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 :ملخص

�التعليمية��������� �ا�نظومة �تأثر �مدى �تبيان �إ�ى �البحثية �الورقة �هذه %$دف

�ا�نظومة� �تفعيل �(ي �.خ,+ة �هذه �مساهمة �وكيفية �6ن5+نت، باستخدامات

�تاي@ندا،�حيث�أهتم�الباحث,ن�ال5+بوي,ن� �بتحس,ن�طرق�التعليمية�(ي �تاي@ند�ا (ي

�البنية�التعليمية،�وكان�الحاسب��Eي�و6ن5+نت�خاصة� ووسائل�ال�OPتقوم�علK$ا

الوسائط�ا�تعددة�من�أنجح�الوسائل�(ي�الحصول�عVى�الجودة�العلمية�ال�OPتS+ي�

�ال5+ك,_�عVى�خلق�تفاعلية�ب,ن�ا�علم�وا�تعلم�لجذب� ا�نظومة�التعليمية،�و�كذا

�الطل �عVى�اهتمام �الورقة �تركز�هذه �ومنه �والخc+ات، �تبادل�Eراء �عVى �وحf$م بة

البناء�ا�فاهيمO،�وفوائد�التعليم�عن�بعد،�وع@قة�ب,ن�ث@ثية�6ن5+نت�والوسائط�

�(ي� �الفاعلة �.طراف �تلعبه �الذي �دور �إ�ى �إضافة �بعد، �عن �والتعليم ا�تعددة

ي�تاي@ند،�حيث�راجت�التعليم�عن�بعد،�ومنه�عرض�ممارسة�التعليم�عن�بعد�(

�كفاءات�متنوعة،� �عVى �فرص�لط@ب�للحصول �وخلقت�أيضا �فيه، �.خ,+ة هذه

�مع� �وتشاركها �التعليمية �ا�ؤسسات �تدخل �أن �استطاعت �آخرى �جهة ومن

�لنا� �يسمح �وهو�ما �لها، �ومعنوي �مادي �دعم �خلق �مما ا�ؤسسات�6قتصادية،

�ص �ثقافة �لخلق �التاي@ندية �التجربة �من �حول�با}ستفادة �مضامي|$ا �(ي � حيحة

  .موضوع�التعليم�عن�بعد�(ي�الجزائر

�الدالة �ا�تعددة،التعليم�  :الكلمات �بعد،الوسائط �عن التعليم

  .6لك5+وني،6ن5+نت،�تاي@ندا
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       This paper aims to demonstrate the vulnerability of the 

educational system uses the Internet, and how the contribution 

of the latter in the activation of the educational system in 

Thailand, where interested educators researchers in Thailand of 

improving the ways and means of underpinning the educational 

structure, and it was the computer especially multimedia and the 

Internet of the most successful means access to scientific quality 

that enrich the educational system, and as well as focus on 

creating between the teacher and the learner interactive to attract 

the attention of students and encourage them to exchange views 

and experiences, and from this paper focuses on building a 

conceptual, and the benefits of distance education, and the 

relationship between the three-online multiple education and 

media remote in addition to the role played by actors in distance 

education, and from the evaluation of the practice of distance 

education in Thailand, where circulating the latter it, also it 

created opportunities for students to obtain competencies 

variety, and another point was able to enter educational 

institutions and share with economic institutions, creating 

material and moral support to them, which allows us to benefit 

from the Thai experience to create a true culture of the contents 

on the topic of distance education in Algeria. 

Key words: distance education, multimedia, e-learning, 

Internet, Thailand. 

 

 :مقدمة

تشهد�ا�جتمعات�البشرية�اليوم�العديد�من�التغ,+ات�وا�ستجدات�ال�OPلم��������

�عرفت�نموا� OPع@م�و6تصال�ال�� �تكنولوجيا �لعل�من�أبرزها �مثيل، يسبق�لها

م5_ايدا�ومتسارعا�وانتشارا�واسعا�ب,ن�.فراد،�خاصة�بعد�ظهور�6ن5+نت�وما�نتج�

�اتصالية � �بروز�أساليب �من �التواصل��ع|$ا �بشبكات �علK$ا �يطلق �أصبح جديدة

�(ي� �استخدمت �حيث �تعددت�استخداما%$ا، OPال� �والوسائط�ا�تعددة 6جتما�ي

�هذا� �أن �غ,+ �العاطفية �الشحن �وتفريغ �والدردشة �التواصل � �(ي �.مر بداية

6ستخدام�لم�يعمر�طوي@،�حيث�تم�استغ@لها�(ي�عدة�مجا}ت�أخرى�م|$ا�ا�جال�

�أين Oالتعليم��Oالعلم� �نشاطها �(ي �معظم�ا�ؤسسات�التعليمية أصبحت�تستغلها
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�استغ@ل� �ا�ى �سباقة �تاي@ندا �وكانت�دولة �التعليمية، �ا�نظومة �تفعيل �أجل من

�التا�ي �التساؤل �طرح �إ�ى �بنا �دفع �.مر�الذي �بعد، �عن �التعليم كيف� :فرصة

 استفادت�الدولة�التاي@ندية�من��تجربة�التعليم�عن�بعد؟

 :ن�هذه��شكالية،�مجموعة�من�التساؤ}ت�ا�حوريةوتتفرع�ع

 ماذا�نقصد�بالتعليم�عن�بعد�والوسائط�ا�تعددة؟ -

  مدى�فعالية�استخدام�التعليم�عن�بعد�(ي�مؤسسات�التعليم�العا�ي؟ -

 :ول�جابة�عVى�هذا��شكال،�نعتمد�عVى�ا�حاور�التالية�

 .ا�دخل�ا�فاهيمO: ا�حور�.ول  -

 . التعليم�عن�بعد�و6ن5+نت: انيا�حور�الث -

  .عرض�تجربة�التعليم�عن�بعد�(ي�تاي@ندا� :ا�حور�الثالث -

  

