
  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     949

 

 دور الذكاء التسويقي في إدارة التعميم اإللكتروني
 

 أ. مهدي لطيفة
 جامعة بشار، الجزائر

mehdilatifa76@yahoo.fr 

 Received: May 2018                                   Accepted: July 2018                             Published: September 2018 

التسويقي و نظامو ، باعتباره تقنية مػتعددة  اآللػيات تسمح دبعاجلة ادلعلومة بشكل ذكي، الذكاء إذل إبراز أمهية  الدراسة: هتدؼ ىذه   :ملخص
طػػوير يف سلتلف اجملاالت و ذلك بفضل برارلو و أنػػظمتو اخلبَتة ، فالتعليم اإللكًتوين كغَته من ادليادين إستفاذ من الذكاء التسويقي يف ت

لتعليم ،و تبٍت التعليم اإللكًتوين و استخداـ األرضيات دلا توفره من جودة يف عرض ادلادة العلمية بشكل مػػتواصل ، بأسلوب جذاب خػػدمات ا
و ىذه ما إلتمسناه من خالؿ  األرضية ادلعتػمدة على مستوى جامعة التكوين ادلتواصل اليت لقيت و مشوؽ  يغٍت عن السفر و ارتفاع التكاليف  

اخلاصة  األسالؾكوين ما قبل الًتقية لفائدة موظفي القطاع التابعُت لألسالؾ ادلشًتكة و كذا ػادلتضمنة التإعجاب من طرؼ ادلتكونُت ، قبوؿ و
 التابعة دلصاحل ادلديرية العامة للوظيفة العمومية و تلك التابعة لإلدارة ادلكلفة بالتجارة

 ،نظاـ الذكاء التسويقي، التعليم  اإللكًتوين ، األرضية اإللكًتونيةالذكاء، الذكاء التسويقي الكلمات المفتاحية:  
Abstract: The aim of this study is to highlight the importance of marketing intelligence 

and its system as a multi-mechanism technology that allows intelligent processing of 

information in various fields thanks to its programs and expert systems. E-learning, like 

other fields, And the use of flooring because of the quality of the presentation of the 

scientific material continuously, in an attractive and interesting way to avoid travel and 

high costs, and this is what we sought through the ground adopted at the level of the 

University of continuous formation, which was accepted and admired by the constituents, 

Guaranteed pre-upgrade configuration utility sector staff of the joint wires and wiring as 

well as the interests of the General Directorate of the Civil Service and those of the 

administration in charge of trade 

 Keywords: Intelligence, marketing intelligence, marketing intelligence system, e-

learning, e-floor  
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 مقدمة
 إليهااليت تسعى  األساسيةوكسب ادلزيد من الزبائن الغاية ، للسلعة أو اخلدمة زيادة احلصة السوقية و يعد ربقيق النجاح

ىذا داخل يف إطار ما يعرؼ بػ"الذكاء التسويقي ، ذكية، و  ضماف ذلك البد ذلا من احلصوؿ على ادلعلوماتو ل، ادلؤسسات
ت، اليت تتعلق باألسػػػواؽ و تقسيماهتا ، قدرهتا ، طبيعة الطلب و الذي يقصد بو كيفية صبع و ربمص  و معاجلة كل ادلعلوما

العرض وزلدداهتما، ادلنافسة، بشكل ذكي و دقيق ىذا يعٍت الدخوؿ يف مرحلة ما بعد الذكاء التسويقي و تتمثل يف إزباد القرارات 
 .  ادلصَتية للمؤسسة و دخوؿ يف رلاؿ اإلبداع و االبتكار و ربقيق ادليزة التنافسية

ما دومنا نتحدث عن الذكاء  فالبد للذكاء التسويقي بفضل تطبيقاتو الذكية و نظمو اخلبَتة أف يرافق سلتلف رلالت حياتنا اليومية  
كتجارة اإللكًتونية، ادلعامالت الربيدية و الصحية و التعليمة ، اليت شهدت ىذه األخَتة تطور ملحوظا ألساليب التدريس 

 امل مع التعليم اإللكًتوين أو التعليم عن بعد.التقليدية فأصبحنا نتع
فالتعليم اإللكًتوين يف وقتنا احلاضر و بادلعطيات اآلنية كالتطور احلاسبات و بررليات و ثػورة االتصاالت و االنًتنت و ربوؿ العادل 

صصات على منصات و أرضيات إذل قرية صغَتة أصبح ضرورة كوهنا يساعد على تقدمي ادلادة العلمية دلختػػلف األطوار و التخ
 ذكية بشكل أنيق و مشوؽ و مثَت .

 : إشكالية الدراسة
    فبناءا على ما سبق تسعى ىذه الورقة البحثية إذل اإلجابة على االنشغاؿ واإلشكاؿ التارل: 

 ؟فيما يتمثل دور الذكاء التسويقي في إدارة التعليم اإللكتروني  "
 : الهدؼ من الدراسة

وكيفية  التسويقي زلاولة فك لغز اإلشكاؿ أعاله، تسعى ىذه الدراسة إذل إلقاء الضوء على ادلفاىيم احلديثة للذكاء باإلضافة إذل  
 استثماره و مدى أمهية التعليم اإللكًتوين كآلية راقية تضمن التعليم اجليد دلختلف شرائح اجملتمع.  

ذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي يف قالب نسعى من خاللو من أجل اإلحاطة جبوانب موضوع ىذه الورقة سنستخدـ يف ى  
 إذل اإلجابة على أىم تساؤالت اإلشكالية.

 : سيتم تغطية ىذه الدراسة من خالؿ احملاور التالية:خطة الدراسة
 التطبيق. و نظمبُت ادلفاىيم األساسية الذكاء و الذكاء التسويقي  :المحور األول

 إللكًتوين أىدافو و تقنياتو ودوره.: التعليم االمحور الثاني
لتكوين   www.pfoad5.ufc.dzدراسة حالة عرض منوذج ألرضية جامعة التكوين ادلتواصل  المحور الثالث:

 المستخدمين

 المحور األول: مفهوم و ِنشأة الذكاء و الذكاء التسويقي 

http://www.pfoad5.ufc.dz/
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و  والفقهية ولغوية أدبية أصوؿ إذل امتدت سلتلفة بتعاريف الذكاء مفهـو إذل األكاددييُت و الباحثُت من العديد تطرؽ    
 فلسفية.

 و الذكاء التسويقي الذكاء حول عامة مفاىيم:أوال
 :الذكاء يف اللغة العربية لو مضامُت عميقة و أصيلة فهو يعٍت: الذكاء كمضمون لغوي -أ

لػوسيط يف أصػل الكلػمة أف الذكاء مشتق من الفعل الثالثي )ذكا( من ذكت النار أي أشتد االشتعاؿ و اللهيب : يذكر ادلعجم ا-
ذليبها و اشتعلت، و ذكت الشمس أي اشتدت حرارهتا ،و ذكت احلرب أي أتقدت و)الذكوة و الذكية( ما يلػػقى على النار 

 .(0202زلمد العجرمة،  )حسُت الطائي و تيسَت فتذكى بو و ابن ذكاء: الصػبح ألنو من ضػوء الشمس
 .االنتشار والذيوع:يقاؿ:)ذكاء ادلسك(:أي سػػطعت رائحتو و انتػشرت فػػهو ذكي-
 .التماـ والكماؿ: و منها الذكاء يف السن، و ىو كماؿ السن و سبامو، ومنها الذكاء يف الفهم  -

 مت سنها وكػػملت قوهتا  ، و ىو أف يكوف فهما تاما سريع القبوؿ وادلذكيات ىي اخليل اليت(0226)حسن، 
الذكاء كمفهـو كانت نشأتو األوذل يف أحصاف الفلسفة، اذ اىتم بو الفالسفة مند القدـ و إذل الذكاء كمضمون فلسفي: -ب

فقػػاؿ عنو:  )ينظر إذل الذكاء على انو زلصلة ادلظهر اإلدراكي للنشاط العقلي ، أما )ابن سينا )وقتنا احلاضر. فهذا )افالطوف
انو من  )، بينما وصفة )الفارايب(0220)معروؼ،  ء قوة احلدس، و احلدس ىو سبثل احلد األوسط يف الذىن دفعة واحدةالذكا

