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 ملخص 
وما يفرزه من تحديات تنعكس على الجامعة من  موضوع معاصر وحديث ذو أهمية كبيرة للجامعات وهو العصر الرقمى  هذا البحثتناول  ي

 هيئة التدريس القيام به، فقد أفرزت السيادة المطلقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ضرورة حيث األدوار الجديدة التى ينبغى على أعضاء
التطوارت التقنية  من التحديات التي فرضتهاتواجه مؤسسات التعليم الجامعي العديد    حيثتجاوز الطرق التقليدية السائدة بالمنظومة الجامعية

المت الطلب  في ظل  الرقمي، خاًصة  العصر  في  الجامعي   زايدالمتالحقة  التعليم  بكفاءة     .على  اإلرتقاء  التحديات  تلك  مواجهة  ويتطلب 
ظل في  والكفاءات  القدرات  تحريك  في  الجامعي   التعليم  ال منظومة  جعل  الذى  األمر  المعلومات،  صياغة  تكنولوجيا  تعيد  جامعات 

وتحقيق المرغوب  المستوى  إلى  للوصول  على   إستراتيجياتها  التعرف  إلى  البحث  وقد هدف  العصر    مقوماتأهدافها،  فى  الجامعى  التعليم 

العصر الرقمى، األمر الذى   ، وقد أسفر الواقع عدم توافر تلك المقومات وعدم االستجابة للتغييرات التى يفرضها  في الجامعات     الرقمى
 . المحتملة لتنمية أعضاء هيئة التدريس فى العصر الرقمى المستقبلية  فرض ضرورة رسم مالمح مجموعة من البدائل

Research summary 

This research deals with a contemporary and modern topic of great importance to universities, which is the 

digital age and the challenges it presents to the university in terms of new roles that faculty members 

should do. The absolute dominance of information and communication technology has resulted in the 

necessity of transcending the traditional methods prevailing in the university system whereUniversity 

education institutions face many challenges posed by successive technological developments in the digital 

age, especially in light of the growing demand for university education.Meeting these challenges requires 

upgrading the efficiency of the university education system in mobilizing capabilities and competencies in 

light of information technology, which made the universities reformulate their strategies to reach the 

desired level and achieve their goals. The research aimed to identify the elements of university education 

in the digital age in universities, and the reality has resulted The lack of these ingredients and the lack of 

response to the changes imposed by the digital age, which imposed the necessity of drawing the features 

of a group of future alternatives The potential for faculty development in the digital age. 

 مقدمة

تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة، األمر  شرين، ثورة هائلة في مجالعرفت البشرية في نهاية القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والع 
واألدوات فالنصوص والصوت والصورة يتم نقلها والتعامل معها عبر عالم اإلنترنت، مما   الذى يؤدى إلى عالم مختلف من حيث المعطيات

افتر  عوالم  وخلق  تعليمية  بيئات  تصميم  خالله  من  يمكن  عالمًاجديدًا  فىيخلق  عليه  هى  مما  إبداعية  أكثر  الحالى اضية   .الواقع 
والتى ساهمت فى إرساء معالم جديدة،   األمر الذى جعل العصر الحالى يتميز بتطورات مذهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تحليلية نظم  الرقمى  العصر  ظل  فى  الحديثة  المعلومات  واسعة   فنظم  إمكانيات  تعطى  المرنة  وتشخيصية  واالستجابة  والتخطيط  للتحليل 
 وانطالقًا من أن المؤسسات التعليمية ال تعيش منفردة عن تلك المتغيرات العالمية، خاصة مؤسسات  ببيئة العمل والفعالة للتغيرات المحيطة

وما يصحبها من تدفق المحدود  جياالتعليم العالي حيث يرتبط مستقبل الجامعات اليوم بتلك التطورات السريعة فى مجال المعرفة والتكنولو 
التحديات التي تواجه الجامعات فرضت الكثير من التحوالت الهامة فى   للرؤى والتوجهات واألهداف واألفكار واألديولوجيات، فواقع وطبيعة

فأى الجامعى،  التعليم  وم  نظم  التغيير  أهمية  إدارك  على  الجامعة  بقدرة  مرهون  وقصير راتطوير  طويلة  آثاره  المدىقبة   . ة 
 :تتحدد أهمية البحث فى النقاط التالية :أهمية البحث