 البناء�ا�فاهيمي: أو8

  الوسائط�ا�تعددة.1.1

� Oالثابتة�والصوت�" تع�� �البيانية�والصور توظيف�النصوص�والجداول�والرسوم

جل�تقديم�رسالة�والرسوم�ا�تحركة�والفيديو،�بكيفية�مندمجة�ومتكاملة،�من�أ

تواصلية�فعالة�قادرة�عVى�تلبية�حاجيات�ا�تلقي�ومتكيفة�مع�قدراته��دراكية،�

�عملية� �بل �الوسائط، �لهذه �تجميع �عملية �ليست�مجرد �الوسائط�ا�تعددة فإن

�التلقي �لعملية �ا�واكبة ��دراكية �والنفسية �للشروط�الفنية �تخضع ".( إبداعية

  ).}د،�ت{مد�.م,ن�مو ��،�مح

  التعليم�عن�بعد. 2.1

نمط�تعليم�Oجديد�(ي�نظامه�وطرائق�تدريسيه�وأساليب�"يعتc+�التعليم�عن�بعد�

�من� �التدريسي,ن �قبل �إشراف�مباشر�من �إ�ى �}�يخضع �والذي �وبرامجه، إدارته

�الوسائط� �كافة �عVى �نظامها �ويعتمد �الطلبة، �مع �الفعVي �تواجدهم خ@ل

�خ@له �من �التعليم �يتم OPال� �بعدوالتكنولوجيات �عن �حسن�". (ا �محمود شادي

 )177،ص2009القاسم،�

�نذكر�م|$ا �ا�صطلحات �من �بالعديد �بعد �عن �التعليم �با�راسلة�: وعرف التعلم

Correspondenceوهناك�� �وأمريكا،�منذ�عدة�عقود، �أوروبا �وقد�استخدمت�(ي ،
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هو�شكل�من�أشكال�التعليم�يكون�فيه�انفصال�" التعليم�ا�فتوح"من�أطلق�عليه�

�و6تصال��ب,ن �والهاتف �ا�طبوعة �الكلمة �فيه �وتستخدم �وا�تعلم، ا�علم

(ي�اس5+اليا،�) Flexible learning" (التعلم�ا�رن "بالحاسوب�أو�ا�ؤتمرات�عن�بعد،�

مفتاح�محمد�دياب،�).(Web basedlearning" (التعليم�ا�ب��OعVى�شبكة�الويب"و�

  )119-118،�ص�ص2007

�أو�غ,+�شكVي،�أتاحت��ن5+نت�إمكانيات�غ ,+�محدودة�للتعلم،�سواء�أكان�شكليا

�العنكبوتية� �وظهرت�أقاويل�بأن�الشبكة �التعلم، �إ�ى �أو�التوقع �دعت�الخc+ة �Pم

ما�أتيحت�فقد�تصبح�للكث,+ين�بم¼_له�جامعة�ب@�جدران،�ففي�منشور�العا�ية�إذا

� �عام �.وروبية �1995ا�جموعة �6حتفال �عشية �ال" ب ، �مدى �التعلم " حياةعام

  )395،ص2005أسابريغز،�بي5+�بورك،�.( .وروبي،�و(ي�دول�أعضاء�مثل�انجل5+ا

  EنCDنت. 3.1

ترجع�البدايات�.و�ى�لظهور��ن5+نت�إ�ى�الث@ثينيات�من�القرن�ا�نصرم�بعد�غزو�

�.تي �السؤال �وطرح �النووي �العهد �وبعد �للفضاء، �ضمان�: روسيا �يمكن كيف

�ا �ونقل �6تصال �استمرارية �عام �و(ي �الباردة �الحرب �عهد �(ي ��1969علومات؟،

. ( نفذت�وزارة�الدفاع�.مريكية�مشروع�لبناء�شبكة�}مركزية�Áيصال�ا�علومات

  )103،ص2010عثمان�قاسم�داود�ال@مي،�أم,+ة�ستكرو�ي�البياتي،�

�� ��ARPANETأسمÂ$ا �.و�ى �الحروف Oتع��  Advonced Research Projectو

Agency Net Work. )�،163،��ص2008أحمد�محمد�غنيم(  

تعتc+��ن5+نت�شبكة�عا�ية�ناتجة�عن�عملية�تعاون�ومشاركة�لعدة�أطراف،�حيث�

ال�OPأنشئت�بأمريكا�) I.S.O.C " (مؤسسة��ن5+نت" بأن�مستقبل��ن5+نت�مرتبط�

� �1992مطلع �Ó$ا �تقنية �لجنة �وأهم ،Internet Architecture Boardي5+أسها�� OPال

�شبه ��بصفة �نظام �أما �أمريكيون، �منذ�World WideWebدائمة �عليه فتشرف

� �بأوروبا �نشأته �أن��1989تاريخ Oيع�� �وهذا �أمريكا، �سويسرا، �بفرنسا، هيئات

�وأمريكا �أوروبا �عليه �الصراع �تتجاذب�طر(ي �الشمال، �دول �بيد فضيل�.(مقودها

  )10،�ص�2002دليو،�وآخرون،�

ت،�م|$ا�الطريق�السريع�للمعلومات�وقد�أطلق�العديد�من�ا�صطلحات�عVى��ن5+ن

Les autoroutesde l’informationعن��� �اتصا}ت�بعدية�من�" وهو�عبارة شبكة
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�الدولية� �ا�واص@ت �شبكات �ب,ن �6تصا}ت �تؤمن �الضوئية، �البصرية .لياف