ىي مسات  )، إذ ذكر أف )الذكاء، وسالمة العقل، و الذاكرة الواعية(0999)إبن حبتور،  بُت أىم مسات رئيس ادلدينة الفاضلة
كما اىتم بفكرة   )بفكرة الفروؽ الفردية يف النواحي العقلية يف كتابة )الدعاوي القلبية )شدرئيس ادلدينة الفاضلة ، و أىػػتم )ابن ر 

وىي فكرة مضادة دلبدأ الفروؽ الفردية، فوحده العقل عند ابن رشد ليست شيئا أخر سوى وحدة ادلدركات الكلية  ))وحدة العقوؿ
ك أف صبيع الناس يفكروف بنفس الصورة العقلية، ذلذا السبب اليت يطلق عليها اسم العقل و أحيانا اسم العقل ادلكتسب، ذل

اليسَت و ىو أف ادلعاين اليت تتألف منها ادلعرفة اإلنػػسانية إمنا تنشأ من أصل واحد مشًتؾ بينهم صبيعا و ىو العادل اخلارجي و ما 
عقلي أقرب إذل التصور احلديث، أي على انو جيري عليو من كائنات، إف صبع ابن رشد بُت ىاتُت الفكرتُت جيعل الػصورة للنشاط ال

بابا يف بياف معٌت الذىن و الفهم  )فروؽ يف الدرجة و ليس يف النوع، كما خصص ابو الفرج ابن اجلوزي يف كتابو )أخبار األذكياء
 و الذكاء، فقاؿ: 

 حد الذىن : قوة النفس ادلهيئة ادلستعدة الكتساب اآلراء. (0

 ه القوة. حد الفهم : جودة التهيؤ ذلذ  (0

 حد الذكاء: جودة حدث من ىذه القوى، يقع يف رماف قصَت غَت شلهل، فيعلم الذكي معٌت القوؿ عند مساعو.  (3
 احمليط، ودبا والعادل األشياء يف التدبر على القادر العاقل اإلنساف عند إال يربز ال الذكاءالذكاء كمضمون اصطالحي: -ج

العقلية،  اإلنساف قدرات على للحكم اجملتمعات سلتلف يف شائعة لفظة والذكاء .لو مرادفاً  وليس للذكاء العقل موطناً  جيعل
 ادلعرفية والوظائف (Ore xis)واخللقية االنفعالية الوظائف بُت بتمييزه "أرسطو" اليوناني الفيلسوؼ إذل الكلمة أصوؿ وتعود
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 "الذكاء" لفظة استخدـ من يعد أوؿ الذي (Ciceron)  شيشرون والفيلسوؼء الذكا" تعٍت اليت  (Dianoia)والعقلية
, ، Guildford (L.K. Johnson  &J. J. Wirtz)جعل ) ما وىذا العقلية، الفرد قدرات على للداللة

 وأف التجريبية، ودراساتو النفس علم من نشأتو يف أقدـ الذكاء مصطلح بأف يؤكد7691عاـ (4002
 علم يف شيشروف. أما الروماين للفيلسوؼIntelligentia)تينية )الال الكلمة إذل أصالً  يرجع (Intelligenceمصطلح)

 سبنسر ىربرت إذل يرجع" العلم ىذا إذل الذكاء مصطلح إدخاؿ يف أف الفضل(Spearman) "سبَتماف " فَتى النفس
 .عشر التاسع القرف أواخر

 الذكاء كمضمون فقهي:-د
ودلَْ يَػتَػَفكَُّروا يف أَنُفِسِهْم َما  التنزيلو يف  التبصر،)َت)التفك زلور ىو لذيا العقل بنعمة ادلخلوقات سائر عن اإلنساف اهلل ميز    

نَػُهَما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأَجٍل مَُّسمِّى  على يعرؼ الوسيط ادلعجم ويف (00آية الرـو )سورة) " َخَلَق اللَُّو السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
 كماؿ"بأنو ،يعرؼ ادلنجد معجم يف "وتدبره فهمو الشيء عقل"و ،"التصورات وتركيب الؿواالستد التفكَت بو يتم ما"أنو

 "فيها كذب ال يقينية أحكامو صحيح ميزاف" خلدون ابن عند وىو الفالسفة رأي وفق على العقل أما ،"األمور يف التحقق
  (4009)حسُت أبو ريشة،  .وسلوكو وتفكَته ملكاتو تغيَت يف توظيفو من الفرد ديكن ودبا "األعلى ادلثل" سقراط يراه كما

قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَػْيِن ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض فَػَهْل َنْجَعُل َلَك  "الكهف سورة مضموف يف الذكاء ورد التنزيل ويف     
ا ) نَػُهْم َسدًّ نَػَنا َوبَػيػْ نَػُهْم َرْدًما 49َخْرًجا َعَلٰى َأن َتْجَعَل بَػيػْ ٍة َأْجَعْل بَػيْػَنُكْم َوبَػيػْ ٌر فََأِعيُنوِني ِبُقوَّ  ۖ  آُتوِني زُبَػَر اْلَحِديِد  )95( قَاَل َما َمكَّنِّي ِفيِو رَبِّي َخيػْ

َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا لَُو  )96( َحتَّٰى ِإَذا َجَعَلُو نَارًا قَاَل آُتوِني أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطًرا ۖ  َحتَّٰى ِإَذا َساَوٰى بَػْيَن الصََّدفَػْيِن قَاَل انُفُخوا 
 ل: النم سورة أملسا، ويف وجعلو النحاس صب ويف كحاجز، الردـ صناعة يف القرنُت ذي ذكاء على يدؿ ىذا و ، (97)نَػْقًبا
 ذلإ اذلدية بإرساذلا سبأ لذكائها ملكة بلقيس استخداـ على دليل. "ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهم ِبَهِديٍَّة فَػَناِظَرٌة ِبَم يَػْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ  َوِإنِّي " 35  آية

 .قومها وعن زلاربتو عن ليكف سليماف
 اآلخر اجلزء و طريػف منها جزء عقلية مقدرة هوف ذكاءلل شامل تعريف استخالص ديكن ادلضامُت السابقة خالؿمن      

 على ادلكتسب اجلزء يعتمد أين ادلصادفة، ادلواقف يف التصرؼ يسهل دبا التعقيدات مواجهة من صاحبها سبكن مكتسب،
 .الصحيحة بالطريقة توظيفها كذا و ربليلها على والقدرة ادلتلقاة لوماتادلع كمية

 ثانيا: مفهوم الذكاء التسويقي:
 أو داخلية مصادر من سواء ذبميعها يتم اليت ادلعلومات رلموعة "يشمل االقتصادي (: القاموس حسب ) التسويقي الذكاء 

 مهمة معلومات لتقدمي يسعى حبيث التسويق لقسم كبَتة فائدة يقدـكما    .ادلستهلكُت من ادلستهدفة الفئة حوؿ خارجية
 .ادلنافسُت بو يقـو وما السوؽ واذباىات ادلستهدفة وادلنتجات االستهالكية والعادات احلاليُت العمالء عن بيانات تشمل

 و منسقة رلموعة ىو:" التسويقي الذكاء (4000)زلمد عبد حسُت الطائي و تيسَت زلمد العجرمة،  " أيضا يعرؼ كما  
 " التسويقية ادلعلومات توزيع و وتقومي توليد إذل ادلنظمة اليت هتدؼ أرجاء كل يف ادلصممة و ادلتكاملة اإلجراءات من نظامية

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya95.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya95.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya95.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya97.html
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 و فحص من التسويق مدير سبكن اليت الطريقة أو األسلوب " :(7669)عبد السالـ أبو قحف ،  أنو على أيضا ويعرؼ
 " متجددة و مستمرة و دائمة بصفة اخلاصة و العامة اخلارجية التسويقية البيئة من كل يف ثاليت ربد التغَتات معرفة