وما يفرزه من تحديات تنعكس على الجامعة   موضوع معاصر وحديث ذو أهمية كبيرة للجامعات وهو العصر الرقمى هذا البحثتناول ي .1
ينبغى على أعضاء التى  الجديدة  األدوار  واالتصال   من حيث  المعلومات  لتكنولوجيا  المطلقة  السيادة  أفرزت  فقد  به،  القيام  التدريس  هيئة 

 . تجاوز الطرق التقليدية السائدة بالمنظومة الجامعية ضرورة
النتائج والتوصيا .2 إلى مجموعة من  الجامعىالتوصل  التعليم  للمسئولين عن تطوير  التى يمكن  فى توفير مقومات  ت  االستفادة منها 

 العصر الرقمى  
والعالقات  الظروفانتهج المنهج االستنباطي من خالل  حث المنهج الوصفى الذى يوفر وصفًا لما هو كائن، كما  ااستخدم الب  :البحثمنهج  

 .  الوقائع  فيالتى توجد 
 خطة البحث: 
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الحديث عن     فيها  المقدمة والتي كان  بعد  البحث  اشتمل  البحث  البحثولمقتيات  :   همنهج، و أهمية  األول   : ، على مبحثين  ، وخطته 
الرقمىتعريف   و العصر  والثاني :خصائص،   ، الرقمىه  العصر  فى  الجامعى  التعليم  :  فلسفة  وفيه  الرقمى    المقومات،  العصر  فى  التعليم 

 . أهداف التعليم فى العصر الرقمى فى التعلم الجامعية،
 هخصائص، والعصر الرقمىاملبحث األول :تعريف 

 : العصر الرقمىاواًل :تعريف 
المعاصرة، كما أنه يتميز بالتغير السريع   يقصد بالعصر الرقمى هو ذلك العصر الذى يطرح العديد من التحديات والفرص أمام الجامعات

على المعرفة فى المجتمع المعاصر والتى أثرت على منظومة األعمال فى كافة   تكنولوجيا المعلومات ونمو التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها  فى
 .1المجتمع قطاعات

فيهو  تكون  والتى  الصناعى،  العصر  تلت  التى  الفترة  تلك  على  يطلق  اسم  بأنه  السياس يعرف  فى  يتحكم  الذى  المحور  هى  ة  المعلومات 
التى العصر  أنه  كما  االجتماعية،  والحياة  شبكة  واالقتصاد  خالل  المعلومات  تلك  نقل  ويتم  رقمية،  المعلومات  أشكال  كل  فيه  تصبح 

إلكترونية المعلومات الدولية  ئيًا بأنه ذلك العصر الذى يعتمد فى مرتكزاته على األستخدام الواسعراويعرف إج،   2وسيطة  بواسطة أجهزة 
ا المنظومةلتكنولوجيا  مكونات  كافة  على  تنعكس  والتى  التعليمية  البيئة  فى  واالتصاالت  األدوار   لمعلومات  حيث  من  بالجامعة  التعليمية 

التعليم والتعلم وطرق عرض المحتوى التعليمى للدارسيين وطرق تقييمهم فى   الجديدة لعضو هيئة التدريس فى العصر الرقمى واستراتيجيات
التقنييات استخدام  تحويل3،الرقمية ضوء  خاللها  من  يتم  رقمية  إيجاد صورة  يتم خاللة  الذى  العصر  بأنه"  من صورة  ويعرف  المعلومات 

أو الشبكة الدولية للمعلومات" ويعرف    4  مكتوبة على الورق إلى صورة محفوظة على األجهزة اآللية، بحيث يتم تداولهاعلى شبكة محلية 
المعلوماتية التى تعتمد على اإلنترنت وشبكات   على أنه االنتقال من التعامل مع الموارد المادية فقط إلى االهتمام بالموارد   العصر الرقمى

باالستخدام  5اإللكترونية  ارتبط  إجراء كما  األكاديمى من حيث  العمل  أجل تعزيز  المعلومات واالتصاالت، وذلك من  لتكنولوجيا   المكثف 
والبحوث   األمر  الدراسات  الجامعى،  للتدريس  االفكرية،إضافة  الملكية  للنشر وحماية حقوق  مناسبة  آليات  وإيجاد  نشرها،  وإمكانية  المختلفة 

يعنى أن كل أشكال المعلومات يمكن  العصر الرقمىف. 6المجتمع الجامعى  الذى يحتم ضرورة نشر الوعى بالثقافة الرقمية لدى جميع أعضاء
 النصوص أو الرسومات والصور الساكنة والمتحركة، وتلك المعلومات يتم انتقالها عبر شبكة المعلومات أن تصبح فى الصورة الرقمية سواء

