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 المستخلص

لمجاالت وقد ان التطورات العلمية و التقنية الهائلة ذات السرعة اللحظية  التي يشهدها العالم اليوم غيرت في  واقع  و طبيعة المجتمعات في كافة ا

يثات التانولوجية  اعتمدها غالبية البشررر في كافة اصالرريا حيااهم اليومية و بنسررو متصاواة وفقا لتماانات المادية المتاحة ا لقد اجتاحا الد التحد

مات المهولة الدول بمصالررلها و منظومااها االجتماعية و السررياوررية و االقتوررادية و الوررحية كافةا اعد المنظومة التعليمية  كواحدة م  المنظو

اورتوجو اغييرا ورريعا مواايا المؤثره و الصعالة  في بناء المجتمع، فم  الطبيعي ان ياون لهذا التطور االلاتروني  اأثيرا مباشررا  عليها و الذ   

ولوجيرة لر  في احتيراجرات االفراد و المجتمعرات و وررررائر مرافة التنميرة فير ، و لاون موررررير اعمم رهنرا برقبرداج ذبنرائهرا، فقرد  اجترذبرا العوامرا التان

يا اواويا  مؤاارا با ومضعصا  للتعليم  التطويرية الد  لناج التعليم وريعا، و ذلبح الواقع التانولوجي االفتراضي بتقنياا  المتطورة عنورا حيو

التقليد   التقليد ، حيث يعد  ووررريلة فعالة  لتطوير المهارات  الشررر ورررية و رفع كصاءة المتعلم كون  محور العملية التعليميةا رن اورررتمرار التعليم  

مع التطور الرذ  اوفره  ثورة االاورررراالت و لعقردي  م  المم  ال يعني اوررررتمرار اعتمراده في العمليرة التعليميرة في المسررررتقبرا القريرو  رالررررة  

المجتمعات  التانولوجيا في التعليم الرقمي م  انتاج معرفي مميم ثر  دائم التطور الذ  كان بمثابة االورررعال للعملية التعليمية التي طالها ما طال

  االثرار الارارثيرة التي انتجتهرا اامرة الوبراء اال انهرا م  ارأثيرات وررررلبيرة مردمرة في  را هجوم جرائحرة كورونرا المصراجع للعرالم ذجمع، و عل  الرغم م

 كانا عامت مهما  في ا هار مساوئ العملية التعليمية التقليدية  الحالية و الحاجة الملحة و الضرورية للتغيير و التطوير ا 

كة االقتورادية و المجتمعية، و الراا الجانو  اسربو بشرلا الحرالمرضرية فق،، با   لم ينشرر فايرو  كورونا في اغلو دول العالم  اثاره السرلبية 

رك االامات التعليمي بذات الشرع  بالتوق  و االغتق  التام  المصاجي لمدارورهم و جامعااهم وهي ورابقة لم يشرهدها ااريت التعليم، فاان البد م  ادا

لصايرو  و الحجر المنملي الذ  رافقها  للحد م  ورلبيات  وفة اورلوا اعليمي مغاير يسرد ولو بشراا ما الثغرة المهولة  التي احدثها رعو انتشرار ا

جانو   اعطا الحياة الدراوررية بمراحلها كافةا ان اأثيرات جائحة كورونا ل  اق  عند حد انتشررارها او حت  انتهائها بعون  اعال  با وررتمتد لتشرراا

احلها االبتدائية و المتوورطة و الثانوية و حت  الجامعية منها مهم في ااوي  الشر ورية المسرتقبلية لجيا فايرو  كورونا، فاما اترك المدار  بمر

اعثر   االثر العمية في ااوي  واربية كا فرد، كونها مؤورررسرررات للتربية و التعليم، فان  يار التعليم االلاتروني الوحيد المطروس االن ورررياون ل 

مرا هو علير  التعليم االلاتروني م  جودة عراليرة و اقنيرات و ااراحرة للمواد البرال  مسررررتقبت في ااوي  جيرا المسررررتقبرا وررررلبرا و ايجرابرا ا فعل  الرغم م

جوة التعليمية و بم تل  لرورها و مسرتويااها، اال ان  اوجد ايضرا  العديد م  الورعوبات كا  نظام جديد يحتما ال طا و الورواا و التي منها  ف

 2020 نوفمبر/ تشرين الثاني   91 – 1 1   من للفترة "التعليم الرقمي بين الحاجة والضرورة"   والعشرين التاسع الدولي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد
 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة للعلـوم اإلنسانيـة
ISSN (E) : 2707 – 5648      I      ISSN (P) : 2707 – 563X    

mailto:ansam_faiq@hotmail.com


 

 
14 

 

للعلوم اإلنسانية كلية الكوت الجامعةمجلة  ........ همية التعليم أ – نسامأ    30-13صفحات          

جارا رواي  الصورول اليومية الدراورية الجماعية بماتسربااها كافة في التطور  الصروقات المادية و المجتمعية م  جانو وا تصا اهمية  برات و ا

   االجتماعي العاطصي لوررقا شرر وررية الصرد المبتعد ع  كعبة العملة مع االجهمة و اثارها السررلبية م  جانو ا ر ر عل  الرغم م  كا ما هو علي

اد حلول عملية للمشرراكا المطروحة  يعتمد اورراوررا عل  ابداعات طرق التصاير العالم م  اطورات اانولوجية م تلصة مسررتمرة التطور، اال ان ايج

يجة  البشرررية م   تل  السررعي لتو ي  االماانات و المهارات و المعارل كافة للولررول ال  حلول انأع بنا ع  شررلا العملية التعليمية برمتها نت

 فايرو  لعي  ال حدود عضراره و النتهائ  لحد االنا

 التعليم االلاتروني، االامات في  ا جائحة كورونا انواج التعليمامفتاحية : الكلمات ال
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Abstract  

The tremendous scientific and technical developments that the world is witnessing today have resulted in great 

changes in the reality and nature of societies in all fields, so that these tremendous technological updates were 

adopted by the majority of people in all details of their daily lives, and this included technical modernization of 

countries in all their joints and their social, political& economic systems& health and education as one of the 

community systems It is natural for this technological modernization to have a direct impact on it. The rapid 

technological progress and the developments that accompanied it necessitated a parallel rapid change in the 

needs of individuals and societies and all other development facilities in it. Because the destiny of nations 

depends on the creativity of their children, it has attracted education makers quickly and virtual reality with its 

technologies has become an element. Finding practical solutions to the problems at hand depends mainly on the 

innovations of human ways of thinking by seeking to employ all capabilities, skills and knowledge to reach 
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solutions that would prevent us from paralyzing the entire educational process as a result of a virus that has no 

limits to its damagesا Countries in states of emergency, epidemics and wars seek a rapid crisis management 

policy to mitigate the severe negative effects that societies suffer from, from which education is interrupted, and 

according to the capabilities available to each country at its different levels, but almost everyone is in common, 

since total dependence on digital education and canceling education ttraditional education. The study of 

everything that would advance the educational process and promote its outputs represented in the future of our 

students, would be of the utmost importance that requires preparing research and studies to open new horizons 

in this field and to achieve the best in it, especially with regard to the means of transformation towards electronic 

employment and its fruitful results. 

Keywords: digital education, crises resulting from the Corona Covid-19 pandemic , kinds of education   

 

 . لمحة عامة عن التعليم الرقمي  و اهميته 1 

 المقدمة  1.2

لقد احدث  االنقطاج ع  التعليم عل  م تل  المسرررتويات الدراورررية 

االبتردائيرة او الثرانويرة او الجرامعيرة منهرا اضررررطرابرا كبيرا ال في حيراة 

الطلبة فق، با في حياة اورررهم و معلميهم و الهيتات التعليمية كافة،  

فاان البد م  اوررررتجابة وررررريعة لهذه االامة التعليمية  الدولية م  

تماد اورررتراايجيات التعلم ع  بعد الاترونيا، و قد كان لهذا  تل اع

التوج  العديد م  االيجابيات  التي ورراهما و بشرراا كبير في الحد 

م  اآلامرة التعليميرة دوليرا، اال ان ذلرد التوجر  الردولي   لم ي را  م  

الوررررعوبرات و التحرديرات التي ا تلصرا بردرجرااهرا وفقرا ل وضرررراج 

انو، ومدع اعتمادها للتقنيات االلاترونية االقتوررررادية للدول م  ج

في العملية التعليمية و حت  االقتوررررادية منها م  جانو ا ر افعل  

الرغم مما  اوفره الدول الغنية م  بن  احتية وراندة الورتمراية التعلم 

االلاتروني اال ان  لرعوبات التأقلم ورواء م  الطلبة او اوررهم بظا 

مام اولياء االمور و التدريسريي   ببذل  الحجم الوبائي الذ   اوجو ال

جهرد كبير  لتجراوا الرد التحرديرات برالمثرابرة عل  التعلم برالتعراون و 

التقرارا مع بعضررررهم البعم الوررررتمرار عجلرة الحيراة ا ان الرد 

الوررعوبات ال يواايها ما اجابه  الدول الصقيرة و المتووررطة الد ا 

نة لم يا  جا اأثيرها  اقتورراديا و اعليميا،  فانتشررار الجائحة الملعو

لررحيا فق، با  رافق  كوارث االامات االقتوررادية و االجتماعية و 

التعليميرة التي منهرا  منع االطصرال الصقراء م  الرذهراا ال  المردار   

الحاوميرة المجرانيرة ذات االمارانرات المحردودة، اال انهرا كرانرا المنصرذ 

هم عاجمي   التعليمي الوحيد الذ  حرمتهم الجائحة م  مواللت  كون

ع  امتتك كا ما م  شرررأن  ان يوفر لهم اعليما الاترونيا لمسرررتقبا 

افضررررا، و برذلرد احردثرا فجوة رهيبرة برالصوارق الطبقيرة م  جرانرو و 

جبرت جائحة فيرو  كورونا حاومات  " ذالتعليمية م  جانو ا ر ا

دول العالم عل  رغتق المؤورسرات التعليميةم مما اسربو في حرمان  

دولرة م  الولررررول    188مليرار متعلم  م     5ا1   )ذكثر م%0  89

 [1]رل  المؤوسات التعليمية لتلقي التعليم الوجاهي"

ان  الردول في حراالت الطوارئ  و االوبترة و الحروا اسررررع  ال  

ورياورة ادارة  االامات السرريعة  للت صي  م  االثار السرلبية الجمة 

فقرا لممارانرات  التي اعرانيهرا المجتمعرات التي منهرا اوق  التعليم، و

المتراحرة لارا دولرة عل  ا تتل مسررررتويرااهرا، اال ان الجميع اقريبرا  

التعليم  والغرراء  االلاتروني   للتعلم  التحول  اقبررا فارة  اجبروا عل  

التقليد ، حت  وان كان بورررورة مؤقت   و مصاجتة، ويعدذلد بمثابة 

ال طرا الجسرررريم فرالتعليم االلاتروني ال يعرد حرالرة طرارئرة و انتهي 

انتهاء الجائحة، با هو عملية اوراورية واجبة التنصيذ لتطوير العملية ب

التعليمية و الولررول لموررال الدول الابرع علميا و اقنيا و يجعلنا 

في حرالرة م  الترأهرو مسررررتقبت للتغلرو عل  كرا مرا م  شررررأنر  اعراقرة 

 العملية التعليمية   بوورة اااملية افضاا 

 

 أهمية  الدراســة:  1.3

ة هرذا البحرث م  اهميرة القطراج التعليمي الرذ  هو اوررررا  ارأاي اهمير 

بناء و اطوير المجتمع، فالتنمية البشرية هي اوا  انمية الدولا  لذا 

فان دراوررة المشرراكا و المعوقات و العما عل  كا ما م  شرران  ان  

يراقي برالعمليرة التعليميرة و النهوم بم رجرااهرا متمثلرة بمسررررتقبرا  

القورروع التي اسررتوجو اعداد البحوث و طلبتنا، ياون م  االهمية 

الدراورررات لصتح افاق جديدة في هذا المجال، و لتحقية االفضرررا في  
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 الرة فيما يتعلة بسربا التحول نحو التو ي  االلاتروني و نتائج   

 المثمرة ا 

 

 منهجية الدراسة : 1.4

المنهج الولررصي م   تل الولرر  الموضرروعي للظاهرة و احليا   

 ل وائص وومات التعليم الرقمي 

 

