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 ملخص: 
تكنولوجيا المعلومات الرقمية، ونجد أن التكنولوجيا شهد العالم تطورا سريع في مختلف المجاالت العلمية، ومن أبرز هذه التطورات في مجال  
وقد أدى التطور التكنولوجي الى  ظهور التعليم ،  الحديثة فرضت نفسها في مختلف مجاالت الحياة، ومن بين هذه المجاالت التربية والتعليم

المطلوب، والذي  يتعمد على الحاسوب وشبكة واألنترنت ،اال التعليم  لتحقيق  أن ان هناك معوقات تحول بينه وبين تطبيقه،   االلكتروني  
وعلى هذا األساس فقد جاءت مداخلتنا الحالية من أجل  محاولة التعرف على ماهية التعليم االلكتروني، وكذا التنويه ببعض المصطلحات 

 المرتبطة به، وابراز أهدافه وأهم مميزاته و الكشف عن معوقات تطبيق التعليم االلكتروني. 
 ، مميزاته، أهدافه، معوقاته.االلكترونيالتعليم  المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

  The world has witnessed rapid development in various scientific fields, and among the most prominent of 

these and developments in the field of digital information technology, we find that modern technology has 

imposed itself in various areas of life, and among these areas is education, and technological development 

has led to the emergence of electronic education to achieve the required education, which depends On the 

computer and the Internet, however, there are obstacles that prevent it from its application, and on this 

basis our current intervention came in order to try to identify what e-learning is, as well as mention some of 

the terms associated with it, highlight its goals and its most important advantages and reveal obstacles to e-

learning  Key words: e-learning, its advantages, goals, and obstacles 

 مقدمة: 
توظيف التكنولوجيا في التعليم  في ظل التطورات التي يشهدها العالم وفي مختلف المجاالت خاصة مجال تكنولوجيا المعلومات أدى ذلك الى  

ومنها    االلكتروني المطلوب،  التعليم  لتحقيق  التكنولوجيا  توظيف  على  يعتمد  الذي  المباشر  الغير  للتعليم  الجديدة  األساليب  أحد  يعد  وهو 
يعد التعليم االلكتروني من أهم التقنيات التكنولوجية في مجال التعليم بحيث يمثل النموذج    استخدام الحاسوب وشبكة األنترنت بغرض التعلم،

التقليدي،الجديد الذي   للتعليم  الكامل  التعليم الرقمي لذا جاء بحثنا بهدف   يعمل على تغيير الشكل  لكن هناك معوقات تعوق تطبيق وتنفيذ 
 التعرف  : 

 التعرف على ماهية التعلم الرقمي.  ▪
 التعرف على مكونات التعليم الرقمي وأهدافه ومميزاته.  ▪
 التعرف على معوقات تطبيق التعليم االلكتروني. ▪
 هوم التعليم االلكتروني: مف-1

التعليم الرقمي لهو درب من دروب العلم وهو مصطلح حديث يقصد به ذلك التعليم الذي  أو    Digital Learningان التعليم االلكتروني  
جزئيا أو كليا عن طريق متصفح الويب من خالل األنترنت أو الوسائط المتعددة بشكل يتيح للمتعلم إمكانية التفاعل النشط –ينتقل الكترونيا  

غير متزامنة واتمام ذلك التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تتناسب ظروفه    مع المحتوى مع المعلم، سواء كان ذلك بصورة متزامنة أو
   (1)وقدراته، فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم عن طريق تلك الوسائط. 

 وهناك تعريفات  أخرى منها: 
شبكاته ال المتعلم بشكل يتيح له إمكانية هو تقديم محتوى تعليمي الكتروني عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر و   التعليم االلكتروني: ❖

 (2)التفاعل النشط مع المحتو ومع العلم ومع اقرانه سواه.
 التعلم االلكتروني على أنه استعمال هادف منظم للنظم االلكترونية أو الحاسوب في دعم عمليات التعليم.  2003تعريف الين  ❖
زيتون   ❖ حسين  الى    2004تعريف حسن  وشبكاته  الكمبيوتر  على  المعتمدة  الوسائط  عبر  الكتروني  تعليمي  محتوى  تقديم  أنه  على 

المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة متزامنة ، وكذا إمكانية هذا التعلم  المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا  
ونجد أن هناك  ،  (  3)  ي الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال عن إمكانية إدارة  هدا التعلم من خالل تلك الوسائط

