
ISSN XXXXVol.     , No.     ,      , pp.     -      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
454 

 

 

 

 

 

 

 التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية حاجة أم ضرورة ولدتها أزمة الكورونا 

 

  د. مهرية خليدة

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة  - مخبر علم النفس وجودة الحياة 

( 11000تمنراست  ) -الجزائر   

mehria_kh@yahoo.fr 

 خالصة البحث

ت تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً مهما في  جميع مناحي الحياة بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص، فقد ظهر الكثير مننا المؤس ننا

كنولوجية اليوم فاستخدام التالتعليمية التي تبنت استخدام التكنولوجيا كوسائط ناقلة في العملية التعليمية، لكونها ت اعد على تفعيل العملية التعليمية،  

ات التنني أصبح أمرا طبيعيا لكنه ليس متوفرا للجميع،  فهناك ما المؤس ات مازالت تعتمد على األساليب التقليدية في التعليم، لكا في ظل المتغير

مجبرا منذ شهر مارس، أحدثتها جائحة كورونا فالوضع يختلف، وبعد أن أضطر المتعلم في مختلف األطوار الدراسية االبتعاد عا مقاعد الدراسة 

لقنند  وألن مصيره في العودة إليها مازال معلقا، تأتي حتمية تبني النظام عا بعد ما طرف العدينند مننا الجامعننات تفاديننا لنننياد ال نننة الدراسننية، 

ذا المنطلننج جننا ت وجدت الجامعات نف ها منطرة لهذا القرار بالرغم ما عدم استعدادها، فهل هي  النرورة الملحة أم الظرف الطننارم،ما هنن 

التعليم االلكتروني اليننومأ أهدافننه، اسننتخدامه مننا بننيا النننرورة الملحننة والظننرف الطننارم،   هذه الورقة البحثية،  في محاولة لت ليط النو  على

 واستمراريته بعد الجائحة.
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Abstract 

Information and communications technology plays an important role in all aspects of life in general and in 

education in particular, many educational institutions that have adopted technology as a vehicle in the 

educational process have been shown to be helping to energize the educational process , The use of 
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technology today is natural but not available to all, as there are still institutions that depend on traditional 

methods in education, but with the changes that the Corona pandemic caused, the situation is different, After 

the student at all levels of school had to be forced from school seats since March, and because his fate 

remained to be returned, the imperative of remotely adopting the system by many universities is to avoid 

losing the school year, The study, which is based on the study of the study paper, is an urgent necessity or 

emergency situation, in an attempt to shed light on e-education today, using it between urgent necessity and 

emergency circumstances and its continuation after the pandemic. 

Key words: digital education, e-learning, quality of education, higher education, Algerian University. 

 

 

وبما أنَّ الجامعات هي مراكز اإلشعاد الحناري، وكننل مننا يشننهده 

العالم ما تقدم قد خرج ما مختبراتها ما خالل الباحثيا فيهننا، فنن نَّ 

د ما التقنيننة واإللكترونيننات الجامعات يجب أن تكون أول ما ي تفي

والمفتننرأ أن تكننون هنني المصنندر   ،في تعليمها ألجيننال الم ننتقبل

األول للتعليم اإللكتروني بالن بة الى بقية المؤس ات التعليميننة، لقنند 

أدرك التربويننون أهميننة التعلننيم ودوره فنني التنميننة، وقنناموا برسننم 

ت فنني سياسات واسننتراتيجيات سننعت إلدخننال تكنولوجيننا المعلومننا

العملية التعليمية وذلك عا طريننج عقنند مننؤتمرات وإطننال  مبننادرة 

"التعليم اإللكتروني بغية تطوير المناهج اإللكترونية، وتح يا واقع 

وأوصننى استخدام تكنولوجيا المعلومننات واالتصنناالت فنني التعلننيم،  

التربويون بنرورة إعننادة النظننر فننني مقننررات الجامعننات، وفننني 

ليميننة وأهنندافها ووسننائلها، بمننا يتننيح للمننتعلم محتننوا العمليننة التع

االستفادة القصوا ما الوسائل التكنولوجية فنني تحصننيله واكت ننابه 

للمعننارف التنني تتفننج وطبيعننة العصننر، وضننرورة األخننذ بنننظم 

التعلم االلكتروني يتوقننف علننى منندا نجاح  التكنولوجيا في التعليم، ف

تننه، مننا خننالل جاهزيننة الجامعننة واسننتعدادها لالسننتفادة مننا خدما

اسننتعداد األسنناتذة  ومنندا امننتالكهم للكفايننات والمهننارات الالزمننة 

فكلمننا كننان م ننتوا امننتالكهم  ،السننتخدام نظننام الننتعلم االلكتروننني

للمهارات أعلى وجاهزيتهم أعلى، كلمننا سنناهم هننذا فنني  نجنناح هننذا 

النننود مننا التعليم،فكفننا ة التنندريس إحنندا مقومننات تحقيننج الجننودة 

 الجامعة.التعليمية في 

 :مقدمة البحث -1

مع تقدم الثورة التكنولوجية في تقنية المعلومات التنني جعلننت العننالم 

قرية صغيرة زادت الحاجة لتبادل الخبننرات مننع انخننريا، وحاجننة 

المتعلم إلى البيئات الغنية متعددة المصادر للبحث والتطوير الذاتي، 

فظهر مفهوم التعلم االلكتروني، في الحقيقة هذا المفهننوم أي  الننتعلم 

ني  لم يأت صدفة بل كان نتيجة جهود تربوية وتقنيننة علننى االلكترو

مدار نصف قرن، وهذا  النود مننا الننتعلم ال ي ننهم فنني تننوفير بيئننة 

تعليمية غنية ومتعددة المصادر، فح ب،بل ويشجع علننى التواصننل 

بيا أطراف المنظومة التعليمية، وي هم في نمذجننة التعلننيم وتقديمننه 

إعداد جيننل قننادر علننى التعامننل في صورة معيارية،وهو يهدف إلى  

مننع التقنيننة مت ننلح بأحنند  مهننارات العصننر،  وألننننا فنني عصننر 

التكنولوجيا التنني غننزت معظننم البيننوت، فقنند أصننبح التعامننل معهننا 

هذا التطور الهائننل، سننوا  أكننان مننا الناحيننة شرطاً أساسياً لمواكبة  

 االجتماعية أم ما الناحية األكاديمية.

يا هذه المجاالت التي عرفت قدراً وافراً ما يمثل قطاد التعليم ما ب

التغير والتأثُر بهذه التطورات التكنولوجيا، والتعليم عننا بعنند يعتبننر 

أحد أهم ال بل والطر  التي تمثل فرصة الجامعات السننتغاللها لمننا 

توفره ما بيئة افتراضية مرنة يتواصل ما خاللها أطننراف العمليننة 

ميننة قائمننة علننى اسننتراتيجيات ت ننمح التعليمية، مع تقديم نماذج تعلي

لهم بالحصول على المعلومات والمعننارف وتبننادل األفكننار، ناهيننك 

عا إعداد جيل ما المعلميا والمتعلميا يمتلكننون مهننارات التعامننل 

مع التكنولوجيات والم اعدة على نشرها في المجتمننع وتننوفير بيئننة 

عليهننا التعلننيم   تعليمية غنية وفتح مجال ديمقراطية التعليم التي يقننوم

عا بعد، بما فيها التعلُم الذاتي مع مراعنناة الفننرو  الفرديننة، تحقيقنناً 

 للتعلُم مدا الحياة.

وتعنند الجامعننات عنصننرا مهمننا فنني قطنناد التعلننيم العننالي ال يمكننا 

تجاهله أو التقليل ما يقدمه ما م اهمة في تعزيز االقتصاد الننوطني 

وخدمننة أعننداد كبيننرة مننا الطلبننة الننراغبيا فنني إكمننال دراسننتهم 

الجامعية إال أن بعض الفعاليات الرسمية ترا أن الجامعننات تواجننه 

يتعلج بم توا الجودة في مخرجات التعليم العالي، تحديات منها ما  
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 تننأثرا  القطاعات  أكثر  ما  كان  إنه  بل  منها  التعليم  ينج  ولم  العالم،  في

 أزوالي  أودري   لليون ننكو  العننام  المدير  وصفته  الذي  الكارثة،  بتلك

 فدي االضدررا  مد  الحدد هذا شهدنا أن أبدا لنا يسبق لم ” بقولها

 الناتج  التعليمي  االضطراب  وحجم  سرعة  ظل  ففي  ،.”التعليم  مجال

 بننيا الفيننروس النتشننار تجنبننا والجامعننات المنندارس إغننال  عننا

 ت ننعى كورونننا،  بفيننروس  المنكننوب  العننالم  هننذا  ظننل  وفنني  أفرادها،

 الطننالب بقننا  ظننل فنني  ألبنائهننا  والتعلم  التعليم  توفير  إلى  الحكومات

 بعنند،  عننا   فيها  يتعلمون  والجامعات  المدارس  عا  ابعيد  منازلهم  في

 عننن غال   الحكومننات  مننا  العدينند  أعلنننت  ،2020  مننارس  فنني  حيث

 المنندارس  إغننال   أثننر  وقنند  أطوارهننا،  بمختلننف  التربويننة  مؤس اتها

 م ننتوا  علننى  المتعلمننيا  ما  المالييا  أعداد  في  الدولة  م توا  على

 المنندارس  إغننال   فنن ن  اليون ننكو  عننا  الصادرة  للبيانات  وفقًا  العالم،

 كننل  مننا  واحنندًا  تننرك  19-كوفينند  فيننروس  انتشار  ب بب  والجامعات

 1 العالم. م توا على  المدرسة خارج  طالب خم ة

ومعايير االعتماد وعدم موائمة البرامج األكاديمية مع سننو  العمننل 

 وهيئننة التنندريس واإلدارة الجامعيننة والنظننرة المجتمعيننة، ولتحقننج

 األخننرا القطاعننات وأهننداف أهنندافها العننالي التعلننيم مؤس ننات

 الملقاة  ونظرا للمهمة بها المرتبطة

 جننودة لتح ننيا غمارهننا خننوأ عليهننا لزامننا أصننبح عاتقهننا علننى 

 المجتمننع وتنميننة سننو  العمننل لمتطلبننات تلبيننة المختلفننة خنندماتها

 أخرا. جهة ما العلمي البحث وتح يا

 اإلشكالية: -2

مع تقدم الثورة التكنولوجية في تقنية المعلومننات،التي جعلننت العننالم 

قرية صغيرة زادت الحاجة لتبادل الخبننرات مننع انخننريا، وحاجننة 

المتعلم إلى البيئات الغنية متعددة المصادر للبحث والتطوير الذاتي، 

فظهر مفهوم التعلم االلكتروني،حيننث إن الننتعلم االلكتروننني صنندفة 

جهود تربوية وتقنية على مدار نصننف قننرن، والننتعلم بل جا  نتيجة  

اإللكتروني ال ي هم في توفير بيئة تعليمية غنية ومتعننددة المصننادر 

فح ب، بل ويشجع على التواصل بيا أطراف المنظومة التعليميننة، 

وي هم في نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية،كما ي ننهم فنني 

قنيننة مت ننلح بأحنند  مهننارات إعداد جيل قادر علننى التعامننل مننع الت

العصر،  وألننا في عصننر التكنولوجيننا التنني غننزت معظننم البيننوت 

هننذا بأشكال متعددة، فقد أصبح التعامل معها شرطاً أساسياً لمواكبننة  

التطور الهائل، سوا  أكان مننا الناحيننة االجتماعيننة أو مننا الناحيننة 

التعامننل   األكاديمية )التعليمية(، ولهذا يجب بنا  مجتمننع قننادر علننى

مع هذه التطورات، وال يمكا حدو  هذا األمر إال ما خالل النظننر 

إلى أمنناكا اإلشننعاد الحننناري والعلمنني، وذلننك مننا خننالل إعننادة 

النظر إلى هيكلية المناهج والمقررات التنني ال بنند مننا قنندرتها علننى 

 م ايرة ذلك التقدم والتطور.

