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: 19يد جائحة كوف ِظلمنظومة التعلُّم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي في 

 الواقع والمأمول 

 ورقة علمية مقدمة إلى مجلة الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي   

 األستاذ الدكتور / عصام إدريس كمتور الحسن  

 أستاذ تكنولوجيا التعليم  

 لخرطوم جامعة ا –كلية التربية  

 

  :مستخلص

الق إلى إغوما يتطلبه من تباعد إجتماعي وجسدي  19 -فضى إنتشار جائحة كوفيد 

 عربي؛ منم الالجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في معظم أنحاء العالم وبضمنها العال

د م عن بعتعل  ال لتسليط مزيد من الضوء علىهنا تجئ هذه الورقة ذات الطبيعة النظرية التحليلية 

ذه ههة مواج في تحقيق التباعد الجسدي بمفهومه التفاعلي المعاصر كمنظومة ومدى إسهامه في

ا وسائط فيه من خالل توفير بيئة تفاعلية موزعة جغرافيًا تستخدم ؛الجائحة وتقليل العدوى بها

لحصول افي  لم بعيدًا عن األسلوب التقليدياإلتصال الرقمية لتوصيل المعلومة حيث يوجد المتع

ريس تستهدف الورقة الوصول إلى بعض الحلول الناجعة للتدمن جانب آخر  على المعلومات.

د عن بع توظيف أمثل لمنظومة التعل م جّراءهذه الجائحة  ِظلبمؤسسات التعليم العالي في 

موعة، في المج فرد بمفهومها التفاعلي في نقل أحداث التعليم من تعل م  كل المجموعة إلى تعل م كل

ته ستعداداا المن تكنولوجيا التعليم بضمان تعل م  كل طالب وفقً  ومن ثّم بلوغ الغاية النهائية

ن يأمل موالتي التي تعكس وجهة نظر الباحث  تضمنت الورقة بعض اإلستنتاجات وقدراته.

أدبيات  ب فيخاللها بأن يكون للتعل م عن بعد بمفهومه المعاصر وتوظيفه التفاعلي مكانًا أرح

لتعل م ا ةمنظوم ببعض التوصيات من أبرزها تبني استخدام ورقةالتعليم الجامعي. وقد ُختمت ال

ي فالب طالتفاعلي في التدريس بمؤسسات التعليم العالي لضمان تعل م كل  اعن بعد بمفهومه

 .   أمدها هذه الجائحة غير المعروفِظل في  الجامعيمنظومة التعليم 

  الكلمات الرئيسية:
 .، كورونا19جائحة كوفيد  ،مؤسسات التعليم العالي ،منظومة التعل م عن بعد
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 : مدخل

بمفهومه التفاعلي كصيغة علمية   Distance Learningالتعل م عن بعد يبرز مصطلح    

يدَ أن ت؛ بللتطوير وحل المشكالت، سيما  بعد إنتشار معطيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاال

ال يزال  العربية معاتفي المجت فالتعل م عن بعد  ؛تأثيره على عمليتي التعليم والتعل م لم تكن كبيرة

ت زال وال ،لة التطور التدريبي لمعطيات تكنولوجيا المعلوماتوفي مرحفي مراحله األولية 

 باتت ليهعذلك.  بالمراسلة وأخرى كإنتساب ولعل الواقع والممارسة تعززكتعل م النظرة إليه تارة 

اعلية تف ليميةئة تعفي كيفية إبتكار بيالحقيقية  امنظومة التعل م عن بعد بحاجة إلى معرفة بقدراته

ستخدام ( وهكذا تكمن قيمة إ2016بي مطالب المتعلمين )غاريسون؛ وأندرسون،من شأنها أن تل

 ،تإلحتياجاب واوسائط اإلتصال اإللكترونية في التعل م عن بعد في قدرتها على تلبية هذه المطال

والصفة  سرعةوال أقوى وأكثر انتشاراً  على التعليم العالي فاألثر اإللكتروني للتعل م عن بعد

علم اء الموما من شأنه أن يحسن من أداإللكتروني اإلفتراضية جميعها خاصة باستخدام الفضاء 

 جودلو  هو ترسيخ الفضاء اإللكتروني توظيفوالمتعلم ويمنحه الجودة العالمية. من هنا فإن 

 هذه ِظل ي فيالعالاإللكتروني، وعلى ذلك يتعين على مؤسسات التعليم  المتعلمين في بيئة الفضاء

 المعاصر نظوميالم بمعناهالتعل م عن بعد أن تسعى جاهدة لتوظيف بيئة فضاء  19 -جائحة كوفيد 

ة بها لخاصتنشئ مواقع إلكترونية تفاعلية خاصة بها تغذيها بالمعلومات ا وليس كمراسلة، وأن

ب لطالاة جيث يوجد الالزمة لتوصيل المعلوماإللكتروني  والتفاعل فضالً عن أدوات التواصل

   المتعلم.

