مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 3002/04

التعليم اإللكتروني كخيار إستراتيجي لتحقيق كفاءة المورد البشري
في ظل اقتصاد المعرفة في الجزائر

E-learning as a strategic choice to achieve human resources
competence within the economic knowledge in Algeria

أحمد لعمى
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

سايح بوزيد
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
ملخص:

يهدف هذا املقال إىل إبراز دور التعليم اإللكرتوين املعتمد على الوسائط املتعددة  ،وعرب شبكة اإلنرتنت كخيار اسرتاتيجي لتطوير التعليم والنهوض به
يف زيادة كفاءة املورد البشري .فاملعرفة والكفاءات أصبحت حمرك اإلنتاج والنمو االقتصادي لتحقيق األهداف االقتصادية والتنموية النامجة عن استخدام تقانة
املعلومات فائقة التقدم بأداء أفضل وبكلفة أقل ،وخصوصا يف الوقت الراهن الذي يشهد فيه العامل ازديادا مضطردا لدور املعرفة واملعلومات من أجل تنافسية
تفرضه حتديات العوملة ،ومنو اقتصاد املعرفة.
الكلمات المفتاحية  :التعليم اإللكرتوين  ،اقتصاد املعرفة  ،كفاءة املورد البشري  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
Abstract:
This article aims to highlight the role of e-learning based on multi-media and via the internet as a
strategic choice to develop and promote education, and to enhance the competence of human resources.
knowledge and competencies have become the engine of production and economic growth to achieve
economic and development goals resulting from the use of highly advanced information technology
associated with high performance and low cost, especially in today’s world in which the role of knowledge
and information increases steadily for better competitiveness imposed by globalization challenges and the
growth of economic knowledge.

Keywords: e-learning, economic knowledge, competence of human resources, communication and
information technology.
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تمهيد:
إتضح جليا اليوم أن "الـثورة العلمية والتـكنولوجية" اليت يعيشها العامل هي أساس التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتطورة وأن
املستقبل ملك للدول اليت تستعمل البحـث العلمي املنهجي واملنظم و كذا البحث التطبيقي خلدمة تقدم وإزدهار شعوهبا .إن للعلم
والتكنولوجيا اليوم ،رهانا إقتصاديا وإجتماعيا ،إذ أن إكتساب املعارف العلمية والتقنية وإدماجها يف عمليات اإلنتاج أصبحا سالحا
خلوض املنافسة الدولية.
و"اقتصاد التعليم" أو االستثمار يف التعليم والتدريب والتطوير أصبح أحد عوامل منو اقتصاد املعرفة ،وتساعد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تطبيقات احلاسوب التعليمي أو استخدام احلاسوب يف جمال الرتبية والتعليم الذي تزداد يوما بعد يوم ،بل أخذ أشكاال
عدة فمن احلاسوب يف التعليم إىل استخدام اإلنرتنت يف التعليم وأخريا ظهر مفهوم التعليم اإللكرتوين الذي يعتمد على التقنية لتقدمي
احملتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة.
متر املؤسسات يف الوقت احلاضر مبراحل حتول جذري يعود إىل الضغوط االقتصادية والتكاليف الضخمة من جهة وإىل عامل األعمال من
جهة أخرى  ،واالختالف الكبري بني الكفاءات املسرية هلا من حيث مستويات عديدة ،منها مستوى التعلم كعامل من عوامل ذلك
التحول  ،يف ظل الثورة التكنولوجية والعلمية أو ما يعرف بعوملة اإلقتصاد ،حيث ظهر ما يسمى بالتعليم اإللكرتوين وهذا هو مستقبل
التعليم .
ولذا فإن هذه الدراسة حتاول اإلجابة على السؤال التايل :مع ازدياد استعمال التقنيات احلديثة هل بإمكان املؤسسات اإلستفادة من
التعليم اإللكرتوين لتنمية قدرات وكفاءة موردها البشري ليستجيب الحتياجات احلاضر و آفاق املستقبل ؟
أوال -التعليم اإللكتروني:
مع التطورات العلمية والتقنية اهلائلة ،واستخدام تقنية املعلومات ،واالتصاالت يف التعليم ،والبحوث العلمية ،واإلدارة  ،وبزوغ
الثورة املعلوماتية  ،ظهرت احلاجة املاسة لوضع اسرتاتيجيات لتطوير التعليم وإصالحه  ،حيث فرضت هذه التقنية نفسها كمؤشر لتقدم
اجملتمع وتطوره وأحد أسس التنمية الشاملة  ،وبرز التعليم اإللكرتوين املعتمد على الوسائط املتعددة  ،وعرب شبكة اإلنرتنت كخيار
اسرتاتيجي لتطوير التعليم والنهوض به  ،وإعادة هندسة مؤسساته والتخطيط لتغيري منظومته لتتوافق مع التطورات العلمية ،والتقنية ،وثورة
املعلومات احلديثة  ،ويف املقابل فإن هذه التقنية املتطورة حتتاج عند تطبيقها يف التعليم إىل تنظيم إداري متقن يبىن على أسس علمية ،يف
إطار التخطيط الرتبوي ،واإلدارة الرتبوية لضمان حتقيق أهداف التعليم.
 .Iمفهوم التعليم اإللكتروني:
وردت الكثري من احملاوالت العطاء تعريف دقيق للتعليم االلكرتوين ،نذكر أمهها يف النقاط التالية:
 هو صف دراسي يقوم بتأمني املادة الدراسية ,يتيح ملنتسبيه التعلم يف أي مكان ويف أي وقت طاملا كان لديهم حاسوب
مناسب ،ويتم تأسيس التعليم االلكرتوين على قاعدة "  ، " CD Romأو شبكة ما ،أو انرتانيت أو حىت عرب االنرتنت ,وميكن
أن يتضمن نصوصا مكتوبة  ,أفالم فيديو ,تسجيالت صوتية وبيئات حية أو افرتاضية.1


هو الدراسة عن بعد :هي جزء مشتق من الدراسة يتلقى املتعلم املعلومات من مكان بعيد عن املعلم (مصدر املعلومات )،
وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكرتونية فليس بالضرورة أن نتحدث عن التعليم الفوري املتزامن (  ،) online learningبل قد
يكون التعليم اإللكرتوين غري متزامن .فالتعليم االفرتاضي :هو أن نتعلم املفيد من مواقع بعيدة ال حيدها مكان وال زمان بواسطة
اإلنرتنت والتقنيات.2
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التعليم اإللكرتوين املباشر :تعين عبارة التعليم اإللكرتوين املباشر ،أسلوب وتقنيات التعليم املعتمدة على اإلنرتنت لتوصيل وتبادل
الدروس ومواضيع األحباث بني املتعلم واملدرس ،والتعليم اإللكرتوين مفهوم تدخل فيه الكثري من التقنيات واألساليب ،فقد شهد
عقد الثمانينيات اعتماد األقراص املدجمة  CDللتعليم لكن عيبها كان واضحا وهو افتقارها مليزة التفاعل بني املادة واملدرس
واملتعلم أو املتلقي ،مث جاء انتشار اإلنرتنت مربرا العتماد التعليم اإللكرتوين املباشر على اإلنرتنت عرب التفاعل املباشر بني
أطراف العملية الرتبوية والتعليمية.3