بأنو عملية تنظميو جلمع و ربليل ادلعلومات ادلتوفرة عالنية عن ادلنافسُت و التطورات ”يعرؼ كوتلر و أسًتونج الذكاء التسويقي :
بػأنو نظاـ جلمع البيانات يتكوف من شبكة ادلصادر  (Zikmund, William G, 2000)ويبُت  ”اليت ربدث يف السوؽ

فضاًل عن أهنا عملية التجميع النظامي  ادلنتظمة للحصوؿ على كل ادلعلومات اليومية لتطوير بيئة التسويق اخلارجية. اإلجراءات و

 (Metscher, Brion ،4002) والتنظيم للبيانات اليت ذلا صلة حباجات ادلسوقُت
 قبل من وتحليلها جمعها تم والتي والداخلية الخارجية البيانات كل في يتمثل التسويقي" الذكاء أف ؿالقو  ديكن وبالتارل

 فرص لتقييم الذكاء التسويقي يستخدم أن ويمكن القرارات، اتخاذ في تستخدم والتي األسواؽ حول األعمال منظمات
 الموارد وكذا الضعف ونقاط القوة قاطن كشف إلى إضافة المحتملة و الحالية التهديدات رصد و السوؽ دخول

 المستعملة". والوسائل المتاحة
 استعماؿ يف األسبقية" PORTER" ؿ كاف أين ادلنظمات تسيَت يف احلديثة ادلصطلحات من التسويقي الذكاء كما يعد

 و جلمع اإلسًتاتيجية الطرؽ" التنافسية اإلستراتيجية " كتابو خالؿ من تناوؿ أين ، معناه إذل اإلشارة و ادلصطلح ىذا
 ىو التسويقي الذكاء أف إذل نوه أين األعماؿ، دلنظمات التنافسي ادلوقع ريادة يضمن بشكل التسويقية ادلعلومات استعماؿ
  .للمنظمة التنافسي احمليط مع التعامل يف ذكية بطريقة التسويقية لالستخبارات استخداـ

 الذكاء التسويقي احتواء على « Choix stratégique et concurrence كتابو سياؽ يف "بورتر" يؤكد   
 :يلي كما يعرفها اليت "السوؽ إشارات"ؿ تفاسَت عدة

 الدوافع.من نواياه مباشرة غَت أو مباشرة إشارة يوفر الذي ادلنافس، قبل من ادلتخذة اإلجراءات "ىي السوؽ: إشارات 
 أف ديكن الوظائف ادلختلفة، من نوعُت ذلا السوؽ مؤشرات أف يؤكد و ."للمنظمة الداخلي الوضع تقييم أو ، واألىداؼ

 لتشجيعهم أخرى مؤسسات تضليل إذل هتدؼ إشارات" أو ، "منافس أىداؼ أو ودوافع نوايا حوؿ صادقة معلومات" تكوف
 ديكن اليت يلالتضل السًتاتيجيات وفقا اإلشارات ينقل الذي الشخص لصاحل وكلها ، معينة إجراءات ازباذ عدـ أو ازباذ على

 األخَت يف و، احلقيقية اإلشارات لكشف "دقيقة تقييمات إجراء إذل واحلاجة بذكاء التعامل و احلذر إذل ويدعو ، القياـ هبا
 يف اجلدوؿ الثارل: اإلشارات ىذه تلخيص وديكننا .السوؽ دلؤشرات الرئيسية باألشكاؿ أمساه ما أضاؼ
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 ؽالسو  إشارات بعض تفسير: :10الجدول رقم

 جامعة مطبعة ربورت مايكل: " التنافسية اإلستراتيجية "ؿ الفرنسية الًتصبة من مقتبسة سوال ألوليفييو ادلقالة :المصدر
 ).  من ادلقالة72،ص7660أكسفورد،

 و مكوناتو التسويقي الذكاء أىمية:ثالثا
دوره و أمهيتو من قيمة ادلعلومات اليت يقدمها لصانعي  (Kotle Phlipr, Kevin  ،0229) مد الذكاء التسويقييست      

 القرار, و يف ظل ادلنافسة الشديدة اليت يشهدىا السوؽ باذباه اقتناص الفرصة التسويقية ادلناسبة أو احلد من أخطار ادلنافسُت
 ماؿ من كونو:وتكمن أمهيتو كنظاـ أساسي يف منظمات األع

ديثل احلجر األساس يف نظاـ اإلنذار ادلبكر أو بناء رادار منظمي يقـو باستالـ اإلشارات التحذيرية إليصاذلا دلتخذي القرار  .0
 من أجل وضع اإلجراءات الالزمة .

يقية بيئية ديثل نظاـ وقائي يساعد يف تقدمي ادلعرفة و اإلدراؾ األفضل دلستخدميو حوؿ ما حييط هبم من تغيَتات تسو  .0
 سلتلفة.

يشكل منهجية واضحة تعترب جسرا بُت كميات كبَتة من ادلعلومات غَت ادلهيكلة و استػػراتيجيات األعماؿ .من خالؿ  .3
 معاجلة ىذه ادلعلومات و ربويلها دلعلومات استخباري ديكن االسػػتفادة منها .

 الممكنة التفسيرات تسويقيا المعتمدة السوؽ إشارات
 وتغيَت مصنع، )بناءالعمليات عن مبكر وقت في اإلعالن
 .ذلك( إذل وما األسعار،

 قصَتة مع مناورة الزباذ االستعداد مضللة( إشارات كوهنا إمكانية عن )ناىيك
 اآلخرين ادلنافسُت

 عمل سلطط. لتنفيذ اليت هتدد ادلنافس اتاإلجراء الزباذ االستعداد - اإلعالنات معركة
 .ادلنافسُت مشاعر لتجربة د االستعداد -
 القطاع. يف ادلنافسة وضع عن الرضا عدـ حالة لالتصاؿ االستعداد -

 .يناسب اإلسًتاتيجية ادلقبلة ما االستفزاز من احلد يف الرغبة - 
 .مكلفة ستكوف اليت ادلتزامنة التحركات ذبنب يف الرغبة -
 . احمللي للمناورة الدعم تعزيز يف الرغبة -إلبالغ اجملتمع ادلارل االستعداد –

 يغَتوا سلوكهم. حبيث األخرى الشركات مع ادلعلومات لتبادؿ االستعداد - حقيقية نتائج بعد التصريحات
 القطاع في المنافسين قبل من المقدمة العروض

 القطاع( يف الوضع حوؿ )تعليقاتالعام
 ضماف –إسًتاتيجيتها األرجح على بنيت ادلنافسة ادلؤسسة أف اتاالفًتاض -
 عدـ عن تعبَت -للتعاوف الضمنية الوعود-لألسعار. التجاري الضبط إذل نداء

 .منافس مع تشغيل االرتياح أو الرضا
 الزباذ ىيسع-حازمة. إجراءات من ادلنطق يفهموف اآلخرين جلعل السعي - للمنافسين مناورات خاصة وشروحات مقدمات

 .العمل اإلصرار على عن للتبليغ تسعى - ادلدى قصَتة إجراءات
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نت داخلية أـ خارجية ( و مػػا قد حيدث فيها من تطور و التعرؼ عن قرب و بدقة على ادلتغَتات البيئية ادلختلفة )سواء كا .4
 تغَت من خالؿ ما يقدمو ىذا النػػػػظاـ من معلومات مستمرة و متواصلة 

ديثل نظرية جديدة ديكن من خالذلا رسم إسًتاتيجية وقائية )ىجومية( لدخوؿ األسواؽ اجلػػػديدة و كسب الفرص  .5
 البتكار يف ادلنظمة.التسويقية احملتملة و ربقيق اإلبداع و ا

     الذكاء التسويقيمصادر رابعا:

 (4009)علمي، باختالؼ آراء الباحثُت حيث ذبمع ىذه ادلعلومات من ادلصادر اآلتية الذكاء التسويقي زبتلف مصادر        

و  (4002د، )العمر، رضواف احملمو ( و2، 4002)البكري،  (2006 ,فراحتية، العيد) (4006)سعيداين نبيلة،  وكذلك  و

 . (4000)معال، ناجي ورائف توفيق، 

 العكسية للتغذية ىامة ومصادر معلومات، قنوات يكونوا أف ديكن وباحثُت ومهندسُت مدراء الشركة، من موظفو - أ
، وشلارسات السلطات التنفيذية أفعاؿ ردود من ادلنافسوف بو يقـو وما البيئة، يف جيري ما عن كل لشركتهم وادلنتظمة ادلستمرة

 وادلستشاروف واإلختصاصيوف، والوكاالت، والباعة، والعاملوف وغَتىم. 
ادلنافسوف كالتقارير السنوية واخلطابات والبيانات الصحفية، وادلنتجات والعالمات، واإلعالنات واالتصاالت التسويقية  - ب

 األخرى.
أكادديية ادلنشورات ووسائل اإلعالـ وتقارير البحوث، وصحف  واألطروحاتالسكانية،  كاإلحصائياتادلصادر احلكومية   - ت

اجلماىَتية كالتلفاز، وأخبار ادلذياع، والصحف، واجملالت، واخلدمات، وبيانات اللوحة وتدقيق البيع بادلفرد، وتقارير مفصلة حسب 
 الطلب. 

