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Abstract: 

 University by its scientific frameworks of different degrees; transfer 

knowledge to students, and then provide the community with technical 
and scientific skills. In addition to its scientific and empirical research it 

also provides advisory services and the completion of some projects 

related to social development 

The Arab universities have made remarkable efforts to cope with 

change; although some reports global 

which are classified as the universities of the developed world were 
exempt from a reference to an Arab University, each university seeks to 

catch up; and Planned to be soon in the universities of the world, Take 

into account the principle of universality of higher education. 

which are classified as the universities of the developed world were 

exempt from a reference to an Arab University 
each university is looking to catch up on progress , and Planned to soon 

be in the world’s universities, Take into account the principle of 

universality of higher education 

However, despite the efforts made by Arab universities, they suffer from 

many flaws, inadequacies and imbalances, which have made them 

occupy low levels in the international ranking, and these universities 
are now looking for mechanisms to get out of their crisis. These include 

the mechanisms for using 

The quality assurance study in the light of the principle of universality 

provides an opportunity for these universities to develop a plan to 

achieve the desired objective with the preservation of their cultural 
dispositions, and its special priority; is a way of Arab universities to 

develop their performance and achieve their goals to soon be in the 

universities of the developed world. 

_Integrating the principle of universality of education into quality 

assurance is a way for Arab universities to develop their performance 

and achieve their goals to be soon in the universities of the developed 
world. The concept of education in the context refers to crtai 

characteristis ; for example: the crieteria for teacher training the 
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crieteria for building school; the crieteriafor school cimate ; the crieteria 

quality school books ; the crieteria of nature and efficiency of 
administrative management;  

the crieteria for the quality of educational programmes;  the  crieteria 

for the taching strategies ;etc 

the adoption and implementation of a quality assurance system in 

higher education institutions in Algeria in harmony with political 
specificities 

The country’s social and cultural life has become an imperative in order 

to face the challenges both nationally and internationally. 

and it is no secret that the application of quality in higher education is 

still at the experimental stage. 

That is why, as researchers, we are interested in the quality 
experiments that have been applied in different countries in the field of 

digital education. 

Key words: The  University, Quality Assurance, Algerienne University, Digital 

Education. 
 

 
 
 

 الجامعة الجزائرية  في ظل األزماتتجسيد التعليم الرقمي في 
 بالتجارب العربية والعالميةدراسة مقارنة 

 
 2صبرينة طبوش

 
 الملخص

بنقل تقوم درجاتها اختالف على التدريسية العلمية أطرها خالل من المعرفةالجامعة
بالمهاراتوالكفاءاتالعلمية المجتمع تزويد ثم ومن الجامعيين الطلبة من بها للملتحقين

الخدمات،والتقنية تقديم وكذا وميدانية وتجريبية منبحوثعلمية به تقوم ٕالىما ٕاضافة
.ةقتصاديةوالعمليإلجتماعيةوإلٕٕلستشاريةوٕانجازبعضالمشاريعالمتصلةبالتنميةا

كانتبعض وإذا التغيراتالحادثة لمواكبة مشهودة جهودا حاليا الجامعاتالعربية تبذل
،التقاريرالعالميةالتيصنفتجامعاتالعالمالمتقدمخلتمنأياشارةٕالىجامعةعربية

وتخططلتكونفيوقتقريبضمنجامعات،فٕانكلجامعةتسعىلإللتحاقبركبالتقدم
 .يزةعليهاأنتلتفتٕالىمبدأعالميةالتعليمالعاليالعالمالمتم

القصور من الكثير من تعاني أنها إٕل العربية الجامعات من المبذولة الجهود رغم لكن
وأصبحت،ختالٕلتمماجعلهاتحتلمراتبمتدنيةفيسلمالترتيبالعالميٕلوالنقائصوا

منبينهذهاآلليات،هذهالجامعاتمعمرورالزمنتبحثعنآلياتللخروجمنأزمتها
إلىالتعليمالرقميواستخدامالتكنولوجياتالحديثةلتحسيننوعيةالتعليمالممنوح لجوءها

 .وبالتاليالوصولإلىتحقيقالجودةوالنوعية
:سياقٕالىبعضالمالمحالواجبتوفرهامثليشيرمفهومالجودةفيالتعليمفيهذاال-

معايير،معاييرظروفالتمدرس،معاييرنمطيةالمبانيالمدرسية،معاييرتكوينالمعلمين
المدرسية الكتب التربوية،،جودة البرامج جودة معايير وفعاليتها التربوية اإلدارة طبيعة

استراتيجياتالتدريس فيمجالالتعليممدىتطبيقالتكن،معاييرجودة ،ولوجياتالحديثة
 .لخأ....جودةالتعليمالرقمي

ألنالمؤسساتالجامعية،تظهرأهميةالجودةفيالتعليمالعاليلتطويرالبلدانوالمجتمعات
تحضرالمتخصصينالذينسيعلمونكمسييرينللمواردالعامةوالخاصةللدولةويحرصون

ف الجديد للجيل السليمة النشأة المجإلتعلى كل التعليم.ي في  الجودة تطبيق أن رغم
.الرقميفيمعظمالدولٕليزالفيمرحلةالتجريبإذلميكنمنعدمفيدولأخرى
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بالتجاربالتيطبقتفيمجالالجودةفيمختلفبلدانالعالمهتمامهذامادفعناكباحثينلال
 .فيمجالالتعليمالرقمي

،التعليمالرقمي،آلياتتفعيلالجودة،ضمانالجودة،الجزائرية الجامعة:الكلمات المفتاحية

 .التجاربالعالميةفيمجالالجودةوالتعليمالرقمي

 

 
 المقدَّمة

تتحققم للتعليم، نمطتكوينيجديد الرقمي التعليم التكوينيةيعتبر العملية رقمنة صارتضرورة،نخالله باعتبارها
،وضمانجودةالتعليمالعاليوالتسييرالحسنللعمليةالبيداغوجية،وتجربةالتطوراتالتكنولوجيةالحاصلةبةحتميةلمواك

ONEFDالجزائرفيالتعليمالرقميوإنكانلهاتاريخمشرففيقطاعالتربيةوالتعليممنخاللالتعليمبالمراسلة
جربةفتيةفيقطاعالتعليمالعاليالذييرتكزبالدرجةاألولى،إٕلأنهاتعدتCNEPDوقطاعالتكوينالمهنيعنبعد

