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مجاالت تقنیات الحاسوب والوسائط إن التطورات المتسارعة التي حدثت في السنوات األخیرة فيملخص.ال
الیوم "بتکنولوجیا المعلومات واالتصاالت"، بینهما أدت إلی ظهور ما یسمیوشبکة االنترنت والتکاملالمتعددة

استخدامها الحیاة، وذلك راجع إلی أنجمیع مجاالتوبسرعة کبیرة کذلك ظهر أثر هذه التکنولوجیا  بوضوح في
وقد أدت إلی نشوء بیئة تعلیمیة جدیدة، تغیر .أدى إلی اکتشاف إمکانیات وقدرات جدیدة لم تکن موجودة من قبل

فیها دور األستاذ والطالب. ومن تأثیرات هذه التکنولوجیا أنها أدت من ناحیة إلی تغییر في أنماط الولوج إلی المعرفة 
لیها وبثها، و هذا قد یؤدي باألستاذ إلی إعادة النظر في مجموع اإلستراتیجیات الخاصة باألعمال والحصول ع

والنشاطات التي کان یقوم بها من قبل ویتحکم فیها، سواء کان ذلك علی مستوى النفاذ إلی المعلومات أو علی 
ن مؤهل وفعال علی أداء عمله في مستوى تنظیمها وتخزینها. ومن ناحیة أخرى فقد فرضت علی األستاذ لکي یکو

هذه البیئة التعلیمیة الجدیدة، اکتساب مجموعة کبیرة من المهارات التقنیة التي تؤهله علی استعمالها. یهدف هذا 
البحث إلی دراسة استعمال تکنولوجیا المعلومات في التعلیم ، وتحلیل بعض المهارات الجدیدة التي یتطلب 

تعلیم العالي لتمکینه من توظیف هذه التکنولوجیا في نشاطه البیداغوجي أو البحثي.اکتسابها من طرف أساتذة ال
Abstracts.The rapid developments which have occurred in recent years in the fields of
computing, multimedia and Internet as well as their intercomplementarity have lead to what
we call today “Information and Communication Technologies”. Very quickly, the impact of
these technologies has clearly become noticeable in all fields of life, for its use unveiled
unknown possibilities and abilities. This has lead to the appearance of a new teaching
environment, where the roles of teacher and student have changed. Among the impact of these
technologies, there has been a change as to the pattern of knowledge access, retrieval and
transmission. This could lead the teacher to go over the strategies related to the work and
activities, he used to do, and control them, either at the information access level or at the
level of its organization and stocking. On the other hand, the teacher must be able and
efficient when performing his work within this new teaching environment, and acquiring great
technical skillfulness that enable him using it. This work aims at studying the information
technologies in education and analyzing some new skills that must be required by higher
education lecturers. These skills will enable them employing these technologies in their
pedagogical and research activities.
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*The use of Information Technology in teaching and its impact on the lecturer’s missions:
new techniques, new skills.
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مقدمة..1
العالم الیوم تغیرات عمیقة نتیجة للتطورات التکنولوجیة التي غزت جمیع مجاالت یشهد
ما یمکن استنتاجه من کل هذه التغیرات ظهور حاجات جدیدة للمجتمع مرتبطة الحیاة، و

بالمعرفة. وحسب الکثیر من الباحثین فإن العالقة مع المعرفة قد تغیرت وهذا ما یمکن مالحظته 
أن سرعة ظهور وتجدید المعلومات والمهارات تزداد یوما بعد یوم، وأن ، حیثمن ما یحدث

طبیعة العمل قد تغیرت، وأن التکنولوجیا أصبحت تساعد أکثر فأکثر عملیات التفکیر وتسهل 
الولوج إلی المعلومات، وأن األستاذ قد أصبح منشط یعلم اآلخرین کیف یتعلموا ویفکروا بدل من 

.تلقینهم العلم والمعرفة

وفي السنوات األخیرة، نالحظ أن التعلیم العالي  قد تطور بسرعة مطردة داخل محیط تمیزه 
الخ، وحسب الکثیر من العلماء "فإن يالمعلومات الرقمیة وشبکة االنترنت والتعلیم االلکترون

التعلیم باستعماله لتکنولوجیا المعلومات قد أصبح من القطاعات األکثر دینامیکیة وشعبیة في 
,Shutte)مجال التربیة"  وکنتیجة لذلك، فإن معظم مؤسسات  التعلیم في البلدان (1999

المتقدمة قد أضافوا إلی شروط االلتحاق بوظیفة أستاذ القدرة علی استعمال هذه التکنولوجیا 
والتحکم في أدواتها. أي أن تتوفر لدیه مجموعة من المهارات ذات العالقة بتکنولوجیا المعلومات.

لمواکبة هذه التحوالت، علی المنظومة التربویة في بالدنا إعادة النظر في تصوراتها التقلیدیة و
للتکوین وتکییفها مع متطلبات المجتمع الذي هو في حرکیة دائمة. ویقع علی عاتق التعلیم 
بمختلف مستویاته أن یتکیف مع هذه الحقائق الجدیدة وذلك من خالل اقتراح نماذج جدیدة 

ن تستجیب بطرقة مالئمة لحاجیات األساتذة وتشجیعهم علی امتالك والتحکم في أدوات للتکوی
. وهي قضیة في غایة األهمیة بالنسبة البیداغوجیةتکنولوجیا المعلومات المناسبة ألداء مهامهم 

للتعلیم بصفة عامة، وعلی وجه الخصوص بالنسبة للتعلیم الجامعي، ألنه ال یمکن ألحد الیوم أن 
أهمیة هذه التکنولوجیا بالنسبة للتعلیم العالي، وهي من التکنولوجیات التي فرضت وجودها ینکر 

بقوة وال یمکن االستغناء عنها.

في البیداغوجیةأما بالنسبة لألستاذ ولکي تکون له أکثر فعالیة في نشاطه وفي أداء مهامه 
ذلك وفي المقابل فهي ظل هذه المستجدات، "فإن تکنولوجیا المعلومات تساعده کثیرا علی

تفرض علیه أن یتحصل أکثر فأکثر علی المهارات التقنیة فحسب، بل علیة کذلك أن یتحصل 
)Jacquinot, 1993(علی مهارات إنسانیة واجتماعیة"



1،2011ع.،19مج.RIST |مجلة|98

العاليلتعلیملبالنسبةتکنولوجیا المعلومات ةأهمی.2
للتعلیم العالي والبحث العلمي، ال یمکن ألحد أن ینکر أهمیة تکنولوجیا المعلومات بالنسبة 

فقط بل والدلیل علی ذلك أن هذه األخیرة قد أحدثت تحوالت کبیرة لیس علی التعلیم العالي
علی المجتمع بصفة عامة، وأصبح الکالم الیوم یدور أکثر عن مجتمع المعرفة، ومجتمع الشبکات، 

نولوجیا إلی أن وصلت إلی ما ومجموعات التعلم الخ. "ومع التطورات التي حصلت في مجال التک
هي علیه اآلن أي عهد الرقمنة  والشبکات (االنترنت) فإنها فقد أدت إلی حدوث تغیرات عمیقة  
علی مستوى إمکانیة الحصول علی المعرفة وبثها، وأصبح النفاذ إلی المعلومات یتم حالیا بطریقة 

عدت کثیرا علی تطویر العمل تفاعلیة خاصة في التعلیم العالي، ألن هذه تکنولوجیا قد سا
التفاعلي، والعمل علی المشاریع أو العمل ضمن فریق، وقد غیرت من طبیعة العالقة بین األستاذ 
والطالب، وأصبح األستاذ یقوم أکثر بمهمة المرشد، والوسیط، والمرافق في بناء طرق التعلم لدى 

1.الطالب

حت واعیة بأهمیة استعمال تکنولوجیا ونجد بان مؤسسات التعلیم العالي  في الجزائر أصب
المعلومات في الجامعات ، وبدأت فعال هذه المؤسسات التکوینیة، کل واحدة حسب مقدرتها في 
إدماج هذه التکنولوجیا في العملیة البیداغوجیة إلنجاح مرحلة التحول من التعلیم بالطرق 

أن هذا التحول مکلف ویتطلب وقت التقلیدیة إلی التعلیم باستعمال التکنولوجیة الحدیثة، غیر 
طویل ویمر إلزامیا بالمراحل التالیة:

 المرحلة األولی: هذه المرحلة تتمثل في تمکین الفاعلین المختلفین في العملیة
ن أول ا.التعلیمیة علی اکتساب تکنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتحکم فیها

في إطار نشاطات البحث العلمي استعمال تکنولوجیا المعلومات في الجامعة کان
خاصة في التخصصات العلمیة، ولکن بعد ذلك توسع هذا االستعمال لیشمل جمیع 
التخصصات األخرى وأصبح أمر ضروري، ولهذا یستوجب علی مؤسسات التعلیم العالي 

وضع آلیات للتکوین علی استعمال هذه التکنولوجیا.