اآللى   الحاسب   ( إلكترونية وسيطة  أجهزة  بواسطة  إمكانية  –الدولية  الرقمى  العصر  فتح  كما  الحالية  تحقيق شبك الهاتف(  المعلومات  ات 
ثورة    الرقمنه  أحدثتلذا    .  7الرقمية المستمرة فى التزايد المضطرد  لالتصاالت والتى يمكن خاللها تخزين وتوزيع كم هائل من المعلومات

 . 8الحديثة حقيقية األمر الذى أدى إلى استفادة المنظومة التعليمية من التطور الهائل فى التكنولوجيا
   :ص العصر الرقمىخصائثانيًا :

التى الخصائص  من  مجموعة  تحديد  يمكن  الرقمى  للعصر  المتعددة  التعريفات  استعراض  خالل  يمكن  ومن  والتى  الرقمى  العصر  تميز 
 :  9بما يليحصرها 

المعلومات   .1 المعلوماتكاستخدام  استخدام  على  المؤسسات  تعمل  اقتصادى، حيث  فى  مورد  بها  زيادة   واالنتفاع  كفاءتها، وفى  زيادة 
تنمية  المناظرة لها وذلك من خالل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمنتفعين بالخدمة من خالل فاعليتها ووضعها التنافسى بين المؤسسات

 .القدرة على التجديد واالبتكار
توسع من فرص إتاحة التعليم والثقافة بين  لتىاالستخدام المكثف للمعلومات بين الجمهور العام، فضاًل عن إنشاء نظم المعلومات ا .2

 .أساسيًا ال يمكن االستغناء عنه فى الحياة اليومية ألى فرد  راً المعلومات عنص مختلف فئات أفراد المجتمع، ومن ثم تصبح
يات من القرن  والمعلومات يضيفون منذ التسعين ظهور قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات االقتصاد، فأصبح علماء االقتصاد .3

المعلومات وتجهيزها   والخدمات، فقد أصبح إنتاج  المعلومات باإلضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعة  ابعًا أال وهو قطاعر العشرين قطاعًا  
 .وتوزيعها نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا فى المجتمعات المتقدمة

فى استخدام شبكة اإلنترنت، األمر الذى   المتزايد للحاسوب والتوسعالتفجر المعرفى والتكنولوجى وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال   .4
االهتمام وبدأ  إلكترونية،  كونية  قرية  العالم  االتصال جعل  ونظم  الحاسوب  باستخدام  الخاصة  األمية  ومحو  المعلوماتية  بالتربية   المتزايد 

 التحول للعصر الرقمى  من أهم مؤشرات الحديثة، حيث يعد توظيف تقنية المعلومات واإلنترنت فى التدريب والتعليم
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واالتصاالت من بعد من المؤلف أو الناشر إلى   تنامى النشر اإللكترونى والذى يعتمد على إنتاج المعلومات ونقلها بواسطة الحواسيب .5
 . شبكة االتصاالت المستفيد النهائى مباشرة وذلك من خالل

من خاللها تشارك اإلهتمامات والممارسات  ت مجتمعات المعلومات والتى يتمتركز بيئة التعلم فى العصر الرقمى على تكوين شبكا .6
 .المتشاركين والمعلومات بين أكبر عدد ممكن من

التواصلية ، والتى ترى أن نقطة البداية الحقيقية  ظهور العديد من النظريات الحديثة التى تدعم فكرة التعلم فى العصر الرقمى هى نظرية
خاللها توفير المعلومات  يتم دفع المعرفة خالل عملية اتصال المتعلم عبر مجتمع التعلم الشبكى والذى يتم من للتعلم تحدث عندما

بأنها مستمرة ويستطيع المتعلم من خالل اتصاله بشبكة المعلومات بتبادل  والمعارف المختلفة، وتوصف عملية التعلم خالل نظرية التواصلية 
وقد انعكست تلك الخصائص والسمات المميزة للعصر الرقمى    .وتعديل أفكاره ومعتقداته فى كل مرة يتصل بها بشبكات المعارف ونشرها

الرقمية   بالمجتمع، ومنها المنظومة التربوية بوجه عام، والمنظومة الجامعية بوجه خاص، فقد أحدثت الثورة على مختلف الجوانب والقطاعات 
هيأت شبكة اإلنترنت سبل االستفادة من   واضح المعالم فى الممارسات السائدة بالجامعات، حيث  راً تغيي التكنولوجية فى نظم االتصال

