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مستخلص :قررت مجيع الدول تعليق الدراسة يف املدارس واجلامعات للحفاظ عىل سالمة املواطنني،
بسبب االنتشار الرسيع جلائحة «كورونا» أو "كوفيد  ،"19الذي عطل احلياة وشل مجيع التحركات،
واجتهت الدول اىل مواصلة العملية التعليمية عن ُبعد من خالل املنصات التعليمية االلكرتونية ،وبعد
أن كانت بعض املؤسسات التعليمية تنظر إىل التعليم اإللكرتوين كمعينات للتعليم ،وأنه جمرد ترف،
أصبح اليوم رضورة ملحة ،وتتناول الورقة احلالية واقع التعليم االلكرتوين يف املؤسسات التعليمية
املرصية وقت أزمة جائحة كورونا الذي خيربنا برضورة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمؤسسات
التعليمية وأمهية تطوير وتأهيل وتنمية القدرات املهنية والتكنولوجية للمعلمني ،وتوعية أولياء االمور
بأمهية توفري التعليم البديل يف املنازل وأساليب تقديم الدعم ألبنائهم ،كام تستعرض الورقة عدد من
الدراسات العربية واالجنبية التي أكدت عىل أن التعلم اإللكرتوين يساعد حتسني املستوى التعليمي
للطالب ،وحتقيق نواتج التعلم املنشودة من خالل بناء بيئة تعليمية تفاعلية باستخدام أدوات التعليم
االلكرتوين مثل (منصة إدمودو ( ،)Edmodoالفصول االفرتاضية عىل موقع  ،Blackboardبرنامج
جسور) التي تشجع عىل التعلم الذايت ،وتساعد عىل تبادل اخلربات واألفكار بني املتعلمني وحترص عىل
تنمية التفكري االبداعي واملستقبيل لدي الطالب ،وتم استعراض خربات بعض الدول االجنبية يف
التعليم االلكرتوين وسبل االستفادة منها يف التعليم املرصي ،وتوصلت الورقة اىل جمموعة من
التوصيات منها؛ االهتامم باإلعداد التكنولوجي للمعلم ومتكينه من امتالك مهارات التكنولوجية
املتقدمة والتعامل معها والقدرة عىل توظيف احلاسوب يف املجاالت التعليمية التعلمية ،االستفادة من
جتارب الدول املتقدمة يف جمال برجمة املناهج الدراسية بشكل تفاعيل ،واألخذ بام يناسب األنظمة
التعليمية املرصية.
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Abstract: All countries decided to suspend their studies in schools and universities to
keep citizens safe, because of the rapid spread of the "Corona" or "Covid 19" pandemic,
which disrupted life and cripple all movements, The countries have been looking to
continue the distance learning process through electronic learning platforms, and some
educational institutions have been looking at e-learning as aids to education, and that it
is a luxury, it is now an urgent necessity, The current paper addresses the reality of elearning in Egyptian educational institutions at the time of the Corona pandemic crisis,
which tells us the need to develop the infrastructure and technology of educational
institutions and the importance of developing, qualifying and developing teachers'
professional and technological capabilities , Parents are aware of the importance of
providing alternative education in homes and ways of providing support to their
children, and the paper reviews a number of Arab and foreign studies that have
emphasized that e-learning helps improve the level of education of students, Achieve
the desired learning outcomes by building an interactive learning environment using elearning tools (Edmodo, virtual classrooms on Blackboard, bridges) that encourage
self-learning, help exchange experiences and ideas among learners, and ensure that
students develop creative and future thinking,

