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للتجارب وانتقاء الرقمي يف جودة التعليم العايل رصد  دور التعليم
  األفضل

 اعداد
 حميدوش يعل

 الجزائر -جامعة املدية  –كلية العلوم الاقتصادية 

 4102/ 3 / 42  : بول الق                                     4102/ 4 /42   : الاستالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :صلخستالم

تعرف منظومة التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص بالدول العربية الكثير 

 العالمي،تتبوأ الجامعات العربية مراتب متدنية في سلم الترتيب من النقائص واالختالالت و

 وتفتقد والتردي،تحقق منظومة التعليم العالي بمرور الزمن اال المزيد من القصور  وال

ويعاب على خريجي الجامعات نقص المؤهالت وقلة الكفاء  البحثية،باستمرار صفتها 

فهل هناك من دور يمكن أن يؤديه عندما تلجا هذه الجامعات الى التوظيف . وتقلص معارف

الكثيف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدفع بها الى مراتب الجامعات العالمية 

اخلة تبحث في الكيفيات الممكن هذه المدلتحسن من جودة خريجيها وتحسن من رتبها ؟

توظيفها لالستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين الجودة ومخرجات الجامعة 

 .العربية باالستفادة من التجارب الدولية المختلفة

  :المقدمة 

 طبيعته من العالم  انتقال الى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ثورة أفضت

  التعليم قطاع يكن ولم، الحياة ميادين كل األخيرة هذه واقتحمت ،الرقمية صورته الى التقليدية

 أجل من الدولية والهيئات الحكومات كل وعملت، الثورة هذه من باالستفادة ذلك عن بمعزل

 ثورة مع ترافقت التي والمعلوماتية العلمية الثورة هذه من األقصى الحد الى المنافع تعظيم

 االمر أصبح وقد ،جودته و وترقيته التعليم يحسين من بما  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 حقبة الى يؤرخ والذي النهج هذا تبني في اطراف جميع عاتق على ملحة ضرورة من أكثر

ً  تأثيًرا وقيمها بأثارها ستمس والتي ، جديدة  الشعوب فيها بما العالم شعوب جميع على عميقا

 والمعلوماتية العلمية الثورة هذه من نستفيد أن نستطيع كيف اهذ كل في األهم ولكن العربية،

 .المتغير العالم هذا في مكانة لتبوء

 في الرقمي التعليم يسهم أن يمكن كيف تبحث الدراسة هذه إشكالية  :الدراسة إشكالية :أوالً 

 لكفيلةا  واليات السبل بحث أي  ؟،التحديد وجه على العالي والتعليم التعليم منظومة تجويد

 المعلومات لتكنولوجيا الكثيف باالستخدام العالي التعليم جودة  نتحسي  شاتها من التي
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 ، التعليمية العملية في االنترنت شبكة استخدام  تعميم  من االستفادة  خالل من واالتصاالت

 في تجاربال افضل انتقاء جلأ من المختلفة الدولية والتطبيقات التجارب من باالستفادة وذلك

 جودة من ويحسن والمعارفية العلمية المنافع يعظم بما المتقدمة، البلدان في  التعليم منظومه

 حالة بعد الدولي الترتيب سلم في ةالعربي الجامعات ترتيب من كذلك  ويحسن عاليال التعليم

 . فعاليته وعدم العربي التعليم منظومة في اإلخفاق

 ً تبحث هذه الدراسة في أهمية ومكانة موضوع التعليم في التقدم بشقيه  :الدراسة أهمية :ثانيا

االقتصادي والمجتمعي، وكذا المكانة التي يفترض أن يحضا بها مع مراعاة التغيرات التي 

من خالل االستفادة من كل التجارب  الميدانهذا عرفتها البشرية وكذا األشواط المقطوعة في 

 .عليم الرقمي بما يحقق األهداف المنشودةميدان الت في الناجحةالدولية 

 ً  المتقدمة الدول بركب اللحاق واهمية تبيان الى الدراسة هذه تهدف :الدراسة أهداف :ثالثا

 المعلومات لتكنولوجيا الكثيف واستخدام والمعلوماتية العلمية الثورة من باالستفادة

 المنافع تعظيم جلأ من الخوص، هوج على العالي والتعليم التعليمة العملية في واالتصاالت

 .جودته وتحسين المادية

 ً المعارف  ستعراضاوالمنهج الوصفي  ستخداماتقتضي طبيعة المداخلة  :الدراسة منهج :رابعا

والمعلومات التي تدور في صلب تمكين أو تعميم التعليم االلكتروني بما يزيد من جودة التعليم 

ويحسن من أدائه ويلحقنا بركب الدول الرائدة في هذا الميدان من خالل االستفادة تجارب 

أو معارف ومعلومات قابلة  ،الدول المختلفة، للوصول الى نتائج موثقة وذات مصداقية

تطبيق في تجاربنا العربية، أو المساهمة في إثراء هذا الموضوع بالمزيد من البحوث لل

 .والدراسات بما ينمي المعرفة في هذا الميدان تبعا ألهميته

اثنان حول أهمية  فتلال يخ :والمجتمعيدور التعليم في التطور االقتصادي : المحور األول

ومنتج العلوم  للمعرفة قالتعليم في شتى مناحي الحياة فهو قاطرة التقدم والتنمية وخال

 .وينسحب االمر على جوانب الحياة دون استثناء

 :أهمية التعليم في خلق المعرفة-1

تكمن أهمية التعليم  في الوقت الراهن وخصوصا التعليم العالي في انه منتج 

 ،س مال بشريأارد اإلنتاج الى روحد مأالكفاءات والمصدر للمعارف التي تحول االنسان 

لى ثروة وطنية عندما إن تتحول هذه المعارف أومن ثم يمكن ة، نتاج معارف جديدإيسهم في 

ن  خلق المعرفة تشكل قيمة مضافة عند أو في الميدان  والواقع ،ألى التطبيق إها قتعرف طري

لكن البد من التمييز بين المعرفة  ،عم أاستثمارها داخل المؤسسات والوطن بصورة 

والمعلومات والبيانات فالبيانات هي تسجيل أو إحصاءات لوقائع محددة مثل قراءة أعداد أو 

لهذه البيانات واستخالص العالقات اإلحصائية قياسات معينة، بينما المعلومات هي معالجة 

والمنطقية بين أطرفها المختلفة للوصول الى تعميمات أو صياغة عالقات بين متغيرات 

. متعددة، أما المعرفة فهي نتاج معالجة المعلومات للوصول إلى أفكار ومفاهيم ونظريات

 سير والتنظير وهي تتجاوز المعلومات من حيث أنها تتضمن الوعي والفهم والتف
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العالي والبحث م كنتاج لمعالجة المعلومات، في إطار خبرة حية قائمة على التعليم، والتعليم

على وجه الخصوص ومن ثم فالعالقة بين المعرفة والمعلومات هي عالقة جدلية بما . العلمي

