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ملخص:

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع تأهيل األساتذة اجلدد باجلامعة اجلزائرية بني الواقع واملعمول من خالل برامج التكوين
عن بعد الذي استفاد منه مجيع االساتذة حديثي التوظيف عرب اجلامعات اجلزائرية الذين وظفوا خالل  7652-650وجاء مشروع
التكوين عن بعد كنتيجة الستخدام التطورات التكنولوجية يف املنظومة التعليمية من جهة وحث وزارة التعليم العايل اجلزائرية على تبين
التعليم االلكرتوين مبؤسساهتا من جهة أخرى.
وقد اختذت الدراسة من االساتذة حديثي التوظيف جبامعة قاملة الذين استفادوا من هذا التكوين عينة هلا من خالل إتباع املنهج
الوصفي التحليلي واعتمدت على استمارة االستبيان املفتوح لتجميع البيانات مث توزيعها على عينة قدرت ب 71أستاذ وظفوا جبامعة قاملة
 8ماي  5491ومن أهم النتائج املتوصل هلا استفادة األساتذة اجلدد جبامعة قاملة من برامج التكوين املقدمة هلم عن بعد من خالل معرفة
العديد من الربجميات اليت تساهم يف حترير الدروس وكيفية تقييم الطلبة وانتقاهلم من حماضرة اىل أخرى.وانتهوا بتصميم درس على اخلط
املباشر عرب منصة مودل .لكن على الرغم من معرفة العديد من االساليب احلديثة يف التعليم إال أن ضعف االمكانيات التكنولوجية
بالكليات واألقسام اليت يدرسون هبا تؤول دون تطبيق ما استفادوا منه خالل هذا التكوين يف املنظومة التعليمية  ،كما أن التكوين عن
بعد يعد أول جتربة باجلزائر فكان به العديد من الثغرات واهلفوات سنتطرق هلا باملنت جيب أخذها بعني االعتبار يف التكوينات القادمة.وعليه
اقرتحت الدراسة ضرورة توفري اإلمكانيات التكنولوجية جبامعة قاملة  8ماي 5491واجلامعات اجلزائرية ككل وأيضا اعادة النظر يف منهجية
التكوين وخاصة الوقت املتاح يف اجناز التطبيقات املوجودة بربامج التكوين واخذ بعني االعتبار أن االستاذ حديثي التوظيف ال يتكون عن
بعد فقط وإمنا وهو يدرس ومطالب بإجناز حماضراته واألعمال البيداغوجية املطالب هبا من طرف اإلدارة من جهة واجناز رسالته البحثية من
جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية :مؤسسات التعليم العايل .األستاذ اجلامعي .برامج التكوين.التعليم اإللكرتوين .األساتذة اجلدد جبامعة قاملة

8ماي .5491

1املؤلف املرسل حبيبة عاشوري اإلمييلachouri.habiba@gmail.com :
731

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
4242 : السنة24 : عدد42 :مجلد
Abstract :

This research deals with the rehabilitation of new professors at the University of Algeria between
reality and practice through distance training programs that benefited all newly recruited professors
across Algerian universities who were employed during 2610-2017 and the teletraining project
came as a result of the use of technological developments in the educational system on the one hand
and urged the Algerian Ministry of Higher Education to adopt e-learning in its institutions on the
other hand.
The study was taken from the newly employed professors at The University of Guelma who
benefited from this training sample through the descriptive analytical approach and relied on the
open questionnaire to collect the data and then distributed it to a sample estimated at 25 professors
employed at The University of Guelma 8 May 1945, one of the most important results reached by
the new professors of The University of Guelma from the training programs provided to them
remotely through knowledge of many programs that contribute to the editing of lessons and how to
evaluate students and move from lecture to lecture. Online via the Moodle platform. But despite the
knowledge of many modern methods in education, the weakness of the technological capabilities in
the colleges and departments in which they study comes without applying what they benefited from
during this training in the educational system, as the training remotely is the first experience in
Algeria, it has many gaps and lapses that we will address with the board must be taken into account
in the upcoming trainings. Accordingly, the study suggested the need to provide technological
possibilities at the University of Guelma 8 May 1945 and Algerian universities as a whole, as well
as to review the methodology of training, especially the time available in completing the existing
applications in training programs, taking into account that the newly employed professor is not only
composed remotely, but is studying and demanding the completion of his lectures and pedagogical
works demanded by the administration on the one hand and the completion of his research mission
on the other.
Keywords: Institutions of higher education. Professor. E-learning programs. New professors
at Guelma University, May 8, 1945.

:مقدمة.1

 ما جعل، فهي حجر األساس لتقدم الشعوب، 1إن املستقبل ينتمي إىل الذين يعرفون كيف يتحكمون يف املعرفة
احلاجة إىل التعليم تصبح أولوية من أولويات الدولة والسيما املؤسسات التكوينية والتعليمية وعلى رأسها مؤسسات
 فاألستاذ يف اجلامعة يعد مصدرا،التعليم العايل باعتبارها عقل اجملتمع و املسؤولة عن تنمية أهم ثرواته وهي الثروة البشرية
،ومتكني اجلامعة كمؤسسة علمية أكادميية من إجناز املهمة املوكلة إليها،أساسيا وركيزة مهمة جدا يف قيام الصرح اجلامعي
، بتزويدها مبختلف العلوم واملعارف واملهارات الالزمة،وهي خدمة البحث العلمي وإعداد الكفاءات البشرية املؤهلة
 إذن فمهمة األستاذ هي ذات أمهية بالغة،ولذلك يعمل األستاذ على تلقني الطلبة هذه املعارف بشكل منتظم ومنهجي
 وختريج أفراد مبستوى علمي راق يؤهلهم حلمل راية البحث والتقصي وكذا حتمل تبعات احلياة،يف إعداد الكفاءات
 هلذا جيب على األستاذ اجلامعي أن يكون مزودا باملهارات.املختلفة مبا خيدم مصلحته كفرد ومصلحة اجملتمع بصفة عامة
إذ أنه جيب عليه أن يكون...والقدرات اليت تضمن إىل حد ما التفوق والنجاح يف خمتلف مناحي احلياة الثقافية والفكرية
1

