وقواعد األقل، على الوطنية الشهادات في ،يـةالطالب

ذات مواضيع من ذلك وإجرائياطوغير إداري .بع

المطلوبومن أن على هنا التأكيد بناءالضروري للعملياتنظمهو أتمتة مجرد وليس التيمعلومات
المؤسس بها الدولتقوم من الكثير في الحال هو كما التعليمية معلومـات.  ات تقـدم أن يمكنها نظم فالمقصود

ال العملية جوانب بعض مثـلتععن مجاالت وفي المستويات، مختلف على القرار صنع في كثيراً وتفيد ليمية
وغيره التربوي .البحث

وتراادمب-٩ الجميعإلالتصاواالتوماتلعالمجياولوكنتلصولتأمين ى

واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا من العظمى الفائدة تتحقق للجوانشرهبالإال وخاصـإتاحتها ةميع
أن.  للطالب بمتوسطأغير مقارنة مرتفعة تزال ال التكنولوجيا هذه حتـىأويربـالعطنلموااخلدسعار

التكنولوجياألا هذه استخدام يحدث أن تجنّب وينبغي العربية، والتعلمسرة التعليم بـينةيمقرجوةففي جديدة
إليهامكإلايملكمن يفتقر ومن الضرو.  انات من عيرولذلك إياآلنالبحث وتكنولويئارجت اجهـةوملةيجة
المسألةهذ مرا.  ه إنشاء المطروحة الجزئية الحلول اإلنتكومن أواعجمالترنز سرالمـدافـياتعـاقية

الطالب خارجيستطيع ولكناستخدامها الدوام، جزئذههأوقات تفوليةالحلول وحن بدي . لمطلوبارضغلاها
أدياليومتوقالمتوسطف الطالب التكنولوهذتواالستخدام يجيه ال نأنكنما من أقل سـاعة،فصـيكون

تتي ال ارتفاعربيالوةيعالجمالولحلاحهوهذا اللكلفار مقارنـمادية التكنولوجيـا هـذه ألدوات بالـدخلة ة
العربيةالمنخف البلدان في عموماً هيلاهذوه.ض كثيـرةأسممسألة حلوالً تجد أن يمكن طبيعتها في تقنية لة

و المنطقة أخالحسب وعوامل ا. ىردولة قيام الحلول هذه الومن الجيـللشركات من حواسيب بشراء تجارية
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األ دخيقبل من أقولر أو القيمة بنصف كبيرة شركات حـددةمالحاجـةالتلبـياتبمميزحواسيبوأل،أو
أطاللل ماكترشملادمالمخحلوب ذلكمسأو غير أو الحواسيب بشبكة .ي

ذلكضافيو السأمإلى الماجاهزيةلة تسوتإللكترونية ما حسب المستوى إشيطة أعـدتهاةراسديهلر
ح ماإلسكوا مول اجتالمح اإلسكوالممع منطقة دول مجموعة في عفهذه.)٣٥(علومات تشـكل قد ئقـاًاالمسألة

المعلومات تكنولوجيا انتشار اتساع وخاالاالتصاوأمام الصةت المناطق المعزولةفيرفي أو وبلـوالمط.  ية
أه لجولونكتلاهذهتتاحنو وكباراً،علجمييا وذصغاراً والكإناثاً األرياف سكان من علـىوراً، .السـواءمدن
او حلتيمكن في المشكلة هذه على اغلب وسـائلومليتعلالة باسـتخدام وذلـك بعـد، عن الجامعيين التدريب

مث األخرى، اليزفالتللاالتصاالت الحاسوب على القائمة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مع خصـيشون،
بطريقننترواإل ممكةت حد أقل في استخدامهما وهذاتجعل الن، الحلول استخدام مراكزجماعيسهل نمط من ية

جنرنتإلا تجربـة من االستفادة الخصوص هذا في ويمكن اإلنترنت، مقاهي أو الجماعية التلفزيـونعـمات ة
الصينية المركزية .)٣٦(والراديو

 إقليميةتاردابم-١٠

المعاإزاء دول بين المشتركتين واللغة الثقافة العربية،نطقةملي مشامووالدول تخدامساعيراتتطلبه
و المعلومات يمكـنالاجميفالتااالتصتكنولوجيا فنيـة، وكفاءات مال من الفني والتدريب العالي التعليم ت

تكنفتلا باسـتخدام بعـد عـن والتـدريب للتعليم مشتركة جامعية مشاريع تنفيذ في المعلومـاتيـجولوكير ا
أدواتها بمختلف إمكانـامنواالتصاالت، مـن نفسـه الوقت في واالستفادة وتلفزيون، وإنترنت تحواسيب