حث، وربديد بوابة قواعد بيانات إلكًتونية: ذاكرة القرص ادلضغوط، وقواعد بيانات مربوطة، وشبكة اإلنًتنيت، وآليات الب - ث
 ادلوقع، وتغطية الشبكة. 

 جهات أخرى كاجملهزين ورجاؿ إعادة البيع والزبائن وشركاء العمل وغَتىم. - ج
والوسطاء وذبار ادلفرد: وعرب ما ديكن ازباذه من إجراءات ربفيزية لزيادة تفاعلهم وتطوعهم الذايت يف تقدمي  ادلوزعوف - ح

 ائدة للشركة.البيانات اليت يروهنا مناسبة، أو ذات ف
ادلكاتب االستشارية ادلتخصصة: مراكز ادلعلومات، ادلراكز البحثية، شبكة االنًتنيت..اخل، اليت تعد مصادر متنوعة وسلتلفة  - خ

 يف تقدمي ادلعلومات مقابل شبن مدفوع يتوافق مع قيمة تلك ادلعلومات ادلستحصلة.
سوقُت، وما ػالقتو ادلباشرة وغَت ادلباشرة مع الزبائن وادلتادلالؾ الوظيفي العامل يف إدارة التسويق: وذلك من خالؿ ع - د

 علومات ذات الصلة يف األحداث التسويقية ادلطلوب معاجلتها للممن خزين  ديتلكونو
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 رابعا : مكونات الذكاء التسويقي
التسويقية وتقدديها إذل اإلدارة يتكوف الذكاء التسويقي من أربعة مكونات فرعية تتكامل فيما بينها جلمع ادلعلومات عن البيئة     

 يتكون النموذج الذي طرحو ) ( . 777:  2102التسويقية يف ادلنظمة ، وتتمثل دبا يأيت : ) قاشي وخلفاوي ، 

(Crowley, 2004) (Crowley: من 
 فهم الزبوف )معرفة الزبوف  (       Customer Understanding 

  فهم السوؽUnderstanding Market    

 رات ادلنتج استخباProduct Intelligence  

  استخبارات ادلنافسُتCompetitor Intelligence  
 فهم الزبون -

لشركات األعماؿ ادلعاصرة خاصة مع وجود بيئة عالية التنافسية، لذا  جدوى الزبوف دل تعد ذات جلذب التقليدية األساليبإف 
ظل  يف األعماؿ شركات أداء سبيل ربسُت خطوة ىامة يف يعد حبيتو،وتكلفتو ور  وسلوكياتو ودوافعو للزبوف سليمال فإف الفهم

اليت ساعدت على إجياد فرص لشركات  كاإلنًتنيتثورة تقنية ادلعلومات واالتصاالت وخاصة الشبكة العادلية  ، ومع البيئة ىذه
الؿ اجلمع بُت قدرات استجابة األعماؿ لبناء عالقات مع الزبائن أفضل شلا كانت عليو يف السابق يف عادل غَت متصل، من خ

ذلا اليـو قدرة أكرب من أي وقت مضى إلقامة عالقات مع الزبائن ورعايتها وتقدمي دعم  أتاح مباشرة لطلبات الزبائن وبتفاعل مرتفع

لزبائن دلعرفة طبيعة كل رلموعة ابدراسة تقسيمات  هتتم الشركةفأصبحت   (.96: 4006)احلكيم وزوين،  طويل األجل ذلا
فهناؾ الزبوف الصديق والزبوف الثرثار والزبوف اخلشن ادلعاملة والزبوف عاداهتم الشرائية حىت ديكن التعامل معهم بشكل أفضل، و 

بالتعامل ادلباشر معهم على  األمروتزداد أمهية فهم الزبائن عندما يتعلق ،  ادلستقر والزبوف ادلًتدد والزبوف االجيايب والزبوف ادلغرور
 ، ياهتم ودرجاهتماختالؼ مستو 

  فهم السوؽ -2 
دبثابة ادلكاف الذي يلتقي فيو ادلنتج أو ادلسوؽ بأطراؼ العملية التسويقية، اليت سبتاز غالبًا بالتعقيد وعدـ التجانس،  األسواؽوتعد 

التسويقية،  اإلسًتاتيجية إعدادلذا فإف الطبيعة ادلتغَتة لألسواؽ اليت تفرضها العديد من ادلتغَتات، جيب أف تؤخذ يف احلسباف عند 
وديكن القوؿ بأف أىم ادلتغَتات اليت يتوجب التحسب ذلا يف فهم السوؽ ىي: منو السوؽ، واحلصة السوقية، وحجم السوؽ، 

من أجل االستعداد لدخوؿ خط  األسعارمع العلم أف ادلنافسة خفضت   (4006)طالب وآخروف،  وطبيعة الزبائن احملتملُت
حلصوؿ على حصة سوقية جديدة وذات قيمة، ولكن كيف ىي قيمة ىذا القطاع يف السوؽ؟  لذلك فهو ادلكاف اجلديد وا اإلنتاج

لفهم السوؽ ولفهم الزبوف من خالؿ ربليل البيانات الثانوية واالذباىات وحصتها يف السوؽ وبياناهتا األخرى، وبالتارل ديكن الفهم 
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استنزافًا دلوارد الشركة لفهم السوؽ، لذلك تزود الدراسة التسويقية ببصَتة دبتطلبات بأف ىذا اجلزء إما سيثَت ادلنافسُت أو سيكوف 
اجلديدة، وىذا  األسواؽوالتشغيلي لنجاح الشركة يف  اإلداريالزبائن ووالئهم للباعة احلاليُت، وعوامل أخرى تؤثر يف الشركة والدعم 

، األسهماليت تولد ادلعلومات ذات الصلة الزباذ القرارات ادلتعلقة بسوؽ  والتنفيذية وربليل البيانات اإلداريةادلزيج من اخلدمات 
  .توقعات الفرص، ربليل السوؽ وحجم التداوؿ

 ذكاء المنتج -3
للشركة وعملياهتا دلا ذلا من تأثَت يف ربديد نوع الصناعة اليت قد  اإلسًتاتيجيةيؤدي ادلنتج دورًا حيويًا ومهمًا يف توجيو القرارات  

ونطاقها اليت تنتمي إليها، فضاًل عن األداة اليت تقدمها الشركة لتلبية حاجات الزبوف  األسواؽي إليها الشركة ومن مث طبيعة تنتم
منتجاهتا اليت ذلا تأثَت يف صلاحها، إذ تسهم قرارات الشركة اخلاصة دبزيج ادلنتجات يف  إدارةاليت تتبعها يف  واإلسًتاتيجيةورغباتو، 

شركة من السوؽ وحصتها السوقية إذل جانب إشباع حاجات الزبوف ورغباتو، وذلك ألف ربديد نوع ادلنتج أو ربديد موقف ال

 (4006)طالب و أخروف، إضافة منتج جديد أو إلغاء منتج قائم أو تطويره يؤثر يف القرارات االسًتاتيجية العامة للشركة 
دلنتج ألجل أف يتضمن خصائص ومسات عالية التفوؽ يف األداء، ومتانة ولتحقيق اجلودة يتطلب األمر الًتكيز على جودة تصميم ا