 تساؤالت الدراسة: 1.5 

ها هنالد مطالو يسررتوجو اوفيرها لنجاس التعليم الرقمي وررواء  -

في المتعلم  او في االورررراليرو التعليميرة الحرديثرة للمعلم  او في البيترة  

 التعليمية الحديثة اوفي المناهج ؟االلاترونية 

 ماهي معوقات نجاس التعليم الرقمي ؟ -

هرا هنرالرد عواقرو و يمرة في ارأ ر ابني التعليم الرقمي    -

 عل  المراحا الدراوية الم تلصة في المجتمع ؟ 

-  

 مشكلة الدراسة  :  1.6

بررالتركيم عل   ط،   ياون  ال  الرردراوررررررة  احررديررد مشررررالررة  ان 

مات االقتورررادية منها و السرررياورررية و واورررتراايجيات ادارة االا

المجتمعيرة  التي اسررررببرا بهرا الجرائحرة، برا  يتعرداهرا ل هم، والمتمثرا 

باإلماانات المتاحة ال دارة و انصيذ الد االوررررتراايجيات عل  ارم 

الواقع افواقع المجتمعرات العربيرة في الغرالرو ال يعتبر ذا جراهميرة، 

عيد ال اص بال برات وررواء عل  الوررعيد التقني او حت  عل  الورر 

المتعلقرة برالاوادر البشررررريرة و حت  في  را الثورة الرقميرة التي 

اجتاحا العالم و اوجدت الحلول البديلة وررو ء عل  مسررتوع العملية 

التعليمية او اورتمرارية منافذ الحياة اال رع في  ا االام ، اال اننا  

اانااها و نرع ان دول العالم الثالث بمنأع ع  ذلد وع  اورتغتل ام

 ثروااها في ايجاد الحلول المنطقية الامات كورونا و مابعدها  ا 

 

 اهداف الدراسة : 1.7

 اهدل الدراوة ال : 

احديد ماهية التعليم االلاتروني و المصردات المتعددة ال الررة بهذا -

 المجال 

التعرل عل  مردع ارأثيرات اوررررتحرداث البيترة االلاترونيرة عل  -

كبردائرا  رالررررة في اوقرات االامرات مع  التركيم عل  المجتمعرات  

 الجانو التعليمي  منهاا

التو ي   - م   تل  للمجتمعررات  التنمويررة  الايصيررة  عل   التعرل 

االلاتروني  في المجراالت االقتوررررراديرة و التعليميرة و االجتمراعيرة  

للحرد م  اثرار  االامرة التي اوجرداهرا جرائحرة كورونرا و ابعرادهرا  

 االمد االم تلصة طويلة 

ان التحرديرات و المشرررراتت التي اواجر  العمليرة التعليميرة في عموم  

الردول العربيرة قرد وضررررعرا احرا المجهر في  را اامرة كورونرا، و 

اوجدت ضررورة وضرع و اطبية اورتراايجيات ذكية اتبلور و اتجسد 

وفة الوورررررائرا التانولوجيرة الحرديثرة كحرا منطقي ابرداعي لطلبرة 

روني التام او حت  المدمج من   وفة  ط،  المسررتقبا بالتحول االلات

و وررياوررات مدرووررة و معدة بوررورة انظيمية الغرم منها جعا 

التعليم االلاتروني  طوة  اورررراوررررية للتعليم المسررررتقبلي، فت يما  

اعتمراده لصترة االامرات فق، كونر  م  اهم االدوات التي اما  م  

ت و بمرا بنراء جيرا ذا  برات واوررررعرة ابرداعيرة في م تل  المجراال

التقنيررات م   برات اعليميررة و اطويريررة، ممررا اوجررد  الررد  اوفره 

ضرررورة دراوررة الواقع الحالي وروررم وررياورريات حديثة م  ضررم    

 طوااها السررعي  لتحويا المناهج التقليدية ال   المناهج االلاترونية 

م  قبا جهات ا ورروررية، م  جانو ا ر العما عل  اأهيا الهيتة 

بردورات ماثصرة ال رورررراء قواعرد العمليرة التعليميرة   التعليميرة و الطلبرة

االلاترونيرة عل  قواعرد ارم لررررلبرة محصمة للمهرارات االبرداعيرة  

 للنهوم بالعملية التعليمية ال  جودة المنافسة المحلية و العالميةا 

 

 

 ماهية تكنولوجيا التعليم و المفردات المطروحة في البحث:. 2

 التعليم.تكنولوجيا  ماهية  2.1

التعليم و اانولوجيرا   هنرالرد العرديرد م  الطروحرات لمصهوم مراهيرة  

 المصردات المطروحة في البحث التي منها : 

 ليسررا فهي الالمة، هذه نجد ال فقننا المعاجم، في اانولوجيا "كلمة

 وعنرد القرديمرة، اإلغريقيرة اللغرة رل  يعود عربيرة، وذلررررلهرا كلمرة

كلمرة )اقنيرة   امرا كلمرة   العربيرة اللغرة في يقرابلهرا فرقنر  اعريبهرا

 المهرارة :واعني (Techno)اانولوجيرا فمشررررتقرة م  كلمتي  همرا:

 اانولوجيا كلمة فان و اعني  دراوررررة وم  ثم (Logia) الصنية و 

 :اعنيTechnology[ "التانولوجيرا2الصنيرة"] المهرارة انظيم اعني

 ل دمة اإلنسرررران واطبيقااها العلمية، للمعرفة اعمثا االوررررت دام

حلول ربداعية  :المستحدثات التانولوجية عبارة ع  "[ 3ورفاهيت "]

ت لالصت م  ت لصرلرررت ، وا صيضرررا ومبتارة لمشررراتت التعليم، اووررريعا

ت لاصاءا م وايادة فاعليت  بورورة اتناورو مع طبيعة العورر،   ورفعا
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ية ذنتجام لتناوررو  وقد ااون الد الحلول مادية ذو فارية ذو اوررميم

 [4التعلم"] طبيعة

 مصاهيم  الة بالتعليم االلاتروني  2ا2

يعرل كتت م  ذيرو وال طيرو  المردروررررة اإللاترونيرة برأنهرا   الرد 

المدرورررة التي اتيح لطلبتها اورررت دام التقنيات التعليمية الحديثة م  

حواورررريرو وبرمجيرات مرابطرة بشرررربارة اإلنترنرا، حيرث اتم عمليرة 

التعليم بها رلاترونيا ورواء دا ا حجرة الور  ذو  ارجها، واشرجع  

الطلبة عل  التعلم الذااي، والحوول عل   برات ال يما  الحوول 

عليها بووررائا ذ رع، وامانهم م  التوالررا رلاترونيا مع بعضررهم 

الرمرقرررة"] والرمرواد  والرمرعرلرمرير   اإللرارتررونري  [5الربرعرم  "الرترعرلريرم 

روني عبر الوورررررائ، المعتمردة عل  اقرديم محتوع اعليمي رلات هو

الامبيوار وشربااا  رل  المتعلم بشراا يتيح ل  رماانية التصاعا النشر، 

مع هذا المحتوع ومع المعلم ومع ذقران  ورررواء ذكان ذلد بورررورة 

متمامنرة ذم غير متمامنرة وكرذا رمارانيرة رامرام هرذا التعلم في الوقرا 

فضرت ع  رماانية  والماان وبالسررعة التي اناورو  روف  وقدراا ،

ت م   تل الد الوورررائ،"] "مصهوم التعليم [ 6ردارة هذا التعلم ذيضرررا

االلاتروني : بأن  "اقديم محتوع اعليمي عبر الووائ، المتعددة عل  

الامبيوار واالنترنا رل  المتعلم بشرراا يتيح رماانية التصاعا النشرر،  

 ع  التصاعا مع هذا المحتوع اعتمادا عل  مبدذ التعلم الذااي، فضررت

ليمرارورررروا مجموعرة م  االنشررررطرة التربويرة مع المعلم والممتء،  

بطريقرة متمامنرة وغير متمامنرة، مع رمارانيرة رامرام هرذا التعلم في 

الوقا والماان وبالسرررررعة التي اناوررررو  رول وقدرات المتعلم،  

مصهوم التعليم االلاتروني: بأن  [ " 7احا رشررررال واوجي  المعلم"]

الامبيوار  )اقررديم محتو المتعررددة عل   الووررررررائ،  عبر  اعليمي  ع 

واالنترنا رل  المتعلم بشرررراا يتيح رماانية التصاعا النشرررر، مع هذا 

المحتوع اعتمرادا عل  مبردذ التعلم الرذااي، فضررررت ع  التصراعرا مع  

ليمارورروا مجموعة م  االنشررطة التربوية بطريقة  المعلم والممتء،  

رامرام هرذا التعلم في الوقرا   متمامنرة وغير متمامنرة، مع رمارانيرة

والماران وبرالسرررررعرة التي انراوررررو  رول وقردرات المتعلم، احرا 

كما عرفت  الجمعية اعمرياية للتعليم [  "8رشرررال واوجي  المعلم"]

ع  بعد "ذن  عملية اكتسراا المعارل والمهارات ع  طرية ووري،  

ت في ذلرد جميع ذنواج التقنيراتلنقرا التعليم     والمعلومرات متضررررمنرا

الجمعيرة االمريايرة [  "10وذشررررارال التعلم الم تلصرة للتعلم ع  بعرد"]

للتردري  والتطوير اعرفر  برأنر  الردمج الم ط، لر  ذ  )التصراعرا الحي 

وجها لوج ، والتعاون المتمام ، والتعلم الذااي، واعدوات المساعدة  

اعداء"] احسررررير   "11في  المصرراهيم [   و  الترعريصررات  ا ترتل  ان 

انصرا   و وفقرا ال تتل وجهرات نظر و مصراهيم كت م   المطروحرة 

البراحثي  فيمرا يتعلة بتطوير   البراحثي  بهرذا المجرال، اال ان معظم 

العملية التعليمية  يتصقون عل  كونها االوررررا  في دفع عجلة التنمية  

الشراملة  ع  مجتمع ال  التطور، لذا فأن م  اهم اورتراايجيات بناء  

لررررة في  را االامرات الوبرائيرة التي و اطوير العمليرة التعليميرة  را

اجتراحرا العرالم برأكملر  اعتمراد  التركيم عل  اوررررتثمرار او ي   

التقنيرات االلاترونيرة لتطوير العمليرة التعليميرة و التردريبيرة منهراجرا و 

 [12اطبيقا" ]

 

 استعراض لبعض الدراسات السابقة :  2.3

اإللاتروني بعنوان التعليم    2010دراورررررة حليمرة الماحي وررررنرة  "

اابعرا  .برالجرامعرة الجمائريرة مقومرات التجسرررريرد وعوائة التطبية

فردا بالنسربة ال    196المنهج الولرصي حيث شرملا عينة دراورتها  

بالنسرربة ال  االوررااذة بجامعة وررايادة، واولررلا  72فتة الطلبة و

مرجرترمرع  مرظرراهرر  مر   مرظرهرر  اإللرارتررونري  الرترعرلريرم  ان  الر   الرنرتررائرج 

ع  والنررااج  للمعلومررات    المعلومررات  الحررديثررة  التانولوجيررا  دمج 

واالاورررراالت في المنظومة التعليمية، يعتمد اوررررااذة الجامعة عل  

م تل   دمات اعنترنا للتوالررررا بالرغم م  النقائم المتحظة  

ع  منورة التعليم اإللاتروني، قدرت نسربة اورصح المواقع التعليمية 

،%كما ان    96ا81للطلبة في احميا الدرو  وابادل المعلومات بررر 

الموررررادر اإللاترونيرة المتراحرة عل  اعنترنرا المعتمردة م  الطلبرة 

%اتعدد الوورررائا واعجهمة المعتمدة في اقديم   98ا93قدرت بررررررر  

%عارم البيانات بر   51ا82الدر  ما بي  جهراا الحاوررررو اآللي 

كما ذن هذه الموادر اساعد عل   %.32ا80%اعقراص بررر    3ا71

% الررررة في وجود لررررورة  87ا80ية بنسرررربة فهم المادة التعليم

واوضرريحات واقريو الوررورة اكثر للطالو، فضررت ع  ذنها فاعلة 

 رالررررة في حوررررص  %50ا76ومردعمرة رل  حرد كبير بنسرررربرة  

المحراضرررررات نقص اإلمارانيرات المراديرة المتوافرة لتطبية التعليم 

اإللاتروني يعتبر ذول مشراا يحد م  اووريع اطبية هذه الصارة لدع 

م الصني القائم عل  هذا المشررروج، ونقص ااوي  اوررااذة التعليم الطاق

اإللاتروني يعتبر اورا  ابتعادهم ع  اورت دام هذا النم، م  التعليم 

يحرد االوررررت ردام الصعلي لمنورررررة التعليم اإللاتروني م  العوائة  

والمنبثقة ذورراوررا م  نقص اإلرادة الصعلية لمدارة العليا للتحول نحو 

 [13هذا المشروج"]

ت للتعلم اإللاتروني، ذطلقرا علير   رارطرة   "اقترس حميرد : رطرارات عرامرا

م  2015م رل   2005طرية للتعلم االلاتروني في مراليميرا للصترة م   
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بنراء عل  احليلهرا لرةيرة ورورررررالرة وذهردال عردد م  الجرامعرات  