�أنحاء� �جميع �(ي �ا�توزع,ن �وا�ؤسسات �.فراد �ب,ن �ا�علومات �وتبادل وا�حلية

�أول  �وكان ��العالم، �للمعلومات �السريع �الطريق �كلمة �استعمل (ي�" الب,+غوز "من

� �لسنة �.مريكية �الرئاسية �6نتخابية �الحملة �عن��1992أثناء �أعلن عندما

  )82،�ص2003أنطوان�نجيم،�".( مشروعه�Áحياء�6قتصاد�.مريكي

  تاي�ند. 4.1

� �بإسم �تاي@ند �مملكة
ً
�قديما �تسم� �هو�6 �،"سيام"كانت �6سم �هذا سم�وكان

�تاريخ�الحادي�عشر�من�شهر�ماي�لعام� �Pملكة�تاي@ند�ح�� Oي�1949الرسمÝو� ،

�ا�ملكة� �تقع �وبالتحديد �آسيا �قارة �من �الشرÞي �الجنوبي �الجزء �(ي �تقع دولة

التاي@ندية�(ي�الجزيرة�الهندية�الصينية،�وال�OPيحدها�من�الجهة�الجنوبية�مال,_يا�

وديا�و}وس،�ومن�الجهة�الغربية�ميانمار�وخليج�تاي@ند،�ومن�الجهة�الشرقية�كمب

�وهذه� �وسبع,ن�محافظة �خمسة �إ�ى �التاي@ندية �ا�ملكة �وتنقسم وبحر�أندامان،

�التاي@ندية� �ا�ملكة �عاصمة �وتسم� �وأحياء، �بلديات �إ�ى �تنقسم ا�حافظات

�مملكة� �أكc+�مدن �أà$ا �إ�ى �باÁضافة �خاصة �إدارية �تعتc+�منطقة OPوال� بانكوك،

صل�عدد�السكان�(ي�تاي@ند�إ�ى�حوا�ي�ستة�وست,ن�مليون�نسمة،�مما�تاي@ند،�وي

�تعداد� �حيث �من
ً
�عا�يا �عشرين �ا�رتبة �(ي جعلها

  ).http://mawdoo3.com.10-09-2016.19 :55(.السكان

  

  التعليم�عن�بعد�وEنCDنت: ثانيا

  :فوائد��التعليم�عن�بعد.1.2

�الك� - �عزلة �من �التحقيق �بعد �عن �التعليم �الثانوية�يستطيع �وا�دارس ليات

�معالجة �ويستطيع �ا�جتمعات� الريفية، �تلك �(ي �ا�علم,ن �من النواقص�ا�توقعة

 .عن�طريق�ربطها�با�صادر�ال�OPتزودنا�بال5+بية

�نقل�� - �عملة �بتسريع �ال5+بية �نوعية �من �يحسـن �أن �بعد �عن �التعليم يستطيع

  .بVي�التعليما�علومات�ما�ب,ن�ا�صادر�ال�OPتزودنا�بالتعليم�ومستق

)http://www.tvet-portal.net.10-09-2016.20:14( 

 .حيث�يوفر�التعليم�عن�بعد�ا�@ئمة�ب,ن�ا�حاضر�والطالب�: ا�@ئمة -
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 .يتيح��التعليم�عن�بعد�للدارس�خيار�ا�شاركة�حسب�الرغبة�: ا�رونة -

 -� �عن �التعليم �نظام �اجريت�عVى OPال� �أثبتت�البحوث �أنه�التأث,+�والفاعلية بعد

يوازى�أو�يفوق�(ي�التأث,+�والفاعلية�نظام�التعليم�التقليدي�وذلك�عندما�تستخدم�

 .هذه�التقنيات�بكفاءة

  .الكث,+�من�أشكال�التعليم�عن�بعد�}�تكلف�الكث,+�من�ا�ال� -

http://www.study-in-swiss.com.10-09-2016.20:16)( 

يئة�ا�دّرس,ن�(ي�مؤسسة�يساعد�عVى�سد�الثغرات�ال�OPقد�تنجم�من�نقص�ه�-

�عVى�
ً
�الطريقة�(ي�عملية�التعلم�تساعد�وبشكل�كب,+�جدا �هذه �إ�ى�جانب�أّن ما،

نه�من�ا�علومات�
ّ
زيادة�الطالب�من�اعتماده�عVى�نفسه،�مّما�يؤّدي�إ�ى�زيادة�تمك

لع�علK$ا�أثناء�رحلته�التعلمّية
ّ
  .ال�OPيدرسها�ويط

)2016.20:17-09-http://mawdoo3.com10(  

  