 د:  مجموعة من المفاهيم المتصلة بالتعليم االلكتروني نج
 مفهوم التعلم عن بعد   ➢
 التعلم، المباشر، التعلم المفتوح  ➢
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 التعلم عن طريق شبكة األنترنت باستخدام الدروس المتزامنة أو المسجلة، تقنيات الفيديو )الصورة والصوت(   ➢
 (4) العرض االلكتروني )المحاضرات المصورة التي تبث عبر األنترنت(. ➢
 مكونات التعليم االلكتروني: -2
التعليمي: • التعليمية  -األساتذة    –الطالب    المكون  األبحاث    –المعامل    –المكتبة    –الماليون    –االداريون    –المواد    –مراكز 

 االمتحانات.
 تحويل المكون التعليمي رقميا  –شبكة   –حواسب شخصية  –موقع على األنترنت  المكون البيداغوجي: •
استراتيجية وأهداف لكل من  –خطط وبرامج وموازنات التعليم الرقمي    –فلسفة التعليم الرقمي    –أهداف التعليم الرقمي    اري:المكون اإلد •

 (5)الرقابة المانعة والوقائية والتابعة والعالجية النحرافات برامج التعليم. –االجل القصير واألجل الطويل 
 أنماط التعليم االلكتروني: -3

 هناك نمطين هما:
 التعلم االلكتروني المباشر:   .أ

قت  والذي يتمثل في تلك األساليب والتقنيات التعلمية المعتمدة على الشبكة العالمية للمعلومات قصد إيصال مضامين تعليمية للمتعلم في الو 
تقنيات  ويعتمد على استعمال الوسائل االلكترونية في االتصال بين أطراف العملية التعليمية واعتماد ال، (6)الفعلي والممارس للتعليم أو التدريب 

 ( 7)  وتقنيات الحاسوب واألنترنت. CDفي نقل المحتوى التعليمي الى المتعلم، وتدخل في ضمن هذا المفهوم تقنيات األقراص المدمجة 
 التعليم االلكتروني غير المباشر:  .ب

هامة  وتعليمية  تركيب  تتضمن  بدورها  والتي  المنظمة  والحصص  التدريبية  الدورات  مجموعة  من خالل  التعلم  عملية  في  يتمثل  الذي  وهو 
التعلم االلكتروني بالنسبة للحالة وجود ظروف متعددة ال تسمح بالحضور الفعلي للفرد المتعلم )التلميذ في المدرس النوع من  ة،  ويعتمد هذا 

ا المهنية(  الجامعة،  البيئة  في  تبادل ،    (8)لعامل  يتم  حيث  االلكتروني  البريد  مثل:  االلكتروني  التعليم  تقنيات  بعض  خالل  من  يتم  بل 
  (9) المعلومات بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين المعلم في أوقات متتالية فيه المتعلم واألماكن التي تناسبه.

 أهداف التعليم الرقمي:  -4
 يهدف التعليم االلكتروني الى تحقيق العديد من األهداف منها: 

 القدرة على تلبية حاجات ورغبات المتعلم المعرفية والعلمية.  .1
 سرعة تجديد المعلومات والمعارف وترتيبها حسب أهميتها والموقف المعاش. .2
 (10) التعليمية.تحسين التفاعل والتعامل شرط في العملية  .3
امكانية توفير دروس ألساتذة مميزين، اذ أن النقص في الكوادر التعليمية المميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة ويستفيد منهم جزء ال  .4

الصفوف   طريق  عن  التعليمية  القطاعات  بعض  في  التدريبية  األكاديمية  الكوادر  في  النقص  تعويض  يمكن  كما  الطالب،  من  محدود 
 راضية.االفت

تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقت، كما تساعد على القيام بواجباته المدرسية  .5
باألمثلة  مدعمة  لطالبه  االستاذ  يزودها  التي  االلكترونية  للمادة  أو  األنترنت  شبكة  طريق  عن  المتنوعة  المعلومات  مصادر  الى  والرجوع 

 بالتالي الطالب يحتفظ بالمعلومة لمدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصور والصورة والفهم. المتعددة،
ادخال األنترنت كجزء أساسي في العملية التعلمية له فائدة جمة برفع المستوى الثقافي العلمي للطالب وزيادة الوعي باستغالل الوقت  .6