العمل المشاريعفلمختليالتدريب هذه نطاق ضمن الدول .هذه

الجامعي سـبنعفالتعليم والمالية الجغرافية العوائق كانت حيث النامية، البلدان في نجاحاً حقق باًبعد
الجامعات إلى المنتسبين أعداد تراجع الفتاً.  في نجاحاً بعد عن التعلم فيها حقق التي البلدان يسـياإندون: ومن

وكـذلك والهنـد، كوريـا وجمهوريـة طالـب، ألف مائة من أكثر سنوياً منها يتخرج التي والصين وتركيا
البريطانية المفتوحة الجامعة أشهرها المتقدمة البلدان في ليشـمل. جامعات تعميمه يمكن التعلم من النمط وهذا

الالتدري .فنيب

تلقىمثللو أن المشاريع والاهذه المالي ومنظمـاتدعم المختلفـة الدوليـة التمويل جهات من لفني
عل والمساعدة والخبرة التدريب مستوى على المتحدة إقاألمم وضـعتى إذا فيمـا وخاصـة ورعايتها، امتها

النساء وخاصة المواطنين من كبير لعدد منها االستفادة يتيح إقليمي إطار .ضمن

للتعليم-١١ العالمي بالبعد االهتمام

بعدين،يتخذ االهتمام اإلمكانفهذا قدر تتناول أن يجب التي التعليم برامج بمحتوى يتعلق األول البعد
والمؤسسية والجغرافية الثقافية تعدديته في العالمي لتقلص؛البعد والعملي الوظيفي بالجانب يتعلق الثاني والبعد

الدول بين جديداً. الحدود واقعاً تفرض أبسطفالعولمة القوبأشكالهتتمثل الحدود،ىحركة بين قـدوالعاملة
                                                            

)٣٥(United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia, Regional Profile for the Information Society, 
2003.                                                                                                                                                                                                             
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نفسه والتعليم العليا، الكوادر مستوى على وخاصة واقعاً أمراً العمل عولمة وجهـةأصبحت . العولمـةيتجه
الضروريللذو من التعليممسارإلىالتنبهك في والتوجهات االرتبـاط. المعايير الصدد هذا في المفيد ومن
العب التعليم ولوشبكات التعليم، مستويات مختلف على إطارالمية الرائدةفي التعليمية المؤسسات .بعض

أفريقيا-٩رطااإل جنوب جامعة

أيه ومن أفريقيا جنوب في الجامعات أقدم هـيهمن كليات ست تضم وهي العالم، في بعد عن التعليم معاهد : م
وعلوم واالقتصاد والعلوماإلالفنون، والقانون، بـاعترافدارة، تحظـى ودرجاتهـا وشهاداتها الدين، وعلوم والتربية، ،

تعلـيم بـرامج الجامعة هذه تقدم التقليدي، التعليم إلى وإضافة الدكتوراه درجة إلى األولى الجامعية الشهادة من عالمي،
صوتية ومحاضرات اإلنترنت، بالمراسلةيفوالستخدام وتعليم مك.  ديوية إلى الدخول للطالب عبـرويمكن الجامعـة تبة

.اإلنترنت

مندمقتو ألكثر بعد عن الدروس ناميـة٠٠٠١٢٠الجامعة بلـدان ومـن أفريقيـا جنوب من معظمهم طالب
تعل يتلقون الطالب وهؤالء عملهميأخرى، أماكن أو أوطانهم مغادرة دون الجامعـةو.  مهم مـلعصفـرأيضـاًتقدم

يشكل اللواتي للنساء وخاصة مننللمعلمين، عددهم٥١أكثر يتجاوز الذي العاملين مجموع من المائة إداري٠٠٠٣في
أعلى من وهذه الجامعينسبومعلم، التعليم في النساء تبلـغ.  عمل الطالبات من عالية نسبة كذلك الجامعة ٥٦وتضم

بـ أقل فيها الدروس وكلفة المائة، الد٨٠في كلفة من المائة الجامعةروفي في للمقيمين .س

اأهنمو التحديات باسـتخداملتيم المسـتوى عاليـة دروس تقديم في االستمرار هو حالياً الجامعة هذه تواجهها
اختصاصاتها وتوسيع .التكنولوجيا