الحضوريإل المتواصلعلىالتكوين جامعاتالتكوين فيالجزائرسنةىجانبه للماسترعنبعد وكانتأولتجربة ،
إللكتروني،تفتقرللخبرةفيمجالالرقمنةوالتعليم2017تتضمنجامعاتنموذجيةفقط،تليهادفعةأخرىسنة2016

 .ماأثرسلباعلىنوعيةوجودةالتجربةالمعتمد
 التعلم الرقمي: -

 :بتعريفات عدة من بينها :(Digital Learning)يعرف التعليم الرقمي 
الرقمي إلىالمتعلم:التعليم وشبكاته، علىالكمبيوتر، المعتمدة الوسائطالرقمية محتوىتعليميإلكترونيعبر تقديم هو
لهإمكانيةالتفاعلالنشطمعهذاالمحتوى،ومعالمعلم،ومعأقرانه،سواءكانذلكبصورةمتزامنةأمغيربشكليتيح

عنإمكانية فضالً التيتناسبظروفهوقدراته، فيالوقتوالمكانوبالسرعة التعلم هذا إتمام وكذلكإمكانية متزامنة،
 .إدارةهذاالتعلمأيضاًمنخاللتلكالوسائط

 في لكترونيةاإل الوسائط استخدام على يعتمد الذي التعليم أنه: على الرقمي للتعلم المحيسن هللا عبد بن إبراهيم يفتعر
 132،ص( 2002 ) المحيسن هللا عبد )إبراهيمبن" برمتها التعليمية المؤسسة و والمتعلمين المعلمين بين إلتصال

 على المعتمدة بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة يستهدفإيجاد الذي التعليمهو :"الرقمي للتعلم العويد صالح محمد تعريف -
 صالح مكان.)محمد أي ومن وقت أي في التعلم مصادر إلى الوصول من الطالب واإلنترنتوتمكن اآللي الحاسب تقنيات
 ( 2002 )آخرون و العويد

(."التعلم عمليات دعم في الحاسوب أو لكترونيةللنظماإل منظم هادف استعمال ":انه على الرقمي للتعلم  الين "تعريف -
44(،ص2003)الينن

 على المعتمدة الوسائط عبر )إلكتروني( محتوىتعليمي تقديم " :انه على الرقمي زيتونللتعلم حسين حسن تعريف -
 ذلك كان سواء أقرانه ومع المعلم ومع المحتوى هذا مع النشط التفاعل إمكانية له بشكليتيح المتعلم إلى وشبكاته الكمبيوتر
 وقدراته، ظروفه تناسب التي والمكانوبالسرعة الوقت في التعلم هذا إتمام إمكانية وكذا ،متزامنة غير أم متزامنة بصورة
 (23،ص"  ( 2004 ) زيتون حسين )حسن الوسائط تلك منخالل أيًضا التعلم هذا إدارة إمكانية عن فضال

 :الرقميأنماط التعليم  2-1
العالميةالتعليم الرقمي المباشر: -2-1-1 الشبكة على المعتمدة التعليمية والتقنيات األساليب تلك في يتمثل والذي

 .للمعلوماتبقصدإيصالمضامينتعليميةللمتعلمفيالوقتالفعليوالممارسللتعليمأوالتدريب
فيعمليةالتعلممنخاللمجموعةالدوراتالتدريبيةوالحصصوهوالذييتمثلالتعليم الرقمي غير المباشر: -2 -2-1

 .المنظمة،ويعتمدهذاالنوعمنالتعلمالرقميبالنسبةلحالةوجودظروفمتعددةٕلتسمحبالحضورالفعليللمتعلم
فيالوقتنفسهويجمعهذاالنوعمابينالنوعينالسابقين؛حيثيمكنللجميعالتواجدالتعليم الرقمي المختلط:-2-1-3

أمامالشبكةوجهازالحاسوبوالمشاركةفعلياًفيها،وفيحالالتغيبعنذلكيمكنالّرجوعللمادةالعلميةأوالمقررفي
 .أيوقت

 :أهداف التعليم الرقمي 2-2
 آثار من تنعكسعليه لما الرقمي؛ إلىالتعليم المعاصر المجتمع في التربوية استندتالمنظومة فيتحقيقلقد إيجابية

 :أهدافالعمليةالتعليميةالتعلمية،ولذلكنجدأنمنأهدافه
 القدرةعلىتلبيةحاجاتورغباتالمتعلمينالمعرفيةوالعلمية. 
 تحسينعمليةإلحتفاظبالمعلوماتالمكتسبةوالوصولإليهافيالوقتالمناسب. 
 اوالموقفالمعاشسرعةتجديدالمعلوماتوالمعارفوترتيبهاحسبأهميته. 



VOLUME 3, ISSUE 4 August 2021 

 

  15IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 )تحسينالتفاعلوالتعاملبينطرفيالعمليةالتعليمية)المعلموالمتعلم. 
 :خصائص التعليم الرقمي 2-3

 :حسبإلتحاداألمريكيللتعليمعنبعدنجدمنخصائصالتعليمالرقميمايأتي
 تدعيمعمليةتكوينالفردوتوفيرإلتصالوالتفاعلالمتبادل. 
 أنموذجنقلالمعرفةإلىالنموذجالتعليمالموجهإلنتقالمن. 
 تشجيعالمشاركةالديناميكيةوالحيويةللمتعلم. 
 إلعتمادعلىالمهاراتوبالخصوصمهاراتالتفكيرالعليا. 
 توفيرمستوياتعدةمنالتفاعلوتشجيعالتعليمالنشط. 
 المعاشللمتعلمينالتركيزفيعمليةالتعليمعلىمناقشةودراسةمشكالتمنالواقع. 
 الرقمي: التعليم مجال في المعتمدة المعايير  2-4

 و المعرفي إلنفجار ظل في خاصة عام التعلمبشكل عملية في المعتمدة الحيوية األساليب أهم من الرقمي التعلم يعتبر
 علىارتفاع يعمل الرقمي التعلم أن نجد ،هذا إلى باإلضافة و األمم ،المجتمعات فيمختلف الحاصل التكنولوجي التطور
.المهنية البيئة في أدائهم تحسين و تأهيلهم و تعليمالعمال ،تدريب ،طلبه على اإلقدام و عام بشكل التعلم في القبول معدٕلت