 .10المعلومات ونشرها واالستفادة منها فى إحداث عمليات التطوير المنشودة مصادر المعلومات دون قيود األمر الذى هيأ الحصول على
 . هأهدافه ،مقومات،   العصر الرقمىفلسفة التعليم اجلامعى فى املبحث الثاني:  

   فلسفة التعليم الجامعى فى العصر الرقمىاواًل : 
للجميع، الجامعى  والتعليم  الحياة  التعليم مدى  الرقمى على مبدأ  العصر  فى  التعليم  فلسفة  التعليمية  ترتكز  الفرص  وذلك من خالل توفير 

العالمية لإلنترنت عن طريق تكوين بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تستند إلى  بواسطة الشبكةلجميع األفراد داخل المجتمع من مكان إقامتهم  
التقنية، التطورات  الجامعيين ويتم  كما توفر الدعم الالزم للمتعلمين من خالل تجمع إفتراضى يضم الخبراء وأعضاء هيئة التدريس أحدث 

الشبكة المتعلم .  11اإللكترونية   التواصل األكاديمى بينهم عبر  التعليم يكون فيه  العصر الرقمى على نموذجًا مستحدثًا من  فلسفة  كما تقوم 
ويركز هذا النهج الجديد   الحصول على المعرفة من خالل البحث فى الفيض الغزير من المعلومات والمصادر المتعددة للمعرفة، نشط فى

فى  التعليم  وتنمية   فى  للمتعلم  الشخصى  الدافع  تنمية  على  واالستكشاف   البحث 
والتطبيق التعليم  خالل  من  العلمية  المعرفة  على  للحصول  التعليمية  األنشطة  فى  التحكم  على   . 12التفاعلى  قدراته 

التعليم الثقافة اإللكترونية فى مؤسسات  الرقمى على نشر  العصر  فى  التعليم  فلسفة  لتسهيل الجامعى،   كما ترتكز  الكثيرة  الوسائل  وتوفير 
الجامعات أن يستثمروا التقنيات العصرية للنهوض بالتعليم وإعداد خريجين  الوصول إلى المعرفة عبر تكنولوجيا االتصال المتنوعة، فعلى

المتميز فى ضوئها   أكفاء قادرين على استيعاب ال  ،13التقنيات الحديثة وعلى العمل  التعليم فى  عصر الرقمى على تنمية كما تقوم فلسفة 
المتزايد على التكنولوجيا الرقمية للحصول على المعلومات والمعارف عالوة على الكم الهائل   التفكير الناقد لدى المتعلمين ففى ظل االعتماد

نتقاء بين هذا الكم الهائل من واال مصادر المعرفة المتعددة، فالبد من تنمية التفكير النقدى لديهم ليكونوا أكثر وعيًا وقدرة على االختيار من
حتى يمكن إعداد جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر الرقمى   المعارف ، باإلضافة إلى التأكيد على مبدأ التعليم والتثقيف الذاتى،

فى العصر الرقمى على تقليل تدخل  كما تركز فلسفة التعليم . 14إتخاذ القرارات تجاه التيارات الفكرية المتنوعة  وبالتالى تتكون لديه القدرة على
التعليم بصورة مباشرة، وبذلك فى  لدى    المعلم  أساسية  التفاعل على مهارات  التعليمية، ويعتمد هذا  البيئة  داخل  المتعلم  تفاعل  تركز على 

قاد المتعلم ا    راً ليصبح  الدور  ذلك  يعد  لم  المعلم  دور  أن  كما  الحديثة،  التعليمية  الوسائط  مع  التفاعل  المعلومات    لمباشرعلى  تلقين  فى 
أخرى تتصل بكيفية إدارة عملية التعلم بصورة جديدة  وإعطائها للمتعلمين فى زمان ومكان محددين بل أصبح يعتمد على كفايات أساسية

نحو على  التعليمية  المواد  وإعداد  تقليدية،  الوسائط   غير  استخدام  على  والقدرة  للتعليم،  الجديد  النمط  مع  أن  يتفق  من  والتأكد  التعليمية 
إن التعليم فى العصر الرقمى يقدم حلواًل مبتكرة للعديد من المشكالت التى يعانى منها   15نحو تحقيق األهداف الموضوعة  المتعلمين يتقدمون 

التعليم فى العصر   م فلسفةلكى يصبح أكثر كفاءة وفاعلية فى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها، لذا تقو   التلقيني  التعليمى النظام
المجتمع احتياجات  تلبية  أجل  من  المرتكزات  من  مجموعة  على  فى   ،  الفردية  الرقمى  التغيرات  لتناسب  التعليمية  المواقف  بتفريد  وذلك 