المراليميرة التي ابنرا التعلم اإللاتروني، وقرد ام بنراء هرذا النموذج م  

، واتضررم   Strategy  االوررتراايجية1عنالررر هي: )  تل ذربعة

، وهي  Goal ، والهردلMission ، والرورررررالرةVision الرةيرة

الترراليررةا   للمرحلررة  الاصرراءات2) محرك   Competence   اطوير 

Developing(3) الرترحرتريررة الربرنريررة   Infrastructure ارطرويرر 

Developing. (4)  اإللرارتررونري الرترعرلرم   E-learning ارقررديرم 

Delivering مرعررفريررة موررررررادر  الرمررحرلررة  هررذه  وارتضررررمر    ،

لرلرمرعرلرومررات،  Knowledge Repositories ثرريررة وشرررربراررة   ،

وقد ذشررررارت ال  ذن االوررررتراايجية   ومتعلمي  ذفرادات ذو جماعاتا

اتعاما مع ااجاهات السرررروق المتبناة م   تل مؤوررررسررررات التعلم 

دال واضررحة لهذه اإللاتروني م   تل اأورري  رةية وروررالة وذه

كما يما  لمؤوررسررات التعلم اإللاتروني اطوير الاصاءات،    البرامجا

هررذه  فتررات  بم تل   المترراحررة  مواردهررا  االعتمرراد عل   م   تل 

ذما اطوير البنية    الاصاءات اإلدارية والصنية وذعضراء هيتة التدري ا

يم التحتيرة لهرذه اعنظمرة فيركم عل  اطوير الحلول التقنيرة لايصيرة اقرد

التعلم اإللاتروني، وهرذا يما  ذن ياون م   تل االوررررتثمرار في 

ذما اقديم   التطبيقات التقنية المتاحة واعدوات وال دمات المسررراعدةا

التعلم اإللاتروني فيتعرامرا مع  ليرة لايصيرة اقرديم هرذا النم، م  التعلم 

للمسررررتصيدي  م  المتعلمي  مع بعضررررهم لبعم مع مواد مسرررراعدة  

بر الشرررربارة العنابوايرة وغيرهرا م  ذ رائر المعرفرة  ومعلومرات ع

 [  14اع رع"]

"اثر اوررت دام الحاورروا اإللاتروني كطريقة للتعلم عل  احورريا  

الطلبرة وااجراهرااهم واغيير مهرارات المعلمي  وااجراهرااهم نحو هرذه 

الطريقرة التعليميرة، حيرث اكرد المعلمون الرذي  عملوا براوررررت ردام 

ع  هذه الطريقة، حيث اكتسرررربوا الحاوررررو اإللاتروني رضرررراهم  

مهرارات اعليميرة اضررررافيرة مصيردة لهم للتعرامرا مع المواق  التعليميرة 

الم تلصة، كما اشررارت النتائج ال  ان الطلبة الذي  اعلموا باوررت دام 

فعيتهم نحو التعلم، اذ اشرررار ال  ان  االحاوررروا اإللاتروني اادت د

الحرراوررررر   95 لهم عل  جهرراا  و % رغبتهم في وجود شررررريررد 

اإللاتروني، وعللوا ذلرد بتلقيهم المسرررراعردة عنرد وجود المسررررائرا 

الوررعبة، كما اكدوا ايادة اوررتمتاعهم بالدر  التعليمي اثناء وجود  

الشرريد، اما الطلبة الذي  اعلموا بالطريقة التقليدية فقد حورلوا عل  

%للطلبة  38%عل  اال تبار القبلي مقابا   23فائدة اعليمية بنسررربة  

وا باوررت دام الحاوررو اإللاتروني، ويؤكد الباحث ان هذه الذي  اعلم

النتائج هي دليا عل  ان طريقة اورررت دام الحاورررو اإللاتروني في 

التعليم اسررررج اكتسررراا الطلبة للمصاهيم التعليمية الم تلصة بورررورة 

 [15دقيقة"]

 

 استنتاج الطروحات التوضيحية  2.4

كافة ليحا محل  التعليم  ان عملية اورررتبدال التعليم التقليد  بمد تا 

االلاتروني  بأنماط   و احتياجاا  دائمة التطور كافة ووفقا للسرررباق  

اوفير عوامرا    في نجراحر  عل   االلاتروني الرذ  يجتراس العرالم يعتمرد  

كثيرة  يجو ان اعما بمجتمعة عل   احقيقها وفة اوررتراايجية بناءة  

او التقنيرات او ووفقرا للثورة التقنيرة الحرديثرة وررررواء في االورررراليرو  

الوورررررائ، التعليميرة اان التطبية العملي النراجح للتعليم االلاتروني 

الرذ  يعتمرد انشرررراء المردار  الرذكيرة ذات الصوررررول االفتراضرررريرة 

بمتطلبرااهرا التقنيرة العراليرة والمجهمة بصرديوات المنراهج الردراورررريرة و 

التعليمية التي اسررمح بالتصاعا بي  الحضررور و المحاضررر إلكسرراا 

ارات و ابرادل علوم و المعرارل كرا ذلرد يواجر  العرديرد  م   المهر 

التحديات، ومنها معوقات البيتة التطبيقية العالية التقنية  فضرررت ع  

الجوانو التنظيمية المادية و البشرررررية و كصاءة الاوادر البشرررررية و 

التجهيمات االلاترونية و اورتمرارية التطويرا كما يتح  في اغلو 

ة براعتمراد التعليم االلاتروني  التركيم  في الغرالرو  الطروحرات المتعلقر 

عل  العواما  المعيقرة  الوررررتحداث  بالرغم م  االيجابيات المطورة  

للنواحي كافة الحياة و اعدالعملية التعليمية االكثر اورررتصادة  في حال 

ام التو ي  الوررررحيح و التهيترة الشررررراملرة  لمرا لهرا م  مردودات 

الطتبية التي ورررتعما عل  اورررتمرار و  ايجابية في اطوير الاوادر

اطوير الثورة االلاترونيرة بمرد تاهرا و م رجرااهرا التقنيرةا لرذا فران   

مجمرا المعوقرات  يجرو ان ال اؤد  برالردول ال  االوررررتارانرة و 

االوررررتغنراء ع  اطبية التعلم و التردريرو االلاتروني كونر  المنصرذ 

مراحرا العمريرة الوحيرد نحو  يرارات ابرداعيرة و اطويريرة لم تل  ال

وهو مرا اوجرو  اعتمراده و انتشررررراره في م تل  انحراء العرالم و 

برالت طي، المنراوررررو وفة القردرات المتراحرة في كرا مجتمع، و كمرا 

يتح  مع بداية االلصية الجديدة ام اعتماده بشرراا اووررع  الررة في 

 ا االامة الوبائية التي غيرت بوورة واوعة و جذرية السبا التي 

  بها االامات و  الرررة فيما يتعلة بالعملية التعليمية يجو ان اواج

 و اوتمرارها و اطويرهاا

 



 

 
19 

 

للعلوم اإلنسانية كلية الكوت الجامعةمجلة  ........ همية التعليم أ – نسامأ    30-13صفحات          

مميزات التعليم االلكتروني و اهــدافــه: بــالمقــارنــة م  التعليم   .3

 التقليدي و التعليم المدمج

 التعليم التقليدي بين المميزات و المساوئ 3.1

ت   "التعليم القائم عل  رعطاء الدرو  التعليمية في غرفة الور  وجها

لوجر ، ويجرو حضررررور كرا م  المعلم والمتعلم في وقرا وغرفرة  

الردر ا هرذا النم، م  التعليم مسررررت ردم منرذ عردة قرون، ذو منرذ بردء  

التقليررد  عل   التعليم  التربويررة في العررالم، ويعتمررد نم،  المنظومررة 

اعد الركيمة اعوررا  في نقا المعرفة، رذ ياون  الثقافة التقليدية التي

المعلم محور العملية التعليمية، ويعدّ الووررريلة التعليمية المثالية لنقا 

ت، وهو   المعرفة والمعلومة والقينها للطلبة، وياون دور المتعلم وررلبيا

مجرد متلقي للمعلومرة، ويحصظهرا م  دون ذ  جهرد في اكتشررررافهرا" 

[16  ] 

ان الطريقرة التقليرديرة في التعليم  برالرغم م  اعتمرادهرا في العمليرة 

التعليمية في اغلو الدول العربية  لسرررنوات طويلة، اال ان ورررلبيااها 

العديدة  اوجدت ضرررورة حتمية للتطوير و التنويع و التغيير في ان  

واحرد مواكبرة لروس العوررررر و الثورة التانولوجيرة التي اجتراحرا  

في  ادارة   ان مرا اعتمرده الطريقرة التقليرديرة  كرافرةا  مصرالرررررا الحيراة  

الصورا الدراوري للمراحا كافة اعتمد نظام يتحدد في   الطالو كمتلة  

فق،  و الملق  دائما هو المعلم المتحام في ادارة الصورررا و انظيم ،  

حيرث اراام العمليرة التعليميرة بمرد تاهرا كرافرة عل  التردريسرررري،  

وياون مودر المعلومات االوحد  الاتو المنهجية الدراوية المحددة 

بقا قبا بداية العام الدراورري للمراحا كافة دون احديث يذكر في مسرر 

وايضراحات اقديم اصوريليا الغالو  فضرت ع  امركم  شررس المنهاج 

المعلومات م  المعلم في ماان واحد اال وهو الصورا الدراوي وجها 

لوج  في مقاعد ثابتة  ومواعيد دراورررية محددة واجو االلتمام بها،  

الاثيرة  التي اقع عل  عرااة المعلم اقلرا م   حت  ان الرد الجهود  

نشرررراطر  و كصراءار  مع كرا  الرد المهرام الرواينيرة  المتاررة البراعثرة  

عل  الملرا و الجمود دون االبداج و التطوير م  جانو فضررررت ع   

احجم دور الطالو كون  مسرررتمعا مطيعا فق،، يضرررال اليها حالتي 

لنة وااللتمام بمواعيد االلتمام بمواعيد الحضررررور وفة الجداول المع

اال تبارات الشرهرية منها و الصورلية، فيتحدد دوره ايضرا رما بأعادة 

اسميع ما ام القين  ل  م  المعلم ذو بماء اوراق االجابة بما ام حصظ  

م  منهرراج، حيررث يعتمررد المعلم في الغررالرو في العمليررة التقويميررة 

كون الاتراا   للطرالرو بمرا ام  اردوينر  او حت  اسررررميعر   م  اجرابرات،

المعتمرد مطبوعرا و جراهما للتردري  دون ذ  اغيير او احرديرث و مرا 

يرافقها م  ووررائا اعليمية اقليدية كاللوحة البيضرراء او السرروداء او 

 رائ، مطبوعة جاهمة ا و لذا فان دور الطالو و المعلم  في محور  

 العمليرة التعليميرة  التقليرديرة بتصرالرررريلهرا كرافرة محرددة االبعراد، حيرث 

ينحورر جا هدل المعلم في القي  الطتا المنهاج و اامام ، ووفة  

معايير ورلوكية محددة بالطاعة العمياء  دون ذ  مراعاة  للتحديث و 

التنويع و االبرداج الرذ  يعرد م  المتطلبرات  االوررررراورررريرة للعمليرة 

التعليميرة، او حت  في طريقرة التلقي  التي  اتجراوا مراعراة  للصروق 

يعاني منها الطلبة في وررررع  االورررتجابة و الصهم لاي الصردية التي  

يتسررررن  لهم االجرابرة في االمتحرانرات النهرائيرة و النجراس، وااون برذلرد 

م رجرات التعليم كميرة اكثر م  كونهرا نوعيرة، وهو االهم و كرا ذلرد  

الربح في وقتنا الحالي م  عواما قتا االبداج و التطور و التصار و 

 االفضا  عند جيا المستقبااالمشاركة و التصاعا ل لة 

يراام ذورررلوا التعليم التقليد  عل  ثتثة محاور رئيسرررة، وهي:   "

المعلم، والمتعلم، والاتراا بمرا يحتوير  م  معلومراتم لرذا ال وجود  

للوورررررائرا التعليميرة المبتارة ذو التانولوجيرةا ويما  ذن نقول رن  

والاتراا في التعليم التقليرد  يتاون م  المعلم والطرالرو والسرررربورة  

 [ 17غرفة الو "]

 التعليم المدمج  االنتقالي بي  التقليد  و االلاتروني: 2ا3

يعرل محمد عطية  مي  التعليم المدمج " بأن  نظام متااما يهدل  

مررراحررا  مرر   مرررحررلررة  كررا  الررمررتررعررلررم  ررتل  مسرررررراعرردة   رلرر  

اعلمر ، ويقوم عل  الردمج بي  التعليم التقليرد  والتعليم اإللاتروني 

[ و بتعري  ا ر  18  الم تلصرة دا را قراعرات الردراوررررة"]برأشررررارالر 

"التعليم المدمج ذن  او ي  المسررتحدثات التانولوجية في الدمج بي  

اعهردال والمحتوع وموررررادر وذنشررررطرة التعلم وطرق اولرررريرا 

ت لوج ، والتعليم اإللاتروني  المعلومات م   تل ذولوبي التعلم وجها

ي  باونر  معلم ومرشررررد إلحرداث التصراعرا بي  عضررررو هيترة التردر

للطتا م   تل المسررررتحردثرات التي ال يشررررترط ذن ااون ذدوات 

 [19رلاترونية محددة"]

