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 احلاسوب وتطورات انعصر هماالستفادة 

 السيشجس مثشى جؾاد الظائي

 قدؼ التعميؼ السيشي االول في الكخخ وزارة التخبية /السجيخية العامة لمتعميؼ السيشي/

 02203203020رقؼ الياتف 5 

 5mothana.mk1@gmail.com البخيج االلكتخوني

 السمخص
مع انتذار وباء كؾرونا وإغالق السجارس والجامعات تدداد أىسية التعميؼ عبخ شبكة اإلنتخنت في كل أنحاء 
العالؼ. وعميو تعسل الحكؾمات عمى تحجيث شبكات االترال لجييا وزيادة سخعة الذبكة العشكبؾتية واعتساد 

عبخ شبكات أو مشرات إلكتخونية حيث  بخامج تعميؼ مشاسبة لحلػ. التعميؼ الخقسي أو اإللكتخوني تعميؼ يتؼ
يتؾاصل الظالب والسجرس مؽ خالليا. ومؽ أبخز متظمباتو شبكة إنتخنت قؾية وكؾمبيؾتخ ومشاىج تفاعمية 
وتذاركية. ويذيج التعميؼ الخقسي نسؾا كبيخا بدبب اإلقبال الستدايج عميو في عرخ ما ُيدّسى الثؾرة الخقسية. 

إلى تغييخ في الظخيقة التي يشغخ بيا العالؼ إلى التعميؼ، فخغؼ مداوئو  ومؽ شأن أزمة كؾرونا أن تؤدي
التي يخى مخاقبؾن أنيا مؤقتة فقط وسيتؼ التغمب عمييا مدتكباًل، يبقى التعميؼ عؽ بعج بجياًل لمتعميؼ 

فع التقميجي في الحاالت الحخجة، كسا أن التعميؼ التقميجي بجوره يحتزؽ الكثيخ مؽ السداوئ التي قج يج
وباء كؾرونا إلى التفكيخ فييا بعسق، ومشيا ما تذيخ إليو أستاذة الخعاية االجتساعية البخيظانية نيام سؾيشي 

، إذ تقؾل إن الشغام السجرسي يتعامل مع ثمث التالميح عمى أنيؼ فاشميؽ، ومؽ ”الغارديان“في مقال عمى 
ي في األمخاض العقمية بيؽ األطفال ارتفاع درام“ذلػ تخكيده عمى نغخية االمتحانات السدؤولة عؽ 

ترشيفو مؽ يدمكؾن مدار التكؾيؽ السيشي عمى “، وعجم اعتخافو بإنجازات األطفال، خاصة ”والسخاىقيؽ
عسمية التحّؾل والتي تؼ تدسيتيا التعميؼ اإللكتخوني ، ليذ ليا عالقة بالتعميؼ ”.أنيؼ أقل ججارة مؽ اآلخخيؽ

التكشؾلؾجيا في التؾاصل مع عشاصخ العسمية التعميسية فيسا بيشيؼ. التعمؼ عؽ بعج وإنسا ىي عسمية استغالل 
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عؽ بعج ىؾ عبارة عؽ عسمية معقجة تبجأ مؽ التخظيط لترسيؼ السقخرات بشاءا عمى احتياجات الفئة 
السدتيجفة ومؽ ثؼ ترسيؼ عسمية التقييؼ ثؼ نذخ السقخر. إّن العسمية التعميسية الحالية عؽ بعج لؼ تغيخ 

ئا مؽ واقعيا باستثشاء استخجام التكشؾلؾجيا، فالسرجر األساسي مازال ىؾ السحاضخ كسا مايدال الستعمؼ شي
مدتسعًا ال يذارك إال القميل مؽ خالل السيسات أو الؾاجبات والدبب في ذلػ يعؾد إلى التحؾل السفاجئ 

ب عمى أزمة التعمُّؼ التي نذيجىا بدبب الجائحة. أمام جسيع األنغسة التعميسية ميسة واحجة، أال وىي التغم
حاليًا، والترجي لمجائحة التي نؾاجييا جسيعًا. والتحجي الساثل اليؾم يتمخص في الحج مؽ اآلثار الدمبية 
ليحه الجائحة عمى التعمُّؼ والتعميؼ السجرسي ما أمكؽ، واالستفادة مؽ ىحه التجخبة لمعؾدة إلى مدار تحديؽ 