یة والوسائط المتعددة ووضعها تحت تصرف المرحلة الثانیة: توفیر التجهیزات اإلعالم
بما أن الجامعة هي منظمة تکوینیة وفي نفس الوقت مرفق عمومي، األستاذ والطالب.

تقع علیها مسؤولیة توفیر محطات عمل للطالب ولألستاذ، حتی وإن کان لهذا األخیر 
الجامعة أن توفر هذه الوسائل األساسیة، وتضن التکوین علی تجهیزاته الخاصة. فعلی

1 www. hadii.canalblog.com/archives
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استعمالها، ألن استعمال تکنولوجیا المعلومات ال یکتسب بالفطرة،  بل عن طریق 
التعلم.

علی الجامعیة تتمثل في ابتکار وتطویر وبث المنتوجات البیداغوجیة.:المرحلة الثالثة
نوعي، یسمح  بتنویع طرق التعلم ، مهما کان حجمها أن توفر إلی طلبتها تکوین

ویمکن من إحداث استقاللیة کبیرة ومرونة في الوصول إلی المعرفة. هذه المرحلة 
تعتبر هي األصعب ولکن إذا ما تم تخطیها، فهي بمثابة اإلشارة الحقیقیة لدخول 

.2مؤسسات التعلیم العالي في مجتمع المعلومات والمعرفة

ثل بالنسبة للتعلیم العالي قضیة ذات أهمیة کبیرة، ألنها تستعمل و تکنولوجیا المعلومات تم
لعصرتنه ، ولو أن هذه العصرنة کاختیار استراتیجي لیست جدیدة ، ولکن التفکیر في دراسة 
الوسائل إلحداثها ومرافقتها تبقی موضوع الساعة، وهي من أهم هذه الدعائم التي توفر مجموعة 

طالب أو لألستاذ، وهي تعطي نفس جدید للتعلیم العالي بتوفیر له کبیرة من الوسائل بالنسبة لل
کذلك توفر له فرصة أدوات جدیدة ذات تطبیقات واسعة  وفي مجاالت مختلفة من المعرفة، وهي

له قیمة إضافیة ، وتمکنه من تطویر طرق  ألن بإمکانها أن تعطيکبیرة للتطور نحو األحسن.
یة خاصة فیما یتعلق بعالقة الطالب مع المعرفة، وهي توفر قنوات بیداغوجیة تکون لها أکثر فعال

معتبرة تساعده کثیرا علی التعلم.اتصال

غیر أن الفوائد المرجوة من استعمال هذه التکنولوجیا في التعلیم العالي ال یمکن أن تتحقق 
التي تربط طبیعة إال في حالة ما إذا کان األستاذ الجامعي واع بأهمیتها، وبنوع العالقة الخاصة

وعلیه فیجب علی األستاذ أن ال یستعملها تکوینه علی دمجها في مهامه البیداغوجیة وأنشطته .
هفي النشطات الجانبیة أو اإلضافیة أو في أوقات فراغه، بل علیه إدماجها في جمیع نشاطات

حول ما یمکن أن یکون علیة التعلیم العالي في وبیداغوجیةتبني نظرة یقظة ثقافیة األساسیة، و
)Perrenoud(المستقبل، وعلی برامجه

2 Club des Utilisateurs de Micro-ordinateurs dans l’éducation. L’usage des technologies  de
l’information et de la communication pour la pédagogie dans les établissements d’enseignement
supérieur. [En ligne]. [Consulté en février 2011] www.univ-angers.fr/gemme.../rapport.98.
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مزایا استعمال تکنولوجیا المعلومات في التعلیم.3
لم یعد دور تکنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي وتقدمه في تحقیق أهدافه مجاال 

تمت في هذا السیاق علی أن استعمال للتساؤل أو الشك. فقد بینت العدید من الدراسات التی
):Wellburn, 2000(التکنولوجیا في التعلیم العالي یعود بالفوائد التالیة

تفرید التعلم واإلدارة والتدریس..1

القدرة في الحصول علی المعلومات وتبادلها وتقییم صالحیتها وفعالیتها في زیادة.2
التعلیم.

المعقدة او المرکبة . تحسین قدرة الدارسین علی حل المشاکل .3

دون محدودیتهم ،زیادة وعي أو إحساس الطلبة بأنهم أفراد ینتمون لهذا العالم الواسع.4
فقط بمنطقة أو بیئة محلیة معینة. 

توفیر فرص للطلبة للقیام بمشاریع ودراسات وأعمال أو مسؤولیات مفیدة للبیئة العامة .5
أو الجامعة. داخل وخارج المدرسة أو الکلیة

توفیر فرص لدراسة مقررات واکتساب مهارات ومعارف متقدمة تکون غیر ممکنة بدون .6
استعمال تکنولوجیا المعلومات. 

تألیف الطلبة علی قبول التکنولوجیا المعاصرة ورغبتهم في التعامل معه. .7

زیادة قدرة وإنتاجیة المدارس والجامعات في التعلم والتدریس وتحقیق المستقبل .8
هني الذي یطمح إلیه الطلبة.الوظیفي/ الم

وبصفة عامة یمکن القول بأن تکنولوجیا المعلومات، ومنذ سنوات عدیدة أصبحت تحتل 
مکانة کبیرة في التعلیم العالي، وهذا راجع إال کون أن هذه التکنولوجیا أصبحت بإمکانها وفي 

ت بین الطالب ، وتنشیط التبادالالبیداغوجیةنفس الوقت تثمین ورفع من مستوى المحتویات 
واألستاذ، وتفرید التکوین الجامعي ألکبر عدد من المجموعات التي کانت مقصاة إلی حد اآلن. 
ولکن بالمقابل أنه ال یکفي بإدماج هذه التکنولوجیا لکي یصبح التعلیم فعال، وال وفرة التجهیزات 

ل شيء االعتناء وتنوعها هو مرادف للحصول علی أحسن النتائج البیداغوجیة. بل یجب قبل ک
بتکوین األساتذة علی استعمال هذه التکنولوجیا قبل الشروع في وضع مشاریع إلدماجها في 
التعلیم، ألن  هذا اإلدماج ال یمکن أن یتحقق إال عن طریق األستاذ المتکون  ولیس بتوفیر 

األجهزة والوسائل التکنولوجیة.
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الجامعي تاذنشاط األسإدماج تکنولوجیا المعلومات وأثرها علی.4
لتکنولوجیا المعلومات في البیداغوجيعلی موضوع اإلدماج إن األبحاث والدراسات التي تمت 

نشاط األستاذ بینت بأن هذا اإلدماج ال یتم بین عشیة وضحاها، أو من خالل مجموعة من 
المحاضرات، أو من خالل تکوین مؤقت، بل هو إجراء معقد ویتطلب وقت یمکن أن یمتد إلی 