التعليم اإللكرتوين املعتمد على احلاسوب :ال زال التعليم اإللكرتوين املعتمد على الكمبيوتر
 Trainingأسلوبا مرادفا للتعليم األساسي التقليدي وميكن اعتماده بصورة مكملة ألساليب التعليم املعهودة وبصورة عامة
CBT Computer-Based

ميكننا تبين تقنيات وأساليب عديدة ضمن خطة تعليم وتدريب شاملة تعتمد على جمموعة من األساليب والتقنيات ،لرفع جودة
ومستوى التدريب والتعليم املوجة على الشبكة اإللكرتونية.


هو نظام مناسب لتلبية متطلبات التعليم كالتحديث املتواصل ملواكبة التطورات ومراعاة املعايري والضوابط يف نظام التعليم املختار
ليكفل مستوى وتطوير املتعلم وحيقق الغايات التعليمية والرتبوية إذ أن تقنية املعلومات ليست هدفا أو غاية حبد ذاهتا بل هي
وسيلة لتوصيل املعرفة وحتقيق األغراض املعروفة من التعليم والرتبية ومنها جعل املتعلم مستعدا ملواجهة متطلبات احلياة العملية
بكل أوجهها واليت أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر على تقنية املعلومات وطبيعتها املتغرية بسرعة.4

 .IIمستلزمات تطبيق التعليم اإللكتروني:

5

من أهم مستلزمات تطبيق التعليم االلكرتوين مايلي :




توفري البنية التحتية واملتمثلة يف جتهيز املدارس واإلدارات التابعة للتعليم بالشبكات واألجهزة والربجميات املختلفة والالزمة
للعملية التعليمية؛
تقدمي ال تدريب الالزم للمعلم واملتعلم وكافة الكادر التعليمي واإلداري مبا يؤهلهم للتعامل مع هذه التقنية واالستثمار
األمثل هلا؛





تأهيل النظام التعليمي مبا يتوافق مع هذا النمط من التعليم وما يشمل ذلك من قوانني وأنظمة وقرارات وكل ما يشكل
تنظيما لسري العملية التعليمية؛
حتتاج التجارب املستجدة واحلديثة إىل دراسات تواكب التجديد وذلك ملتابعة نشأة هذه التجارب يف مراحلها املبكرة,
ودراسة الواقع ملعرفة حاجات امليدان وحاجات العنصر البشري واجتاهاته وهو األهم (وهذا ما ينبغي أن يكون دراسة قبلية)
وكذلك فاعلية الربامج املطبقة ومث معرفة مرحلية ملدى حتقيقنا لألهداف املرجوة وصوال إىل تقومي تلك التجربة وقد تكون
هذا اإلجراء من أهم اإلجراءات الفنية واملهنية اليت تالزم تطبيق التجارب احلديثة فنجاح املشروع يعتمد على تأسيسه
ونشأته األوىل يف امليدان.

 .IIIعناصر دعم التعليم اإللكتروني:
لتطبيق التعليم اإللكرتوين البد من توفر جمموعة من العناصر منها:

6

 .0أجهزة الحاسوب :يف املدرسة اإللكرتونية البد من توفر جهاز حاسوب خاص بكل طالب جييد استخدامه ويكون مسؤوال عنه
إذ ال ميكن تطبيق التعليم اإللكرتوين بدون أجهزة حاسوب  .وال يكفي أن يكون للطالب حاسوب خاص به بل جيب أن
خيصص مكان لكل طالب مع جهازه فيما يشبه اخللوة اإللكرتونية.

 .3شبكة اإلنترنت :لإلنرتنت يف املدرسة اإللكرتونية أربع خدمات أساسية وهي :
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 البريد اإللكتروني :يعترب الربيد اإللكرتوين إحدى وسائل تبادل الرسائل بني األفراد مثل الربيد العادي وأيضا بني
املؤسسات الرتبوية وغريها ولكن بسرعة وكفاءة عالية باستغالل إمكانيات الشبكات املختلفة وميكن توظيف الربيد
اإللكرتوين يف املدرسة اإللكرتونية يف اجملاالت الرتبوية والتعليمية املختلفة ومن أمهها :







خماطبات اإلدارة املدرسية مع املنطقة التعليمية والوزارة وأيضا بني املدارس يف الدولة الواحدة أو حىت يف
الدول األخرى لتبادل اآلراء حول املشكالت الرتبوية والعلمية مبا يسرع من عملية التواصل الفعال بني
املدرسة واملؤسسات اخلدمية؛
التواصل الفعال مع أولياء األمور الذين ال يتمكنون من احلضور للمدرسة وميكن االتصال هبم عرب الربيد
اإللكرتوين؛
تبادل الرسائل مع املؤسسات العلمية مثل اجلامعات احمللية والعاملية؛
إرسال جداول األعمال واحملاضر لكافة أعضاء اجملالس املدرسية خالل حلظات مث تلقي الردود
واالقرتاحات؛



ميكن إرسال الرسائل الصوتية وأيضا الفيديو إىل كافة املؤسسات الرتبوية عرب الربيد اإللكرتوين وهذا يعمق
التواصل الفعال بني املدرسة واجملتمع؛



حيدد لكل طالب يف املدرسة اإللكرتونية بريد إلكرتوين يستخدمه الستقبال ردود املعلمني على استفساراته
حول املواد أو الواجبات وأيضا أهم األنشطة اليت ميكن أن يشارك فيها الطالب باملدرسة؛
إرسال نتائج االختبارات الدورية لويل األمر بشكل دوري عرب الربيد اإللكرتوين.