 (11)االبداع بدال من اهدار على مواقع ال تؤدي الى انحطاط المستوى األخالقي والثقافي. بما ينمي لديهم القدرة على 
 اتاحة الفرصة ألكبر عدد من فئات المجتمع للحصول على التعليم والتدريب.    .7
 (12) ألنه تغلب على عواقب المكان والزمان، مثال صعوبة المواصالت أو صعوبة االتفاق على وقت محدد للمحاضرة. .8
 مميزات التعليم االلكتروني:  -5

 هناك العديد من المميزات التي يتميز بها التعليم االلكتروني نذكر منها: 



   

         

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

 
  

  

التفاعل والتعاون مع  .1 إمكانية  التي يريد مع  للمتعلم ان يتعلم ما يريد وقت ما يريد وبالطريقة  التعلم حيث يمكن  المرونة والفعالية في 
 المعلمين والمتعلمين 

 البعيدة.فرصة التعليم للجميع ثم تجوز الكثير من العقبات التي تحول دون المادة العلمية المناطق النائية والدول  .2
ترسيخ وتثبيت المعلومات حيث أثبتت البحوث أن التعلم االلكتروني له تأثير إيجابي على مستويات التحصيل الدراسي بفعل التقنيات  .3

 الحديثة المستخدمة. 
 توفير الوقت والمال لم يعد من الضروري التنقل ودفع المصاريف من أجل التعلم بل أصبحت متاحة عن طريق األنترنت.  .4
 م المعلومات بشكل مستمر أي التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء.تقيي .5
 جودة المواد التعلمية بحيث يسهل تحديث وتعديل المحتويات والمناهج التعلمية. .6
األسلو   .7 هذا  ألن  والقلق  بالخوف  يشعرون  الذين  الطالب  لدى  فائدة  أكثر  تكون  الميزة  هذه  بالمساواة  يجعل اإلحساس  التعليم  في  ب 

النوع من   التقليدية وهذا  الدرس  القاعات  لو كانوا في  أكثر مما  الحقائق  أفكارهم والبحث عن  التعبير عن  في  أكبر  يتمتعون بجرأة  الطالب 
 التعليم يتيح الفرصة كاملة لجميع الطالب ألنه بإمكانه ارسال رأيه وصوته. 

كتروني يتيح للمتعلم أم يركز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس، مالئمة أساليب التعليم المتخلفة التعليم االل .8
 وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام االستفادة من المادة وذلك ألنها مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة. 

تجعل الطالب فب حالة استقرار ذلك ان بإمكانه الحصول على المعلومة في الوقت الذي    االستمرارية في الوصول الى المناهج هذه الميزة
 (13)يناسبه مما يؤدي الى راحة الطالب وعدم اصابته بالضجر. 

 تطبيق التعليم االلكتروني:   معوقات-6
 ان التعليم االلكتروني كغيره من طرق التعليم األخرى لديه معوقات تعوق تنفيذه ومن هذه العوائق: 

األنظمة والحوافز التعويضية من المتطلبات التي تحفز وتشجع الطالب على التعليم االلكتروني حيث ال زال التعلم االلكتروني يعاني  ❖
تم فيها التعليم بشكل واضح كما أن عدم البت في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم من عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب التي ي

 هي احدى العقبات التي تعوق فعالية التعليم االلكتروني 
ع  من حيث نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة، ونقص المعايير لوض  ،التسليم المضمون والفعال للبيئة التعلمية ❖

 وتشغيل برنامج فعال ومستقل ونقص الحوافز لتطوير   المحتويات.
الخصوصية والسرية: ان حدوث هجمات على المواقع الرئيسية في األنترنت أثرت على المعلمين والتربويين ووضعت في أذهانهم العديد  ❖

 وى واالمتحانات من أهم معوقات التعليم االلكتروني.من األسئلة حول تأثير ذلك على التعليم االلكتروني مستقبال ولذا فان اختراق المحت
التصفية الرقمية: هي مقدرة األشخاص أو المؤسسات على تحديد محيط االتصال والزمن بالنسبة لألشخاص وهل هناك حاجة الستقبال  ❖