)صلار،  اللطافة وسهولة الدخوؿ يف مواقع اخلدمة و ادلالئمة أكرب والسالمة واألماف يف االستخداـ، واقتصادية االستعماؿ، و

4006).       
 ذكاء المنافسين: -4

ناسب حوؿ ادلنافس وأصحاب ادلصاحل يف البيئة التنافسية والشركة نفسها التنافسية معلومات يف الوقت ادل ذكاءويقصد       
وتكوف مفيدة ومضيفة للقيمة، أما بوصفها عملية فتشمل إقامة حاجات استخباراتية وتوليد ادلعلومات وربليلها لبناء ميزات 

كة من فحص بيئتها الداخلية واخلارجية وخاصة ، وىي طريقة نظامية مستمرة قانونية أخالقية سبكن الشر اإلرباحتنافسية هبدؼ تعزيز 
بيئتها التنافسية ومن مث القياـ جبمع ادلعلومات ادلتاحة وربليلها، ويف اخلطوة األخَتة تقـو الشركة باستخداـ ىذه ادلعلومات 

 (.Roitner, 2008: 7والتشغيلية ) اإلسًتاتيجيةللمساعدة يف ازباذ القرارات 

 :لكترونيالمحور الثاني: التعليم اال

لطالب و  "شكل حديث لتوصيل التعلم و ادلصمم تصميما جيد, و الذي يتمركز حوؿ أوال:مفهوم التعليم اإللكتروني و أىدافو
واليت سبتاز  .وقت عن طريق استخداـ مصادر التكنولوجيا الرقمية ادلتنوعة أيمكاف و يف  أييتسم بالتفاعل و يتيح بيئة تعلم من 

 .يئة تعلم موزعةبادلرونة وبتوفَت ب
ور و رسومات و حاسوب ػعرض و صػػشمل كل الوسائل احلديثة ادلعتمدة يف التعليم أي كل الوسائط االلكًتونية من وسائل للي -

 ادلختلفة.عرض و احملاضرات االلكًتونية ػػو أدوات العرض اليت تساىم يف نقل ادلعارؼ بأقصر وقت مثل احلاسوب ووسائل ال
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ىو طريقة للتعليم باستخداـ آليات االتصاؿ احلديثة من حاسب وشبكاتو و وسائطو ادلتعددة من صوت  :التعليم اإللكًتوين -
وصورة، ورسومات، وآليات حبث، ومكتبات إلكًتونية، وكذلك بوابات اإلنًتنت سواءً  كاف عن بعد أو يف الفصل الدراسي ادلهم 

 .ادلعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة إيصاؿأنواعها يف ادلقصود ىو استخداـ التقنية جبميع 
والدراسة عن بعد ىي جزء مشتق من الدراسة اإللكًتونية ويف كلتا احلالتُت فإف ادلتعلم يتلقى ادلعلومات من مكاف بعيد عن        

 )الضرورة أف نتحدث عن التعليم الفوري ادلتزامن ادلعلم ) مصدر ادلعلومات ( ، وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكًتونية فليس ب

online learning )  بعيدة  ، بل قد يكوف التعليم اإللكًتوين غَت متزامن. فالتعليم االفًتاضي: ىو أف نتعلم ادلفيد من مواقع
 .ال حيدىا مكاف وال زماف بواسطة اإلنًتنت والتقنيات

 أىداؼ التعليم االلكتروني-
  .ية غنية ومتعددة ادلصادر زبدـ العملية التعليمة بكافة زلاورىاتوفَت بيئة تعليم-
 .عملية التعليم والتعلم دبا يتوافق مع مستجدات الفكر الًتبويهبا  صياغة األدوار يف الطريقة اليت تتم إعادة-
 .دلدرسة والبيئة احمليطةا جياد احلوافز وتشجيع التواصل بُت منظومة العملية التعليمية كالتواصل بُت البيت وادلدرسة وإ-
منذجة التعليم وتقدديو يف صورة معيارية. فالدروس تقدـ يف صورة منوذجية وادلمارسات التعليمية ادلتميزة ديكن أعادة تكرارىا. من  -

ن مهبا  أمثلة ذلك بنوؾ األسئلة النموذجية، خطط للدروس النموذجية، االستغالؿ األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل
 .وسائط متعددة

ناقل اخلربات الًتبوية من خالؿ إجياد قنوات اتصاؿ ومنتديات سبكن ادلعلمُت وادلدربُت وادلشرفُت وصبيع ادلهتمُت بالشأف الًتبوي ت -
 .من ادلناقشة وتبادؿ اآلراء والتجارب عرب موقع زلدد جيمعهم صبيعاً يف غرفة افًتاضية رغم بعد ادلسافات يف كثَت من األحياف

 إعداد جيل من ادلعلمُت والطالب قادر على التعامل مع التقنية ومهارات العصر والتطورات اذلائلة اليت يشهدىا العادل -
 .وجعلو رلتمعاً مثقفاً الكًتونياً ومواكباً دلا يدور يف أقاصي األرضاجملتمع ادلساعدة على نشر التقنية يف -

  التعّلم اإللكترونيو تقنيات  بيئات  ثانيا:

تلغي ىذه البيئة مفهـو ادلدرسة كاماًل وتقدـ ادلادة التعليمية بشكل مباشر بواسطة  :التعلم الشبكي المباشربيئة  -9
الشبكة، حبيث أف الطالب يعتمد بشكل كلي على اإلنًتنت والوسائل التكنولوجية للوصوؿ للمعلومة و تلغي العالقة ادلباشرة بُت 

 يئة ديكن أف تؤثر سلباً على التعلم، وذلك ألمهية ادلعلم والتفاعل ادلباشر بينو وبُت الطالب. األستاذ و الطالب. لكن ىذه الب

والذي يعترب أكثر البيئات التعليمية اإللكًتونية كفاءة إذ ديتزج فيو التعلم اإللكًتوين مع  :التعلم الشبكي المتمازجبيئة -2
فيو ادلعلم والطالب بطريقة شلتعة لكوف الطالب ليس مستمعًا فحسب بل التعليم التقليدي بشكل متكامل ويطوره حبيث يتفاعل 

ىو جزء رئيسي يف احملاضرة، وتطبيقًا على ذلك لنأخذ مثال قراءة الطالب للدرس قبل احلضور إذل احملاضرة على أقراص قاـ ادلعلم 
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عضها اآلخر. وهبذا يكوف الطالب قد أخذ بتحضَتىا ربتوي على ادلادة بأشكاؿ متنوعة كاستخداـ الصوت لبعض منها والصور لب
تصورا عن الدرس و عند قياـ ادلعلم بالشرح يناقش الطالب دبا لديو من أفكار،كوف ادلادة ال تطرح للمرة األوذل على ذىن الطالب 

 فقد أخذ مرحلة أولية يف التصور والتفكَت وأصبح قادرا على تطوير تفكَته والتعمق أكثر بالدرس. 

بيئة على خلق روح اإلبداع وربفز على التفكَت و ربمل ادلسؤولية  للمتعلمُت ،كما أف تنوع الوسائل التكنولوجية و  تعمل ىذه ال
كيفية استخدامها و االستفادة منها و كيفية طرحها من قبل ادلعلم تتيح للطالب حرية اختيار الطريقة التعليمية؛ إذ أف تلقي 

 لصور ومشاىد الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.  ادلعلومة لدى البعض عن طريق مشاىدة ا

 : وفيو يتم استخداـ الشبكة من قبل الطلبة للحصوؿ على مصادر ادلعلومات ادلختلفة.التعلم الشبكي المساندبيئة  -3

  : تقنيات التعليم اإللكتروني-

نولوجية اليت ديكن استخدامها يف العملية التعليمية و اليت تندرج ربت ثالث يشهد ىذا العصر تطورات مستمرة يف الوسائل التك
 تقنيات رئيسية وىي: 

: واليت تنقسم إذل نوعُت، األوؿ تفاعلي مثل ادلؤسبرات السمعية والراديو قصَت التكنولوجيا المعتمدة على الصوت -
 عية والفيديو.ادلوجات، أما الثانية فهي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السم

: يتنوع استخداـ الفيديو يف التعليم ويعد من أىم الوسائل للتفاعل ادلباشر وغَت ادلباشر، تكنولوجيا المرئيات )الفيديو( -
ويتضمن األشكاؿ الثابتة مثل الشرائح، واألشكاؿ ادلتحركة كاألفالـ وشرائط الفيديو، باإلضافة إذل اإلشكاؿ ادلنتجة يف الوقت 

 يت ذبمع مع ادلؤسبرات السمعية عن طريق الفيديو ادلستخدـ يف اذباه واحد أو اذباىُت مع مصاحبة احلقيقي ال

: وىو أىم العناصر األساسية يف عملية التعليم اإللكًتوين، فهو يستخدـ يف عملية التعلم بثالثة الحاسوب و شبكاتو -
 أشكاؿ وىي: 

 بُت احلاسوب وادلتعلم فقط، التعلم ادلبٍت على احلاسوب واليت تتمثل بالتفاعل - أ

التعلم دبساعدة احلاسوب يكوف فيو احلاسوب مصدرًا للمعرفة ووسيلة للتعلم مثل اسًتجاع ادلعلومات أو مراجعة األسئلة  - ب
 واألجوبة. 