 نقل الملفات :خدمة نقل امللفات بني احلاسبات اإللكرتونية املختلفة تعرف بـ، (File Transfer Protocol ) :
وهي من اخلدمات األساسية يف املدرسة اإللكرتونية وقد تشمل هذه امللفات اليت ميكن نقلها على نصوص أو صور
أو فيد يو أو برامج ميكن تنفيذها على الكمبيوترات اليت يوزع معظمها على الشبكة ،و أمثلة ذلك :
 االستغناء عن السجالت اليدوية واالحتفاظ بامللفات اإللكرتونية يف األقراص املدجمة ) )CDمما يوفر وقتا للبحث
عن املعلومات املتعلقة بالطالب؛

 ملفات اهليئات اإلدارية والتدريسية وتنظيمها بشكل أكثر دقة واالحتفاظ هبا يف ملفات خاصة إلكرتونية؛
 تبادل املعلومات العلمية بواسطة امللفات اإللكرتونية بني املدارس وإدارات التعليم فيما يتعلق باالمتحانات
واألنشطة املدرسية املختلفة؛

 تقارير املعلمني ميكن االحتفاظ هبا على هيئة ملفات إلكرتونية ميكن التعرف على كل تقرير لكل معلم من قبل
إدارة املدارس وبدون اللجوء إىل هذه الكميات من األوراق اليت تتعرض للتلف أحيانا.
ويف هذه اخلدمة ميكن االحتفاظ بكلمة السر اخلاصة بكل ملف حبيث ال يتم التعرف على املعلومات املوجودة إال بكلمة
السر احملددة .

 االتصال عن بعد  :تتيح هذه اخلدمة ألي مشرتك االتصال يف الشبكة واالتصال باحلاسبات املختلفة على مستوى
الشبكة وتنفيذ براجمه من خالهلا وكذلك ميكنه الوصول مباشرة إىل قواعد البيانات املتاحة على هذه احلاسبات
والتفاعل معها ويشرتط احلصول على موافقة املدرسة للدخول على الشبكة وأمثلة ذلك التطبيقية عديدة منها على
سبيل املثال :
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 دخول اإلداريني كل من موقعه للتعرف على بعض امللفات اإلدارية للمعلمني باملدرسة واإلطالع على التقارير
من مكانه اخلاص؛
 إضافة بيانات جديدة يف بعض امللفات يتم ذلك بواسطة الشبكة اإللكرتونية والتعرف على كلمة السر للشبكة؛
 متكن ويل أمر الطالب من احلصول على نتائج ابنه يف املدرسة من خالل دخوله موقع املدرسة والتعرف على
النتائج بكل بساطة من أي مكان بالعامل؛

 ميكن للطالب املتغيب أن يتعرف على الواجبات املدرسية إذا اتصل عرب اإلنرتنت مبوقع املدرسة وتعرف على
واجبات بعض املواد الدراسية اليت تشارك يف اخلدمة؛

 ميكن جلميع املعلمني االطالع على كافة الدروس واملقررات دون احلاجة لطباعة أوراق وتكديسها؛
 تواصل جملس اآلباء مع املدارس من خالل االتصال مبوقع املدرسة وتسجيل املالحظات ( إجيابية أو سلبية )
وإرساهلا للمدرسة عرب الشبكة بشكل دائم ومستمر.

 المنتديات العالمية  :يف املدرسة اإللكرتونية ميكن أن توظف شبكة اإلنرتنت يف التواصل الفعال مع املنتديات العاملية
واملدارس واجلامعات حلضور هذه امللتقيات العلمية عرب الشبكة والتعرف على أهم ما توصل إليه العلم سواء كان يف اجلانب
اإلداري أو العلمي وميكن حضور العديد من األنشطة والتفاعل معها عرب الصوت والصورة وأيضا تقدمي األوراق العلمية.
ومن أهم هذه املنتديات :

 جمموعات األخبار  :تعترب هذه اجملموعات نوعا من لوحات اإلعالن اإللكرتونية  ،وميكن للمدرسة أن تشارك
يف هذه اجملموعة وتشارك يف املناقشات العلمية املتاحة وتعلن أيضا عن أنشطتها كل حسب ختصصه؛
 القوائم الربيدية  :وتشمل هذه اخلدمة جمموعات كبرية يف شىت الفروع وذلك لعرض األخبار وطرح األسئلة أو
نشر املذكرات العلمية والتدريبات املختلفة  .هذه بعض استخدامات اإلنرتنت وتطبيقاته يف املدرسة اإللكرتونية.

 .2الشبكة الداخلية :وهي إحدى الوسائط اليت تستخدم يف املدرسة اإللكرتونية  ،حيث يتم ربط مجيع أجهزة احلاسب يف املدرسة
ببعضها البعض ،وميكن للمعلم إرسال املادة الدراسية إىل أجهزة الطالب باستخدام برنامج خاص  Net supportيتحكم املعلم
بواسطة جهازه بأجهزة الطالب كأن يضع نشاطا تعليميا أو واجبا منزليا ،ويطلب من الطالب تنفيذه وإرساله إىل جهاز املعلم.

 .4القرص المدمج  : CDهو الوسيلة الثالثة املستخدمة يف املدرسة اإللكرتونية يف جمال التعليم والتعلم ،إذ جيهز عليها املناهج الدراسية
ويتم حتميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت احلاجة.

 .5الكتاب اإللكتروني :هو اختصار مئات و آالف األوراق اليت تظهر بشكل الكتاب التقليدي يف قرص مدجمة  CDالذي تتخطى
سعته ثالثني جملدا حتمل أكثر من  264مليون كلمة  353 ،ألف صفحة ،وميتاز الكتاب اإللكرتوين بتوفري احليز أو املكان حبيث
لن يكون هناك حاجة لتخصيص مكان للمكتبة وميكن االستعاضة عنها بعلبة صغرية حتتوي على األقراص توضع على املكتب .وال
ميكن للكتاب اإللكرتوين بأي حال من األحوال أن حيل كبديل للكتاب التقليدي ألنه مع اقتناء أي شخص للكتاب اإللكرتوين فإنه
ميكن أن حيوله يف دقائق إىل كتاب تقليدي حيث ميكن طباعة الكتاب من أي طابعة متصلة باحلاسب اآليل.
كما ميتاز الكتاب اإللكرتوين بسهولة البحث بالكلمة واملوضوع وسهولة التصفح وميكن الوصول إليه عن طريق شبكة اإلنرتنت اليت
تتوفر يف أجهزة احلاسب املدرسية .وميكن إضافة صور واضحة نقية وكذلك إدخال تعديالت وخلفيات ونغمات صوتية .ولكي حيقق
الكتاب اإللكرتوين األهداف املرجوة جيب أن تتوفر فيه اخلصائص التالية 7:دقة احملتوى وسالمته العلمية؛ استخدامه ألنشطة تعليمية