عمى األنغسة التعميسية مثمسا تفكخ في الترجي ليحه األزمة، أن تفكخ أيزًا في  التعمُّؼ بؾتيخة أسخع. ويجب
كيفية الخخوج مشيا وىي أقؾى مؽ ذي قبل، وبذعؾر متججد بالسدؤولية مؽ جانب جسيع األطخاف الفاعمة 
فييا، وبإدراك واضح لسجى إلحاح الحاجة إلى سج الفجؾات في فخص التعميؼ، وضسان حرؾل جسيع 

عمى فخص تعميؼ جيج متداوية.فالجول التي تدتظيع أن تجيخ أزمتيا مع الؾباء بشجاح سيكؾن ليا الظالب 
عالؼ ما بعج كؾرونة. ورغؼ انتذار استخجام االنتخنت في السشظقة، إاّل أن العجيج مؽ الجول لؼ “دور في 

خبية متؾاضعة ججا، وال تتخكد تختبخ سابقًا التقشيات التي يتيحيا التعميؼ اإللكتخوني، وال تدال التجارب الع
الشاجحة مشيا جدئيًا إاّل في بعض الجول الشفظية الغشية، بل لؼ تدتظع دول عخبية كثيخة حتى إدخال 
التعميؼ عؽ بعج في الشغام الجامعي، رغؼ أن جامعات عخيقة عبخ العالؼ اعتسجت السحاضخات الخقسية مشح 

 أكثخ مؽ عقج

 

 

 الزمات واالبتكار       ا
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خا ما تؤدي الحخوب واألوبئة، بجانب نتائجيا الكارثية، الى نتائج في صالح البذخية برؾرة اكتذافات كثي
عمسية واختخاعات، واألىؼ مؽ ذلػ مشيجيات وأساليب ججيجة، فعشجما أودت اإلنفمؾندا اإلسبانية بيؽ عامي 

ف بالتسخيض كسيشة مميؾن شخص في جسيع أنحاء العالؼ، أدت إلى االعتخا 100بحياة  1413-1420
لمشداء، والى استخجام األقشعة واكتذاف لقاح اإلنفمؾندا. وأدت الحخبان العالسيتان األولى والثانية إلى 
اختخاع الجخاحة التجسيمية، والفؾالذ السقاوم لمرجأ، وساعات السعرؼ، والخادارات، وأجيدة االترال 

والرؾاريخ، والتكشؾلؾجيا الشؾوية. وأدت أزمة الشفط في  الالسمكية، وأجيدة الخؤية الميمية، والذخيط الالصق،
إلى البحث عؽ مرادر بجيمة وطاقة متججدة. ىحا لخبسا يجعمشا نعتقج بأنو عشج انتياء الحخب  1423سشة 

ضج الفيخوس ستغيخ بعض الشتائج اإليجابية لمبذخية. ال اعخف بالزبط ماذا سيحرل لكؽ لحغات 
ا فخصة لكي نفكخ في استخجام أمثل وأكثخ مخونة لمتكشؾلؾجيا، واالعتساد عمى األزمات واالوبئة تؾفخ أيًز 

العمؼ بجاًل مؽ االعتقاد األعسى، وعمى التعاون بجاًل مؽ التحامل، والخعاية الرحية واالقتراد وأنساط 
 الحياة الرجيقة لمبيئة. ال أحج يعخف بالزبط ما سيأتي وما سيحرل

 التعميؼ االلكتخوني

ىؾ البجاية الججيجة إلمكانيات التعمؼ اإللكتخوني لقظاع التعميؼ العالي في  14-فيخوس كؾفج قج يكؾن 
جسيع أنحاء العالؼ. فمؼ يعج مؽ السسكؽ رفض الحاجة إلى خيارات التعمؼ عبخ اإلنتخنت وخيارات ما يدسى 

معتخًفا بو لمتعميؼ  ب )الكؾرسات الزخسة السفتؾحة عبخ اإلنتخنت(. لخبسا سيربح التعميؼ عؽ بعج بجيالً 
وقج   التقميجي. إنو أقل كثافة في رأس السال ويتالءم مع الحاجة إلى تحديؽ الكفاءة الخقسية لمظالب.