  دور�الذي�تلعبه�!طراف�الفاعلة�Kي�التعليم�عن�بعد. 2.2

  :تتمثل�أدوار�.طراف�الرئيسية�(ي�عملية�التعليم�عن�بعد�(ي

إن�توف,+�الحاجات�التعليمية�للطلبة�هو�حجر�.ساس�لجميع��:الط�ب. 1.2.2

عد،�وهو�ا�قياس�الذي�يتم�عVى�أساس�تقييم�كل�الc+امج�الفعالة�للتعليم�عن�ب

  .جهد�يبذل�(ي�هذا�الحقل

�والتخطيط� �الحماس �تتطلب �حيث �التعلم، �Ýي �للط@ب �.ساسية �ا�همة فإن

�إيصال� �وعند �تعليمه، �ا�راد Oالتعليم� �ا�ضمون �وتطبيق �تحليل �عVى والقدرة

أن�الط@ب�ا�علومات�عن�بعد�فإن�هنالك�تحديات�سلبية�يمكن�أن�تنتج��حيث�

�الخلفيات� �نفس �يشاركوà$م �ممن �بعضهم �عن �بعيدون �.حيان �من �كث,+ (ي

�بل� �ا�علم، �مع �للتفاعل �أمامهم �الفرصة �إتاحة �عدم �إ�ى �إضافة و6هتمامات،

يجب�علK$م�6عتماد�عVى�وسائل�6تصال�التقنية�لسد�الفجوة�ال�OPتحول�دون�

  .ا�شاركة�الصفية

�للتعليم�عن�بعد��:تدريسيةمهارات�وقدرات�هيئة�ال. 2.2.2 إن�نجاح�أي�جهود

�لغرفة�الصف،� تقع�عVى�كاهل�الهيئة�التدريسية،�ففي�نظام�التعليم�التقليدي�
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�حاجات� �وفهم �الدراسية، �الحلقة �محتويات �تنظيم �ا�درس �مسؤولية تشمل

  .الط@ب

ويتوجب�عVى�ا�درس,ن�عن�بعد�أن�يعدو�أنفسهم��واجهة�تحديات�خاصة،�ومن�

  :ا�درس�أنهنا�فعVى�

يطور�فهما�عمليا�وحول�صفات�واحتياجات�الط@ب�ا�تعلم,ن�عن�بعد�(ي�ظل��-

�حاذق� �وموجه �كمرشد �بكفاءة �ويعمل �لوجه �وجها �ا�باشر �6تصال غياب

O102،�ص�2014مؤيد�أحمد�عبد�الرحمن،��(.للمحتوى�التعليم(  

  :ا�رشدون�والوسطاء�Kي�ا�وقع. 3.2.2

(ي�ا�وقع�،�ليكون�بمثابة�حلقة�الوصل�ب,ن�الط@ب�}بد�من�6عتماد�عVى�وسيط�

�الخدمة� �تقديم �وجوب �يستوعب �أن �فعليه �فاع@، �دوره �يكون �ولكي وا�درس،

�لدى� �يكون �أن �ذلك �من �و.هم �منه، �ا�درس �توقعات �إ�ى �باÁضافة للطالب،

  .ا�رشد�الرغبة�(ي�تنفيذ�تعليمات�ا�درس

�ا لتقنيات�الدراسية�و�شراف�عVى�حيث�يقوم�ا�رشدون�بتجه,_�ا�عدات�وجمع

  .6متحانات�كأà$م�عيون�وآذان�ا�درس,ن

4.2.2 .Z[إن�هؤ}ء�.شخاص�هم�الجنود�ا�جهول,ن�(ي�عملية��:فريق�الدعم�الف

�التفصي@ت� �من �الهائل �الكم �أن �من �بالتأكد �يقومون �اà$م �بعد، �عن التعليم

لية�حيث�يتم�توحيد�مهام�ا�طلوبة�لنجاح�هذا�الc+نامج�قد�تم�التعامل�معه�بفاع

�تأم,ن�الكتب،� �ا�واد، �وتوزيع �نسخ �لتشمل�تسجيل�الط@ب، الخدمات�الداعمة

  .وحماية�حقوق�الطبع�وعمل�التقارير�الخاصة�بالدرجات

�بتقديم��:[داريون . 5.2.2 � �التنفيذ �قيد �الc+نامج �يصبح �حا�ا ��داريون يقوم

� �إضافة �ينظموà$ا، OPالقرارات،�.فكار�(ي�6جتماعات�ال� �صنع �(ي � �ا�ساهمة إ�ى

�ا�صادر� �أن �لضمان �الفنية، �.مور �عVى �القائم,ن �مساعدة �عVى �يعملون كما

�Oالجانب�.كاديم� �وا�هم�هو�ا�حافظة�عVى �م|$ا، التكنولوجية�قد�تم�6ستفادة

�بعد �للدارس�عن �التعليمية �الحاجات �تلبية �أن �م@حظة �عبد��(.مع �أحمد مؤيد

  )104-103،�ص�2014الرحمن،�

ترجع�البدايات�.و�ى�لظهور��ن5+نت�إ�ى�الث@ثينيات�من�القرن�ا�نصرم�بعد�������

كيف�يمكن�ضمان�: غزو�روسيا�للفضاء،�وبعد�العهد�النووي�وطرح�السؤال�.تي
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� �عام �و(ي �الباردة �الحرب �عهد �(ي �ا�علومات؟، �ونقل �6تصال �1969استمرارية