يعرد التعليم المردمج بمثرابرة المرحلرة االنتقراليرة بي  التعليم التقليرد    

التقنيررة   االلاتروني ومميماارر   التعليم  بي   و  ابعرراده،  وماونرراارر  و 

بتو ي  اكثر م    لردمج الرد  المتطورة و ان مرا ينتج ع  عمليرة ا

ي دم في لرالح العملية التعليمية و الطالو  ووريلة للمعرفة، و التعلم 

بطبيعرة الحرال لمرا لنمطي التعليم م   مميمات ومهرارات، فهو يلغي 

الردور السررررلبي للمتعلم في نظرام التعليم التقليرد ، و في الوقرا ذاار  

يردعم انميرة العتقرات االجتمراعيرة و روس  التعراون و التشرررررارك  

امتئهم و اورااذاهم ورواء   المعرفي االنسراني المباشررة بالتعاما مع
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في القاعات الدراورية او االلاترونية  و ال يتم ذلد م   تل  اجهيم 

القراعرات الردراورررريرة المعترادة برالتقنيرات االلاترونيرة الحرديثرة فق،، برا 

يجرو العمرا عل  اهيترة كت م  التردريسرررريي   و الطلبرة  للتما  م  

ة التعليميرة فيتم اوررررت ردام الرد االجهمة و او يصهرا في  ردمرة العملير 

الجمع بي  الحضررور  المباشررر للطلبة للقاعات الدراوررية و التدري   

المبراشررررر وبي  مميمات المنراهج االلاترونيرة و التعليم الرذااي، فصي 

هذا النوج م  التعلم ياون للتعلم االلاتروني اكثر م  اوتصادة، فتعود 

و التطوير   الطلبة و المعلم عل  طرق االبداج و التشرارك و التدريو

الاترونيا يجعا هذا االورررلوا االمثا في قاعات  الدراورررة بالعما 

التشراركي الجماعي المباشرر وبذلد  يمتلد التعليم المدمج  ورائص 

يصتقر اليهرا التعليم االلاتروني و التقليرد ، حت  ان المعلم الرذ  يعتمرد 

التعليم المردمج يسررررتوجرو امتعر  ب برات جرامعرة مرا بي  امارانرات 

دري  المباشرر  مع الطلبة، مع اال ذ باا ما م  شران  ان يو    الت

االدوات االلاترونيرة المتراحرة  في القراعرة الردراورررريرة   و عبر البرث  

االلاتروني، فضرت ع   جعا المناهج الاترونية لتوفيرها للطلبة في 

اعلمهم الرذااي االلاتروني، وهو مرا اثبرا فراعليتر  في  را الجرائحرة و 

ع  بعرد، لرذا  فرالتعرامرا برالمواد النظريرة منهرا ضرررررورات التعلم  

الاترونيا و في الوقا ذاا  و ما يسرتوجو الناحية العملية  الم تبرية 

ياون وفة نظام التباعد حصا  عل  الوررحة العامة يعتبر م  الحلول 

الممانرة في  را الظرول الحراليرة مع اجتيراس الوبراء دول العرالم 

يرد م  االهردال التعليميرة اذا ام ويحقة هرذا النوج م  التعليم العرد

اعتماده وفة اوررتراايجية منظم  و معتمدة م  قبا الجهات التعليمية 

 لتحقية الم رجات المطلوبةا 

 .1:كرالترالي "يتمتع التعليم المردمج  برالعرديرد م  المميمات وهي 

 اإللاتروني برالتعلم برالمقرارنرة هرائرا بشررررارا التعلم نصقرات  صم

 بي  االجتمراعيرة والعتقرات اإلنسررررانيرة الجوانرو اعميم .2.وحرده

تا ذنصسرهم المعلمي  وبي  وبي  معلميهم بينهم فيما المتعلمي   3. ذيضرا

 لردع التعلم وذنمراط الصرديرة االحتيراجرات لمقرابلرة الارافيرة المرونرة

 اثراء   .4.وذوقرااهم مسررررتويرااهم وذعمرارهم برا تتل المتعلمي 

 جودة ثم وم  التعليميرة ةالعملير  جودة ورفع اإلنسررررانيرة المعرفرة

 العلمية الموضروعات م  كثيرا 5ا  وكصاءة المعلمي  التعليمي المنتج

مثا   الرررة وبورررصة بالااما رلاترونيا ادريسرررها للغاية يورررعو

  التجويد وقواعد العربي وال ، ال رائ، رورررم)العالية المهارات

 الد مثا لحا المقترحة الحلول يمثا احد المؤلّ  التعلم واوررت دام

 ذن  هو التعلم م  النوج لهذا الواضررحة الممايا م  .6.المشرراتت

 ويسرت دم التعميم الدراورة ،ويشرما ذو العما بيتة في التدريو يوفر

فهو   النتائج، م  قدر ذكبر لاسرررو والموارد الجهد م  ذدن  ات  حد

 [ا20]"يما  النا  م  اطبية المهارات باوتمرار لتوبح عادة

 

 التعليم االلكتروني بين الفوائد و الممكن: 3.3

عل  الرغم م  مميمات التعليم االلاتروني و فوائده اال ان المعوقات  

التي اتسبو في التأ ر او حن  العمول الجمئي ع  اطبيق  بوورة  

متاراملرة كثيرة فرالتالصرة العراليرة التي اثقرا كراهرا العوائرا  رالررررة في 

اجتراحرا العرالم اقتورررراديرا نتيجرة االغتق  لمنرافرذ  را البطرالرة التي  

اعمرال كثيرة م  جرانرو و كراهرا الحاومرات م  جرانرو ا ر كون  

االعتماد االلاتروني وررواء في التعليم او حت  في دوائر الدولة كافة 

ذات مقومرات و االصرة عراليرة اعتمرد اوفيرهرا    احتيرة بنيرة رل  يحتراج

و   الرردولررة   قبررا  للمرافة  م  يركث في اتوفر ال قرردم   اعحيرران 

الحاوميرة كرافرة منهرا و غير الحاوميرة  فرالحوكمر  االلاترونيرة عل  

ورربيا المثال، عل  الرغم م  الصوائد التي اوفرها كقامام المعامتت  

الاترونيرا و ورررررعرة االنجراا و دقتر  دون الحراجر  ال  المعرامتت  

ة  الورقيرة و اعبرائهرا و الرواي  المرافة لهرا فضررررت ع  االرشررررصر 

االلاترونية للمعامتت كافة و الحصا  عل   وررولرريتها اال ان كا 

ذلد بالمقابا  يسرتوجو اوفير اماانات الاترونية ذات كصاءة عالية و 

مسررتمرة التطوير كي احقة النجاحات التي اورربو اليها و ال يتوق   

ذلرد عنرد االصرة االجهمة و الطراقرة الاهربرائيرة و ممودات االنترنرا، 

يتعررداه   االلاتروني  م   تل  انمررا  االعتمرراد  نجرراس  ال  مامتت 

االعتمراد المال  لل براء ذو   الاصراءة العراليرة، وررررواء برالتنصيرذ او 

بالتدريو لتهيتة الاوادر البشرررية التي وررتاون مسررؤولة ع  التنصيذ  

التو ي  االلاتروني  وان ضررع  البن  التحتية، او عدم اوفرها او 

يصهرا برالوررررورة المطلوبرة يؤد  ال  اوفر الارادر المتمر  في او 

ب،ء التنصيذ و قلة الحافم المشرررجع لتورررتمرار  الرررة فيما يتعلة 

بالتعليم الذ  اعترادت كوادره التردريسرررريرة وفة النظرة التقليردية عل    

االاارال لصترات طويلرة عل  التعليم التقليرد  الرذ  ادع ال  الت ول 

جانو ا ر ان التعليم م  التحديث و عدم الرغبة في التطوير، و م  

االلاتروني فيما اذا اعتمده الطالو لصترات طويلة دون المؤوررسررات  

التعليميرة التي اعتبر ذات دور كبير في التنشررررترة االجتمراعيرة في 

النظرام المجتمعي العرام، و مرا للمعلم م  ارأثير في الجرانبي  التربو  

اونة كأورررا ، و التعليمي، وفضرررت ع  ابتعاده ع  المجاميع المتع

علميرا م   تل الردرو  االلاتروني لتبرادل االفارار و اآلراء حيرث 

يؤد  عاما المشررراركة مع مجاميع التعلم الد دورا اوررراوررريا لتنمية  

قردراار  االبرداعيرة، و كرا ذلرد ورررريؤد  بر  ال  العملرة و التوحرد و 
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التعايش مع العالم االفتراضرري ولررعوبة التأقلم مع الواقع و التعاما 

قرار ال  الممرارورررررات العمليرة  تل االيرام الردراورررريرة  معر  و االفت

المدرورررية كممارورررة الرياضرررة او فعاليات ثقافية او فنية بورررورة 

جماعية لتشرجيع التعاما االنسراني االجتماعي الصعلي ال االفتراضري 

 و المؤثر في بناء الش وية المستقبلية للطلبة ا

 

 

3يم المدمجيوضح المجسم اعته مقارنة ما بي  دور كا م  المعلم و الطالو و البيتة التعليمية في التعليم التقليد  و التعليم االلاتروني و التعل 4ا3

 التعليم في ظل جائحة كورونا   3.5

االفتراضري  ان التعليم االلاتروني لم يبرا لنا بورورة مصاجتة بعالم 

و ب ورررائوررر  كافة المميمة منها و عيوب ، اال ان ما ذحدثت  كارثة 

كورونا م  اوق  في الحياة وشرلا لمرافقها كافة ورل، الضروء بقوة 

عل  التعليم االلاتروني كحا بديا يحد م  االضررار الجسريمة عل  

العملية التعليمية و مسررررتقبا التعليم: ان ابرا  وررررائص التو ي   

ي التي اوجرداهرا التحوالت في م رج العمليرة التعليميرة، اال االلاترون

وهو الطرالرو برالعمرا عل  اكسررررابر  مهرارات ياتشرررر   م   تلهرا 

قدراا  و يبني بها شرر ورريت  و اميمه المسررتقبلي  فم   تل فاعلية 

المتعلم و اورتقتليت  باعتماده التعلم الذااي الذ  ال يحده الممان و ال 

 قدرا  التعليمية و االبداعية التطويريةا  الماان يستطيع اوويع

التعليم االلاتروني

اا  دوره يتحدد بقابلي:المعلم •
مر عل  التطوير الذااي المست
نية لمواكبة التطورات االلاترو
.  هاو ارشاد و اوجي  طلبت  في
ر واقديم المنهاج الدراوي عب
ونية ووائا االاواالت االلاتر

المتنوع 

محور العملية : لطالوا•
ات التعليمية كون  اوا  م رج
تمتع العملية التعليمية، حيث ي
علم و بتعميم لصاعليت  في الت

و التحليا و اكتشال المهارات
التطوير الذااي وبناء 
مابي الش وية، فهو يجمع 
التطوير المعرفي وبناء 

المهارات

بنية رقمية  ذا تالبيتة اعليمية •
ا احتية مالصة يتوفر فيه
ة التي التقنيات االلاترونية كاف
او   لتطوير العملية 

لذكية التعليمية وواء الوصول ا
ة وبمحتويااها كافة و القائم

و عل  التعلم الذااي  و المما ن
ة الماان متاح  للجميع بوور

دائمة 

التعليم المدمج

  يجمع في طرق التدري:لمعلما•
ي   برات بي  التعليم التقليد  و ب

عملية التو ي  االلاتروني في ال
صول التعليمية حيث اتوافر الو
راضية التقليدية مع الوصول االفت

يم التعلالهداللتحقية افضا 

ك  يتمتع بممايا مشتر:الطالو•
بي  التعلم الذااي بالووائ،
االلاترونية وبي  الصوول 

المباشرة حيث ياما كا م  
مام  التعليم المتمام  و غير المت

بعضها البعم وبي   مراعاة 
ال  الصروق الصردية بي  الطتا
اعية اأكيد رواب، العتقات االجتم

و االبداجباالفاارو التشارك 

مان و ياون الم:البيتة التعليمية  •
الماان  و المنهاج متاس بجدولة 
وفة الصوول، و م  جانو ا ر 
و متاس الاترونيا بوورة دائمة

المنهاج في اطور دائم 

لتعليم التقليد 

مية محور العملية التعلي:المعلم •
فهو الملق  للمادة العلمية دون
ي  االوتعانة با  ووائا ايضاح

ليمية العملية التعاال القليا منها 
لحص  اتسم بالملا و الرواي  و ا
لا  ااون هنالد عتقات 

اجتماعية انسانية

  انحور مهمت  باون: الطالو•
س  مستمعا و حافظا لغرم النجا

في االمتحانات الوجود 
لتوتنباط او االبداج او 

المشاركة  

: البيتة التعليمية•

ا محددة بالممان و الماان الصو
الدراوي و جداول دراوية 

مطبوج جاهم منهاجالوقتمحددة 
ديث  ورقيا في الغالو ال يتم اح

لدان ام ذمتباعدهاال كا فترات 



 

 
22 

 

للعلوم اإلنسانية كلية الكوت الجامعةمجلة  ........ همية التعليم أ – نسامأ    30-13صفحات          