 التعلم بإدارة احلاسوب حيث يعمل احلاسوب على توجيو وإرشاد ادلتعلم.  - ت
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 لمعلم والمجتمع آلية تطبيق التعليم اإللكتروني و دور اثالثا:

وبناء إذا جئنا للعالقة احلالية بُت الطالب واألستاذ نرى أف األستاذ ىو احملور الرئيسي للعملية التعليمية، وىذا ما علينا تغيَته سبامًا 
و ىو األىم أف  صورة جديدة ذلذه العالقة؛ أواًل جعل الطالب زلور العملية التعليمية وادلعلم ىو القائد و ادلشرؼ و ادلوجو، وثانياً 

يقود عملية التعليم ثالثة أفراد لكل منو وظيفتو اخلاصة ولكن يعملوف يف إطار واحد مشًتؾ وىم ادلعلم أواًل، وادلشرؼ على العملية 
 التعليمية ثانياً، وخبَت الوسائط ادلتعددة ثالثاً. 

ضلتاج إذل التغيَت؛ الذي ال يقتصر فقط على طريقة  فادلعلم وحده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكًتوين لعدة أسباب، أوال ألننا
توصيل ادلعلومة للطالب بل يشمل جانبُت آخرين ومها ادلادة ادلطروحة يف ادلنهاج و مالئمة الوسيلة ادلستخدمة يف التعليم، فنحن ال 

ها ىي أفضل! بل أساس النجاح ىو نعترب كوف ادلادة التعليمية قد مت طرحها إلكًتونًيا بغض النظر عن مضموهنا ومستواىا وأمهيت
ادلنهاج ومن مث تأيت الطريقة ىل ىي تقليدية أـ إلكًتونية، وىنا يأيت دور ادلشرؼ على التعليم فهو يطّلع على أسلوب ادلعلم 
والوسيلة اليت يستخدمها إف كانت ناجحة أـ ال، حيث يستطيع طرح طرؽ أخرى، فمثال يريد ادلعلم شرح مادة معينة عن طريق 
تكنولوجيا صوتية كاألشرطة السمعية، ولكن يرى ادلشرؼ أف طرحها هبذه الطريقة لن يصل بالطالب إذل ادلستوى ادلطلوب وأهنا 

 غَت فعالة وجيد بدياًل ذلا. يعمل خبَت الوسائط ادلتعددة على استعماؿ الوسائل التكنولوجية ادلتاحة لعرض الدرس.

 خصو بثالثة أدوار: ونل دور المعلموبناء على ذلك فقد تغير 

الشارح باستخداـ الوسائل التقنية حبيث يستخدـ شبكة اإلنًتنت والتقنيات ادلختلفة لعرض احملاضرة. من مث يعتمد الطالب  أواًل:
 على ىذه التكنولوجيا حلل الواجبات وعمل األحباث. 

ألسئلة واالتصاؿ بغَتىم من الطلبة وادلعلمُت يف دور ادلشجع على التفاعل يف العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح ا ثانيًا:
 سلتلف الدوؿ. 

دور احملفز على توليد ادلعرفة واإلبداع فهو حيث الطالب على استخداـ الوسائل التقنية وابتكار الربامج التعليمية اليت ثالثاً: 
 حيتاجوهنا، ويتيح ذلم التحكم بادلادة الدراسية بطرح آراءىم ووجهات نظرىم.

 منودج عن تطبيق التعليم االلكًتوين على مستوى جامعة التكوين ادلتواصل ر الثالث:المحو 

  أوال:مفهوم التكوين المتواصل و جامعة التكوين المتواصل

كنموذج عن التعليم اإللكًتوين كانت و ال تزاؿ جامعة التكوين ادلتواصل سباقة يف توظيف سلتػلق األساليب العلمية و       
 البيداغوجية يف العملية التعلمية و التكونية اليت تعود بالنفع على سلتلف شرائح اجملتمع األكادديية و
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 ربسن يتم خالذلا من اليت والدعائم ادلتواصل بأنو  رلموعة اإلجػراءات :التكوين L. Sekhiou)خلضر سكيو) عرؼ     

 .1الشخصية أىدافهمو  ادلؤسسة أىداؼ ربقيق من أجل العماؿ وسلوؾ واستعدادات معارؼ وتطوير

: رلموعة من ادلعارؼ و القدرات و السلوكات LeBouterf et S.Barzuchetti et F.Vincent يري كل من      
 .2والوظيفييف إطاره ادلهٍت  نيابإمكانو استغالذلا آو  لكسب الفرد كفاءات تؤىلو للعمل الناجح

مع  بالتكييفماؿ كي تسمح ذلم ػقدمة إذل العػػادل البيداغوجيةجهزة ىو رلموعة من األنظمة أو األ  J.Pierre ويعرفكما       
 3ذلك إلفادة تطورىم ادلهٍت ػ، وكيةواالقتصاد جيةالتكنولو  للتطورات نتيجةالعمل  تنظيموربوالت  البنيوية دلتغَتات ا

 أو النشيطة احلياة يف التزموا بابللراشدين، والش ادلخصصة التكوينات كل يشمل  بأنو الفرنسي: العمل قانوف يعرفو كما       

 .4هبا تعهدوا

 :أساس على تقـو منظمة عملة ىو ادلتواصل التكوين أف نقوؿ أف مكن التعاريف ىذه خالؿ من

 التخطيط. 

 مستمرة عملية 

 وواضحة زلددة أىداؼ لو.  

 تعريف جامعة التكوين ادلتواصل:       

مؤسسة عمومية “أهنا جامعة التكوين ادلتواصلعلى 02/20/9002ؤرخ يفادل 02/940من ادلرسـو التنفيذي  20تعرؼ ادلادة  
 .5”للجامعات بدات طابع إداري تتمتع بالشخصية ادلعنوية و اإلستقالؿ ادلارل و توضع ربت وصاية الوزير ادلنتد

   www.pfoad5.ufc.dz ثانيا:مكونات األرضية اإللكترونية الخاصة بجامعة التكوين المتواصل 

                                                           
1
) .L. Sekhiou(02204), gestion du personnel, ed d’organization, Paris, p039 

 .( تسيير فعانية عهى ثيرهاوتأ االقتصادیة انمؤسسات في انمتىاصم انمهني انتكىیه إستراتيجيات ،(2111العایب،) ربح 2
 . 27ص قسنطینة، جاهعة، دكتىراه أطزوحة ،انبشریة انمىارد

3 J. PIERRE CITEA. Gestion des Ressources humaines, 3e édition, ed, dalloz, Paris, 2000, p101. 

4
 M.Dennery,  (0229)  évaluer la formation, Jssu les moulineaux, Paris, p 209. 

 
5

یتضون انشاء جاهعة التكىین الوتىاصل، و تنظیوها و عولها، جزیدة  0992هایى  06الوؤرخ في  049-92لوادة هن الوزسىم التنفیذي رقن ا 