صيغة منظومة التعل م عن بعد ك 19 - جائحة كوفيدِظل في ضوء ما سبق تبرز في 

ستخدم تغرافياً جعة موز تفاعلية تعليمية تعل مية إلى توفير بيئة يمتطورة تسمو بالتعل م اإللكترون

تالي لم؛ وبالال يُعوبالقدر الذي يدعم عملية تعل م المتعلم بأن تجعله يتعلم الرقمية  الوسائطفيها 

بحيث يمكن بلوغه  –وإن كنا ال نشعر به  –موجود حولنا في كل مكان وزمان تعل م توفير مجتمع 

 .وغيرها ( PADsوجهاز المساعدات الرقمية الشخصي ) النقال،بسهولة باستخدام أجهزة التعل م 
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عل م يم: من تالتعل نقلة نوعية جديدة في إطار تفريدثل التعل م عن بعد بمفهومه المنظومي وهكذا يم 

لم لكل متع كيفيتعل م تفاعلي ت وذلك بما يوفره من كل المجموعة إلى تعل م كل فرد في المجموعة

 في الوقت  والمكان المناسبين، وباستخدام المصادر المالئمة. 

 خلفية الورقة:

بأن التهديد  -إلى حد كبير -الوقت الذي يتفق فيه مسؤلو السلطات الصحية في العالم في   

فإن  جسديوال تتم محاربته على أفضل وجه بمراعاة ضوابط التباعد اإلجتماعي 19العام لكوفيد 

، ذاته ن الوباءمشرة اإلجراءات المتبعة في منظومة التعل م عن بعد والتعل م اإللكتروني ال تحد مبا

رى ي عليهولكن بشكل غير مباشر وذلك عن طريق الحد من التفاعالت الصفية وجًها لوجه؛ 

ائحة ج لظِ في  الباحث أن هناك ثمة فرصة مواتية للتعل م عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي

جًها لتقليدي ووإلغاء الطابع التعليمي ا والجسدي لتحقيق غاية التباعد االجتماعي 19 - كوفيد

 جه.لو

 أشارت من خالله إلى أن 2020صدر عن اليونسكو في أبريل المنصرم وفي تقرير 

رسها لقت مداقد أغدولة في افريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية  138هناك حوالي 

ر الذي يتطلب األممليار طالبًا.  1,37أثر على حوالي  مما، 19 - بسبب جائحة كوفيد وجامعاتها

ة ة تفاعلينظوممتطوير التعل م عن بعد بمؤسسات التعليم العالي من مفهومه التقليدي السائد إلى 

يث علم حيتم من خاللها نقل المعلومات من مصدرها إلى المت مصحوبة بمؤثرات سمعية وبصرية 

تطلب يما و ة الطارئةمكان وجوده.من هنا ووفقًا للضرورة التعليمية الملحة والمتطلبات الصحي

ينبغي أن  في العالم؛ 19 -يفرضها واقع إنتشار جائحة كوفيد  ذلك من تباعد إجتماعي وجسدي

يع لويات جمن أوالتعل م عن بعد بمفهومه التفاعلي المعاصر ميكون األخذ بالتعل م اإللكتروني و

كفت كثير عفكان أن Michael, (2020 وجًها لوجه؛ )التعليم  بدياًل عنمؤسسات التعليم العالي 

لتعل م اإلى  إلى التفكير في اللجوءمن الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بشكل عاجل 

بها أغل عن بعد كمنظومة تفاعلية، األمر الذي ربما وضع هذه المؤسسات تحت الضغط سيما وأن

هذا لستجابة بة لإلالتقنية المناسفي المجتمعات العربية تفتقر إلى التخطيط السليم والبني التحتية 

  .الطارئالوضع 
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 وتساؤالتها : الورقةهدف 

ز بالتركي ترونيسعى هذه الورقة وبصفة أساسية إلى إثارة النقاش حول قضايا التعل م اإللك

هم ها أن تسشأن على التعل م عن بعد بمفهومه التفاعلي باعتباره إحدى الخيارات الناجعة التي من