( Blanquet,M.F. S'approprier l'information électronique .BBF. ,n.3,vol.44, (1999) .p8.
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مطلعا ومثقفا ومزودا بكم ال بأس به من الذخرية العلمية واملعرفية ،فهو ليس جمرد مواطن مثقف يتعلم لنفسه فقط ،بل
عليه واجب تلقني مهاراته ومعلوماته إىل الطلبة ،ليكون منهم إطارات املستقبل حاملي مشعل التنمية وتطوير البحث
العلمي.
فمهمة األستاذ اجلامعي احلايل مل تعد تقتصر على إيصال املعلومات النظرية فقط بل أصبح يقوم بدور أكرب وهو
كيفية تكوين جيل جملتمع يتغري ويتطور باستمرار وفقا لطبيعة احتياجات الواقع وتطلعات املستقبل ومواكبته للتطورات
التكنولوجية .ومبا أن اجلامعة اجلزائرية تعد واحدة من بني جامعات العامل اليت تسعى جاهدة لتعزيز البحث العلمي
واملعلومة العلمية والتقنية فهي حباجة إىل مسايرة خمتلف التطورات التقنية واالجتاه حنو التعليم اإللكرتوين .لذا كان البد
على وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وضع برامج تكوينية عن بعد لكافة األساتذة حديثي التوظيف عرب الرتاب
الوطين لعام  7652_7650حسب متطلبات هذا العصر ألجل إنشاء ما يسمى باخللية األساسية للتعليم اإللكرتوين
ومن بينهم األساتذة حديثي التوظيف جبامعة قاملة  8ماي  .5491والتساؤل املطروح :ما مدى استفادة األساتذة
حديثي التوظيف جبامعة قاملة  8ماي  5491من هذا التكوين؟ وهل سيعتمدون على أسلوب التعليم االلكرتوين يف
تدريسهم فيما بعد من خالل التوجه حنو حترير حماضراهتم وإتاحتها عرب املنصات اإللكرتونية وحث طالهبم للعمل عرب

هذه املنصات؟

تساؤالت الدراسة:

أ .ما هي أهم الربامج التكوينية اليت وجهت لألساتذة اجلدد جبامعة قاملة؟
ب .ما هي أهداف التكوين وعالقته باحتياجات وتوقعات املتعلم حاليا؟
ت .ما هي أهم املهارات املكتسبة من هذا التكوين؟
ث .ما هي أهم املعوقات اليت أثرت على سري التكوين؟.
.2أهمية الدراسة :يعد هذا التكوين نافذة يطل من خالهلا األساتذة اجلامعيني حديثي التوظيف على عامل التعليم
باجلامعة ،ليس فقط على جامعة قاملة 8ماي  5491بل على كل اجلامعات املتواجدة عرب الوطن من خالل مواكبة
تطورات بيداغوجيا التعليم ،املدعمة بوسائل االتصال احلديثة وتكنولوجيا نقل املعلومات وإيصال املهارات بأقل جهد
وحنو أكرب قدر ممكن من الفئات املستهدفة بالوحدات التعليمية املقررة.
 .3أهداف الدراسة :تتمثل أهداف يف:

 حماولة التعرف على مدى استفادة األساتذة حديثي التوظيف من التكوين عن بعد خاصة وأهنا أول جتربة باجلزائر اليت
تدعم وحتث على تبين التعليم اإللكرتوين باجلامعة اجلزائرية.
 حماولة الكشف عن ما جاء يف برنامج التكوين عن بعد خاصة فيما يتعلق باألنشطة والتطبيقات اليت كان األساتذة
ينجزوهنا معتمدين يف ذلك على برجميات خمتلفة لتصميم وحترير دروسهم وإتاحتها عرب املنصة االلكرتونية مودل.
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 حما ولة التعرف على أهم املهارات املكتسبة من طرف األساتذة املتكونني من هذا التكوين ومعرفة مدى استعدادهم لتبين
العمل باألسلوب التعليم االلكرتوين يف املنظومة التعليمية بالكليات واألقسام اليت يدرسون هبا.

 حماولة التعرف على أهم العوائق واحلواجز اليت أثرت على سري التكوين.

.9منهجية الدراسة :يعرف املنهج بأنه الطريق الذي يسلكه الباحث من أجل التقصي املنظم للحقائق العلمية 1،ومبا
أن دراستنا هتدف الكشف عن الربامج التكويني ة اليت وجهت لألساتذة اجلدد جبامعة قاملة وأهم مميزاهتا والتحديات اليت
واجهتهم ،فقد ارتأينا أن نستخدم املنهج الوصفي استجابة لطبيعة الدراسة  .ويعرف املنهج الوصفي بأنه " :األسلوب
الذي يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات ،مث مقارنتها وحتليلها وتفسرها للوصول إىل تعميمات مقبولة ".2

 .1مصطلحات الدراسة :تتمثل مصطلحات الدراسة يف:
أ .مؤسسات التعليم العالي :ويعرفها "رامون ماسيا مانسو"" "Ramon Maçia Mansouبأهنا:مؤسسة أو جمموعة

أشخاص جيمعهم نظام و نسق خاصني،تستعمل وسائل و تنسق بني مهام خمتلفة للوصول بطريقة ما إىل معرفة عليا.

3

ب.األستاذ الجامعي :هو " الذي يقوم بتأدية وظيفته األكادميية إذ  %09يقضها بالتحضري املستمر للتدريس و%59
من متابعة ما يستجد يف موضوع ختصصه ونشر أحباثه و %69يف تعلم مهارات جديدة تساهم يف خدمة اجملتمع
4
و%58يف خدمة اجلامعة وحتقيق رسالتها.
ج.برامج التكوين :مفهوم التكوين يعين" :حماولة تغيري سلوك األفراد جيعلهم يستخدمون طرقا وأساليب خمتلفة يف أداء

العمل بشكل خيتلف بعد التكوين" .5وبرامج التكوين تعين جمموعة من األنشطة والتطبيقات املوجهة لألستاذ اجلامعي
املتكون الذي ستساعده فيما بعد يف اجناز عمله وتأهيله ملواكبة اخر التطورات.
د.التعليم اإللكتروني :هو " نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات احلاسوب يف تدعيم نطاقات العملية
التعليمية وتوسيعها من خالل جمموعة من الوسائط ،منها :احلاسوب ،واإلنرتنت،والربامج اإللكرتونية ".

6

 .6الجانب النظري للدراسة:
.1.1التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية وعالقته بتكوين األساتذة الجدد لعام  :6112-6111يف ظل
الرهانات والتحديات اليت باتت تواجه اجلامعة اجلزائرية .أصبح من الضروري االستجابة هلاته التحديات واليت من أبرزها
 )1رشوان ،حسني عبد احلميد أمحد .ميادين علم االجتماع والبحث العلمي .االسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث .5481،ص .566

 )2بدر ،أمحد.أصول البحث العلمي ومناهجه .القاهرة  :املكتبة األكادميية .5440،ص.717

 )3دليو ،فضيل .المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة .قسنطينة :خمرب علم االجتماع واالتصال.7660،ص.24-28

 )4قيلة ،فاروق عبده .أستاذ الجامعة الدور والممارسة (بين الواقع والمأمول) .القاهرة :دار زهراء الشرق.5442،ص.19
 )5علي،السلمي .التدريب اإلداري .القاهرة :املنظمة العربية للعلوم االدارية.5426،ص.518