يحجث التعميؼ االفتخاضي ثؾرة في التعميؼ العالي ألن الظالب في يؾمشا الخاىؽ لجييؼ قجرة أعمى عمى 
بالشدبة لمتعميؼ السجرسي الستسثل بالرفؾف الجراسية،  التكيف مع التكشؾلؾجيا والبؾابات اإللكتخونية. حتى

وقج يربح ىحا ىؾ القاعجة مؽ اآلن فراعًجا. سيؾفخ  –سيزظخ التعميؼ إلى االنتقال عبخ اإلنتخنت 
التعميؼ االفتخاضي فخصًا اجتساعية كبيخة لمسحخوميؽ اقتراديا ولمذغيمة وليؤالء الحيؽ ال يسكشيؼ تحسل 

 .التشقل لسدافات طؾيمة
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أحج وسائل الجعؼ التي تحّفد العسمّية التعميسية وتشّذظيا، وتعسل عمى نقميا مؽ مبجأ التمقيؽ لتربح محظة 
 تظّؾر وإبجاع وتفاعل وتشسية لمسيارات وتظؾيخىا. 
يعتبخ التعميؼ اإللكتخوني حقاًل جامعًا لكافة األساليب التعميسية اإللكتخونية، إذ يعتسج عمى الحؾاسيب وما 

ا مؽ وسائط تخديؽ وشبكات إنتخنت بسختمف أشكاليا لغايات تقجيؼ طخق حجيثة في التعميؼ والشذخ يخافقي
 والتخفيو في آن واحج. يذار إلى أّن التعميؼ اإللكتخوني قج ساىؼ بخمق أنساط ججيجة في التعميؼ، األمخ

الحي أفزى إلى تخسيخ السفاليؼ التعميسية الحاتية لجى األفخاد، ويتظمب ذلػ مؽ الستعمؼ ضخورة متابعة  
ما تعمسو أواًل بأول وفقًا لسا يستمكو مؽ طاقة وقجرة عمى التعمؼ بدخعة، كسا تمعب الخبخات الدابقة 

التعمؼ عؽ بعج أيزًا، إذ ال يحتاج والسيارات دورًا ىاّمًا في إنجاح ذلػ. يحسل التعميؼ اإللكتخوني مدسى 
لزخورة حزؾر الستعمؼ إلى مؾقع التعميؼ إّنسا يسكشو االكتفاء بستابعة الؾسيمة التعميسية أو السقخر التعميسي 
مؽ مؾقعو عبخ الحاسؾب وشبكات اإلنتخنت، ومؽ السسكؽ أن تتزسؽ أساليب التعميؼ اإللكتخوني كاًل مؽ 

 الدسعية واألقخاص السجمجة وغيخىا مؽ األساليب.  الجروس عبخ اإلنتخنت واألشخطة

 

 خرائص التعميؼ اإللكتخوني

  يستاز التعميؼ اإللكتخوني بتقجيسو السعمؾمات عبخ أدوات ووسائل حجيثة كالحاسؾب وشبكاتو
 ومجسؾعة مؽ الؾسائل الخقسية متعجدة الؾسائط.

 لسقخرات التعميسية السقجمة عبخىا.يدعى لتحقيق األىجاف مشو بتكاممية دور الؾسائط الخقسية مع ا 
 .تقجم خجمات ليا عالقة بالعسمية التعميسية 
 .انخفاض تكمفتو السادية 
 .تحفيد الستعمؼ عمى البحث ممّيًا عؽ السعخفة ومداعجتو عمى اكتداب السعخفة 
 ون قيؾديستاز بتؾفخه في كل وقت ومكان د 
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 أنؾاع التعميؼ اإللكتخوني

 التعميؼ اإللكتخوني الستدا( مؽSynchrones e-Learning.) 
 ( التعميؼ اإللكتخوني غيخ الستدامؽAsynchrones e-Learning.) 
 .التعميؼ السختمط 