إنتاج وبدوره يتم  ،أن إنتاج المعرفة يقوم ويعتمد على تحليل وتطبيق ومعالجة المعلومات

وتظل قاعدة البيانات . المعلومات في إطار توجيه المعرفة والوعي والمفاهيم في مجال معين

.واالحصاء السليمة هي األساس الذي يمثل جودة ومالئمة المعلومات والمعرفة
 1
 

وفي الوقت الحالي تعمل الكثير من المؤسسات لالستفادة من الثورة العلمية 

ثمة اتجاه متزايد في الشركات والمؤسسات عموما في »حيث  والمعلوماتية استفادة كثيفة

تحويل أعمالها إلى أعمال قائمة على المعرفة وتحول الشركات نفسها إلى شركات قائمة على 

."المعرفة الكثيفة خالقة للمعرفة
2
 

إن مالزمة توظيف واستخدام المعرفة أصبحت أكثر من ضرورة نظًرا للمكانة التي تمثلها 

" يمكن أن نلخص حتمية إدارة المعرفة في النقاط التاليةللمؤسسة و
3

 

 المعرفة هي مادتك الخام األكثر أهمية. 

 المعرفة هي مصدرك األكثر أهمية للقيمة المضافة. 

 المعرفة هي مخرجك األكثر أهمية . 

 إذا لم تكن تدير المعرفة، فأنت ال تهتم بالعمل. 

 :التعليم والتنمية-2

من البديهيات التي قد ال تحتاج للتذكير أن التعليم عالي الجودة هو مفتاح بناء مجتمع 

 المعرفة، 

دت مشكالت قصور الجودة وغياب االرتباط أوطبقا لما ورد في تقارير التنمية البشرية فقد 

، إلى تعارض كبير بين سوق العمل (العربيفي التعليم  خصوصا)المعاش بالواقع 

التعليم من جهة أخرى، ومثل هذه الحال تؤدي  مخرجات نظمو التنمية من جهةواحتياجات 

العائد االقتصادي واالجتماعي من  لةآوضإلى ضعف اإلنتاجية وعدم توازن هياكل األجور 

 .التعليم

ويتطلب سوق العمل في عصر المعلومات الحالي نوعا مختلفا من التعليم نوعا يفرز 

ية ال غنى عنها في أساليب التفكير المنظومي والنقدي التي كفاءات وسلوكيات ومرونة فكر

 .تحتمها النظم االقتصادية المعاصرة المؤسسة على المعرفة

إن دواعي إصالح نظم التعليم في عالمنا العربي على وجه التحديد، يتطلب إحداث   

عم المكتب تغيير جذري في مؤسسات التعليم العالي لتحسين جودة التعليم، وفي هذا الصدد يد

اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامجين على المستوى 

.اإلقليمي يستهدفان رفع جودة التعليم ويركز على جانبين
 4
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يركز على ضرورة تطوير الدول العربية الستراتيجيات وسياسات مناسبة : الجانب األول 

مستوياته، ولمعالجة القصور في كثير من تلك البلدان في البيانات لتحسين جودة التعليم بكافة 

 .الدقيقة التي يمكن االعتماد عليها لتقييم مدى فاعلية المؤسسات التعليمية

إن بناء قدرات األفراد يمثل في حد ذاته غاية هامة، وباألخص في الدول العربية، حيث يمثل 

استمرارية، ولكن يبقى أن يتحرر  وة وأكثرهاس المال البشري غير مستغل أهم مورد الثرأر

ن يتم تنميته وتعبئته في إطار نهضة عربية شاملة في أس المال هذا من القيود التي تكبله، وأر

 القرن الحادي والعشرون،

رة البيانات اإلحصائية بهدف تحسين التخطيط إدايقوم بتطوير نظم : الجانب الثاني

ا يمكن الجامعات المشاركة في إنتاج بيانات موثقة حول كافة االستراتيجي للتعليم الجامعي بم

مجاالت أنشطتها لدعم اتخاذ القرار فيها، يخص تطوير السياسات التعليمية وفي نفس الوقت 

 .يسمح للجامعات إمكانية الحصول على البيانات واالطالع على المؤشرات المستخدمة

ما له من أهمية قصوى  في التقدم االقتصادي في العقود األخيرة تزايد االهتمام بالتعليم ل

التي جعلت من واالجتماعي وبعد الثورة العلمية والمعلوماتية التي أفضت إليها العولمة و

أصبحت جودة التعليم مطلبا ملحا لمسايرة التطورات الحاصلة في الدول العالم قرية صغيرة 

منية مع البلدان المتطورة ،وحتى يؤدي المتقدمة أو على األقل  جسر الهوة و تقليل الفروق الز

التعليم الغاية المأمولة منه على اعتباره  مفتاح التقدم، وسبيل الرقى، ودرب التطور والتنمية، 

وال تستقيم األمم إال به ، وال تقوي إال بجودته، في خضم هذه السرعة التي تطبع سلوك األمم 

 .ل الناميةالمتطورة وتنامي هوة الفروقات بينها وبين الدو

 لذا وتفوقها؛ قاطرة األمم والشعوب للرفعة والتقدم هو العلم إذن كان واليزال العلم وسيظل

وفق توفير  فيه لجميع األجيال بها والراغبين العلم إيصال جميع دول العالم على تحرص

يقتصر الوحيد قديما  السبيل أن كان بعد المتاحة أحسن السبل وبتعبئة كل اإلمكانات والتقنيات

في دور المعلم وما يحمله من معارف ومعلومات لنقلها الى طلبته أو مرديه غير أنه في جميع 

األزمنة كان ومازال ينظر إلى العلم وطالبة نظرة التكريم واالحترام وشكل ميراث البشرية 

تج تمجد العلم وبالعلم وتن على اختالفها وأيدولوجياتها محل تقدير لألمم التي كانت ومازالت

النخب والعلماء وتقدم الى الشعوب األخرى خبراتها وتجاربها وإنجازاتها العلمية في شتى 

.الميادين
5 

واليوم في عصر الثورة العلمية والمعلوماتية التي اكتسحت العالم برمته أصبح ينظر 

من  للعلم بأكثر مما كان عليه ولمكان هنا في هذا التطور السريع للدول اال بتعظيم االستفادة

 :لذا يقتضي إصالح التعليم على .العلميالتطور 

 :إعادة النظر في المناهج والطرق-أ

 شغل وليس ما، لتولي مهنة الطالب إعداد على اليوم التعليمية النظم تقوم أن يجب

 حل ومهارات الجماعي، والعمل اإلبداع، العمل الحديثة أسواق وتتطلَّب .وحسب وظيفة

 المشكالت،
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 على التقليدية التعليم تساعد نظم ال مهارات وهي التغيُّر، دائمة بيئات في النقدي والتفكير

 بدأت فقد .نُُهج من تتبعه فيما التفكير عديدة وتُعيد بلدان .قياسها كثيرا ويصعب اكتسابها