.( وع�لبناء�شبكة�}مركزية�Áيصال�ا�علوماتنفذت�وزارة�الدفاع�.مريكية�مشر 

  )103،ص2010عثمان�قاسم�داود�ال@مي،�أم,+ة�ستكرو�ي�البياتي،�

�� ��ARPANETأسمÂ$ا �.و�ى �الحروف �مثلت  Advonced Research Projectو

Agency Net Work ).�،163،��ص2008أحمد�محمد�غنيم(  

بدأت�ا�شروع�(ي�) ARPANET(إن�شبكة�وكالة�.بحاث�حول�ا�شاريع�ا�تقدمة�

بحاسوب,ن�ثم�بأربعة�مع�à$اية�السنة،�لتعمم�التجارب�بعد�ذلك�من�خ@ل��1969

�متباعدة� �بمراكز�أبحاث �ا�وجودة �الحواسيب �ب,ن �تربط �E}ت �متعددة شبكة

قدمت�مجموعة�من��1973بغرض�تبادل�الc+يد��لك5+وني�وا�علومات،�و(ي�عام�

�� �الخطوط�العريضة �باسم�الباحث,ن �عرف�}حقا �وهو�ما حرك��ن5+نت�الحا�ي،

  )121،�ص�2003فضيل�دليو،�.( TCP/IP) بروتوكو}ت�6تصال(

تعتc+��ن5+نت�شبكة�عا�ية�ناتجة�عن�عملية�تعاون�ومشاركة�لعدة�أطراف،�حيث�

ال�OPأنشئت�بأمريكا�) I.S.O.C " (مؤسسة��ن5+نت" ب أن�مستقبل��ن5+نت�مرتبط�

� �و 1992مطلع ،� �Ó$ا �تقنية �لجنة �ي5+أسها�Internet Architecture Boardأهم OPال

�نظام� �أما �أمريكيون، �دائمة فتشرف�عليه�منذ��World Wide Webبصفة�شبه

� �بأوروبا �نشأته �أن��1989تاريخ Oيع�� �وهذا �أمريكا، �سويسرا، �بفرنسا، هيئات

�وأمريكا �أوروبا �الصراع�عليه �تتجاذب�طر(ي �بيد�دول�الشمال، ضيل�ف.( مقودها

  )10،�ص�2002دليو،�وآخرون،�

�نقل�ا�علومات�بسرعة�هائلة�من�خ@ل�أربع�عقد�من� ساعدت�هذه�الشبكة�(ي

�تناقل� �فرصة �الباحث,ن �جامعات�وأتاحت�أمام �ربط�أربعة �تمكنت�من .جهزة،

  )103،ص2010عثمان�قاسم�داود�ال@مي،�.(ا�علومات�بي|$ا

،�م|$ا�الطريق�السريع�للمعلومات�وقد�أطلق�العديد�من�ا�صطلحات�عVى��ن5+نت

Les autoroutes de l’informationمن��� �اتصا}ت�بعدية �شبكة �عن وهو�عبارة

  )82،�ص2003أنطوان�نجيم،�.( .لياف�البصرية�الضوئية

�حكومية��������� �منظمات �طور%$ا �أخرى �شبكات �عرفت �السبعينيات �عشرية (ي

� �.مريكية �الفضاء �وكالة �مثل �للعلوم�و ) NASA(أمريكية �الوطنية ا�ؤسسة

)National Foundation of Sciense(ا�ؤسسة�6خ,+ة�� �ولقد�}قت�شبكة�هذه ،
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)N.E.SNET (كب,+�نتيجة�� �نجاحا �ضخمة، �مالية �إمكانات �تتوفر�عVى �كانت OPال

حجم�وسرعة�خدما%$ا�6تصالية�مما�جعلها�بعد�أقل�من�عشرية�من�الزمن�رائدة�

� �Ó$ا �ارتبطت �حيث �ا�جال �أوائل�هذا �و(ي �آنذاك، �العاملة �الشبكات معظم

�لصالح� �مستعملK$ا �معظم �غادرها �بعدما �Eربنت �شبكة �حلت التسعينيات

(N.F.S .Net)�� �اسم �أخ,+ة �اتخذت�هذه �وهو�مصطلح�Internet) ان5+انت(بعدها ،

� OPكلم� �من �أص@ �ا�5+ابطة: ومعناهما�Net /Interconnectionمركب .( الشبكة

  )123-122ص�،�ص2003فضيل�دليو،�

� �عام �للجامعات��1970(ي �للشبكة �الضخمة ��مكانيات �إتاحة �عVى �6تفاق تم

�هذه� �(ي �واش5+اك �البحوث �مجال �(ي �إمكانيا%$ا �من �ل@ستفادة ومراكز�البحوث

جامعة،�ليصبح�عدد�ا�ش5+ك,ن�Ó$ا�يزداد�50الشبكة�(ي�هذا�الوقت�ما�يقرب�من�

مليون�مش5+ك�ومن��18حول��1996بشكل�مذهل�وأصبح�عدد�ا�ش5+ك,ن�Ó$ا�عام�

� �ا�ش5+ك,ن�عام �أن�يضل�عدد �مليون�مش5+ك�2005ا�توقع �مائة محمد�.( حول

  )18،�ص2008الصر(ي،�

�الشخصية� �الحواسيب �قدر�عدد �إذ �واسعا �إقبا} ��ن5+نت �شبكة �}قت لقد

مليون�حاسب�ا�ي�وأزيد��40بأكS+�من��2001ا�وصولة�Ó$ذه�الشبكة�العلمية�عام�

  )123،ص��2003فضيل�دليو،�.( ون�مستخدمملي�544من�

�وفقا� ��س@مية �الدول �(ي ��ن5+نت �مستخدمي �أن �الدراسات �أشارت كما

�بالرغم�أن�بعض��11.5قد�بلغ�نحو��2011ل�حصائيات�سنة� مليون�مستخدم،

�نحو� �أà$ا ��22الدراسات�تش,+�إ�ى �وبمتوسط�حوا�ي ألف��273مليون�مستخدم،

  )249،�ص2010-2009عبد�الوهاب�بن�بريكة،�(. مستخدم�(ي�كل�دولة�إس@مية

  