عة إلى ل المجموكفيما يلي نقل أحداث التعليم من حالة تعل م  19 -في مواجهة هذه جائحة كوفيد 

 ية:التال لةألسئاحالة تعل م كل فرد في المجموعة حيث يوجد. وعليه؛ فإن الورقة تروم لإلجابة عن 

 المعاصر للتعل م عن بعد؟ يما المفهوم المنظوم -1

 يجب مراعاتها في منظومة التعل م عن بعد ؟التي  السماتما  -2

ي ظل فلعالي االتي يقوم عليها التوظيف المنظومي التفاعلي للتعل م عن بعد ما الفلسفة  -3

 ؟19 –جائحة كوفيد 

لول حقديم تإلى أي مدى يمكن أن يسهم المفهوم المنظومي التفاعلي للتعل م عن بعد في  -4

 ؟19 - ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم العالي في ظل جائحة كوفيد

ف رقة سووإيجاد إجابات لما تم طرحه من تساؤالت؛ فإن الو وفي إطار السعي لمناقشةهذا 

 تتناول المحاور التالية:

 المفهوم المنظومي المعاصر للتعل م عن بعد -

 التي يجب مراعاتها في منظومة التعل م عن بعد السمات -

ل جائحة ظلي في العا للتعل م عن بعد التفاعليالمنظومي  التوظيفالفلسفة التي يقوم عليها  -

 19 -كوفيد 

في ظل  لعاليمنظومة التعل م عن بعد التفاعلية حلول ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم ا -

 19 -جائحة كوفيد 

 منهجية الورقة :

خالل  ات منسوف تتبع الورقة المنهجية الوصفية التحليلية؛ التي تقوم على جمع المعلوم

ارة ذات الصلة بالموضوع بالقدر الذي يتيح فرصة إلدمراجعة مما هو متاح من األدبيات 

 المعلومات وإستنتاج العالقات والمرئيات ىالتي تعكس وجهة نظر الباحث. 
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 المفهوم المنظومي المعاصر للتعلُّم عن بعد:

التي كتروني واإلل التعل م عن بعد من أكثر المصطلحات المستحدثة المرتبطة بالتعل م يُعتبر

( 2017يتس، )بة لوجيا التعليم التعل مي في الممارسة التربوية خالل العقود األخيرأفرزتها تكنو

ً في ظل جائحة كوفيدمجددًا وولعله يبرز  ل هذا والتي نعايشها خال 19 -بصورة أكثر وضوحا

م المعلومات تغيرات في األسلوب التنظيمي لعملية تقدي أفرزم كونه 2020النصف األول من العام 

ولعل في  سدي،ومدى الحاجة للتباعد الج حسبما تسمح به ظروف المتعلم ووفقًا لقدراته وإمكاناته

 الذي تقدم به المعلومات.  وجًها لوجه للتخلي عن النمط التقليديذلك دعوة صريحة 

ًرا مهًما في عملية التواصل والتفاعل التي تكنولوجيا اإلتصال تلعب دووعلى الرغم من   

تاج على نهم ركيزتحدث في التعل م عن بعد؛ بيدَ أنه ينبغي على المعلمين أن يظلوا مواظبين على ت

مل ، فالعواضراتالعملية التعليمية التعل مية وليس على تكنولوجيا اإلتصال وتقنيات توصيل المحا

متطلبات ين وم عن بعد هو التركيز على إحتياجات المتعلماألكثر تأثيًرا في تفعيل دور التعل  

سية في لدراامحتوى المنهج الذي يجب أن يتفاعل معه المتعلم. فالتصميمات التعليمية للمقررات 

ف اذ المشرألستالتعل م عن بعد تعتمد على إستقاللية المتعلم وحريته، والتفاعل بين المتعلم وا

إستخدام  فإن، تبعًا لذلك (2006)الحسن، تجيب لحاجات المتعلم وكيفية تصميم المقرر بحيث يس

المتعلم  حيث يكونا بالوسائط التعليمية اإللكترونية في التعل م عن بعد يجب أن يجعل التعليم تفاعليً 

 أكثر تفاعلية ومحوًرا للعملية التعليمية التعل مية. 