 وهنني مقصننودة مؤس ننات داخننل التواجنند هننو التعليم في األصل  إن

 وتننوفير  الغننرأ  لهننذا  خصيصننا  أنشننئت  التي  والجامعات  المدارس

 المتطلبننات  كننل  ووفننرت  بهننا،  للملتحقيا  واجتماعية  تعليمية  خدمات

 وتجهيننزات أبنيننة  مننا  الماديننة  الم ننتلزمات  في  متمثلة  لذلك  الالزمة

 المنندارس  إغال   ف ن ولذلك  ،مؤهليا  ومشرفيا  معلميا  ما  وبشرية

 مشننكالت  إلننى  أدا  الجدينند،  كورونننا  فيننروس  انتشننار  ما  الحد    بغية

 بتلننك يلتحقننون كننانوا الننذيا الطننالب ماليننيا تعلننيم  فنني  واضطراب

 ذوي  أو  المحرومة  الفئات  بعض  إلى  ينتمون  ما  السيما  المؤس ات،

 الخاصة.  الظروف

التعلننيم  فنني الحقيقننة أزمننة كورونننا سننلطت النننو  علننى أهميننةو

االلكتروني والتعليم عا بعد،بشكل كبير حالينناً، ال بننل إنهننا فرضننته 

علننى الصننعيد العننالمي، فخننالل ال نننوات العشننر المنصننرمة كانننت 

هناك ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسب التعليمي عا طريج ظهور 

مفهوم التعليم اإللكتروني الذي يعتمنند علننى التقنيننة لتقننديم المحتننوا 

علم بطريقة جيدة وفعالننة، وهننذه التقنيننة لهننا خصننائ  التعليمي للمت

ومزايا كثيرة وتبرز أهننم مزاياهننا وفوائنندهاأ فنني اختصننار الوقننت، 

والجهد، والتكلفة، فنال عا قدرة الحاسننب علننى تح ننيا الم ننتوا 

العام للتحصيل الدراسي، وم اعدة المعلم والطالب فنني تننوفير بيئننة 

أو الزمان"، ألنها تتم باستخدام تعليمية جذابة، ال تعتمد على المكان  

آليات االتصال الحديثة ما حاسب آلي وشبكاته ووسننائطه المتعننددة 

في إيصال المعلومة للمننتعلم بأقصننر وقننت وأقننل جهنند وأكبننر فائنندة 

 دول بعض في اإللكتروني التعليم لمنصات التحول ما الرغم  وعلى

 بالن ننبة  أنننه  إال  الماضننية،  والطبيعيننة  الصحية  األزمات  خالل  العالم

 العدينند فيها ينطر التي األولى المرة هذه تعتبر  العربي،  عالمنا  إلى

 يننتم لننم جدينند تعليمنني لنننمط المفنناج  للتحننول  التعليميننة  الجهات  ما

 لنظننام المفنناج  التحننول إن الصننور، مننا صننورة بننأي لننه التمهينند

 يننؤدي  أن  يمكننا  عليننه  األمننور  وأوليننا   الطلبة  تدريب  يتم  لم  تعليمي

 أمننورهم وأوليننا  الطلبننة تصننيب قنند كثيننرة، ومشننكالت لتحننديات

 يننؤدي  ممننا  الفشل..  ما  والخوف  والتوتر  والقلج  باإلحباط  ومعلميهم

 المنهكنننة النف نننية صنننحتنا علنننى النف نننية الننننغوط منننا للمزيننند

 فنني أو قبننل مننا لهننا مثننيال يشننهد لم كارثة  يعيش  اليوم  أصالً،فالعالم

   الحينناة  جوانننب  كل  على  آثارها  انعك ت  الحديث،  تاريخه  في  األقل
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،التعلننننننننيم بواسننننننننطة (Distance Learning)بُعنننننننند

 based Learning-(Computer.2(الحاسوب

وبصورة تمكا ما إدارة العملية التعليمية وضبطها وقينناس وتقننويم 

 أدا  المتعلميا.

التعليم لم يعمم في جميع النندول لكا الجدير بالذكر أن هذا النمط ما  

وال بجميننع الجامعننات، ويبقننى تطبيقهننا محتشننما مقارنننة بننالتطور 

التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، والجزائر بطبيعة الحال هي األخرا 

تبنننت هننذا النننمط مننا التعلننيم منننذ فتننرة لي ننت بالبعينندة فنني خمننس 

التطور  جامعات كبرا، لكا لم يعمم ولم يفعل بالطريقة التي تناسب

التكنولوجي الحاصل، لكا اليوم وفي ظل الجائحة وجدت الجامعات 

نف ها مغلقة أمام طالبها لعدة أشننهر، فهننل سننتعلج ال نننة وتعتبرهننا 

سنننة بينننا ، أم سننتنتهج سننبيل التعلننيم االلكتروننني إلتمننام الموسننم 

الجديد، وهنا يطننرح الت نناالل االتنني نف ننه هننل التعلننيم االلكتروننني 

 رة ملحة أم ظرف طارم؟اليوم هو ضرو

وعلى الرغم ما هذا التشعب بالمصطلحات يبقى هناك توافج كبيننر 

بيا الباحثيا في هننذا المجننال علننى أنهننا تصننب فنني بودقننة واحنندة، 

والتعلننيم تجننري   وتتلخ  في مبدئها أساسنناً وهنني إن عمليننة الننتعلم

بم نناعدة أو بواسننطة تقنيننات ومنصننات الكترونيننة رقميننة، تننوفر 

أدوات تفاعلية ت هل عملية تصميم وتنفيذ وكننذلك عننرأ وإيصننال 

المواد التعليمية للمتلقي. الهدف الرئيس لظهور التعليم عا بعنند هننو 

لتلبية احتياجات التعليم بطريقة أكثننر مرونننة وبتقنيننات متعننددة مننا 

  .ول على شهادات دراسية ما مؤس ات تعليمية رصينةأجل الحص

االلكتروني على أنه التعلننيم   األكاديمية العربية للتعليم التعليم  عرفت

يحقج فورية االتصال بيا الطالب والمدرسننيا إلكترونيننا مننا   الذي

خالل شبكة أو شننبكات إلكترونيننة حيننث تصننبح المدرسننة أو الكليننة 

 مؤس ة شبكية” .

 التعلم والتعليم االلكتروني: -3

يمكا اعتبار لتعليم اإللكتروني أسلوبا ما أساليب التعليم يعتمنند فنني 

تقديم المحتوا التعليمي وإيصال المهارات والمفنناهيم للمننتعلم علننى 

تقنينننات المعلومنننات واالتصننناالت ووسنننائطهما المتعنننددة بشنننكل 

المحتننوا والمنندرس والننزمال  مننا للطالب التفاعل النشيط مع   يتيح

 خالل األنظمة اإللكترونية المخصصة لذلك.

فعرفتننه علننى   ASTDاألمريكية للتدريب والتطننوير    أما” الجمعية 

أنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليميننة أو التدريبيننة للمتعلمننيا 

فننني أي وقنننت وفننني أي مكنننان باسنننتخدام تقنينننات المعلومنننات 

واالتصاالت التفاعلية مثل )اإلنترنننت، والقنننوات المحليننة، والبرينند 

اإللكتروني...( لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعننددة المصننادر 

ريقة متزامنة  في الحجرة الصفية أو غير متزامنة عننا بعنند دون بط

االلتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بيا المتعلم 

 3.والمعلم

أ (Distance Learning)التعليم عا بعد أو ما يعرف باالنجليزيننة

هننو وسننيلة أو أداة ي ننخرها المعلننم لتعلننيم الطننالب خننارج حنندود 

جدران الصف بواسطة االنترنت، وعا طريننج توظيننف تكنولوجيننا 

كمنصة لعملية التعلم والتعليم. مبدئياً التعليم عننا محددة بعينها تعمل  

بعد يتعكز على مجموعة عناصر ظاهرة وأبرزهاأ المننادة والمنننهج 

والمعلننم والطلبننة ووسننائل التواصننل التكنولوجيننة المباشننرة وغيننر 

المباشرة التي تتم عبر االنترنت. وأيناً هناك عناصر باطنننة وهنني 

 Technology) اتحنننرك وتنننتحكم بعملينننة دمنننج التكنولوجيننن 

Integration)  واستخدامها بننالتعليم وأبرزهنناأ إسننتراتيجية التعلننيم

اإللكتروني المتبعة، المعرفة النظرية والعمليننة بالتكنولوجيننا ومننادة 

التدريس. الجدير بالذكر إن مصطلح التعليم عا بعد يشير الى شننكل 

أو التعلننيم بواسننطة (e-learning)مننا أشننكل التعلننيم االلكتروننني

لتكنولوجيا، ويعد مفهوم التعلننيم االلكتروننني بمثابننة المظلننة لجميننع ا

فعاليات التكنولوجيننا التعليميننة الكبيننرة منهننا والصننغيرة. تظهننر لنننا 

أدبيات نظريات التعليم االلكتروننني العدينند مننا المصننطلحات مثننلأ 

التعلننننيم بواسننننطة , (e-learning) التعلننننيم اإللكتروننننني

،التعلننيم عننا  (Technology-based learning)التكنولوجيننا

( على أنه طريقة للتعليم باسننتخدام 2002وبح ب عبد هللا الموسي )

المتعننددة مننا آليات االتصال الحديثة ما حاسب وشبكاته ووسننائطه  

ورسومات واليات بحث ومكتبات الكترونية وكذلك  صوت وصورة

بوابات االنترنت سوا  كان عا بعد او فنني الفصننل الدراسنني المهننم 

المقصود هو استخدام التقنية بجميننع انواعهننا فنني ايصننال المعلومننة 

(، ويننرا سننالم 4للمننتعلم بأقصننر وقننت واقننل جهنند واكبننر فائنندة.

تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية ( أنه ” منظومة  2004)

للمتعل مننيا أو المتنندربيا فنني أي وقننت وفنني أي مكننان، باسننتخدام 
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-Synchronous E الدددنمأل ا:ول: التعلددديم التزامندددي -3-1

Learning: 

تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية؛ لتوفير بيئة تعليمية تعلميه 

 5تفاعلية متعددة المصادر.

الوقننت وهو التعليم على الهوا  الذي يحتاج إلى وجود المتعلميا في 

نف ه أمام أجهزة الكمبيوتر إلجرا  النقاش والمحادثننة بننيا الطننالب 

، أو (Chatting) أنف هم وبينهم وبيا المعلم عبننر غننرف المحادثننة

 Virtual تلقننني الننندروس منننا خنننالل الفصنننول االفتراضنننية

Classroom. 

 ,Kaseman& kasemanكننال مننا كي ننمان وكي ننمان ) ويننرا 

االلكتروني في مفهومه الشمولي، هو ذلننك النننود   ( أن التعلم2000

ما التعلم المعتمد علي استخدام الوسننائط االلكترونيننة فنني االتصننال 

بيا المعلميا والمتعلميا، بهدف إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقننات 

المعتمدة على تقنيات الحاسب انلنني والشننبكة العالميننة للمعلومننات، 

لى مصادر الننتعلم فنني أي وقننت ومننا وتمك ا الطالب ما الوصول إ

( بأنه نود ما التعل م القائم علننى 2002أي مكان، بح ب المبيريك )

( وهكننذا يمكننننا wwwاسننتخدام الشننبكة العنكبوتيننة للمعلومننات )

مالحظننة ممننا تقنندم مننا تعريفننات ان الننتعلم اإللكتروننني منظومننة 

مخطط لها ومصممة بشكل جينند بننناً  علننى منحننى المنننظم. ويعتمنند 

على استخدام وسائط إلكترونية تفاعلية فيشكل أحد أنماط التعلم عننا 

بعد، كما يدعم مبدأ التعلم الذاتي والننتعلم الم ننتمر منندا الحينناة مننا 

 6خالل تشجيع التعلم التعاوني.