وقد توصلت هذه الدراسات واألبحاث ض السنین. وهو تطوري بمعنی أنه یمر بمراحل عدیدة. بع
لألستاذ، ومن البیداغوجيإلی اقتراح نماذج متعددة إلدماج تکنولوجیا المعلومات في النشاط 

هذه النماذج: 

(Karsenty et Larose)نموذج  کرسنتي  والروزإدماج تکنولوجیا المعلومات حسب . 1.4

هذا النموذج المقترح إلدماج تکنولوجیا المعلومات في أنشطة األستاذ واالنتقال به من عدم 
(Larose, Lkarsenry, 2005):لها ینقسم إلی أربعة مراحل وهياستعمالها إلی االستعمال الجید

)Sensibilisation(المرحلة األولی: مرحلة التحسیس.1.1.4

هذه المرحلة یکون األستاذ في عالقة غیر مباشرة مع أدوات تکنولوجیا المعلومات في
الموجودة في المحیط المهني أو في محیطه الخاص. غیر أن األستاذ في هذه المرحلة ولو 

کذلك له یستعملون هذا نفترض أن لیس له اتصال مباشر بهذه التکنولوجیا فهو یتعامل مع زمالء
وجیا. وهناك ثالثة أمثلة توضح االتصال الغیر مباشر لألستاذ مع تکنولوجیا النوع من التکنول

المعلومات:

.استعمال شبکة االنترنت من طرف أحد أفراد العائلة

.التسییر المحوسب لمکتبة الکلیة أو القسم

.استعمال تکنولوجیا المعلومات من طرف الطلبة أو الزمالء

)utilisation personnelle(الثانیة: مرحلة االستعمال الخاصالمرحلة. 2.1.4

هذه المرحلة تنقسم بدورها إلی مرحلتین وهما مرحلة التحفیز ومرحلة االستکشاف 
واالمتالك. في هذه المرحلة یقوم األستاذ باستعمال تکنولوجیا المعلومات ألغراضه الخاصة  

الوقت یتدرب علی استعمالها ویتحکم في أبجدیاتها فیکتشف أهمیة هذه التکنولوجیا وفي نفس 
ثم یمتلکها تدریجیا. ومن األمثلة حول مرحلة االستعمال الخاص:
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بالنسبة لمرحلة التحفیز: 
.الفضولیة: البحث عن معلومات تخص موضوع له قیمة خاصة بالنسبة لألستاذ

.الحاجة: االتصال بأحد األقرباء

جیا المعلومات.فائدة خاصة الستعمال تکنولو

:االمتالكواالستکشافبالنسبة لمرحلة 
استعمال شبکة االنترنت إلرسال رسائل أو البحث عن المعلومات

.استعمال قاعدة معطیات

)utilisation  professionnelle(المهنيالمرحلة الثالثة: مرحلة االستعمال . 3.1.4

المعلومات وتزداد قدرته علی التحکم خالل هذه المرحلة یکتشف األستاذ أدوات تکنولوجیا 
شبکة االنترنت حول مواضیع خاصة أو مهنیة ، لفیها ویستعملها للبحث عن المعلومات باستعما

أو لالتصال وتبادل المصادر واألدوات البیداغوجیة مع زمالئه أو طلبته، أو إلنتاج وثائق  
... الخ.بیداغوجیة بواسطة معالج النصوص، أو استعمال قاعدة معطیات

utilisation(المرحلة الرابعة: مرحلة االستعمال البیداغوجي. 4.1.4 pédagogique(

استعمال تکنولوجیا المعلومات ألغراض بیداغوجیة، أي خالل األنشطة هذه المرحلة تخص 
البیداغوجیة المتعلقة مباشرة بالتعلیم وتعلم الطلبة. وتعتبر هذه المرحلة هي األصعب وهي

مرحلة معقدة وتنقسم بدورها إلی خمسة مراحل وهي: 

تبدأ هذه المرحلة عندما تکون لدى األستاذ فضولیة أو فائدة أو التزام مرحلة التحفیز:-
بداغوجي باستعمال تکنولوجیا المعلومات.

هذه المرحلة یمکن أن تکون طویلة أو قصیرة حسب درجة تحفیز األستاذ مرحلة التآلف :-
به الخاصة السابقة مع أدوات تکنولوجیا المعلومات. وعلی العموم فإن األستاذ أو حسب تجار

الذي یستعمل تکنولوجیا المعلومات عن طریق الفضولیة أو عن طریق الفائدة فإنه یعبر هذه 
المرحلة بسهولة أکثر من الذي یستعملها عن طریق اإللزامیة.

تکنولوجیا المعلومات في إثراءفي هذه المرحلة یستعمل األستاذمرحلة االستکشاف:-
دروسه، وإلزام طلبته علی القیام بأنشطة باستعمال هذه التکنولوجیا. کل هذه األعمال 

والنشاطات تساعد کثیرا علی اکتساب المهارات المرتبطة بهذه التکنولوجیا.
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في هذه المرحلة یلزم األستاذ طلبته علی استعمال )Etape d’infusion(مرحلة النقع:-
تکنولوجیا المعلومات بطریقة منتظمة ودائمة، ویصبح األستاذ والطلبة یستخدمون هذه 
التکنولوجیا بطریقة مکثفة في أنشطتهم مکثف، مما یساعدهم في تطویر واکتساب مهارات 

ذات العالقة بهذه التکنولوجیا.

عتیادیة هذه المرحلة یستعمل األستاذ تکنولوجیا المعلومات بطریقة امرحلة االمتالك:-
وطبیعیة في جمیع أنشطته البیداغوجیة، وهذا  االستعمال یتمیز بدمج نشاطات البث 
بنشطات إنتاج المعرفة الموجة نحو تحقیق هدف بیداغوجي. ونشاطات هذه المرحلة تساعد 

کثیرا علی اکتساب المهارات العامة والمهارات الخاصة.  

تأتـي مرحلة بعد األخرى، بل یمکن أن هذه المراحل المختلفة ال تتم بطریقة خطیة أي
یحدث تداخل بین مرحلة وأخرى، ویمکن لألستاذ أن یتعدى هذه المراحل في نفس الوقت 
خاصة مرحلة الستعمال الخاص ومرحلتي االستعمال المهني والبیداغوجي. هذا االستعمال أو 

ألخیر مجموعة من دمج تکنولوجیا المعلومات في أنشطة األستاذ هو مرهون باکتساب هذا ا
المهارات المتخصصة خاصة إذا تعلق األمر باألستاذ الجامعي.

األستاذنشاطات تکنولوجیا المعلومات علی . أثار2.4
"وأن الطرق .إن تکنولوجیا المعلومات قد غیرت حیاة األشخاص وعملهم وطرق تعلمهم

وأصبح .ابة إلی احتیاجات الطلبةالتقلیدیة المستعملة في التعلیم لم تعد قادرة الیوم علی االستج
بإمکان هذه تکنولوجیا أن توفر إمکانیات کبیرة سواء علی مستوى تقدیم الدروس، أو علی 

,Aminpour("محتویاتها، أو إمکانیة تکیف التعلم مع الفرد 2007(

:في التعلیم العاليدراسة تکنولوجیا المعلوماتلوهناك ثالثة اتجاهات 

المعلومات علی أساس أنها مادة دراسیة أو ایتمثل في دراسة تکنولوجی:االتجاه األول-
مجموعة مواد تدرس للطلبة واألساتذة مثلها مثل المواد العلمیة األخرى.

یتمثل في دراسة تکنولوجیا المعلومات علی أساس أنها وسیلة تخزین :االتجاه الثاني-
المعلومات واسترجاعها ووسیلة بحث.