مناسبة؛ التسلسل والتتابع املنطقي للدروس؛ أن يراعي حتقيق أهداف معينة؛ االستخدام املناسب لأللوان واألصوات؛ إمكانية طبع أي
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جزء منه؛ أن يوفر تغذية راجعة للطالب؛ أن تكون التغذية الراجعة املوجبة أكثر جاذبية من التغذية الراجعة السالبة؛ أن يتيح للطالب
إمكانية العودة ملراجعة أي جزء.
 .IVأهمية التعليم اإللكتروني :
الشك أن هناك مربرات هلذا النوع من التعليم يصعب حصرها يف هذا املقال ولكن ميكن القول بأن أهم مزايا ومربرات وفوائد
التعليم االلكرتوين مايلي:8
 زيادة إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم ،وبني الطلبة واملدرسة  :وذلك من خالل سهولة االتصال ما بني هذه األطراف يف
عدة اجتاهات مثل جمالس النقاش ،الربيد اإللكرتوين  ،غرف احلوار .ويرى الباحثني أن هذه األشياء تزيد وحتفز الطالب على


املشاركة والتفاعل مع املواضيع املطروحة ؛
املسامهة يف وجهات النظر املختلفة للطالب  :املنتديات الفورية مثل جمالس النقاش وغرف احلوار تتيح فرص لتبادل وجهات
النظر يف املواضيع املطروحة مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء واملقرتحات املطروحة ودجمها مع اآلراء اخلاصة بالطالب مما
يساعد يف تكوين أساس متني عند املتعلم وتتكون عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك من خالل ما اكتسبه من معارف
ومهارات عن طريق غرف احلوار ؛



اإلحساس باملساواة  :مبا أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه يف أي وقت ودون حرج  ،خالفا لقاعات
الدرس التقليدية اليت حترمه من هذا امليزة إما لسبب سوء تنظيم املقاعد  ،أو ضعف صوت الطالب نفسه  ،أو اخلجل  ،أو
غريها من األسباب  ،لكن هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات
االتصال املتاحة من بريد إلكرتوين وجمالس النقاش وغرف احلوار ،هذه امليزة تكون أكثر فائدة لدى الطالب الذين يشعرون
باخلوف والقلق ألن هذا األسلوب يف التعليم جيعل الطالب يتمتعون جبرأة أكرب يف التعبري عن أفكارهم والبحث عن احلقائق
أكثر مما لو كانوا يف قاعات الدرس التقليدية  .وقد أثبتت الدراسات أن النقاش على اخلط يساعد وحيث الطالب على
املواجهة بشكل أكرب؛



سهولة الوصول إىل املعلم  :أتاح التعليم اإللكرتوين سهولة كبرية يف احلصول على املعلم والوصول إليه يف أسرع وقت وذلك
خارج أوقات العمل الرمسية  ،ألن املتدرب أصبح مبقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل الربيد اإللكرتوين ،وهذه امليزة
مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر بدال من أن يظل مقيدا على مكتبه .وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع
اجلدول الزمين للمعلم ،أو عند وجود استفسار يف أي وقت ال حيتمل التأجيل ؛







إمكانية حتوير طريقة التدريس :من املمكن تلقي املادة العلمية بالطريقة اليت تناسب الطالب ،فمنهم من تناسبه الطريقة املرئية،
ومنهم تناسبه الطريقة املسموعة أو املقروءة ،وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية  ،فالتعليم اإللكرتوين ومصادره تتيح إمكانية
تطبيق املصادر بطرق خمتلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقا للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب ؛
مالئمة خمتلف أساليب التعليم  :التعليم اإللكرتوين يتيح للمتعلم أن يركز على األفكار املهمة أثناء كتابته وجتميعه للمحاضرة أو
الدرس  ،وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة الرتكيز وتنظيم املهام االستفادة من املادة وذلك ألهنا تكون مرتبة
ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر املهمة فيها حمددة ؛
املساعدة اإلضافية على التكرار  :هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن
طريق التدريب  ,إذا أرادوا أن يعربوا عن أفكارهم فإهنم يضعوها يف مجل معينة مما يعين أهنم أعادوا تكرار املعلومات اليت تدربوا
عليها وذلك كما يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان معني ؛
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توفر املناهج طوال اليوم ويف كل أيام األسبوع ( 24ساعة يف اليوم 7أيام يف األسبوع )  :هذه امليزة مفيدة لألشخاص املزاجيني
أو الذين يرغبون التعليم يف وقت معني  ،وذلك ألن بعضهم يفضل التعلم صباحا واآلخر مساءا  ،كذلك للذين يتحملون
أعباء ومسئوليات شخصية  ،فهذه امليزة تتيح للجميع التعلم يف الزمن الذي يناسبهم ؛



االستمرارية يف الوصول إىل املناهج  :هذه امليزة جتعل الطالب يف حالة استقرار ذلك أن بإمكانه احلصول على املعلومة اليت
يريدها يف الوقت الذي يناسبه ،فال يرتبط بأوقات فتح وإغالق املكتبة  ،مما يؤدي إىل راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر.



عدم اإلعتماد على احلضور الفعلي  :ال بد للطالب من االلتزام جبدول زمين حمدد ومقيد وملزم يف العمل اجلماعي بالنسبة
للتعليم التقليدي  ،أما اآلن فلم يعد ذلك ضروريا ألن التقنية احلديثة وفرت طرق لالتصال دون احلاجة للتواجد يف مكان وزمان



معني لذلك أصبح التنسيق ليس بتلك األمهية اليت تسبب اإلزعاج ؛
سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب  :وفرت أدوات التقييم الفوري على إعطاء املعلم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف



املعلومات بصورة سريعة وسهلة للتقييم .
االستفادة القصوى من الزمن  :إن توفري عنصر الزمن مفيد وهام جدا للطرفني املعلم واملتعلم  ،فالطالب لديه إمكانية الوصول
الفوري للمعلومة يف املكان والزمان احملدد وبالتايل ال توجد حاجة للذهاب من البيت إىل قاعات الدرس أو املكتبة أو مكتب
األستاذ وهذا يؤدي إىل حفظ الزمن من الضياع  ،وكذلك املعلم بإمكانه اإلحتفاظ بزمنه من الضياع ألن بإمكانه إرسال ما
حيتاجه الطالب عرب خط االتصال الفوري ؛



تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم :الت عليم اإللكرتوين يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية اليت كانت تأخذ منه وقت كبري يف
كل حماضرة مثل استالم الواجبات وغريها فقد خفف التعليم اإللكرتوين من هذه العبء  ،فقد أصبح من املمكن إرسال



واستالم كل هذه األشياء عن طريق األدوات اإللكرتونية مع إمكانية معرفة استالم الطالب هلذه املستندات ؛
تقليل حجم العمل يف املدرسة :التعليم االلكرتوين وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج واالختبارات وكذلك وضع
إحصائيات عنها ومبكاهنا أيضا إرسال ملفات وسجالت الطالب إىل مسجل الكلية .