____________
المؤلف:المصدر .إعداد
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األول المرفق

والتنمية: يرلنداآ والتأهيل )١(التعليم

حلندايرآ الدواًاليهي أكثر تقدماًإحدى األل االتحاد وأصرووفي المعرفةبحبي على قائماً مجتمعاً آيرلنددقف. ت نـاخمقخلـلـىعاركزت
الصغيرةالشركاتبنموحمسالعمواألدقتصااللإيجابي الشركات نحوعاتالقطافيومنها المعرفةوالقائمةاتدملخاالموجهة .على

عام بلد١٩٧٣وحتى آيرلندا كانت الحبأصثم،اًيزراعاً، اقطاع التوظيفلخدمات في األكبر مـن. قطاع عدد أنشأت التسعينات، مطلع ومنذ
تراف" وجيةلونلتكاعاقمولا" األقاليم ناجحمإعالةلحممعقتفي ووالتعليملكترونيةإلااألعمالبخاصةةية وتتصادياقحاًنجاتققح، احجالناذهو. ياًلوجكنواً

ي ممكناًلم اكن تطويرالستثمارلوال في الكبيرة آيرات نفذت حيث البشرية ادتحـاالمـنةيـالمةعداسـمبتأهيـلالشاريعممناًريكباًدعدادنلالموارد
.وروبياأل

مشارعالهجوتو من التأهديد فيع الثانومرحلالونحاديرلنآييل الثة بعد وما التعليمةصاوخةويانية مجـاالتلمهنـيانحو فـي والتـدريب
والالخدماتواالتكنولوجيا عامي.  صناعةلمالية الدولة،١٩٩٩و١٩٩٤فبين ايرلنقدمت جامعات لسبع ببخاصديةمساعدات تـدررة بيامج مـا دعـب

أعمخناالنيجيرخللتتيحعةماجلا في وريتدلاراط لتب وتعزيبحث كحسين يتبمماتهفاءز اا سوق وحاجة ولعمناسب وطنيـةوكالكلتشل؛ للتوظيـفة
وتدريباً تأهيالً تقدم الوالتدريب عن للعاطلين لمألمعصناعيين كفاءاتتالنو تـدريبلاوخياراتجبرامكذلكوتدعم،وقسلاتابومتطلةيلالحامهتناسب

الصغي والمتورللمؤسسات ووبرامجةطسة تستظيفالتوالتدريب وقتاًمفهدالتي أمضوا عمطويالًن يوبال ومن االل العمـل؛ستبعاداجهون سـوق من
كبي مبالغ الصندعل) روبيةأوبمساعدات(بياًنسةروخصصت وام للمزروالتدحثلباعة اايب وتطلرعين الزرريوشباب لألعمال لمواردايةمنتويةاعبدائل

ف وخاصة وايالبشرية فهوسا.  ةريغصلالاعمألالمؤسسات أخرى، برامج إلى إضافة ذلك، كل منممواجهةيم انخفضت التي البطالة فـي١٦شكلة
م في إلىلانتصفالمائة المائة٤ثمانينيات وارتفع٢٠٠٠عامفيفي اإلجماليتجاالن، الفالمحلي ذلك بعام١٠معاي مقارنة المائة وزادت١٩٩٩في ،
في والخدماالصنااألجور بنسبةعة تقريب٨ت المائة .اًفي

العملةاديالزوءضىلعو المستمداالقتصاوالنموفي نقي حدوث من مخاوف ظهرت الحكومةصر، قادت المهارات ىإل١٩٩٧معايففي
األ"ساءرإ بين التدريب تملل" عليمتلاولعماشراكة على وطنتساويرطساعدة الحاجاتيةراتيجية املتلبية وهالمن الالرات ههـذنتتضـمو.  لـةعامقوى

هيالشراك مكونات ثالثة ا) ١: (ة ومنتدى مؤسساتلألعمالالتعليملتدريب عن ممثلين اإلداريضم وعن والتدريب التنميةالاووكةيومالحكتاالتعليم ت
و افتوظيالصناعية، المجشارةإلايةيسرئله التيالاإلى الهامة العامة خبر) ٢(مق؛أعسةدرالىإجاتحتت للحاجاتاومجموعة ،تاارهملانمةيلقبتلمساء

التالرئيسيةوظيفتها لمختلـففـيغيراتتحديد المهـارات مـن وتقـدالحاجـات الالزرةلمشـواميالقطاعـات ؛تالحاجـالتلبيـةةمـباألعمـال
إدو) ٣( التنامجموعة المفرة المرتبةةؤلفيذ، من موظفين ممن وموظفيناناألولى الصلة ذات هيئةييننفيذتلوزارات ووكعلتالمن العالي لـةوالدةلايم