یتمثل في دراسة تکنولوجیا المعلومات علی أساس أنها مجموعة قنوات :االتجاه الثالث-
)Rahman(تستعمل في العملیة التعلیمیة.
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إن استعمال تکنولوجیا المعلومات قد خلصت إلی الدراسات التي تمت في هذا اإلطاروإن
التغییر یحدث الجامعي، وبالفعل بدأ هذا األستاذبطریقة شبه جذریة دور وسیغیرفي التعلیم 

وأصبح األستاذ الیوم یقوم بدور المرشد في تعلم الطالب أکثر من مزوده بالمعلومات والمعرفة، 
ویقوم أکثر باإلشراف البیداغوجي من إلقاء الدروس، وأصبح یخصص جزء کبیرا من نشاطه في 
إعداد محتویات دروسه باستعمال هذه الوسائل ورفع من مستوى کفاءاته البیداغوجیة 

والتکنولوجیة.

هذه الوضعیة الجدیدة لألستاذ، أصبحت تتطلب توفیر له وبسرعة شروط ومستلزمات العمل 
، ولتخطي هذه المرحلة التي انطلقت فعال في االتجاه نحو هذا النموذج التربوي البیداغوجي

علی الجدید( استعمال تکنولوجیا المعلومات في التدریس) علی الجامعات اإلسراع في االستجابة
:ةالمتطلبات التالی

تعریف وتحدید نشاطات األساتذة حسب الشروط الجدیدة المرتبطة باستعمال تکنولوجیا -
المعلومات.

في ظل محیط تکنولوجیا االعتراف بأن عمل األستاذ أصبح یتطلب مجهودا معتبرا-
المعلومات.

معلومات.تثمین وبطریقة محکمة إنتاج محتوى الدروس التي تستعمل تکنولوجیا ال-

ضمان الوصول بسهولة إلی المعلومات المکتوبة، والمرئیة والمسموعة المحمیة بقانون حقوق -
المؤلف.

)Paradis, 2000(.تحدید حقوق التألیف لألستاذ الذي ینتج دروس في هذا اإلطار-

بالقول بأنها قد أحدثت تغیرات علی ثالث ویمکن تلخیص تأثیر تکنولوجیا المعلومات
مستویات:

.المستوى األول: یخص مجال نشاطات االنتاج والتسییر البیداغوجي- 1.2.4
Activite de productions et de gestion pedagogiques

االنتاج والتسییر ألغراضإن اول االستعمال لتکنولوجیا المعلومات من طرف األستاذ یتم 
ریس، ویتمثل في تحریر بطاقات البیداغوجي، هذا النوع من النشاط یتم عادة خارج ساعات التد

) ، تبادل الرسائل االلکترونیة مع زمالئه، تصفح بعض مصادر المعلومات fiches de lectureقراءة (
وتحقیق هذه النشاطات یتطلب اکتساب مهارات تکنولوجیة قاعدیة أو في التسییر البیداغوجي.
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لمعالج النصوص وفي ل تعمامن طرف األستاذ (التحکم في استعمال الحاسوب، التحکم في اس
)Perreaut, 2003(تقنیات اإلبحار في شبکة االنترنت والبرید االلکتروني.

بالنسبة لهذا المستوى فإن تأثیر هذه التکنولوجیا یمکن استنتاجه من خالل المزایا التي 
لمعالج یجنیها األستاذ من جراء استعماله لها، فهو یدرك بسرعة المنفعة الکبیرة الستعماله 

النصوص (وظیفة قص، لصق وحذف) أو للبرید االلکتروني أو اإلبحار في صفحات الویب للحصول 
األمثلة علی ذلك فإن تحضیر ومن(Poelhubert, Boulanger, 2001).علی مختلف مصادر المعلومات

قد کان درس یتطلب من األستاذ جمع عدد کبیر من الوثائق واستغراق وقت کبیر ، أما الیوم ف
تقلص هذا الوقت واقتصد في الجهد بفضل تکنولوجیا المعلومات. 

أما بالنسبة للتسییر واإلنتاج البیداغوجي فإن تکنولوجیا المعلومات تساعد کثیرا األستاذ علی 
تطویر مهارات تکنولوجیة التي بدورها تعزز رغبته في اإلسراع في إدماج هذه التکنولوجیات، 

اغوجي واالنتقال إلی نشاطات البث متعدد الوسائط.وتغییر في األسلوب البید

المستوى الثاني: یخص نشاطات البث متعدد الوسائط.- 2.2.4

هذا المستوى من استعمال تکنولوجیا المعلومات لدى األستاذ یشمل علی البث باستعمال 
logiciel(شبکة انترانت أو إنتاج وثائق باستعمال برمجیات التقدیم متعدد الوسائط  de

présentation multimédia( مثل باوربونت)PowerPoint  ( أو برمجیات إنتاج صفحات الویب
)frontPage( أوWord أوExcel.یکون ویتم البث إما بطرقة مباشرة في  المخبر أو في قسم

مجهز، وفي هذا الحالة فإن التقدیم متعدد الوسائط یستعمل کمدعم بیداغوجي للدرس، أو 
أو من خالل موقع ویب، في هذه الحالة بإمکان األستاذ  األنترانتبواسطة بطریقة غیر مباشرة 

أن  یوفر للطالب عدد کبیر من المصادر التي لها عالقة بمادة الدراسة.

ات تکنولوجیا المعلومات علی األستاذ  فإن األساتذة الذین یستعملون أما بالنسبة لتأثیر
تکنولوجیا المعلومات ویهتمون بها عادة یفضلون إدماجها في نشاطاتهم البیداغوجیة، 

"بان األستاذ ینتهز فرص ما توفره مصادر ومن هنا نجد،محاضراتهمویستعملونها کوعاء لدعم 
دروسه بواسطة استعمال العروض متعددة الوسائط، وبإمکانه کذلك تکنولوجیا المعلومات إلثراء 

. وکنتیجة إلدماج "جعل في متناول طلبته وفي أي وقت الوثائق التي له عالقة بالدرس
تکنولوجیا المعلومات في النشاطات البیداغوجیة یدرك األستاذ أن هناك تطور کبیر علی مستوى 

نتوجات التي تم خلقها بواسطة برمجیات التقدیم متعدد المهارات التي أکتسبها، وعلی قیمة الم
(Perreaut, 2003)تخار"فالوسائط، ونشر صفحات ویب ویشعر بالمتعة واال
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المستوى الثالث یخص إدماج تکنولوجیا المعلومات في نشاطات التعلم التفاعلي. - 3.2.4
لیة کبیرة للطالب، إمکانیة إن نشطات التعلم التفاعلي لها الخصائص التالیة: دور نشیط ومسؤو

المبادرة بمعنی أن لیس هناك مراقبة کبیرة علی النشاطات المقترحة من طرف األستاذ، 
وإمکانیة الرجوع إلی التحاور مع الزمالء ( تعلم تفاعلي أو تعلم تعاوني ) ویصبح األستاذ یلعب في 

(Poelhubert, Boulanger, 2001)هذا المقام دور المدرب

النوع من النشطات فإن األستاذ هو الذي یقترح النشاط والطلبة یقومون بإنجازه، وفي هذا
قسم نشاطات التعلم التفاعلي إلی ثالثة تنومن هنا یجدون أنفسهم یواجهون مسؤولیة تعلمهم. و

(Harris, 1998)أنواع:

النوع األول یتمثل في نشطات االتصال بین األشخاص. 
النشاطات تتمثل في االتصال والتبادل بین شخصین أو أکثر، أو بین مجموعتین أو هذه

تصال عن طریق البرید أکثر، أو بین شخص ومجموعة، أو بین أشخاص ومجموعة. ویتم اال
ونشطات االتصال بین األشخاص یمکن أن ).chat(أو مجموعات النقاش أو عن طریق االلکتروني

Leذکر منها علی سبیل المثال اإلرشاد البیداغوجي االلکترونيیؤدي إلی تطبیقات کثیر ن

tutorat pédagogique électronique. هذا النوع من اإلرشاد یهدف إلی خلق عالقة مساعدة بین
الطالب وأستاذه.

