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 امللخص
العالم. وعليه تعمل الحكومات   التعليم عبر شبكة اإلنترنت في كل أنحاء  مع انتشار وباء كورونا وإغالق المدارس والجامعات تزداد أهمية 

 يم يتمعلى تحديث شبكات االتصال لديها وزيادة سرعة الشبكة العنكبوتية واعتماد برامج تعليم مناسبة لذلك. التعليم الرقمي أو اإللكتروني تعل
عبر شبكات أو منصات إلكترونية حيث يتواصل الطالب والمدرس من خاللها. ومن أبرز متطلباته شبكة إنترنت قوية وكومبيوتر ومناهج  

رونا أن  تفاعلية وتشاركية. ويشهد التعليم الرقمي نموا كبيرا بسبب اإلقبال المتزايد عليه في عصر ما ُيسّمى الثورة الرقمية. ومن شأن أزمة كو 
،  إلى تغيير في الطريقة التي ينظر بها العالم إلى التعليم، فرغم مساوئه التي يرى مراقبون أنها مؤقتة فقط وسيتم التغلب عليها مستقبالا   تؤدي

فع وباء يديبقى التعليم عن بعد بديالا للتعليم التقليدي في الحاالت الحرجة، كما أن التعليم التقليدي بدوره يحتضن الكثير من المساوئ التي قد  
تقول إن  كورونا إلى التفكير فيها بعمق، ومنها ما تشير إليه أستاذة الرعاية االجتماعية البريطانية نيام سويني في مقال على “الغارديان”، إذ  

درام “ارتفاع  عن  المسؤولة  االمتحانات  نظرية  على  تركيزه  ذلك  ومن  فاشلين،  أنهم  على  التالميذ  ثلث  مع  يتعامل  المدرسي  في  النظام  ي 
قل  األمراض العقلية بين األطفال والمراهقين”، وعدم اعترافه بإنجازات األطفال، خاصة “تصنيفه من يسلكون مسار التكوين المهني على أنهم أ 

استغالل   عملية  هي  وإنما  بعد  عن  بالتعليم  عالقة  لها  ليس   ، اإللكتروني  التعليم  تسميتها  تم  والتي  التحّول  اآلخرين”.عملية  من  جدارة 
لتصميم  التخطيط  تبدأ من  معقدة  عملية  بعد هو عبارة عن  التعلم عن  بينهم.  فيما  التعليمية  العملية  عناصر  التواصل مع  في  التكنولوجيا 

تغير   المقررات بناءا على احتياجات الفئة المستهدفة ومن ثم تصميم عملية التقييم ثم نشر المقرر. إّن العملية التعليمية الحالية عن بعد لم
القليل من شي   ئا من واقعها باستثناء استخدام التكنولوجيا، فالمصدر األساسي مازال هو المحاضر كما مايزال المتعلم مستمعاا ال يشارك إال 

خالل المهمات أو الواجبات والسبب في ذلك يعود إلى التحول المفاجئ بسبب الجائحة. أمام جميع األنظمة التعليمية مهمة واحدة، أال وهي  
اآلثار التغل الحد من  في  يتلخص  اليوم  الماثل  والتحدي  جميعاا.  نواجهها  التي  للجائحة  والتصدي  حالياا،  نشهدها  التي  التعلُّم  أزمة  على  ب 

 سرع. ويجب السلبية لهذه الجائحة على التعلُّم والتعليم المدرسي ما أمكن، واالستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلُّم بوتيرة أ
على األنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه األزمة، أن تفكر أيضاا في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد  
بالمسؤولية من جانب جميع األطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول  

الطالب   بعد جميع  ما  “عالم  في  دور  لها  سيكون  بنجاح  الوباء  مع  أزمتها  تدير  أن  تستطيع  التي  متساوية.فالدول  جيد  تعليم  فرص  على 
وني، وال كورونة. ورغم انتشار استخدام االنترنت في المنطقة، إاّل أن العديد من الدول لم تختبر سابقاا التقنيات التي يتيحها التعليم اإللكتر 

ربية متواضعة جدا، وال تتركز الناجحة منها جزئياا إاّل في بعض الدول النفطية الغنية، بل لم تستطع دول عربية كثيرة حتى  تزال التجارب الع
 . إدخال التعليم عن بعد في النظام الجامعي، رغم أن جامعات عريقة عبر العالم اعتمدت المحاضرات الرقمية منذ أكثر من عقد