 من النتائج أفضل حاول تحقيق ”الكفاءة إلى يستند“ ما حد إلى صارم نموذج من االنتقال

 إجراء على يتركَّز ”القدرات على يستند“ إلى نموذج) والتمويل المدرسين (المدخالت

 .المتكررة االختبارات من بدال التقييمات من وعدد أقل مشروعات
6

 

 مجرد المدرسون يعد ولم .والطالب المدرس بين تغيير العالقة إلى النُُهج هذه وتؤدي

 وتطبيقها عن المعلومة البحث كيفية الطالب تعليم اآلن عليهم يجب بل مصادر للمعلومات،

 أمثلة وهناك .المدرسين تدريب في تغيير هذا إجراء ويتطلَّب .متوقع وغير جديد سياق في

 عمل المجموعات بتيسير — والطالب المدرسين الرقمية التقنيات مساعدة كيفية على كثيرة

 اإلبداع على تُحف ِّز التي اإلنترنت، والتطبيقات شبكة عبر المترابطة الدراسية الفصول بين

مة المشكالت، واأللعاب وحل واالبتكار،  .للتعليم الُمصمَّ

 إن منظومة التعليم العالي في الدول العربية :  فقد التكامل بين العليم والبحث العلمي-ب

من خطاب اإلصالح المستمر  بشأنها وبرغم من تخصيص مخصصات االنفاق عليها  وبرغم

مازالت تحتاج الى تطوير جدري وشامل في بنيتها الهيكلية ومازالت  قضايا مثل المناهج 

المعلمين ونظم التقويم واالختبارات وتحديث المؤسسة التعليمية وطافة  الدراسية ومستوى 

 يت مزمنة في اكثر الدول العربية  وحتى الدول التي ال تعانالفصول الدراسية تمثل ملفا

نقص الموارد واإلمكانات ثمة مساحة كبيرة لإلصالح والتطوير  فعلى سبيل المثال تعاني 

اغلب الدول العربية من قصر العام الدراسي بها مقارنة بالدول األخرى  حيث يبلغ العام 

يوما في المقابل يبلغ العام  191وم وكندا ي 222يوما وهولندا  242الدراسي باليابان 

.يوم 221يوما وقطر  191يوما والكويت  172والبحرين  171الدراسي بالسعودية 
7
 

الداللة األخرى التي يمكن االسترشاد بها ضآلة مساهمة الدول : ضعف اإلنتاج  العلمي-ج

العلمية ومازالت  العربية مجتمعة على صعيد نشر اإلنتاج العالمي للباحثين في الدوريات

متواضعة مقارنة بدولة مثل جنوب افريقيا ووفقا لمعطيات المؤسسة الوطنية للعلوم  

والمغرب  224702ومصر  12101بالواليات المتحدة االمريكية  فان نصيب الجزائر يصل 

بينما يبلغ نصيب دولة جنوب افريقيا  71202والسعودية   122204وتونس  22907

المنشورة، اما على صعيد عدد براءات االختراع  العربية المسجلة  من األبحاث 211201

فان نصيب تونس  2212لألفراد والمؤسسات  في مكتب براءات االختراع األمريكي للعام 

براءة اختراع ولم تسجل الجزائر أي  2براءة  والمغرب  21براءات ومصر  1على  دال يزي

ملحوظا  ااد ذلك ان الدول العربية سجلت انخفاضبراءة اختراع لدى المؤسسة االمريكية  ومف

..1991في عدد براءات االختراع بالمقارنة عما كانت عليه في عام 
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 قرون امتداد على : اليات االنتقال من التعليم التقليدي الى التعليم الرقمي: المحور الثاني

 التعلم أو التقليدية التلقين وسائل على مراحلها جميع في تعتمد التعليمية المنظومة كانت

 ولكن واالبتكارات االختراعات من الكثير تناقضاتها بكل الفترة تلك في حصلت وقد ،الذاتي
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 سرعة وكذا الوقت في وعلوم معارف من تدفق وما الحالية الفترة عرفت التي بالكثافة تكن لم

  .المختلفة األمم بين فائقة وبسرعة والعلوم المعارف هذه انتشار

 سريعا انتشارا العالم أنحاء من قود األخيرة من االلفية الجديدة تشهد الكثيروفي الع

 مستخدمي عدد زاد فقد .والهواتف المحمولة اإلنترنت، أي الرقمية لوسائل التكنولوجيا

 يقدر ما إلى 2005 في نسمة مليار من الماضي العقد في أضعاف من ثالثة بأكثر اإلنترنت

 الرقمية المكاسب تواكبه لم ولكن هذا االنتشار .2015 عام نهاية في نسمة مليار 3.2 بنحو

 لتقرير وطبقا .العامة الخدمات وتحسن العمل وزيادة فرص النمو حيث ارتفاع من المرتقبة

 العوائد "العالم في البشرية التنمية عن بعنوان تقرير 2016 في الدولي البنك أصدره جديد

 محرومين"  نسمة مليارات 4 أو " العالم سكان من60%   من يقرب يزال ما ال ،"الرقمية

 وباإلضافة .الرقمي االقتصاد في المشاركة الكاملة يمكنهم وال اإلنترنت بشبكة االتصال من

 األعمال ضعف مناخ مثل اإلنترنت، منافع بعض مقابل في جديدة نشأت مخاطر ذلك، إلى

.المستقبل في االبتكار دون وتحول المنافسةمن  تحد التي المكتسبة التجارية والمصالح
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 السابق الجيل يكن لم الراحة من عديدة سبال الرقمية التكنولوجيا وفي الوقت الحالي تقدم لنا 

 في المرهق البحث من ساعات والمتخصصين الطلبة على فاإلنترنت يوفر .ليتخيلها

 ويمكن .تُذكر تكلفة أي بدون الفوري والكتابي والشفهي التواصل المرئي ويتيح المكتبات،

 في طريقه يفقد ال كي العالمي المواقع تحديد نظام يستخدم أن هاتف ذكي يمتلك شخص ألي

 وتوجد أيضا خدمات .ستاربكس لمقهى أقرب فرع على للعثور أو له معروفة غير مدينة

 في لألطباء استخدامها يمكن أدوات توجد كما اإلنترنت، عبر للعمالء وصيرفة تسوق

 "الخبيران يصفه الذي الرقمي العصر عجائب هي وهذه .الكمبيوتر باستخدام التشخيص

 الكمبيوتر أجهزة بأن ليقروا ،«الثاني اآللي العصر» باسم ماكافي وأندرو إريك برينجولفسون

.اسابقالعضلي  المجهود البخارية الماكينات علينا وفرت العقلي كما المجهود علينا توفر
10
 