 في خاصة التدريب تكلفة يقلص و جهة كبيرمن بشكل التعليم فعالية من يرفع الرقمي( ) التعليم من النوع هذا أن نجد و
 المتعلمين طلبات ،احتياجات مع المتوفرة المعلومات استخدام من يسمح ما لعلهذا و ،أخرى جهة من الزمني جانبها

 لتقنية التدريب معهد أن نجد اإلطار هذا وفيAl-karan ,Al-ail ( 2000فيها) يعملون التي المهنية البيئة خاصةفي
 تصميم،التعلم عملية كدعم المحاور من العديد في إللكتروني أو الرقمي للتعلم معاييرأساسية بتطوير قام المعلومات

 في للجودة األوروبي المركز تأسيس2002سنة في تم انه نجد هذا إلى باإلضافة .إلستعمال سهولة ،محتواه و التعليم
و الرقمي التعلم في الفعالة و الناجحة التطبيقات مختلف تشجيع على العمل أساسإلى يهدف الذي و إللكتروني التعليم

 من النوع هذا لخدمات المستمر المناسبةللتقويم الخدمات و الدعم ،التوجيهات جميع توفير ضرورة خالل من .لاللكتروني
 .الحركيةالدائمة و بالتغير تتميز تعلم بيئات في التعلم

 :منها معيارا العشرين إللكترونيتفوق أو الرقمي التعلم تقويم معايير فان ( 2005 ) هاشم أبو حسب و
 البرنامج، و م المستخد بين التفاعل كثافة -
تنوعها، و كثافةالتدريبات -
البرنامج، يستهدفها التي المهارات عدد توفر -
 المستويات، لمتلف شموليةالبرنامج مدى -
المرجوة، لألهداف النصوص و التدريبات مطابقة -
 البيئة المدرسية، البيئة التعلمفي على المستخدم تساعد تدريبية و تعليمية مواقف و ظروف توفير على قدرةالبرنامج -

 يمكن إللكتروني و التعلمالرقمي في الجودة أن أكدت ( 2006 ) المحيا دراسة أن نجد اإلطار هذا في و المهنية
 معاييره مراعاة و الرقمي التعليم تصميمي بنماذج إلسترشاد:في المتمثلة المحاور من عدد خالل من نحققها أن

 هذا أدوات واختيار الوصول و إلستخدام و إلتساق و المحافظة مع التعليمية الوحدات توافرخصائص إلى باإلضافة
.المختلفة الرقمية التعليمية معالبيئات تتماشى تعليمية استراتيجيات على بناءا التعليم من النوع

 :فوائد التعلم الرقمي  2-5
أشارتالدراساتوالبحوثفيمجالتكنولوجياالتعليمإلىأناستخدامالتعليمالرقمييزيدمنكفاءةالموقفالتعليمي؛
وأناستخدام تعلمهم، ومراحل والعمرية العقلية للمتعلمينعلىاختالفمستوياتهم أكثرمالئمة بيئية يوفرظروفا ألنه

التعل الرقميفيالعملية وتعزيزجوانبالتفاعلتقنياتالتعلم مستوىتحصيلالمتعلمين، فيزيادة لهأهميةكبيرة يمية
التعليم ويمكنتوضيحفوائد مستمرة عملية وجعلالتعليم وقبوٕلللتطبيق، أكثرواقعية التعليمية وجعلالخبرة الصفي،

 :الرقميكاألتي
 التسربالدراسييساعدعلىمواجهةتحدياتالمدارسفيزيادةنسبةغيابالطالبو. 
 يسهمفيتقليلالهدرمنالمواردويوفرنظاممتابعةدقيقةلمستوىتقدمالطلبة. 
 ينميمهاراتالطالبفيالتعلمللمستقلوالتعلمالذاتيويكسبهممهاراتشخصية. 
 ينميمهاراتالتواصلويسهلعمليةالتواصلمعجميعالمعنيينبتعلمالطالب. 
 متطورةتتماشىمعالتقدمالمتسارعفيالعالميخلقمنظومةتعليمية. 
 يستشرفالمستقبلفيحقبةالعصرالرقميمنأجلالتصديلألزماتبالذكاءالرقمي. 
 يعطيالفائدةللطالبفيصورةمفيدةوممتعةوسريعةوسهلةإلستيعاب. 
 يساعدعلىاكتشافالبراعةالرقميةللطالبفيمرحلةالطفولةالمبكرة. 
 إيصالالمعلومةللمتعلمبأقصروقتوأقلجهدوأكبرفائدةيضمن. 
 اًعنداستخدامتقنياتجديدةفيالتعليماهتماميجعلالطالبأكثر. 
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 تجربة الجزائر في  مجال التعليم الرقمي 
للتجربةالجزائريةفياستخدامتكنولوجياالتعليمإللكترونيعنبعد،ٕلزالتفيبدايتهاوتراوحمكانها،قديرجعذلك
لغيابالوعيبفعاليةهذاالنوعمنالتعليمومدىمساهمتهفيرفعالمستوىالعلميوالتأهيليللفرد،رغمذلكإٕلأن

وتجربةالمركزالوطنيللتعليمالمهنيعنبعد)،EEPADتجربةمؤسسة)التجربةالجزائريةبدأتمبكرةبمحاولة
(CNEPD (التكوين جامعة تتولىاإلشرافعليها والتيٕلزالتقائمة، إلفتراضي، التعليم فيميدان تجربة أول

تموقعاافتراضياتبثمنخاللهدروسامكملةلطلبتهافيبعضالتخصصات.أالتيأنش،المتواصل
رتجربةالتعليمعبرالخطتجربةتستحقالدعموالمساندة،ويمكنأنيسايرالتعليمعنبعدالتعليمالعاديويخففوتعتب

 كوفيد فيروسكرونا تفشي مع ااأليام هذه الحال هو مثلما الطارئة، والظروف المستجدات ويساير حيث،19عنه
،التعليمعبرالخطفيالجامعاتفيظلالظروفالحاليةأصدرتالوزارةالوصيةتعليمةتؤكدمنخاللهاعلىتطبيق