 االزمات واالبتكار
دي الحروب واألوبئة، بجانب نتائجها الكارثية، الى نتائج في صالح البشرية بصورة اكتشافات علمية واختراعات، واألهم من ذلك  كثيرا ما تؤ 

العالم،    100بحياة    1920-1918منهجيات وأساليب جديدة، فعندما أودت اإلنفلونزا اإلسبانية بين عامي   مليون شخص في جميع أنحاء 
بالتمر  االعتراف  إلى  إلى  أدت  والثانية  األولى  العالميتان  الحربان  اإلنفلونزا. وأدت  لقاح  للنساء، والى استخدام األقنعة واكتشاف  يض كمهنة 

والشريط   اختراع الجراحة التجميلية، والفوالذ المقاوم للصدأ، وساعات المعصم، والرادارات، وأجهزة االتصال الالسلكية، وأجهزة الرؤية الليلية،
إلى البحث عن مصادر بديلة وطاقة متجددة. هذا لربما يجعلنا   1973يخ، والتكنولوجيا النووية. وأدت أزمة النفط في سنة  الالصق، والصوار 

نعتقد بأنه عند انتهاء الحرب ضد الفيروس ستظهر بعض النتائج اإليجابية للبشرية. ال اعرف بالضبط ماذا سيحصل لكن لحظات األزمات  
ل ا فرصة  أيضا توفر  األعمى، وعلى  واالوبئة  االعتقاد  بدالا من  العلم  على  واالعتماد  للتكنولوجيا،  أمثل وأكثر مرونة  استخدام  في  نفكر  كي 

 التعاون بدالا من التحامل، والرعاية الصحية واالقتصاد وأنماط الحياة الصديقة للبيئة. ال أحد يعرف بالضبط ما سيأتي وما سيحصل 
 التعليم االلكرتوني
هو البداية الجديدة إلمكانيات التعلم اإللكتروني لقطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. فلم يعد من الممكن   19-د  قد يكون فيروس كوف

رفض الحاجة إلى خيارات التعلم عبر اإلنترنت وخيارات ما يسمى ب )الكورسات الضخمة المفتوحة عبر اإلنترنت(. لربما سيصبح التعليم 
وقد يحدث    به للتعليم التقليدي. إنه أقل كثافة في رأس المال ويتالءم مع الحاجة إلى تحسين الكفاءة الرقمية للطالب.  عن بعد بديالا معترفاا

ترونية.  التعليم االفتراضي ثورة في التعليم العالي ألن الطالب في يومنا الراهن لديهم قدرة أعلى على التكيف مع التكنولوجيا والبوابات اإللك
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وقد يصبح هذا هو القاعدة من اآلن    –للتعليم المدرسي المتمثل بالصفوف الدراسية، سيضطر التعليم إلى االنتقال عبر اإلنترنت  حتى بالنسبة  
لمسافات  التنقل  تحمل  يمكنهم  ال  الذين  ولهؤالء  وللشغيلة  اقتصاديا  للمحرومين  كبيرة  اجتماعية  فرصاا  االفتراضي  التعليم  سيوفر  ا.    فصاعدا

ل الدعم التي تحّفز العملّية التعليمية وتنّشطها، وتعمل على نقلها من مبدأ التلقين لتصبح محطة تطّور وإبداع وتفاعل وتنمية طويلة.أحد وسائ
يراف وما  الحواسيب  على  يعتمد  إذ  اإللكترونية،  التعليمية  األساليب  لكافة  جامعاا  اإللكتروني حقالا  التعليم  يعتبر  وتطويرها.  قها من للمهارات 

التعليم  وسائط   أّن  إلى  آن واحد. يشار  والترفيه في  التعليم والنشر  في  تقديم طرق حديثة  لغايات  أشكالها  إنترنت بمختلف  تخزين وشبكات 
من  اإللكتروني قد ساهم بخلق أنماط جديدة في التعليم، األمر الذي أفضى إلى ترسيخ المفاهيم التعليمية الذاتية لدى األفراد، ويتطلب ذلك  

اا ورة متابعة ما تعلمه أوالا بأول وفقاا لما يمتلكه من طاقة وقدرة على التعلم بسرعة، كما تلعب الخبرات السابقة والمهارات دوراا هامّ المتعلم ضر 
إّنما يمكنه  التعليم  إلى موقع  المتعلم  أيضاا، إذ ال يحتاج لضرورة حضور  التعلم عن بعد  التعليم اإللكتروني مسمى  إنجاح ذلك. يحمل  في 

كتفاء بمتابعة الوسيلة التعليمية أو المقرر التعليمي من موقعه عبر الحاسوب وشبكات اإلنترنت، ومن الممكن أن تتضمن أساليب التعليم اال
 اإللكتروني كالا من الدروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعية واألقراص المدمجة وغيرها من األساليب. 