وللتعليم االلكرتوين فوائد عديدة أخرى من أمهها:9
-

حتقيق األهداف التعليمية بكفايات عالية واقتصاد يف الوقت واجلهد ؛
حتقيق التعلم بطرق تناسب خصائص املتعلم وبأسلوب مشوق وممتع؛

-

توفري مصادر ثرية للمعلومات ميكن الوصول إليها يف وقت قصري؛
حيفز املتعلم يف مهارات التعلم الذايت واالعتماد على نفسه يف اكتساب اخلربات واملعارف وإكسابه أدوات التعلم الفعالة؛

-

يكسب التعليم االلكرتوين الدافعية للمعلم واملتعلم يف مواكبة العصر والتقدم املستمر يف التكنولوجيا والعلوم والتواصل مع
املستجدات يف شىت اجملاالت؛
يتناسب مع معطيات العصر فهو األسلوب األمثل لتهيئة جيل املستقبل للحياة العلمية والعملية.

-

-

-

كما أن تبين أي أسلوب تعليمي جديد جيد غالبا مؤيدين ومعارضني ولكل منهم وجهة نظر خمتلفة عن اآلخر حسب: 01
وجهة نظر املتحمسني للتعليم اإللكرتوين :فإنه عندما تكون املدارس مرتبطة باإلنرتنت فإن ذلك جيعل املعلمني يعيدون النظر يف طرق
التدريس القدمية اليت ميارسوهنا فإنه:
 يصبح الطالب ذوي قدرة كافية الستعمال التكنولوجيا ؛ -يؤدي استعمال الكمبيوتر إىل بث الطاقة يف الطالب؛
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 يؤدي استعمال الكمبيوتر إىل جعل غرفة الصف بيئة تعليمية متتاز بالتفاعل املتبادل؛ يؤدي استعمال الكمبيوتر إىل شعور الطالب بالثقة واملسؤولية؛ يؤدي استعمال الكمبيوتر إىل تطوير قدرة الطالب على العمل كفريق ؛ التعليم اإللكرتوين جيعل الطالب يفكرون بشكل خالق للوصول إىل حلول.أما وجهة نظر املعارضني فهي:
 التعليم إلكرتوين حيتاج إىل جهد مكثف لتدريب وتأهيل املعلمني والطالب بشكل خاص استعدادا هلذه التجربة يف ظروفتنتشر فيها األمية التقنية يف اجملتمع؛
 ارتباط التعليم اإللكرتوين بعوامل تقنية أخرى مثل كفاءة شبكات االتصاالت  ,وتوافر األجهزة والربامج  ،ومدى القدرةعلى إنتاج الربامج بشكل حمرتف؛
 عامل التكلفة يف اإلنتاج والصيانة ؛ يؤدي التعليم اإللكرتوين إىل إضعاف دور املعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم ؛ كثرة توظيف التقنية يف املنزل واملدرسة واحلياة اليومية رمبا يؤدي إىل ملل املتعلم من هذه الوسائط وعدم اجلدية يف التعاملمعها؛
 يفتقر التعليم اإللكرتوين للنواحي الواقعية  ,وهو حيتاج إىل ملسات إنسانية بني الطالب واملدرس. .Vمعوقات التعليم اإللكتروني:

01

التعليم االلكرتوين كغريه من طرق التعليم األخرى لديه معوقات تعوق تنفيذه ومنها :
 تطوير املعايري  :يواجه التعليم اإللكرتوين مصاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشاره بسرعة .وأهم هذه العوائق قضية املعايري
املعتمدة ،فما هي هذه املعايري وما الذي جيعلها ضرورية؟ لو نظرنا إىل بعض املناهج واملقررات التعليمية يف اجلامعات أو املدارس،
لوجدنا أهنا حباجة إلجراء تعديالت وحتديثات كثرية نتيجة للتطورات املختلفة كل سنة ،بل كل شهر أحيانا .فإذا كانت اجلامعة
قد استثمرت يف شراء مواد تعليمية على شكل كتب أو أقراص مدجمة  ، CDستجد أهنا عاجزة عن تعديل أي شيء فيها ما مل
تكن هذه الكتب واألقراص قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حىت لو كان ممكنا .ولضمان محاية استثمار اجلهة اليت تتبىن
التعليم اإللكرتوين ال بد من حل قابل للتخصيص والتعديل بسهولة .أطلق مؤخرا يف الواليات املتحدة أول معيار للتعليم
اإللكرتوين املعتمد على لغة  ، XMLوامسه سكورم standard Sharable Content Object Reference
Model (SCORM) 1.2؛
 األنظمة واحلوافز التعويضية من املتطلبات اليت حتفز وتشجع الطالب على التعليم اإللكرتوين  :حيث الزال التعليم اإللكرتوين
يعاين من عدم وضوح يف األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم فيها التعليم بشكل وواضح كما أن عدم البت يف قضية احلوافز
التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى العقبات اليت تعوق فعالية التعليم اإللكرتوين؛