وال الخبراء ومجموعة المنتدى مقترحات دراسة ووظيفتها تعلمعللتنمية، المقترلى المنحانفيذ حـاترلمقتلةاسـيساألاورمحالنتكاو.  ةسرعباسبةت
واالبناءصناعة) ٢٠٠٠عام(ةرياألخ والكيمالعلوم، المستوىئيةالبيولوجية المجولونتكوثوحبلاو،يعمالجاعلى قطاعـاو،علوماتيا تتطلـبهـي ت

التعل المنظومة ضمن األجل طويل استراتيجياً لتزويديميتخطيطاً والتدريب ب.  ةمالزالتاهارالمبلفنيينوالعمالاة مثالً، أخذ، اللتوصـافقد صـةخايات
باسةالدرب اومالجامعيةعدما بعد علا الدكتوحصول ضمنرلى البحاه بهدفااهتعضويتالثبرامج اقتصادتطويلحكومة علىر .ةالمعرفقائم

قرالإضافة آيرلندا اتخذت لتأمارذلك، فرتللمنصاًخصوةينثالمعتفرصةينت لتحسـنواالثمليعالتدونلمعتصقوا مبـادرة واتخذت نيي؛
علىلوحصمنلالثقافيوىالمست فساساأللتعليماا بين٠٠٠١١٠ملتشقطي اإلجوات؛٢٠٠٦و٢٠٠٠اميعمواطن الخذت لزيـادةراءات أيضاً الزمة

ا فــــــي الطــــــالب بحيــــــثعتلعــــــدد الجــــــامعي فــــــي١٥مهتبســــــنبحصــــــتلــــــيم
السكان مجموع من عالمائة وصو٢٠٠٥امفي وضمان الإتاإلنترنل، كل حوس،مدارلى المكذلك فيالوسائطوسائلىعلسردايازة ةايـنهالمتعددة

الوسائليسرالمدلكليهتأو،٢٠٠١عام هذه استخدام على عام( ن نهاية المائة٨٠تلقى٢٠٠٠مع دمفي تقريباً المدرسين فيسورن ائلسودامتخسااً
الهجتوالاهذنضمو).  تالتصاالاوتماعلولمااينولوجتك اتخذت مبادوكح، منها عدة مبادرات أيضاً بالعامتبةمكالةرمة حيث فـيددعغلة الحواسـيب

منأ٢٠٠٠عام م١٣٠٠كثر إلىوصحاسوب ومتاحةاإلنترنولة تعزيزةعامبةكتم٣٣٢فيت، بهدف وذلك ايرلندا، والتواصـلصـتاالفي مـعال
المحليةاجمعتال .ت

نحو جهودها لمكاملة ببعضها المؤسسات وربط والتأهيل التعليم مجال في آيرلندا بذلتها التي الضخمة الجهود وبفضل
أ اإلنمائي، بلداًصبحالهدف العاالقويستوردت الضـعلةهالمؤةملى العاملـة القوى يصدر بلداً السبعينات في كانت أن يفةبعد

.التأهيل

                                                            
)١(pdf.cMena_Edu/$File/2Education/Attachments/nsf.mena/MNA/org.worldbank.18lnweb://http.
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الثاني المرفق

عمطوت ار تكنوادتخسلية اللم فرنساموجيا في التعليم في واالتصاالت )٢(علومات

تإدخبدأ فرنساجياولونكال في التعليم في واالتصاالت مشـروعتنـاالثمانيدايةبفيالمعلومات يـاتومالمعل"مـع
ال"للجميع قدم بسبب أخفق والذي التجهي، برزتاهذهنأعمو. اهنتصياصعوبةوتخدمةمسزات زالت، قد جديدةشكلةملمشاكل

التكنولواآل في التغير سرعة هي عليهاجيان المترتبة المالية .والكلفة

عام الاهجمدق،١٩٩٧ففي تقييماًميلالتعفتيشتز اعي تكنولوجيا استخدام واالتصالمن جـاءالعلومات المدارس في ت
أن معدداً"فيه لدقليالً استريهنها المتمخداتالسجيةاتيا اإلنترنت" ددةعالوسائط مصـدراًابإطالقـاًلسـتعمتال"وأن عتبارهـاً
هناكول".  للتوثيق المعزولاًدجيالًامتعاسكن الحاالت بعض في التكنولوجيا أيضاًاوج.  ةلهذه التقييم في لء درةقـلاسرالمدأن

الم ولكن ذلك أرادت إذا العمل هعلى توجيهيشكلة للسيرالمفي واالتصاالولعملاايجونولكتريقطفيدارس .تمات