كمنظومة تفاعلية  التعل م عن بعدإلى النظر  أنه يتعين ؛الباحث يرىسبق في ضوء ما

فيها الوسائط التعليمية إلرسال المعلومات من المصدر للمتعلم  تُوظفوليس مجرد برامج مراسلة 

مشكلة المسافات البعيدة التي تفصل بين المعلم والمتعلم دون إحداث التفاعل  مواجهةوفي 

يا التعليم كنظرية وتطبيق في المطلوب. وعليه وفي إطار المفهوم الشامل المعاصر لتكنولوج

؛ بات يُنظر تصميم المصادر والعمليات وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقويمها من أجل التعل م

إلى التعل م عن بعد بمفهومه المنظومي بأنه موقف تعليمي تعل مي تلعب فيه تقنيات ووسائط 

بعد الجغرافي، بحيث يتيح فرص اإلتصال اإللكترونية دوًرا مهًما في التغلب على مشكلة ال

وال ينبغي النظر إليه كما هو شائع مجرد عملية تعليمية  التفاعل المشترك بين المعلم والمتعلم
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تستخدم فيها التقنية واألجهزة اإللكترونية لتقديم التعليم إلى المتعلمين المتباعدين جغرافيًا بغض 

 النظر عن التفاعل بينهما.

التعلُّم عن بعد بمفهومه المنظومي المعاصر بأنه تأسيًسا لما سبق يُعرف الباحث   

تم ( بحيث يلمعلمينفصل فيها المتعلم فيزيائيًا وجغرلفيًا عن المصدر )ا تعلُّمية منظومة تعليمية

تمادًا جد إعمصدرها إلى المتعلم حيث يتوا التعليم بطريقة تفاعلية من خالل نقل المعلومات من

عد بعليم عن نه تعلى وسائط اإلتصال اإللكترونية والتقنيات الرقمية على أن يُشار لدور المعلم بأ

 أنه شاع المصلح : التعل م عن بعد.  بيدَ ودور المتعلم تعل م عن بعد 

 من التعريف أعاله؛ يمكن الخروج بالمحصلة التالية عن منظومة التعل م عن بعد:  

 خطط لها بحسب خصائص الفئة المستهدفة، بما لديها منمنظومة مخطط ومصمم وم -

 وعمليات ومخرجات وتغذية مرتجعة.  مدخالت 

 بالوسائل اإللكترونية وشيكة المعلومات )اإلنترنت(. اارتباطه -

 لمبدأ تفريد التعليم والتعليم المستمر. ادعمه -

م المتعل تفاعل بينقوم علي التتعل مية بيئة تعليمية  اإللكترونية من القاعة الدراسية تجعل -

 ومصادر التعلم المختلفة وبينه وبين بقية المتعلمين.

 المتعلم وليس لتعليمه. تعل مليجعل من القاعة الدراسية مكاناً  -

 التي يجب مراعاتها في منظومة التعلُّم عن بعد: السمات

ن لمتعلم ميمكن ا بما - إن نجاح منظومة التعل م عن بعد بمفهومها التفاعلي في أداء دورها

ليدية إلى سية التقلدرااإلنتقال من البيئة التقليدية إلى البيئة اإللكترونية اإلفتراضية ومن القاعة ا

التي  مية التعل  ي عملفتفاعلية بين المتعاونيين  تعل ميةقاعة المناقشات من خالل توفير بيئة تعليمية 

وقف يت - هكة فيالخاصة ببناء المعرفة والمشارتركز في مجملها على العملية اإلجتماعية المعرفية 

 على مراعاة السمات التالية: 

 . اء والمعلمين: حيث يمكن أن يتفاعل المتعلم تزامنيًا مع الخبرInteractivity التفاعلية -

المعلومات في الحال أينما : حيث بإمكان المتعلم الحصول على Immediacyالفورية -

 كان.
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لمتعلمين التي يقوم بها االتعل م يتم تسجيل فعاليات  على أن:   Permanecyالثبات  -

 باستمرار وعليه ال يمكن فقدان أعمال المتعلمين إذا لم يتعمدوا التخلص منها.

لمراد ا: وهي التي تمكن المتعلم من الوصول إلى الموضوع   accessibiltyاإلتاحية  -

 من أي مكان بما يتناسب مع احتياجاته وقدراته.تعل مه 

 إمكانية حصول المتعلم على المعلومات هنا : يقصد بها  Adaptabilityالتكيف -

 درةناك ق. وإمكانية كذلك أن تكون هالصحيحة باألساليب المناسبة في الوقت الذي يناسبه

 .على تكيف موضوعات المحتوى مع إمكانيات مختلف األجهزة المحمولة 

 لم عم للمتعالتعل م عن بعد قادرة على تقديم د : بمعنى أن تكون منظومة Supportالدعم -

ة لمنطقاوفقأ لقدراته وسلوكه، وأن تكون كذلك قادرة على نقل التعليم إلكترونيًا ضمن 

 المحددة.