  :التعليم الرقمي ماهو .1

 باألنترنت فيما يسمى ترجمت التي المعلومات ثوره نأ على المختصين العلماء يجمع

 الزمن ويختصر المسافات يلغي نأاالنسان  ستطاعا حيث تحقق تكنولوجي إنجاز همأ يعد

 التكنولوجيا بين االمتزاج عصر في صغيره بشاشه الكترونيه شبهأ العالم من ويجعل

 وتبادل االخبار الكترونيا االتصال وأصبح ،والتكنولوجيا والثقافة والمعلوماتواإلعالم 

 أتاح سرعه مما ملموسة حقائق ملموس الحواسيب حقائق الحواسيب شبكات بين والمعلومات

.  بلحظه لحظه الجديد على والمكتبات واالطالع والمعرفة العلم مراكز الى الوصول
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  :تعريف التعليم الرقمي .2

 ستخداما فيه ويتم للمتعلم المعلومة يصالإ في يستخدم بأسلو هو التعليم الرقمي  

 بأقصر للمتعلم المعلومة يصالإ في انواعها بجميع التقنية واستخدام الحديثة االتصال اليات

 .فائدة وأكبر جهد قلأو وقت
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 أو البرامج التعليمية لتقديم تعليمية منظومة :بأنه اإللكتروني أو الرقمي التعليم تعريف ويمكن

 تقنية المعلومات باستخدام مكان، أي وفي وقت أي في المتدربين أوطالب لل التدريبية

 التعليم، من أساليب أسلوب أنه كما .متزامنة غير أو متزامنة بطريقة التفاعلية، واالتصاالت

 المعلومات تقنيات للمتعلم على والمفاهيم المهارات وإيصال التعليمي المحتوى تقديم في يعتمد

 والمدرس المحتوى النشط مع التفاعل للطالب يتيح بشكل المتعددة، ووسائطهما واالتصاالت

 ظروف تناسب والسرعة التي والمكان الوقت في متزامنة، غير أو متزامنة بصورة والزمالء

 خلل من إلكتروني،بشكل  ومتطلباتها التعليمية العلمية الفعاليات كافة وإدارة وقدرته، المتعلم

 الطالب بين االتصال فورية يحقق لذلك وهو بذلك المخصصة اإللكترونية األنظمة

 الكلية أو المدرسة تصبح حيث إلكترونية، أو شبكات شبكة خالل من إلكترونيًّا والمدرسين

 الوسائل عبر والصوت الصورة على يعتمد عالم اليوم أن منطلق ومن .فاعلة شبكية مؤسسة

 بأنها المعاصرة الثقافة وصف يمكن فإنه حياتنا، عنه في غنى ال أساًسا أصبحت التي المختلفة

 الحاجة وفق قائًما متجددًا تقنيًّا زخًما يشهد الذي ن الواقعأ إذ الوسائط، طريق عن التعليم ثقافة

 له غنى ال التعليم أصبح حتى الثقافة، هذه فيه تتولد أن ال بد المتسارعة، العصرية والضرورة

 دائرة أوسع إلى العلم ووصول وتيسيره، انتشاره في أثر كبير من لها لما التقنيات؛ تلك عن

.إليها يصل أن الممكن من
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 : ؟ الرقمية العوائد هي ما .2
تكمن العوائد الرقمية في النمو وفرص العمل والخدمات وهي أهم عوائد االستثمارات 

 والمواطنين إنتاجيتها زيادة على االعمال مؤسسات تساعد  ،الرقمية وهذه التقنيات الرقمية

 أفضل عامة تقديم خدمات على والحكومات الفرص، من ومزيد وظائف على على العثور

وكذلك تؤدي التقنيات الرقمية، من خالل خفض تكاليف الحصول المعلومات إلى .للجميع

 تكلفة تنخفض حينما االبتكار علىوهي تِّشجع ، الت االقتصادية ُخفض كبير في تكلفة المعام

 القائمة ألن األنشطة والخدمات الكفاءة تعزيز على وتساعد ،تقريبا صفر إلى المعامالت

 االجتماعي زيادة االحتواء إلى تؤدِّ ي أنها كما .قبل ذي من أيسر أو أسرع أو تصبح أرخص

قبل من منها محرومين التي كانوا الخدمات على يحصلون المواطنين ألن
13
. 

فعلي سبيل المثال فإن االقتصاد الرقمي في الصين يشكل ثلث إجمالي ناتجها الداخلي وفق 

تقرير الذي نشرته األكاديمية الصينية لدراسات اإلنترنت حيث بلغ االقتصاد الرقمي الصيني 

ً بعد االقتصاد الرقمي األميركي، ويعد  .2211في ( تريليون دوالر 204) وهذا يجعله ثانيا

 . من مجمل االقتصاد الصيني % 2202لتقرير وفق ا
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:إلي الرقمي التعليم يهدفلرقمي ا التعليم أهداف :اهداف التعليم الرقمي .4
15

 

 ماك المجاالت، بعض في المؤهلين والمتدربين التدريس هيئة أعضاء النقص في سد -

 .االمكانيات ضعف تالشي على يعمل
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 وجود دون الدراسة تتم حيث المعقدة القيود من وتحريره مرونة ثركأ التدريب جعل -

 .التدريب ومعاهد الجامعات لمراكز للسفر االضطرار ومكانية زمانية عوائق

ً  التدريب وجعل فرص التدريب في العدالة تحقيق - ً  حقا   .للجميع مشروعا

 وقدراته يتناسب بما المجتمع أفراد من فرد كل متناول في وجعله التدريب كلفة خفض -

 .استعداداته مع ويتماشى

 على المجتمع والعمل أفراد لدى واالجتماعي والعلمي الثقافي المستوى رفع في اإلسهام -

  .المستمر والتعليم التدريب

 الفردية الفروق تقليل على يساعد مما ومتعددة متنوعة تعليمية مصادر توفير على العمل -

 .متنوعة وتفاعلية تعليم وتقنيات بوسائط المؤسسات دعم خالل من وذلك المتدربين، بين

 تتبين للتعليم التقليدية باألساليبالرقمي  التعليم أساليب مقارنة عند :الرقمي التعليم مزايا .1

:لنا
16

 

 .التعليمية العملية في والزمان المكان قيود تجاوز -

 وتمكين محدودبة األماكن، عقبات وتجاوز العالي التعليم في القبول فرص توسيع -

 .المحدودة األمثل لمواردها التوزيع تحقيق من العالي التعليم مؤسسات

 مناسبة بيئات في عمليات التعلم إتمام من وتمكينهم المتعلمين بين الفردية الفروق مراعاة -

 .الذاتية قدراتهم حسب والتقدم لهم

 المعلم وبين جهة وبينهم من بينهم فيما إلكترونيا الفوري للتفاعل للمتعلمين الفرصة إتاحة -

 الحوار وغرف النقاش ومجالس اإللكتروني البريد وسائل خالل من أخرى جهة من

 .ونحوها

 قدرات وتنمية من تحسين تمكن والتي المجتمع في الذاتيين والتدريب التعلم ثقافة نشر  -