 )6الزاكي ،أمحد عبد الفتاح .التعليم اإللكتروني ضرورة ملحة في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصال.يوم الزيارة  .7676/65/51متاح
على الرباطhttp://www.ulum.nl/bl28:
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امتالك تكنولوجيا املعلومات واالتصال وهذا قصد ختفيف نقائص التأطري من جهة ،وحتسني نوعية التكوين متاشيا
ومتطلبات ضمان النوعية من جهة أخرى .ومن مث إدخال طرق جديدة للتكوين والتعليم باجلامعة تتضمن يف طياهتا
إجراءات بيداغوجية جديدة خالل مسار التكوين .وهلذا مت "إطالق املشروع الوطين للتعليم اإلليكرتوين باجلامعة ضمن
1
تقرير األولويات والتخطيط لسنة  .7662الذي مت إعداده يف سبتمرب".7660
ف فرض التطور املعريف والتكنولوجي الراهن واملستقبلي ضرورة إحداث تغيريات شاملة وجذرية يف طرائق وأساليب التعليم
والتعلم .مما جعل اجلامعة اجلزائرية تعتمد يف اآلونة األخرية على طريقة التدريس بواسطة املنصات التعليمية اإلليكرتونية"
هذه األخرية عبارة عن أرضيات للتكوين عن بعد قائمة على تكنولوجيا الويب ،وهي مبثابة الساحات اليت يتم بواسطتها
عرض األعمال ومجيع ما خيتص بالتعليم اإلليكرتوين وتشمل املقررات اإلليكرتونية وما حتتويه من نشاطات متكن من
خالهلا حتقيق عملية التعلم باستعمال جمموعة من أدوات االتصال والتواصل".كحل يساهم نوعا ما يف القضاء على
املشاكل املوجودة يف البيئة التقليدية .لذا جاء التكوين عن بعد لألساتذة الذين وظفوا يف مجيع اجلامعات اجلزائرية لعام
 7652- 7650كأول اجراء لتحفيز وحث األستاذ على العمل البيداغوجي عرب هذه املنصات اإللكرتونية من جهة
وتكوين اخللية األساسية للتعليم اإللكرتوين املتمثل يف األساتذة خاصة وأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وظفت يف
مجيع اجملاالت واليت من بينها مؤسسات التعليم العايل.
.6.1منصة التعليم اإلليكتروني ( ) plateforme de formation e-Learningاملنصة اإللكرتونية
هي عبارة عن برنامج أو عدد من الربامج تساعد على تسري التعليم ،والوصول للمحتوى التعليمي عن بعد

 .6.1منصة التعليم االلكتروني مودل : :طورت منصة التعليم مودل من قبل األسرتايل Martin Dougiamas
مارتن دوجيماس وقد كتبت بلغة  PHPو تعمل على قاعدة معطيات  .MySQLعرفت هذه املنصة جناحا عامليا
حيث ترمجت ألزيد من ثالثني لغة إذ ينتشر العديد من املربجمني عرب العامل ويعملون بالتنسيق مع األسرتايل الذي طور
املنصة إلجراء كامل التحديثات وإدخال الوظائف اجلديدة عليها .تشبه واجهة مودل إىل حد بعيد بوابات االنرتنت
وللدخول للمنصة ينبغي حيازة كلمة سر واسم مستعمل .هناك ثالث فئات أو تصنيفات ملستعملي املنصة :مسري
املنصة ،فريق التنشيط واملتعلمني .لكل واحد من هذه األصناف مساحة عمل وأدوات خاصة به .مسري املنصة هو
املسؤول عن تثبيتها وإضافة املقاييس عليها وفتح حسابات لفريق التنشيط واملتعلمني عليها ،كما ميكنه تغيري إعدادات
الواجهة واأللوان املستعملة وغريها .فريق التنشيط هو املسؤول عن إعداد الدروس واالختبارات باستعمال جمموعة من
األدوات متكنه من وضع الدروس على املنصة يف خمتلف النسق (نسق يب.دي.أف ،عرض تقدميي باور بوينت ،فالشيات
 Fichiers Flashوهي ملفات منتجة بربنامج فالش إلضافة تأثريات احلركة على الكائنات ،فيديو و غريها) كما
تتوفر املنصة على األدوات اخلاصة باالتصال كالربيد االلكرتوين والدردشة .يتميز مودل بسهولة االستعمال وباجملانية
 )1مشروع التعليم عن بعد .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي[ .يوم الزيارة{ .]7676/67/72 :املتاح على اخلط} على العنوان:
http://www.mesrs.dz/e-learning/arabe.conference.arab.php
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وبتوفره على األدوات اليت تسمح بالعمل التشاركي1.وقد أصبحت مجيع اجلامعات اجلزائرية تطبيق منصة التعليم
اإللكرتوين مودل أوال ألهنا من املصادر املفتوحة باجملان وأيضا ملا هلا من مميزات وخصائص.
 .6.1خصائص التعليم اإللكتروني بتوظيفه بقطاع التعليم الجامعي:



التباعد بني األستاذ والطالب مقارنة مع النظم التعليم التقليدي " وجها لوجه".
إمكانية تعدد وسائل االتصال بني األستاذ والطالب وقد وفرت التكنولوجيات احلديثة الكثري من األدوات اليت

ميكن استثمارها مثل شبكات التواصل اإلجتماعي ،الربيد اإللكرتوين واملدونات وجموعات النقاش وغريها.
 إثراء الطالب بشكل إجيايب يف خمتلف مراحل العملية التعليمية فهو يف ظل نظام التعليم عن بعد.
2
 حرية املؤسسات التعليمية يف استحداث برامج وأنشطة ومناهج جديدة ملكونات العملية التعليمية.
.7اإلجراءات الميدانية للدراسة :تتمثل إجراءات هذه الدراسة يف:
.1.2حدود الدراسة:
الحدود الجغرافية

جامعة قاملة  8ماي 5491

الحدود البشرية

األساتذة اجلدد الذين توظفوا خالل  7652-7650وتكونوا ملدة عام والبالغ عددهم  71أستاذا

الحدود الزمنية

الوقت املستغرق للدراسة امليدانية والذي دام تقريبا شهرا أكتوبر 7654

الجدول رقم  :11حدود الدراسة
 .6.2عينة الدراسة :اعتمدنا يف موضوع دراستنا على العينة القصدية باعتبار أهنا تتميز بتوفري الوقت واجلهد والدقة يف
النتائج .وتتمثل عينة البحث يف األساتذة اجلدد الذين توظفوا خالل  7652_ 7650والبالغ عددهم  71أستاذ ودامت
مدة تكوينهم عام.
 .6.2أدوات جمع البيانات :إن البحوث العلمية يف كافة مستوياهتا وخمتلف ختصصاهتا حباجة إىل استخدام