 علم املنهج أو امليثودولوجيا  : Methodologyغالبا ما تؤخذ القرارا ت التقنية من قبل التقنيني أو الفنيني معتمدين يف
ذلك على استخداماهتم وجتارهبم الشخصية ،وال يؤخذ بعني االعتبار مصلحة املستخدم ،أما عندما يتعلق األمر بالتعليم فال بد
لنا من وضع خطة وبرنامج معياري ألن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على املعلم (كيف يعلم ) وعلى الطالب ( كيف يتعلم )  .و
هذا يعين أن معظم القائمني يف التعليم اإللكرتوين هم من املتخصصني يف جمال التقنية أو على األقل أكثرهم ،أما املتخصصني يف
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جمال املناهج والرتبية والتعليم فليس هلم رأي يف التعليم اإللكرتوين ،أو على األقل ليسوا هو صناع القرار يف العملية التعليمية .ولذا
فإنه من األمهية مبكان ضم الرتبويني واملعلمني واملدربني يف عملية اختاذ القرار ؛
 اخلصوصية والسرية  :إن حدوث هجمات على املواقع الرئيسية يف اإلنرتنت  ،أثرت على املعلمني والرتبويني ووضعت يف أذهاهنم
العديد من األسئلة حول تأثري ذلك على التعليم اإللكرتوين مستقبال ولذا فإن اخرتاق احملتوى واإلمتحانات من أهم معوقات
التعليم اإللكرتوين؛
 التصفية الرقمية  : Digital Filteringهي مقدرة األشخاص أو املؤسسات على حتديد حميط االتصال والزمن بالنسبة
لألشخاص وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالهتم  ،مث هل هذه االتصاالت مقيدة أما ال  ،وهل تسبب ضرر وتلف  ،ويكون
ذلك بوضع فالتر أو مرشحات ملنع االتصال أو إغالقه أمام االتصاالت غري املرغوب فيها وكذلك األمر بالنسبة للدعايات
واإلعالنات.
ولتفادي هذه املعوقات جيب العمل على:15
 مدى استجابة الطالب مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه؛ مراقبة طرق تكامل ق اعات الدرس مع التعليم الفوري والتأكد من أن املناهج الدراسية تسري وفق اخلطة املرسومة هلا زيادة الرتكيز على املعلم وإشعاره بشخصيته وأمهيته بالنسبة للمؤسسة التعليمية والتأكد من عدم شعوره بعدم أمهيته وأنهأصبح شيئا تراثيا تقليديا ؛
 وعي أفراد اجملتمع هبذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السليب منه؛ توفر مساحة واسعة من احليز الكهرومغناطيسي  Bandwidthوتوسيع اجملال لالتصال الالسلكي؛ احلاجة املستمرة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات  ،حيث أن هذا النوع من التعليم حيتاج إىل التدريباملستمر وفقا للتجدد التقنية؛
 احلاجة إىل تدريب املتعلمني لكيفية التعليم باستخدام اإلنرتنت؛ احلاجة إىل نشر حمتويات على مستوى ٍعال من اجلودة حسب املنافسة عاملية؛
 تعديل كل القواعد القدمية اليت تعوق االبتكار ووضع طرق جديدة تنهض باالبتكار يف كل مكان وزمان للتقدم بالتعليموإظهار الكفاءة والرباعة .
ثانيا -كفاءة العنصر البشري وترابطه مع التعليم االلكتروني واقتصاد المعرفة:
لالنتقال إىل اقتصاد املعرفة ،بكل ما حيمل هذا املفهوم من حتديات ،ال بد من البدء باملدارس واجلامعات ،حبيث تصبح املعرفة
والوسائل اليت تدعم حتصيلها واحلفاظ عليها أساس النظام التعليمي .وإدراكا ألمهية التعليم والتدريب لتحقيق التغيري يف منط التفكري والذي
جيب أن يسبق التحول املطلوب يف منط احلياة.
 .Iاقتصاد المعرفة:
يعترب فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية ظهر يف اآلونة األخرية ,يقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور املعرفة ورأس املال
البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع يعرف البنك الدويل اقتصاد املعرفة بأنه االقتصاد الذي حيقق استخداما فعاال للمعرفة من اجل
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ,وهذا يتضمن جلب وتطبيق املعارف األجنبية ,باإلضافة إيل تكييف وتكوين املعرفة من اجل تلبيه
احتياجاته اخلاصة.06
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وقد كان النرتنيت دور يف االقتصاد والتنمية يشهد العامل حتوال متسارعا حنو اقتصاد املعرفة Knowledge Based Economy
الذي يعتمد أساسا على تكنولوجيا املعلومات ،حيث تزداد نسبة القيمة املضافة املعرفية بشكل كبري ،وتغدو سلع املعلومات سلعا هامة
جدا ،وترتبط مسألة التنمية والتطور االقتصادي بالقدرة على االستثمار األمثل لتكنولوجيا املعلومات والقدرة على إدخال املعلومات يف
البنية االقتصادية والتوسع املستمر يف قطاع املعلومات الذي يتحول إىل قاطرة التنمية والتطوير االقتصادي يف خمتلف أحناء العامل.07

فقد انصبت جهود الدول واحلكومات املتعاقبة يف احلقبة األخرية على تأسيس نظام تعلّم معريف يعتمد التقنيات احلديثة كوسيلة فاعلة
لتحصيل وحفظ ونقل املعرفة بأشكاهلا املختلفة ،وكل هذا يتم ضمن رؤية مستقبلية واعية ودعم غري حمدود من القيادة العليا .وعليه تبين
إسرتاتيجية للتعلم اإللكرتوين تنطوي على استغالل التقنيات احلديثة كوسيلة أساسية يف نظام التعليم على مجيع املستويات ،إال أن مثل
هذا اخليار االسرتاتيجي يتطلب تغيريا جذريا يف بيئة و أساليب التعليم وحيتاج إىل جهود جبارة ومصادر هائلة مما يشكل حتديا كبريا ،غري
أن النتائج اليت سيتمخض عنها حتقيق النقلة املطلوبة ستسهم بشكل كبري يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل مباشر وغري مباشر
على املديني القريب والبعيد وستساعد الدولة على جتاوز العوائق املادية يف الوصول إىل ما يصبو إليه.01

 .IIدور تكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي:
إن توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العديد من الفرص لتحقيق التنمية يف دول العامل ،ورفع مستوى معيشة املواطنني وتتيح
الفرص لشعوب الدول النامية لالندماج يف اجملتمع العاملي وأهم اجملاالت اليت تساهم يف تطويرها تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بشكل
مكثف ،جمال التعليم حيث أن تأهيل اجليل اجلديد من الطالب والش باب واخلرجيني للتعامل مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يرفع
من قدرهتم التنافسية على مستوى العامل ويفتح إمامهم أفاق املعرفة اليت متثل حجر األساس للتنمية يف كافة اجملاالت .إما دور تكنولوجيا
املعلومات يف رفع مستوى التعليم والبحث العلمي فان تكنولوجيا املعلومات تسمح واالتصاالت بنقل سجالت براءات االخرتاع من على
موقع شبكة االنرتنت ورفع مستوى التعليم والتدريب واستحداث طرق التعلم عن بعد والتعلم مدى احلياة ونقل خدمات التعليم والتدريب
إىل املناطق النائية املعزولة وجيري تقدمي خدمات التعليم عن بعد  Teleeducationوذلك مثل نظام اجلامعة املفتوحة وإشراف أستاذ

جامعة أجنبية على دارسي الدكتوراه.09
.III

دور التعليم االلكتروني في زيادة كفاءة العنصر البشري:

نعترب أن مجيع العناصر امل ادية توفرت للوصول إىل نظام تعلم إلكرتوين متكامل ومستمر ،فيبقى العنصر األهم هو العنصر البشري،
فال بد من توفر عدد كاف من الكوادر البشرية املؤهلة القادرة على متابعة عمل النظام املرتامي األطراف وصيانته وضمان إنسياب
املعلومات يف مجيع االجتاهات داخل الشبكة .وليس ذلك فحسب ،بل جيب أن يكون املعلم واملوظف قادرين على استخدام التكنولوجيا
بوعي وبشكل خيدم العملية التعليمية .إضافة إىل ذلك ،فإن دور اإلبداع يف أساليب التعليم وإستغالل التقنيات ليس غايته للحصول على
املعرفة وحسب ،بل أيضا توليدها حبيث يصبح جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم .ونظرا ألن مثل هذا النظام يتطلب تغيريا جذريا يف منط
التفكري للمعلم والطالب فال بد من وضع إسرتاتيجية للتغيري والتحول حنو النظام اجلديد ووضع أسس وأنظمة إلدارة هذا التغيري.01

فمن الواضح أن التدويل املتزايد لإلنتاج واشتداد املنافسة الدولية جيعل الدول اليت تركز على اقتصاد التصدير ,أكثر اضطرارا الستخدام
التكنولوجيا احلديثة ,وبالتايل إىل استريادها يف حال عدم قدرهتا على إنتاجها بنفسها.ويؤدي هذا بالطبع,إىل (تبعية تكنولوجية) متزايدة.