  ع�قة�ب^ن�ث�ثية�EنCDنت�والوسائط�ا�تعددة�والتعليم�عن�بعد. 4.2

�مكونات� �وأحد �ا�عرفة، �مجتمع �(ي �أهمية �أكS+�ا�وارد �من �البشري �ا�ورد يعد

�(ي� �ا�ستخدمة �اعتc+ت��ن5+نت�واليÂ$ا �وعليه �ا�عر(ي، � �ل@قتصاد .ساس�إلية

ن�ا�علومات�و�اس5+جاعها�ثورة�(ي�التعليم�عن�بعد�توفر�للمعلم�وا�تعلم�البحث�ع

�واتصال�مع�مؤسسات� �أحدث�ا�علومات�والوصول�إلK$ا، إمكانية�الحصول�عVى

�الc+امج� �عVى �وا�شرف,ن �ا�باشر�بمدرسيه �و6تصال �ومراكز�ا�علومات البحث
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ومات�وفهارس�ا�كتبات�العلمية،�وكذلك�الدخول�إ�ى�قواعد�البيانات�وبنوك�ا�عل

  )239،��ص2010ريا�أحمد�الدباس،�. (ومراكز�ا�علومات

�أو�غ,+� �شكليا �أكان �سواء �للتعلم، �غ,+�محدودة �إمكانيات ��ن5+نت �أتاحت وقد

�الشبكة� �بأن �أقاويل �وظهرت �التعلم، �إ�ى �التوقع �أو �الخc+ة �دعت �Pم� شكVي،

ن�بم¼_له�جامعة�ب@�جدران،�العنكبوتية�العا�ية�إذا�ما�أتيحت�فقد�تصبح�للكث,+ي

عام�التعلم�" ب ،�الذي�عشية�6حتفال�1995ففي�منشور�ا�جموعة�.وروبية�عام�

�الحياة �انجل5+ا" مدى �مثل �أعضاء �دول �و(ي �بي5+�بورك،�.( .وروبي، أسابريغز،

  )395،ص2005

� �السرعة �فائق �ا�علومات �أو�طريق ��ن5+نت �مكنت  Information superلقد

highwayا�.فراد،�وقد�استفادت�م�$Óيتعلم��OPن�توف,+�آليات�متعددة�للطرق�ال

�6ن5+نت� �لشبكة �حدثت OPال� �التطورات �من �التعليمية �ا�ؤسسات �من العديد

�لتوف,+�العديد�من�الc+امج�التعليمية�ذات�الع@قة�بالتعلم�والتعليم� واستخدمÂ$ا

�حيث�صممت�الكث,+� �ا�ساعدة، �الخدمات �إ�ى �إضافة �بعد، �الجامعات��عن من

�وأطلقت�عVى� �الشبكة، �هذه �عVى �برامج�خاصة�}ستخدامها �.مريكية خصوصا

� �مثل �أسماء �6ف5+اضية" بعضها �" الجامعة �6لك5+ونية"أو مفتاح�".( ا�درسة

  )121،�ص2007محمد�دياب،�

وقد�خلق�التعليم�عن�بعد�ضرورة�}قتناء�الكتب�والوثائق�بمختلف�أشكال�ومن�

عملية�البحث�العلم�Oوالحصول�عVى�ا�راجع�بكل�يسر،�مما��أي�مكان،�لتسهيل

كان�}بد�من�مكتبات�الك5+ونية�تسمح�بذلك،��بحيث�أن�ا�كتبة�الحديثة�جزء�}�

جاء�" ا�كتبة�6ف5+اضية"يتجزأ�من�مؤسسات�التعليم�والتعلم،�حيث�أن�مصطلح�

ت�(ي�ثم�عاد�ليظهر�بعد�عشر�سنوا�LISAبمرصد��1981(ي�عنوان�تسجيله�عام

� �1991عام �(ي �رصده �الذي �نفسه �وهو�العام ،ERIC� �مصطلح �أما ا�كتبة�" ،

�" الرقمية �بمرصد �تسجيله �عنوان �(ي �له �ظهور �أول �رصد عام��LISAفقد

  )31-30،�ص�ص2006عماد�عي���ñصالح�محمد،�.(1991

(ي�عام�" ا�كتبة�6لك5+ونية" وعVى�ا�ستوى�العربي�تم�رصد�أول�ظهور��صطلح�

�م1995 �أما ،� �الرقمية" صطلح �" ا�كتبة ��حاضرة �عرض �عنوان جيمس�"(ي

  )37-36- 33،ص�ص2006عماد�عي���ñصالح�محمد،�.( 1995(ي�" بيلنجتون 
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مكتبة�ب@�جدران،�حيث�}�توجد�" أما�ا�كتبة�6ف5+اضية�فيمكن�أن�نعرفها�بأà$ا�

مجموعات�مطبوعة�أو�ميكروفيلمية�أو�(ي�أي�شكل�مادي،�ولكن�نتاج�ا�جموعات�

  )151-149،�ص�ص2014محمد�رضا�النجار،�". (لك5+ونياا

�و� �6لك5+ونية �.كاديمية �بالرسائل �يعرف� �ما �الرقمية �ا�كتبة �ظهر�بظهور كما

�وا�علومات� �ا�كتبات �لعلم �العا�ية �ا�وسوعة �عرفته �الذي ،Oالرقم� الكتاب

International encyclopedia of information an library scienceمصطلح�:" بأنه

يستخدم�للد}لة�عVى�نص�أشبه�ما�يكون�بالكتاب�التقليدي،�غ,+�أنه�عبارة�عن�

� �الحاسوبية،��Formatقالب �الشاشات �باستخدام �وقراءته �عرضه �يتم Oرقم

�Áنتاج� �التقليدية �للخطوات �تخضع {� Oالرقم� �القالب �(ي �نشر�الكتاب وعملية

@�كما�هائ@�من�الكتب�الكتاب�ا�طبوع،�حيث�تستطيع�.قراص�الل,_رية�أن�تحم

�والصوت �ا�تحركة �والرسوم �الصور �فض@�عن �النص، �شكلها �محمد�.( (ي رامي

  )40،�ص�}د،ت{عبود�داوود،�

أما�الرسائل�.كاديمية�6لك5+ونية�والÝ�OPي�رسائل�ا�اجست,+�والدكتوراه�ا�تاحة�

�تلك�ا�تاحة�عVى�نسخة�ورقية�إ�ى�أن�يتم�تحو  �إ�ى�بشكل�الك5+وني،�وتقابلها يلها

شكل�مقروء�آليا�بواسطة�عملية�ا�سح�الضوئي،�ومن�أشهر�الشبكات�ال�OPتقوم�

 )56،�ص�ص2007أمل�وجيه�حمدي،�. (بتجميع�هذا�النوع�من�الرسائل

  عرض�تجربة��التعليم�عن�بعد�Kي�تاي�ندا:ثالثا

التجربة�التاي@ندية�(ي�التعليم�عن�بعد�برزت�من�خ@ل�النشاط�العمVي�إن�������

�6قتصادية�ال �الشراكة �التقاء �عجلة �لتفعيل �وذلك �الجامعات �به �تقوم ذي

�ومن�جهة�أخرى� �تنمية�6قتصاد�من�جهة، �(ي والتعليمية�من�أجل�إبراز�دورها

تبيان�دورها�الفعال�(ي�تسريع�وت,+ة�نشاط�القطاعات�.خرى،�حيث�كانت�ث@ثة�

�ا �علم �مجال �(ي �بعد �عن �التعليم �فرص �خلق �إ�ى �سباقة �كتبات�جامعات

  .وا�علومات

� �جامعة �Ýي �بعد �عن �التعليم �بعث �بتجربة �قامت �تاي@ندية �جامعة " أول

،�أما�برنامج�التعليم�1978ال�OPتأسست�عام�) SukhothaiUniversity" (سوخوتاي

عن�بعد�فيا�كتبات�فقد�وضع�من�طرف�كلية�Eداب��نح�درجة�الليسانس�عام�

  .1991،�وشهادة�مهنية�عام�1989
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�د �ا�علومات،�وفرت �لعلم �العام �الc+نامج �برنامج,ن �خ@ل �من �الليسانس رجة

� �ا�كاتب �معلومات �علم �الc+نامج,ن�Office Information Scienceوبرنامج �و(ي ،

� �.قل �عVى �يدرسوا �أن �يجب �الط@ب �تتضمن��22فإن �الدراسية �وا�واد مادة،

اختيارية�(ي�خمس�مواد�أساسية�عامة�وأربع�مواد�إجبارية،�وإحدى�عشرة�مادة�

،�2007مفتاح�محمد�دياب،�.( Free-electiveمجا}ت�مختلفة�ومادتي�اختيار�حر�

  )133ص

�تدريب�عمل� �(ي �ا�شاركة �ا�كتبات�علK$م �علم �فان�ط@ب�برنامج �التخرج وقبل

�وتطبيق�.سس� �تمك,ن�الط@ب�من�تقدير�هذه�ا�هنة، تنظمه�الكلية�وö$دف�إ�ى

�د �خ@ل �تعلموها OPال� �عملية�والنظريات �وتوف,+�خc+ة � �علميا، �تطبيقا راسÂ$م

إضافية�للط@ب�قد�}�يستطيعون�الحصول�علK$ا�من�خ@ل�وسائط�التعليم�عن�

  .بعد،�وكذلك�منحهم�الفرصة�لتبادل�الخc+ات�ا�هنية�مع�زم@÷$م

�1971ال�OPافتتحت�عام�) RamkamhaengUniversitg" (رامكا�كهينغ" أما�جامعة�

،�1995دأت�هذه�الجامعة�نظام�التعليم�عن�بعد�عام�كجامعة�مفتوحة،�وقد�ب

� �ا�ؤتمر�ا�رئي �نظام �القمر�6صطنا�ي��Videoconferenceوتستخدم �خ@ل من

كوسيط�تعليمO،�باÁضافة�إ�ى�استخدام�.شرطة�ا�رئية��THAI.com" تاي�كوم"

�بعد �عن �التعليم �عملية �(ي �ا�رئية �و�ذاعة �دياب،�.(و�ذاعية �محمد مفتاح

  )134،�ص2007

� �بعد �عن �ا�ؤتمرات �خدمة �أو�"(ي�Teleconferencesساهمت �ا�ؤتمرات عقد

�وسائل� �باستخدام �متباعدة �جغرافية �مواقع �أشخاص�(ي 6جتماعات�بمساعدة

�لكل�مش5+ك�(ي� �تتيح �تقنيات�حديثة �استخدام �مع �أو�}�سلكية اتصال�سلكية

�ا� �أمثلة �ومن �ورؤيÂ$م، �ومناقشÂ$م �Eخرين �سماع مؤتمرات�: ؤتمراتا�ؤتمر

  )169،��ص�2007خالد�عبده�الصرايرة،�".(الفيديو

� �ليسانس�عc+�التعليم�عن�بعد�" رامكامهينغ" وفرت�جامعة �لدرجة �دراسية برام

للعديد�من�الط@ب�(ي�ست�مقاطعات�من�تاي@ند،�أما�مستوى�درجة�ا�اجست,+،�

�ا�ستوى�لط@ب�من�أربع� مقاطعات،�فإن�الجامعة�وفرت�فرص�دراسية�(ي�هذا

حيث�أن�قسم�علم�ا�كتبات�و�ا�علومات�الذي�تأسس�بعد�تأسيس�الجامعة�وهو�

يتبع�كلية�Eداب�والعلوم�6جتماعية،�هدف�إ�ى�تخريج�أخصائي�مكتبات�مؤهل,ن�



 