 ، ومن ابرزها: واستعداداتهم وخبراتهم السابقة شخصيات المتعلمين وقدراتهم
التكنولوجية بيئة اتصال تسمح للمتعلم بنٍوع   االستجابة أثناء عملية التعلم، كما توفر المستحدثاتوهى قيام المتعلم بنوع من   :التفاعلية  .1

 .معدل عرض محتوى المادة التعليمية ليختار منها ما يتناسب معه من الحرية يستطيع من خاللها أن يتحكم فى



   

         

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

 
  

  

ما يناسبه، وذلك من خالل توفير مجموعة   يجد فيها كل متعلم  توفر الممارسات التعليمية فى العصر الرقمى بيئة تعلم متنوعة :التنوع  .2
 .من الخيارات التعليمية والبدائل أمام المتعلم

االنفتاح على مصادر :الكونية  .3 الرقمى فرص  العصر  فى  التكنولوجية  المستحثات  العالم،   تتيح  أنحاء  المتعددة فى جميع  المعلومات 
 .للحصول على ما يحتاجه من معلومات ترنتحيث يتصل المتعلم بالشبكة العالمية لإلن

مستحدث نظام متكامل، ففى برامج الوسائط   يظهر التكامل بين مكونات المستحدثات التكنولوجية، بحيث تشكل مكونات كل :التكاملية  .4
 .16 المنشود حد لتحقيق الهدفالوسائل الواحدة تلو األخرى ولكنها تتكامل فيما بينها فى إطار وا المتعددة التى يضعها الكمبيوتر ال تعرض

لخلق الجديدة  االتصال  تكنولوجيا  االستفادة من  اآلن هو كيفية  التعليمية  يواجه نظمنا  الذى  الذى   والتحدى  بالواقع  ذات صلة  تعلم  تجارب 
أبعد من نطاق الفصل   ومن ثم لكى نساعد الطالب على التعلم فى إطار يعيشه المتعلمين وإعداد الطالب للتعلم طوال حياتهم بشكل مستمر،

ينبغى على األف   المحتوى الذى يتعلمه الطالب وكذلك الكيفية التى يتعلمون لكى يحدث توافق مع المعارف التى الدراسى فالبد من تغييربها
دافعيتهم نحو التعلم   ذا معنى فى حياتهم ومن أجل إثارة ارد معرفتها ولذلك يجب استخدام تكنولوجيا القرن الحادى والعشرين فى التعليم لجعله

بشكل أفضل، فعلى المدارس أن تحدد ما إذاكانت تعد األطفال للعالم الذى يعيش فيه فإذا فشلت المدارس التكيف مع الواقع الرقمى الجديد  
 .17  الطالب من القيمة الفعلية للمدارس ومكانتها فى نفوسهم سيخفض

 :18المقومات التالية  أهم  ومن هنا يمكن القول أن التعليم فى العصر الرقمى يقوم على مجموعة من التعليم فى العصر الرقمى المقوماتثانيًا: 
 .ديمقراطية التعليم العمل على دعم تكافؤ الفرص التعليمية وتطبيقاتها فى التعليم والعمل على تحقيق مبدأ .1
والتخصصات    .2 المجاالت  من  العديد  فتح  على  الرقمى  العصر  فى  التعليم  اليسهم  التى  إتاحتها   الجديدة  التقليدى  التعليم  يستطيع 

 .للمتعلمين
 .يحقق إيجابية المتعلم فى العملية التعليمية استبدال نظام التعليم القائم على الحفظ والتلقين واالستظهار بنظام تعلم ذاتى من شأنه أن  .3
عليه تحقيق جودة التعليم وتحسين كفاءته  ت، األمر الذى يترتباالستفادة من التقنيات الحديثة وتقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  .4

 .وفاعلية المتعلم
التكنولوجية والمعلوماتية األمر الذى يؤدى إلى إزالة قيود .5 التعليم ومعوقاته وبالتالى دعم التوجه نحو   مسايرة االنفجار المعرفى والثورة 

 . التربية المستمرة
 مراعاةتعليم أعداد كبيرة بتكلفة أقل، مع   اء المجتمع حيث يوفر التعليم فى العصر الرقمى إمكانيةإتاحة الفرص للتعليم أمام جميع أعض .6

 .الفروق الفردية بين المتعلمين
تستطيع .7 ال  والتى  المحدودة  األماكن  ذات  التقليدية  الجامعات  على  الضغط  تقليل  على  فى   العمل  الراغبة  المتزايدة  األعداد  استيعاب 