أما بالنسبة لتأثیر نشاطات التعلم التفاعلي علی األستاذ فهي توفر له مزایا کبیرة إذا 
بیداغوجیة، وعلی سبیل المثال فإن استعمال البرید االلکتروني یمکن التأطیر استعملت ألغراض

والمتابعة الشخصیة للطلبة ومساعدة أوالئك الذین لهم صعوبات. 

النوع الثاني یتمثل في نشاطات جمع وتحلیل المعلومات.
ولکن إن البحث عن المعلومات باستعمال شبکة االنترنت یمثل أهم النشاط الذي نقوم به،

یجب أن تتوج عملیة البحث بالنجاح للوصول إلی المعلومات التي یتم البحث عنها، وهذا ال 
ق في جمیع المرات إذا لم نکن متحکمین في الطریقة أو المنهجیة الصحیحة للبحث عن قیتح

المعلومات علی هذه الشبکة. وهذا النشاط له تأثیر  علی األستاذ من حیث أن جمع وتحلیل 
ات یتطلب تخطیط دقیق لمراحل التي تضمن انجاز عملیة البحث والتحلیل، وعلی المعلوم

األستاذ التعرف مسبقا علی المواقع التي یقترحها لطلبته والتي تکون لها عالقة باإلشکالیات التي 
یرید من طلبه أن یدرسوها.
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النوع الثالث یخص نشاطات حل المشکالت.
في ظروف معینة ومحددة، ویکون الهدف معروف إن حل المشکالت هو عادة نشاط یتم 

بلوغ هذا الهدف ، ولکن ال نعرف الوسائل التي همسبقا، وتکون لدینا فکرة عن اإلطار التي یتم فی
یمکن استعمالها لتحقیق الهدف، ومن األمثلة القیام بالتجارب المراقبة من طرف الحاسوب أو 

. وهذا النوع من النشاط تعلی شبکة اإلنترنتوفرة ممحاکاة بعض البرمجیات البیداغوجیة ال
یتطلب من األستاذ أن یکون متحکم وله ألفة علی استعمال هذا النوع من البرمجیات، ودوره 
یتمثل في مرفقة طلبته خالل عملیة البحث عن المعلومات، وتزویدهم بالطرق المنهجیة لبلوغ 

هدفهم وحثهم علی إتباع الصرامة في نشاطهم.  

کانت في الماضي قلیلة حیث أن هذه المعلومات قد.األول: یخص المعلوماتالمستوى -
ومحدودة وأصبحت متوفرة بغزارة کبیرة، وبدون حدود، وکانت مطبوعة وأصبحت الکترونیة، 
وکانت تبث في اتجاه واحد وأصبحت حالیا تبث عبر الشبکات ، وأصبح الوصول إلیها یتم 

، وأصبح کل طرف في العملیة التعلیمة منتج ومستهلك بطریقة تفاعلیة عکس ما کانت علیه
لهذه المعلومات.

نجد أن تکنولوجیا المعلومات قد غیرت من دور .المستوى الثاني:  یخص دور األستاذ-
أکثر من البحث عنها األستاذ، وأصبح الیوم یقوم بعملیة انتقاء وفرز المعلومات وتصنیفها

تزویدهم بالعلم رشاد الطلبة ومرافقتهم أکثر من  لتخزینها ، وأصبح دوره یتمثل في  إ
ویعتقد بعض ".میسرا للتحصیل بدال من مقدم للمادة العلمیةأصبحأي(Bonet)والمعرفة
حیث انه لم یعد هو المصدر االستغناء عن األستاذ في حجرة الدراسة،انه یمکن الباحثین

استخدام المادة العلمیة لمرة واحدة فإنها بمجرد الوحید للمعلومات بالنسبة للطالب إذ انه
قیمتها، ویقل الحضور بالفصول الدراسیة ویقتصر تصبح متاحة ألي شخص وبالتالي تضمحل
حل مسائل غامضة أو غیر مفهومة وتتطلب حال لقاء الطالب مع المرشدین لهم فقط علی

ویا یقدم قیمة إضافیة، دوره علی نقل المعلومة شفلمحاضر الذي یقتصراآنیا، وبالتالي فإن 
علی ذلك یتحرر وبناء.باستخدام الکتب المنهجیةدراسة وتعلم المنهاجللطلبةویمکن 
ویمکنه بذل وقت افتراضي مع أولئك الطالب الذین هم والسبورةمن الطباشیراألستاذ

إذtele tutoringمباشر آو ما یعرف باإلرشاد عن بعدبحاجة إلی مساعدة و تدریس فردي
)الرتیمي،الحسناوي("استخدام مادة علمیة معینةفيیقدم المرشد للطالب التوجیه

من خالل قد تکون التغیرات التي ستحدث .المستوى الثالث: تغییر في أسالیب التدریس-
جذريمؤشرا لتحول الباحثینالعدید من کما تخیلهاتکنولوجیا المعلوماتاستخدام
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الذي اعتدنا علیه إلی تبادل لألفکار الفصل الدراسي التقلیديللتعلیم، وربما یتبدل 
هذه وهذا ال یعني أن ،onlineاالتصال علی الخطوالمعلومات بشکل مختلف بواسطة

ل اإلبداع وتجعه أکثر علی تحفزالمعلومات ولکن تقنیةاألستاذهدد بإزالة تالتکنولوجیات 
المعلوماتیة أخرى فإن الکم الهائل منناحومنالطالب راض عن نفسه وعن أستاذه.

األستاذ هو الخبیر المطلق، کما انه ال توجد سلطة األستاذنأقناعة بفکرة اقلطلبةیجعل ال
.عالقة تکافئیةباألستاذوبالتالي تصیر عالقة الطالب الطالب أمام تدفق المعلوماتإلیقاف 

إلی ثقافة أکثر حسیة التقلیدیةالمطبوعاتثقافةمنمن التحولالطلبةوسوف یستفید 
صور یمکن رؤیتها وتذکرها، وقد ذاتللمعلوماتعلی التعامل مع وصالتهموالتي تساعد

الذاکرة وتوفر المزید من تجعل شبکة االنترنت محتوى المحاضرات أکثر حیویة فتحفز
)، نفس المرجعالرتیمي،الحسناوي(.االرتباط بالموضوع

لقول أن استعمال تکنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي سواء کان علی یمکن اوبصفة عامة 
وسیلة تخزین المعلومات واسترجاعها ووسیلة بحث، أساس أنها مواد دراسیة، أو علی أساس أنها 

أو علی أساس أنها مجموعة قنوات تستعمل في العملیة التعلیمة، یجب قبل کل شيء أن تدمج 
األستاذ. وحسب کثیر من الدراسات فإن هذا اإلدماج ال یمکن أن یتم بین بیداغوجیا في نشاط 

عشیة وضحاها، بل هو إجراء یمکن أن یمتد إلی بعض السنین، وهو تطوري  بمعنی أنه یسیر 
حسب مجموعة من المراحل بدأ من عدم استعمال تکنولوجیا المعلومات إلی االستعمال الجید 

ة وأخرى متخصصة تمکن األستاذ من استعمالها علی أحسن لها. ویتطلب اکتساب مهارات عام
، ألن هذه المهارات التقنیة أصبحت الیوم جزء ال یتجزأ من مهنة األستاذ، وال هي جانبیة، وجه

وال موازیة، بل تکون قلب مهنته وهي مدمة بصفة کلیة في أفعاله البیداغوجیة.