 .   733، ص 00رسویة عدد 

http://www.pfoad5.ufc.dz/
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وظيفة العمومية ادلتضمنة التكوين ػإف التجربة اليت خاضتها جامعة التكوين ادلتواصل يف إطار االتفاقية ادلربمة مع ادلديرية العامة لل    
صاحل ادلديرية العامة للوظيفة اصة التابعة دلػػاخل األسالؾما قبل الًتقية لفائدة موظفي القطاع التابعُت لألسالؾ ادلشًتكة و كذا 

العمومية و تلك التابعة لإلدارة ادلكلفة بالتجارة، قد أتاحت فرصا تكوينية دوف حدود هنائية يقف عندىا التكوين أو التعّلم، كما 
يف الدورة التكوينية، كانية و العملية و ادلرونة يف التعامل بُت األطراؼ الفاعلة ػية وادلػػالصعوبات و العقبات الزمن من تذليل مّكنت

د تنشأ بفعل ادلنظومة يف حد ّذاهتا  أو بفعل القائمُت عليها، من خالؿ تنظيم ػمتجاوزة بذلك الكثَت من احلواجز التقليدية اليت ق
مواضيع الربامج و أساليب التقومي حسب قدرات ادلتكوِّنُت و ظروفهم واحتياجاهتم و حريتهم يف اختيار أنظمة التواصل بصورة 

و إديانا منا بضرورة ربسُت اخلدمة بصفة دورية و مستمرة و  ق ما يتماشى وظروفهم العملية و أماكن تواجدىم.ػػفردية أو صباعية وف
أعتمدنا على آلية من آليات التعليم األلكًتوين من خالؿ إعداد أرضية تفاعلية تسمح خبلق منصة تػكوينية زلكمة التنظيم وجوب 

 يقة جيدةو التسيَت مربرلة بطر 

 و تتكوف من عدة مراحل:

  Regroupements en présentielالتجمعات الحضورية  : أّوال -

إّف حضور التجمعات الدورية أمر ضروري وأكيد، يلتـز بو اجلميع دوف استثناء، إذ يُػعَُّد من ادلعايَت األساسية اليت تعتمد عليها  
 ذلك باالعتماد على قوائم إثبات احلضور اليت تفتحها ادلراكز عند كل ذبمُّع.اذليئة ادلكلَّفة بالتكوين يف تقييم ادلًتشِّح و 

عادة ما خيصص اللِّقاء األوَّؿ لشرح كيفيات استغالؿ األرضية يف صبيع الوظائف اليت تتيحها ىذه األخَتة، خاصة فيما يتعلق 
ضاءات الدَّردشة .....اخل، وأيضا االستماع إذل باإلطِّالع على الدروس والنشاطات وقراءة الرسائل واستغالؿ ادلنتديات و ف

 االنشغاالت والتساؤالت ادلطروحة من طرؼ ادلعنيُت بالتكوين.

يُنشِّط التجمعات أساتذة جامعيوف من اختصاصات سلتلفة تتوافق والربنامج ادلقرر ؛ وال ديكن بأي حاؿ من األحواؿ أف يتحوؿ 
اه واحد، بل مهمتو اإلجابة عن اإلشكاالت وإزالة بعض الغموض الذي قد يعًتي التنشيط إذل زلاضرة يلقيها األستاذ يف اذب
 جدوؿ زمٍت للتجمعات الدورية ادلقررة  ادلتكوِّف يف بعض مقاطع الدرس. فيما يلي

 مالحظة  تػػاريخ الػػػػتػػػجمعػػات

06/24/0206 - 32/24/0206 
04/25/0206 - 08/25/0206 
00/26/0206   -     05/26/0206 

 

يف حالة غياب األستاذ أو تصادؼ يـو ذبمع مع مناسبة من 
ادلناسبات الرمسية اليت تعترب من أياـ الراحة، فإدارة ادلراكز 

 ادلعنية بالتكوين مطالبة بالتعويض

 المصدر : جامعة التكوين المتواصل بشار
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                   inscription     ثانيا: التَّػسػجيػل 

القوائم الرمسية إذل ادلركز، تُرَصُد ادلعلومات ادلتعلقة بادلتكوِّف وُتستخرَُج كلمة السِّر واسم ادلستخدـ لكل متكوِّف دبجرد وصوؿ    
 مّسجل على مستوى األرضية التعليمية، و تقدـ إذل ادلتكوف من طرؼ إدارة ادلركز.

دمات البيداغوجية واإلدارية اليت يقدِّمها الفضاء يستفيد ادلتكوِّف، دبجرد حصولو على اسم ادلستخدـ وكلمة السِّر، من اخل
 اإللكًتوين ادلتاح على ادلوقع التارل: 

.ufc.dzpfoad5www.1   من زلتويات بيداغوجية و متابعة وتواصل وتفاعل وتقييم، بإشراؼ أساتذة أوصياء وتوجيو و
 فوج )رلموعة(. تأطَت منسِّقُت على مستوى كل 

   Déroulement de la session de formation         ثالثا : مسار الدورة التكوينية 

 دبجرد حصوؿ ادلتكّوف على اسم ادلستخدـ وكلمة السر يصبح مطالبا بدخوؿ األرضية والقياـ دبا يلي :  

 اإلّطالع على الدروس ادلقّررة ؛  -0

مستوى كل مقطع من مقاطع الدرس دبجرد االنتهاء من دراسة ىذه األخَتة، وذلك إجراء التقييم الذايت ،إف ُوجد، على  -0
هبدؼ معرفة مدى ربّكم الدارس يف الكفاءات ادلراد بلوغها، ويتأتى ذلك من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها مباشرة عند االنتهاء 

 من التقييم الذايت. 

   جابة عنها وفق مقتضيات احلاالت ادلطروحة وتسليمها إذل اإلدارة والقياـ حبلها واإل بالنشاطاتفتح ادللفات ادلتعلقة  -3

 . مقابل وصل تسليم -4

 نشاطات يف كل مادة  طواؿ فًتة التكوين. (30ثالثة  )أمَّا عن عدد النشاطات ادلطالب هبا كل متكوِّف، فهي  

 وزبضع العملية جملموعة شروط نوجزىا فيما يلي :  

 5الذي حيتوي على أكثر من نشاط؛ إال يف حالة كوف الدرس حيتوي على أقل من  2قطعاختيار نشاط واحد فقط يف ادل 
 مقاطع، ففي ىذه احلالة ديكن اختيار أكثر من نشاط يف ادلقطع؛ 

  ،مع عدم قبول أية إجابة يتِّم أف ال تتعدى مّدة اإلجابة على النشاط الواحد الشهر الواحد، أي دبعدؿ إجابة لكل شهر
  المحدد اريخإرسالها بعد ت

 استعمال وسائل االتصال و فضاءات التفاعل المتاحة وىي :  -5

                                                           
1

 .ufc.dzpfoad5www. أرضیة إلكتزونیة خاصة بجاهعة التكىین الوتىاصل: 

2
 قطع یعني انفصم ، فانذرس مكىن مه مجمىعة فصىل تسمى مقاطع.انم  

http://www.pfoad5.ufc.dz/
http://www.pfoad5.ufc.dz/
http://www.pfoad5.ufc.dz/
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: يعترب من ادلرتكزات احملورية اليت يعتمد عليها ىذا النوع من التكوين، يتيح للمتكوف طرح تساؤالتو Forum Leالمنتدى -
يمي يضع ربت تصرؼ ادلتكونُت حسب رتبهم وانشغاالتو مهما كانت طبيعتها، باعتبار أف الفريق ادلشرؼ على تسيَت الفضاء التعل

وحسب األفواج اليت ينتموف إليها منتديات عديدة تتنوع بتنوع أغراضها، فمنها ما ىو خاص بادلادة يف حد ذاهتا، يشرؼ عليها 
لتُعمَّ الفائدة أساتذة أوصياء سلتّصوف مهمتهم بالدرجة األوذل بيداغوجية، تتمثل يف تلقي األسئلة واإلجابة عنها يف نفس الفضاء 

بالنسبة جلميع ادلتكّونُت دبن فيهم أولئك الذين ال يشاركوف يف طرح األسئلة. كما ديكن تفاعل ادلتكونُت فيما بينهم خبصوص 
 .1تفاصيل ادلادة وذلك ربت إشراؼ األساتذة األوصياء

ألرضية التعليمية ىو اإلّطالع على : لعل أوؿ فعل يقـو بو ادلتكّوف عند دخولو ا  La messagerieالبريد االلكتروني -
الرسائل ادلستلمة.وعادة ما يلجأ الفريق الذي يدير األرضية إذل الرسالة الشخصية )الفردية( لتبليغ ادلتكّوف بالقضايا و ادلسائل ذات 

 األمهية والشأف دلا سبثلو ىذه األداة من أماف ويقُت 

لتكُتم من خالؿ طرح أسئلتهم مباشرة إذل ادلعنيُت باألمر )األساتذة أو كما تستعمل أيضا من طرؼ أولئك الذين دييلوف إذل ا
 ادلنّسقُت أو حىت بعض زمالئهم (.