ملٕللعتمادالفعليلنظامالتعليمالعاليعنبعدفيأوهذايعدباديةوبادرة،ومحاولةنشرالدروسعلىمواقعالكلية
 .الجامعاتالجزائرية

 في التسجيل والمتضمنالتاريخ بنفس الصادر 535 للمنشور المكمل 2016 نوفمبر 06 في المؤرخ 536 للمنشور وفقًا
 تسيير وكذا بعد عن الماستر في التكوينلعملية التقنية المرافقة تضمن المتواصل التكوين جامعة فإن ،الخط عبر الماستر
 في المسجلين للطلبة النهائية القوائم وضبط ،البيداغوجيالتسجيل عملية من إلنتهاء بعد لذا ،التعليمية األرضية وإدارة
 لدى " التعليمية األرضية " لكترونيةاإل المنصة تسيير عن المسؤولة التقنيةللخلية القوائم هذه ترسل ،الخط عبر الماستر
 .األرضية على للطلبة حسابات إنشاء وذلكبغرض المتواصل التكوين جامعة
 كلمة مع طالب كل لحسابالمستخدم اسم مع الطلبة قائمة للجامعة وتحول ،التعليمية األرضية على حساب طالب لكل ينشأ
 .لألرضية له دخول أول بمجرد طالب كل يغيرها مؤقتة مرور

.رسميًا الخط عبر الماسترفي رسةا الد انطلقت قد تكون ،للطلبة استخدام وجليل المرور وكلمة المستخدم اسم وبإرسال
 تجارب دولية  لمؤسسات للتعليم العالي في مجال التعليم الرقمي

فيمجالتطبيقأنظمةمختلفةللتعليم الثالثقامتبتجاربرائدة هناكعددمندولالعالمالمتطوروحتىدولالعالم
التقنيبدأتباستخداموسائلعرضمساعدةلتوضيحبعضالمفاهيموالتجاربوانتهتبتطبيقأنظمةمتطورةللتعليمعن

:بعد،وفيمايليبعضهذهالتجارب
 :الدول المتقدمةتجارب  -4-1 

التحولمناألنظمةالتقليديةفيمجإلتالحياةإلىالحياةالرقميةيعتبرمنأهمسماتالمجتمعالمتحضر،وهذادليلعلى
الدولعلىأعلىاهتمامرقيهذهالمجتمعات،والمتتبعلتطورالحياةإلىالعالمالرقمييالحظأنهذهالمواضيعتحضىب

يلينستعرضتجارببعضهذه وفيما مناحيالحياة، بكافة لنشرمجإلتالمعلوماتية ضمنتخطيطمحكم مستوياتها
:الدولالمتقدمة

 :اليابان تجربة4-1-1
بواسطةبمشروعشبكةتلفازيةتبثالموادالدراسيةالتعليمية1994بدأتتجربةاليابانفيمجالالتعليمالرقميفيعام

بدأمشروعاليابان1995أشرطةفيديوللمدارسحسبالطلبمنخالل)الكابل(كخطوةأولىللتعليمعنبعد،وفيعام
المعروفباسم"مشروعالمائةمدرسة"حيثتمتجهيزالمدارسبإلنترنتبغرضتجريبوتطويراألنشطةالدراسية

وف الشبكة، تلك خالل من والبرمجياتالتعليمية عام اليابان1995ي في التربوية الخاصبالسياسة العمل أعدتلجنة
تقريراًلوزارةالتربيةوالتعليمتقترحفيهأنتقومالوزارةبتوفيرنظاممعلوماتإقليميلخدمةالتعليممدىالحياةفيكل

 وطني مركز إنشاء إلى إضافة التعليمية للبرمجيات مركز توفير وكذلك يابانية، اللجنةمقاطعة ووضعت للمعلومات،
الخططالخاصةبتدريبالمعلمينوأعضاءهيئاتالتعليمعلىهذهالتقنيةالجديدةوهذامادعمتهميزانيةالحكومةاليابانية

حيثأقرإعدادمركزبرمجياتلمكتباتتعليميةفيكلمقاطعةودعمالبحثوالتطويرفي1996/1997للسنةالمالية
التعليميةودعمالبحثالعلميالخاصبتقنياتالتعليمالجديدةوكذلكدعمكافةاألنشطةالمتعلقةبالتعليممجالالبرمجيات

التعليم من جديدة ذلكمرحلة بعد لتبدأ والكلياتالتربوية، المعاهد توظيفشبكاتإلنترنتفي وكذلكدعم بعد، عن
أساليب تطبق التي الدول من اآلن اليابان وتعد المدارسالحديث، معظم في رسمي الحديثبشكل إللكتروني التعليم

 .اليابانية
:تجربة الواليات المتحدة األمريكية 4-1-2

%منمدارسالتعليمإلبتدائيوالثانويفيالوٕلياتالمتحدةلديهاجهاز98تبينأن1993فيدراسةعلميةتمتعام
%(بدون100اسبمتوفرفيجميعالمدارساألمريكيةبنسبة)طالب،وفيالوقتالحاضرفانالح9حاسبآليلكل

استثناء،وتعتبرتقنيةالمعلوماتلدىصانعيالقرارفياإلدارةاألمريكيةمنأهمستقضايافيالتعليماألمريكي،وفي
فيسباقمعأكملتجميعالوٕلياتاألمريكيةخططهالتطبيقاتالحاسبفيمجالالتعليم.وبدأتالوٕليات1995عام
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الزمنمنأجلتطبيقمنهجيةالتعليمعنبعدوتوظيفهافيمدارسها،واهتمتبعمليةتدريبالمعلمينلمساعدةزمالئهم
ومساعدةالطالبأيضا،وتوفيرالبنيةالتحتيةالخاصةبالعمليةمنأجهزةحاسبآليوشبكاتتربطالمدارسمعبعضها

فعالة إلىبرمجياتتعليمية التعليمإضافة الحاسبفي إدخال أن القول ويمكننا الدراسي، المنهج من كيتصبحجزًء
.وتطبيقاتهلمتعدخطةوطنيةبلهيأساسفيالمناهجالتعليميةكافة

 :التجربة الماليزية 4-1-3
الدولالمتقدمةموضعتلجنةالتطويرالشاملالماليزيةللدولةخطةتقنيةشاملةتجعلالبالدفيمصاف1996فيعام