 .االلتحاق بالتعليم الجامعى
إلكترونية  .1 تعلم  لطرق  يعرضه  للمعلومات  ارطى  ديمق  فى عالم  متنوعة  لخبرت  المتعلمين  البدائل  توجيه  العديد من  له  تتيح  متنوعة 

األفراد داخل   ر الرقمى تقوم على إتاحة التعليم المتميز لجميعوتأسيسًا على ما سبق فإن فلسفة التعليم فى العص  .والخيارات التعليمية المختلفة
الذاتية وهى قدراتهم  به  تسمح  ما  أمامهم وفق  التعليمية  الفرص  العديد من  وتوفير  أمام   المجتمع،  التعليمية  الفرص  تكافؤ  على  تؤكد  بذلك 

لمتعلمين ألن يكونوا أكثر مسئولية تجاه اختياراتهم التعليمية، كما  الرقمى يوجه ا  فالعصرالجميع وتحقيق ديمقراطية العملية التعليمية، فالتعليم  
المتاحة بكفاءة وفاعلية  يوفر لهم فرص المعلومات  المتعلم على توظيف  أهداف التعليم فى العصر الرقمى فى  ثالثًا :    .تعليم متنوعة تحث 
المعلومات واالتصال   ل كبير بمدى اهتمامها بنظم وتكنولوجياأصبح الحكم على مدى تقدم الجامعة وتطورها مرتبطًا بشك  :التعلم الجامعية

  :تحقيقها، ويمكن توضيح هذه األهداف على النحو التالى األمر الذى سينعكس على منظومة العمل الجامعية واألهداف التى تسعى إلى
التعليمية .1 المقررات والبرامج  ا   :تحسين جودة  البرامج والمقررات والمواد  يتم تصميم  على أسس ومعايير عالمية، توضح  حيث  لتعليمية 

المعرفة والتخصصات العلمية بل ينبغى   أداء المهمات التعليمية، فلم يعد االعتماد على المناهج التقليدية يساير التطورات الحادثة فى كيفية
 .من معلومات ومعارف تطويرها وفق التطورات العالمية الستيعاب ما يستجد
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 ما زال التعليم التقليدى يطبق النظريات السلوكية التى تقف عند حد تقديم المعلومات من جانب  :نواتج التعلمتحسين جودة التعليم و   .2
التعلم النشط، األمر الذى يسهم فى زيادة جودة   المعلم، أما التعليم فى العصر الرقمى فيقوم على النظريات المعرفية والبنائية ويطبق مبادىء

 19حفظ المعلومات إنما تتسع لتشمل نواتج تعلم عديدة لية التعلم عند حدالتعليم، حيث ال تتوقف عم
التعليمية  .3 الفرص  وتكافؤ  المساواة  التعلم   :تحقيق  عملية  فى  للمشاركة  المتعلمين  لجميع  الفرص  الرقمى  العصر  فى  التعليم  يوفر 

بكل حرية دون قيود مع تحقيق متعة  الموضوعات التعليميةعلى فرصته الكاملة فى التعليم، وإبداء الرأى والمناقشة والحوار حول   والحصول
 .التعلم وزيادة الدافعية للتعلم

تعليمية  التعليم فى العصر الرقمى ليس له حدود فى السعة، وال فى المكان أو الزمان، إذ يوفر بيئات :نشر التعليم الجيد وعالمية التعلم   .4
شروط ومتطلبات لذلك، فهو يساعد على نشر التعلم،   زمان ، كما يمكنه من استيعاب األعداد الكبيرة من المتعلمين دون   فى أى مكان وأى

 .والتدريب وتوفير فرص متنوعة وعديدة للتعليم
بمعارف ومها ارت   يستفاد األساتذة من التعليم فى العصر الرقمى، فهم يدخلون   :تطوير األداء األكاديمى والمهنى لألساتذة الجامعيين .5

بثراء واتجاهات يتميز  الرقمى  العصر  فى  التعليم  ألن  جديدة،  واتجاهات  ارت  ومها  بمعارف  منه  المصادر   ويخرجون  وتوفير  المعلومات 
ما يسهم ومهاراتهم لكى يستطيعوا توجيه المتعلمين واإلجابة على أسئلتهم، م المتعددة، ومن ثم يوسع األساتذة األكاديميين من مجال معارفهم

 .20األكاديمى من تطوير أدائهم
 يوفر التعليم فى العصر الرقمى من الكثير من األعباء التى تثقل األساتذة فى التعليم التقليدى،    :توفير الوقت وتسريع عملية التعلم .6