الجامعياألستاذ من طرف تکنولوجیا المعلوماتاستخداممهارات .5
لتوفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة باستمرار عن أفضل الطرق والوسائلاألستاذ الجامعيیبحث

تکنولوجیا المعلومات وتعتبر .التجاربوالمعلوماتوحثهم علی تبادلطلبتهلجذب اهتمام 
علی تحقیقثیراتساعد کألنهاهذه البیئة التعلیمیة، مثلالوسائل لتوفیرع، من أنجواالتصاالت

مهارات متقدمة الطلبةإلکسابتتیح الفرصة هي کذلك ، والنظري والتطبیقيالجانبالتکامل بین
.المجتمعومتطلباتاحتیاجاتببناء المناهج الدراسیة وربطها و وفي، والتحلیلفي التفکیر

المعلومات من الضرورات الالزمة الستخدام تقنیةاألساسیةالمهارات إتقانأصبحولهذا "
وإعدادوالحصول علی المعلومات في التعلیم، لما لها من دور هام في تسهیل التواصلاألساسیة

مع طلبتهم ، األساتذةالعصریة یحد من تفاعل هذه المهاراتإتقانالبحوث والدراسات. وان عدم 



|،1ع.،19مج. RIST109 |مجلة2011

استعمال الحاسوب بحأصلقد . ولعملیة التدریسمصادر المعرفة الضروریةإلیالوصول من و
التعلیم وأصبحالمتطلبات الرئیسة في عملیة التدریس والبحث. منالعنکبوتیةوشبکة المعلومات 

من وسائل اوغیرههذه الوسیلة التقنیةاستخدام إلیبالمعلومات یحتاج وتزوید الطلبة
ي هذه المرحلة فکل ما هو جدید في العملیة التعلیمیة، خاصة لمواکبةالتکنولوجیا الحدیثة

واستخدامها،الحصول علیهاإمکانیةإنومصادر المعلومات تخزن بصورة الکترونیة، أصبحتأین
إلیتوفره من سهولة وسرعة في الوصول لما استخدام التقنیة الحدیثةمهارة إتقان ومعرفة فرض 

التعلیمیة بصورة کافیة للحصول علی المادةالمعلومات. ولهذا لم تعد مصادر المعرفة التقلیدیة
المعلومات الحدیثة التي تخزن معلوماتها بصورة من الضروري االستعانة ببنوكوأصبحکاملة، 

هذه المصادر واستخدامها من العوامل التي تساهم إلیالقدرة في الوصولوأصبحتالکترونیة. 
یجید أناألستاذعلیيالضرورمن کذلك وأصبحجودته. وتحسینه في تطور التعلیم وتقدم
".بصورة سهلة وسریعةاستخدام تکنولوجیا المعلوماتمن تمکنهالمهارات الضروریة التي

)2007، شوملي، قسطندي(

.تکنولوجیا المعلوماتال یتقنون مهارات استخدام األساتذة الکثیر من اننجدالواقعوفي 
استخدام الحاسوب عامة وبسیطة علیمهاراتیکتسبالبعض منهمفإنوعلی سبیل المثال

کانت مثل هذه المهارات ضروریة في وإذ.استخدام اإلنترنتمهارات بشکل عام، وال یتقن 
التي تصبوا إلی استخدام بالنسبة للجامعاتأهمیةأکثرتبدو فإنهاالظروف الطبیعیة للتعلیم، 

مکثف لمثل هذه التکنولوجیا.

دمج أدوات تکنولوجیا المعلومات في ولقد أصبح ضروریا علی أستاذ التعلیم العالي أن ی
أنشطته البیداغوجیة. وتمثل هذه المهمة إشکالیة معلوماتیة تدریبیة یمکن حلها بواسطة 
اکتسابه لمجموعة من المهارات التي تتجسد عن طریق إعداد برامج تکوینیة تمکنه من استعمال 

فاءة المدرسین في مجال منظمة الیونسکو مشروع معاییر حول کهذه التکنولوجیا، وقد صممت 
وقد توصل هذا المشروع إلی تحدید مجموعة .)(Unesco, 2008تکنولوجیا المعلومات واالتصال.

من المهارات العامة التي قسمت حسب المجاالت التالیة:

.المجال األول: یخص محو األمیة التکنولوجیة

المجال الثاني: یخص تعمیق المعرفة

 المعرفةالمجال الثالث: یخص إنتاج
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أبعاد وهي:6وکل مجال یمکن اکتشافه من خالل 

السیاسة واإلستراتیجیة)1
البرنامج والتقییم)2
البیداغوجیا)3
تکنولوجیا المعلومات واالتصال)4
التنظیم واإلدارة)5
التکوین المستمر)6

ولکل بعد تقابله مجموعة من المهارات العامة الواجب اکتسابها من طرف المعلم.

المستعرضةالمهارات.1.5
المهارات العامة الخاصة بمجال محو األمیة التکنولوجیة :. 1.1.5

مـجـال مـحـو األميـة التكنـولوجية
المهـارات العـامةالبعـد

السیاسة واالستراتیجیة
بسیاسة محو األمیة التکنولوجیة، ویکونوا  علی األساتذة أن یکونوا  واعیین

قادرین علی تحدید مدى انسجامها وکیفیة تطبقها  في القسم.

البرنامج والتقییم

یجب أن تکون لألساتذة معرفة عمیقة وشاملة بمعاییر المهارات الخاصة 
بتخصصهم، ومعرفة تامة بإجراءات  التقییم المعمول بها. إضافة إلی هذا 

وا متمکنین من إدماج معاییر التکنولوجیا في البرامج یجب أن یکون
الدراسیة.

البیداغوجیا
یجب علی األساتذة معرفة کیف وأین ومتی یستخدمون أو ال یستخدمون 

هذه التکنولوجیات في النشاطات والعروض في القسم.

تکنولوجیا المعلومات 
واالتصال

یة یجب أن یکون األستاذ متحکما في العملیات األساس
والبرمجیات، وعلی درایة بالتطبیقات ) softwareوhardwareللحاسوب(

التکنولوجیة مثل محرکات البحث، وأدوات االتصال و العروض وکذلك 
معرفة کیفیة إدارة هذه التطبیقات.

التنظیم واإلدارة

أن یکون األستاذ متمکنا من استخدام التکنولوجیا ضمن جمیع یجب
األنشطة التي یقوم بها في قاعة الدرس، أو مع مجموعات مصغرة، أو مع 
طالب واحد علی انفراد، ویجب علیة أن یضمن الوصول واستعمال هذه 

التکنولوجیات بعدالة من طرف الجمیع.
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التکوین المستمر
أن تکون لدى األستاذ مهارات تکنولوجیة وقدرة علی استعمال یجب

االنترنت بهدف اکتساب مواضیع جدیدة، ومعرفة تربویة تدعم تطویر 
قدراته المهنیة.

المهارات العامة الخاصة بمجال تعمیق المعرفة. 2.1.5
مـجـال تعمیـق المعرفــة

المهــارات العــامةالبعــد

واالستراتیجیةالسیاسة 
یجب علی األساتذة اکتساب معرفة معمقة حول السیاسات الوطنیة، 

واألولویات االجتماعیة، ویکونون قادرین علی تصمیم، وتغییر وتقدیم 
نشاطات تساعد علی تجسید وتدعم هذه السیاسات. 

البرنامج والتقییم

المدرسة، یجب علی األساتذة أن تکون لدیهم معرفة معمقة عن المادة 
وتکون لدیهم القدرة علی التدریس في جمیع الوضعیات المختلفة، 

وکذلك تکون لدیهم القدرة علی خلق إشکالیات معقدة لغرض تقییم 
التحصیل والفهم لدى الطلبة.

البیداغوجیا

هذا االتجاه یکون التعلیم مرکز علی الطالب، ویتمثل دور األستاذ في في
هیکلة األنشطة وإعطاء الحلول، ومرافقة الطالب في تعلمه، ویدعم 
المشاریع التعاونیة للطلبة. وفي هذا الدور یکون األستاذ قادرا علی 

مساعدة الطالب علی خلق وبدأ تنفیذ المشاریع وإعطاء الحلول.