الدددددددددددددنمأل ال ددددددددددددداني: التعلددددددددددددديم  يدددددددددددددر  -3-2

 :Asynchronous E-Learning التزامني

ر المباشر الذي ال يحتنناج إلننى وجننود المتعلمننيا فنني وهو التعليم غي

الوقننت نف ننه، أو المكننان نف ننه، ويننتم مننا خننالل تقنيننات التعلننيم 

ادل المعلومات بننيا باإللكتروني، مثل البريد اإللكتروني، حيث يتم ت

الطالب أنف هم وبينهم المعلم في أوقات متتالية، وينتقي فيننه المننتعلم 

 8به.األوقات واألماكا التي تناس

 خصائص التعلم االلكتروني ومميزاته: -4

يمتاز التعليم اإللكتروني بمجموعة ما الخصائ  والمميزات التنني 

تميزه عا غيره ما أساليب التعليم التقليدية وهذا بح ب ما جا  عا 

 االتحاد األمريكي للتعليم عا بعدأ

على أنه تقديم المحتدو  التعليمدي مدا مدا يت دمنه مد    كما عرف

املة فدي شروح و تماري  و تفاعل ومتابعة بصدورة جزئيدة أو شد

الفصل أو ع  بعد … بواسرة برامج متقدمة مخزنة في الحاسد  

وكدذل  علدى أنده ن دام تعليمدي يسدتخدم  أو عبر شبكة االنترند،،  

تقنيات المعلومات و شبكات الحاسو  فدي تددعيم وتوسديا نردا  

العملية التعليمية م  خالل مجموعدة مد  الوسدائل منهدا : أجهدزة 

 7ج االلكترونية.الحاسو ، واالنترن،، والبرام

. يوف ر التعلم اإللكتروني بيئة تعلم تفاعلية قائمننة علننى المتعننة فنني 1

التعلم، وعلننى مجهننود المننتعلم فنني البحننث واالستقصننا  والتعنناون، 

 حيث ي ير فيه وفج إمكاناته وقدراته الذاتية 

. يمتنناز بالمرونننة فنني المكننان والزمننان، وبتننوفير أمننور ال ننالمة 2

إذن فننالتعلم اإللكتروننني مصننطلح مننرن يُ ننتخدم لوصننف وسننيلة  للمتعلم.

للتدريس ما خننالل التكنولوجيننا، وتجمننع المحنناوالت واالجتهننادات 

التي قنننت بتعريننف مصننطلح ” الننتعلم اإللكتروننني" حننول تحدينند 

مفهوم شامل ومحدد لننه، كونهننا نظننرت لهننذا المصننطلح مننا زوايننا 

واهتمامنننات متعنننددة، وعمومنننا يمكنننا القنننول أن التعلنننيم مختلفنننة 

التعلننيم الننذي يهنندف إلننى إيجنناد بيئننة تفاعليننة غنيننة   اإللكتروني هننو

بالتطبيقات المعتمدة على تقنيننات الحاسننب انلنني والشننبكة العالميننة 

للمعلومات، وتمك ا الطالب ما الوصول إلى مصادر الننتعلم فنني أي 

لوسائط اإللكترونيننة فنني عمليننة هو استخدام اوقت وما أي مكان، و

 نقل وايصال المعلومات للمتعلم.

مر منندا الحينناة بتكلفننه أقننل مننا الننتعلم . يشجع على الننتعلم الم ننت3

 التقليدي.

. نمط ما أنماط الننتعلم عننا بعنند ي نناعد فنني إتاحننة فننرص الننتعلم 4

لمختلف فئات المجتمع فنني أي وقننت وفنني أي مكننان، وفقنناً لقنندرات 

 المتعلم.

. ي اعد على مواجهة العدينند مننا المشننكالت التربويننة التنني منهننا 6

ة، ومشننكلة نقنن  المعلمننيا ذوي مشكلة األعداد المتزايدة ما الطلبنن 

 الخبرة والكفا ة، وقلة اإلمكانات المتاحة.

. يتميز ب رعة نقل وإيصال المعلومات إلننى المننتعلم، فنننال عننا 7

إمكانية وسننهولة تحننديث المعلومننات والموضننوعات علننى المواقننع 

اإللكترونية، وبالتالي سهولة الحصول على تغذيننة راجعننة م ننتمرة 

 خالل عملية التعلم.

( أن التعليم اإللكتروني يقدم نمطيا ما التعلننيم، 2004ويرا سالم )

 أهما على النحو االتي
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العلميننة وطننر  التفكيننر التنني يمكننا اكت ننابها بحيننث يصننبح أكثننر 

ان هننناك مننا يعتبننر  ان جاما مع احتياجات كل فئات مجتمننع، حتننى

 ما ال يتقا التكنولوجية أميا.

. يلغي الفرو  الفرديننة بننيا المتعلمننيا، ويحولهننا مننا فننرو  فنني 8

 9القدرات الى فرو  في الزما.

 :أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي -5

إن قناعة مدرسي الجامعات باسننتخدام تكنولوجيننا التعلننيم، وتشننكيل  أهداف التعلم االلكتروني وعوائده في بيئة التعليم الجامعي:   -6

اليمكننا أن اتجاهات ايجابية نحو استخدامها في التدريس الجننامعي،  

يتننأتى إال بعنند اقتننناد المدرسننيا أنف ننهم بأهميتهننا فنني التنندريس 

الجننامعي، وتجمننع المصننادر المتعلقننة بهننذا الموضننود علننى فكننرة 

مؤداها أن استخدام التكنولوجيا في التعلننيم مننا شننأنه أن يننؤدي إلننى 

تح يا التدريس وزيننادة فعاليتننه وتكنولوجيننا المعلومننات بأجهزتهننا 

ة أو وسائلها القديمة، إذا ما أح ا استخدامها، يمكننا وأدواتها الحديث

 :أن ت هم فيما يأتي

ح ب اليون ننكو فننالتعليم اإللكتروننني ي ننهم فنني إنشننا  بنيننة تحتيننة 

وقاعدة ما تقنية المعلومات قائمة على أسننس ثقافيننة بغننرأ إعننداد 

الحادي والعشريا، ي ننعى الننى تنميننة الجيل الجديد لمتطلبات القرن  

اتجاه إيجابي نحو تقنية المعلومات مننا خننالل اسننتخدام الشننبكة مننا 

قبل الجميع، وبذلك يتم الوصول إلى مجتمع معلوماتي،ومتعلم يعمل 

علننى حننل المشننكالت واألوضنناد الحياتيننة الواقعيننة داخننل البيئننة 

نظننام يعطنني المدرسية، باستخدام مصادر الشبكة للتعامل، إن هننذا ال

الشباب االستقاللية واالعتماد على النفس في البحننث عننا المعننارف 

والمعلومننات التنني يحتاجونهننا فنني بحننوثهم ودراسننتهم، ويمنننحهم 

المعلومات والت االل عا مصداقيتها، مما ي اعد علننى   الفرصة لنقد

تعزيز مهننارات البحننث لننديهم وإعننداد شخصننيات عقالنيننة واعيننة، 

ت ع ما الخيارات الم ننتقبلية الجينندة وفرصنناً ويمنح الجيل الجديد م

 محدودة . ال

كننالتلقيا تحريددر المدددرج الجددامعي مدد  ا:عمددال الروتينيددة: 1-

والتصننحيح ورصنند العلميننات، ممننا يمنحننه الف ننحة للتفننر  

لم نناعد الطلبننة علننى تعلننم التفكيننر ولم نناهمة فنني لتخطننيط 

 لنشاطاتهم وغير ذلك ما العمال الشرافية

أ مننا المسدداهمة فددي ت كيددد أهميددة الخبددرة الحسددية المباشددرة 2-

خاللوضع الطالب في مواقف تحفزهم على التفكير واسننتخدام 

إن إمداد الطالب باألدوات الالزمة في مجال المعلوماتيننة ي نناعدهم  .الحواس في آن واحد

التطننوير والتعبيننر عننا أنف ننهم بشننكل سننليم فنني المجتمننع،  علننى

التعلننيم   والتفاعننل مننع نظننام  ويطورالمهارات والمعارف والخبننرات

في تزويد المجتمننع ب مكانيننات   بشكل عام هذا كله ما شأنه أن ي هم

فنني مجننال المعلومننات   إستراتيجية مننا أجننل المناف ننة التكنولوجيننة

عظيمننة لممننم التنني تخلفننت   التكنولوجية في هذا القرن تمثل فرصة

ب الحناري، وذلك ما خالل استخدام وإدارة هذه التقنيننة كعا الر

وإدخالها ضما خطط تنموية وطنيننة حقيقيننة، ويمكننا توضننيح هننذه 

 ألهداف والعوائد على النحو االتيأا

تعزيدددز التفاعدددل الصدددفيوالتحفيز علدددى زيدددادة الم ددداركة  3-

أ ويتم ذلك مننا خلننل التنويننع فنني اسننتخدام الوسننائل االيجابية للرل 

 .ريس، وتجنب أسلوب التلقياالتقنية، وتنويع أساليب التد

مننا خننالل است ارة اهتمام الرال  وإشدبا،، حداجتهم للدتعلم:  4-

 تنشيطهم  وزيادة دافعتيهم ورغباتهم في المعرفة.

فتننرة احتفنناظ الطلبننة   لزيننادةترسيخ وتعميدق مدادة التددريس: 5-

 بالمعلومات ما خلل إشراك مختلف حواس.

 .اختصار وق، المدرج وجهده داخل قاعة التدريس 6-

تبعننده  ت جيا المدرج علدى تبندى مواقدر تربويدة تجديديدة: 7- تح يا جودة البرامج والمقررات والمصادر. ✓

عننا الجمننود والتقليديننة وتقربننه مننا روح العصننر وم ننايرة 

 10.التطور العلمي التكنولوجي

 تح يا جودة التعليم ونواتج التعلم. ✓

 تحقيج الم اواة وتكافؤ الفرص التعليمية للجميع. ✓

تحريننر المتعلمننيا مننا القيننود التنني يفرضننها نظننام التعلننيم  ✓

 التقليدي.
لهذا تجمع جل التقارير العالمية على ضرورة أن يكون لكننل إن ننان 

قدر ما الثقافة العلمية والتكنولوجية ي مح لننه بفهننم المجتمننع النندائم 

الذي يعيش فيه، ويذهب بعنها إلى أن تدريس التكنولوجيننا   التطور

ينبغي أن يصبح جننز ا ال يتجننزأ مننا المننناهج الدراسننية فنني جميننع 

م ننتويات التعلننيم، وان يكيننف محتننواه مننع المعننارف والمهننارات 

 تحقيج متعة التعلم . ✓

 11وعالمية.نشر التعليم الجيد  ✓

 تطوير األدا  األكاديمي والمهني لمساتذة الجامعييا. ✓

 تقليل األعبا  على األساتذة وحجم العمل بالمؤس ة التعليمية. ✓
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ومي ر للعملية التعليمية وأصبح هو الذي يثير حب االستطالد عند 

 الطالب.

 توفير الوقت وت ريع التعلم. ✓

 12خفض التكاليف وتقليل النفقات على المدا الطويل. ✓

التحدي للطالب في ضرورة بحثهم عا المعرفة فالتعلم أصننبح  ✓

ذاتيا، فقد خرج الطالب ما مجرد كونه متلقيا للمعلومات إلى باحث 

 عنها.