 .مجهود وبأدنى تكلفة بأقل والمتدربين المتعلمين

 وآسر العملية التعليمية في الفرص توزيع في بالمساواة الطالب وإحساس شعور رفع  -

 عن والبحث أفكارهم عن من التعبير الدارسين وتمكين لديهم والقلق الخوف حاجز

 .التقليدية الدرس قاعات في متبع هو مما وأجدى أكثر بوسائل والمعلومات الحقائق

 .الرسمية العمل أوقات خارج حتى المعلم إلى الوصول سهولة  -

 واألدوات استغالل الوسائل خالل من الدراسية للمقررات اإلدارية األعباء تخفيض -

 .أدائهم وتقييم للمتعلمين والفروض والواجبات المعلومات إيصال في االلكترونية

 .أداء المتعلمين تقييم في وعدالة دقة أكثر ومختلفة متنوعة أساليب استخدام -
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 خالل من مع قدراته بتناسب الذي باألسلوب العلمية المادة تلقي من الطالب تمكين  -

 .ونحوها المقروءة أو المسموعة أو المرئية الطريقة

 لكل التدريسي والتاريخ واالختبارات العلمي المحتوى من ومتجدد ضخم رصيد توفير  -

 .فعالية وزيادة وتحسين تطويره من بمكن مقرر

:في اآلتي الرقمي  تحدد اليونسكو أهداف التعليم   : الرقميالتعليم اهداف -1
17

  

بغرض  في إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعلومات قائمة على أسس ثقافية بسهم -

  والعشرينلمتطلبات القرن الحادي  الجديدإعداد مجتمع الجيل 

 نحو تقنية المعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل أولياء إنجابيتنمية اتجاه  - . -

 معلوماتي متطورمجتمع  إيجاداألمور والمجتمعات المحلية ، وبذلك 

 المشكالت واألوضاع الحياتية الواقعية داخل البيئة المدرسية ، واستخدام كاةمحا - .  -

  مصادر الشبكة للتعامل معها وحلها

والمعلومات  إعطاء الشباب االستقاللية واالعتماد على النفس في البحث عن المعارف -

 عنالمعلومات والتساؤل  دومنحهم الفرصة لنق ودراستهم،في بحوثهم  يحتاجونهاالتي 

وإعداد شخصيات عقالنية  لديهممهارات البحث  تعزيزعلى  ساعديمما  ،مصداقيتها

 .واعية

ً  الجديدمنح الجيل  -  اقتصادنا» محدودة المتسع من الخيارات المستقبلية الجيدة وفرصا

ً وعلمياً  وثقافياً،  ."واجتماعيا

بأعضاء  الطالب بخدمة معلوماتية مستقبلية قائمة على أساس االتصال واالجتماع تزويد -

واالحترام  التسامح والتفاهم تعزيزبغرض  خارجه،من داخل المجتمع أو  آخرين

 تطويرإلى  يؤديمما  الوطنية، والهويةوفي الوقت نفسه تحفظ المصلحة  المتبادل،

المفيدة التي  المشاريع والتعاون في والبناءة،وتبادل األفكار الخالقة  التحاور،مهارات 

إلى أجواء صحية من  تعرضهم هذا باإلضافة إلى أفضل،تقود إلى مستوى معيشي 

شخصياتهم في حياتهم  تطوير التنافس العالمي الواسع النطاق والتي تقودهم إلى

 .المستقبلية

: منها  االلكتروني التعليم عليها يعتمد التي المصادر تتعدد :  الرقمي التعليم مصادر -7
18

 : 

 يمتاز حيث , االلكتروني للتعليم فعاله وسيله التعليمي التلفزيون يعتبر :التعليمي التلفزيون 

 .بما

 التعليمية المتاحة والتكنولوجيات الطرق من الفيديو مؤتمرات تعتبر :الفيديو مؤتمرات -7-1

  التعليم في فعاليتها التي تؤد المزايا من العديد على وتشتمل الحاضر، الوقت في
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 وأدوات إمكانات أضافت التكنولوجية التطورات أن من الرغم على :المطبوعة المواد -7-2

 أساسيكون كم مستمرة زالت ما المطبوعة المواد أن إال االلكتروني، للتعليم ومصادر حديثة

  االلكتروني، التعليم البرامج لكل

 معها يسهل بطريقة والمنظمة المرتبة السجالت من مجموعة هي :البيانات قواعد-7-2

 أو زمنية موضوعية سواء معينة تغطية حدود قاعدة لكل تكون وعادة فعال استرجاعها بشكل

  .شكلية أو

 :إلى البيانات واعدقوتنقسم 

 بتبادل يسمح من الذي الرقمي التعليم وتحسين تعزيز في اإلنترنت تسهم :اإلنترنت شبكة . أ

email والمعلومات االلكتروني الرسائل البريد استخدام خالل. 

 متنوعة المعلومات مصطلحات وشبكات اإلنترنت مع للتعامل الدولي المستوى على نشأ وقد

 :منها

 أوراق بال عالم 

 أسوار بال جامعات 

 للمستقبل التعليم مؤسسات 

 االلكترونية والجامعات المدارس 

 االفتراضي التعليم بيئات 

 االفتراضية الجامعات 

 الرقمي المنهج 

 وجود المعلم حيث من التقليدية بالفصول شبيهة فصول هي االفتراضية الفصول-7-4

 .مكان أو بزمان تتقيد ال حيث العالمية الشبكة على ولكنها والطالب

ألجل معرفة طرق تقييم : مساهمة التعليم الرقمي في جودة التعليم العالي: المحور الثالث

  .والتعليم العالي على وجه لخصوص نبدأ من اليات التقييم للتعليم التقليدي جودة التعليم

جرت العادة منذ سنوات،  :التصنيف العالمية لضمان الجودة في التعليم العالي معايير-1

الدولية لوضع معايير التقييم والتصنيف العالمي للجامعات،  سعي بعض الهيئات والجامعات

الجامعية حول العالم بهذا الجانب حيث أصبحت بعض تلك وتهتم عدد من المؤسسات 

التصنيفات معتمدة من قبل الكثير من المؤسسات األكاديمية في العالم، ويعتمد تصنيف 

:المؤسسات على عدة معايير تختلف من تصنيف ألخر، ومن أهم تلك التصنيفات
19

 

  :تصنيف جامعة شنغهاي-1-1

 ".Webometrics"تصنيف الويبومتركس -1-2

اتحاد الجامعات العربية مقاييس نوعية  وضع :تصنيفات الهيئات الجامعية العربية-1-3

 دليلهذا الجزء من  ومؤشرات كمية لقياس جودة الجامعات العربية وترتيبها كميا، يحتوي

 نظاموفق  األدلةالتي تساعد فريق التقويم على تسجيل  األدواتالجودة واالعتماد على  ضمان

تتطلب  .ومن ثم كتابة التقرير في صورته النهائية األحكامسهولة ودقة اتخاذ  إلى، يؤدي معين
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هو التقويم النوعي،  األول األسلوب .التقويم أساليبمن  أسلوبينالتقويم استخدام  أدوات