 في الحديثة واآلالت ل جهمة اسرر ير عملية ليسررا "والتانولوجيا

 جمءا واشرراا عما، منظومة  تل اعما م  اليوم هي با العما،

 في احقية المنظومة هذه ماونات م  غيرها مع واسررررهم منهرا،

 [21ذهدافها"]

لمشررراكا البيتة التعليمية يسرررتوجو ان التولرررا ال  حلول عملية  

انجراس التعليم االلاتروني لمرا لر  م  مميمات عرديردة برديلرة ع  جمود  

التعليم التقليرد  فبيترة التعليم االلاتروني امتراا برالواقعيرة و ابرداج 

المحصمات والمجسررررمرات و التجرارا المبراشرررررة والموررررورة  في 

تيح احقية  اوالررا مباشررر م   تل الشرراشررات االلاترونية التي ا

اهدال اعليمية انموية حيث ياون هنالد اولرريا و احديث و اجديد 

للمعرارل و العلوم ال عل  المسررررتوع المحلي فق، برا دوليرا  بردل 

جمود التلقي  و الحص  عل  النجاس حيث ينشرر، العديد م  المهارات  

الطتبية م   تل   كمهارات االوررتاشررال والتعاون و التشررارك و 

و حو االورتطتج و التعلم و اطوير االنتقاء القيمي م  بناء االفاار  

 تل انشرراء فرق اعليمية جماعية محلية و دولية و كا ذلد يوررو  

في بناء شرر وررية الطالو المسررتقبلية و احقية طموحاا ، فتبسرري،  

العملية التعليمية و جعلها اكثر وضروحا وورتورة يسراهم بشراا كبير  

و احقية انشررري، الحوا  كافة في القضررراء عل   الصروقات الصردية 

للطلبرة و بطريقرة اصراعليرة مثمرة و حيرث اتوفر الرد المواد التعليميرة 

عل  المواقع االلاترونيرة  في ذ  وقرا لتارارهرا و التركيم والصهم   

الترام للتصرالرررريرا كرافرة و بمرا يتوفر فيهرا م  منراقشررررات اوضرررريحيرة 

لبعم   اشرررراركية بي  الطلبة و التدريسرررري و الطلبة مع بعضررررهم ا

وبرذلرد ياون االوررررتيعراا متوفرا للجميع، و هو مرا ياسررررر حراجم   

الرهبرة و الجمود الرذ  يرافة العمليرة التعليميرة التقليرديرة التي اعتمرد 

ااد  مجاميع الطلبة في الوصول الضيقة ذات االماانات المحدودة 

في ايوررررال المرادة و في انوج االهردال و النترائج التي نجح التعليم 

 ي في احقيقها بما يتوفر في  م  اماانات و مميمات اااللاترون

"ذلرربح التعليم مطالبا بالبحث ع  ذورراليو ونماذج اعليمية جديدة م 

لمواجهرة العرديرد م  التحرديرات عل  المسررررتوع العرالمي، منهرا ايرادة 

الطلو عل  التعليم مع نقص عدد المؤورسرات التعليمية، و ايادة الام 

ا فرروج  جرمريرع  فري  الرترعرلرم  الرمرعرلرومررااري  نرمروذج  فرظرهرر  لرمرعررفررة، 

[ا يعرد التعليم االلاتروني  بمثرابرة الحرا السررررحر   22اإللاتروني"]

للعمليرة التعليميرة التي عران  م  اوقصهرا  العرالم اجمع في غضررررون 

االامة الوبائية التي اسرررببا بها جائحة كورونا، اال ان الممايا التي 

دا  ما قبا الجائحة  ااسرررم بها التعليم االلاتروني في الدول التي اعتم

جعلت  م  االوراوريات المشرجعة الورتمرار هذا النم، التعليمي كتنمية 

روس االبتاار و االبداج م   تل العملية التصاعلية مع امتء التعليم 

االلاتروني، حيث ينحسرر  العديد م  المشراكا الحالرلة في الصوول 

ال يسمح بالعملية   الدراوية المعتادة كاادحامها بالعديد م  الطلبة بما

التصراعليرة فيمرا بينهم او براحتواء الصروقرات الصرديرة او الت ول م  

الصشررا و اجربة التصاعا و ابداء الرا  كا ما رافة العملية التعليمية 

التقليرديرة  م  معوقرات لتطوير الطلبرة و مسررررتقبلهم ورررريتتشرررر   

  بالتو ي  االلاتروني ا" هر مصهوم المدروررة اإللاترونية بولررص  

ذورررراوررررا لتطوير التعليم التي اهردل رل  ا ريج ذجيرال ذكثر مهرارة 

واحترافية ورل   لة مجتمع متااما ومتجان  م  المعلمي  والطلبة 

وذوليرراء اعمور ارااررااه عل  اقنيررات المعلومررات واالاوررررراالت 

وووررائا الشرررس واإليضرراس، ويتح  ذن هذه المدروررة ا تل  ع   

وذهدافها ورداراها ونوعية  المعلمي    المدروررة التقليدية في فلسررصتها

والبن  التعليمية وطرائة التدري ، فهي اهتم بالتنمية الذهنية للمتعلم 

وال اقتوررررر عل  انميرة بعم المهرارات في التعرامرا مع التقنيرات 

 [23الحديثة فق، "]

 

 تحديات ادارة االزمات في ظل جائحه كورونا وما بعدها: 3.6

 رن : بقولر  كونرا وليرام عرفهرا الردوليرة اعامرات مجراالت "فصي

 بطريقرة الواقع ع  وررررائردة اقتراحرات بطبيعتهرا اطرس اعامرات

 الواقع بهذا القرار السرياوري لرانعي يواج  وعندما وحادة  الرة

 بمررا يقي  وعرردم محرردق  طر بوجود اتسررررم مصرراجتررة بطريقررة

 ذورا  عل  اعوضراج بمعالجة هؤالء القرار لرانعوا يبدذ.وريحدث

 الواقع هذا يتطابة ال عندما ولا  الواقع لديهم لذلد السابقة المصاهيم

 عل  وجو . ل مور الم تلصة لديهم السرررابقة الذهنية الورررور مع

وررريعة  متتلررقة ذحداث  ا وفي بالغة وبسرررعة القرار لررانعي

 قبا لما السرابقة ل وضراج الذهنية الورور لرياغة بقعادة يقوموا ذن

 الورورة هذه اواجد يسرتمر بنجاس اعامة ما انصرجا فقذا . اعامة

 واسررررتوعو اعامة وكذلد اطرال   ل وضرررراج الجديدة الذهنية

 للتحركات السرياورية جديد رطار ويبمغ حدث بما ال الرة الدرو 

ان االامات الدولية بالرغم م  ا تتل اشرراالها و [  24المسررتقبا"]

   جميعرا احتراج ال  ورررررعرة و دقرةانواعهرا وحجم ارأثيرااهرا اال انهرا  

االورررتجابة وفي  متابعة النتائج ومدع جديتها في  عالية في ا طي، 

االنتشررار غير المسرربوق  معالجة االامة ااال ان االثار المترابة عل   

قد اوجو   2020في العام   COVID-19لصايرو  كورونا المستجد  

يقة اورتحداث طرق اعاما جديدة مع االامات فضرت ع  درو  عم
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فيمرا احردثتر  الرد الجرائحرة و الايصيرة التي وررررياون عليهرا االقتورررراد 

 العالمي مستقبت ا

 براعدوات  اعامرة  عل   الّتغّلرو  كيصيرة  اعني :اعامرة  مصهوم "ردارة

و  الم تلصرة  واإلداريرة  العلميرة  م   وررررلبيرااهرا واالوررررتصرادة  واجنرب

ان الموررررراعرو التي واجهرا الحاومرات في    [  25ايجرابيرااهرا"]

مواجهة الد الجائحة لم اق  عند النواحي الورحية حيث احددت في 

ااجراهي  بي  محراوالت  الحرد م  انتشرررررار الصرايرو  م  جرانرو و 

اأمي  جوانو الرعاية الوررحية التامة  للمواطني  كافة، م  جانو 

و الجرانرو ا ر، برا و اعرداهرا ال  جرانرو ا ر ال يقرا اهميرة اال وه

االقتوراد  و ما اسرببا ب  م  كوارث ال حورر لها للبشررية جمعاء 

فبي  اقييد التنقا ال  اغتق شررراما لمورررادر الراق اليومي المتاس 

كرافرة و الرذ  اوجرد ثغرة البطرالرة ونترائجهرا المردمرة عل  المجتمع  

لتراصاج غير مسربوق في نسربها فضرت ع  ال سرائر المادية الجسريمة  

اار  للقطراعرات االقتوررررراديرة الحاوميرة كرافرة منهرا و في الوقرا ذ

ال الرة، حيث اتركم ال سرائر بالذات عل   قطاج السرياحة و السرصر  

و التودير  اللذي  اعرضا لصاجعة التوق  و اضراره  الة بالنسبة 

ان ان صام ال  الدول التي اعتمد الد الجوانو لتمويا اقتوررررادهاا 

وبات االقتوادية، احدث حالة الواردات الحاومية في  ا الد الوع

ذدع ال  قلة و رعو عند المواطني  و الحاومة عل  حد ورررواء، و 

فبي  قلة االمان الماد  للمواط  و شرررب  انهيار اقتوررراد  عالمي،  

اوررررا ، و القلة الوبائي، م  جانو ا ر الررربح م  الضررررورات  

الملحرة ايجراد اعرامتت اقتورررراديرة و اجتمراعيرة جرديردة اتنراوررررو مع  

 قبا ما بعد كوروناامست

 

 المشهد االقتصادي مابعد جائحة كورونا و اراء و استنتاجات:  3.7

يعتقد الدكتور جوردن وررميث ذوررتاذ التاريت االقتورراد  في جامعة  

ليدا " ذن المشررررهد االقتورررراد  في مرحلة ما بعد الجائحة، ولنحو 

يتسرم عقد م  الممان في اعقا ورياون ملتبسرا غير واضرح المتمح 

رن جرائحرة كورونرا حردث غير    .براالوررررتقطراا والتصترا في  ن واحرد

مسرربوق في العوررر الحديث، وقد ذوجدت مشررهدا دوليا مشرروشررا،  

وااسررررم المظهر العام لمواجهة الصيرو  باكتصاء كا دولة عل  ذااها 

للتعرامرا مع احرديرات اعامرة، وعنردمرا يسررررتعيرد االقتورررراد العرالمي 

م ابادل االاهامات بي  الدول الغربية اواان ، فقننا ورررنشرررهد وععوا

بقيادة الواليات المتحدة م  جانو، والورري  وعدد م  االقتوررادات 

التابعة لها م  جانو   ر، بشرررأن عل  م  اقع مسرررؤولية ال سرررائر  

الناجمة ع  الصيرو ، هذا التجاذا ويحما عددا م  المتمح ويعيد 

المؤورسرات   لرياغة المشرهد االقتوراد  الاوني، رذ وريوراا ذغلو

االقتورادية والمجموعات الدولية بمميد م  الشرلا في اعداء، وبينما 

ورتمداد حدة المنافسرة التجارية بي  قطبي االقتوراد العالمي الواليات 

المتحدة والورري ، فقننا وررنشررهد مميدا م  الحماية االقتوررادية في 

  العتقرة الثنرائيرة بينهمرا، ووررررتتراجع القردرة االقتورررراديرة للواليرات

ويرع جي  راورا  ."المتحدة لمورلحة مميد م  لرعود نجم الوري 

ال بير االقتوررررراد  ورئي  قسررررم اعبحراث في مجموعرة لويردا  

المورررفية ذن المشررهد االقتورراد  بعد الجائحة وررياون م تلصا في 

ذن االقتواد الدولي " .جوهره ع  النظام االقتواد  العالمي السابة

ل   ل لة في اعوراورات التي اعرم لهمة عنيصة غير مسربوقة ذدت ر

يسررررتند رليها النظام ذاا ، وفي الواقع بعم الد االهتمااات ورررربة 

 هور الصيرو ، مثرا التحوالت الجراريرة في مجرال اجرارة التجمئرة،  

حيث اتعما التجارة اإللاترونية عل  حسررراا اعنماط التقليدية، هذا  

عردالت االاجراه ورررريمداد بمرا قرد يحملر  في طيراار  م  اراصراج في م

البطرالرة عل  المسررررتوع العرالمي مسررررتقبت، كمرا ذن اعامرة عمات  

الشررررعور العام لدع اعفراد  الررررة وبدرجة ملحو ة ذيضررررا لدع 

الشررركات بأهمية االحتصا  بمبال  نقدية احتياطية احسرربا للطوارئ،  

ورذا كران ذلرد وررررلوكرا عرامرا لردع عرديرد م  الصترات االجتمراعيرة فرقن  

ن، ويما  ذن يؤد  ذلد رل  مورراعو  عمق  ومدع نطاق  ورريتسررعا

الرطرلررو  انر رصررام  رلر   يرردفرع  ذن  واعهرم  السرررريرولررة،  اروافرر  فري 

جراء في اقرير كتبر  ال بير االقتوررررراد  ايم [  26االوررررتهتكي"]

