
 

لقد أدى التطور في مجال تكنولوجيا التعليم إلى ظهور الكثير من المستحدثات 
التكنولوجية، والتي أصبح توظيفها في العملية التعليمية ضرورة ملحة لالستفادة منها في 

 Electronicرفع كفاء العملية التعليمية ومن بين تلك المستحدثات التعليم االلكتروني 
Education، األخير نقلة نوعية وأعاد صياغة جميع عناصر العملية  حيث أحدث هذا

التعليمية وخلق بيئة تعليمية الكترونية تفاعلية غنية بالتطبيقات التي تستغل كمنصات 
 تعليمية لزيادة فعالية العملية التعليمية من قبل كل من المعلم والمتعلم. 

ليمية عموما مؤسسات التعوقد فرض  التعليم اإلليكتروني واقًعا جديدا على غالبية ال
وعلى الجامعات بصفة خاصة وأصبحت هذه المؤسسات مسؤولة أمام الجميع على 
تأهيل األفراد ورفع كفاءتهم  وتخريج أفراد قادرين على التعامل مع المستحدثات 
التكنولوجية والمساهمة في تقدم المجتمع، كما توجد مجموعة من المتطلبات والحاجات 

ا العصر الحالي والتي جعلت من التعليم االليكتروني الخيار التي فرضها علين
االستراتيجي الذي ال بديل عنه كالحاجة للتعلم المستمر والتعلم المرن والتواصل، 
واالنفتاح على اآلخرين ، والتعلم المبني على االهتمامات و والتعلم الذاتي، ولقد أكدت 

يات يوفر أفضل الطرائق والوسائل والتقنالدراسات أن التعلم عبر الشبكة اإللكترونية 
إليجاد بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية تجذب اهتمام المتعلم وحثه على تبادل اآلراء 

 ( 2020)مستقبليات تربوية،  .والخبرات
ولقد شهدت أدوات التعليم االليكتروني إقبااًل متزايًد علي توظيفها في المؤسسات 

" الذي 19االنتشار السريع لجائحة "كورونا" أو "كوفيد التعليمية في الوقت الحالي بسبب
ووفق للبيان الصادر عن منظمة اليونيسكو" فإن األزمة تؤثر األن على   داهم العالم،
من مرحلة التعليم االبتدائي إلي  ( مليون طالب في جميع أنحاء العالم363ما يقارب )

ا، ل واضطرت إلي إغالق أبوابهمما أصاب المؤسسات التعليمية بالشلالتعليم العالي، 
مما دفع السلطات التعليمية إلي البحث عن مخرج مناسب ، حفاظا علي سالمة العنصر 



 

البشري وتقديم ما استطاعوا إعداده على عجل، إلى الطلبة، عبر محطات البث 
التلفزيوني، وقنوات التواصل االجتماعي، ومنصات النشر اإللكتروني، بصفته تعليما 

وقد كانت كل تلك الجهود بمثابة قارب جناة، غايته الوصول إلى نهاية العام عن بعد، 
 .الدراسي بأمان

دولة اتخذت قراًرا بإغالق تام أو جزئي للمدارس وهذا  138وقد أحصت اليونيسكو 
مليار تلميذ وطالب عبر العالم تأثروا سلبًيا وفًقا لتقرير منظمة 4,1ما يعني بأن حوالي 

   العالمية.الصحة 
لذا فإن مرور العالم أجمع بجائحة كرونا قد أثبت بما ال يدع مجاًل للشك أن التعلم 

و ه عابرة بلاإللكتروني وهو أحد أنماط التعلم عن بعد ليس مجرد حاًل مؤقًتا ألزمة 
نمط من أنماط التعليم الذي يمكن اعتباره موازًيا للتعليم المدرسي وداعًما له وأن االهتمام 

 الليكتروني يعد من ضروريات الحياة.   بالتعليم ا
 وانطالًقا مما تقدم، ُيطرح السؤال الريس التالي:

 ما دور التعليم اإللكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحة كرونا؟ 
 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

  ونا؟  ر ما واقع استخدام التعليم اإلليكتروني في منظومة التعليم وقت جائحة كو 
  ما دور التعليم اإلليكتروني في رفع كفاءة الطالب التعليمية في ظل جائحة