جمموعة أو بعض من أدوات حتصيل املعلومات يف سبيل توظيفها داخل منت البحوث.3متثلت األداة الرئيسية يف مجع
املعلومات والبيانات للدراسة امليدانية يف االستبيان المفتوح " فهو منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد هبدف
احلصول على بيانات معينة" ،4وهذا لرتك اجملال أمام عينة الدراسة بتوضيح أهم املهارات املكتسبة ومدى االستفادة من هذا

1

) forum tutorat université mentouri-costantine.]visite le :03/02/2020[.}en ligne{ disponible
sur :http://www.umc.edu.dz/forum/viewtopic

 )2عبد العاطي ،حسن ،أبو خطوة ،السيد .التعليم اإللكتروني الرقمي :النظرية ،التصميم ،االنتاج .االسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة
للنشر.7664،ص.71

 )3بطوش ،كمال..سلوك الباحثين حيال المعلومات العلمية والتقنية داخل المكتبة الجامعية الجزائرية  :دراسة ميدانية بجامعات وهران.
اجلزائر وقسنطينة  .رسالة دكتوراه:علم املكتبات .قسنطينة  .7661 ،ص.11
 )4أبو شنب ،مجال حممد .أصول الفكر والبحث العلمي.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.7667،ص.501
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التكوين مع تبيان أهم املشاكل اليت واجهتهم خالل التكوين.وعموما يتكون االستبيان من أربع حماور كل حمور يضم 61
أسئلة مفتوحة.
.8نتائج الدراسة الميدانية :وتتمثل فيما يلي
 .1.1عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول :ما هي أهم برامج التكوين التي وجهت لألساتذة الجدد؟
برامج التكوين :قامت جامعة اإلخوة منتوري –قسنطينة  -5لفائدة األساتذة حديثي التوظيف بتوفري منصة تضم أربعة
ورشات موجهة إىل مجيع األساتذة حديثي التوظيف خالل  7652-7650عرب جامعات الوطن .واليت من بينها

األساتذة اجلدد جلامعة قاملة  8ماي ( 5491وهذا أكدته أفراد العينة بالنسبة  )%566واليت تتضمن جمموعة من
التطبيقات اليت تساهم يف اكتساب العديد من اخلربات يف جمال التعليم عن بعد .ونعرض لكم الورشات واألنشطة
التعليمية اخلاص مبحتوى التكوين املقرر :
أ /الورشة األولى:C2 Iتعترب تسمية هذه الورشة اختصار لكلمة certificat informatique et internet
شهادة اإلعالم اآليل واالنرتنت حيث يهدف التكوين من خالهلا إىل اكتساب مهارات تقنية تساعد االستاذ الباحث
حديثي التوظيف على ممارسة فن التعليم مبهارة وبتقنيات متطورة ،ومن األهداف املسطرة واحملققة من خالل هذه الورشة
نذكر ما يلي:
تعلم استخدام نظام التعليم عن بعد (املوودل) بصفة طالب.
استخدام اخلرائط الذهنية.
تنظيم الدرس.
إنتاج السندات البيداغوجية اعتمادا على طرق نشر متنوعة.
توليد صيغ متنوعة للسندات البيداغوجية (ورقية ،رقمية ،سكورم).
وميكننا القول أن من خالل هذه الورشة :تعمل على التحكم يف استخدام نظام التعليم عن بعد من خالل منصة موودل
) ، (moodleاستخدام اخلرائط الذهنية لتنظيم الدروس ،إضافة إىل القدرة على حترير أشكال خمتلفة للدعائم
البيداغوجية (.)Papier, Web, SCORM
ولتحقيق ذلك تضمنت هذه الورشة أربعة ( )9تطبيقات لإلجناز وهي:
التطبيق رقم  :11نظام منصة التعليم االلكتروني الموودل للطلبة :حول نظام التعليم عن بعد واملعنون بـ " moodle
 :"pour les étudiantsويهدف إىل حتقيق جمموعة من املهارات لدى املتكون منها :تعديل البيانات الشخصية

للحساب ) ، (profilحتميل خمتلف املوارد املتاحة ،املشاركة يف املنتديات وغرف الدردشة ،استخدام الرسائل وإيداع
الواجبات .ومن خالله متكن االساتذة من حتقيق املهارات التالية:
 oإجراء تعديالت على املعلومات الشخصية.
 oحتميل املوارد التدعيمية للتطبيق.
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 oتعلم كيفية وضع الواجبات واألعمال املنجزة.
 oاملشاركة يف املنتدى والدردشة مع األصدقاء.
 oاستخدام الرسائل واالتصال مع الزمالء.
التطبيق رقم  :16الخرائط الذهنية .ويهدف إىل :التعرف على مفهوم اخلرائط الذهنية ،إضافة إىل استعمال برنامج )(vue
يف تصميم اخلريطة الذهنية للدرس لتبسيط املفاهيم املتعلقة به (الدرس) .من خالله متكن االستاذ من حتقيق ما يلي:

 التعرف على مفهوم اخلريطة الذهنية.
 تعلم استعمال برجمية ()vueلتصوير ورسم اخلريطة الذهنية .
 وضع خريطة ذهنية لدرس معني.
التطبيق رقم 16استخدام برمجية أوبال ( )opaleمستوى مبتدئ من خالل هذا التطبيق تعلم االستاذ جمموعة من
املهارات تتعلق باستخدام برجمية أوبال يف شكله البسيط دون تدعيمه باملوارد البيداغوجية املختلفة ،وأيضا معرفة
أساسيات نشر مواد تعليمية بواسطة برنامج أوبال ،إضافة إىل االعتماد على هذا الربنامج يف إجناز الدرس؛ إضافة إىل
التفاعل والدردشة ،ليتم يف األخري إيداع العمل املنجز يف املنطقة املخصصة لذلك وفق تقسيم اجلامعات .ومن املهارات
املكتسبة نذكر منها:
تعلم كيفية حتميل برجمية أوبال وتثبيتها على حاسوبنا الشخصي.
التعرف على الوظائف القاعدية للربجمية أوبال مع التحرير لألنشطة التعليمية.
إعادة انتاج درس باستخدام برجمية أوبال.
توليد الصيغتني الرقمية والورقية.
التطبيق رقم  :16استخدام برمجية أوبال مستوى متقدم ،"Opale niveau avancé" :حيث يكون األستاذ قادرا

على التحرير أوبال ذو املستوى املتقدم من حيث التحرير وتدعيم العمل بسندات بيداغوجية متنوعة نذكر منها:
 إنتاج وحترير وثيقة بيداغوجية باستخدام برنامج أوبال.

 تعلم إدخال السندات التدعيمية للعمل مثل :املعادالت والصيغ الرياضية ،اجلداول اإلحصائية التوثيق البيبليوغرايف،
الفيديوهات ،الصور والعروض ،امللحقات.

 النشر باستخدام العرض البياين.