 9هارفورد ونقلت  لرررحيصة فاينانشررريال اايمم البريطانية نشرررر يوم 

، نشرررت مجلة هارفارد ل عمال مقاال 2003:في وررنة 2020مايو 

يجررو ذن    بعنوان التي كرران  التنبؤ بهررا: الاوارث  "مصرراجررعت يما  

نتوقعهرا ا ذابعر  المؤلصران ماك  باارمان ومايارا واااينم، وهما م   

ذوررررراارذة كليرة ردارة اععمرال باتراا يحمرا العنوان نصسررررر ا جرادل 

براارمران وواااينم ذنر  في حي  ذن العرالم ماران ال يما  التنبؤ بر ، 

ال يمثرا المشررررالرة في كثير م  اعحيران،  فرقن عردم القردرة عل  التنبؤ 

فالمشررالة هي ذن  في مواجهة م اطر واضررحة، ما النا نصشررا في 

اا اذ اإلجراءات المناوربةا بالنسربة رل  واااينم، فقن جائحة فيرو  

كورونرا هي ذكبر مثرال عل  المصراجرأة التي يما  التنبؤ بهراا يقول: 

ا المتحظات ع   “لي  اعمر كأن هذه قضررية جديدة  قبا ذن يرورر 

امري  لتوررررتجرابرة للوبراء الرذ  كران يرديره في جرامعرة هرارفراردا هرذا  

ذمر ام التنبؤ ب  عل  نحو يقبم الودر: نقص اعقنعة، التدافع عل  

التباعد االجتماعي، رةوراء الجامعات يقعون فريسرة للمرما ااريت  

هو   منررذ ام  2002ذكتوبر    12الوثيقررة  اعوبتررة  في  نصار  نح   ا 
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، ذلق  بيرا  2015كرانرا التحرذيرات اع رع ذكثر بروااا في    طويراا

غيت  حديثا في “ايد  وهي وررررلسررررلة م  المؤامرات العالمية التي 

اهردل لتعري  ونشررررر االفارار الجرديردة والمتميمة للعرالم بعنوان: 

اتحردد حلول مرا بعرد [27“الوبراء الترالي؟ نح  لسررررنرا مسررررتعردي "]

كرافرة في كرا دولرة  عل  ان  االامرات برالمما   في مرافة الحيراة  

ياون وفة اوررلوا علمي ممنهج باوررتراايجيات اقوم عل  اوررتغتل 

كا ما م  شرران  ان ياون عامت مسرراعدا في الحد م  االامات اان 

رنعرا  االقتورررراد  المتهراو  جراء الاوارث التي اوجرداهرا االامرة 

الوبائية كت ل ا في االوررواق العالمية للبورلررة، و احدد او اوق   

معظم االورتثمارات العالمية، ما اراو علي  م  ركود اقتوراد   في 

ال يما  اجاواه  اال بت طي، ورررليم   معظم دول العالم غير مسررربوق

م  الحاومرات برالتعراون مع جهرات القطراج ال راص، و او ي  كرا 

ما م  شرران  انعا  االقتورراد، و انصيذ دقية وررريع  يتعاون في  كت  

م عل  حرد وررررواء، و يتضررررم  الترأقلم م   المواطني  و حاومرااه

العررادات  بعم  في  بررالتغيير  المتوفرة  الطروحررات  مع  االجبررار  

المعطلة ععادة بناء االقتوررراد قبا اهاوي  بورررورة نهائية، و ياون 

التي رافقررا الحجر الوررررحي   بمثررابررة التعويم ع  فترة الركود 

لسررنوية  فانقطاج السررصر او محدوديت  الغ   بالمقابا فترة االجااات ا

الذ  يعد بمثابة الحافم لمضراعصة وراعات العما و او ي  التوالرا 

االلاتروني إلامرام التعرامتت االقتورررراديرة المسررررتقبليرة كرافرة وفة  

اورتراايجية علمية مدروورة اعتمد التحليتت و االحوراءات للمتوفر  

 واعكثر اعمثا اعوررررلوا هو  العلمي م  امااناتا )اعوررررلوا

ت   علمية  طوات وفة معها اعامة والتعاما عل  للسرريطرة ضررمانا

 و الدراورة الموق  اقدير -ذ: اآلاي في واتمثا و مترابطة  متااملة

 ومدع المسررببة ل امة القوع احديد في يتم اعامة إلبعاد المبدئية

 الموق  احليا -ا. المضرادة الحا وطرق نتائج م  رلي  ولرلا ما

الاامنة  المورالح لمعرفة اعامة احليا في  يتم التحليلية و الدراورة 

 اعامة ريجاد عل  المسرراعدة والعواما المعلنة غير واعهدال فيها

 عل  الوقول وكذلد والقوة الضرع  ونقاط التوار احليا ذورباا ثم

  .اأثيرها ومدع اورتمرارها وذعباء اعامة الذ  اشرال  ال طر طبيعة

 رعداد" في ا يتم اعامة مع للتعاما والمتااما العلمي الت طي، -ج

 حجم المسراعدات واحديد الطاقات و االجراءات و البرامج   ال ط،

 انصيرذ لبردء المتئم التوقيرا واحرديرد ونوعهرا المطلوبرة ال رارجيرة

 [ 28ال طة"]

 

 

 وسائل توازن المجتمعات في ظل أزمة جائحة كورونا: 3.8

الضررورات العما عل  اصعيا دور وورائا االعتم و لقد الربح م  

التي بضرمنها وورائا التوالرا االجتماعي بالمسراهمة ببث و اصعيا 

فارة عاما االورررتغناء ع  الاماليات و التركيم عل  الضرررروريات  

الذ  الرررربح ضرررررورة لمعظم االوررررر  وفا م  ريح البطالة التي 

عادة النظر فيما اجتاحا العالم اجمعا لقد الرربح م  الضرررورات  ا

يتعلة بطبيعرة اعراملنرا مع البيترة فرالركود الرذ  الرررراا العرالم اعط  

درورا ثمينا في ذهمية الحصا  عل  نظافة و لرحة البيتة التي اعطينا 

الحياة م   تل اعتماد و نشررر  مبادئ التنمية المسررتدامة و فوائدها 

يات و السرعي لتحقيقها ا م  جانو ا ر ضررورة الحصا  عل  السرياور 

النقرديرة ال رالررررة بارا دولرة في الصترة االنتقراليرة لحي  االوررررتقرار 

االقتوراد ، فميادة الضررائو ورتتسربو بقفت  العديد م  الشرركات  

و اراصراج بنسررررو البطرالرة، وهو مرا يجرو ان اترداركر  الحاومرات قبرا  

ان المصاضررلة الوررعبة التي اوجداها اامة الوباء الذ  فوات االوان ا

في اواان المجتمعات  نصسريا و اجتماعيا و اقتوراديا احدث  ا تتال 

و لرحيا، لذا فأن ضرريبة انقاذ الورحة الورتمرار الحياة و اورتمرار  

وربا المعيشرة ومسريرانا الحيااية المعتادة اورتوجو الحجر الورحي، 

و برالمقرابرا اعطرا المنرافرذ الحيويرة كرافرة الوررررتمرار ورررربرا العيش  و 

عم الردول ذات االمارانرات و اردهور االقتوررررراد برا و اوقصر  في ب

القردرات المحردودة فترداعيرات ذلرد اال تتل  رالررررة في الردول التي 

النماعررات   اثررار الحروا االهليررة و  اعرراني م   عررانررا و الاالررا 

المسرلحة التي انهاا اقتورادها، و اعاني م  م تل  اشراال الصقر و 

الت ل ، مما ادع ال   اوضرراعها الوررحية و االقتوررادية بوررورة  

ان الت ب، بالمشرراكا االقتوررادية الابرع عغلو ية ال مثيا لهااكارث

الدول العربية بظا الجائحة اوجد ضرررررورة التاافا االجتماعي بي  

المكاة ال  القرم الحسررر ، فضرررت ع  ضررررورة ان ياون هنالد  

لردوائر الوق  الرديني اوررررنراد للحاومرات م   تل  اوررررتثمرارات  

شرررربراا المنهرد العراطرا ع  العمرا االموال  الترابعرة ل وقرال، لرفرد ال

بمبال  القرم الحسرر  إلنجاا المشرراريع الوررغيرة  و المتووررطة و 

حت  وفقا لصلسررصة  االقتورراد االوررتمي، كي ااون بوررياغة يو    

فيها نشراط الشرباا بما ينصعهم و ينصع مجتمعااهم و مسرتقبلهم  لتحقية  

المتقردمرة   اهردال انمويرة و اجتمراعيرة برامتيراا ااال ان اغلرو الردول  

وراهما بهذا النوج م  التمويا و انعشرا اقتورادها وقللا م  اامة  

البطرالرة و كوارثهرا عل  افراد المجتمع كرافرة، فرأول  بنرا نح  ووفة  

ديننا االورتمي الحني  ان نعتمد ما ذولر  بي  م  اعاليم احث عل  

 التاافا و التعاون لبناء بتدنا ا
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االئتماني العالمية »ر   ند بي«  "ذكد اقرير ذلرررردرا  وكالة التقييم  

"ذن التمويا المتوافة مع مبادئ الشررريعة اإلوررتمية ي وفر منتجات 

مسررررؤولرة اجتمراعيرا قرادرة عل  احقية مرا يبحرث عنر  المشرررررعون  

وذلررررحراا القرار حول العرالم للولررررول رل  نظرام مرالي فعرال 

ت ي دم متطلبات المسرررتقباا وشرررهدت ذنشرررطة   ومسرررؤول اجتماعيا

دات الرئيسررية في مجال التمويا اإلوررتمي بحسررو الوكالة االقتوررا

ابراطؤات حرادات بسرررربرو التردابير االحتراايرة التي اا رذاهرا الحاومرات 

«، مرا م  شرررررأنر  ذن ي لة 19  -لمواجهرة واحتواء ابعرات »كوفيرد

مشرراكا عل  مسررتوع البطالة، وي برا الحاجة بوررورة ذكبر لتعميم  

لمسررررؤوليرة االجتمراعيرةا واحمرا  مصراهيم النظرام المرالي القرائم عل  ا

ت للوكالة المتمح ذااها التي يوررربو  منتجات التمويا اإلورررتمي وفقا

رليها العالم للولررول رل  نظام مالي عادل قادر عل  لرريانة حقوق  

اعطرال المعنية كافةا وذفادت الوكالة في اقرير ذلرررردرا  مؤ رات  

)المقالرررد    »رن التمويا اإلورررتمي يلتمم اعهدال المحددة شررررعيا

الشرررررعيرة  وهو يصي بمتطلبات بيتية واجتماعية ومعايير الحوكمة،  

فضررت ع  الهدل اعشررما والمتمثا في االوررتدامة«ا وذوضررحا  

الوكرالرة رنر  »في  را اراصراج معردالت البطرالرة، بردذ الحرديرث وورررر، 

قطراج ال ردمرات المراليرة اإلوررررتميرة يتنرام  حول رمارانيرة اوررررت ردام  

لتمويا اإلورتمي للمسراعدة في مواجهة ابعات اعدوات االجتماعية ل

الجائحة عل  الشررركات والبنوك م   تل اوفير ورريولة مدعمة لها 

لتماينها م  الحوررول عل  ورريولة اعوم العائدات الضررائعة عل  

المدع القورررير، والحصا  بالنتيجة عل  العمالةا كما يما  اورررت دام 

وررررر م   تل هرذه اعدوات االجتمراعيرة بشررررارا مبراشررررر لردعم اع

اعويضررررهرا ع  الرد را المصقود ذو اوفير فرص الحوررررول عل  

ان المكاة و [ 29ال دمات اعوراورية مثا التعليم والرعاية الورحية"]