إرلفاةتربيلاارةوزتذتخاو للترجراءنسية خاصة اتصاالتاالوتامعلولماكنولوجيالتويجات عفي سـتوىمىلـلتعليم
والثانوييدائتبالاالمدارس إة وهي إلزاميءاجراة، أصبحت عامةت المجا٢٠٠٠منذ على وتتركز التالية، :الت

الجوصل)أ( ؛تنرنتباإلارسمدميع
االبتدائية؛ابرن)ب( المرحلة لمعلمي تدريب مج
تجر)ج( مدارس أثربيةيإنشاء الملتقييم التعليمواالوماتلعتكنولوجيا على .تصاالت

السياق،هفيو وتخطةضعتوذا لدعم تطبعزتنفيذية استخدام التعليقيز المتعددة الوسائط التوجهـاتات وحـددت يمية،
باس الخاصة واالتصاالتاايجولونكتمادختالتربوية خصوصاً. لمعلومات يليوأكدت ما :على

تعليمالتج)أ( في واالعديد والتكنولوجيا الغلللوم ة؛حديثات
المالت)ب( من .رياضياتلوااتغلكن

استخدامكمو ان واالتصاالتلولمعتكنولوجيا حلقممات عدة إقامة بالحسبن آخذة عات فـان التجانس الصـفوفيدم
.يدرفيوتربجعالمقديوت

شهاكذلكو داسحدثت سدة المع"يتمراسية ومولشهادة علىبنيB2i" إلنترنتاات أت طفقـاسـوليبالطـلانرؤية
لتكنمستهل ولكنهكين واالتصاالت المعلومات باعتبابحمولوجيا استخدامها تعلم إلى أيضـيتعوهم. مواطنينارهمجة أناًلمـون

ال الحيعالجتيالمعلومات حسليساسوبها يمارس أن عليه وأن بالضرورة مدققة وهت إزاء .بوالئقثاالنقدي

بتويتمعياجتماتوجهالخطةتوجهنمو االجتمالابالطالبعيةثل الللةيعنتائج ححمايـمثـلةقميـروسائط ققـوة
االملك واحتراريلفكية وحة اآلم حرية أيضوتش.نخريماية الخطة إير أهاً يأيةملى الرقميـةيلعتلاماظنالقيضن الفجوة من .  مي

تعلاوب نظام إلى الوصول الخطة تستهدف قائمختصار واالتصاالالايوجولنتكلىعيمي مـواطنينيتمعلومات لينعافـكـون
التنمكاإيدركون وحدود الجديدةكنات وليسوولوجيا اجتماعياً، عنها يترتب مستهلكينمجما سـلمسـتخدأورد ذههـلبيينمين

.جياولونكتلا

أيفءاجو التكنولوجيعنالخطة تقوالى سلوك"دأن إلى والم"علافالطالب التجديـدنوتعاالىلإسيندر، تـدعم وأن
استخداموو.التربوي المعلوماتاجياوولنكتِجه المواطن تنشئة أهداف نحو االبتدائية المرحلة في وواالتصاالت لصتوااللصالح

الاناكبينما،رينخاآلمع في اتوجه فلثانويةلمرحلة روح إذكاء العملرنحو عـنق البحـث كيفية ربـعاتالمعلومـوتعلّم
.تنرنتإلا

                                                            
)٢(Monsef, Youssef, Study on modern information and communication technology (ICT) based educational systems in 

primary and secondary cycles, Economic and Social Commission for Western Asia, 2002.                                                                     
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مشاريع المعديواستحدثت مستوى على والمدردة علـىةيريدسة مواقـع إنشاء منها العمـلو، للطـالب تتـيح ب
ووتدفالجماعي، البحث إلى المعاصرتخيلالورالصعنموقعلثم(التجديدعهم الفن موضوع يتناول أ)ية المدرسـةو، مواقـع

استةلمفتوحا للطالب ومناقشتهاأالكميتيح ذلكعمعمالهم وغير المدرسة في لتـد.  زمالئهم الحكومة المعلّمـينروأعطت يب
التكاسعلى هذه العليانوتعمال األولوية .لوجيا

وزار الفرليلتعاةواختارت منسيم فياالمدارسمنةموعجة رائدة مدارس لتكنعتبرتها اولاستخدامها معلومـاتلوجيا
هذاو.  واالتصاالت هذهملىعءنابرياتخاالجرى تكامل في اإلجمالي النهج المجاجياولتكنولاعيار التاليةفي :الت

 
فيكمإ)أ( جديدة فيلاانات وخاصة وإداودجتنظيم، الوقت الوأماكعاتلقااةرلة واللماللعلعمن الب؛طين