 خصائص التعليم اإللكرتوني
 التعليم اإللكتروني بتقديمه المعلومات عبر أدوات ووسائل حديثة كالحاسوب وشبكاته ومجموعة من الوسائل الرقمية متعددة الوسائط.يمتاز  •
 يسعى لتحقيق األهداف منه بتكاملية دور الوسائط الرقمية مع المقررات التعليمية المقدمة عبرها. •
 تقدم خدمات لها عالقة بالعملية التعليمية.  •
 ض تكلفته المادية.انخفا •
 تحفيز المتعلم على البحث ملّياا عن المعرفة ومساعدته على اكتساب المعرفة.  •
 يمتاز بتوفره في كل وقت ومكان دون قيود  •

 أنواع التعليم اإللكتروني
 (.Synchrones e-Learningالتعليم اإللكتروني المتزامن ) •
 (.Asynchrones e-Learningالتعليم اإللكتروني غير المتزامن ) •
 التعليم المختلط. •
 معوقات التعليم اإللكرتوني  
 االفتقار للبنية التحتية المناسبة لالتصاالت مع الجهة الباعثة للتعليم. •
 عدم توفر ذوي الخبرات والكفاءات في مجال إدارة التعليم اإللكتروني. •
 البعيدة.عدم القدرة على توفير الصيانة السريعة لألجهزة في بعض األماكن  •
 صعوبة اإلقناع والعدول عن فكرة التعليم التقليدي واالنتقال للتعليم اإللكتروني.  •
 نقص اإلمكانيات المادية الالزمة للشروع بالعمل في مجال التعليم اإللكتروني.  •
 االفتقار للوعي المجتمعي حول التعليم اإللكتروني.  •
 في التعليم. عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن انتهاج هذا األسلوب •
 الحاجة الملّحة لتمكين المتعلمين والمعلمين وتدريبهم على كيفّية استخدام اإلنترنت للتعلم والتعليم. •
ب • لالختراق  معّرضة  تكون  وبالتالي  والتعليم،  التعلم  في  استخدامها  من  التخّوف  وبالتالي  اإللكترونية  للمواقع  الالزم  األمان  توّفر  أّية عدم 

 لحظة. 
 يع على التعليم اإللكرتونيوسائل التشج

 السعي الدؤوب في توسيع دائرة الثقافة اإللكترونية ونشرها، إذ يحتاج العالم إلى نشر معلومات حول التعلم اإللكتروني وتعميق ثقافته. •
 الحرص على فتح آفاق المعرفة حول التعليم اإللكتروني. •
 االستفادة منها، مع الحرص على تبادل التجربة والخبرات.االطالع على تجارب الدول األخرى في التعليم اإللكتروني و  •
 خلق بنية تحتية وتهيئتها لتخدم التعليم اإللكتروني  •
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التعليم  • منظومة  عرش  وهز  هائل  بشكل  والجامعي  المدرسي  التقليدي  التعليم  مالمح  غّير  حدثاا  قليلة  أسابيع  ومنذ  حالياا  العالم  يشهد 
 ووفق إحصاءات مجموعة البنك الدولي، تسببت  2020مارس/آذار  28من الدول العربية. فحتى  التقليدي األصعب واألقدم في العديد

  80بلداا، أي ما يقرب من    161مليار طفل وشاب عن التعليم في    1.6في انقطاع أكثر من   (COVID-19جائحة فيروس كورونا ) •
زمة هائلة وغير مسبوقة في القطاع التعليمي الذي يعاني من العديد  بالمئة من الطالب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم. مما أدى أل