وعليه فإن االهتمام بصناعة املعلومات ينحصر يف:00

 صناعة الربامج واالتصال بشبكات املعلومات؛ -صناعة اإللكرتونيات الدقيقة وأجهزة احلاسبات اآللية ؛
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 االسترياد للحاسبات املنتجة بصورة كاملة يف بالدها أو تتم عمليات جتميع فردي بعد استرياد مكونات احلاسبات ؛ تتم عمليات جتميع فردية بعد استرياد مكونات احلاسبات بصورة مفرقة من األسواق املختلفة؛  ٪83من قيمة االستشارات والتصميمات يف عاملنا العريب يوكل إىل بيوت اخلربة األجنبية.ثالثا -التعليم اإللكتروني في الجزائر:
تطور التكنولوجيا الرقمية يف العصر الر َاهن ،فتح اجملال للعديد من املؤسسات املهتمة بالتعليم وتعميمه ،الستغالهلا لتكون الوسيلة
اهلامة إليصال العلوم واملعارف إىل أكرب قدر ممكن من الناس ،هذا ما تسري عليه العديد من املؤسسات التعليمية يف اجلزائر حيث تعمل
على استحداث شبكات خاصة للتعليم عن بعد وتعميم الفائدة ،بتقدمي هذه اخلدمة العلمية ملن حيتاج إليها من الذين ال ميكنهم التوصل
إليها لسبب من األسباب ،وكانت هذه الطريقة أيضا جماال لالستفادة من اخلربات األخرى يف اجملال العلمي من خالل االتصال املباشر أو
غريه ،فاالنرتنت حول العامل إىل قرية صغرية ،والتعليم أصبح بضغطة زر.
وبالنظر إىل شاسعة مساحة اجلزائر ،فإن التعليم الرقمي أو عن بعد أو عرب االنرتنت ،يعد بديال هاما على املدى املتوسط للتعليم
الكالسيكي .وقد اثبت هذا النوع من التعليم جناحه يف الكثري من البلدان ذات املساحة الكبرية من حيث حتقيقه مبدأ تعميم التعليم،
وكذا خفض النفقات والتكاليف .ويف اجلزائر يوجد هذا النوع من التعليم يف خطواته األوىل .وأطلقت مؤسسة "أيباد" ما يسمى باملدرسة
الرقمية ،املخصصة لتالميذ الثانوي واملتوسط ،من خالل وضع برنامج خاص على شبكة االنرتنت موجه يف بدايته ،للمقبلني على
امتحانات شهادة الثانوية أو شهادة التعليم األساسي ،وقد أطلق على هذه املدرسة االفرتاضية أسم "تربيتك" ،وهي عبارة عن فضاء بيدا
عوجي افرتاضي أو ساحة للتعلم عن بعد ،فهي عبارة عن حل شامل ومتكامل يسمح جلميع األطراف الفاعلة يف عملية التدريس يف
التعليم عن بعد ،والثاين األكثر أمهية ألنه موجه باخلصوص للتالميذ وأوليائهم واملؤسسات الرتبوية على حد سواء وهو "تربيتك" ،وحسب
السيد حمند ابار يسان مدير برنامج التعليم عن بعد يف مؤسسة "أيباد"  ":فهذا الفضاء من شأنه أن يسمح للمؤسسة الرتبوية بتفضيلها
لإلعالم اآليل وتكنولوجيات االتصال ،أن تسري املدرسة يف ظروف جيدة وتعمق التعليم والتكوين من خالل الدخول يف نظام جديد
لتوجيه الدروس واالمتحانات للتالميذ ،تكون إضافية عما يقدم يف األقسام ،كما يسمح هذا النظام لألولياء مبتابعة تدريس أبنائهم،
فاإلدارة والتالميذ واألولياء يف شبكة واحدة" .ومن بني أهداف "تربيتك" ،استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف الوسط الرتبوي،
ضمان االستعمال اجلاد والنافع لالنرتنت واإلعالم اآليل يف الوسط املدرسي ،رفع حظوظ النجاح املدرسي ،ضمان التواصل الدائم بني
املدرسة األساتذة ،املتعلمني واألولياء .منح فرص أكثر للتالميذ الستعمال اإلعالم اآليل داخل املؤسسات الرتبوية.22
التعليم عرب االنرتنت” ،جتربة غائبة يف اجلزائر ،إهنا ضحية انعدام مشروع واضح لتطوير عامل االتصال ،وكذا حتسني مستوي النظام
التعليمي وحتريره من االحتكار احلكومي .إن هذا املوضوع بالنسبة للجزائريني هو حاجة جيب توفريها وليس مكسبا ميكن النقاش حوله.
لطاملا كان هذا املصطلح “دميقراطية التعليم” يرتدد على أفواه الساسة واملروجني لسياسات احلكومات اجلزائرية املتعاقبة ،منذ انتفاضة
أكتوبر  ،8811لكن على أرض الواقع ،مل نشهد إال حماوالت يائسة لتطوير نظام التعليم التقليدي ودعمه بربامج جاهزة ،أوصلت
مست جيال بكامله،
التسرب املدرسي اليت ّ
املدرسة اجلزائرية إىل أدىن مستوياهتا من حيث اجلودة ،األمر الذي تسبب يف انتشار ظاهرة ّ
أغلبه من النساء والفقراء وسكان املناطق النائية .ولوال نظام التعليم عن بعد (مراكز تعميم التعليم عن طريق املراسلة) ،املعتمد يف اجلزائر،
منذ  8898لكانت الكارثة أكرب من املتوقع.
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وبتطور وسائط االتصال ويف مقدمتها ،شبكة االنرتنت (املعادل الرمزي للواقع) يف العشر سنوات األخرية ،ظهر جليا أن “دميقراطية
التعليم”  ،لقد اكتشف اجلزائريون ـ باقرتاهبم من العامل عرب االنرتنت ـ مدى هشاشة املنظومات املفروضة عليهم واليت تعيقهم على مواكبة
تطورات العصر الرقمي ،ذلك أن الدميقراطية ال ميكن أن تتجزأ .إهنا أسلوب حياة ،يتطلب مستوى عاليا من احلرية يف كل القطاعات،
وهذا بالضبط ما جعل “نظام التعليم عن بعد” يبقى سجني نطاقه التقليدي( ،دروس مطبوعة تُرسل إىل املستفيدين بالربيد العادي)،