للكمإ)ب( جديدة فيطالانات لالنخراط فرديةاعمأب وعملياتل غنى فعاأكثر ؛لةتعلم

للكمإ)ج( جديدة تلعمانات طريق عن تنوعاً أكثر تربوي بعمل لهم تسمح المسـامتابعةسينحمين على ىتولطالب
ال تقاسم وتعزيز المجموعة مستوى وعلى والمهالفردي التماريفأكانءاوسينواعتاللمعوالراتاخبرات في أم الدروس .ني

نائيةلاح مدرسة ة

صفهل المدرسة فيالمداتاذه الناميةرس وافتقارهـاحنمالبلدان نائيـة ريفيـة منطقة في وجودها توادأإلـىيث
المعلومتكن .واالتصاالتاتولوجيا

المععرشو من الميملفريق هذه في تجالفيسةدرن على الالزمةباوسردو،اهزيهعمل التجهيزات بعدلعناية مدرستهم
الاألهدافددواحأن تحقيديريتواالستعماالت منقيون ذلك،اروها مرحلتينفنوء على مشروعهم :ذوا

األولىالم)أ( حاسـو): ١٩٩٩يلرأب/انسين(رحلة شراء للمنطقة المدنية اإلدارة شخمولت مـعب واحـد صـي
ومجم البرمجيات من اإلنترنتزماللاتازيهجتلاوعة إلى للنفاذ المعلمو.  ة فريق العمليبدأ التاليةمتبعاًن :الخطوات

البرمالت)١( إلى النصالمع(لهاماتعاسوإتقانتايجعرف البياناتصوجة ا) وقواعد أدوات شر؛لنوبعض

الطالمللعا)٢( األلىعبمع بعض المدمجةقراستثمار محددة؛اص بمواضيع والخاصة الموسوعية

ااست)٣( المو: ناتهاامكإوتنرنتإلكشاف وتصفح اإللكتروني، واالبريد التعليمية، التربواقع التـييـلمصادر ة
الدي .اهيإللخومكن

اكهو تعلم اختبارومعلملذا أتاحت أدوات مع التعامل واحدة سنة في فضبعن مع الطالبرياألنشطة من محدود .ق

الثانيةالم)ب( وسائةقطنمللةيمدنلادارةاإلولتم): ٢٠٠٠مارس/ارذآ(رحلة يضـممطمختبر اسـوباًح١٢تعددة
داخلية وشبكة إشخصياً المستلزماتنووصلة وكل حثمةريضروالترنت جهاز تصـورفل وآلة المدمجة رقميـةرياألقراص

و البرمجيباأللوانةعطابوعةبطاوماسح وكل عرض الالزمةوجهاز تعلومنهات برمجيات أروبس.  يةيما بةسـنبحتصـعة
كاملةاقلالاغشنا المعلمون.  عة التاوطلبووتدرب من بكوريب،دمزيداً يجتمعون عملهمعانوا تمهبيوملياد منمهسنفأنكيدف
أدرطيسال على واالتصاالتتاوة المعلومات اذهفيالبطاللكفَوأِل.  تكنولوجيا المدرسة تكنولوجيـاباله مع التعامل تدائية

للمشوأن،واالتصاالتتامالمعلو موقع المدرسهيفتكراشدرسةئ وأعلنت الصفوف، عامةكل ر٢٠٠٠في .ئدةامدرسة
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الثالث المرفق

البنائي والنهج الموضوعي النهج باستخدام الدروس بناء

الد-ألف االنحسبروستصميم لبنائيهج
 

هــ ينطــوي ــنهذاال مجال ــى معل فــيصــلنفراحــل ــتة ــادحدي فالمردالجمالبرن ــديقلتلالحــرااســي، بوضــعاةي أيلخاصــة
المجابرن هي والتي واتتعليمي، هيمقييتوالتصميملحليل وم، متداخلة فيستمراحل .لزمنامرة

التحليل-١

اختصاصات بعدة يرتبط وقد قاطعة حدود للمحتوى المعلمولذلك. ليس محتيعين أنمجال دون رئيسي يحصـرهوى
نهائية حدود مسألة. بأية الالشبكةتيحهاتوهذه طبيعتهتوب تسمح واالتصـالللمتعلمينالتفاعليةاي متعـددة مصـادر سـبر
معرفة .بمجاالت

الو يوضعالذقسيايمثّل الفيهي امهذا في أساسية مسألة واطالدديحوهفي،ئاالبنجهلنحتوى مادتعفيمةتخدمسالجيةتياسترالريقة ،معينةةليم
المعروالةنيغئاتبييفيوضعتعليملفا مامنبةتسمكفة المجالصاهلمجال بهذا خاصة يكون.  لة المعلمهوهكذا التصـرفتودف إلـى الطالب جيه