ومنأهم .(The Education Act 1996) بينمارمزللتعليمفيهذهالخطة،(Vision 2020) وقدرمزلهذهالخطة
أهدافهذهالخطةإدخالالحاسباآلليوإلرتباطبشبكةاإلنترنتفيكلفصلدراسيمنفصولالمدارس.وكانيتوقع

م.1997ملوٕلالهزةإلقتصاديةالتيحلتبالبالدفيعام2000قبلحلولعامأنتكتملهذهالخطة)المتعلقةبالتعليم(
وفيالفصولالدراسية،%90مأكثرمن1999ومعذلكفقدبلغتنسبةالمدارسالمربوطةبشبكةاإلنترنتفيديسمبر

،(Smart Schools) "ية%.وتسمىالمدارسالماليزيةالتيتطبقالتقنيةفيالفصولالدراسية"المدارسالذك45
وتهدفماليزياإلىتعميمهذاالنوعمنالمدارسفيجميعأرجاءالبالد.أمافيمايتعلقبالبنيةالتحتيةفقدتمربطجميع
المعلوماتالكبيرة حزم بنقل والتيتسمح السريعة األليافالبصرية فقريمنشبكة بعمود مدارسوجامعاتماليزيا

.المتعددةوالفيديولخدمةنقلالوسائط
 :التجربة األسترالية -4-1-4

يوجدفياسترالياعددمنوزاراتالتربيةوالتعليم،ففيكلوٕليةوزارةمستقلة،فإلنخراطفيمجالالتقنيةمتفاوتمن
الفيكتوريةخطةوٕليةألخرى.والتجربةالفريدةفياسترالياهيفيوٕليةفكتوريا،حيثوضعتوزارةالتربيةوالتعليم

مبعدأنيتمربطجميع1999معلىأنتنتهيهذهالخطةفينهايةعام1996لتطويرالتعليموإدخالالتقنيةفيعام
لم فريداً إجراًء فكتوريا اتخذتوٕلية ذلكبالفعل. اإلنترنتعنطريقاألقمارالصناعية،وقدتم بشبكة مدارسالوٕلية

ىإجبارالمعلمينالذينٕليرغبونفيالتعاملمعالحاسباآلليعلىالتقاعدالمبكروتركيسبقهاأحدفيهحيثعمدتإل
%منتعدادالمعلمينواستبدالهمبآخرين.تعدتجربةوٕليةفكتوريامنالتجاربالفريدة24العمل.وبهذاتمفعلياتقاعد

فيكلفصلدراسي،وقدأشادبتجربتهاعلىالمستوىالعالميمنحيثالسرعةوالشمولية.وأصبحتالتقنية متوفرة
-الكثيرونومنهمرئيسشركةمايكروسوفت)بلغيتس(عندماقامبزيارةخاصةلها.وتهدفوزارةالتربيةاألسترالية

 المديرونوالموظفون،والطالب2001بحلولعام المدارسبحيثيصبح فيجميع تقنياتالتعليم إلىتطبيقخطة م
:ىعلقادرين
المختلفة- المناهج وعناصر التطبيقات من العديد من وإلستفادة اآللي الحاسب أجهزة استخدام  .إمكانية
كذلك- المدرسية البرامج وفي العادية، الحياة أنشطة في وذلك التعليم تقنيات في والمؤهل الدائم  إلستخدام

يمكن).تطويرمهاراتهمفيمجالاستعمالالعديدمنتقنياتالتعليم %(منالمدارسالدخولإلىشبكة91وبينما
.%(منالمدارستستخدمفيالوقتالحاليشبكةمحليةداخلية80اإلنترنيتفإن)

 :تجربة كورية الجنوبية4-1-5
أما،%منالكوريينغيرمتعلمين80عاماكاننحو60حيثتحتلالمرتبةاألولىكدولةرائدةفيمجالالتعليممنذ

.%منميزانيتهاعلىالتعليم20اآلنفهيدولةصناعيةرائدةتنقمايقارب
رؤيةجديدةللتربيةوالتعليمتستندعلىاإلنترنيتوعلىالتقنيةالعاليةوهذاأدىإلىالتطورالتعلميالكبير  وضعتكوريا

 إلى بالجامعات الكوريين الطالب نسبة 80وارتفاع المعدٕلت أعلى من دولة،بالعالم%وهي الجنوبية كوريا ولكون
بكلأقسامها والهندسة المعلوماتوإلتصإلتوالتكنولوجيا فيالجامعاتيركزعلىدراسة الطلبة فانتوجه صناعية
ويتمهذابالتركيزعلىالتعليماإللكترونيألنهخيارالمستقبللدىالدولةمعالعلمأنالدولةتقدمكمبيوترمجانالكلطالب

 منذ تعادل1996المدارسبكوريا ميزانية علىالتعليم %منميزانية18ملياردوٕلرأيمايعادل29وتصرفكوريا
.الدولة

الدولي اإلتحاد المعلوماتوإلتصإلتحسبتقريرمنظمة لتكنولوجيا الدولاألكثرإستخداما رأسقائمة تتربعكوريا
علىالتوالي.2016-2015لالتصإلتلسنتي

 دول الخليج نموذجا: -تجارب  بعض الدول العربية -4-2
 عنالمجإلت متأخرا العربية الدول في التعليم في وإلتصإلت المعلومات تكنولوجيا واستخدام تطبيق يكون ما غالبا

 الدول من العديد في الشبابواألطفال إن بل .والتجارة والتوظيف إلتصإلت ذلك في بما األخرى، إلقتصادية إلجتماعية
 رسمي غير بشكل المختلفة المعلوماتوإلتصإلت تكنولوجيا أدوات استخدام كيفية عن أكثر يتعلمون العربي العالم في

 .المدرسي النظام خارج
يلينستعرضالجهود وفيما بالتعليم، التقنية لدمج ً خططا والتعليم بوزاراتالتربية العربيممثلة الخليج وضعتدول

:المبذولةفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةوسلطنةعمانفيهذاالمجال
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 :تجربة سلطنة عمان4-2-1
إلى خاللها من تسعى وطموحة شاملة خطة بإعداد التعليم تطوير إطار في السلطنة في والتعليم التربية قامتوزارة