فإف    Asynchrone إذا كاف كل من ادلنتدى والربيد االلكًتوين ديثالف وسائل اتصاؿ غَت مباشرة :  Chatالدردشة:   -
 اعل ادلباشر بُت أطراؼ العملية التكوينية.تتيح التف  Synchrone الدردشة ىي عملية آنية مباشرة

ُتربمج حصص دردشة لطرح أسئلة مباشرة على األساتذة و ادلشرفُت اإلداريُت خبصوص األمور البيداغوجية البحتة وكذا مسائل  
 أخرى ذات الصلة بالتكوين.

 : L’évaluation finaleرابعا: التقييم النهائي  

لبعض  التحضَتي أثناء فًتة الًتبص لكيفيات تنظيم التكوين  ةحملددا 0229يناير  3 ادلؤرخة يف 0توضح التعليمة رقم   -
كيفية تقييم ادلوظف ادلًتشِّح للتكوين، وىو األمر ،  و و زلتوى برارلوػػػو مدت ادلشًتكة التابعة للوظيفة العمومية لألسالؾة نتميرتب ادلال

ادلعايَت اليت تتالءـ وطبيعة التكوين الذي يستعمل الوسائل احلديثة  الذي أخذت بو جامعة التكوين ادلتواصل مع إدخاؿ بعض
 لإلعالـ و االتصاؿ.

 على ىذا األساس سيتم تقييم ادلتكوِّف وفق ادلعايَت التالية : 
                                                           

1
 Tuteur  en ligne ou bien accompagnateur en ligne(انمرافق عهى انخط  (  
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جمعات، )االمتحاف الكتايب(: عند هناية التكوين، ُتربمج على مستوى ادلراكز ادلعنية بالتّ  عالمة القدرة على التعبير الكتابي -
امتحانات حضورية كتابية على مستوى كل ادلقاييس )ادلواد( ادلقررة. وبعد عملية التصحيح تنشر النقاط ورُبتسب ادلعّدالت وفق 

 ادلتوسط التارل 

 عدد المواد  /مجموع النقاط المتحصل عليها في المواد المقررة

عالمة  Compenserتعويض كن بأي حاؿ من األحواؿ بالنظر إذل كوف االمتحاف الكتايب،  زلور وأساس التقييم، فال دي
التقييم الكتايب يف حالة عدـ اجتياز ادلتكّوف لالمتحانات ادلربرلة )غياب ادلتكّوف(، ويعترب حينذاؾ راسبا بصفة آلية مهما كانت 

 العالمات ادلتحصَّل عليها يف ادلعايَت األخرى.

 (0206أفريل دورة جدوؿ رزنامة االمتحانات الكتابية جلميع الرتب )

مدة  03/34/6302السبت  34/34/6302الجمعة  الرتبة
 االمتحان

 التحرير اإلداري وادلنهجية - ملحق إدارة

 مفاىيم القانوف العاـ -

 مدخل إذل القانوف -

 الوظيفة العمومية تسيَت ادلوارد البشرية و قانوف -

 ساعتاف

 ساعتاف

 التحرير اإلداري- عوف إدارة رئيسي

 ىيم قانوف الوظيفة العموميةمفا -

 وتسيَت  ادلوارد البشرية 

 التنظيم اإلداري وادلؤسسايت -

 مدخل إذل القانوف -

 ساعتاف

 ساعتاف

 التنظيم اإلداري و ادلؤسسايت - التحرير اإلداري - عوف إدارة

 مفاىيم قانوف الوظيفة العمومية  -

 ساعتاف

 ساعتاف

 التحرير اإلداري- عوف مكتب 

  

 ظيم اإلداري و ادلؤسسايتالتن -

 مفاىيم قانوف الوظيفة العمومية  -

 ساعتاف

 ساعتاف

 ادلصدر: جامعة التكوين ادلتواصل مركز بشار

 الخاتمة
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تعتمد على ،متكاملة  اإللكًتونيةخلق بيئة تعليمية إذل  ، اإللكًتوين أدى تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وتقنيات التعليم
فالذكاء  ، متزامن إللكًتوينطالب بشكل ػاألكادديية واإلدارية للالعلمية و طور من خالذلا يتم تقدمي كل العمليات شبكة فائقة الت

التسويقي بفضل برارلو و أنظمتو اخلبَتة يف معاجلة ادلعلومات و الًتويج دلدى لنجا عتها فتح اجملاؿ لتسويق ادلنصات و األرضيات 
بشكل مستمر أفضل األساتذة وادلختصُت العادليُت الرائدين يف رلاالهتم دوف تكبده عناء السفر ع اإللكًتونية التعليمية اليت ذبم

 .وادلشقة والتعب

على مستوى جامعة التكوين ادلتواصل منوذجا ناجحا بفضل منهاجو   .ufc.dzpfoad5www.تعترب األرضية التعليمية     
ادلقررة و ادلختارة بشكل دقيق يتوافق مع سلتلف الرتب ، و يساىم بشكل فعاؿ يف إعػداد و تكوين موارد بشرية مؤىلة  و مواده

 حبيث ديكن ذلا التعامل بشكل فعاؿ مع سلتلف مهاـ الوظائف،

وظيفة العمومية ادلتضمنة التكوين مع ادلديرية العامة للو فعال لقيت ىذه األرضية إقباؿ كبَت شلا أستدعى عقد و إبراـ اتفاقيات      
 من تذليل تلك التابعة لإلدارة ادلكلفة بالتجارة، كما مّكنتو ما قبل الًتقية لفائدة موظفي القطاع التابعُت لألسالؾ ادلشًتكة 

 .نيةالصعوبات و العقبات الزمنية وادلكانية و العملية و ادلرونة يف التعامل بُت األطراؼ الفاعلة يف الدورة التكوي

 التالية: التوصيات و االقتراحاتوعلى ضوء ما سبق ديكن تقدمي 

ضرورة االىتماـ بادلورد البشري و زلاولة بعثو من جديد من خالؿ تفعيل الذكاء العاطفي وأسسو و ذلك باالعتماد على  -
 العلمي و العملي.    الدورات التكوينية بيداغوجية خاصة باألساتذة لغرض تطوير و زيادة دافعية الطلبة يف التحصيل

 .التعليم اإللكًتوين أصبح واقع ملموسا جيب التفاعل معو و الوقوؼ على مستجداتو و مزاياه -

التكوين البيداغوجي بالنسة األساتذة أصبح أكثر من ضرورة لكونو يفتح اجملاؿ لتكوين األكادديي  و البيداغوجي يسمح  -
 .عنها رفع مستوى جودة التعليم و زيادة الكفاءة  بتحسن العالقة بُت األستاذ و الطلب اليت ينجر

ج ناجح ، فتحت فعال أفاؽ و أبعاد جديدة لنمط د تعترب األرضية االلكًتونية على مستوى جامعة التكوين ادلتواصل منو  -
 التكوين كما أهنا مكسب استفادت منو سلتلف الرتب الوظيف العمومي .

عٍت إستثمار يقلص و خيتزؿ الزمن و ادلكاف و الوقت و التكاليف ، ىذا ما إعتماد أرضية إلكًتونية يف رلاؿ التكوين ي -
 جعلها رائدة و متميزة  أىلها لتبٍت أوؿ مشروع  إلعداد ليسانس و ماسًت عن بعد. 
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