 حترير شكل .SCORMأي يهدف هذا التطبيق إىل تدعيم العمل بإدراج سندات متنوعة،وتوثيقه ونشره بصيغ
خمتلفة،وبذلك اكتساب مهارات مهمة جدا يف ممارسة التعليم عن بعد.اضافة إىل اثراء التعامل من خالل جمموعات
النقاش واملنتديات مث ايداع العمل املنجز.
ب /الورشة الثانية :حتت عنوان ) :(CCEH-S3تعترب تسمية هذه الورشة اختصار للجملة:
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Conception d'un cours pour un enseignement hybrideوتعين تصميم درس

موجه للتعليم عن بعد ولذلك فمحتوى هذه الورشة يعد من األمهية مبكان إذ مكنتنا مجيعا من الولوج إىل بيداغوجيا
التعليم عن بعد عن طريق توضيح أسس بناء درس تعليمي على اخلط .حبيث هتدف إىل هيكلة وبناء الدرس على اخلط،
وحتديد وفهم الفروقات بني املقاربة بالكفاءات واملقاربة باألهداف ،إضافة إىل التعرف على أساسيات املعاجلة وتصميم
أنشطة التعلم..اخل .كما تدعوا تطبيقات هذه الورشة إىل ضرورة تطبيق نظام املقاربة بالكفاءات يف تصميم الدرس مما
يستلزم التمييز بني التعليم عن طريق األهداف وهو مسة النظام التعليمي الكالسيكي والتعليم بالكفاءات هو مسة النظام
اجلديد املتطور ل.م.د .الذي طبقته معظم الدول ااملتقدمة منذ عقود .ومن األهداف اليت تسعى هذه الورشة لتحقيقها،
ما يلي:

 إتقان البناء البيداغوجي لدرس على اخلط.
 التعرف على مكونات درس على اخلط.
 حترير أهداف الدرس.

 فهم وإدراك الفرق بني نظام املقاربة بالكفاءات ونظام املقاربة باألهداف.
 التعرف على مبدأ املعاجلة البيداغوجية.
 تصميم األنشطة التعليمية.ولقد تضمنت هذه الورشة ( )1تطبيقات لإلجناز متثلت فيما يلي:
التطبيق رقم  :11العصف الذهني ( :)Remue-méningesيسعى هذا التطبيق إىل خلق فضاء إلثراء النقاش والتحاور
بني األساتذة (حديثي التوظيف) املسجلني يف هذه املنصة من خالل طرح آرائهم وأفكارهم وتصوراهتم حول خمتلف
املواضيع اليت ختص هذا التكوين ،إضافة إىل عرض خمتلف املمارسات والتطبيقات ووجهات النظر التعليمية .جاء هذا
التطبيق لتحقيق ما يلي:

 استخدام تقنيات التفكري.

 إبداع مؤسس على طرح األفكار وتداوهلا.
 النظر يف اقرتاحات األعضاء وإثراء النقاش حوهلا.
 طرح مواضيع جادة هلا عالقة مع حميط العمل يف اجلامعة.
التطبيق رقم lecture de la présentation structure pédagogique d’un cours en :16
ligne et Réalisation d’un quiz

أي قراءة عرض وتقديم بناء " الهيكل التعليمي لدرس على الخط " و انجاز اختبار (  :)Quizوذلك من أجل
اكتساب العديد من املعارف ،إضافة إىل تقييم هذه األخرية من خالل القيام باختبار (  .)Quizوقد مت اكتساب

العديد من املهارات أيضا فيما يتعلق بالفرق بني املقاربة بالكفاءات واملقاربة باألهداف .ومن األهداف احملققة من خالل
إجناز هذا التطبيق ما يلي:

 التعرف على وضعية االنطالق :التقومي التشخيصي.
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 التعرف على سري التعليمات :الوحدات واألنشطة التعليمية.
 الوضعية اخلتامية :التقومي التحصيلي.
 إدراك الفرق بني املقاربة بالكفاءات واملقاربة باألهداف.
التطبيق رقم  :16تحضير شبكة لتقييم الدرس على الخط :واليت مت خالهلا تقسيم األساتذة إىل جمموعات،حيث تقوم كل
جمموعة بإعداد شبكة لتقييم درس على اخلط ،كما مت تعيني وصي لكل جمموعة للقيام بعملية التوجيه وتقدمي االستشارات
الالزمة ،وقد متت هذه العملية بني خمتلف املتكونني يف كل فوج عن بعد ،إضافة إىل خلق فضاء للتواصل والدردشة.
التطبيق رقم  :16تطوير (تحسين) الدرس الذي تم انجازه في الورشة األولى :ومن خالله يكون املتكون قادرا على استغالل
املعارف املكتسبة خالل هذه الورشة ،وذلك من أجل تطوير الدرس الذي يقوم بإعداده .ويف هذا الصدد مت استخدام
برنامج ( )Opaleالذي مينح إمكانية تنظيم وإدراج :نص ،صور ،فيديو ،اختبارات ،مراجع...اخل مث إتاحة هذا العمل
على مستوى املنصة.
التطبيق رقم :10انجاز مخطط درس :يهدف إىل كيفية اعداد واجناز خمطط للدرس الذي يتم إيداعه على مستوى أرضية
موودل ،انطالقا من النموذج املقدم (.) canaves plan de coursمالحظة :يستكمل عناصر خمطط الدرس

الحقا ضمن الورشات القادمة.

ج /الورشة الثالثة :حتت عنوان  : (MCFEH-S3)1أي منهجية تصميم درس موجه للتعليم عن بعد ( منصة
التعليم االلكتروني مودل) واليت هتدف إىل:

 توليد صيغة سكورم املوجه للموودل.

 استعمال التطبيق قصري-كل املقاسات
 استثمار منصة املوودل مثل إضافة الكتل والرزنامة..

 إتقان منط املصمم يف املوودل :استخدام منط التحرير..
 تتبع خطوات تصميم درس على اخلط.
 اكتشاف منصة مودل ( :)moodleاألقسام الوظيفية ( ، )Blocرزنامة (.)calendrier
 التحكم يف طرق التحرير وإدراج موارد على مستوى املنصة كامللفات وامللصقات والصفحات...
 اضافة إىل ادراج النشاطات واالختبارات :منتديات ،غرف الدردشة ،واجبات...
الورشة مقسمة لتطبيقني:

) Belhani , Ahmed. Formation aux TICE et pratiques pédagogiques au profit des

1

enseignements universitaires nouvellement recrutés. Guide des activités d’apprentissage
atlier 03.mars 2017.p34
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األسبوع األول :قراءة العرض وانجاز االختبار (  :)Quizويهدف إىل اكتساب العديد من املعارف مث اختبارها من خالل
إجراء اختبار .Quiz
األسبوع  -6األسبوع  :0انجاز التطبيقات التي يحتويها الدليل المتوفر ضمن هذه الورشة:

ومن خالهلا يكون األستاذ قادرا على:
 التعرف على األقسام الوظيفية ( ،)blocsتعيني مساحته الشخصية.