 كورونا؟
   تجارب بعض الدول األجنبية في ظل جائحة كورونا وكيفية االستفادة منها؟ 

 ولإلجابة عن هذه األسئلة السابقة يسير الطرح في هذه الورقة عبر المحاور التالية:
  
 
 



 

استخدام التعليم اإلليكتروني في منظومة التعليم وقت المحور األول: واقع 
 جائحة كورونا:

لقد اعتمدت جميع المؤسسات التعليمية في الكثير من الجامعات العربية على نقل 
وجود نسبة و  شبكة االنترنت محاكين بذلك المحتوي التقليدي؟ علىالمحتوي التقليدي 

م ربة على التعامل المفاجئ مع التعليكبيرة من أعضاء هيئة التدريس غير مؤهلة أو مد
أيضًا المناطق الريفية، و  فيعن بعد، وكذلك ضعف البنية التحتية لإلنترنت وخاصة 

هذا  ،عدم قابلية كل المقررات التعليمية، وخاصة العلمية لتقديمها الكترونيا عن بعد
وجود  د إليباإلضافة إلي زيادة أعداد األمية االلكترونية حيث يحتاج التعليم عن بع

معرفة أساسية بالحواسب اآللية واالنترنت، والتعامل مع شبكات التواصل االجتماعي 
المختلفة، فالعديد من التالميذ من األسر الفقيرة ال يمتلكون الهواتف الذكية في المنزل 
فضاًل عن صعوبة اتصالهم باإلنترنت باإلضافة إلي نقص المهارات التكنولوجية عند 

ين وعدم قدرتهم على استخدام المنصات االلكترونية في المقابل نجد أن معظم المعلم
قنوات التليفزيون التعليمية اثبتت فاعليتها في ظل أزمة كورونا ألنها تصل للجميع بدون 
تكلفة، وجهد حيث أنها موجودة في كل منزل به جهاز تليفزيون ودش فقط ال تحتاج 

 (2014إلي االتصال باإلنترنت .) مسعود، 
لقد أظهرت التجربة أيضًا الحاجة لتأهيل األساتذة والطالب على هذا النمط 

، وتوعية أولياء األمور بأهمية توفير التعليم البديل في المنازل وأساليب تقديم التعليمي
 .الدعم ألبنائهم

 
 
   



 

المحور الثاني: دور التعليم اإلليكتروني في رفع كفاءة الطالب التعليمية 
 كورونا: في ظل جائحة
فرصة إلعادة التفكير في كثير من أساليب التعليم التقليدية  Covid-19لقد اتاح 

لدينا فقد اصبحت الفرص متاحة اليوم لتعليم مفتوح على الجميع دولًيا متجاوًزا العوائق 
والصعوبات التي قد تواجه البعض من اعاقات جسدية، ومشاكل مادية، واجتماعية أو 

رغبة في الحصول على درجة علمية أعلى، ومن هذه الفرص كبر في السن مع ال
وهو  Moodle ، Blackboardالتعليمية،  التعليم االليكتروني عن بعد وتطبيقاته مثل 

تطبيق مغلق المصدر يعتمد على تصميم المقررات والمهام والواجبات واالختبارات 
؛ مزروع، 2020بدوي،وتصحيحها إلكترونًيا حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات)؛

؛سليم،  Tonsmann,2014 ؛ Dikmenli,2013 ؛ Al-Saai,2011 ؛2011
( علي أهمية نظم ادارة المحتوي في تحقيق العديد من جوانب العملية التعليمية،  2017

 Spivey, M,2013 ؛ .(Biz, Ed. 2007كما يحقق المزايا التالية في العملية التعليمية
 (2019؛الضلعان، 2018؛الشهري، 

 .يجعل التعليم أكثر مرونة 
  االحتفاظ بالتعلمLearning Retention. 
  زيادة التفاعل بين المعلمين والطالب واألقران في بيئة التعلم التعاوني. 
 .مراعاة الفروق الفردية بين الطالب، و تنمية التفكير االبتكاري 
  اته.وإمكانيتدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد على المتعلم وتركز على قدراته 
  االستفادة القصوى من الزمن حيث تتوفر للطالب إمكانية الوصول الفوري للمعلومة

 في المكان والزمان الذي يريده .
 .التركيز على مهارات التفكير النقدي 



 

  المساعدة في سرعة نقل المعلومات وتحديث المناهج والبرامج التعليمية المتاحة
 على المواقع التعليمية.