 معؾقات التعميؼ اإللكتخوني       

 .االفتقار لمبشية التحتية السشاسبة لالتراالت مع الجية الباعثة لمتعميؼ 
  التعميؼ اإللكتخوني.عجم تؾفخ ذوي الخبخات والكفاءات في مجال إدارة 
 .عجم القجرة عمى تؾفيخ الريانة الدخيعة لألجيدة في بعض األماكؽ البعيجة 
 .صعؾبة اإلقشاع والعجول عؽ فكخة التعميؼ التقميجي واالنتقال لمتعميؼ اإللكتخوني 
 .نقص اإلمكانيات السادية الالزمة لمذخوع بالعسل في مجال التعميؼ اإللكتخوني 
 سجتسعي حؾل التعميؼ اإللكتخوني.االفتقار لمؾعي ال 
  
 .عدوف بعض أعزاء ىيئة التجريذ عؽ انتياج ىحا األسمؾب في التعميؼ 
 .الحاجة السمّحة لتسكيؽ الستعمسيؽ والسعمسيؽ وتجريبيؼ عمى كيفّية استخجام اإلنتخنت لمتعمؼ والتعميؼ 
 تخجاميا في التعمؼ والتعميؼ، عجم تؾّفخ األمان الالزم لمسؾاقع اإللكتخونية وبالتالي التخّؾف مؽ اس

 وبالتالي تكؾن معّخضة لالختخاق بأّية لحغة.

 وسائل التذجيع عمى التعميؼ اإللكتخوني

  الدعي الجؤوب في تؾسيع دائخة الثقافة اإللكتخونية ونذخىا، إذ يحتاج العالؼ إلى نذخ معمؾمات
 حؾل التعمؼ اإللكتخوني وتعسيق ثقافتو.
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  فة حؾل التعميؼ اإللكتخوني.الحخص عمى فتح آفاق السعخ 
  االطالع عمى تجارب الجول األخخى في التعميؼ اإللكتخوني واالستفادة مشيا، مع الحخص عمى

 تبادل التجخبة والخبخات.
 خمق بشية تحتية وتييئتيا لتخجم التعميؼ اإللكتخوني 
  يذيج العالؼ حاليًا ومشح أسابيع قميمة حجثًا غّيخ مالمح التعميؼ التقميجي السجرسي والجامعي بذكل

ىائل وىد عخش مشغؾمة التعميؼ التقميجي األصعب واألقجم في العجيج مؽ الجول العخبية. فحتى 
 ووفق إحراءات مجسؾعة البشػ الجولي، تدببت  2020مارس/آذار  23

  جائحة فيخوس كؾرونا(COVID-19)  مميار طفل وشاب عؽ التعميؼ  1.1في انقظاع أكثخ مؽ
بالسئة مؽ الظالب السمتحقيؽ بالسجارس عمى مدتؾى العالؼ.  30بمجًا، أي ما يقخب مؽ  111في 

مسا أدى ألزمة ىائمة وغيخ مدبؾقة في القظاع التعميسي الحي يعاني مؽ العجيج مؽ السذاكل 
آلن يؾاجو خظخ ججيج وتحجي غيخ مدبؾق الدمو تغيخ العجيج الستأصمة فيو مشح عقؾد وأصبح ا

مؽ السسارسات والسفاليؼ واألساليب التعميسية التقميجية في فتخة وجيدة.قج يخى العجيج مؽ السحمميؽ 
والسيتسيؽ بالذأن التعميسي أن التعميؼ التقميجي يؾاجو أزمة ىي األخظخ واألكبخ في تاريخو لكؽ 

ة بسشغؾر مختمف ونجرس مالمح ما بعج األزمة وكيف سيكؾن شكل دعؾنا نخاقب ىحه الحال
التعميؼ بعج انجالء أزمة فيخوس كؾرونا. ونمخص بعض التحؾالت الخئيدية التي سيذيجىا مدتقبل 
القظاع التعميسي بشاءًا عمى السعظيات الستاحةواالجخاءات التي اتخحتيا العجيج مؽ الجول العخبية 

 جية ىحه الجائحة.في السجال التعميسي لسؾا

يؾاجو التعميؼ التقميجي حتسية التغيخ والتظؾر التي فخضتيا عميو كؾرونا  حتسية التغيخ والتظؾر5 -١
وتبعاتيا مؽ اغالق لمسجارس والجامعات والتحؾل لمتعميؼ عؽ بعج والتعميؼ اإللكتخوني وقج يفخز ىحا التظؾر 

االلكتخونية الججيجة وُيؾجج حالة مؽ اإلبجاع والخيادة عشج فئة العجيج مؽ االبتكارات السيدخة لمعسمية التعميسية 
 كبيخة مؽ الذباب والذخكات الخيادية الذابة العاممة في قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾمات والتظبيقات الحكية مسا 
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سيجعؼ بذكل غيخ مباشخ ىحا القظاع الدؾقي الحي يذكل الذباب الفئة األكبخمؽ العامميؽ فيو ويسشحيؼ 
 فخصة جيجة لمسداىسة في تظؾيخ قظاع التعميؼ التقميجي في بمجانيؼ.