نظامالتعليماألساسيالذييتكونمنمرحلتيناألولىإلنسجاممعالمتطلباتالتنمويةللسلطنة،وقدنصتعلىتطبيق
(،والثانيةهيالمرحلةالثانوية5-10(والحلقةالثانية)4-1سنواتتقسمإلىحلقتيناألولى)10للتعليماألساسيومدتها

.سنتانومدتها
األ بمدارسالتعليم التعلم مصادر مراكز في اآللي الحاسب إدخال إلى الوزارة األهدافالتاليةوسعت لتحقيق  :ساسي

 .اعتبارمرحلةالتعليماألساسيالقاعدةاألساسيةالتيسوفيرتكزعليهاإدخالالحاسبإلىالمدارس-
.كسابالطلبةمهاراتالتعاملمعالحاسبا-
علىكمهائلمنتوفيربرمجياتحاسوبيةتستخدمالوسائطالمتعددةتساعدعلىتنميةقدراتالطالبالعقليةوتحتوي-

.العلوموالمعارف
تنميةمهارةحبإلستطالعوالبحثوالتعلمالذاتيوإلعتمادعلىالنفسفيالحصولعلىالمعلوماتمنمصادرها-

.المختلفة
قابوسووزارة السلطان منذويإلختصاصفيجامعة لجنة بتشكيل قراراً والتعليم التربية معاليوزير اصدر وقد

(لتقومبالمهام4-1والتعليملوضعمناهجمادةتقنيةالمعلوماتلمرحلةالتعليماألساسي)الحلقةاألولىللصفوف)التربية
:التالية

 ).تحديدالمرتكزاتالفكريةلمناهجتقنيةالمعلومات)األسسوالمرتكزات

 .دراسةاألهدافالعامةمنأجلاشتقاقاألهدافاإلجرائيةوتحليلها

 .مدىوالتتابعلمادةتقنيةالمعلوماتمصفوفةال

 (كتابواحدلكلصفيشملجزأينلكل4-1وضعوحداتمناهجتقنيةالمعلوماتلكلصفمنالصفوف)
.تحقيقالتكاملالرأسيواألفقيبينهذهالوحداتفصلدراسيجزء

 .ربطمناهجتقنيةالمعلوماتبمناهجالموادالدراسيةاألخرى

 .ٕلستمراريةتحديثوتقويممناهجتقنيةالمعلوماتاقتراحأسس
الدراسي التطبيقالفعليمنالعام أساسي)17بإنشاء1998/1999وبدا تعليم علىمستوىالسلطنة،4-1مدرسة )

وهي2000/2001مدرسةفيالعام58.وجرىافتتاح1999/2000مدرسةفيالعامالتالي25أعقبذلكافتتاح
تع رائدة المدارساإلمكانيةفكرة لهذه وتتوفر إلنجاحها، كبيرة وخصصتميزانية تدريجياً، تطبيقها على الوزارة مل

.الالزمةلعمليةتعليميةناجحةوفقأهدافالتطوير
وقدتمإنشاءمراكزمصادرالتعلمفيكلمدرسةمنمدارسالتعليماألساسيفيالسلطنةوتمتزويدهابأحدثاألجهزة

التطويرالتعليمية األساسيمع مدارسالتعليم تفاعلطلبة إلىزيادة دعا ما وهذا الحاسباآللي، والتكنولوجيةخاصة
تنشئةجيلقادرعلىالتعاملمعالتقنياتالحديثةبشكل بضرورة منالوزارة إيمانا التكنولوجيالذيٕليمكنتجاهله

.يتناسبوحجمالتطورالذييشهدهالعالم
 :دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة 4-2-2

تبنتوزارةالتربيةوالتعليموالشبابمشروعتطويرمناهجلتعليممادةالحاسباآلليبالمرحلةالثانويةوقدبدأتطبيقهذا
 منهج1989/1990المشروععام بإعداد بدأ المشروعقد وكان الصفاألولوالثانيالثانوي، شملفيالبداية وقد

ولالثانويوتجريبهباختيارمدرستينبكلمنطقةتعليميةإحداهماللبنينواألخرىللبنات،وفيالعامالتاليتمللصفاأل
.تعميمالتجربةلتشملكافةالمدارسالثانويةفيالدولة

التجربةعنولقيتهذهالتجربةقبوٕلًمنقبلالطالبوأولياءاألمورفضالعناألهدافالتيحددتهاالوزارةفقدأسفرت
:النتائجالتالية

 .ولَدتالتجربةوعياًلدىأولياءاألمورنحوأهميةالحاسبفيالحياةالمعاصرة

 .شجعتالتجربةمعلميالمواداألخرىعلىتعلمالحاسباآللي

 تتجهولدتلدىاإلدارةالمدرسيةالرغبةفياستخدامالحاسبفيمجإلتاإلدارةالمدرسيةمماجعلالوزارة
.نحوإدخالالحاسبفيمجإلتاإلدارةالمدرسية

 المواد لهذه تعليمي كوسيط الحاسب استخدام إلى ينظرون األخرى المواد معلمي التجربة  .جعلت
وبعدذلكوفيضوءهذهالتجاربتماعتمادتدريسالحاسبفيالمرحلةاإلعداديةوتمطرحكتابمهارات

.اراتالحياتيةللصفيناألولوالثانيالثانوياستخدامالحاسبضمنمادةالمه
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وقدحددتأهدافومجإلتاستخدامالتقنياتالتربويةفيالتعليمفيالدولةفيضوءأحدثالمفاهيمالتربويةالمطروحة
نبثقةعنلتوظيفالتحدياتالتربويةفيعمليةالتعليم،ويتضحذلكفيالسياسةالتعليميةللوزارةوالخططالمستقبليةالم

:وفيوثائقالمناهجالمطورة،وتتمثلهذهاألهداففي2020رؤيةالتعليمحتىعام
.تحسينوتطويرعمليتيالتعليموالتعلمفيمناهجالتعليمالعام -
واستخدام - الذاتي بالتعليم المتصلة المهارات بإكسابهم وذلك المعلومات عصر مع بكفاءة للتعامل الطالب إعداد

.المحليةوالدوليةلكترونيةكاتإلتصالللوصولإلىمصادرالمعلوماتاإلالحاسبوشب
في - القرار اتخاذ مراكز والمدارسلمساعدة التعليمية والمناطق الوزارة بين فيما معلوماتي اتصال شبكة تطوير