 حيرة بين الرغبة في التعلم وبين مسؤوليات العمل خاصًة للمتعلمين الكبار.تقليل ال 
  .يكسب الطالب والمعلمين مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
  .يتيح مصادر متعددة ومتنوعة تساعد وتحفز الطالب على التعلم 
 -مة دة التعلييساعد الطالب في التركيز على األفكار المهمة حيث تكون الما

 منظمًة بصورة سهلة. 
  .يعتمد على الوسائط المتعددة التفاعلية في توضيح المعلومات 
  يساعد على اكتساب المعرفة من خالل: المنتديات، وغرف الحوار، والبريد

 اإللكتروني، والرسائل المباشرة عبر المواقع التعليمية. 
  يستطيع الطالب عرض أفكاره وآرائه دون خجل أو قلق من خالل أدوات االتصال

المتزامنة وغير المتزامنة المتمثلة في: البريد اإللكتروني، أو غرف الحوار، أو 
المنتديات حيث تتاح الفرصة الكاملة للطالب إلرسال رأيه والحصول على التغذية 

 الراجعة الفورية. 
 لمعلم بأسرع وقت خالل أوقات العمل الرسمية أو غير يساعد في الوصول إلى ا

الرسمية؛ ألن المتعلم أصبح بمقدرته إرسال استفساراته للمعلم من خالل البريد 
 اإللكتروني، وهذه ميزة مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر من أن يظل مقيدًا على مكتبة. 

 بها الطالب.  لتي يقوميوفر التقويم الفوري خالل االختبارات واألنشطة اإللكترونية ا 
  يتغلب على مشكلة األعداد المتزايدة وقلة التجهيزات واإلمكانات المتاحة داخل

 المؤسسات التعليمية. 
  يتيح المناهج طوال أيام األسبوع؛ مما يساعد جميع الطالب على التعلم في الزمان

 والمكان الذي يناسبهم. 



 

 توفير  تيح التعليم اإللكتروني للمعلميقلل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم حيث ي
الوقت والجهد الذي يبذله المعلم في استالم الواجبات والتمارين واألنشطة 
واالمتحانات، حيث أصبح من الممكن إرسال واستالم كل هذه األشياء عن طريق 

 أدوات االتصال اإللكترونية وتقييمها إلصدار النتائج في الحال. 
بعض الدول األجنبية في ظل جائحة كورونا وكيفية المحور الثالث: تجارب 

 االستفادة منها:
 تجربة الصين في التعليم االليكتروني:  

 مقاطعات،التوظيف التعليم االلكتروني في جميع مدارس  إلىلقد سارعت الصين 
كما اهتمت بتدريب المعلمين، وتوفير البيئة التحية من أجهزة حاسب وشبكات لربط 

 توفير البرمجيات التعليمية للمقررات الدراسية. إلى بعضها باإلضافةالمدارس مع 
ومن هذه التجارب الناجحة تجربة مقاطعة جيجيانج حيث تم استخدام شبكة 
االنترنت لتنظيم التعليم االليكتروني بشكل شامل وتفعيل أنشطة التدريس في جميع 

كة االنترنت تية، وتوسيع نطاق شبمدارس المقاطعة، حيث تم تهيئة البنية التحتية للمعلوما
 829عدد مستخدمي االنترنت في المدارس 2018في المقاطعة حيث بلغ في عام 

ومن خالل وثيقة تحديث التعليم الصيني بحلول عام  2019مليون طالب وفي عام 
، تم تطوير المعلومات التعليمية ليكون مواكًبا  لذروة تحديث التعليم، فتم بناء 2035

علومات التعليمية والتي تتكون من ثالث روابط إلكترونية ومنصتين للدعم شبكة الم
اإللكتروني، وبالتالي أكملت الصين بنجاح مشروع" التغطية الكاملة للمصادر التعليمية 
الرقمية لمواقع التدريس" والذي زود مواقع التدريس اإللكتروني في المناطق الريفية النائية 