التحددديات التددي أوجدددتها تكنولوجيددا المعلومددات للعمليددة  -7

 التعليمية في مؤسسات التعليم العالي:

الثورة في عالم تكنولوجيننا المعلومننات  سننوف تفننرأ تحننديات   إن

عديدة على العملية التعليمية فنني مؤس ننات التعلننيم العننالي، فننالتغير 

المتزاينند والمت ننارد للثننورة المعلوماتيننة والتكنولوجيننة أدا إلننى 

بمننا فيهننا شننبكة ظهور تكنولوجيا المعلومننات واالتصنناالت الحديثننة  

االنترنت التنني أحنندثت عنندة متغيننرات فنني مجننال التعلننيم، وطريننج 

المعلومات فائج ال رعة سوف ي اعد فنني رفننع المقنناييس التعليميننة 

لكل فننرد فنني األجيننال القادمننة وسننوف يتننيح الطريننج غلننى ظهننور 

وسوف يمثننل  طرائج جديدة للتدريس ومجاال أوسع بكثير لالختيار  

حاسنننب انلننني نقطنننة االنطنننال  نحنننو النننتعلم النننتعلم باسنننتخدام ال

االلكتروننني الم ننتمر، لكننا يجننب االعتننراف أن هننناك جملننة مننا  

 التحديات التي فرضتها هذه التغيرات فيأ

االعتماد عليها يحد  مخنناوف مننا استخدام شبكة االنترنت أو   ✓

إحدا  تمازج ثقافي وفقدان للهوية الوطنيننة والتحنندي هنننا هننو فنني 

قدرة التعليم على الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية أمام كل ذلك 

 االنفتاح.

فالنندول الناميننة خاصننة العربيننة منهننا فنني الوقننت الحننالي ت ننتعمل 

بكة االنترنت بكننل مننا تكنولوجيا المعلومات ما خالل الحواسب وش

فيها ما أدوات أجنبية، والتحدي هننو أن تكننون تلننك النندول العربيننة 

النامية منتجة لهذه التكنولوجيا بكل ما تحتويه مننا برمجيننات ونظننم 

 13تشغيل عربية ومواقع تعليمية عربية ومحركات بحث عربية .

 الرارئ.ما بي  ال رورة الملحة وال رف  التعليم االلكتروني -8

تعتبر الجامعات األميركيننة واألوروبيننة  مننا أول المؤس ننات التنني 

تبنت تطبيج فكرة التعليم عا بعنند، حيننث كانننت ترسننل المخرجننات 

مع شروحات مفصننلة مدعومننة   الدراسية م جلة على أشرطة فيديو

بواجبننات ممنهجننة إلكمالهننا وإرسننال األجوبننة عننا طريننج البرينند 

مننادة،فتطور مفهننوم وممارسننة التعلننيم عننا بعنند االلكتروننني لكننل 

بتطور التكنولوجيا، فبلغ التعليم ذروته حيا اسننتغنت عمليننة التعلننيم 

عا الراديو والتلفزيون وباتت ت تخدم األنترنت الذي يجمع كل هذه 

الوسننائل معنناً وبجننودة أعلننى وأكثننر تعقينندا، تكنولوجيننا التطبيقننات 

مهنندت الكتشنناف  (MultimediaLearning)والوسننائل المتعننددة

 طرائج معقدة أثرت الواقع التعليمي.

ضرورة مواكبة التعليم لتطورات العصر المت ارعة وذلك ما  ✓

 ناحيتيا هماأ

أن ما يتعلمه جيل ما الطالب في مرحلننة مننا قنند يصننبح غيننر  ✓

 ج بعد عقديا ما الزما.صالح للتطبي

أن المتتبننع للتغيننر الم ننتمر فنني تقنيننات تحننديث قننوة وسننرعة  ✓

الحاسب انلي ي تطيع أن ينندرك أن مننا كننان بنناألمس القريننب 

األفنل تقنيننة واألكثننر شننيوعا أصننبح أدااله محنندودا أو ربمننا 

أصننبح مننا دون جنندوا، وقياسننا علننى هننذا الت ننارد الكبيننر 

أن التننأثر الحقيقنني لثننورة Throlstroوالمخيننف أحيانننا يؤكنند 

 المعلومات واالتصاالت يوجد أمامنا وليس خلفنا.

أدت ثورة المعلومات واالتصاالت إلى مراجعة شنناملة ودقيقننة  ✓

ألسس عملية التعليم والتعلم، فلم يعد الهنندف هننو تحصننيل المعرفننة 

والمعلومننات لفتننرة زمنيننة محنندودة، بننل األهننم مننا تحصننيلها هننو 

منها لنندعم مطالننب التنميننة البشننرية المتكاملننة استمرارية االستفادة  

والتعليم الم تمر فنننال عننا توظيفهننا فنني حننل مشننكالت المجتمننع 

 وتحقيج متطلبات سو  العمل.

في ظل انتشار فيروس كورونننا مننا غيننر المجنندي ان يبقننى اليوم و

المتعلم بمعزل عا تلقي العلم، وان يكننون بعينندا عننا المننادة العلميننة 

المقدمة، حتى ال يكون هناك فتور ب بب انقطاد المننتعلم عننا مكننان 

ا الم ننتجد تننم تعليننج الدراسننة الدراسة،حيث ب بب فيننروس كوروننن 

لماليننيا الطننالب حننول العننالم فكننان طننو  النجنناة الوحينند فنني هننذه 

األزمة هو االستعانة بمنصننات التعلننيم عننا بعنند التنني سنناهمت فنني 

إيجنناد حننل بننديل للتعلننيم التقلينندي بتننوفير بيئننة تعليميننة فنني عننالم 

افتراضنني ومننا دون الحاجننة للتواجنند فنني صننفوف دراسننية لتقليننل 

 لعدوا.فرص ا

التحدي لمساتذة للم اهمة فنني تطننوير بننرامج تعليميننة مناسننبة  ✓

وتبادلها مع أساتذة ما دول أخرا أو جامعات أخرا، كما أن دور 

جذريا ما كونه مصدرا للمعرفة إلننى من ننج   األستاذ قد تغير تغيرا
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إذا كانننت تفتقننر للتخطننيط الصننحيح والبنننا  التكنولننوجي المناسننب 

 15لالستجابة لهذا الوضع الطارم.

قد دفعت جائحة كورونا التي ضربت العالم على جميننع الم ننتويات 

“صحيًا واقتصاديًا وتعليميًا”، إلى تغيير معتقدات كان ي ننير عليهننا 

 ..”19قبل ظهور الفيروس، شملتها النظرة للتعليم في زما “كوفيد 

حيننث فرضننت الجائحننة واقعننا جدينندا للتعلننيم باالعتمنناد علننى نظننام 

عد” خننالل فتننرات تعليننج الدراسننة الننذي كننان بمثابننة “التعليم عا بُ 

طننو  النجنناة للطننالب للحفنناظ علننى عننامهم الدراسنني، حيننث كننان 

اإلغال  هو الحل الوحيد واألوحنند لمواجهننة تلننك الجائحننة وتالفننى 

أثارها، وظل ال ؤال مفتوحا إلى متى ؟ ولإلجابة عننا ذلننك بننرزت 

خالقة توازان بيا   الحاجة إلى التفكير خارج الصندو  وتقديم حلول

اإلجننرا ات االحترازيننة الصننحية واسننتكمال الم ننيرة التعليميننة. 

وبالنظر إلى النظم العالمية بدا العمل نحو االنتقننال إلننى التعلننيم عننا 

بعد، او مننا يعننرف بننالتعليم اإللكتروننني هنني فكننرة جينندة ويبقننى أن 

 نجاحها وتحقيقها لمهداف المرجوة منا متوقف على كيفية التنفيذ

أن تجربة التعليم اإللكتروني خالل األزمة ك ننرت الحنناجز النف نني 

المطلننوب انن لدا أعنا  هيئة التنندريس والطننالب، موضننحاً أن  

إعطاالهم دفعة أكبر، وتوجيههم نحننو وضننع أدوات التعلننيم الننذاتي، 

فنننال عننا أهميننة تطننوير المحتننوا ومخرجاتننه بطريقننة تناسننب 

الطالب، فلقد أصبح لزاماً على الجامعات تعديل التوجننه فنني عمليننة 

التعليم لتتمحور حول التعليم اإللكتروننني، موضننحاً أن هننذا ي ننتلزم 

وتفعيننل دور  سننئلة، وإثننرا  المحتننوا اإللكترونننيإثننرا  بنننوك األ

أعنا  هيئة التدريس وتعاونهم لنمان النجاح في ذلننك، والتجربننة 

الحالية للتعليم عا بُعد سننتؤدي للتغييننر فنني العدينند مننا الممارسننات 

التننني تتعننندا إطنننار التعلنننيم، لتشنننمل الكثينننر منننا الممارسنننات، 

سننتتم تأديتهننا عننا   واالجتماعات وجز ا ما األعمال اإلداريننة التنني

بُعد، مبيناً أن ما نشاهده انن بشكل استثنائي هو ما سنشاهده بشننكل 

 .16طبيعي في الم تقبل

لقد كان انتشار فيروس الكورونننا محفننزا للمؤس ننات التعليميننة إذن  

في جميع أنحا  العالم  للبحث  عننا حلننول مبتكننرة فنني فتننرة زمنيننة 

قصيرة  ن بيا، بعد أن كان التغيير في هذه المؤس ات ي ير بننوتيرة 

بطيئة جدا، سوا  ما حيث طرائج التنندريس أو المننناهج الدراسننية، 

م بدأ الطننالب فنني هونننغ كونننغ التعلننيم فنني ففي شهر شباط المنصر

المنزل عبر تطبيقات تفاعلية للم اهمة في تقليل ما انتشار فيروس 

كورونا  وتبعتها الصيا ، وبالمثل الطالب في جميع المنندارس  فنني 

معظم دول العالم  فالتحول إلى التعلننيم عننا بعنند كخيننار ال بننديل لننه 

لننى هننذا التحننول م ننميات الستمرار العملية التعليمية، وقد أطلننج ع

عديدة ما بيا تعليم عا بعنند، وتعلننيم الكتروننني،  وتنوعننت األدوات 

والتطبيقات االلكترونية التي تختلف ما بيا دولة وأخننرا ومؤس ننة 

 14وأخرا بح ب اإلمكانيات والبنية التحتية.