 .إلداريةوغيرهاالوصولبسرعةإلىمختلفأنماطالمعلوماتالمتصلةبالطالبوالمعلمينوالهيئاتاإلشرافيةوا
الجديدة المناهج لتنفيذ المطلوبة التعليمية الكفاءات وإكسابهم الخدمة أثناء للمعلمين تدريب عمليات تطوير

.والمطورة،وذلكبإنشاءالمراكزالتدريبيةفيكلمنطقةتعليمية
والتو - الدراسية منالمواد لكلمادة بنوكاألسئلة وذلكبإنشاء إلختباراتتطويرعملياتالتقويم سعفياستخدام

.لكترونيةاإل
 أزمة كورونا :تجربة دولة اإلمارات في مواجهة األزمات والتحديات الراهنة

إلدارة طويلة فترة اإلماراتمنذ حيثاستعدتدولة التجاربالعربية بين من الرائدة تجربة اإلمارات تجربة تعتبر
تكنولوجيةرقميةمتقدمةتمالعملعلىترسيخهاوإلستثمارفيهامنذسنواتعدةاألزماتوالكوارثبتأسيسهابنيةتحتية

فيمختلفالقطاعات:الصحيةوالتعليمية،حيثعملتوزارةالتربيةوالتعليمعلىوضعخططمنذوقتمبكرلمواجهة
ينوالطالبعلىكيفيةاستخداماألزماتوالكوارثوأعلنتعنجاهزيتهالتطبيقالتعليمعنبعد،منخاللتدريبالمعلم

وأدواتالتعلمعنبعدالمختلفةللتعليمعنبعد،وعملتالوزارةعلىتصميممختلفالبرامجلكترونيةمنصاتالتعليماإل
التعليميةوالدوراتالتعليميةالمختلفةلتتناسبمعمختلفالمنصات،منخاللإلعتمادعلىحزمةمناألدواتالتعليمية

ت باستخدامالتي اإلنترنت)صوتوفيديو( عبر المحادثاتالجماعية مع لوجه( اللقاءات)وجها على  Microsoftقوم
Teamsإلىجانبوسائلالتعليمالرقميمنمكتباترقميةووسائطمتعددةوغيرهامنأدواتالتعليماإللكتروني،. 

للطلبةعلىمستوىالدولة،ترتكزعلىالتقنيةوقدبدأتوزارةالتربيةوالتعليممرحلةجديدةمنرحلةالتعلم المستمرة
فيالتعليم، تواكبالحداثة أنها يميزها وما األدواروالمسؤولياتوالمهام، فيها تتشابه وأساليبمتفردة، الذكي، والتعلم

واإل واألكاديمية التعليمية والموارد التكنولوجيا عولكترونيةوتسخر أي عن بعيدا طلبتنا زمانيةلخدمة أو مكانية ائق
 .تفرضهاالمستجداتالتيقدتحولدونمواصلةعمليةالتعلمإلعتياديةضمنالصفوفالمدرسية

وعملتالوزارةعلىوضعاألدلةواإلرشاداتالخاصةبتسخيرتقنياتوتكنولوجياالتعليمعنبُعد،موضعالتنفيذ،وجرى
 كيفية والطالبعلى التنفيذيةتدريبالمعلمين والخطط الطلبة أوقاتدوام تنظيم جدول إلىوضع إضافة استخدامها،
وتعملالوزارةباستمرارعلىتطويرخططواستراتيجياتتنسجممعرؤيةالقيادة ،.الخاصةبأنشطةالطالبواختباراتهم

قادرةعلىمواكبةكاف ومتعددة حيثالرشيدة،منخاللخلقبيئةتعليميةمستقبليةمتميزة ةالمتغيراتإقليمياًوعالمياً،
اإل واألساليبوالوسائلالتعليمية دمجالنظم علىأهمية الوزارة أسلوبلكترونيةتركزرؤية ويعد التقليدي، التعليم مع

التعليمية المناهج بكافة الطالب تزويد في حيثيساهم الطبيعية، األزماتوالكوارث في األمثل الحل بعد عن التعليم
بأنفسهمالم التعلّم مسؤولية وتحملهم بقدراتهم ثقتهم يعزز كما منازلهم، في للبقاء الطالب اضطرار حال في قررة،

التربية الذاتي،وتحقيقاألفضلأداءومتابعةسيرعملياتالتعليمعنبعد،جهزتوزارة ويشجعهمعلىممارسةالتعلّم
ح أنظمة يتضمنان مركزيعملياتمتطورين، العملياتالمدرسيةوالتعليم قبلقطاع من التعلم لمتابعة وشاشات، ديثة

وذلكلضمانسالسةالتعاملمعمواردتكنولوجياالمعلومات،ولضمانتحقيقتواصلفعالبينالطلبةوالمعلمينولكفاءة
دتدريبالمعلمينالعملياتالتعليميةدشنتالوزارةمركزعلمياتفيمبنىالمدرسةاإلماراتيةبأبوظبيوآخرفيمعه

بعجمانيتممنخاللهمامتابعةطريقةالتعليمباستخدامآلياتإلتصالالحديثةمنحاسبوشبكاتهووسائطهالمتعددةمن
 مكتبات و بحث، وآليات ورسومات، وصورة، التعلمإلكترونيةصوت مجتمعات عبر بعد عن اإلنترنت بوابات و

التقنيةبجميعأنواعهافيإيصالالمعلومةللمتعلمبأقصروقتوأقلجهدوأكبرإلفتراضيةبمايضمنسالسةاستخدام
 .فائدة

التعليمي،ترسختفيها لتحقيققفزاتنوعيةفيالنظام وتعتبرمنظومةالتعلمعنبعد،ثمرةونتاجسنواتمنالعمل،
تكونالمدرسةاإلماراتيةفيالطليعة،بماأسسوآلياتومعاييرالعمليةالتعليمية،وتوطدتبفضلرؤيةتربويةتسعىألن

البيئة للطلبة وتوفر التعليمية، العملية عناصر تخدم وممارساتحديثة وفعالية، ومميزة متنوعة بيئاتتعلم من تحويه
ييسرالخصبةلمواصلةالتعلممدىالحياة،وأصبحتطبيقالتعلمالذكي،فيالمدارسومؤسساتالتعليمالعالي،مهماً؛كونه