.هو التقويم الكمي واألخر
20
 

عديدة منها المناقشات والمقابالت  أدوات وأساليبتستخدم فيه  :التقويم النوعي - أ

واالستبيانات ودراسة الحاالت والمقاييس  واألعمالوالمالحظات وفحص السجالت 

 . التقويم النوعي أسلوبوبهذا يكون فريق التقويم قد اتبع  .وغيرها

في صورة  األحكامعلى وضع  األسلوبالفريق في هذا  أعضاءيركز : التقويم الكمي - ب

المؤسسة من  أداءكل عنصر من عناصر  إلىويم الكمي النظر بدقة رقمية، ويتيح التق

 إن .ناحية كمية على حدة، وبالتالي التركيز على جودة المدخالت والعمليات والمخرجات

والمناقشات  األدلة واألدواتالمعايير الموضوعة واستخدام  األسلوبين وإتباعالتكامل بين 

 أدائها، وإمكانيةمؤسسة، من حيث جودة النهائية عن ال األحكامالجماعية توضح 

 .حصولها على شهادة ضمان الجودة واالعتماد

تركز عملية التقويم على مراجعة العناصر األساسية : المستخدمة في الدليل األدوات - ت

ن مجتمعة التقويم النهائي لجودة أداء المؤسسة وبرامجها . للمؤسسة ومجاالتها التي تكوِّ

 :وهذه العناصر هي

  المؤسسة وخططها وأهدافرؤية ورسالة. 

 القيادة والتنظيم اإلداري. 

 الموارد المالية والمادية والتقنية والبشرية. 

 هيئة التدريس أعضاء. 

 الطلبة. 

 الخدمات الطالبية. 

 البرامج والمناهج الدراسية. 

 البحث العلمي. 

 خدمة المجتمع. 

 التقويم. 

 الجامعية األخالقيات.  

تم بموجب ذلك بناء المقاييس النوعية المتخصصة لكل عنصر من  

وتضمنت المقاييس عددا من العبارات، ووضعت ثالثة بدائل  أعاله،العناصر المذكورة 

ومن ثم  وإمعانالفريق قراءة كل عبارة بدقة  أعضاء، وعلى لإلجابةكل عبارة  أمام

تحديد المؤشرات الكمية لكل باختيار البديل المناسب، وفضال عن ذلك، تم  اإلجابة

الفريق ملء المعلومات والبيانات الموجودة على  أعضاءعنصر من العناصر، وعلى 

 .وأمانةشكل جداول بكل دقة 

أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  :  واقع نوعية التعليم بالعالم العربي-2

تتأثر بعوامل كثيرة أهمها، عدم إلى أن نوعية التعليم العالي في العالم العربي  2222
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وضوح الرؤية، وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية، وذكر بعض هذه 

العوامل مثل قلة استقالل هذه الجامعات وتحولها إلى ساحة للصراعات السياسية 

والعقائدية بسبب تقييد العمل السياسي، وتشجيع تيارات سياسية معينة من قبل السلطة 

وتدنيِّ مستويات التعليم ونوعيته وما يترتب على ذلك من ضعف في القدرة  .الحاكمة

وتظهر هذه المعطيات ضرورة القيام بإصالحات هيكلية في   .التنافسية للقوى العاملة

قطاع التعليم سعيا إلى المساهمة الفعالة في إرساء اقتصاد المعرفة الذي أصبح القلب 

تدل المؤشرات المتواجدة على أن البلدان  والذيالنابض لالقتصاد العالمي المتطور 

دليل  (وقد بلغ متوسط .العربية لم تقطع بعد خطوات حاسمة على طريق النفاذ إليه

التنمية البشرية للدول العربية، وفقا للتقرير الذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لتنمية البشرية وصنفت بذلك في إطار الدول ذات ا ،0.652 ، حوالي2012لعام 

المتوسطة، رغم ما تواجهه الدول األقل نموا داخل المنطقة العربية من تدٍن في 

.مستويات التنمية البشرية
21
 

ة دمشق في ” خطِّة تطوير التعليم في الوطن العربي“في إطار تنفيذ     تها قمِّ التي أقرِّ

وما تضمنته من مشاريع تهدف إلى االرتقاء بأداء النظم التربويِّة ( 2221آذار / مارس)

ملتقى رفيع المستوى لبحث مسألة جودة ( 2212سبتمبر )بالدوحة  لكسوالعربيِّة، نظمت األ

 .”إعالن الدوحة من أجل تعليم جيِّد للجميع“بثق عنه التعليم وتحدياتها ان

البرنامج “وتفعيالً لتوصيات هذا اإلعالن، وضعت المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي 

، وُحدِّد له هدف استراتيجي يتمثل في إرساء مقومات الجودة ”العربي لتحسين جودة التعليم

ماد طرق ومشاريع تركِّز على نوعية ودعائمها في مختلف مكونات العملية التعليمية باعت

 .ُمخرجات التعليم في ضوء متطلبات المجتمع وحاجيات سوق العمل

ن البرنامج من خمس ركائز متماسكة تعنى كل واحدة منها بمجال من مجاالت العملية  يتكوِّ

. التربوية، تعمل في تكامل وتفاعل على تحقيق األهداف المرسومة للبرنامج المؤلف بينها

:ور هذه المكونات الخمسة حول المجاالت التاليةوتتمح
22
 

 ،التِّربية ما قبل المدرسيِّة 

 ،تطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال في التعلِّم 

 ،االرتقاء بالمعلمين معرفيا ومهنيا 

 التقييم والبحث في مجال جودة التعليم. 

  المتعلميندعم كفايات المبادرة وريادة األعمال لدى. 

الذي تناول إنجازات التعليم العربي في مجال  2221أشار تقرير التنمية البشرية العربية 

ً مقارنة بإنجازات دول  التوسع الكمي منذ منتصف القرن العشرين ، إال أنه مازال متواضعا

 أخرى حتى في العالم النامي ، كما أشار التقرير إلى أن البلدان العربية تعاني من غياب

الرؤية المتكاملة الواضحة للعملية التعليمية وأهدافها ، مؤكداً أن مشكالت التعليم لن تحسم 
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بدون رؤية واضحة ومتكاملة ألهداف التعليم، ويؤكد تقرير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

على أن " تحديات أمن اإلنسان في البالد العربية: "بعنـوان  (2009)الذي صدر في العام

مليون فرصة عمل جديدة ، والتجاوب  1إلى ( 2222)لدان العربية ستحتاج بحلول العام الب

مع مؤشرات سوق العمل ، وتحفيز القدرات المعرفية المالئمة للفرص المتاحة في االقتصاد 

: ولخص مجاالت القصور في العوامل التالية . على الصعيدين اإلقليمي والعالمي 
23 

  التقدم العلمي والتقني،صور المناهج عن متابعة 

 ،ضعف استجابتها لحاجات الفرد والمجتمع 

  ،قصور مخرجات التعليم عن االستجابة لحاجات التنمية وسوق العمل 

 ،عدم االهتمام ببعض المبادئ اإلنسانية مثل الشورى والديمقراطية 

  ،نقص استخدام التقنيات التربوية 

 هتمام بالمهارات األساسية مثل التحليل التركيز على طرائق التدريس التقليدية دون اال

 والتركيب والحوار المناقشة والتطبيق والحكم، واتخاذ القرار، 

  ًافتقار أساليب التقويم إلى الصدق والثبات، وتركيزها على أسلوب واحد يقيس جانبا

 .واحداً من جوانب النمو لدى المتعلم

العربي من مشكالت بنيوية، وقد بدأ يتدهور باإلضافة إلى العناصر السابقة يعاني التعليم 