13 

�القسم� �ويستخدم �فعال، �بشكل �ومراكز�ا�علومات �ا�كتبات �(ي �العمل يمك|$م

�ت �(ي �وا�رئي �ا�سموع ��ذا�ي �البث �(ي�برنامج �للط@ب �الدراسية �ا�واد وصيل

  .ا�قاطعات�البعيدة�عن�الجامعة

� �جامعة �أيضا �للتكنولوجيا" راجت  of"سوراي¼+ي

technologySuranerceeUniversersity�� �عام �تأسست OPجامعة��1990ال� وÝي

�}ستخدامها� �باÁضافة Oو.كاديم� �و�داري �ا�ا�ي �نظامها �لها �مستقلة حكومية

�التعليميةا�عاي,+�الدولية� مفتاح�محمد�دياب،�ا�رجع�السابق�،�ص�. (ي�برامجها

  )134�،135ص

يمكن�الحصول�عVى�شهادة�عليا��www.thailanduniversity.netحيث�أن�موقع�

مع5+ف�Ó$ا�دوليا�وعربيا�(ي�العلوم�التطبيقية�من�جامعة�تاي@ند�باللغة�العربية�(ي�

� �تأ" تخصصات O�ñنف� �وأخصائي ،� �طبيúي �ع@ج �،�أخصائي �إدمان �ع@ج هيل

،�كما�أنه�يمكنك�الحصول�عVى�"أخصائي�تغذية�ع@جية�ونباتات�طبية�وأعشاب

� �موقع �خ@ل �من �تاي@ندا �(ي �بعد �عن �الدراسة �كيفية �عن  "معلومات

ae.academiccourses.com/ "التعليم�عن�بعد�تاي@ند."  

� �ا�خصصة �الخانة �وتضغط�عVى �ا�وقع �تلج ب�للكليات�والجامعات�حس"عندما

�حيث�تظهر�لك�" البلد �الجامعة، �بلدك�والثانية �تكتب�فK$ا �خانة �خانت,ن، تجد

�ا�وقع،� �أعVى �(ي �تجد �كما �يمكن�التسجيل�Ó$ا، OPأفضل�الكليات�والجامعات�ال

� �سميت �لتسجيل �مخصصة �معا"بخانة �مجانا �التسجيل�"اش5+ك �يمكنك حيث

� �واللقب �با}سم �تتعلق �معلومات üم� �منك �يطلب �حيث ،� والجنس�بواسطÂ$ا

  .والجنسية،�اللغات،�خc+ة�العمل،�التمويل،�وغ,+ها

�الجزائر�لشبكة�6ن5+نت�من� �يتعلق�باستخدام�ا�ؤسسات�التعليمية�(ي �فيما أما

�OPأجل�التعليم�عن�بعد�مزال�مرتبط�بالتعليم�عن�بعد،�أو�ما�يعرف�با�راسلة،�ال

�بإتمامها �دراسÂ$م �يتموا �أن �يستطيعوا �لم �الذين �لüشخاص �ب,ن�تسمح �ومن ،

-www.onefd"أو�"www.elkhadra.com/fr/onefd"ا�واقع�ا�تاحة�لذلك�يوجد�

edu-dz.com ."  
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  خاتمة

�كان� �فبعدما �التعليمية، �ا�ؤسسات �تس,+�نشاطات �(ي �6ن5+نت �شبكة ساهمت

�لبعث�الو  �ا�ؤسسات�التنقل �هذه �(ي �العامل �عVى �وجل�$ا،�ينبþي �الضرورية ثائق

أصبح�بمجرد�نقرة�تكون�تلك�الوثائق�حاضرة�لديه�ويبدأ�(ي�تنفيذ�ما�جاء�فK$ا،�

�كما� �6تصا}ت�والوقت�والتنق@ت، � �العمل�وتقليص�فاتورة �تسهيل�وت,+ة ومنه

أà$ا�أولجت�مؤسسات�البحث�العلم�O(ي��مجال�عجلة�6قتصاد،�وسمحت�له�من�

�ب, �با�زاوجة �الط@ب �مهارات�تمك,ن �إكسابه �إ�ى �إضافة �وا�يداني، �النظري ن

  .التعامل�مع�شبكة�الشبكات

�خلق� �أدى�إ�ى �خاصة�التعليم�العا�ي، � �مجال�التعليم، ان�استخدام��ن5+نت�(ي

�تمك,ن� �إ�ى �أدى�أيضا �كما �العالم، �(ي ع@قات�ب,ن�مختلف�الجامعات�ا�وجودة

�(ي�جلب�اس � تثمار�يساهم�(ي�تغطية�مؤسسات�التعليم�من�6عتماد�عVى�نفسها

�حيث�أن�مؤسسات� �اخرى، �وتوف,+�دخل�وتمويل�من�جهة �من�جهة، مصاريفها

البحث�العا�ي�(ي�تاي@ندا�استغلت�فرصة�6ستفادة�من�شبكة�6ن5+نت،�وردت�(ي�

�من� �الط@ب �استقطاب �ومنه �بالجامعة �التعريف �(ي �ساهم �الذي �ا�جال، هذا

  .مختلف�بلدان�العالم

بدأت�(ي�استخدام�التعليم�عن�بعد�ولك|$ا�كانت�موجهة�كفرصة��كانت�الجزائر�قد

،�"التعليم�عن�طريق�ا�راسلة"ب للت@ميذ�الذين�لم�يكملوا�دراسÂ$م�وهو�ما�عرف�

الذي�كان�كبداية�ل@ستفادة�من�تجربة�التعليم�عن�بعد�ومن�الشبكة�العنكبوتية�

  . ومنه�تشكيل�ثقافة�التعليم�عن�بعد
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