لكا هذا التغيير حد  بشكل مفاج  وما دون خطة واضحة، جعننل 

الطالب والمعلميا وأوليننا  األمننور يواجهننون ضننغطا أوحيننرة فنني 

عنندم تننوفر وقت حننرج يمننر بننه العننالم أجمننع، وأول التحننديات هننو  

إمكانيات متكافئة بننيا الطننالب السننتخدام التعلننيم عننا بعنند بطريقننة 

مثاليننة، منهنناأ تننوفر أجهننزة حاسننب آلنني، ناهيننك عننا تننوفر شننبكة 

انترنت قوية فنال عا فار  التوقيت بننيا بلنندان بنناختالف النندول، 

لقد كان التعليم عا بعد ضرورة ملحة في ظننل الطفننرة التكنولوجيننة 

 م معطياته في زما العولمة، فهو جذاب للمتعلم وتطور التعليم وتال

للم افات، وعليه فقرار الدراسة عا بعد ًليس امرأ سلبيا،   ومختصر

بل تفكير ممتاز ما إدارة الجامعات لكا المشكلة  كما قلنا تكما فنني 

ضننعف اإلمكانننات الم نناعدة، وهننو ظننرف طننارم لننم ي ننبج لنننا 

لوضننع، فننالتعليم عننا بعنند تجربته، لذلك صعب جداً علينا تقبل هذا ا

يجب أن يكون في خطة كل مؤس ة تعليمية، وفيننروس كورونننا قنند 

يكون هو الذي لفت انتباه المؤس ات التعليمية حول ضرورة تطبيج 

نظام التعليم عا بعد، حيننث نعتبننر مرحلننة هننذا الفيننروس هننو تعلننم 

المؤس ات التعليمية ما برنامج إدارة المخاطر وهو الخطننة البديلننة 

التدريس التقليدي االعتيادي، ألنه كما يحد  في الدول المتقدمة عا  

فوفقنناً للنننرورة الملحننة والمتطلبننات التعليميننة والصننحية الطارئننة 

 Covidفرضننها واقننع انتشننار جائحننة كرونننا أووالمتصاعدة التنني 

فنني العننالم صننار التعلننيم عننا بعنند مننا أكبننر األولويننات لجميننع 19

المؤس ات التعليمية ما أجل استبدال التعليم التقليدي داخننل جنندران 

صفوف المدارس، فعكفت الكثير ما المؤس ات بشكل عاجننل علننى 

لفتننرة غيننر  تغييننر التعلننيم التقلينندي بشننكل مؤقننت بننالتعليم عننا بعنند

معلومة،وهذا ينع جميع المؤس ات تحت النغط والحرج السننيما 
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هو برنامج التعليم عننا بعنند فنني الوقننت الحننالي وهننذه الخطننوة هنني  مترلبات تفعيل ن ام التعليم االلكتروني بالجامعة: -9

 تجربة لكل مؤس ات ال لطنة التعليمية.
إن تفعيل نظام التعليم االلكتروني بالجامعة يتطلننب تننوفير مجموعننة 

ما المكونات أو العناصر التي تتكامل مع بعنننها الننبعض إلنجنناح 

 : وتتمثل هذه المكونات فيما يأتي ،المنظومةهذه 

 ال  بعنند  عننا  تعلننيم  أو  إلكتروننني  تعلننيم  إلننى  الجننامعي  التعلننيم  نقل  إن

 االسننتعداد يجننب وإنمننا نشننا ، وأيننا نشننا  متننى زر  بنننغطة  يكون

 ليلننة بننيا تننتم أن يمكننا ال التنني النوعيننة النقلننة هننذه لمثننل الم ننبج

 صننفية  سنناعة  تحويننل  أن  إلى  تشير  والدراسات  فاألبحا   وضحاها،

 الوقت ما ت تغر  اإللكتروني النظام لىإ التقليدي  النظام  ما  واحدة

 فنن ن  لننذلك  المعلننم،  بهننا  يقننوم  الفعليننة  ال اعات  عشرات  عا  يزيد  ما

 عننا التعليم إلى الصفي التعليم  لنقل  بديلة  خطة  هناك  أن  عا  الحديث

 القرار صانعي ما  ي تلزم  كورونا  فيروس  وبا   انتشر  حال  في  بعد

 اإللكترونننني التعلنننيم ومخنننارج بمنننداخل النننوعي بنننذلك الخننناص

 النظريات  على  اعتمادا  أهدافه،  وتحقيج  لنجاحه  الالزمة  والمتطلبات

 تلننك  أشننارت  اكمنن   ،اإللكتروندي  تعلديملل  المدواد  تصدميم فنني  الحديثة

 بصننيغة )المادة وضع فقط ليس اإللكتروني التعليم أن إلى الدراسات

 ثننم اإللكترونيننة، المواقننع علننى ولصننقها روابط في)(PDF أو ن 

 بمننا  بكثيننر،  ذلننك  مننا  أعقد  وإنما  فح ب،  القرا ة  الطالب  ما  يطلب

 فنني  ركويشننا  ويتفاعننل  يفكننر  لكنني  للطالب  العنان  إطال   في  ي اعد

 نظريننات  إلتبنناد  جننداً   ملحة  الحاجة  فكانت  الخاصة،  معرفته  تصميم

 17اإللكتروني. للتعليم المواد لتصميم الحديثة التعليم

 :مدخالت من ومة التعليم االلكتروني 9-1

وتتمثننل المنندخالت فنني عمليننة تأسننيس البنيننة التحتيننة للتعلننيم  

 :ذلك االلكتروني ويتطلب

 توفير أجهزة الحاسوب بالمؤس ات الجامعية. •

 –تننوفير خطننوط االتصننال بالشننبكة العالميننة للمعلومننات  •

 – االنترنت

للمؤس ننة التعليميننة علننى االنترنننت أو  web إنشننا  موقننع •

 .على شبكة محلية

االسننتعانة بننالفنييا واالختصاصننييا لمتابعننة عمننل أجهننزة  •

 الحاسوب وصيانتها.

تصميم وبنا  المقررات االلكترونيننة وفقننا ألسننس ومعننايير  •

التصميم التعليمي وتقديمها عبر الشبكة العالمية أو المحلية علننى 

 .مدار ال اعة

رغم كل هذه الميزات ورغم الحاجة الملحة إلى استخدام التعليم عا 

لة مننا خبننرا   بعد ب بب جائحة كورونا، إال  أن هناك انتقادات مطو 

لهذا األسلوب، وأينننا هننناك العدينند مننا العراقيننل التنني في التربية  

تقف حجر عثرة في طريج تفعيله بالشكل الصحيح، أهمهنناأ ضننعف 

األوضاد المعيشية لجز  كبير ما ال كان وما ثم صعوبة امتالكهم 

ألجهزة الحاسوب أو األجهننزة الذكيننة وأيننناً عنندم وصننول تغطيننة 

ل اإلعننالم علننى خلننج االنترنت إلى كل المناطج، وعدم قنندرة وسننائ

تفاعل شننبيه بمننا يجننري فنني الصننفوف، زد علننى ذلننك عنندم إعننداد 

سيا للتعليم عا بعد، ورغم كل م نناوئه التنني إن نظرنننا إليهننا  المدر 

نظرة شمولية سنرا أنها مؤقتة، وباإلمكان التغلب عليهننا م ننتقبالً، 

وسيكون يوما ما  التعليم عا بعنند بننديالً للتعلننيم التقلينندي، لننيس فنني 

الحاالت الحرجة  فح ب، بل أصبح التعلم عا بعنند ضننرورة ملحننة 

 وليس فقط لمجابهة هذه الجائحة

تأهينننل متخصصنننيا فننني تصنننميم البنننرامج والمقنننررات  •

 .االلكترونية

 تجهيز قاعات التدريس ومعامل حديثة للكمبيوتر. •

تدريب أعنا  هيئننة التنندريس مننا خننالل دورات تدريبيننة  •

 .مناسبة لتطوير الجوانب التقنية والتعليمية

إعنننداد الطنننالب وتنننأهيلهم للتحنننول إلنننى نظنننام التعلنننيم  •

 .االلكتروني

 .تدريب إدارة الجامعة وتأهيلها •

االعالن عا المؤس ة الجامعية كمؤس ة الكترونية تعليميننا  •

 .وإداريا

 .تحديد األهداف التعليمية بطريقة جيدة •

 :عمليات منظومة التعليم االلكتروني •
 

 : تتمثل العمليات فيما يأتي
 

 .الت جيل في الدراسة بالطريقة االلكترونية •
 
 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9
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لكترونية بطريقننة متزامنننة عننند متابعة الطالب للدروس اال • ع  بعد التعليم التقليدي؟ هل سيلغي التعليم -10

 .وجودهم بالفصل أو بطريقة غير متزامنة ما منازلهم

توجننه عننالمي فنني م ننتقبل التعلننيم وأراه م ننتقبال فننالتعلم عننا بعنند 

سيطبج بشكل أكثر تقنينا ودقة وبالفعل هننو الخيننار الوحينند واألمثننل 

في هذه الظروف، ما إيجابياته عدم تقيد التعليم بمكان وزما محنندد 

حيث أصبح الطالب يحدد الوقت المناسب وإعادة الهنندف أكثننر مننا 

قويننة، أن يكننون لننديك مره ومننا أهننم مقومننات نجنناح منصننة تعلننيم 

مشغل يصل في كل األماكا، فأصبح التعلم عا بعد ضننرورة ملحننة 

ب ب الفوائد واإليجابيات الكثيرة التي يوفرها للمتعلم والمعلننم علننى 

حنند ال ننوا ، لكننا تبقننى قنننية المتابعننة والمراقبننة ألدا  الطننالب 

وتفاعلهم مع الدروس إلكترونينناً م ننألة ن ننبية بدرجننة كبيننرة، وكننم 

 هدنا الكثيننر مننا الفيننديوهات فنني الفتننرة القليلننة الماضننية الطلبننةشننا

يتناولون الطعام أو النوم أثنا  المحاضرة، أو يذهب إلى مكننان آخننر 

 في منزله، أو االنشغال بالهاتف النقال.....

استخدام تقنيننات التعلننيم المختلفننة مثننل البرينند االلكتروننني،  •

 .الفيديو التفاعلي، غرف المحادثة

 .18مرور الطالب بالتقويم التكويني •

 :مخرجات من ومة التعليم االلكتروني  9-2

 : ومثل المخرجات فيما يأتي 

التأكنند مننا تحقننج األهننداف التعليميننة المحننددة عننا طريننج  •

 . أدوات و وسائل التقويم المناسبة

 .تعزيز نتائج الطالب وعالج نقاط ضعفهم •

 تطوير المقررات االلكترونية وبرامج المقاييس المتناولة •

تطننوير موقننع المؤس ننة التعليميننة علننى الشننبكة فنني ضننو   •

 . النتائج

الجدير بالذكر أن التعليم االلكتروني كان المنفذ الوحيد لنجنناة ال نننة 

تفحال الوبا  وطول المدة، لقد كننان الدراسية ما النياد في ظل اس

القننرار الصننائب التنني اتخذتننه العدينند مننا الجامعننات، لكننا يجننب 

االعتراف أنه ما بيا أهم نتائج التطبيج الواسع للتعلننيم اإللكتروننني 

ب بب أزمننة كورونننا وصننول المننربيا وأوليننا  األمننور إلننى قناعننة 

 غنننى عننا مؤكدة بأنننه ال غنننى عننا المعلننم بالطريقننة التقليديننة، وال

المؤس ة التعليميننة بمنشنن تها ومبانيهننا، فالمؤس ننة التعليميننة لي ننت 

مهمتها نقل المعرفة فقط، ولكنها باإلضافة إلى التعليم توجه وتربي، 

وتقننوم ال ننلوك، وت نناعد علننى بنننا  العالقننات االجتماعيننة مننع 

انخريا، بل إنها ت ننهم فنني تكننويا شخصننية الفننرد الم ننتقبلية مننا 

مع انخريا، وهذا مننا يفتقننده التعلننيم اإللكتروننني، وال خالل تفاعله  

ي ننتطيع تننوفيره للطالننب، فننال شنني  يننناهي الننتعلم الحقيقنني فنني 

المدرسة، حيث التفاعل وجهاً لوجه، وستبقى المدرسة التقليدية هنني 

الشننكل األمثننل للعمليننة التعليميننة مهمننا تطننورت التقنيننات المتننوفرة 

 واالتصننال  النظننامي  التعلننيم  عننا  ىغن  فال  حد ،للتعليم، إذن فمهما  

 المدرسننة  دور  عننا  غنننى  ال  ثننم  ومننا  والمننتعلم،  المعلننم  بيا  المباشر

 كننان  مهمننا  العصننور  منندار  وعلننى  أساسنني  بشكل  الواقعي  والجامعة

 التعليمنني  الواقننع  حقيقننة  كشننفت  كورونننا  فيروس  أزمة  أن  إال  التقدم،

 علننى النننعيفة التكنولوجيننة اإلتاحننة وحقيقننة بلننداننا، فنني والعلمنني

 األزمننة  انتها   بعد  حل  له  يوضع  أن  يجب  ما  وهو  التعليمي،  الجانب

ً   لها  تنش   أن  دولة  كل  على  وأن  هللا،  شا   إن ً   نظاما ً  تعليميا  إلكترونيننا

 العمليننة  فنني  م نناعدة  كننأداة  االعتياديننة  األوقننات  في  إتاحته  تتم  بديالً 

تعزيننز دور عنننو هيئننة التنندريس وعقنند دورات مكثفننة  •

 . لبعنهم عند الحاجة

تعزينننز دور الهيئنننة اإلدارينننة وعقننند دورات مكثفنننة عنننند  •

 19.الحاجة

أهداف المقرر الدراسي، وطننر  تقويمننه فنني أول لقننا  األسننتاذ مننع 

 الطلبة في بداية الفصل الدراسي.