 إدراج فضاءات للتواصل وإضافة مصادر للتحميل ،وإضافة اختبارات.
 إعداد الدرس واستعادته ونشره.
د /الورشة الرابعة:(SP-S3) :هتدف هذه الورشة إىل:
 تصميم سيناريو التعلم ،إضافة إىل إدراك وفهم وظائف الوصي على اخلط ،كما هتدف إىل فهم خمتلف مناهج البيداغوجيا
النشطة والتحكم يف خمتلف أشكال التقييم.
 وضع خمطط للتعليمات مع إدراك مهام املتابع أو الوصي على اخلط.
 اتقان الصيغ املختلفة للتقومي وفهم الصيغ املختلفة للبيداغوجيا النشطة.
هذه الورشة تضم تطبيقني ،إضافة إىل العديد من املواضيع.
التطبيق  :1ردود األفعال :اهلدف هو وصف التجربة مع خمتلف القائمني على عملية الوصاية (الوصي  )tuteurطيلة
فرتة التكوين عن بعد " "TICE et pratiques pédagogiquesمن خالل املنصة ،وذلك بغرض حتسني

التكوين ليحقق أهدافه املرجوة بشكل أفضل مستقبال.
وما ميكننا قوله أن التطبيق هو فضاء يتعلق بالتجربة املعاشة مع الوصي ،حبيث يديل كل مرتبص بأفكاره لتعرض على
النقاش واإلثراء  ،مع إغفال األمساء وهي طريقة ممتازة لتحسني أداء األوصياء و املتابعيني عرب توجيه انتقادات إجيابية
وليس أحكاما وتثمني أعماهلم وتقدير جهودهم وبالتايل فالفضاء حتسيين وتشجيعي للعمل؛ وميكن القول أنه من خالله
يتم طرح أفكار إبداعية تتعلق مبمارسة فن التعليم.
الموضوع  :1سيناريو التدريس :يهدف إىل معرفة طرق املرافقة والدعم ،التحكم يف قواعد إدارة وتشكيل اجملموعات،
تنظيم التفاعالت.

ويف األخري قمنا بإجراء اختبار حول هذا املوضوع (سيناريو التدريس) لتعزيز فهم املهام املطلوبة.
الموضوع  :6التقييم :يتناول هذا املوضوع مسألة التقييم وضرورة تفعيله وفقا ملعايري حمددة حىت تتم بشفافية مطلقة

وتؤدي إىل نتائج منطقية حترتم فيها الفروق الفردية بني الطلبة وتثمن جهودهم ،لذلك البد من اعتماد معايري واضحة ال
تقبل التأويل يف عملية التقييم .اهلدف من طرح هذا املوضوع إدراك معايري التقييم وجودته.
وأخريا إنشاء جدول املواصفات ( )table de spécificationمع خلق فضاء للتحاور والدردشة حول املوضوع -
كما هو عليه احلال يف خمتلف التطبيقات-
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الموضوع  :6مناهج التدريس :تركز على تصنيف طرق التدريس ألن مع تطور بيداغوجيا التدريس أصبح على األستاذ

أن مييز ويتعلم عدة طرق تعتمد على التفاعل يف عملية اإللقاء والتلقي أو التكوين والتكون ولذلك البد من الرتكيز على
اخلطاب والفعل وعدم التفريق بينهما لكن باستخدام طرق تتوافق مع كل منط.ومن الطرق املعتمدة نذكر :التفسري،
التساؤالت ،الربهان ،النشاط ....وهي تنطبق على الفعل كما على اخلطاب كما أهنا تقوم على التشارك املستمر بني
االستاذ وجمموعات الطلبة.إضافة إىل التعرف على خمتلف مناهج البيداغوجيا النشطة.
الموضوع  :6المرافقة والدعم :يهدف إىل التعرف على آليات عمل أو سري عملية الوصاية ( )tutoratإضافة إىل

معرفة خمتلف وظائف الوصيني ( )tuteursعلى اخلط (عرب اإلنرتنت) يف هذا التكوين عن بعد.
فاملرافقة تعين يف أبسط معانيها مرافقة الطالب ومتابعته يف مجيع األنشطة املقرتحة سواء يف القسم أو عن بعد ومع تطور

تكنولوجيات االعالم واالتصال أصبحت الوصاية البيداغوجية عن بعد أمر ضروري ملتابعة تعليم الطلبة وتقييمهم وضمان
ترسيخ املهارات والكفاءات املقدمة مع تقوميها والوقوف على سريورة توجيه الطلبة وتكوينهم.
الموضوع  0و  1و :2البيداغوجيا النشطة ،التربص وخارطة الطريق ( )feuille de routeوالحقيبة
التعليمية :وذلك من خالل اتاحة وتوفري موارد حول املواضيع السابقة .إضافة إىل إتاحة فضاء للتحاور وإثراء النقاش
حوهلا .وأخريا القيام بإعداد احلقيبة التعليمية ( ،)portfolioوذلك من خالل اتباع خمتلف اخلطوات املوضحة يف املورد
املتاح خالل هذه الورشة مع األخذ بعني االعتبار ملختلف النصائح املوضحة ضمن أسبوع الرقمية ( semaine
.)numériqueحيث قاموا بتحضري احلقيبة التعليمية اخلاصة بكل أستاذ واليت تتضمن رصد ملختلف األعمال
والتطبيقات واملهارات املكتسبة طيلة مسارهم التكويين ،إضافة إىل تقدمي آراء ورؤى مستقبلية.
وقد مت هذا التكوين يف أجواء مميزة من حيث املرافقة البيداغوجية والتقنية إذ أشرف عليه خنبة من األساتذة املتميزين يف
جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وذوي اخلربة العميقة يف فن التدريس اجلامعي خربة اكتسبوها من سنوات عديدة من
العمل يف هذا اجملال ،ومبناسبة احلديث عن املرافقة البيداغوجية والتقنية املمتازة حتدثوا عن التسهيالت اإلدارية املتاحة
إلجناح هذا التكوين من الناحية اإلدارية مت تنظيم التكوين.
 .6.1عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني :ما هي أهداف التكوين وعالقته باحتياجات وتوقعات المتعلم؟ :أكد