والمفاهيم  الممارسات  من  العديد  تغير  الزمه  مسبوق  غير  وتحدي  جديد  خطر  يواجه  اآلن  وأصبح  عقود  منذ  فيه  المتأصلة  المشاكل  من 
والمهتمي المحللين  من  العديد  يرى  وجيزة.قد  فترة  في  التقليدية  التعليمية  هي  واألساليب  أزمة  يواجه  التقليدي  التعليم  أن  التعليمي  بالشأن  ن 

بعد  التعليم  األزمة وكيف سيكون شكل  بعد  ما  وندرس مالمح  بمنظور مختلف  الحالة  هذه  نراقب  دعونا  لكن  تاريخه  في  واألكبر  األخطر 
التعل القطاع  مستقبل  سيشهدها  التي  الرئيسية  التحوالت  بعض  ونلخص  كورونا.  فيروس  أزمة  المتاحة انجالء  المعطيات  على  بناءاا    يمي 

 واالجراءات التي اتخذتها العديد من الدول العربية في المجال التعليمي لمواجهة هذه الجائحة. 
يواجه التعليم التقليدي حتمية التغير والتطور التي فرضتها عليه كورونا وتبعاتها من اغالق للمدارس والجامعات  :حتمية التغير والتطور  -١

وجد  للتعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني وقد يفرز هذا التطور العديد من االبتكارات الميسرة للعملية التعليمية االلكترونية الجديدة ويُ   والتحول 
ة مما يحالة من اإلبداع والريادة عند فئة كبيرة من الشباب والشركات الريادية الشابة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذك

سيدعم بشكل غير مباشر هذا القطاع السوقي الذي يشكل الشباب الفئة األكبرمن العاملين فيه ويمنحهم فرصة جيدة للمساهمة في تطوير 
 قطاع التعليم التقليدي في بلدانهم. 

أثبت التعليم عن بعد ضرورة تغير دور وصورة المعلم والمحاضر في عصر التكنولوجيا وفي وقت أصبحت  :إعادة تعريف دور المعلم  -
معلم  لوجود  ملحة  حاجة  لديه  يعد  ولم  متنوعة  الكترونية  مصادر  من  المعلومة  على  الحصول  طالب  ويمكن ألي  للجيمع  متاحة  المعرفة 

فة صفية مكتظة بالطالب في حين يمكنه الحصول على نفس المعلومات وبطرق شرح بصورته النمطية التقليدية لتلقينه المعلومات في غر 
المدرسي   المعلم  المهم أن نزود  الرقمية وفي أجواء قد تكون أكثر راحة وأقل إزعاجاا واكتظاظاا بات من  المنصات  العديد من  متنوعة عبر 

ة هذا التطور وإعادة تشكيل الصورة النمطية له وللطرق التعليمية التقليدية  والمحاضر الجامعي باألدوات والمهارات اإللكترونية الالزمة لمواكب
المحصورة بين الجدران الصفية ليصبح المعلم ليس فقط ملقن للطالب بل ميسر للعملية التعليمية وصاحب مهارات ذكاء عاطفي واجتماعي 

 لتي يتعاطون به                                                      ومهارات تواصل رقمية تمكنه من التواصل مع الطالب بلغتهم وبالوسائل ا
الصفية  -3 والغرف  التعليمية  االدارات  والمدارس   :تطوير  المعنية  الوزارات  في  التعليمية  اإلدارات  على  السابقة  المتغيرات  جميع  تفرض 

وذويه والطالب  المعلمين  مع  تواصلها  وأساليب  أدواتها  تطوير  الصفية  والجامعات  للغرف  التقليدي  المفهوم  تغير  المدارس  على  وتفرض  م 
ألهل  وتزويدها بوسائل الكترونية حديثة وتعزيز فكرة التعليم المدمج والتعليم اإللكتروني وتعزيز فكرة التواصل اإللكتروني مع الطالب ومع ا

ه المنظومة الحديثة ولمس مميزاتها، لنقل على سبيل المثال أن  أيضاا لنساعد األهل الشريك األول في عملية التعليم عن بعد في فهم وتقبل هذ
تطبيقات  إحدى  باستخدام  بعد  عن  المرئي  االتصال  عبر  األمور  أولياء  اجتماعات  عقد  الرقمي  التحول  عملية  في  األهل  دمج  من  جزء 