وهل تسبب ضرر أو تلف، يكون بوضع فالتر أو مرشحات لمنع االتصال أو اغالقه أمام    اتصاالتهم، ثم هل هذه االتصاالت مقيدة أم ال ،
للدعايات   بالنسبة  األمر  وكذلك  فيها  المرغوب   غير   االتصاالت   أمام  اغالقه  أو  االتصال  وكذلك  فيها  مرغوب  غير  االتصاالت 

   (14)واالعالنات.
 ذات الفعالية العالية. الحاجة الى اعتماد بنية أساسية من حيث توفر األجهزة  ❖
 الحاجة الى ضرورة االعتماد على اخصائيين في مجال إدارة أنظمة التعليم الرقمي وااللكتروني. ❖
 (15)ارتفاع التكلفة الخاصة بهذا النوع من التعلم )االشتراك، تصميمي البرامج ...الخ. ❖
وا ❖ والمتعلمين  للمعلمين  تدريب  الى  يحتاجان  واألنترنت  الحاسوب  يحتاج استعمال  كما  والتعامل معهما  االستخدام  كيفية  الداريين على 

 لميزانية كبيرة تعجز المؤسسة عن توفيرها  
عدم   ❖ الى  يؤدي  مما  األجيال،  عبر  المتراكمة  والتقاليد  التراث  نقل  تهمل  بذلك  وهي  المعاصرة  للمعرفة  مصدرا  األنترنت  شبكة  تعد 

 االستقرار داخل المجتمع. 
دور المدرسة في التعليم، متجها نحو مبدأ التعلم الذاتي، مما ينتج عنه تشويش وقلق المتعلم، والذي لن يكون   استخدام األنترنت يلغي ❖

 مجديا ونافعا دون توجيه واشراف تربوي متخصص.
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صميمها، وأن ما  موقف المدرس السبيل من تكنولوجيا التعليم: حيث نرى بعض المدرسين يعتبرها على هامش العملية التربوية، وليست   ❖
التعليمية هو مضيعة  التقنيات  التعليمية وان استخدام بعض  يقوم به أي معلم من شرح وتفسير وغير ذلك من األنشطة هو جوهر العملية 

 للوقت.
التربوية هو منافس له، ولذا نراه يخاف على وظيفته دون ادراك منه لدوره الجديد في   ❖ التقنيات  عهد  يرى البعض اآلخر ان استخدام 

 ( 16)التكنولوجيا التعليم.
 انعدام حماس العديد من المعلمين الستخدام التكنولوجيا بسبب غياب الدعم الفني.  ❖
 يوجد عدد كبير من أساتذة الجامعات يفضلون النمط التقليدي من نماذج التعليم داخل غرف الصف. ❖
المكتسبة خالل   ❖ المعرفة  الجامعات ال يدرون شيئا عن  أساتذة  التعليم العديد من  لدعم  الالزمة  الشروط  الماضية حول  العقود األربعة 

 الفاعل أو الحاجة الى منهجيات في التعليم تتسم بالمرونة بحيث يستوعب التباينات بين طلبة الصف الواحد أو أهمية التصميم التعليمي أو
 المقاربات طريق عمل من أجل التعليم باستخدام التكنولوجيا. 

 ق بالبرمجيات من حيث عدم حداثتها وضعف مالءمتها لمستوى الطلبة. أن هناك معوقات تتعل ❖
 عدم القدرة على التكيف مع أساليب التعليم الجديدة   ❖
 ( 17)صعوبة التخطيط االستراتيجي بكفاءة وفعالية.  ❖

 اخلامتة:
التعليمية  المؤسسات  به من طرف  االهتمام  الحالي، وعليه وجب  االلكتروني ضروري ومهم في وقتنا  التعليم  ان  القول  يمكننا  األخير  وفي 

وذلك من خالل توفير البنية التحتية الالزمة لذلك واجراء تكوينات سواء تنفيذه،  وتطويره ومحاولة ايجاد حلول لمختلف العقبات التي تعيق  
ضرورة االعتماد على خبراء في مجال إدارة أنظمة التعليم الرقمي وااللكتروني و محاولة استعماله بشكل تدريجي أو األساتذة، وكذا  للطالب  

مختلف  مس  الذي  التكنولوجي   التطور  مواكبة  وكذا  بالعلم  االرتقاء  بهدف  وهذا   التعليمية   المؤسسات  ومختلف  الجامعي  التعليم  في 
  المجاالت.
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