إلكترونية على شبكات اإلنترنت، واإلختبارات تصحح آل فالمقررات والمناهج موجودة بصورة  النتائج  التواصل  وترسل  يًا ، كما تسهل عملية 
 .األكاديمى بين األساتذة والمتعلمين

الطويل  .7 المدى  على  النفقات  وتقليل  التكاليف  الرقمى     :خفض  العصر  فى  التعلم  تكاليف  بأن  توحى  األولى  النظرة  أن  من  بالرغم 
تكاليف تشغير مرتفعة فهو يعمل  ال أنه ال يحتاج إلىذلك صحيحًا بالنسبة لتكاليف التأسيس األولى على المدى القصير، إ مرتفعة، وقد يكون 

وبذلك يوفر التعلم فى العصر الرقمى أفضل الفرص والطرق إليجاد بيئة تعليمية أكثر     .21على خفض تكاليف النفقات على المدى الطويل
تقديمها للمتعلم بل أن   رات وبرامج تعليمية يتمتجذب اهتمام المتعلمين نحو العملية التعليمية، فالتعلم أصبح ليس مجرد مقر  ث ارءًا وفاعلية

إلى الرقمية  المعلومات  تكنولوجيا  فى  التقدم  أدى  فقد  معها،  يتفاعل  أن  توظيف    عليه  على  تعتمد  التدريس  فى  جديدة  أساليب  ظهور 
 .22لتحقيق التعلم المطلوب المستحدثات التكنولوجية فى العملية التعليمية

تعد المنظمات فى العصر الرقمى نتاجًا لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،    :المنظومة الجامعيةانعكاسات العصر الرقمى على   .8
وتعتمد على التكنولوجيا   مع المستفيدين من خدمتها عبر شبكات اإلنترنت دون أن تكون محدودة بمواقع تقليدية أو مادية،  وتقوم بالتواصل

ى التواصل باعتماد التقنية الرقمية، فقد تم التحول من النمط عل  رايكون الفرد قاد  فمع تطور النمط الرقمى  ،  23الحديثة فى تسويق خدماتها 
وبين األفراد   المختلفة  ثم إلى الرقمى حيث تم مد شبكات الكابالت لتسبح تحت شوارع المدن، لتربط بين الحواسيب التقليدى إلى اإللكترونى

قائمة لتشكل عوالم جديدة  الصناعية  الربط ربط آخر مع األقمار  الجغرافية   والمؤسسات، يساير هذا  الحدود  التى تلغى    24على االتصاالت 
ى تتم فيه  التدريس والزمان والمكان الت  ويختلف التعلم فى العصر الرقمى عن التعلم التقليدى فى صياغة المحتوى وأسلوب عرضه، وطرق 

وتحفيز المتعلمين على التعلم، فالمتعلم يشارك ويتفاعل مع المحتوى العلمى   عملية التعلم، وتتميز طرق التدريس فى العصر الرقمى بجذب
التواصل  شبكات   خالله تنمية قدرة المتعلمين على إدارة الذات ويزيد من وعيهم من خالل تبادل األفكار واألراء عبر بطريقة إيجابية، ويتم من

على المستوى المحلى فقط بل على المستوى العالمى   االجتماعى والمدونات، كما يوفر التعلم الرقمى فرص التعاون والتشارك المعرفى ليس
التبادل الثقافى فى المعارف التعلم الرقمى مها أيضًا، مما يتيح فرص  التفكير اإلبداعى من خالل تنمية    راتعلى نطاق واسع، كما يقوى 

كما أدى العصر    25العليا للمتعلمين من خالل توفيره ألدوات ووسائط تعليمية متعدده تساعد المتعلم على اإلبداع واالبتكار ستويات التفكيرم
التعليم عملية  ألسس  ودقيقة  شاملة  مراجعة  إلى  من  الرقمى  الهدف  يعد  فلم  واكتساب  والتعلم،  والمعلومات  المعارف  تحصيل  هو  التعليم 

يتجاوز عملية التحصيل إلى الكيفية التى يتم من خاللها االستفادة منها بصفة مستمرة، وذلك  لفترة زمنية محدودة، فأصبح اإلهتمام  المهارات
المتكاملة  ال  لدعم مشكالت لمطالب  حل  فى  توظيفها  إلى  باإلضافة  الحياة  مدى  المستمر  العمل،  لتعليم  سوق  متطلبات  وتحقيق  المجتمع 