أفراد العينة بنسبة %00أن هذا التكوين هدف إىل تقدمي العديد من املعارف فيما يتعلق مبهارات التعليم االلكرتوين
وإعداد الدروس على اخلط ( استخدام برنامج  Opaleو  ،Vueوحترير النصوص وتدعيمها بصور ،فيديوهات،
مراجع ،روابط ...اخل) ،وإتاحة التفاعل بني املكونني والوصيني والطلبة (األساتذة حديثي التكوين) من جهة ،وبني الطلبة
يف حد ذاهتم ،وهو ما مت حتقيقه على اعتبار أهنم كانوا بأمس احلاجة إىل تعزيز كفاءاهتم واكتساب خربة يف جمال التدريس
عن بعد يف حماولة جادة للرفع من مستوى التعليم يف اجلامعة اجلزائرية ،وعدم االكتفاء بساعات العمل احملددة لذلك ،بل
ميتد التواصل والنقاش واحلوار إىل الفضاء االلكرتوين.
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فيما يتعلق بأهداف التكوين حول تعزيز العمل اجلماعي فقد أكد لنا بنسبة  %96من أفراد العينة ،أهنم صراحة مل
يلمسوا ذلك يف أغلب مراحل العملية التكوينية  ،حيث مل يالحظ جدية املتكونني يف العمل منذ البداية ،إضافة إىل
معاناة الكثري منهم من مشكل عدم توفر االنرتنت أو انقطاعها املستمر ،وبذلك تأخر الرد والتواصل وإثراء النقاش حول
خمتلف املواضيع ،وهو ما متنوا تداركه وحماولة معاجلته مستقبال.
 .6.1عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث :ما هي المهارات المكتسبة لألساتذة من جراء هذا التكوين؟.جل
أفراد العينة أكدت لنا أنه قد مت اكتساب كفاءات عديدة منها استعمال الربامج التحريرية املساعدة على حترير الدروس
وتدعيمها باستخدام اخلرائط الذهنية واستعمال االختبارات املتنوعة لكل درس،كما أن هذا التكوين ساعدهم كثريا يف
تعلم بعض التقنيات احلديثة املتعلقة بالتدريس عن بعد وضرورة تطبيق املقاربة بالكفاءات كنظام أمثل يف توصيل املعلومة
وتوجيه الطلبة وتكوينهم وخترجيهم إطارات خلدمة اجملتمع واألمة.
وبالنسبة لتجربتهم فيما يتعلق بالتكوين عن بعد الذي قاموا به عرب منصة جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ،5فيمكن
حصر أمهية هذه التجربة وتلخيصها فيما يلي:
 تعترب فكرة أرضية التعليم عن بعد فكرة جيدة باعتبارها أول جتربة يف قطاع التعليم العايل باجلزائر لتكوين األساتذة اجلدد.
 إجياد بيئة تعليمية تفاعلية بني عناصر النظام التعليمي من خالل وسائط الكرتونية ناقلة بأكثر من اجتاه بغض النظر عن
كيفية حتديد البيئة ومتغرياهتا.
 اكتساب مهارات ضرورية للتعامل مع استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية.
 توفر مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة ،مما يساعد على تقليل الفروق الفردية بني املتدربني.
 استخدام الدورات املفتوحة .MOOC
 العمل على ترقية وحتسني املستوى األكادميي للمتكون (األستاذ حديث التوظيف) من خمتلف املستويات ،من خالل
تشجيعهم على مواصلة التعلم وحل األنشطة مع إمكانية التعديل فيها ،وهو ما يدل على املرونة يف التعامل وجيعل املتعلم
يكتسب خربة أكرب.
 دعم املواد العلمية وإثراء االسرتاتيجيات اإللكرتونية التفاعلية التعليمية مبا خيدم الطالب واألستاذ.
 اكتساب مهارات التعلم الذايت والتعلم املستمر ،كما يدعم مبدأ التعلم التعاوين.
 القدرة على التفاعل وإثراء النقاش مع اآلخرين إلكرتونيا ،وهو ما يساهم يف حتقيق االستفادة القصوى من خالل تبادل
اخلربات واملعارف ،إضافة إىل االستفادة من كل اإلرشادات والتوجيهات اليت قدمها املؤطرون ( )testeursوكل القائمني
على هذه املنصة.
* .6.1عرض ومناقشة نتائج التساؤل الرابع :ما هي المعوقات التي أثرت على سير التكوين؟ رغم أمهية هذا
التكوين ،واجلهود املبذولة إلجناحه ،إال أن هذه التجربة ال ختلو من بعض النقائص (نقاط الضعف) ،خاصة وأهنا تعد أول
جتربة يف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر لتكوين األساتذة اجلدد ،وفيما يلي ميكن إجياز بعض النقاط ،واليت نراها تشكل
نقصا ،وبالتايل تسليط الضوء عليها ملعاجلتها وجتاوزها يف املستقبل (وهذا ما أكده أفراد العينة بنسبة :)%81
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ضيق الوقت خاصة يف ظل ظروف عمل األستاذ واملهام البيداغوجية املوكلة إليه يف جامعته،ضف إىل ذلك بعض
العراقيل اليت تقف أمامه حيث حالت دون استكمال اجناز بعض النشاطات يف الوقت املناسب ،واليت تتعلق بظروفه
العائلية.
تكثيف الربامج والذي ال يتماشى مع خصوصية التكوين،حيث أن بعض التطبيقات (األنشطة) اليت تتضمنها
بعض الورشات تتطلب وقتا وتفرغا من املتكون لقراءهتا نظرا لتوفرها على ملفات عديدة.
ضعف اإلنرتنت واالنقطاع املستمر هلا؛ خاصة وأن التطبيقات والنشاطات املقدمة حمددة بوقت معني.
عدم إعطائهم أي فكرة عن معايري التقييم منذ بداية هذا التكوين ،وهو ما جعل العديد من األساتذة ال يولونه
أية أمهية ،وهو ما اتضح من خالل اخنفاض نسب املشاركة (خاصة يف بداية هذا التكوين) ،إضافة إىل قلة التفاعل عرب
فضاءات التواصل االجتماعي باملنصة.
*خاتمة :من الناحية العلمية فإنه جيب علينا بعد قيامنا بأي حتليل لوضعية ما من خالل حتديد نقاط القوة (اإلجيابيات)

ونقاط الضعف (السلبيات)  ،أن نقدم جمموعة من االقرتاحات لتعزيز نقاط القوة وتدارك السلبيات وحماولة جتاوزها
مستقبال.ويف هذا الشأن نقرتح بعض اآلراء واألفكار ال يت ميكن أن تساهم يف تطوير هذه العملية التكوينية وتعميم فائدهتا