ا وكتابننة . التحنير الجيد للمحاضرة قبننل عرضننها والننتمكا منهنن 2

 أهدافها في بداية الدرس.

. الحنور إلننى مكننان إلقننا  المحاضننرة فنني الوقننت المحنندد حتننى 3

 يكون قدوة لطلبته.

. مراجعة األفكار المحاضرة ال ابقة قبل الجديدة ومحاولننة الننربط 4

بيا المحاضرات لتحفيز الطلبة على التعلم والفهننم إذا نجننح األسننتاذ 

، ومننا ثننم انتننزاد اإلجابننات منننهم في طرح أسئلة جيدة على الطلبة

 .وإعادة صياغتها بأسلوب علمي يحقج الغرأ منها

تنويع طر  وأسنناليب التنندريس فالمحاضننرة واختيننار األسنناليب .  5

 20الجذابة والشيقة لتشجيع الطلبة على التعلم.
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 وتفشنني انتشننار ظننل فنني  والجامعننات  المنندارس  إغننال   عننا  ترتبت

 22كورونا.  فيروس

 أو المناخيننة  والكوار   األزمات  أوقات  في  أساسية  وكأداة  التعليمية،

 األدوات  ي تخدم  فرد  لكل  األمور  ترك  وعدم  المرضية،  أو  الطبيعية

 وتشننتيت  تشننتت  إلننى  يننؤدي  مننا  وهننذا  عشننوائي،  بشكل  يريدها  التي

 مننع  واألدوات،  المنصننات  مننا  العدينند  بننيا  الجهننود  لتنننيع  الجميع،

 حقيقيننة  إلكترونيننة  مهنيننة  تنميننة  نظننام  لتوفير  الالزمة  الخطط  وضع

 فنني التنندريس هيئننة وأعنننا  معلمننياال قنندرات لتطننوير وم ننتمرة

 .التقني الجانب

إن العالم لم يشهد ما قبل تحديات للتعليم بشكل عام وللتعلننيم العننالي 

الكورونا، بما في ذلننك فتننرة مننا   بشكل خاص أكبر أثراً ما تحديات

بعد الحرب العالمية الثانيننة واالنهيننار االقتصننادي فنني أمريكننا عننام 

وغيرها ما الكوار  المرضية/ او/ و البيئيننة،   2008وعام    1929

 .التحدي ا:ولوهذا هو  

 :ف الم وتحية لمعلمي األجيال، على قول الشاعر أحمد شوقي
هننو ضننرورة أن يكننون التعلننيم العننالي ديمقراطينناً،   التحدي ال اني:

عادالً، ذا كلفة معقولة، متاحنناً للجميننع وبخاصننة فنني ضننو  اإلقبننال 

منقطع النظيننر علننى االلتحننا  بمؤس ننات التعلننيم العننالي مننا جهننة 

والكلفة المتزايدة ما جهة ثانية، ومحدودية الموارد المالية ما جهننة 

 .ا االقتصاديةثالثة ب بب ارتدادات زلزال كورون

 ..قم للمعلم وفه التبجيال ** كاد المعلم أن يكون رسوال

 الكورونا : أزمة التعليم والتعلم وتحديات -11

 علننى  للتغلننب  محنناوالت  وفنني  والجامعات  المدارس  إغال   ظل  في 

 التكنولوجيننا ما االستفادة  في  اللجو   على  التركيز  انصب  ذلك،  آثار

واألهم يتعلج بنوعية التعليم وأثره في تنمية وتعزيز  التحدي ال الث: الدراسية. ال نة إلنقاذ محاولة في بعد عا التعل م وآليات

القنندرات العقليننة، والفكريننة، واإلبداعيننة وصننوالً الننى إثننرا  عننالم 

المعرفننة واستكشنناف، أن الجامعننات هنني فنني األسنناس حاضنننات 

العلما  والمبدعيا، وقادة المجتمع، وصننانعي م ننتقبله،فهي العمننود 

 .والرافعة األساس لوجوده وتقدمهالفقري  

فما قامت به الجامعات والمؤس ات التعليمية في عالم كورونننا كننان 

ن  Emergency Remoteاسننتجابة للجائحننة وهننو مننا يعننرف بنن 

Teachingمدرسون في منظومات حيث وجد أساتذة الجامعات )وال

التعليم أنف هم وجهاً لوجننه مننع أسننلوب جدينند طننارم لتقننديم المننواد 

التدري ية عا بعنند دون أي إعننداد م ننبج لننذلك، وقنند بننذلوا جهننودا 

استثنائية مثمرة بالتعاون مع خبرا  تكنولوجيا المعلومننات ومختلننف 

عا   وسائط وأنماط التعلم ربما دون دراية كاملة بما يتميز به التعليم

 21بعد.

 على التعليم:أثر جائحة كورونا -12

إن أهننم مننا علننى الجامعننات القيننام بننه هننو إقننناد الطلبننة بننأن البيئننة 

التعليمية التي يقنندمها التعلننيم عننا بعنند تننناهي بيئننة التعلننيم وجهننا 

لوجه، والبد هنا ما التأكيد على أن مننا واجننب الجامعننات االلتننزام 

الطلبة وتقديم الدعم التربوي والمننادي والمعنننوي ألعنننا  بتدريس  

هيئة التدريس والعننامليا فيهننا كافننة. ولكننا اإلدارة الجامعيننة عليهننا 

التننزام ال يقننل أهميننة عننا ذلننك، وهننو ُح ننا إدارة المننوارد الماليننة 

والبشرية، وعلى الجامعات إجرا  الدراسات واتخاذ قرارات صعبة 

ر المناسب في الوقت المناسب يزينند مننا وسريعة إذ عدم اتخاذ القرا

 .صنننننعوبة التحنننننديات ومنننننا ثنننننم عننننندم تجننننناوز المحننننننة

 للتربيدة  المتحددة  ا:مدم  من مدة  بننه  تقننوم  التنني  النندور  مننا  وانطالقا

 حصرت  فقد  والتدري   التعليم  مجال  في  اليونسكو  وال قافة  والعلوم

 :يأتي فيما العالم حول المدارج إ ال  ع  الناجمة اآلثار

 وقنند  بعينند  زما  منذ  ظهرت  قديمة  فكرة  هي  بعد  عا  التعليم  فكرة  إن

 يتلقننى  الطالننب  كننان  حيننث  بالمراسننلة،  التعليم  فكرة  عليها  يطلج  كان

 الذاتيننة بالمطالعننة  ويقننوم  بالبرينند  الدراسننة  وتعليمات  المقررة  الكتب

 ان  مننا  الننرغم  االمتحننان،وعلى  الجتينناز  يحنننر  الفصل  نهاية  وفي

 منهننا   بعنند  عننا  التعلننيم  أو اإللكتروندي  للتعليم كثيرة  مميزات  هنالك

 األعبننا   تقليننل  الطننالب،  أعننداد  زيننادة  مواجهننة  مثننال،ال  سننبيل  على

 أعداد بتقليل  وذلك  ذلك  عا  الناتجة  التعليمية  المؤس ات  على  المادية

 وإتاحننة  بها،  الموظفيا  أعداد  وكذلك  مرافقها،  في  المتواجديا  الطلبة

 دون  بها  االلتحا   ما  البعيدة  المناطج  ي كنون  الذيا  للطلبة  الفرصة

 األطفننال إرسننال عننا اإلحجننام أو  ال ننكا،  نمكننا  لتغيير  االضطرار

 حرمننان إلننى أدا المنندارس إغننال  والددتعل:م: التعلدديم توقددر ✓ التنني  المشننكالت  مننع  للتعامننل  الحتمنني  الحننل  وأخيننرا  المدرسة،  إلى

 المؤس ننات تلننك تقنندمها التنني الخنندمات مننا والدارسننيا األطفننال

 التربوية.

  
  

https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
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 واالجتماعيدة:  النفسدية  الم دكالت  لمعالجة  حلول  وجود  م   الت كد

 عننا بعينندا المنننزل فنني عننزلتهم أثنننا  فنني الطننالب يواجههننا التنني

 أولوية.  وإعطائها المدرسة

 هنني إنمننا فقننط للتعلننيم مكانا لي ت المدارس: االجتماعية العزلة ✓

 اإلن نناني والتفاعننل االجتماعيننة األنشننطة لممارسننة مراكننز كننذلك

 المنننزل  التواجنندفي  وفرضننت  االجتماعية  العزلة  فرضت  والكورونا

 عد  التعلديم  بدرامج  مد   اختيداره  سيتم  الذي  البرنامج  على  االتفا  الفيروس. لتفشي تحاشيا

 غيننر  للننتعل م  أو  المتزامنننة،  والنندروس  المباشننر  للتواصل  سوا : بعد

 المتزاما.

 بعننض  تقنندم  التعليميننة  المؤس ننات  بعننض: التغذية  م   الحرمان ✓

 تعينننهم التنني الخنندمات كأحنند تكلفةال المنخفنة  أو  المجانية  الوجبات

 الوجبننات  تلننك  علننى  فحصننولهم  المدارس،  تقدمها  التي  الدراسة  على

 المنندارس وإغننال  والتغذيننة، الصننحة تح ننيا  فنني  ت هم  أنها  بجانب

 .ذلك  ما حرمانهم إلى سيؤدي

 ا:دوات اسددتخدام ب دد ن وا:هددل للمعلمددي  الددالزم التدددري  تددوفير

 تدريبيننة  دورات  تنظيم  على  العمل  النروري  فم : بعد  ع   التعليم

 نا .االقت عند واألهل للمعلميا وجيزة توجيهية أو

 مننا: الردال  تعل:م عملية ورصد بعد ع  للتعل:م قواعد على  االتفا 

 والطالب. األهل مع باالشتراك بعد عا التعل م قواعد تحديد خالل

 أو  اسدتعداد  عددم  بسدب   المندزل  فدي  بدديل  تعليم  توفير  صعوبة ✓

ً :نزلالم  في  بذل   القيام  على  ا:هل  قدرة  األهننل مننا  يُطلننب  مننا  غالبننا

 صننعوبة  الوالنندان  يواجننه  ما  وغالبا  المنزل،  في  األطفال  تعليم  تي ير

 التعلننيم  محنندودي  األهننل  إلننى  بالن ننبة  سيما  وال  المهمة،  هذه  أدا   في

 .والموارد

 منندة تحدينند  خننالل  مننا: بعدد  عد   الدتعل:م  جلسدات  مددة  على  االتفا 

ً   البننث  أثنننا   فنني  سننيما  وال  للدروس  مناسبة  الطننالب  لقنندرة  الحيوفقننا

 المعرفي. واإلدراك ذاتيال التنظيم على

 التواصدل  شدبكات  خدالل  مد   التواصدل  وتعزيدز  مجموعدات  ت كيل

 أمننور وأوليننا  مدرسننيا تنننم مجموعننات تشننكيل: االجتمدداعي

 العجننز، أو الوحنندة لشننعور التصنندي أجننل مننا المنندارس ومننديري

 صننعوبات  مواجهننة  استراتيجيات  ومناقشة  الخبرات  تشاطر  وتي ير

 23.التعل م

: الرقميدة الدتعل:م بمنصدات االنتفدا، إمكانيدة في المساواة عدم ✓

 وأحيانننا اإلنترنننت  خدمننة  وضننعف  الرقميننة  التحتيننة  البنية  حالة  سو 

ً   يمثل  انعدامها  الفننرص  وتكننافؤ  الم اواة  مبدأ  وتحقيج  ذلك  أمام  عائقا

 بيئننات  إلننى  ينتمننون  الننذيا  الطننالب  إلننى  بالن ننبة  سيما  وال  التعليمية،