ومهاراتهم تفكيرهم تنمية بغية وذلك خبراء، فنظالندوبصفتهم كثيراً المسبقةرفمعاير األ.  هم نفسهاالهئلةسومن على يطرحها أن للمعلم ينبغي التي مة
اذهفي هحلرمله الفيةكي: ية وابناء فينلمعامعرفة وي ورظحاالت معينة؟ بيئةيفكوف تنظيم لالتعيمكن التعلمتسهيلم عمليات إضافةالمعرفة؟اءبنول

فيها التفكير ينبغي أخرى مسألة هناك ذلك، هضمنإلى النهج المسأليهذا سيطرة تعلمهة على وتاالس: متعلم هستقالاف.  لدعمواقدرةلاقالل يعنـيوالل
للمـــت المعطـــاة فـــيالحريـــة برنـــراتـــهايخعلم والقـــدضـــمن معـــين؛ ــتعلمرامج المـ وكفـــاءات إمكانـــات تعنـــي ة

الموارد مجموعة يعني والدعم التجارب؛ تعلم في لاتملالالنخراط اللعتلمحة امنهتمكستيم لو.  مالتعلفينجاحلن أن ذلك سلمتعليعني كبيم عريطرة ىلة
وفتعليام المحتتلارصةمه، في والوظدخل والموى الضلواه،لعملةنهائيالديعواائف إلدروريموارد والارةة الخاص وهبامقيتعلمه يواجباته، دورذا ؤكد

الالمعلم هذا مدرباًباعتباجنهفي .متعلمللاًريكوشره

صميمتلا-٢

ا النتائج بطريقةليست محددة للتعلم ينبغيقالنهائية الذي والسؤال هوحرططعة، هنا بناء: ه بعد عن للمعلم يمكن كيف
يعنى البنائي فالنهج معينة؟ مادة في المعرفة سيبنون المتعلمين أن من للتأكد اتباعها يمكنه التي االستراتيجيات هي وما الدروس

المحي والبيئة المتعلم بين بالتفاعل جـزءاًكثيراً تؤلـف أثناءها المعرفة تُبنى التي األنشطة أن ويؤكد أقرانه، وبين وبينه به طة
المعرفة تلك من الو،متكامالً تلك فيهمأن تبنى الذي بالظرف مرهونة وأعرفة الـتعلم،، عملية من كامل جزء هو الظرف هذا ن

في المتعلم انغماس أثناء تحدث تثقيف عملية هو التعلم حياحوأن يطالة حيث حقيقية خبيـراً،بلتية باعتبـاره يتصرف أن منه
فيمـا المطلوبـة األعمال كل ربط مهمتها أشمل مجال من جزءاً تكون أن ينبغي الطالب من المطلوبة واألنشطة األعمال وأن

.بينها

االوتؤك همةتخدالمسياتجراتيستد اذفي أنواع كل على النهج تكنولوجيختلا تتيحه الذي بتالالتصااواتمولالمعااطب التخاطب سيما وال ني،
الطالبواالطالب بين التخاطب وكذلك أنفسهمى،المحتوولمعلم، المتعلمين نتااتيجيرتسالاوهذه.  وبين على تعتمد منرفمعاللقال رأسلّعمالة إلـى م

تقدي على ولكن التيداألمالمتعلم ونعمإلضفاءالطالباتعملهسسيوات هذهىزغمى .ةالمعرفعلى

قييمتلا-٣

التقمضيمكنال تحديد النهج هذا ويمنعييمن تعلمه أثناء الطالب يكتشفه ما يفسد قد ذلك ألن البرنامج هدف على بناء
فيـه تبنـى الذي السياق على تعتمد التقييم عملية أن إلى إضافة للبرنامج، المتوقعة غير واآلثار النتائج إلى التعرف من المقيم

البنائ. رفةالمع النهج أن وحيـدييوبما فهم يوجد ال مختلفة، بيئات أو سياقات ضمن متعددة تصورات بناء على الطالب شجع
ت وال لهاوصحيح حلول وتقديم القضايا لمواجهة وحيدة صحيحة طريقة بنـاء.  جد عملية تقييم ضرورة النهج هذا متبعو ويؤكد

تقيي من أكثر امالمعرفة نفسها الطالبالمعرفة عليها حصل في.  لتي تأتي منفصلة خطوة ال مستمرة عملية التقييم يكون ولذلك
وه التعلم، عملية والمتعلمينهاية المعلم من لكل راجعة تغذية على للحصول يستخدم التعلم عملية من .جزء