 عليها المفهوم المنظومي المعاصر للتعلُّم عن بعد:الفلسفة التي يقوم  

قوم عملية ي لتعل ماأن  مفاداهاالتعل م عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي على فلسفة يستند 

 حو تفريدنوعية نيمكن أن تمثل نقلة  التعل م عن بعدبها المتعلم ذاته، وفي ضوء ذلك فإن منظومة 

ذه علم في هكل فرد في المجموعة. فالمتتعل م كل المجموعة إلى تعل م التعليم الجامعي: من 

ة تبط ببيئة، وتروالتي تظهر وتنمو  تحت شروط معينالتعل م المنظومة  لديه القدرة الطبيعية على 

التفاعل سمح بيوما تشتمل عليه من أحداث، كما ترتبط بتصميم هذه البيئة وإدارتها بما التعل م 

ا يتيح ناسبه مميما  لم وما توفره من بدائل وخيارات تعليمية يجد المتعلم من بينهاالمباشر بين المتع

 ي.لكتروناإلالتعل م الذاتي، وهي مهارات البقاء في فضاء التعل م له فرصة اكتساب مهارات 

م لتعل  اقلة في ه النفي تعزيز تفريد التعليم الجامعي، وإحداث هذ التعل م عن بعدولكي تسهم منظومة  

 :راعاتهامإلى تعلم كل فرد في المجموعة( هناك ثمة إجراءات ينبغي  المجموعةكل تعل م من )

 Writing Behavioral Objectives: هداف السلوكية كتابة اال -
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 ة إجرائيةتمثل إحدى الجوانب المهمة من التعليم، ويتم تحديدها بدقة بحيث تُصاغ بصور     

ن تكون أتها أدائية تظهر السلوك النهائي الذي يتوقع أن يُظهره المتعلم، كما يراعى عند صياغ

 .والتحقققابلة للقياس والمالحظة 

 placementالتسكين   -

 ،لمقررة باده لمعرفة مدى توفير المتطلبات المتعلقيتم من خالله تشخيص حالة كل متعلم على ح

، لمتعلميندى ال التعل موقد يٌوجه المتعلم لدراسة وحدات من مقررات أخرى.وعليه تتعدد نقاط بدء 

ة وحدات دراسحيث ال يشترط أن يبدأ جميع المتعلمين في دراسة الوحدة مثالً، فقد يبدأ بعضهم ب

 صي.لتشخيبتخطي وحدة أو أكثر وفقاً لما يكشف عنه االختبار امتقدمة، وهكذا يسمح للمتعلم 

 Active Self-Pacingالخطو الذاتي النشط  -

ي نفس . وفعل مالت حيث يُتاح للمتعلم أن يتقدم بغية تحقيق أهداف كل وحدة وفقاً لسرعته الذاتية في

ة رورعني عدم ضمما  ي نتهي من دراسة جميع وحدات المقرر،الوقت ينبغي على المتعلم أن ي

ته اً لقدراتبع إنتهاء جميع المتعلمين من وحدة واحدة في وقت واحد؛ فاألمر يختلف من متعلم آلخر

 وحاجاته واستعداداته.

 Instructional Freedomالحرية التعليمية  -

ن على لتي يتعياتلك  التعل م؛المتباينة ومصادر  في البدائل والخيارات التعليمية تتمثل هذه الحرية  

د. كما بال قيو مصادرمن كافة الالتعل م المتعلم أن يختار من بينها ما يالئمه. وهكذا يصبح باإلمكان 

 تتمثل من جانب آخر في نوعية االختبارات ومواعيد التقديم لها 

  Flexibility Instructional Environmentالبيئة التعليمية المرنة  -

لم حيث ات كل متعمتوافقة مع احتياجات وقدرتعل مية بيئة تعليمية  التعل م عن بعد منظومة تشكل 

 يجد المتعلم كل ما يساعده للوصول إلى مستوى اإلتقان. 