 .ومحرومة فقيرة

لقد كانت فكرة التعلننيم عننا بعنند فكننرة رائنندة حينمننا بنندأتها الجامعننة 

البريطانية المفتوحة في منتصف ال تينات الميالديننة، وانتقلننت هننذه 

الفكرة ما لندن إلى دول أخرا طبقتها، حتى أصبحت عنوانا لنننود 

جديد ومختلف ما التعلننيم، وزاد مننا اإلقبننال علننى هننذا النننود مننا 

ستخدام اإلنترنت حتى أصبح اعتماد التعليم عننا التعليم التوسع في ا

بعد قائم على التعليم اإللكتروني.. وهكننذا توحنند المفهومننان )التعلننيم 

عا بعد والتعليم اإللكتروني( ليعني شيئا واحدا وهننو تننوفير التعلننيم 

لما يطلبه وفنني أي مكننان.. ومننع ذلننك بقنني هننذا النننود مننا التعلننيم 

اسية ملزمنناً بالحنننور للطالننب وخاصة لما يحتاج إلى شهادات در

% لي ننتطيع الحصننول علننى شننهادة معتمنندة،   25بن بة ال تقل عا  

لكننا اليننوم وفنني ظننل أزمننة كورونننا حنندثت الكثيننر مننا التغييننرات 

والتحوالت، وما أهمها إبقا  الطالب في منننازلهم وعنندم الحنننور 

إلى المدارس أو الجامعات واالكتفا  بالتعليم عا بعد، فما بيا لحظة 

دولة مجبريا على  102وضحاها وجد الطالب أنف هم في أكثر ما 

التعلم في المنزل بواسطة التقنية الحديثة، وبعد أن كانت المؤس ات 

التعليمية تنظر إلى التعليم اإللكتروني كنود مننا العوامننل الم نناعدة 

 إن: الدراسدة عد  التوقر بمدة يتعلق فيما الرؤية وضوح عدم ✓

 افتتاحهننا  إعننادة  عننند  المنندارس  إلننى  والشننباب  األطفننال  عودة  ضمان

 األمننر  يتعلننج  عننندما  السننيما  تحنندياً،  يمثل  الدراسة،  في  واستمرارهم

 .طويلة لفترة  المدراس  ب غال 

 مننا  اليوني ننكو(جملة  األخيرة)منظمة  هذه  قدمت  األساس  هذا  وعلى

 إغننال   فتننرة  خننالل  بعدد  ع   التعل:م  عملية  نجاح  ل مان  التوصيات

 :أبرزها ما فيها،  الدراسة وانقطاد  المدارس

 ذلد :  مترلبدات  وتدوافر  بعدد  ع   التعليم  لتقديم  الجاهزية  م   الت كد

 البنيننة  تننوافر  مننا  التأكنند  لننذلك،  المناسبة  األدوات  واختيار  خالل  م 

 وتنندريبهم ذلك لتقبل  والمعلميا  الطالب  تهيئة  لذلك،  الالزمة  الرقمية

 .عليه

 عد   التعلي:م  برامج  في  التعليمة  العملية  أطراف  كل  إدماج  م   دالت ك

 الطننالب،  انتفاد  ضمان  شأنها  ما  التي  التدابير  اتخاذ  خالل  ما: بعد

 الدخل. منخفني أو اإلعاقة ذوي  ما الطالب ضمنهم  وما

 م : بعد ع   التعليم  أثناء  وأمنها  البيانات  خصوصية  حماية  ضمان

 اسننتخدام  أن  مننا  والتأكنند  الشننبكة  علننى  ألمنها  الم تمر  التقييم  خالل

  .الطالب بيانات خصوصية ينتهك ال والمنصات التطبيقات
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واالندماج المجتمعي، بل وحتى اللقا ات الشبابية والرحالت واالهم 

عنني أن يكننون التفاعل اإلن اني بيا الطالب والمحاضر، ومننا الطبي

هناك بعض االختالفات، فالتعليم وجها لوجه ي اعد بشكل أكبر فنني 

أغلب الطالب   إلىالحصول على المعلومات، لكا رغم ذلك بالن بة  

فقد استطاعوا التكي ف مع التعلم عا بعد، وعندنا منتديات الطلبة فنني 

الجامعة التي تعوأ قليال، أينا فنني الجامعننة يوجنند مشننرف علننى 

راسي وجاهز في أي لحظة لإلجابننة عننا األسننئلة، ولنندا الفصل الد

الطالننب العدينند مننا المصننادر الغنيننة للحصننول علننى المعلومننات 

فالمكتبة الجامعة والمقررات الدراسية المجانية ومننع ذلننك دائمننا مننا 

نشعر ان الحرم الجامعي له صبغة، ولربما ذكريننات فنني الم ننتقبل، 

س كطاولننة الغنندا  فنني والتفاعل أكثننر مننا الطننالب، فالحاسننوب لنني

 ." الجامعة

في التعليم، وتنظر إليه مؤس ات أخرا علننى أنننه تننرف ونننود مننا 

ليمية لما يرغب في التزود تعليمينناً أو تنندريبياً، زيادة الخيارات التع

أصبح اليوم ضرورة، ووسيلة لتمكيا مئننات الماليننيا مننا الطننالب 

 .ما التعلم بعد أن فقدوا فرصة الذهاب إلى المؤس ات التعليمية

وال نن ننى أن هننذا النظننام قنندم فرصننة ألعنننا  هيئننة التنندريس 

حننث عننا أنجننع والمعلمننيا والمعلمننات علننى تجدينند أنف ننهم، والب

الوسائل إليصال وتقديم المادة العلمية لتكون مختلفة ومتجننددة يومننا 

عا يوم، وكننذلك ابتكننار أسنناليب غيننر تقليديننة ومختلفننة عمننا عهننده 

الطالب في المدرسة، بالرغم ما صعوبة اإلعننداد والتجهيننز للمننادة 

 .العلمية في التعليم عا بعد

بكات لتنندُخل مينناديا الحينناة   وعلى أساس ما تقد م، توس عت هننذه الشنن 

كاف ة سوا  اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافيننة، بمننا فيهننا المجننال 

الت عليمي عامة ومجال التعليم عا بعد علننى وجننه الخصننوص، هننذا 

األخيننر الننذي يُعتبننر ميننداناً خصننباً وُمرك بنناً يحتنناج إلننى مهننارات 

ة تتال م والُم تحدثات الحديدة، بحيث كشفت د راسننة وقُدُرات خاص 

م ننحية أجرتهننا مؤس  ننة البُحننو  الوطنيننة فنني الواليننات الُمت حنندة 

واطنيا األمننريكييا يجنندون أن  وسننائل  األمريكية أن  العديد مننا المننُ

الت ربيننة والت علننيم الحديثننة التنني تُنننادي بهننا بعننض المواقننع منهنناأ 

اليوتيوب، الفاي بوك، وغيرهننا لهننا أثننر إيجننابي علننى حينناة الفننرد، 

مرجع أساسي تُ ه ل الت فاعل مننع نمننط الحينناة الجدينندة،   بحيث تُعتبر

اني، وهذا ما جعل الم تخدميا ي تغنون عننا  ووسيلة لالطالد المج 

شرا  الُكتب والطُّر  الت قليدية في الت عليم، بننذلك أصننبح الت علننيم عننا 

تعل م بطننر   د عملي ة نقل المعلومات ما الُمعل م إلى المننُ بعد ليس ُمجر 

قليدية، بل أيناً كيفية تلق ي المتعلم لهذه المعلومننة، وهننو المراسلة الت

 ، ما فعََّل ما التعليم عا بعد ليُصننبح الط الننب ُمتعل منناً بنندالً مننا ُمتلننج 

ى وجهننة  هاً بدالً ما ُملق ا، وعليه فننالواقع الت عليمنني تبننن  والُمعل م ُموج 

عليمي فقننط، الن ظر القائلةأ بأن  التعلُّم لم يأت ما تصميم الُمحتوا الت  

ولكا في كيفية استعمال هذا الُمحتوا والش كل والوضننعية الت عليميننة 

 للُمتعل م والُمعل م على حد  سوا .

التعليم االلكتروني في الجزائر ما بي  الحاجة وال رورة فدي  -13

 ظل الكورونا؟

محفننزاً للمؤس ننات (COVID-19)قد جا  انتشار فيروس كورونننا

التعليمية في جميع أنحا  العالم للبحث عا حلننول مبتكننرة فنني فتننرة 

المؤس ننات ي ننير   زمنية قصيرة ن بيًا، بعد أن كان التغيير في هننذه

بوتيرة بطيئننة جننداً، سننوا  مننا حيننث طرائننج التنندريس أو المننناهج 

الدراسية. ففي شهر شننباط المنصننرم بنندأ الطننالب فنني هونننغ كونننغ 

التعليم في المنزل عبر تطبيقات تفاعليننة للم نناهمة فنني التقليننل مننا 

انتشار فيروس كورونا، وتبعتها الصيا في توفير التعليم ألكثر مننا 

ن طالب ما خالل البث التلفزيوني المباشر. وبالمثننل بنندأ مليو  120

الطالب في جميع المدارس في معظننم دول العننالم فنني التحننول الننى 

التعليم عا بعد، كخيار ال بديل عنه الستمرار العملية التعليمية، وقد 

أطلج عل هذا التحول م ميات عديدة ما بيا تعليم عا بعنند، وتعلننيم 

د األدوات والتطبيقننات التكنولوجيننة التنني الكتروني، وتعلننيم، وتنننو

تختلف ما بيا دولة وأخرا، ومؤس ننة وأخرا،بح ننب اإلمكانيننات 

 ً  !والبنية التحتية، كل ذلك ليس مهما

لكا يبقى لوقوف المحاضر قبالة الطالب في قاعننة جامعيننة كبيننرة، 

وخلفه اللوح الخشبي، فهذا مختلف تماما عا المحاضر الذي يجلننس 

في مكتب ويُد رس انالف عبر االنترنت فالمهارات هنا مختلفة وإن 

كانت المادة العلمية هي نف ها، الفار  الحقيقي هو التكنولوجيا التي 

اضننر وهنني لي ننت ب ننيطة ألنهننا عبننارة عننا نظننام ت نناند ذاك المح

تعليمي متكامل ولننيس مجننرد محاضننرة، ففنني المقابننل يكننون دائمننا 

للحننرم الجننامعي النكهننة الخاصننة بننه مثننل النشنناطات الطالبيننة 

والجزائننر علننى غننرار معظننم دول العننالم وجنندت نف ننها منننطرة 

إللننزام المتعلمننيا بمختلننف األطننوار التعليميننة علننى المكننو  فنني 

ر مننارس المنصننرم تفاديننا النتشننار منننازلهم فنني النصننف مننا شننه

الوبا ، وبعد أشهر ما الوبا ، وجدت نف ها منننطرة إلننى التعامننل 

ما نظام التعليم عا بعد  بالن بة الى طلبة الجامعننة، لكننا المالحنن  

المحتشم للطلبة على المنصات  اإلقبالوالذي يجب االعتراف به هو 

والمواقننع المخصصننة للدراسننة وهننذا مننا يصننرح بننه العدينند مننا 
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داخل المؤس ات التعليمية أوال،  وثانيننا القنندرات   جيةالبنية التكنولو

المعرفينننة والمهارينننة للمعلنننم والمنننتعلم )علنننى أسنننس نظرينننة 

صحيحة(،وأخيرا توسيع القدرات البحثية للتقصي والتقويم، ومثلمننا 

" حواجز الزمان والمكننان، 19اجتاح وبا  كورونا الم تجد "كوفيد  

 -ت انتشننار الفيننروسالتي صنناحب–جا ت دعوات "التعلم عا بعد"  

 لتجتاح هي األخرا حواجز المكان والزمان.