التارافرا لم اق   عنرد حردود المسرررراعردات المراليرة فق،، برا اعردار   ال  

اكراة العلم ا لقرد ادع االنقطراج  الترام في الحيراة العرامرة، و ع  التعليم 

رة  الررة،  و التحول نحو التعليم االلاتروني لتوررتمرار في بوررو

طلو العلم و التنور ب  ال  ايجاد العديد م   المشرراكا و النااجة ع  

قلرة ال برات االلاترونيرة و انحسررررارها في فترة معينرة في الغالو ذ  

ذو  اال تورراص االلاتروني  يعتبر بمثابة اكاة العلم، ذ  نشررره،  

ويره و او ي  كا ما كان يتم طرح  بالوصول  با و العما عل  اط

الدراورررية  للمراحا كافة وفة لررري  الاترونية، با ان الد االامة 

ا هرت الاثير م  التاافا و التعاون ما بي  الطلبة و اوررررااذاهم في 

اوفير االجهمة االلاترونيررة للراغبي  في اوررررتامررال اعليمهم رغم  

ان العوامرا االنسررررانيرة    لتي اجتراحرا المجتمعرات، االا رول الصقر  

وضرررعا في ا تبار نتج عن  التصاير بالمسرررتقبا بورررور م تلصة و 

التعليمي و البنراء االقتوررررراد   جرديردة عل  المسررررتوع   انظمر   

 للمجتمعات ا

ان ارأثيرات الحجر الوررررحي قرد طرالرا العرالم اجمع و لا  بنسررررو 

م تلصة، حيث كان اأثيرها السرررلبي االكبر و المباشرررر عل  وررراكني 

شرررروائيرات وذو  الد ا اليومي المحردود و العوائا الابيرة العردد الع

بت معيا و العمالة التي هجرت مهنتها االوررراورررية كالمراعة و ما 

يرافقهرا م  انتراج حيواني متنوج  في االريرال  طمعرا في احسرررري   

مسرتواهم المعيشري  في المدن و نظر لتوقصهم ع  اداء ا  عما يسرد 

عوداهم ال  االريال و ما يما  ان اوفره   احتياجااهم االورررية فان 

الحاومات م  مسراعدات  و دعم مالي  محدود، ورول  يعينهم عل  

اوررتعادة و انعا  االقتورراد المراعي، با و احداث االكتصاء الذااي 

م  المنتجرات الوررررحيرة المراعيرة واوفير اوررررتيرادهرا المال  م   

لقضراء عل  نسربة جانو فضرت ع  اشرغيا االيد  العاملة المحلية و ا

كبيرة م  البطرالرة حيرث ال يتوق  ذلرد التوجر  عنرد حردود المنتجرات 

المراعيرة برا و حت  الحيوانيرة و الحرفيرة منهراا ان ذلرد  الردعم  

الحاومي المحردود ال يثقرا كراهرا الحاومرات كمرا اثقلتر  الرد الجرائحرة 

با عل  العا  وررريسررراهم بحلول جذرية لجانو انعا  االقتوررراد 

اماي  العاطلي  ع  العما  وانشرري،  التورردير و اصعيا المراعي و 

االم  الغذائي بظا هذا الوباء المدمر لورررحة البشرررر، و في الوقا 

ذاا  فان اورررتقرارهم مرة ا رع في االريال ورررياون بمثابة الحا 

للقضراء عل  الد العشروائيات المت مة بالتلوث و ا صي  ا م المدن  

صقيرة معدومة المسرتقبا و المصتقرة  و المدار  و التاتتت البشررية ال

عبسرررر، نواحي الحياة البشرررررية الاريمة اان الد ال طوات الصاعلة 

مما  اطويرها مسررتقبت بالتو ي  االلاتروني  للمجاالت المراعية  

منها و الحيوانية كافة با و حت  الحرفية، مثا  ذنشراء مناحا العسرا  

المنتجات و احويلها  و مورررانع للمواد الغذائية التي اسرررتهلد فائم

ال  منتجات قابلة للتورردير و بذلد ياون انويع في موررادر انعا   

االقتوررراد الوطني الذ  الرررابت  االامة بالتدهور و اثقلت  الديون، 

ووفقرا لنظرام ااراملي في منطقرة اجراريرة حرة جرامعر  للردول العربيرة 

و كافة، اعتمرد التبرادل و التاراما التجرار  و الوررررنراعي و المراعي  

 حت  في مجال الوناعات الغذائية و الدوائية ا 

لقرد اوضررررح االمي  العرام لجرامعرة الردول العربيرة ) احمرد ابو الغي، "  

الايصية التي م  المما  ان ياون فيها التعاما االقتورراد  في الدول 

العربية بضرررورة االوررراج بأنشرراء المنطقة الحرة العربية لضررمان  

اااما اقتوراد  م  جوانو عديدة لرناعية و اراعية و لرحية في 
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)ليسرررررا الردعوة رل  اعميم العمرا العربي ليرة :اجرارة ابرادليرة اارام

بت  ذو عنوان عريم  ن طلقرر ،  ذجول  المشررررترك مجرد شررررعررارل 

مضررمونا فالظرول الموضرروعية ا حتم االن راط في برامج ذووررع  

لتعتماد المتبادل في المسرتقباا رن اعامات االقتورادية التي  لقتها 

ارة البينية  الجائحة ورررت عيد ارايو ذوراق كثيرة، وورررتاتسرررو التج

وبرامج التعاون االقتورررراد  والمشررررروعات اإلقليمية المشررررتركة  

لتوطي  الوناعات االوتراايجية ذهمية متمايدةا ثمة ذفة مصتوس ذمام 

اصعيا ما هو قائم بالصعا، وما ق طع م  ذشرررواط، نحو رنشررراء منطقة  

التجارة الحرة العربية الابرع، وما يسرررتلمم  ذلد م  رنهاء ورررريع  

للقضرايا المتعلقة بقواعد المنشرأ وغيرها كافة، حت  ا مال كا وناجم  

القيود ذمام التجارة البينية التي ما االا ادور حول نسررربة هميلة م   

في المتة، وهي نسبة اجعا   10مجما التجارة العربية ال اتجاوا الررر 

المنطقة العربية م  ذقا مناطة العالم م  حيث التااما االقتوراد ا 

سررررتبعرد ات ذن اصتح الجرائحرة مجراالتل جرديردة للتارامرا بي  الردول ولي  م 

العربيرة في المجرال الوررررحي ذو الوررررناعات الدوائية، ذو حت  في 

غيرها م  المجاالت التي ربما اشررهد نهضررة ولررعودات مثا التجارة 

اإللاترونية" و قد اطرق ال  الجانو السررياورري و االجتماعي الذ  

هررا االم  القومي العربي  يقتضرررري اعتمرراد اجنرردة موحرردة ياون في

ضرررررورة موحردة كي يتم التارامرا و االنتعرا  االقتوررررراد  عل  

المسررررتوع العربي :"يظرا التورررررد  لحرالرة التنمر اإلقليمي غير  

ت كذلد باا اذ  المسبوقة التي يواجها العالم العربي م  جيران  مرهونا

مواق  جماعية وانسررية وررياورراتل عل  المسررتوع العربي اتجاوا  

ضرررررام  اللصظي رل  التحرك العمليا ومع التسررررليم برأن  مجرد الت

التهرديردات اإلقليميرة ال ارأاي م  مورررردرل واحرد وال اواجههرا الردول 

العربيرة كلهرا برالقردر نصسرررر ، رال ذن التحرك الصعرال للتوررررد  لهرذه 

التهديدات يقتضرري بالضرررورة ذجندة جماعية ل م  القومي العربي  

عل  انسرررريقها الجامعة العربية،  ا شررررارك فيها الدول العربية واقوم 

 [30وبحيث ال اواج  دولة ذو مجموعة م  الدول التهديد منصردة"]

 

 

 االستنتاجات:

ان التطور التانولوجي الهرائرا الرذ  اجتراس العرالم شررررمرا  

التعليم ايضررررا بوررررورة جلية ال اوررررتغناء عنها، لذا فان 

مواكبة  التطور المسرتمر في البرامج التعليمية و او يصها  

بالوررررورة االمثا يعتبر بمثابة الحا االفضررررا لمعوقات 

العملية التعليمية  الرررة في  ا االامات التي مما  ان  

 ذ  دولةا اجتاس

لقرد اعرددت انواج التعليم االلاتروني وفقرا لموالررررصراار  و  

اطبيقاا ، لانها اشرررترك باونها ذات هدل واحد ذال وهو  

او ي  التقنيرات االلاترونيرة  بوررررورة جمئيرة او ارامرة 

للحورول عل  افضرا النتائج في اطوير العملية التعليمية   

ا   نحو االبرداج و بمرا يتنراورررررو امارانرات الردول و وفقر 

الحتيراجرات الطلبرة لمسررررتقبرا اكثر امرانرا لررررحيرا واكثر  

 اطورا  الاترونياا 

ان اجربة التعلم ع  بعد التي  اضرها العالم بشاا مصاجع   

في معظم الردول العربيرة  اعرد بمثرابرة التحرد  للعمليرة 

التعليميرة التقليرديرة و بمرا انهرا اركم عل  اطوير الطرالرو 

و االبداعية و الذ   باافة المجاالت العلمية و الشرر وررية

هو اورررررا  العمليرة التعليميرة بماتسرررربراار  وانجراااار  و 

العمررا    م رجررااهررا و بمررا يتوافة و احتيرراجررات ورررروق 

المسررتقبلية  التي اغيرت بوررورة كبيرة بعد الجائحة و ما 

فرضررررتر  م  اغييرات في نم، حيراة المواط  االعتيراد  

تامة  الذا فقد الررربح م  الضررررورة االعداد و التهيتة ال

او حت   للمنرراهج  التعليميررة  وررررواء  الجهررات  قبررا   م  

للتدريسرريي  و الطلبة بقيضرراس الايصية التي اتم بها العملية 

التعليمية وررواء في التعلم االلاتروني او المدمج و بشرراا  

وررها و مبسرر، كي ااون اوررتصادة اام  و نتائج ادعو ال  

 االوتمرار و التطوير ا 

التي لم اعتمرد التعليم االلاتروني   ان غرالبيرة الردول العربيرة 

بورررورة متااملة  كونها اصتقرال  الماونات االوررراورررية  

للبنيرة التحتيرة االلاترونيرة التي منهرا  االفتقرار ال  المنراهج 

التعليميرة  االلاترونيرة للمراحرا الردراورررريرة و المردار   

 الذكية كافة التي احتو  عل  التقنيات االلاترونية كافةا

لوررررعوبات االقتوررررادية فيما يتعلة بتوفير ان مواجهة ا 

مسررررتلممرات التعليم االلاتروني للعوائرا ذات االمارانرات 

المحردودة مما  التغلرو عليهرا  ولو بوررررورة جمئيرة م   

 تل التعاون ما بي  الحاومات و القطاج ال اص بتوفير 

منح دراورررية مجانية، كذلد ايادة المسررراعدات المالية و 

م  قبرا رجرال االعمرال في   رفع نسرررربهرا و اوفير منح

القطراج ال راص و العمرا عل  اعتمراد نظرام التارافرا  في 

 االامات  الة ا
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يعتبر التعليم االلاتروني   بمثابة الصرلرة المتميمة  كون   

بجعرا التعليم اكثر مرونرة وبمرا يتتءم  و  رول المتعلم 

كذو  المه  الذي  يرغبون في ركمال دراوررتهم الجامعية 

اهم، و ذيضررررا للابرار برالنسرررربرة ال  اععمرار  و اطوير ذا

المحددة لسرررنوات الت رج و لذو  االحتياجات ال الرررة  

لتماينهم م  اامرام اعليمهم و في بيتات مناورررربة و مثمرة  

 النتائج ا

االامررات  الحرترواء  الرمرنرظرم  االوررررتررااريرجري  الرتر رطرير،  ان 

يسرررتوجو العديد م  االجراءات الضررررورية ال نجاحها  

انشراء مؤورسرة  الرة ذات كوادر بشررية عالية التي منها  

الاصاءة مت ورررورررة بقدارة االامات امتلد قاعدة بيانات  

اوهلها في قيادة االامات و ايجاد حلول ورريعة  و العما 

عل  التقييم و المترابعرة الردوريرة و اعرداد اقرير وررررنو   

 متااما  لتوتصادة القووع في االامات الحقيقيةا

اعليمية ادريبية  وبدعم م  قبا  ضررورة اورتحداث منظومة

الجهرات الحاوميرة اداريرا ومراليرا و اقنيرا و باوادر ذات 

كصراءة عراليرة  ااون مهمتهرا احقية اهردال التردريرو و 

التعليم االلاتروني والمسررررتويات كافة ولمنتسرررربي دوائر 

رقررامررة دورات وور  عمررا    الرردولررة كررافررة وم   تل 

تيرة قويرة اعتمرد بوررررورة دوريرة لاي ااون هنرالرد بنيرة اح

في انشرررراء قواعرد بيرانرات الاترونيرة لمسررررتقبرا الحاومرة 

االلاترونية و ان اواكو هذه المؤورسرة بورورة مسرتمرة  

مراحا التطور وعيا للولول ال  االفضا اعليميا و اقنيا 

 ا 

 