جائحة  ي ظلفمنظومة التعلُّم عن بعد التفاعلية حلول ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم العالي 

 :19كوفيد 

 -في ظل جائحة كوفيد  بمؤسسات التعليم العالي م عن بعد التفاعليةإن توظيف منظومة التعل       

معرفة حاجات كل فئة من الطالب وعلى تصميم المواد التعليمية المناسبة لعله يتوقف على  19
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الستعدادات هذه الفئة والقادرة على إحداث أعلى درجة ممكنة من التعل م، فكلما كانت الدولة أكثر 

إدخال بعض التعديالت  فيإلى هذا النمط من التعليم مع المرونة الالزمة  تقدًما ذادت الحاجة

واإلضافات التي تعزز من دوره في مواجهة المشكالت التعليمية الطارئة. ففي الواليات المتحدة 

لمقابلة النمو  الجامعي عن بعدوالتعل م على سبيل المثال زاد خالل العقد األخير اإلهتمام بالتعليم 

المضطرد في عدد السكان، ومقابلة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي؛ األمر الذي شجع بعض 

عن بعد تستخدم فيها تقنية اإلنترنت لهذا التعل م الكليات والجامعات أن تقدم برامج متخصصة في 

لعمل بغية لم يقتصر األمر على ذلك بل شرعت بعض الجامعات األخرى في ا ، حيثالغرض

 &Elaineعن بعد لتسويق برامجها األكاديمية والتدريبية محليًا وعالميًا )التعل م ترسيخ توظيف 

Jeff,2011.   إستجابة مرنة  عن بعد بمعناه المنظومي التفاعليالتعل م  يسهم( وهكذا يمكن أن

بمؤسسات التعليم وسريعة قليلة التكاليف من شأنها أن تقدم ما يمكن من حلول ناجعة للتدريس 

  ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: .19 -العالي في ظل هذه ظل جائحة كوفيد 

زمان والمكان؛ حواجز ال 19 -بمثل ما اجتاح  وباء كوفيد  :تجاوز الحدود الزمانية والمكانيةأ/  

خرى ي األلتجتاح  هتجئ الدعوة لتوظيف منظومة التعل م عن بعد بمفهومها التفاعلي المعاصر 

ية فاعلتحواجز المكان والزمان عن طريق شبكات اإلنترنت وما تبعها من تطبيقات إلكترونية 

ررات تصميم المقوالذي يعتمد على  Black Boardمنها على سبيل المثال تطبيق بالك بورد  

لطالبمن ع ام الجامعية والواجبات واإلختبارات وتصحيحها إلكترونيًا فضاًل عن إالحية للتواصل

 Edmodoدو وكذلك منصة إدمو خالل بيئة تفاعلية وتطبيقات يتم تحميلها على الهواتف النقالة.

لمين أن توفر بيئة تفاعلية آمنة للطالب والمع شأنهاذائعة الصيت وهي منصة مجانية من 

 ومرللتواصل وتبادل المناقشات والمحتوى وتطبيقاته الرقمية، وهناك تطبيق قوقل كالس 

Google Classroom  وم وتطبيق زووالذي يسهل بدوره من التواصال بين المعلمين والطالب

Zoom .واسع اإلنتشار. وغيرها من التطبيقات التفاعلية 

تسهم  عاصرإن هذا التوجه ال شك أنه سيجعل منظومة التعل م عن بعد بمفهومها التفاعلي الم 

 بفاعلية في التدريس الجامعي عن بعد في ظل هذه الجائحة وذلك على النحو التالي:



 
 

 =20 = 

  2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) - (2)العدد  -الثامن المجلد 

 مجلة الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي
 أوراق عمل األساتذة

 ورقة عمل غير محكمة

ياجات الحت تأسيس نظام لتقل المعرفة له القدرة على اإلنتشار وتقديم المعلومات وفقًا -

 المتعلم.

 ت.تصاالاح على المعرفة والثقافة العالمية باستخدام تقنيات المعلومات واإلاإلننفت -

 إتاحية للطالب الستسقاء المعلومات من مصادر متعددة. -

لم ، وجعله في تفاعل مستمر مع المعللطالب الجامعيتطوير المشاركة اإليجابية  -

 والمشرف.

عل مية ية التالعملية التعليمتحديد الشروط الالزمة لضمان تعل م كل طالب، وجعل أهداف  -

 تصاغ بطريقة سلوكية. 

 ال فيتغيير دور األستاذ الجامعي من كونه مصدًرا وحيدًا للمعلومات إلى عنصر فع -

 تسهيل عملية التعل م ومرشدًا لطالبه.

 لم.إتاحية للطالب للتواصل فيما بينهم على شبكة اإلنترنت بإشراف وتخطيط المع -

تقديم لفاعلية التعل م عن بعد بمفهومه المنظومي المعاصر وسائط ت يستخدم تخفيض الكلفة:ب/    

ة داكما أن الزي المحاضرات الجامعية بمؤسسات التعليم العالي ِخدمةً ألعداد كبيرة من المتعلمين،

لكلفة يض افي أعداد الطالب ال يتطلب بالمقابل زيادة أعضاء هيئة التدريس مما يؤدي إلى تخف

 التعليمية. 