أطلقت  2020حديثة ومصادر المناهج الوطنية، وفي عام أيًضا بمعدات التدريس ال
وزارة التعليم مشروًعا يهدف إلى بناء مكتبة غنية ومفتوحة لمصار التعليم األساسي 



 

لضمان الجودة الشاملة في التعليم، وقد تبنت شعار " المدارس مغلقة لكن التعلم مستمر"  
((Zhou,et al,2020 

 مميزات التجربة الصينية:     
 فير البرامج تو  إلىوفير بنية تحتية من أجهزة وشبكات لربط المدارس باإلضافة ت

 التعليمية للمقررات الدراسية المتنوعة. 
  ة منصت للدعم اإللكتروني، ومكتب إلىبناء شبكة معلوماتية تعليمية باإلضافة

 غنية بالمصادر الرقمية.  
 سلبيات التجربة الصينية:

 ذا النوع من التعليم.غياب الجانب اإلنساني في ه 
 .يحتاج الطالب والمعلم إلي امتالك مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة 
  المتعلم.صحة  علىالتعليم عن بعد له أثار سلبية   
 :أوجه االستفادة من التجربة الصينية في مصر 
 .اعتبار التعليم اإللكتروني عن بعد موازي للتعليم الحكومي ومتتم له 
  إعداد دورات تدريبية للمعلمين والطالب وأولياء األمور في استخدام المستحدثات

 التكنولوجية التعليمية.  
  االلكتروني:تجربة ماليزيا في التعليم 

م خطة تقنية 1996لقد وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة في عام 

، (Vision 2020) لهذه الخطةشاملة تجعل البالد في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز 

ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كل 

فصل دراسي من فصول المدارس. وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة )المتعلقة بالتعليم( 

ومع  .م1997م لو ال الهزة االقتصادية التي حلت بالبالد في عام 2000قبل حلول عام 

م أكثر من 1999ك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة اإلنترنت في ديسمبر ذل

. وتسمى المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في %45وفي الفصول الدراسية  ،90%

، وتهدف ماليزيا إلى تعميم (Smart Schools) "الفصول الدراسية " المدارس الذكية



 

البالد. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط  هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء

جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة والتي 

  .تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو
 مميزات التجربة الماليزية:     

 وربطه بالبحث العلمي االهتمام بالتعليم التكنولوجي.  
 - بة منصت للدعم اإللكتروني، ومكت إلىبناء شبكة معلوماتية تعليمية باإلضافة

 غنية بالمصادر الرقمية.  
 سلبيات التجربة الماليزية: 

  عدم اعطاء دور أساسي للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية في المجال
 التعليمي.

  للعلم والتكنولوجيا وفتح مجال المعرفة التقنية علىعلى الرغم من تشجيع ماليزيا 
   .مصراعيه أمام الطلبة إال أن الكثير منهم يفضلون دراسة اآلداب والفنون 

 أوجه االستفادة من التجربة الماليزية في مصر: 
  الحكومي.تسريع دمج التكنولوجيا في التعليم  
 يتعزيز التكامل بين التعليم المدرسي والتعليم المنزل  .  
  دعم تطوير أنشطة التعلم اإللكتروني على نطاق واسع، من خالل تنويع مصادر

 التدريس المناسبة للطلبة في جميع الصفوف
 خاتمة وتوصيات: 

  ديتمما سبق يتضح أن أزمة جائحة كورونا تعتبر تح
  ةمهارات التكنولوجياالهتمام باإلعداد التكنولوجي للمعلم وتمكينه من امتالك 

 مة والتعامل معها وتوظيفها في العملية التعليمية المتقد



 

 - تشكيل مجلس تنسيق بين الوزارات المختلفة بمشاركة المجتمع المحلي لوضع
 الالزمة لبناء البنية التحتية للتعلم اإللكتروني في جميع الخطط واالستراتيجيات

 المؤسسات التعليمية.
 - تخدام الدروس التفاعلية واستدريب المعلمين في جميع التخصصات على تصميم

 منصات التعلم االلكتروني.
  استراتيجيات التعليم االفتراضي وأدوات التعليم  علىتدريب المدارس والجامعات

 .األزمات والطوارئ  االلكتروني أوقات
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