أثبت التعميؼ عؽ بعج ضخورة تغيخ دور وصؾرة السعمؼ والسحاضخ في عرخ  إعادة تعخيف دور السعمؼ5 -
التكشؾلؾجيا وفي وقت أصبحت السعخفة متاحة لمجيسع ويسكؽ ألي طالب الحرؾل عمى السعمؾمة مؽ 

ؾعة ولؼ يعج لجيو حاجة ممحة لؾجؾد معمؼ برؾرتو الشسظية التقميجية لتمقيشو مرادر الكتخونية متش
السعمؾمات في غخفة صفية مكتغة بالظالب في حيؽ يسكشو الحرؾل عمى نفذ السعمؾمات وبظخق شخح 
متشؾعة عبخ العجيج مؽ السشرات الخقسية وفي أجؾاء قج تكؾن أكثخ راحة وأقل إزعاجًا واكتغاعًا بات مؽ 

أن ندود السعمؼ السجرسي والسحاضخ الجامعي باألدوات والسيارات اإللكتخونية الالزمة لسؾاكبة ىحا  السيؼ
التظؾر وإعادة تذكيل الرؾرة الشسظية لو ولمظخق التعميسية التقميجية السحرؾرة بيؽ الججران الرفية 

ذكاء عاطفي  ليربح السعمؼ ليذ فقط ممقؽ لمظالب بل ميدخ لمعسمية التعميسية وصاحب ميارات
واجتساعي وميارات تؾاصل رقسية تسكشو مؽ التؾاصل مع الظالب بمغتيؼ وبالؾسائل التي يتعاطؾن بو     

                                                 

تفخض جسيع الستغيخات الدابقة عمى اإلدارات التعميسية  تظؾيخ االدارات التعميسية والغخف الرفية5 -٣
في الؾزارات السعشية والسجارس والجامعات تظؾيخ أدواتيا وأساليب تؾاصميا مع السعمسيؽ والظالب وذوييؼ 
وتفخض عمى السجارس تغيخ السفيؾم التقميجي لمغخف الرفية وتدويجىا بؾسائل الكتخونية حجيثة وتعديد 

جمج والتعميؼ اإللكتخوني وتعديد فكخة التؾاصل اإللكتخوني مع الظالب ومع األىل أيزًا فكخة التعميؼ الس
لشداعج األىل الذخيػ األول في عسمية التعميؼ عؽ بعج في فيؼ وتقبل ىحه السشغؾمة الحجيثة ولسذ 

أولياء  مسيداتيا، لشقل عمى سبيل السثال أن جدء مؽ دمج األىل في عسمية التحؾل الخقسي عقج اجتساعات
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األمؾر عبخ االترال السخئي عؽ بعج باستخجام إحجى تظبيقات االترال قج يكؾن فكخة ناجحة أو 
تخريص دورات تثكيفية تزؼ مجسؾعة نذاطات وتظبيقات تداعج األىل عمى استخجام تظبيقات التعميؼ 

التحؾل الخقسي.                                                                             عؽ بعج ومتابعة آداء أبشائيؼ وغيخىا الكثيخ مؽ األفكار التي تداعج في قبؾل ىحا 
وفق بيانات  تسكيؽ وتعديد التظؾر التكشؾلؾجي لجسيع فئات السجتسع لتقميل آثار وتبعات الفجؾة الخقسية5

تقخيخ مؾقع ىؾت سؾيت  بالسئة فقط مؽ سكان العالؼ يدتخجمؾن اإلنتخنت، وحدب ٠٦البشػ الجولي فإن 
بالسئة مؽ سكان مشظقة الذخق األوسط يرمؾن إلى اإلنتخنت، لكؽ في السشظقة العخبية وبدبب  ١١فإن 