 عن بعد التعل معبر منظومة  يتم تقديمهاوالدروس التي والبرامج  المحاضراتمن هنا تعتبر 

ا تقدمه ريق مطذات كلفة مناسبة بالنسبة للطالب والمعلمين والمؤسسة التعليمية؛ فعن التفاعلية 

سة مؤسة للمن خدمات يمكن تخفيض كبفة السفر وكلفة المراجع والكتب، كما أن الكلفة التشغيلي

الب نظًرا إلنخفاض كلفة الصيانة والتسهيالت المادية، حيث أن طالتعليمية سوف تنخفض 

اموا ة ما دقاعات دراسي خدماتعن بعد إذا ما أُحسن توظيفها ال يحتاجون إلى التعل م منظومة 

  مايمتلكون أجهزة حواسيب موصلة بشبكة اإلنترنت. 

التعل م عن بعد بمفهومه المنظومي ينبغي أن ال يقتصر  تلبية إحتياحات جميع المتعلمين: ج/  

والذي توفره الجامعات على التخصصات النظرية كما يعتقد البعض وكما هو الحال في مؤسسات 
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التعل م عن بعد التقليدية، غير أنه بالمقابل يهتم كذلك بالتخصصات األخرى طبيعية كانت أو 

قع وتكامل قدرة على المحاكاة وتمثيل الوايوفره من  وما التفاعلية التي تصاحبه ِظلصحية في 

من جاتب آخر فإن نجاح التعل م عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي  الصورة والصوت والحركة.

في تعليم أي فئة؛ لعله يتوقف على معرفة حاجاتها وعلى بناء نظام تعليمي يستجيب لهذه 

فضال عما يترتب ة المالئمة الستعدادات هذه الفئة.وبناء المواد التعليميالحاجات، وعلى تصميم 

عن ذلك من تهيئة مناسبة للمتعلم لإلستفادة من الوسائط المتعددة المتنوعة في فهم محتوى المادة 

 واستخدامها أكثر من مرة.  ومشاهدتها الدراسية مع إمكانية عرضها

 لظِ تفاعلي عن بعد بمفهومه المنظومي ال التعل متوظيف  مدى جودة  عمموًما يمكن القول بأن 

 ي يمكن إيجازهايتوقف على توافر عوامل عديدة في جوانبه المتعددة والت 19 - جائحة كوفيد 

 فيما يلي:

بين ينه ومدى مساعدة المحتوى التعليمي المقدم للمتعلم في تحقيق التفاعل المطلوب ب -

 .المعلم بما يعوض اإلتصال المياشر المفقود بينهما

تكامل اة الإستثمار اإلمكانات الخاصة لكل مادة علمية ومراعاة حدودها، وبالتالي مراع -

 بين المواد مجتمعة.

 محتوىل ن خالمالتعل م توفير الدعم الكافي للمتعلم بأن يكون إيجابيًا نشًطا طوال فترة  -

لتي اليات افعالذاتي وغيرها من األنشطة والالتقويم وما يتضمنه من أسئلة المادة العلمية 

 ينبغي أن يقوم بها المتعلم.

 : اإلستنتاجات

عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي في التدريس بمؤسسات للتعل م إن التوظيف األمثل   -

تسبقه تحوالت تنظيمية؛ يبرز من بينها لم التعليم العالي لن يتحقق من وجهة نظر الباجث ما 

وجعل اإلجراءات والوسائل والمواد  التعل متهيئة البني التحتية وربط الممارسة التربوية بعملية 

التعليمية ترتبط بعملية التعلم؛ فالتقنيات المستخدمة ال تغير من الجامعات والتدريس بها، بل 

م هذه التقنيات بصورة فعالة، األمر الذي يؤكد ينبغي لهذه الجامعات أن تسعى جاهدة الستخدا
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عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي في ضرورة تهيئة البيئة المالئمة لتوظيف أمثل للتعل م 

ال تألوا جهدا في التعليم الجامعي بمؤسسات التعليم العالي العربية وما يتبعها من إدارة فاعلة 

عن بعد في هكذا ظروف وغيرها من الظروف الطارئة التعل م تهيئة الجامعات لتوظيف 

مستقباًل؛ حيث ال تزال المناقشات جارية في العديد من أروقة التعليم العالي ومؤسساته حول 