في مستواه بسبب تضاعف عدد الطالب وانخفاض الموارد المخصصة للتعليم، ويؤكد هذا 

 :العديد من المؤشرات منها

مليون مواطن من عدد  9901ارتفاع نسبة األمية في الوطن العربي، بلغ عدد األميين  . أ

% 22أي بنسبة  2229مسح اجري عام خالل  مليون 221سكان الوطن العربي البالغ 

وهو معدل أعلى من متوسط البلدان النامية، ويصل عدد % 12ويبلغ بين النساء حوالي 

 .مليون نسمة 71سنة حوالي  41-11األميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 دوالراً في 242نصيب الفرد في سن التعليم في الدول العربية من اإلنفاق على التعليم  . ب

 .دوالر 1122حين يبلغ اإلنفاق في الدول الصناعية 

تدهور نوعية التعليم فقد أكدت بعض الدراسات غلبة ثالث سمات أساسية على نتائج  . ت

 :التعليم العربي هي 

 تدني التحصيل المعرفي. 

 ضعف القدرات التحليلية. 

 ضعف القدرات االبتكارية في جميع مراحل التعليم. 

  من % 204نسبة  2221البحث والتطوير حيث بلغ عام تدني مستوى اإلنفاق على

من الناتج القومي اإلجمالي في حين % 202إجمالي اإلنفاق العالمي، وهذه النسبة توازي 

 من الناتج اإلجمالي،% 2تصل هذه النسبة في البلدان المتقدمة 
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     ب تدني عدد براءات االختراع التي سجلها العرب طوال تاريخهم، والتي بلغت حس

فقط  2221براءة اختراع، في حين بلغت في إسرائيل خالل العام  121تقارير اليونيسكو 

 .اختراعبراءة  1166

  من مجموع النشر العلمي %  207تدني نسبة النشـر المعرفي العربي حيث تبلغ

 :يمكن تلخيص أبرز التحديات التي يوجهها التعليم العربي في اآلتيالعالمي، 

فقد أصبحت المعرفة والتقدم العلمي من أبرز وسائل سيادة األمم  :توطين المعرفة . أ

تها   ومصدر قوِّ

يشهد العالم تطوراً معلوماتياً كبيراً ويعيشه في كل مناحي حياته في الوقت  :المعلوماتية . ب

الذي يقف فيه العرب موقف المتفرج منه، ويمكن اعتبار تحدي المعلوماتية من أبرز 

 .ليم العربي ومستقبلهالتحديات التي تواجه التع

التقنية، هي مجموعة المعارف واألساليب الالزمة لإلنتاج والتنمية في كل  :التقانــة . ت

عصر من العصور، وهي دليل على ما يشهده العالم من تقدم علمي وتقني في العصر 

الحديث، وتزداد الحاجة كل يوم إلى نقل التقنية واالستفادة منها في مرحلة أولى تنطلق 

 منها الدول الكتسابها وإنتاجها،

عظم الدول العربية إلى م تفتقر :الواضحةغياب السياسات واالستراتيجيات العلمية   . ث

والمتمثلة في تحديد أهداف واضحة ومعرفة األولويات  العلمي،سياسات واضحة للبحث 

  منها،وتوفير اإلمكانات الضرورية وخاصة المادية 

تواجه الجهود التي   : العربيةتحديات تحقيق الجودة في ميدان التعليم العالي بالبالد -3

ها التربوية والتعليمية والوصول بهذه النظم  تبذلها الدول العربية لتحسين وتجويد نُظم 

:ومستوى مخرجاتها التعليمية إلى مستوى الجودة المطلوب جملة من التحديات ، أهمها 
24

 

  إلى عصر العولمة واالقتصادتحدي التحول. 

  الفجوة الرقمية: 

  الفجوة المعرفية: 

  البينيةتحديات المعرفة. 

سنقتصر في عرض بعض الدول الرائدة في هذا  :في التعليم االلكترونيالتجارب الدولية -4

 شوطا كبيرة في مجاالت الحياةأالميدان دون الخوض في تجارب الدول الغربية والتي قطعت 

 .وال مجاللكون هذه الدول وسعت من هوة الفروقات  بما فيها التعليم الرقميالمختلفة 

 1994بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم االلكتروني في عام    :اليابانتجربة -4-1

بمشروع شبكة تلفازية تبث المواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس وفي 

حيث تم تجهيز " مشروع المائة مدرسة"مشروع اليابان المعروف باسم بدأ  1991عام 

المدارس باألنترنت وتعد اليابان اآلن من الدول التي تطبق أساليب التعليم االلكتروني الحديث 

.بشكل رسمي في معظم المدارس اليابانية
 25

. 
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وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة   1991في عام    :الماليزيةالتجربة -4-2

 Vision) خطة تقنية شاملة تجعل البالد في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة

ومن أهم    Education Act 1996) .   (The، بينما رمز للتعليم في هذه الخطة  (2020

نت في كل فصل دراسي من أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة اإلنتر

قبل حلول عام ( المتعلقة بالتعليم)كان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة  و . فصول المدارس

مع ذلك فقد بلغت نسبة  و . 1997م لو ال الهزة االقتصادية التي حلت بالبالد في عام 2222

ول ، وفي الفص%  92 م أكثر من 1999المدارس المربوطة بشبكة اإلنترنت في ديسمبر 

بمسمى تسمى المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في الفصول الدراسية  و%. 41الدراسية 

وتهدف ماليزيا إلى تعميم هذا النوع من المدارس  Schools)   (Smart "المدارس الذكية" 

يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات  فيما أما. في جميع أرجاء البالد

بعمود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات  ماليزيا

.الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو
 26
 

يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل  :التجربة األسترالية- 4-3

والتجربة . والية وزارة مستقلة، ولذا فاالنخراط في مجال التقنية متفاوت من والية ألخرى

الفريدة في استراليا هي في والية فكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية 

على أن تنتهي هذه الخطة في نهاية عام  1991في عام خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية 

بعد أن يتم ربط جميع مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت عن طريق األقمار الصناعية،  1999

اتخذت والية فكتوريا إجراًء فريداً لم يسبقها أحد فيه حيث عمدت إلى . وقد تم ذلك بالفعل

الحاسب اآللي على التقاعد المبكر وترك  إجبار المعلمين الذين ال يرغبون في التعامل مع