تفرض على النظم التعليمية إحداث نقلة نوعية فى األهداف التى تسعى إلى   المستحدثات التكنولوجية أصبح ضرورة كبرى فأصبح توظيف  



   

         

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

 
  

  

المتعلمين مجموعة من المهارات التى تطلبها الحياة فى العصر الرقمى، ومنها مهارات تحقيقها، ليكون التركيز الذاتى   على إكساب  التعلم 
وقد أدى التطوير الكبير فى      26إكتساب المعلومات.  دثات التكنولوجية، ومهارة إدارة الذات بدال من التركيز علىومهارات التعامل مع المستح

العصر لتالئم  الدراسية  المناهج  تطوير  إلى ضرورة  الرقمية  وهو   التكنولوجيا  إلى مصطلح جديد  التقليدية  المناهج  باستبدال  وذلك  الرقمى، 
إعدا ويتطلب   ، الرقمى  الرقمية  دالمنهج  ارت  والمها  التقويم  وأساليب  تدريسه  وطرق  الجديدة  المنهج  أهداف  تحديد  الجديد  الرقمى   المنهج 

من الخبرات العلمية والتربوية التى يتم   المطلوب من المتعلمين اكتسابها، وتهيئة المتعلمين وتدريبهم عليها، ويتضمن المنهج الرقمى مجموعة 
لتحقيق عملية التعلم، ويتسم المنهج الرقمى بالتنوع والمرونة فى المحتوى العلمى   تصاالت التكنولوجية الحديثةتوفيرها للمتعلم عبر تقنيات اال

فتطبيق تدريسه،  التعلم  وطرق  انفتاحية غنية بمصادر  أكثر  بيئات  إلى  مغلقة  بيئات  التعلم من  بيئات  الرقمى يحول  المختلفة، كما  المنهج 
مما يسهم فى تحقيق األهداف التربوية وإنشاء أجيال   ومنظمًا ومخططًا لعملية التعلم،   راً معرفة إلى كونه ميسسيتحول دور المعلم من مالك لل
اإلبداع  على  وقدرة  مرونة  الرقمى  27أكثر  العصر  فى  التكنولوجيا  أتاحت  كما  العلمى  .  البحث  لترقية  وفاعلية  فعالية  وأكثر  أكبر   فرصًا 

فبات من اليسير بمكان من طلب  بالجامعات، وذلك من خالل ما أتاحته التكنولوجيا الرقمية من فرص التواصل واالتصال بين الجامعات،
إعتبارها يمكن  التى  الرقمية،  والمكتبات  اإللكترونية  الكتب  خالل  أثرها  وتقفى  المطبوعات   المعلومات،  من  وغيرها  الكتب  من  نوعية  نقلة 

وبالتالى  الخاصية الرقمية التى تتيح فرص اإلطالع على المخزون المكتبى وم ارجعته على شكل إلكترونى، األكاديمية من الطابع الورقى إلى 
ولكى تستطيع الجامعة  .28لجودة والتميزمن ا  سهلت التكنولوجيا الرقمية مهمة الباحث العلمى ومكنته من تقديم بحث علمى على درجة عالية

أن عليها  الجديدة  التقنية  استيعاب  وتستطيع  الرقمى  العصر  إلى  يتضمن  التحول  والذى  التقنية  إدارة  إلى مرحلة  التقنية  نقل  تتعدى مرحلة 
 .29 يةوتعنى تحقيق توافق بين التقنيات الحديثة وباقى عناصر المنظومة الجامع :عمليات أساسية تطبيع التقنية

 .30التجديد واإلضافة والتنمية والتحول نحو األفضل  :تطوير التقنية  .9
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 .33المعلومات واالتصال الهيكلية التى تعتمد على تكنولوجيا

 اخلامتة
وما يفرزه من تحديات تنعكس على الجامعة من   موضوع معاصر وحديث ذو أهمية كبيرة للجامعات وهو العصر الرقمى   هذا البحثتناول  ي

 هيئة التدريس القيام به، فقد أفرزت السيادة المطلقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ضرورة حيث األدوار الجديدة التى ينبغى على أعضاء
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  في والعالقات التى توجد   الظروف انتهج المنهج االستنباطي من خالل  ر وصفًا لما هو كائن، كما  حث المنهج الوصفى الذى يوفااستخدم البو 
، وخطته ، على مبحثين : األول :    همنهج، و أهمية البحث، ولمقتيات البحث اشتمل البحث بعد المقدمة والتي كان فيها الحديث عن   الوقائع
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