المعلومات تکنولوجیا
واالتصال

یجب علی األساتذة التحکم في مجموعة کبیرة من أدوات التکنولوجیا 
ذات االستعمال الخاص، واستعمالها بطریقة مرنة مع مختلف اإلشکالیات 

ووضعیات المشاریع، وعلیهم کذالك أن یکونوا قادرین علی استعمال 
والوصول إلی مصادر الشبکة لمساعدة الطلبة علی التعاون فیما بینهم،

المعلومات و االتصال باألشخاص اآلخرینٌ عطاء الحلول وتحلیل المشاکل 
المتعرف علیها. کذلك علی األساتذة أن یکونوا قادرین علی استعمال 

أدوات التکنولوجیا لخلق وتسییر المشاریع الجماعیة أو الفردیة للطلبة.
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التنظیم واإلدارة

األساتذة أن یکونوا قادرین علی محیطات تعلیمیة مرنة، وداخل هذه علی
المحیطات یجب علیهم أن یکونوا قادرین کذالك علی إدماج النشاطات 

المرکزة علی الطالب، واستعمال تکنولوجیا المعلومات بطریقة لینة لدعم 
عملیة التعاون.

التکوین المستمر

رف لخلق وتسییر المشاریع علی األساتذة اکتساب المهارات والمعا
المعقدة، والتعاون مع األساتذة اآلخرین. والقدرة علی استعمال الشبکات 

االلکترونیة للحصول علی المعلومات، واالتصال باألساتذة اآلخرین 
وبالخبراء في الخارج لتدیم تکونهم الذاتي.

المهارات العامة الخاصة بمجال إنتاج المعرفة. 3.1.5
المعرفــةـــاجتإنمــجــال

المهـارات  العــامةالبعــد

واالستراتیجیةالسیاسة

علیقادرینیکونواوأنالوطنیةالسیاساتنوایافهماألساتذةعلی
علیقادرینویکونواالتعلیم،إصالحسیاسةحولالنقاشاتفياإلسهام

هذهتترجمالتيالبرامجومراجعةالتنفیذفيوالبداإعداد،فيالمساهمة
.السیاسات

والتقییمالبرنامج
المعقدةالمعرفیةاإلجراءاتحولمعرفةیهملدتکونأناألساتذةعلی

وعلیهمتصادفه،التيالمشاکلویفهمالطالبیتعرفکیفومعرفة
.المعقدةاإلجراءاتهذهلمساندةالالزمةالمهاراتاکتساب

البیداغوجیا
التعلم،إلجراءاتنماذجوضعفياالتجاههذافياألساتذةدوریتمثل
ومرافقةالمعرفیة،المهاراتالطالبفیهایستعملالتيالوضعیاتوهیکلة
.تعلمهمفيالطلبة

المعلوماتتکنولوجیا
واالتصال

التيالمعرفةمجموعاتتکوینعلیقادرینیکونواأناألساتذةعلییجب
مجالفيالطلبةمهاراتتطورلدعمالمعلوماتتکنولوجیاعلیتعتمد
إجراءاتفيالطلبةمساندةکذالكعلیمویجبالمعرفة،وخلقإنتاج

.المستمرأوالتأمليتعلیمهم
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تکوینفيأساسيدورلعبعلیقادرینیکونواأناألساتذةعلیواإلدارةالتنظیم
تعتمدبأنهامؤسستهمعننظرةوبلورةخلقمنومتمکنینزمالئهم،

.الحدیثةالتکنولوجیابأدواتالغنيالمستمرالتکوینعلی

واستعمالواکتشافبالتجارب،للقیاممهاراتاکتساباألساتذةعلییجبالمستمرالتکوین
مهنیةنقاشمجموعاتخلقلغرضالمعلوماتتکنولوجیا

مجموعة هذه المعاییر قد جاءت کنتیجة لظهور وعي  لدى األساتذة بأنه من واجبهم  تلقین 
من المهارات المرتبطة بتکنولوجیة المعلومات لتحضیرهم للعمل والحیاة في القرن الحادي 
والعشرین، لهذا قامت منظمة الیونسکو بوضع قیاسات موحدة تشمل علی مجموعة من المهارات 
التي تمت صیاغتها علی ضوء التطورات الحاصلة في المجال البیداغوجي، وفي البرامج، وحسب 

جات األساتذة، ورغبة في تحسن عملهم.احتیا

التي تخص مجال )specifiquesréférentiel de compétences(للمهارات  الخاصة أما بالنسبة 
تدرس في شکل جذع مشترك بغض النظر عن التخصصات العلمیة وتشتمل "فهيالتعلیم العالي

علی بعض الخصوصیات حسب کل مجال علمي ، هذه المهارات هي األکثر استعماال من المهارات 
العامة التي تعتمد في تکوین المعلمین علی استعمال تکنولوجیا المعلومات في التعلیم. وإن 

تینة تسهل عملیة تعلم أدوات اإلعالم اآللي الخاصة اکتساب هذه المهارات یکون قاعدة م
بالتخصصات الجامعیة.

المهارات الخاصة..2.5

: 3مهارة27هذه المهارات إلی مجموعتین، وهي موزعة علی سبة مجاالت وعددها وتقسم

المجموعة أ : تخص المهارات العامة المرتبطة بالمهنة..1.2.5

3 Les référentiels de compétences tic dans l’enseignement supérieur. [En ligne]. [Consulté en
février 2011]. www.nuericulture.org/.../dossier_documentaire_referentiel_eculture_light-2b.
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المهــــارةالمجــــال

التحکم في 
المحیط المهني 

الرقمي

القدرة علی التعرف علی األشخاص الذین  یکونوا مصدر تکنولوجیا -1
المعلومات وعلی دور کل واحد منهم سواء کانوا داخل المؤسسة أو خارجها.

القدرة علی االمتالك لمختلف مکونات اإلعالم اآللي ( المکان، األدوات...) -2
للمحیط المهني.

ر واستعمال المصادر والمصالح الموجودة في مجال العمل الرقمي.اختیا-3
القدرة علی اختیار واستعمال األدوات المناسبة لعملیة االتصال مع -4

الفاعلین والمستعملین للنظام التربوي.
القدرة علی تنظیم وتکوین مصادر المعلومات باستعمال القنوات المهنیة.-5

مهارات تطویر
للتکوین مدى 

الحیاة

القدرة استعمال مصادر المعلومات علی الخط للتکوین أو التنظیم المعمول -1
به في التکوین المفتوح أو عن بعد.

القدرة علی الرجوع إلی أعمال البحث التي تربط بین المعرفة والتعلم -2
وتکنولوجیا المعلومات.

سساتیة، خاصة للتعرف علی القدرة علی تطبیق یقظة بیداغوجیة ومؤ-3
شبکات تبادل المعلومات الخاصة بالمجال أو التخصص أو بمستوى التعلیم.

المسؤولیة المهنیة 
ةفي إطار المنظوم

التربویة

القدرة علی تکییف االتصال مع مختلف المرسل إلیهم ومجاالت االتصال ( -1
مؤسساتي، عمومي، خاص، عام، داخلي، خارجي.....)

علی األخذ بعین االعتبار الرهانات واحترام قواعد الخاصة ب:القدرة-2
البحث ومعاییر تقییم صالحیة المعلومات.-
.ةامن المعلوماتی-
القدرة علی األخذ عین االعتبار القوانین ومتطلبات االستعمال المهني -3

لتکنولوجیا المعلومات خاصة فیما یلي:
یة.حمایة الحریات الفردیة والجماع-
سریة البیانات.      -حمایة األشخاص.    -
حقوق التألیف. -حمایة القصار.       -

احترام وفرض احترام القانون المستعمل في المؤسسة من منظور تربوي-4
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المجموعة ب : تخص المهارات الالزمة إلدماج تکنولوجیا المعلومات في التطبیق.2.2.5
المهــــارةالمجـــــال

العمل ضمن الشبکات 
باستعمال أدوات 

العمل التعاوني.

القدرة علی البحث ، إنتاج وتقاسم الوثائق، والمعلومات والمصادر األخرى -1
في محیط رقمي.

القدرة علی اإلسهام في مشروع جماعي داخل فریق متخصص، أو ذوي -2
اختصاصات متعددة.