فيحال التعليم أمانٕلستمرارية صمام فضالعنكونها يواجهونصعوباتمعينة، الذينقد الطلبة أمام التعلم عملية
 ومئويتها المستقبلية الدولة أجندة تحقيق إلى تستند والتعليم التربية وزارة فلسفة أن ،2071حدوثأيمستجدات.كما

الت فيالممكناتالتكنولوجية وتموإلستثمار المنشود، وتحقيقالتطور المجتمع لخدمة ووطنيا حكوميا يأضحتنهجاً
اإلمكانياتوالمواردفيالعمليةالتعليميةلتكونإضافةنوعيةتعززقدراتومخرجاتالمدرسةاإلماراتية توظيفهذه

 .وهذامانصبوإليهفيظلتسارعوتيرةالتنافسيةالعالميةالتييشكلالتعلمأساسالها
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ومنأدواتالتعلمعنبعدبوابةالتعلمالذكي،حيثتعملعلىربطالمعلمبالطالب،وولياألمروالقيادةالمدرسيةبأحدث
وسائلالتعلموالتواصلفيالصف،والمنزلومنخاللالحواسيبالمحمولةأوالهواتفالجوالةومتابعةاألداءالدراسي

وتعزيزالمستوياأل مجموعةوالسلوكيللطلبة، قائمةعلىالتفاعلتغذيبدورها دراسية كاديميللطالبضمنأجواء
 .أهداف،منهاالتعرفعلىالمستوىالتقنيوالتكنولوجيللطالبوتطويره

وحددتوزارةالتربيةوالتعليمأدواركلمنالطلبةوالمعلمينوأولياءاألموروالقياداتالمدرسية،ضمنمنظومتهاللتعلم
وذلكعبربوابةالتعلمالذكيالخاصةبهاالتيطورتهامنذإطالقمنظومةالتعليمالمطورة،تحتمظلةالمدرسةعنبعد،

اإلماراتيةوضمنخططهالالستفادةمنالتقنياتوالتكنولوجياالمتقدمة،خدمةألغراضالتعليموتوظيفها،كذلكلالرتقاء
التعليمية،كماحددتالوزارةدورالمعلمفيمنظومةالتعلمعنبعدبمعارفومهاراتوقدراتمختلفمكوناتالعملية

فيإعدادالمحتوىالتعليمياإللكترونيوالتجهيزلبثهوتقديمهللطلبةإلكترونياوصوٕلًإلىمرحلةاختتامالدرس،والتأكد
 .ونفسياكمافيالحصةالعاديةمنوصولمستهدفاتهللطلبةوعلىالمعلمأنيقومقبلبدءالدرسبتهيئةالطلبةذهنيا


 :خاتمة

باتالتعليمالرقميجزءٕليتجزأمنالنظامالتعليمي،كماأنهغيركثيراًمنالطريقةالتيننظرفيهاإلىالتعليمفيعالم
اليوم؛لمالهمنالعديدمنالفوائدواإليجابياتالتييمكنللدولوالمجتمعاتوللطالبإلستفادةمنهافيالمستقبل،ومن

المنطلقتسعىاألممو النوعمنالتعلملتواكبالتطورالحاصلعلىمستوىحاجاتوهذا المجتمعاتإلىاعتمادهذا
 .اتاألفرادوفقمتطلباتجودةالحياةالتييسعونإلىتحقيقهااهتمام
 طرق و التربوية مناهجها في المنظومةالتربوية استناد أن نجد الرقمي التعليم جودة إطار في المقدمة المرجعيات خالل

 وفق تطويرها في تساهم ألنها المعاصر المجتمع في ضرورية لكترونيةالرقمنةاإل إلى التعليمية محتوياتها بناء و التدريس
للمقاييس و التكاليف نقص و الجودة إلى الوصول حيث من المعاصرة تطورالتكنولوجيا  العالمية التكنولوجية مراعاة

 .المتطورة


:إقتراحات الداسة
  الرقمي. التعليم تطبيق استراتجيات في دورية بصفة و األساتذة تكوين و تدريب -
  .الرقمي بالتعليم عالقة لها التي الحديثة التقنيات و الوسائل توفير -
  التعليمية. المستويات كل في للرقمنة الفعلي التطبيق -
 .لكترونيةاإل الرقمنة إطار في التعلم و التعليم عملية تطبيق كيفية في تكوينهم و المتعلمين تدريب -
 الرقمي. التعليم جودة تحقيق و تطوير إطار في إلختصاص ذوي و الخارجيين الخبراء مع إلحتكاك -
  الرقمي. التعليم موضوع يخص ما في العلمية الندوات و الدورات من تكثيف -
 الرقمي. التعليم عنوان تحت المعاهد و الجامعات في يدرس مقياس إدراج -
 .الرقميأواإللكترونييعتبرأساساًفعإلًفيمواجهةاألزماتوالتحدياتالراهنةاستخدامالتعلم -
مواجهة - على أقدر لنكون التعليم؛ في الرقمية التكنولوجيا من لالستفادة التعليمية النظم في النظر إلعادة دعوة

 .التحدياتالمختلفةفيالمستقبل
 مهمة جد بؤرة أنها خاصة المكتبات في وإلتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام بتفعيل هتمامإل -
 .التعليمية العملية في -
 إعارة أخرى جهة ومن جهة من التدريس قاعة في المستخدمة التكنولوجيات توفير ضرورة -
 إللكتروني أو الهجين سواء التعليم في وإلتصال المعلومات تكنولوجيا ٕلستخدام الجديد للمنحى هتمامإل -
 .ذلك في رئدة ا ال الجامعات لمواكبة خاصا ااهتمام البحت -
 العالي التعليم مؤسسات كل ربط ضرورة مع الثالثة بأنواعها الشبكات تدفق كثافة تحسين ضرورة -
 .الشبكات لباقي الركيزة كونها إلنترنت بشبكة وأقسامها كلياتها بكامل -
 يخص فيما واألساتذة باإلداريين خاصة تدريبية رت ا دو بتشديد األساتذة تكوين خاليا تفعيل ضرورة -
 .ذلك على الطالب عزل دون التكنولوجيا استخدام -
 المشاكل لتفادي وإلتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام في والمتخصصين الفنيين توفير ضرورة -
 .لالستخدام التقنية -
 .مبرمجين بتكوين هتمامإل ضرورة -
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