تجني خجمات البشية التحتية وشبكات االتراالت في العجيج مؽ ىحه الجول باإلضافة إلى تجني مدتؾى 
األخخى وما كذفتو لشا جائحة كؾرونا مؽ الجخل الفخدي والعجيج مؽ العؾامل االقترادية واالجتساعية 

رداءة مدتؾى خجمات االترال بالذبكة العالسية في العجيج مؽ ىحه الجول وتكمفتو السختفعة باالضافة 
لتكمفة شخاء أجيدة الكسبيؾتخ السحسؾل واألجيدة الحكية بذكل عام والتي تعتبخ مكمفة بالشدبة لمعجيج مؽ 

 العائالت، كل

ض عمى الجول والؾزارات واألجيدة السعشية فييا السداىسة في تعديد ودعؼ وصؾل ىحه التحجيات تفخ  
مؾاطشييا لجسيع األدوات التكشؾلؾجية الالزمة لتدييخ العسمية التعميسية سؾاء لمتعميؼ أو التعمؼ عؽ بعج 

لمجسيع بجؾدة وتكمفة مقبؾلة تعدز مبادئ السداواة في الفخص والعجالة االجتساعية والحق في التعميؼ 
 باختالف مدتؾياتيؼ االجتساعية واالقترادية

 لتقجيؼ الجروس إلى الظالب في مشازليؼ.

الحي ُيسكؽ الؾصؾل إليو عبخ الحؾاسيب ” فرمي الجراسي في السشدل“وبجأت فخندا بخنامج 
م البخنامج أربعة أسابيع مؽ  كسا ” السحتؾى التخبؾي السعتسج“السحسؾلة واليؾاتف الحكية. وُيقجِّّ

وفي السسمكة الستحجة، أثبتت  .(OECDأطمقت عميو مشغسة التعاون االقترادي والتشسية )
فرؾل األلعاب الخياضية االفتخاضية التي يقجميا مجرب المياقة البجنية جؾ ويكذ شعبيتيا 
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الكبيخة. وُتتيح الذخكات الخاصة في اليابان دروًسا مجانية عبخ اإلنتخنت لألطفال مؽ خالل 
 حكؾمية. مشرة رقسية

 ىل يشجح الحل السؤقت؟
رغؼ انتذار استخجام االنتخنت في السشظقة، إاّل أن العجيج مؽ الجول لؼ تختبخ سابقًا التقشيات 
التي يتيحيا التعميؼ اإللكتخوني، وال تدال التجارب العخبية متؾاضعة ججا، وال تتخكد الشاجحة مشيا 

لؼ تدتظع دول عخبية كثيخة حتى إدخال التعميؼ جدئيًا إاّل في بعض الجول الشفظية الغشية، بل 
عؽ بعج في الشغام الجامعي، رغؼ أن جامعات عخيقة عبخ العالؼ اعتسجت السحاضخات الخقسية 

 .مشح أكثخ مؽ عقج
وجاءت جائحة كؾرونا لتجبخ البمجان العخبية عمى انتقال مفاجئ نحؾ التعميؼ عؽ بعج. وحاولت 

ة بخمق مشرات لمتعميؼ اإللكتخوني، في ىحا اإلطار يأتي االتفاق الؾزارات السعشية تدييل العسمي
الحي أبخمتو وزارة التعميؼ السغخبية وشخكات عاالنتخنت ألجل تسكيؽ التالميح مؽ الجخؾل 
السجاني إلى السشرات التعميسية، وقج أعمشت الؾزارة أن عجد مدتخجمي البؾابة الؾطشية الخاصة 

آالف  3ألف يؾميًا، وأن عجد السؾاد الخقسية السرّؾرة فييا بمغ  100بالتعميؼ عؽ بعج وصل إلى 
 بجاية أبخيل/نيدان الجاري.

 السرادر5

  السجربة السدتقمة مشى السرخي مجربة في مجاالت االعالم الخقسي وعزؾ اتحاد السجربيؽ العخب 
 بؾابة عمؼ الفايخوسات 
 بؾابة التخبية والتعميؼ 
 صؾت العخاق/ ماجج احسج الدامل 