تعد تجربة والية  .من تعداد المعلمين واستبدالهم بآخرين%  24وبهذا تم فعليا تقاعد . العمل

وأصبحت . فكتوريا من التجارب الفريدة على المستوى العالمي من حيث السرعة والشمولية

ثيرون ومنهم رئيس شركة التقنية متوفرة في كل فصل دراسي، وقد أشاد بتجربتها الك

-وتهدف وزارة التربية األسترالية . عندما قام بزيارة خاصة لها( بل غيتس)مايكروسوفت 

م إلى تطبيق خطة تقنيات التعليم في جميع المدارس بحيث يصبح  2221عام  بحلول

المديرون والموظفون والطالب قادرين على
27

 : 

 تفادة من العديد من التطبيقات وعناصر إمكانية استخدام أجهزة الحاسب اآللي واالس

 .المناهج المختلفة

  وفي البرامج  العادية،االستخدام الدائم والمؤهل في تقنيات التعليم وذلك في أنشطة الحياة

 .المدرسية كذلك

 تطوير مهاراتهم في مجال استعمال العديد من تقنيات التعليم. 

  من %( 12)اإلنترنيت فإن من المدارس الدخول إلى شبكة %( 91)وبينما يمكن

 .المدارس تستخدم في الوقت الحالي شبكة محلية داخلية
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منذ  .حيث تحتل المرتبة األولى كدولة رائدة في مجال التعليم :  الجنوبية تجربة كوريا-4-4

من الكوريين غير متعلمين، أما اآلن فهي دولة صناعية رائدة، تنفق % 12عام كان نحو  12

من ميزانيتها على التعليم، وإيمانًا منها بشبابها غيرت اسم وزارة التربية % 22ما يقارب 

لكن ما الذي يجعل  .، فالبشر أهم استثمار في كوريا"وزارة التربية والموارد البشرية"إلى 

ريا الجنوبية رائدة في مجال التعليم؟ كو
28
 

وضعت كوريا الجنوبية رؤية جديدة للتربية والتعليم تستند على االنترنت والتقنية 

العالية وهذا أدى الى تطور التعليمي الكبير وارتفاع نسبة الطالب الكوريين بالجامعات الى 

ة دولة صناعية فان توجه ولكون كوريا الجنوبي   وهي من اعلى المعدالت بالعالم %  12

الطلبة في الجامعات  تركز على دراسة المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا والهندسة بكل 

اقسامها  ويتم هذا بالتركيز على التعليم االلكتروني ألنه خيار المستقبل لدى الدولة  مع العلم 

وتصرف كوريا على  1991ان الدولة تقدم كومبيوتر جانا لكل طالب المدارس بكوريا منذ 

 .من ميزانية الدولة  %  11مليار  دوالر  أي ما يعادل  29التعليم ميزانية تعادل 

األكثر استخداما لتكنولوجيا المعلومات  للتذكير تتربع كوريا رأس قائمة الدول

على  2211و   2211واالتصاالت حسب تقرير منظمة االتحاد الدولي لالتصاالت لسنتي 

. التوالي 
29
 

مما سبق عرضه من تجارب دولية مختلفة قد تكون الظروف االقتصادية   

واالجتماعية حائال دون االقتباس من بعض الدول، في حين تمثل التجربة الماليزية أكثر 

استالهما للدول العربية لكونها تتقاطع مع نقاط كثيرة للدول العربية، وربما ستجد كل الدعم 

من هذه التجربة ثم أن قدارتنا المالية والفنية والتقنية تسمح لنا والمساعدة لو فكرت االستفادة 

 مع العلم أن هناك الكثير من الكفاءات العربية المهاجرة والتي قد باالستفادة منها مع اإلشارة

 .تكون أداة دعم ومساندة في بعث مشاريع مشتركة أو االستفادة من هذه التجربة

 : الخالصة

عليم والتعالي العالي على وجه الخصوص في منظومة تحقيق متطلبات جودة الت

التعليم العربية وبغض النظر على االختالفات الجوهرية بينها تقتضي  تعبئة جهود كل 

الفاعلين بها ،وتفعيل كل الهيئات المعنية بالتعليم والتعليم العالي بالدول العربية، باإلضافة الى 

وماتية التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االستفادة من هذه الثورة العلمية والمعل

وعلى الخصوص االنترنت، وأن يحضا التعليم بمكانة األولوية في كل البرامج التنموية ، 

وتعطى للهيئات المديرة والمشرفة كل اإلمكانات المادية والبشرية واالستقالل اإلداري  له  

ءلة والتقييم الدوري ، وتحدد على ضوء ،وتوضع خطط وبرامج زمنية محددة  تخضع للمسا

ذلك المكافاة والعقوبات في حالة عدم تحقيق األهداف ، واالمر األهم هو عملية ضبط  

منظومة التعليم من  التسيس والتسيب  واإلهمال والكم الزائد  الذي يفضي الى الرداءة وفقدان 

واالقتداء بكل التجارب الدولية الجامعة على المحيط الداخلي والخارجي ،  الجودة ، وفتح

الناجحة ، وتفعيل التعاون الدولي بين الجامعات ، وتشجيع البحث العلمي والنشر األبحاث 
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واالبتكارات وتقليل هجرة الكفاءات الى الخارج الذي يمثل استنزاف للراس مال بشري  

 .عة استهلك كبير من الموارد دون تعود عوائد على المجتمع  أو الوطن بالمنف

 : التوصيات

بعد هذا العرض القصير والذي يقدم صورة مختصرة وموجزة ألهمية التعليم الرقمي 

الكثير من الدول المتقدمة والناشئة في جودة التعليم  العديدة فيوإنجازاته  ودوره الفعال

أدى دورا إيجابيا وفعاال في تحقيق النمو  الخصوص، والذيوجه  العالي علىوالتعليم 

و ما هو الواجب القيام به في منظومتنا أ  ؟المطلوب عربيا ما هو ،دي بهذه الدولاالقتصا

األخرى، لذا فان مع الدول  ، ولجسر الهوةلالستفادة من هذا الميراث العربية التعليمة

 :المطلوب من منظومتنا العربية ان تتكفل بتحقيق المطالب التالية

  العالي  التعليموضع البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمؤسسات

 .العربي

 العرب الطلبة والباحثينم ج للشبكة االنترنت اماوالشروط الميسرة للول توفير. 

  وضع الحوافز المادية والمعنوية للمؤسسات التي تستخدم الشبكة االنترنت او الشبكة

 .يةالمعلومات

 الجامعات االفتراضية في منظومة التعليم العالي العربي ث وتشجيعبع. 

  لشبكة االنترنت في ميادي البحث العلمي  الكثيفحفز الباحثين على االستخدام

 .والمعلوماتي

 حفز الطلبة والباحثين على تفعيل البحوث والدراسات في ميدان التعليم الرقمي. 

 والدولية لالطالع ةتشجيع الملتقيات والمؤتمرات العلمية العربي 
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