ومن املؤسف أن اإلعالن عن إمكانية التسجيل عرب االنرتنت يف هذا النوع من التعليم مت يف  9008فقط.
إن مساحة التعليم االلكرتوين اليت يستفيد منها اجلزائريون على شبكة االنرتنت ،هي انعكاس لـ “املشهد التعليمي العام” يف بالدنا،
والذي ميكن وصفه بالتعيس ،فهو يؤثر بشدة يف أحوالنا الداخلية وأوضاعنا السياسية واالقتصادية والثقافية ،ويزيد من تعميق موقفنا
احلضاري السليب وانعزاليتنا املعرفية والتارخيية ،و ميكن إحداث تغيري جبملة تدابري ليأخذ التعليم أشكاال عدة تتالءم مع الغالبية من فئات
اجملتمع ،باستعمال كل الوسائل املتاحة ،كالوثائق املطبوعة ،اإلذاعة ،التلفزيون ،واألهم من كل ذلك (االنرتنت) باعتبارها الرافد التقين
الذي جيب استغالله لتقدمي حمتوى تعليمي بطريقة جيدة وفعالة ،اختصارا للوقت واجلهد والتكلفة ،إضافة إىل إمكانية مساعدة املعلم
والطالب يف توفري بيئة تعليمية جذابة ،تتجاوز مفهوم املكان والزمان و العمر ،وهذا ما يوضح أن الطموح لتحقيق خطوة عملية يف جمال
التعليم االلكرتوين ،ال يزال بعيدا .رغم أن فئات عديدة من اجملتمع اجلزائري حباجة ماسة لالستفادة من فرص التعلم اليت ميكن أن تتيحها
املدارس االفرتاضية ،إن وجدت ،خصوصا بالنسبة للنساء املاكثات يف البيت والعمال واملوظفني وسكان املناطق النائية وتلك الفئات اليت
مل تستطع مواصلة تعليمها ،ألسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
خالصة:
العنصر البشري هو أساس النشاط اإلنتاجي والنمو االقتصادي .ومن هنا تأيت "أمهية االستثمار البشري بشكل متكامل وشامل،
ودعمه بصناعة تدريبية وتعليمية ومعرفية واسعة وديناميكية ومواكبة ألحدث العلوم واألساليب .معتمدة يف مسارها يف هذا االجتاه على
مفهوم التعليم اإللكرتوين والتدريب ،وعلى الصقل املستمر بأساليب ومنهجيات تعليمية دائمة التحديث لتحقيق األهداف االقتصادية
والتنموية النامجة عن استخدام تقانة املعلومات فائقة التقدم بأداء أفضل وبكلفة أقل .وعليه فاالقتصاد املبين على املعرفة هو اجتاه متنام
حنو آفاق التكامل العاملي ،متجه إىل اقتصاد عاملي مفتوح بفضل "ثورة املعلومات واالتصاالت ".واالنفتاح على االقتصاد العاملي حيمل يف
طياته خماطر ولكنه حيمل فرصا جديدة إذا استطاعت املؤسسة أن تطور نفسها وترفع مستوى أدائها وأن تُستثمر تكنولوجيا املعلومات
بصورة جيدة ،ميكن حتويل هذه التخيالت إىل آمال وفرص حقيقية من خالل:
 إقامة شراكة بني عدة مؤسسات صناعية جتارية يف بلدان خمتلفة :أي تكامل املراحل الصناعية وإتاحة الفرصة لالستثمارات اليتال متلك رؤوس أموال هائلة ,ولكنها متلك القدرة على العمل يف قطاع املعلومات ومتتلك اخلربة ..وروح املبادرة والتنظيم اإلداري
املتطور مما يشكل فرصة عظيمة أمام اجليل اجلديد من املستثمرين وتستفيد من شبكة اإلنرتنيت واستخدام تكنولوجيا املعلومات؛
ّ
 وضع سياسة للمعلومات على املستويني الوطين واإلقليمي :لقد زادت مفاهيم وممارسات جمتمع املعلومات املعاصر من أمهيةاحلاجة إىل السياسة املعلوماتية الوطنية ,وهناك اجتاه قوي حنو وضع إسرتاتيجية للمعلومات يف دول خمتلفة .حيث مت ذلك يف
دول متقدمة مثل الواليات املتحدة واليابان واجملتمعات اإلقليمية مثل االحتاد األوريب الذي أقر سياسة املعلومات عام  1995م
بواسطة جمموعة الدول السبع .هناك وجود ألفكار جيدة يف هذا الصدد طرحت من قبل ":دليل إرشادات إعداد السياسات
الوطنية لنظم املعلومات وخدماهتا ،حتتاج هذه املشاريع إىل املراجعة وتتطلب املوافقة عليها بعد ذلك وإقرارها وتنفيذها؛
 االهتمام بالتعليم باعتباره من أهم مقومات جمتمع املعلومات  :إن من مالمح جمتمع املعلومات االهتمام بالتعليم ،فالعامل العريبعموما واجلزائر خاصة يف أشد احلاجة إىل تعليم حقيقي يشجع تنمية القدرات على حل املشكالت واالبتكار ،عن طريق ربط
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ختطيط التعليم بتخطيط القوى العاملة ،ويرتبط هبذا التعليم املستمر والتنمية املهنية ،هناك حتديات تواجهنا يف املستقبل مساندة
حمو األمية املتعددة الكتابية واإللكرتونية مبختلف أشكاهلا؛
 خلق بنية حتتية وبيئة مالئمة وأسلوب تعامل يساعد مشاريع االقتصاد اجلديد على القيام بعملياهتا حمليا وإقليميا وعامليا اليت متتازبقدرات تنافسية عالية؛
 بناء البنية التحتية يكون مبقاييس عاملية  ،ونظم اتصاالت قادرة على استيعاب كم هائل من املعلومات وبسرعة عالية  ،كماجيب أن تكون هذه البىن التحتية آمنة تعتمد على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة وبتكلفة منخفضة؛
 خلق أجواء مشجعة ،ومبادرات حكومية لدعم األعمال اإللكرتونية ،ورعاية األفكار اإلبداعية واملشاريع اجلديدة وإنشاء صناديقلدعم املشاريع وبرامج التعليم اإلليكرتونية.
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