النهتصم-باء حسب الدروس ايم يلموضوعج
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الطر إحدى الموالنهعلىمدةتلمعائقاتضم بعدج عن التعليم في وغيره(ضوعي اقبـةتعممراحلثالث) اإللكتروني
هيمنز التا: ياً ثم ثذفينلتحضير، .مييلتقام،

ضيرالتح-١

تحل هي تعليمية مادة لبناء المعلم بها يقوم خطوة المادة،يأول هدف مع تطابقه وتحديد وتحليله صغيرة أجزاء إلى بتجزئته المادة هذه محتوى ل
علصحسييلتاعرفةمالومة،هاالتهكوناموتحديد منيهل الطالب الماا هذه الملوع. دةتعليم اتجزئفيتفيدذههتحليلية أجزاءالتعليميةلمادةة صغيرةإلى

الت بينيمكن وفنسيق بهااهاراتالمديتحديها، يتحلى أن ينبغي والطالتي المسبقةجملةلب بنجرولضاالمعارف الدروس التباع ثانية،.  احرية خطوة وفي
ال المهام المعلم وةعوقمتيحدد الطالب لألفضاطريقةلامن خطواتتنفل على ذلك الطالب ويعلّم ال.  يذها المعلـم يحلل ثالثة، خطوة العامـةسـوفي مات

الس ومعارفهم ومهابللمتعلمين نارقة المطلوب مستواهم بين والفارق الحقيقياًيرظاتهم ي،ومستواهم قد طرجزنوهذا أواقيعن ةوالخطـو.  لـيختبـار
ه في اذاألخيرة صلمه هي أهدغيارحلة األاة يمكنتحمقةفارلمتااءدف بحيث المحتوى سفرجمتهاتحليل رلوي ويستطيع المتعلم يتوقعه .دهصك

فيذالتن-٢

المرحلة، هذه شيبنيفي خطة اإلاملةالمعلّم االست: التاليالسؤالعنجابةتتيح هي عـددالتياتراتيجما أكبر يحقق لكي سيستخدمها نمـي
ــلا ــممالبط ــأعظ ــاافده ــراً؟ةدالم ــذتوالنألونظ ه ــي ف ــل ــنهجااص ــاال إم ــري ــينيج ــبب والطال ــم ــأوالمعلّ ينب

والالطا المنشورلمب المواد مراجعة منها بها، القيام الطالب على أعماالً المعلّم يحدد قلعتتبلاالطىلعةددمحسئلةأوطرحمعين،ضوعومعنةحتوى،
يقووىحتبالم ووظائف بها، زميحدهفرمبالبطلام مسذيفنتندد هوروالحوا. بقاًها والطاينبهنا باستخالمعلّم اإللب الوسائط هنـاةلكترونيدام والمعلم ،

ا المرجعية السلطة فلوحيهو كلدة معلي من يقدم يمكنجهنلاذاهنمضو.  معرفةواتومما تعاونأعمبمايقلا، فـيوللطالبامنةعوجممبينيةال كن
مب صيغة المعلّمعليهطريسيمجةرإطار .اًمئداا

قييمتلا-٣

المتوقـع السـلوك تحدد التي التحضير بعملية النهج هذا في المرتبطة المكتسبة المعرفة تقييم يجري المرحلة، هذه في
الحاالت المعلم يحدد ثم ومن رصده، للمعلم يمكن المتعوالذي فيها يكشف التي محددملالخاصة سلوك الـذي.  عن والسـؤال

هو التعلم عملية نهاية في التعليم عنه يجيب أن األ: ينبغي المتعلم حقق فـيهل المعلم ويقوم المتوقعة؟ والنتائج المطلوبة هداف
ال أهداف تحديد وبعد التنفيذ استراتيجية تحديد قبل التقييم مكونات ببناء النهج التييمتعلهذا المتعلم تقييم كيفية مباشرة تتبعها التي

اإلجابات مستوى إلى أ.  تستند عدة لها تعطى أسئلة هذه التقييم عملية في الجـوابجوتطرح يختـار أن المـتعلم علـى وبـة
أثن الطالب مراقبة أو عرض، تقديم أو موضوع، كتابة أو فارغة، إطارات في األجوبة كتابة أو منها، عملهالصحيح أن.  اء أي

أوالً واالستيعاب المكتسبة المعاني على وليس المعرفية وبنيته الطالب سلوك في التغير مراقبة أساس على يجري .التقييم