األساتذة، باستثنا  الفئننة القليلننة مننا الطلبننة المقبلننيا علننى التخننرج) 

لي انس، ماستر، دكتوراه( وربما رغبة هذه الفئة في التخننرج ونيننل 

 الشهادة تكون المحرك األساسي ورا  هذا التفاعل.

ما أن الجزائر كانت ما بيا النندول العربيننة ال ننباقة التنني   وبالرغم

استخدمت التعليم االلكتروني، لكنها لم تفعله كما ينبغي، بننل اقتصننر 

هننذا علننى أربننع أو خم ننة جامعننات كبننرا، لننم يعمننم علننى بنناقي 

الجامعات، وحتى الجامعات التي تننم اعتمنناده مننا طرفهننا لننم تتبننناه 

دال عا التعليم التقليدي، وربمننا هننذا كأسلوب تعليمي قائم بحد ذاته ب

ما جعلنا اليوم نشعر أننا بعيدون كننل البعنند عننا هننذه التقنيننة، وهننذا 

 وامل، يمكا ايجازها فيأعيعود إلى عدة 

ومهما كان التعليم عا بعد ضرورة ملحة أو ظرف طارم فنني ظننل 

أن تكننون أزمننة كورونننا فرصننة إلعننادة انتشننار الكورونننا، فيجننب 

االعتبننار لموضننود التعلننيم عننا بعنند، وأن تعمننل وزارة التربيننة 

 فة، على إعادة تأهيل المعلمياوالتعليم، والمؤس ات التعليمية المختل

والمتعلميا في هذا النمط ما التعلننيم، وال ننعي إلننى تننوفير األدوات 

والمحفزات لبنا  قاعدة بيانات، مع إعداد منهنناج تعليمنني إلكتروننني 

 لكل المراحل التعليمية يتناسب بح ب كل مرحلة وخصوصياتها.

ضعف شبكة االنترنننت فنني الننبالد ككننل، مقارنننة بالعدينند مننا  ✓

النندول، مننع وجننود بعننض المننناطج التنني لننم تصننلها التغطيننة 

  أصال.

ة لي ننت فنني متننناول الجميننع )الم ننتوا وسننائل التكنولوجينن  ✓

االقتصادي( والدولة لم ت ع لحل هذا المشننكل، فنني حننيا نجنند 

أن األردن مننثال سننعت لتننوفير أجهننزة حاسننوب مننع التغطيننة 

 لبعض الطلبة ما ذوي الفئات المحرومة.

 

 الهوامش:

 .2020خليل، علي جمال .1

 2020.ح ا أحمد،  .2

افتقار بعض المعلميا والمتعلميا إلننى مهننارات فنيننات التعلننيم  ✓

 عا بعد.
 المرجع ال ابج.ح ا أحمد، .3

 14، ص.2016أميمة سميح،   .4
 المؤس ات الجامعية لتبني هذه التقنية.عدم جاهزية العديد ما  ✓

 .279، ص2004سالم أحمد، .5
 

 .15ص  ، المرجع ال ابج،اميمة سميح .6

 .98. ص2016زاهية لموشي،   .7 خاتمة:

إن للتكنولوجيا التعليمية بشكل عام، والتعلم عا بعنند بشننكل خنناص، 

مميننزات وسننمات رصننينة قائمننة علننى ادلننة علميننة يمكننا توظيفهننا 

لتوسيع عملية المشاركة والتفاعل مع المواد التعليمية ما قبل المعلم 

والمتعلم. والتعلم عا بعد قادر على توفير بيئة تعليميننة تفاعليننة مننا 

لتطننوير القنندرات الذهنيننة والفكريننة، وطننر   خننالل إيجنناد فننرص

التواصننل المتعننددة والمننوارد الدراسننية المتنوعننة يمكنهننا تغطيننة 

مختلف أساليب التعلم التقليدية، بننل مننا خاللهننا يمكننا خلننج وسننائل 

 إدمنناجحديثننة لكيفيننة إيصننال المعلومننة والتفاعننل معهننا، ونجنناح 

اطنننة التنني مننا التكنولوجيا بالتعليم محكوم بعنندة عوامننل ظنناهرة وب

شأنها أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر بمختلننف مراحننل التنفيننذ 

واالسننتخدام داخننل العمليننة التعليميننة، ورسننم راليننة إسننتراتيجية 

واضحة المعالم للتعليم االلكتروننني، أمننر مطلننوب وضننروري جنندا 

ثال  قدراتأ قنندرات  أهمجدا، ويجب أن يتنما أينا بنا  وإدامة 

 .278سالم أحمد، المرجع ال ابج، ص .8

 .26، ص2019الميا فالتة،  .9

 .70، ص 2008لرويلي زايد ،ا .10

 .122، ص2005الهادي محمد، .11

 .100زاهية لموشي، المرجع ال ابج، ص .12

 .51، ص2000جرجس نادا. .13

 2020محمود حوامدة،  .14

 .2020 خليل، علي جمال .15

 .29، ص2008صالح بدر،   .16

17. 1https://www.alarabiya.net/ar/saud

i-today/views/2020/04/01.  

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01
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معلمي وطالب المرحلة الثانوية الحكومية بمدينة الرينناأ"،  نظر

 رسالة ماج تير، جامعة الملك سعود، كلية التربية.

 . 99زاهية اللموشي، المرجع ال ابج، ص   .18

 .2020محمد أميا عواد،   .19

زاهيننة لموشنني، تفعيننل نظننام التعلننيم اإللكتروننني ك ليننة لرفننع   (7)

م توا اندا  في الجامعات في ظل تكنولوجيا المعلومننات، اعمننال 

المؤتمر النندولي الحننادي عشننر لمركننز جيننل البحننث العلمنني حننول 

الننتعلم بعصننر التكنولوجيننا الرقميننة، االتحنناد العننالمي للمؤس ننات 

 23و  22طننرابلس لبنننان، أيننام    العلمية بالتعاون مع جامعننة تيبننازة،

 .2016أبريل  24و

 ال ابج.  المرجع  عواد، أميا محمد .20

  .2020 خليل، علي جمال .21

 (2020خليل الدهشان)جمال علي  .22

 (2020ح ا أحمد) .23

 

 المراجا:

(. تكنولوجيا التعليم والتعلننيم اإللكتروننني. 2004سالم، أحمد. )  (8)

 .الرياأأ مكتبة الرشد، الرياأ

اميمننة سننميح الننزيا، التحننول لعصننر الننتعلم الرقمنني تقنندم  (1)

معرفنني أم تقهقننر منهجنني، مركننز جيننل البحننث العلمنني 

اعمال المؤتمر الدولي الحادي عشننر لمركننز جيننل  )لبنان(،

البحننث العلمنني حننول الننتعلم بعصننر التكنولوجيننا الرقميننة، 

مؤس ننات العلميننة بالتعنناون مننع جامعننة االتحنناد العننالمي لل

 .2016أبريل  24و 23و 22تيبازة، طرابلس، لبنان، أيام 

(. متطلبات دمج التعلم اإللكتروني 2008بدر عبدهللا.)   صالح   (9)

لمجننال، اعا بعد في الجامعننات ال ننعودية مننا وجهننة نظننر خبننرا   

 التربية وعلم النفسرسالة  

 وإجرا ات(، تحديات الكورونا 2020محمد اميا عواد)  (10)

على   2020/ 27/08التعامل معها الجز  األول، استرجع بتاريخ 

ما موقع أ   00أ23ال اعة 

https://www.addustour.com/articles/1155555 

(. اإلنترنت والمشننروعات المتكاملننة 2000جرجس، نادا) (2)

وتطننويره، الطبعننة األولننى، مكتبننة  منظمة وتنظيم لتكامل المنهج  

 الفالح، الكويت.
(، تحننديات كورونننا واجننرا ات 2020عننواد)محمنند امننيا  (11)

التعامنننل معهننناأ التعلنننيم العنننالي نموذجننناً ، اسنننترجع بتننناريخ 

 ما موقع أ  00أ23على ال اعة  27/08/2020

والتعلم في (، ازمة التعليم  2020جمال علي خليل الدهشان) (3)

 40أ22علننى ال نناعة     26/08/2020ظل الكورونا استرجع يوم  

 https://www.addustour.com/articles/1155766 ما موقع أ

educ.com-https://www.new 

(، التحننننول إلننننى التعلننننيم 2020حوامنننندة)محمننننود  (12)

اإللكتروني..هننل يخلننج إبننداعاً فنني التعلننيم أم مزيننداً مننا التلقننيا، 

 ما موقعأ 00أ00على ال اعة  28/08/2020استرجع بتاريخ 

تحننديات تواجننه التعلننيم (،  2020جمال علي خليننل الدهشننان)   (4)

علننى   26/08/2020اسننترجع يننوم    العربى ما بعنند ازمننة كورونننا

 ما موقع أ 45أ22ال اعة 

(13) https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/20

20/04/09/518723.html 

https://alhwar.com/2020/06/05/% 

التعلننيم عننا بعنند فنني زمننا الكروننناأ (، 2020ح ننا أحمنند)  (5)

على ال ننعة   28/08/2020، استرجع يوم    2-2مميزات وتحديات  

 ما موقع  00أ00

(، تعلنننيم الطنننوارم ام التعلنننيم 2020محمنننود حوامننندة) (14)

 00أ00علننى ال نناعة    28/08/2020االلكتروني، استرجع بتاريخ  

 ما موقعأ

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/1

6/519488.html 

https://www.almadapaper.net/view.php?cat=22591

8 

المننيا فالتننة وصنندراتة فنننيلة، عوائننج اسننتخدام التعلننيم  (15)

االلكتروني في تدريس طلبة الماسننتر بالجامعننة الجزائريننة، المجلننة 

 2009.(، فبراير  6إلعالم والثقافة، العدد)العربية ل

(، استخدام شبكة االنترنننت 2008لرويلي، زايد با فاضل)ا (6)

صننادر الننتعلم والننتعلم لنندعم التنندريس مننا وجهننة  فنني مراكننز

https://www.addustour.com/articles/1155555
https://www.addustour.com/articles/1155766-
https://www.new-educ.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/09/518723.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/09/518723.html
https://alhwar.com/2020/06/05/%25
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/16/519488.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/16/519488.html
https://www.almadapaper.net/view.php?cat=225918
https://www.almadapaper.net/view.php?cat=225918
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(.  التعلننيم اإللكتروننني عبننر شننبكة 2005الهادي، محمنند .) (16)

 القاهرة . ، الدار المصرية اللبنانية ،  1اإلنترنت ” ، طبعة 

(، الننتعلم عننا بعنند فنني مواجهننة كورونننا 2020هاني زاينند) (17)

ما   10أ00على ال اعة    27/08/2020الم تجد، استرجع بتاريخ  

 موقع  

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles

/news/distance 

 موقا االلكترونية:ال

مننا األكاديميننة العربيننة للتعلننيم االلكتروننني والتنندريب،  (18)

 موقعأ

definition.html-learning-https://www.abahe.uk/e 

Distance Learning During the Coronavirus 

Pandemic Equity and Access Questions for School 

 Leaders 

 

 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance
https://www.abahe.uk/e-learning-definition.html
https://www.forbes.com/sites/colinseale
https://www.forbes.com/sites/colinseale
https://www.forbes.com/sites/colinseale