 التوصيات 

ان العملة االجبارية التي فرضرتها الجائحة اوجدت ضررورات و  •

لتجاوا الد االامة الابرع كضرررورة ارورراء قواعد احديات عديدة 

قوية و ثابتة بي  الشررعوا و حاومااها الوررتعادة الثقة بالحاومات و 

بما ات ذه م  اجراءات وقائية و فرم قواعد لرررحية و اقتورررادية  

 يتم االلتمام بها م  الجميع

ان طرق اورتعادة االورتقرار االقتوراد  للعديد م  الدول يسرتوجو  •

وررتراايجية قوية بناءة  و التي منها  التو ي  االلاتروني ااجراءات 

وو ءا في العملية التعليمية او في مجاالت الحياة اال رع االقتوادية  

و االجتماعية و الورررحية كافة لما ل  م  اهمية في اورررناد مسررريرة  

الحيراة الاترونيرا في وقرا االامرات وهرذا مرا كران علير  حرال العرالم 

اعتمررد   الررذ   لتنظيم مجتمعررااهم وفة  المتحضررررر  نصررذ  و  و  ط، 

التو ي  االلاتروني  ا لذا فعل  الدول العربيرة اا راذ  طوات جبارة  

نحو اعميم بنراء كرا  مرا م  شررررأنر  ان يطور  اقنيرات االاورررراالت  

والمعلومرات م  جرانبي ، االول متمثت برالاوادر البشررررريرة  المردربرة 

ر االدوات التقنيرة  ذات قردرات عراليررة كصوءة و الثرراني يتمثررا بتوفي

التنصيرذيرة المتطورة لضررررمران  انرامي البن  التحتيرة في الردولرة و الرذ   

يسرتوجو ا وريص ميمانية كبيرة لبناء مؤورسرااي واورع و بالتعاون 

 ا مع مؤوسات القطاج ال اص

ان التوعية و التثقي  بما يتعلة بالمسررتحدثات االلاترونية لاي يتم  •

ان يبدذ م  المراحا الدراوية االول  ااقانها عل  الوج  السرليم  يجو 

وهو مرا يجرو ان اقوم بتوفيره واارة التربيرة و التعليم برأدراج مرادة 

التعليم االلاتروني منذ المراحا الدراورية االول ، فضرت ع   العما 

و يرافقهرا    كرافرة  عل  اجهيم الوررررصول برالمسررررتحردثرات االلاترونيرة

لهم الورررت دامها و لتدريو اثقي  الاوادر التدريسرررية الاترونيا لتأهي

الطلبة عليها مستقبت م   تل اروالهم  ال  دورات ادريبية بووره 

دورية  اقام م  قبا  براء مت وررروررري  لتطتج و التدريو عل  

المسررتجدات بهذا المجال كافة و امويدهم بالمسررتلممات التي اسررها 

قع  عليهم االوررررتمرار بعمليرة التطوير االلاتروني كرافرة مثرا الموا

 التعليمية و المل وات كدليا ادريبيا

ان احويا المناهج الدراورية ال  مناهج الاترونية يسرتوجو اعتماد  •

ن بة م  ذو  ال برات العلمية التقنية باال تورررالرررات كافة للعما 

عل  اورررتحداث الد المناهج و انصيذها بتقنيات عالية  ضرررم  قنوات 

ها بشراا دائم وفة  مت ورورة لتاون محصما للطلبة و السرعي لتطوير

 المستحدثات العلمية و االلاترونية كافةا

ان واقع التعليم االلاتروني في الدول العربية  يقتضرررري العديد م   •

االجراءات القيمية منها و االوررتراايجية ولرروال للتنصيذية لما للتعليم  

االلاتروني م  دور اوررراوررري للنهوم بالعملية التعليمية والتركيم  

د حلول جوهرية ورريعة معالجة للمشراتت التي  عل  ضررورة ايجا

اواج  التطبيقات االلاترونية بتشررايا لجان لرريان  و اوررتدام  دا ا 

كا مدروررة و بالجامعات ايضررا، لضررمان اوررتمرار العما بوررورة  

 وليمةا

اشررايا فرية عما اكاديمي  يعما عل  دراوررة احتياجات  ورروق   •

  جائحة كورونا م  العما المسررتقبلي التي اغيرت وفة ما ذوررهما ب

برعرم   دمرج  حرتر   او  الرغرراء  او  الرترقرلريرص  عرلر   الرعرمررا  و  ارغريريررات  

الت ورررورررات الجامعية  مع ا ورررورررات ا رع، و اورررتحداث 

ا تورررالرررات جديدة مهم  في عالمنا االلاتروني المسرررتقبلي مثا 
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الذ  يعتبر م   Cyber Securityا وررررص االم  السرررريبراني  

التعامتت االلاترونية كافة وفة الت ورررورررات القائمة عل  حماية 

احدث ووائا الحماية االلاترونية و الحث عل  اغيير طرق التدري  

و المناهج ولروال لتغيير م رجات العملية التعليمية اال و هي اجيال 

متعرددة المهرارات ووفقرا لمرا يوفره التو ي  االلاتروني في العمليرة 

 التعليميةا

 ورورات المطلوا اطويرها وفقا  اوفير بعثات ال  الدول ذات الت •

لتحتياجات المسررتقبلية في ورروق العما م  قبا الحاومة  للمتميمي   

م  ال ريجي  الجرامعيي   للتطوير الرذااي، و لنقرا الرد التطورات  

مسررررتقبت لبتدهم لردمجهرا في عجلرة التطور و االبرداج او م  جرانرو 

 ي  ا ر يسررررتوجرو اوفير كرا مرا م  شررررانر  ان يتق  الطتا التو

االلاتروني ا  المردرا  المسررررتقبليرة يجرو ان اتحول ال  مردار   

ذكيرة كي ياون هنرالرد جيرا مسررررتقبلي قرادر عل  انصيرذ و ادارة هرذا 

التحول الرقمي بشررررارا مرن  مردرك عهميرة ادارة الوقرا و لايصيرة  

 احتواء االامات بطرق ابداعية مبتارة ا 

ورررتشرررارية اعما الدولة عل   انشررراء المراكم الت ورررورررية اال •

والتي بضررررمنهرا التطويريرة إلنجراس العمليرة التعليميرة اإللاترونيرة  

الماتبات االلاترونية ذات اال تورررالرررات  المتنوعة، فضرررت ع   

العما عل  اشجيع االبحاث و الدراوات المتعلقة بتطوير هذا الجانو  

و اوفير مسررتلممات انجاا الد االبحاث لتكاديميي  و نشررر بحوثهم 

 لة ام  قبا الدو

ان عمليرة انجراا التحول االلاتروني و التحول الرقمي النراجح ذا  •

النتائج االيجابية المثمرة  لدولة كامل  ال يما  اامام  ب طوات ورهلة 

و ورريعة كاورتحداث موقع الاتروني انها عملية بناء شراما ال نشراء 

باورتراايجيات و ادارة و انصيذ  لذا اسرتوجو اورتحداث رةية شراملة 

قابلة للتنصيذ م   تل روررم وررياورريات ووضررع ال ط، و البرامج و 

م  قبا جهات مت ورروررة في التحول االلاتروني الذ  يسررتوجو 

العما عل  اوفير بن  احتية متينة ذات كصاءة عما عالية وررررواء م  

نراحيرة منظومرة االنترنرا او الطراقرة الاهربرائيرة و الورررريرانرة الردوريرة 

 الجانبي ا المستمرة لات

ان وجود رةع و اوررررتراايجيرات اتعلة بتنصيرذ حاومرة الاترونيرة   •

باافة مد تاها  ال يعد كافيا لتحقية ذلد فالضرررررورة االنية احتم ان 

ااون هنرالرد دراورررررة مسرررربقرة  احليلر  لمرا هو علير  حرال المجتمع  

باعتماد بيانات و اطبيقات  موثق  م  قبا مت وروري  في المجاالت 

االقتورادية و التعليمية  للتما  م  احديد نقاط القوة التي   السرياورية و

مما  االوتصادة منها لبناء المراحا القادمة وفي الوقا نصس  او يصها  

لتسررهيا الوررعاا، و م  جانو ا ر  احديد نقاط الضررع  الواجبة 

 التغييرا  

العمرا عل  االوررررتعرانرة ب برات الردول التي نجحرا في اعتمراد   •

و الحاومة االلاترونية باوررتضررافة  براء م  قبلهم التحول الرقمي 

للت طي، و التنصيذ و التدريو حيث يتم  احديد متطلبات انشررراء البنية  

التحتيرة االلاترونيرة المسررررتقبليرة و م رجرااهرا كي ياون مشررررروج  

متارامرا ذ  يتضررررم  كرا مرا م  شررررانر  انصيرذ التحول اإللاتروني و 

نصيرذيرة عل  نطراق واوررررع شررررامرا متطلبراار  و بمرا ان اهم العقبرات الت

للدولة كاا يواج  الورعوبة االوراورية التي اتمثا باعمية االلاترونية 

و لم تل  الت ورورات لذا اورتوجو االورتصادة القوروع م  ال براء 

ال في الت طي، و التنصيرذ برا االهم برالتردريرو لمجراميع ااون مؤهلرة  

 وورة متااملةامستقبت للتدريو و الوتمرارية عما هذه المشاريع ب

اعد وورائا االعتم و التوالرا االجتماعي م  اهم المجاالت التي   •

مما  ان ااون بمثرابة العاما التثقيصي التوجيهي المسرررراعد و المؤثر  

بورروره واوررعة ان كان اوررتغا وو   بالوررورة السررليمة للتثقي  

العرام للمواطني  كرافرة م  جهرا ومعرادات التحول االلاتروني، لرذا فران  

المجررال  و االعتم و الت المت وررررورررري  في هررذا  بي   عرراون مررا 

المؤورسرات التعليمية و التدريبية  وياون بمثابة حجر االوا   لاسر  

الحراجم المعية لنشررررر الثقرافرة االلاترونيرة التي يعتمردهرا االقتورررراد 

الردولي المسررررتقبلي ، وهو مرا اقوم بر  بعم الردول العربيرة برأنشرررراء 

ا المجرال وبرالمواد الردراورررريرة كرافرة  منورررررات الاترونيرة مثقصرة بهرذ

وللمراحا الدراوررية كافة بتوفير قنوات اعليمية وررواء عل  مسررتوع 

البث م   تل الصضائيات او قنوات اعليمية باليوايوا،  و حت  فيما 

يتعلة برالمواد الردراورررريرة للمراحرا التعليميرة المهمرة كرافرة للطتا 

انوير المجتمع   وعوائلهم وررررتاون بمثرابرة الجرانرو الرذ  يعمرا عل 

بصوائرد التوجر  االلاتروني و مسررررتقبلر  وقرد قرامرا عردد م  الردول 

العربية بتوفير منورررات الاترونية غير ربحية كمنورررة ادراك التي  

وفراها االردن ومنورة نصهم التي اأورسرا في مورر و اغطي حاليا 

منهاج دراورية ل م  م  الدول العربية و غيرها م  المنورات التي  

للتاررامررا   يجررو ان احررذو الرردول العربيررة ولرررروال  برراقي  حررذوهررا 

االلاتروني عل  جميع االلررعدة وررواء االقتوررادية او التعليمية، و 

حت  المواطنة الرقمية، واعتبر  ير وورريلة ل لة االوررواق التجارية 

 التااملية العربية  ايضاا

لقرد الرررربح م  الضرررررورات في كرا دولرة ان ياون هنرالرد جهرة  •

ت و لم تل  اال تورالرات االقتورادية و  الرة في ادارة االاما

التعليميرة و االجتمراعيرة  الرذي   يتمتعون ب برات و كصراءات عراليرة،  
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واتوفر لديهم  بنية احتية شرراملة  قواعد بيانات  الررة بمؤوررسررات 

الدولة كافة لاي اعما عل  احليا و ا طي، اوررتراايجيات مسررتقبلية  

ا يتوفر لديها م  و بوررروره ورررريعة اتدارك فيها اية اامات وفة م

معلومات عل  الوج  االكما قبا اورررتصحالها و لرررعوبة السررريطرة  

عليها، و ااون العاما المسراعد للحاومة في احريااها و دراورااها و 

 احليتاها المستمرة للجوانو الحيااية في المجتمع كافةا

لقد مرت دول العالم بقيادااها السياوية واالقتوادية و حت  التعليمية 

ا برا تبرار حقيقي لقردرااهرا في ردارة اعامرات في  را جرائحرة منهر 

كورونا التي اعتبر بمثابة نقطة التحول ومصتاحها نحو عالم حضار   

يعتمد التحول الرقمي العلمي  العالمي السررمة ر فالعالم المتقدم معما  

ب ردمرات التحول الرقمي بمرا يتمتع بر  م  بن  احتيرة متينرة اعتمرد 

احليل  و انصيذية، فضرت ع  الجاهمية الصارية  اورتراايجيات واور   

العررالم  دول  اال ان  برمتهررا،  الررد االامررة  التي احتوت  التطويريررة 

العربي  لرا بي  ا ب، و عجم في االمارانرات ونجراحرات في اجراوا 

اإللاتروني دورا كبيرا االامرة وفقرا لعوامرا كثيرة ذدع فيهرا  التطور  

بمحاوالت جادة وفقا لمماانات المتاحة   هائت اال ان الجميع ورررعوا  

ال نهاء او حت  الت صي  م  اآلثار السررلبية المباغتة المهولة وررو ءا 

عل  المسررتوع الوررحي او االجتماعي او االقتورراد  او التعليمي، 

حت  ان ال يرار االلاتروني لم يعرد الحرا االمثرا في العمليرة التعليميرة 

دول و اامااها  االقتورادية و فق،،  با الربح ضرروريا في ادارة ال

السررياوررية  و الوررحية، و وفة  ط، حقيقة م  قبا ادارات واعية 

مردركرة عهميرة هرذا التحول، و اوفير كرا مرا م  شرررررانر  اامرام هرذا  

التحول االلاتروني بشررراا متااملة لتورررتعداد ع  اامات قادمة و 

 وفة حلول جاهمة منظمةا
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