على اجلميع .يف النقاط التالية:
 التنويع يف استخدام أكثر لربجميات تصميم الدروس مثل composer / forum page :على اعتبار أهنا أكثر
سهولة ومرونة يف العمل ،وليس إجبارية العمل بالربجميات املتاحة يف هذه املنصة (.)opale, vue
 ضرورة مركزية التعليم عن بعد ،أي قيام كل جامعة باإلشراف على تكوين أساتذهتا اجلدد لتخفيف العبء عن جامعة
اإلخوة منتوري – قسنطينة  ، -5ولتعم الفائدة على اجلميع ،إضافة إىل سهولة التواصل مع القائمني على املنصة يف حال
وجود أي صعوبات أو مشاكل تقنية على اعتبار أن العدد سيكون قليال.
 ضرورة توفري خمتصني على مستوى كل جامعة لتقدمي الشروحات الالزمة ،خاصة وأن بعض مراحل اجناز التطبيقات كانت
تبدو معقدة يف البداية.
 القيام بإجراء لقاءات مباشرة يف بداية التكوين عن بعد – املقبل  -لشرح طريقة الولوج للمنصة وأمهية هذا التكوين،
وطرق التقييم اليت سيتم إتباعها ،وذلك لتحفيز األساتذة (اجلدد) على املشاركة الفعالة لتحقيق االستفادة القصوى وإجناح
هذا التكوين.
 ضرورة اختيار الوقت املناسب إلجراء هذا التكوين حىت ال يبقى األساتذة يرونه عبئا مضاف إليهم،وذلك بالتنسيق مع
خمتلف األقسام والكليات بكل جامعة.
 تعميم هذه التجربة على كل األساتذة حىت القدامى،خاصة وأن العديد منهم ال جييد أجبديات تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ،وذلك لتحفيزهم على مواكبة خمتلف التطورات التكنولوجية احلاصلة.
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 حماولة تعميم فكرة التعليم االلكرتوين على الطلبة ،ويف هذا املقام أقرتح أن يتم دمج ذلك يف املقررات الدراسية أوال ،ألن
كل الربجميات املعتمدة تفوق مستوى الطلبة ،إضافة إىل إشكالية اعتماد اللغة الفرنسية لدى العديد منهم ،وعليه يفضل
هتيئتهم لذلك.
 إن مزاولة التعليم عن بعد يعترب مواكبة لتطورات التكنولوجيا يسمح للطالب مبزاولة تعليمه من بيته ويتيح له إمكانية تقليل
اجلهد واملصاريف والوقت من جهة ومن جهة أخرى يتيح لالقتصاد الوطين اختزال النفقات وترشيدها خبصوص اإليواء
والنقل واإلطعام مما يوفر ميزانيات كبرية تصرف على التعليم احلضوري يف شىت اجلامعات الوطنية ،ومن نواحي أخرى يتيح
التعليم عن بعد للعاملني واملوظفني إمكانية مواصلة الدراسة دون التغيب عن وظائفهم وهو تسهيل يقدم هلذه الفئات
الطموحة اليت تسعى لتحسني كفاءاهتا ومهاراهتا املختلفة و تتضح آفاق التعليم عن بعد في وطننا إذا تحقق ما يلي:
 oأوال التكوين المستمر لألساتذة على تقنيات التعليم عن بعد :البد من استمرارية عملية تكوين األساتذة
على تكنولوجيات االعالم واالتصال باعتبارها تطورات مستمرة وكذلك تكوينهم على تقنيات التعليم عن بعد ،وهذا
ليس فقط لألساتذة حديثي التوظيف وإمنا كذلك لألساتذة من ذوي اخلربة الذين مل يسبق هلم ممارسة التعليم عن بعد،
إن هذا التكوين من األفضل أن ال حيد د مبدة زمنية معينة فليكن مفتوح ودوري ومستمر حىت ترتسخ املهارات واخلربات
اليت يتعلمها األستاذ وتكون قابلة للتطوير واالستثمار ،ويف هذا الصدد نذكر جتربة قطاع الرتبية اليت تعتمد على التكوين
املستمر لألستاذ غري احملدد زمنيا وإمنا يكون وفقا لربنامج وزاري كل سنة تنظم فيه تكوينات لفائدة األساتذة وهذا ما
حيتاجه قطاع التعليم العايل البد من التكوين املستمر لألستاذ حىت يتمكن من اكتساب مهارات واسعة يف جمال التعليم
عن بعد.
 oثانيا تكوين الطلبة :ويعين توفري الفرص للطلبة لتعلم تقنيات استغالل األرضيات والتفاعل مع الدروس عن بعد

وإجناز الواجبات املختلفة ،إذ ال ميكن أن ننتظر من الطالب التفاعل مع منصة تعليمية وهو ال يدري كيف يتجول فيها
وال أن يستفيد من حمتوياهتا املختلفة ،لذلك فالطالب هو اآلخر حباجة إىل أيام تكوينية يستفيد منها لفهم ومواكبة
تكنولوجيا التعليم عن بعد.
 oثالثا إنشاء خاليا متابعة على مستوى كل تخصص :هذا اإلجراء من شأنه أن حيسن من إجناز الدروس

اخلاصة بالتعليم عن بعد ،فوجود خلية أساتذة على مستوى كل ختصص يعين وجود متابعة لوترية إجناز الدروس وحملتواها
وملدى فاعليتها يف إطار التعليم عن بعد ،مما يؤدي إىل جودة التعليم عن بعد وهو املطلوب من االستاذ.
 oرابعا التنسيق المحلي :ونعين به إلزامية وجود لقاءات دورية بني أساتذة املادة الواحدة للتباحث يف حمتوى املادة

وبعض املشاكل النامجة عن سوء حتقق املهارات واألهداف وحبث احللول ويكون العمل بذلك عمل مشرتك يساهم يف
تقليل النقائص إىل حد بعيد ،خصوصا مبزاوجة اخلربات ودمج القدرات الفردية خلدمة مادة أو مقياس معني ،وميكن
للمجموعة تسجيل ومتابعة تطورات تدريس املادة من سنة إىل أخرى ،وتطويرها وتزويدها بأ حدث املعارف واملهارات
املكتشفة على املستوى الوطين والعاملي وهنا تأيت مثرة التنسيق.
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 oخامسا التنسيق الوطني :وهو أمر ضروري لالستفادة من خربات الزمالء يف جامعات الوطن املختلفة وأقرتح أن

يكون هذا التنسيق رقميا وعرب ممثل عن كل جامعة لتسهيل عملية التواصل ولتسهيل التنسيق أيضا إذ كلما قل العدد

كان التنسيق حسنا وله فاعلية ،والفائدة من التنسيق الوطين هو متكني االستاذ من مواكبة التطورات وحل املشاكل
املرتبطة بالتعليم عن بعد خصوصا قضية التواصل مع الطالب وحتقيق الكفاءات واألهداف ومعاجلة لنقائص النامجة عن
ذلك.ذ
 oسادسا تشكيل أرشيف رقمي للدروس :يتيح التعليم عن بعد إمكانية بناء أرشيف وطين للدروس ملختلف

التخصصات واملواد مما يسمح ببناء مكتبة ضخمة تتضمن الدروس والتقوميات املختلفة ،وملا نصل إىل هذا املستوى من
الرقمنة ميكن أن نباشر التعليم عن بعد يف ما يسمى باجلامعات الرقمية.
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