 . 19 -التعلم عن بعد بمفهومه التفاعلي المعاصر حتى ما بعد جائحة كوفيد ضرورة 

ليم سات التعصر في التدريس بمؤسعن بعد بمفهومها المعاالتعل م منظومة  م إن مدى إسها -

اني؛ ذلك أن لعله يرتبط بالعامل اإلنس 19العالي كإحدى الحلول الناجعة في ظل جائحة كوفيد 

 م تستجبلا ما جميع المعالجات النظمية المتعلقة بحل مشكلة التدريس الجامعي قد ال تعني شيئً 

 ون مراعاةالمنظومي التفاعلي دعن بعد بمعناه  التعل م لمطالب الوعي اإلنساني، فتوظيف 

 ر قدراتستثماالعامل اإلنساني قد تتبعه نتائج خارج إطار التفاعل اإلنساني فتقل بذلك فرص إ

 في التعليم الجامعي من أستاذ، طالب، إداري ..إلخ.األطراف اإلنسانية 

كبيرة غيرات تالمستجد في جميع أنحاء العالم؛ قد أفضى إلى  19 -إن تفشي جائحة كوفيد  -

 أشار كما يمثلذلك أصبح التعليم وجًها لوجه  وجّراء ،والتنظيم في التفاعل اإلجتماعي

Salovey (2020)   عليم وبالطبع لم يكن قطاع الت ،تهديدًا يجب حماية المجتمعات منه

ظومي المن اهعن بعد بمفهومالتعل م الجامعي بمعزل عن ذلك من هنا فال غرو أن تبرز منظومة 

 -جائحة ذه الهي كتدبير آمن مقترح لحماية المجتمعات وتجديد للتعليم التقليدي في ظل التفاعل

سريعة ت نموه مستمرة مستقباًل بسبب مرونته واستجابته الألن إحتماال -)وليس بدياًل عنه( 

 إلحتياجات األفراد والمجتمعات ومتطلبات العصر.  

 :التوصيات

 الورقة؛ فإنه يمكن التقدم بالتوصيات التالية:إستنادًا لما تم إثارته في هذه 

الي في ليم الععن بعد بمفهومها التفاعلي في التدريس بمؤسسات التعالتعل م تبني منظومة  -1

م الشامل المعاصر غير المغروف أمدها وفق أسس ومبادئ المفهو19 -جائحة كوفيد  ِظل

 عليم الجامعي.كل طالب في منظومة التتعل م لتكنولوجيا التعليم لضمان 
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 مفهومهابعن بعد التعل م إجراء دراسات شبه تجريبية للتعريف أكثر بمنظومة منظومة   -2

يما الي سوأثرها على التحصيل الدراسي ومدى إسهامها في حل مشكالت التعليم الع التفاعلي

 فيما يلي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.

لقدرات ناء اباإلستفادة من دعم المنظمات اإلقليمية والدولية في المساعدة الموجهة نحو  -3

ي ظيفها فغية توعن بعد بالتعل م الوطنية في الجامعات العربية في نقل التقنية وتعزيز منظومة 

 التدريس الجامعي جنبًا إلى جنب مع التعليم التقليدي.
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Abstract  

The spread of the Covid -19 pandemic and the social and physical distancing it 

requires has led to the closure of universities and other institutions of higher education 

in most parts of the world, including the Arab World; Hence, this paper of the 

analytical and theoretical nature comes to shed more light on distance learning in its 

contemporary interactive concept as a systematic and the extent of its contribution to 

achieve physical distancing in facing this pandemic and reducing infection by 

providing an interactive geographically distributed environment in which digital 

communication media are used to communicate the information where there is the 

learner, is far away from the traditional method of obtaining information. On the other 

hand, the paper aims to reach some effective solutions for teaching in higher 

education institutions in the light of this pandemic due to the optimal use of the 

distance learning systematic in its interactive concept in transferring the instruction  

events from the learning of the whole group to the learning of each individual in the 

group, and then reaching the final objectives of instruction  technology by ensuring 

that each student learns according to his preparations and capabilities.The paper 

included some conclusions that reflect the researcher's point of view and hopes that 

distance learning in its contemporary concept and its interactive using will have a 

wide place in the literature of university education. The paper was concluded with 

some recommendations, the most important is adopting the use of the distance 

learning systematic in its interactive concept in teaching in higher education 

institutions to ensure that every student in the university education systematic learns 

under this pandemic that which duration is unknown. 

 

Keywords: Distance Learning Systematic; Covid -19 pandemic; Higher Education 

Institutions. 
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