القدرة علی تصمیم مواقف بحثیة عن المعلومات في إطار المشاریع -3
العریضة أو ذات االختصاصات المتعددة.

تصمیم وتحضیر 
محتویات التعلیم 

القدرة علی التعرف علی مواقف التعلم المالئمة الستعمال تکنولوجیا -1
المعلومات.

جیات عامة القدرة علی تصمیم مواقف تعلم وتقییم باستعمال برم-2
وخاصة بالتخصص أو المجال الدراسي أو مستوى التعلیم.

القدرة علی إدماج أدوات التکنولوجیا في موقف تعلیمي، والتعرف علی -3
خیارات بین استعمال الوعاء أو الوسیلة.

القدرة علی تحضیر المصادر المالئمة إلی تنوع الجمهور والمواقف -4
االتصال.البیداغوجیة باحترام قواعد 

البدا في التنفیذ 
البیداغوجي

القدرة علی إدارة المواقف التعلیمیة باستعمال القدرات التي توفرها -1
العمل الجماعي، الفردي أو في مجموعات صغیرة.تکنولوجیا المعلومات:

القدرة علی تسییر التناوب خالل الدرس بین النشطات التي تستعمل -2
ستعملها.التکنولوجیا وتلك التي ال ت

القدرة علی األخذ بعین االعتبار اختالف الطلبة، الصعوبات في استعمال -3
تکنولوجیا المعلومات لتسییر الوقت ونماذج العمل في القاعة أو عن بعد.

القدرة علی استعمال تکنولوجیا المعلومات لمرافقة الطلب أو مجموعة -4
أو البحث عن المعلومات.مالطلبة إلنجاز مشاریعه

القدرة علی المعرف المسبقة لوقوع عطل تقني أو معرفة کیفیة التصدي -5
له.



1،2011ع.،19مج.RIST |مجلة|116

البدا في تنفیذ طرق 
التقییم

القدرة علی التعرف علی المهارات المرجعیة التي تم البدا في استعمالها -1
في موقف تکویني مقترح للطلبة.

القدرة علی االندماج في مسار تقیمي جماعي لمهارات تکنولوجیا -2
معلومات.ال
للطلبة.التقییمیةالقدرة علی استغالل النتائج الناتجة عن البرامج -3

وإن اکتساب هذه المهارات ال یمکن أن یتحقق إال عن طریق التکوین ، وهذا التکوین هو أمر 
في غایة األهمیة بالنسبة لألستاذ لتمکینه من استعمال هذه التکنولوجیا وإدماجها في التعلیم،

حسب المعاییر األوروبیة الغرض قامت المجموعة األوروبیة بتطویر برنامج تکوین مستمرولهذا 
الموحدة خاص باألساتذة ، حیث یهدف هذا التکوین إلی تسهیل عملیة إدماج المعلومات، 
والوسائل، وتکنولوجیا المعلومات في النظم التربویة وفي ممارسات األساتذة. یتم التکوین عن 

المشارکون فیه في شکل مجموعات، ویستفیدون من لقاءات دوریة منظمة من بعد، ویعمل 
یتکون برنامج التکوین من خمسة مواضیع إجباریة ومن طرف المؤسسات الشریکة في التکوین.

عشرة مواضع أخرى اختیاریة، ودراسة کل موضوع ِیؤدي إلی إکساب مهارات معینة.

لمرتبطة بها فهي تتکون من:بالنسبة للمواضیع اإلجباریة والمهارات ا

تکنولوجیا المعلومات في التعلیم والتعلم: القدرة علی التحکم وفهم تکنولوجیا .1
المعلومات والقدرة علی التفکیر حول تأثیراتها في المجتمع وعلی التعلیم.

الحاسوب : القدرة علی تأمین صیانة الحاسوب الشخصي..2

علی استعمال شبکة االنترنت کمصدر البحث واالتصال بواسطة االنترنت: القدرة .3
للمعلومات وکفضاء للنشر بالنسبة لألساتذة والطلبة.

ألدوات النشر الرقمي.البیداغوجياألدوات وممارسة التحریر : القدرة  علی االستعمال .4

تکنولوجیا المعلومات واالبتکارات المدرسیة : القدرة علی استعمال تکنولوجیا المعلومات .5
مدرسي، وفي المصالح الخاصة باألساتذة والطلبة.في التسییر ال

أما بالنسبة للمواضیع االختیاریة والمهارات المرتبطة بها فهي تتکون من:
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الوثائق الشخصیة : القدرة علی إنتاج مصادر بیداغوجیة )mise en page(ترکیب صفحات .1
شخصیة، ومرافقة الطلبة في إنتاج وثائقهم وأعمالهم.

القدرة علی االستعمال البیداغوجي للصور الرقمیة من طرف األساتذة الصورة الرقمیة:.2
والطلبة.

العروض: القدرة علی ابتکار عروض متعددة الوسائط ذات االستعمال البیداغوجي، .3
ومرافقة الطلبة في خلق عروضهم الخاصة.

نشر صفحات الویب : القدرة علی إنتاج صفحات الویب من طرف األساتذة والطلبة..4

): القدرة علی استعمال مجدول وجمیع وظائفه، ومرفقة الطلبة علی tableurمجدول(.5
استعماله.

قواعد معطیات داخلیة: القدرة علی خلق واستعمال قواعد المعطیات في إطار أنشطة .6
التعلیم .

استعمال األدوات الرقمیة للتعلم : القدرة علی کشف المصادر الرقمیة في سیناریوهات .7
وتقییم هذه المصادر.بیداغوجیة، 

تکنولوجیا المعلومات وطرق العمل: القدرة علی تطبیق طرق العمل الجدیدة، وأدوات .8
العمل الجدیدة.

تکنولوجیا المعلومات کأدوات الدعم والتکملة:  القدرة علی استعمال األدوات الرقمیة .9
کتکملة لألدوات التقلیدیة لدعم في احتیاجاتهم التربویة.

الفیدیو: القدرة علی استعمال العاب الفیدیو في أنشطة التعلیم.استعمال العاب.10

خاتمة..6
إن سرعة التطورات التي حصلت في مجال تکنولوجیا المعلومات کان لها األثر العمیق علی 
التعلیم العالي، وأصبح بإمکان األستاذ والطالب استعمال أدوات هذه التکنولوجیا لتحقیق أهداف 

ى علمیة و بیداغوجیة. وإن دخول اإلعالم اآللي وتکنولوجیا المعلومات في مجال التعلیم العالي أد
إلی إعادة النظر في محتوى البرامج، وفي طرق التدریس، وبالفعل نجد أن کثیر من التخصصات 
العلمیة قد شرعت في تغییر برامجها بما یتوافق مع متطلبات المرحلة، ولتستجیب إلی 
احتیاجات المجتمع اآلنیة والمستقبلیة. وقد أدى هذا خالل السنوات األخیرة کذلك إلی تطور 
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یخص  التجهیزات المتوفرة في مؤسسات التعلیم، وأصبح األستاذ ملزم باستعمال ملحوظ فیما
أدوات هذه التکنولوجیا وإدماجها ضمن الممارسات البیداغوجیة. غیر أن هذا االستعمال یتطلب 

مع أدوات هذه التکنولوجیا، هذه المهارات ااکتساب مهارات تساعد علی التعامل والتفاعل إیجابی
لألساتذة بتحضیر، وبث، وجعل في متناول الطلبة محتویات الدروس، وهذا یمکن تعطي الفرصة

اعتباره شرط أساسي لتدعیم استعمال تکنولوجیة المعلومات في التعلیم. و یتطلب توفیر 
تجهیزات إعالمیة لألساتذة، وتوفیر قاعات أو مخابر تفاعلیة لتسهیل عملیة بث محتویات الدروس 

وهذا لن یتحقق إذا لم توفر مؤسسات التعلیم العالي مخطط لتکوین وتثمین تعلم الطلبة.
األساتذة یهدف إلی االستجابة إلی االحتیاجات المحددة بدقة.
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