األهل على استخدام تطبيقات التعليم االتصال قد يكون فكرة ناجحة أو تخصيص دورات تثقيفية تضم مجموعة نشاطات وتطبيقات تساعد  
الرقمي.                                     التحول  هذا  قبول  في  تساعد  التي  األفكار  من  الكثير  وغيرها  أبنائهم  آداء  ومتابعة  بعد                                             عن 

بالمئة فقط من    60وفق بيانات البنك الدولي فإن   ل آثار وتبعات الفجوة الرقمية:تمكين وتعزيز التطور التكنولوجي لجميع فئات المجتمع لتقلي
بالمئة من سكان منطقة الشرق األوسط يصلون إلى اإلنترنت،   71سكان العالم يستخدمون اإلنترنت، وحسب تقرير موقع هوت سويت فإن  
تصاالت في العديد من هذه الدول باإلضافة إلى تدني مستوى الدخل  لكن في المنطقة العربية وبسبب تدني خدمات البنية التحتية وشبكات اال

مية الفردي والعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية األخرى وما كشفته لنا جائحة كورونا من رداءة مستوى خدمات االتصال بالشبكة العال
لتكلفة شراء أجهزة المرتفعة باالضافة  الدول وتكلفته  العديد من هذه  الذكية بشكل عام والتي تعتبر مكلفة    في  المحمول واألجهزة  الكمبيوتر 

هذه التحديات تفرض على الدول والوزارات واألجهزة المعنية فيها المساهمة في تعزيز ودعم وصول مواطنيها   بالنسبة للعديد من العائالت، كل
التعليمية سواء لل العملية  التكنولوجية الالزمة لتسيير  التعلم عن بعد بجودة وتكلفة مقبولة تعزز مبادئ المساواة في لجميع األدوات  تعليم أو 

واالقتصادية االجتماعية  مستوياتهم  باختالف  للجميع  التعليم  في  والحق  االجتماعية  والعدالة  في الفرص  الطالب  إلى  الدروس  لتقديم 
م البرنامج منازلهم.وبدأت فرنسا برنامج “فصلي الدراسي في المنزل” الذي ُيمكن الوصول إل يه عبر الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية. وُيقدِّّ



   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -وقائع املؤمتر الدولي األول     

 
  

  

وفي المملكة المتحدة، أثبتت   .(OECDأربعة أسابيع من “المحتوى التربوي المعتمد” كما أطلقت عليه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
ا  فصول األلعاب الرياضية االفتراضية التي يقدمها مدرب اللياقة البدنية جو وي كس شعبيتها الكبيرة. وُتتيح الشركات الخاصة في اليابان دروسا

 مجانية عبر اإلنترنت لألطفال من خالل منصة رقمية حكومية.
 هل ينجح الحل المؤقت؟

اإللكتروني، وال تزال التجارب رغم انتشار استخدام االنترنت في المنطقة، إاّل أن العديد من الدول لم تختبر سابقاا التقنيات التي يتيحها التعليم  
تعليم  العربية متواضعة جدا، وال تتركز الناجحة منها جزئياا إاّل في بعض الدول النفطية الغنية، بل لم تستطع دول عربية كثيرة حتى إدخال ال

العالم اعتمدت المحاضرات الرقمية منذ أكثر من عق النظام الجامعي، رغم أن جامعات عريقة عبر  وجاءت جائحة كورونا   .دعن بعد في 
ي، في  لتجبر البلدان العربية على انتقال مفاجئ نحو التعليم عن بعد. وحاولت الوزارات المعنية تسهيل العملية بخلق منصات للتعليم اإللكترون

المغربية وشركات ظاالنترنت التعليم  أبرمته وزارة  الذي  إلى المنصات   هذا اإلطار يأتي االتفاق  المجاني  الدخول  التالميذ من  ألجل تمكين 
ألف يومياا، وأن عدد المواد الرقمية    600التعليمية، وقد أعلنت الوزارة أن عدد مستخدمي البوابة الوطنية الخاصة بالتعليم عن بعد وصل إلى  

 آالف بداية أبريل/نيسان الجاري.  3المصّورة فيها بلغ 
 املصادر:

 ة منى المصري مدربة في مجاالت االعالم الرقمي وعضو اتحاد المدربين العرب المدربة المستقل •
 بوابة علم الفايروسات  •
 بوابة التربية والتعليم •
 صوت العراق/ماجد احمد الزاملي  •
 