The experiences of some foreign

countries in e-education and ways to benefit from it in Egyptian education were
reviewed and the paper reached a set of recommendations; The study of the
technological development of the teacher, enabling him to acquire and deal with
advanced technological skills and the ability to employ computers in the educational
fields, to take advantage of the advanced countries' experiences in the field of
interactive curriculum programming and to take measures appropriate to the Egyptian
educational systems.
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مقدمة:
يعترب التعليم االليكرتوين ثورة حديثة يف أساليب وتقنيات التعليم والتي تسخر أحدث ما
تتوصل إليه التقنية من أجهزة وبرامج يف العملية التعليمية ،بدا من استخدام وسائل العرض
االليكرتونية إللقاء الدروس يف الفصول التقليدية ،وانتهاء بإنشاء الفصول االفرتاضية والبيئات
التفاعلية املختلفة والتي أثبت يف معظمها فاعليتها يف التعليم.
وتأيت منصات التعليم االلكرتونية يف مقدمة تقنيات اجليل الثاين من الويب التي تشهد إقباال
متزايدا عىل توظيفها من قبل املعنيني بالعملية التعليمية يف الوقت احلايل بسبب االنتشار الرسيع جلائحة
«كورونا» أو "كوفيد  ،"19الذي عطل احلياة وشل مجيع التحركات ،وقررت مجيع الدول تعليق
الدراسة يف املدارس واجلامعات للحفاظ عىل سالمة املواطنني ،ووفق البيان الصادر عن منظمة
اليونيسكو “فإن األزمة تؤثر اآلن عىل ما يقارب 363مليون طالب يف مجيع أنحاء العامل ،من مرحلة ما
قبل االبتدائي إىل التعليم العايل ،بامقي ذلك  57,8مليون طالب يف التعليم اجلامعي ،واجتهت الدول اىل
مواصلة العملية التعليمية عن ُبعد من خالل املنصات التعليمية االلكرتونية ووجد الطالب أنفسهم
فجأة يف أكثر من  102دولة جمربين عىل التعلم يف املنزل بواسطة التقنيات احلديثة ،وبعد أن كانت
املؤسسات التعليمية تنظر إىل التعليم اإللكرتوين كمعينات للتعليم ،وأنه جمرد ترف ،أصبح اليوم
رضورة ،ووسيلة لتمكني ماليني الطالب من التعلم ؛ بعد أن فقدوا فرصة الذهاب إىل املؤسسات
التعليمية ،ويبدو أن أزمة جائحة كورونا مستمرة وال يلوح يف االفق عودة الطالب اىل املؤسسات
التعليمية قريبا ،وأعلنت العديد من اجلامعات يف الواليات املتحدة أن الفصل اخلريفي هلذا العام
سيكون أيضا عن ُبعد وهناك آالف اجلامعات واملعاهد األخرى حول العامل التي تدرس إمكانية استمرار
التعليم اإللكرتوين خالل العام الدرايس املقبل أو عىل األقل خالل النصف األول منه،،ويف مرص،
قررت وزاريت الرتبية والتعليم والتعليم العايل إطالق منصات دراسية جتمع الطالب باملعلمني ،ويلتحق
هبا الطالب عن طريق كود رقمي ختصصه له الوزارة ليسمح له باالنضامم لتلك املنصات وتلقي
الدروس ،من أجل استمرار العملية التعليمية وعدم تأثرها باألزمة.
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وانطالقا مما تقدمُ ،يطرح السؤال الرئيس التايل:
هل ترسم أزمة جائحة كورونا مستقبل التعليم يف مرص؟
ويتفرع من هذا السؤال االسئلة التالية:


ما واقع التعليم االلكرتوين يف املؤسسات التعليمية املرصية وقت أزمة جائحة كورونا؟



ما دور التعلم اإللكرتوين يف حتسني املستوى التعليمي للطالب؟



كيف يمكن بناء بيئة تعليمية تفاعلية باستخدام أدوات التعليم االلكرتوين حتقق نواتج التعلم
املنشودة من املناهج الدراسية؟



ما خربات بعض الدول االجنبية يف التعليم االلكرتوين وسبل االستفادة منها يف التعليم
املرصي؟

ولإلجابة عن االسئلة السابقة يسري الطرح يف هذه الورقة عرب املحاور التالية:
أوالً واقع التعليم االلكرتوين يف املؤسسات التعليمية املرصية وقت أزمة جائحة كورونا:
تعتمد برامج التعليم اإللكرتوين يف الكثري من اجلامعات واملؤسسات التعليمية العربية؛ عىل
نقل املحتوى إلكرتونيا للمتعلمني حماكني بذلك التعليم التقليدي السائد
مما جعل بعض املهتمني بتطوير العملية التعليمية حيكمون عىل التعليم اإللكرتوين وجودته
بمقارنته بالتعليم التقليدي ،هل حقق ذات املستوى أم ال؟ دون أن ينتبهوا إىل أن مستوى التعليم
التقليدي منخفض باملقارنة بالدول املتقدمة ،وال يناسب االجيال احلالية ،وينظر املراقبون إىل نسبة لقاء
املعلم باملتعلم أو تأثري تقنية معينة عىل حتصيل الطالب ،هل متاثل ما هو عليه احلال يف التعليم التقليدي؟
دون أن يتعمقوا أكثر يف توفري تعليم خمتلف عرب استغالل ما يتوفر من تقنيات؛ فاملعلومات التي يقدمها
املعلم للمتعلمني ويطلب منهم أن يعيدوا تكرارها ،هي يف األساس متوفرة وبغزارة عىل شبكة
اإلنرتنت ،ويمكن للمتعلمني احلصول عليها بسهولة حتى عرب أجهزهتم املتنقلة( .اهلياجنة)2009 ،
وهلذا يري البعض انا التعليم االلكرتوين جمرد ترف باهظ التكاليف وال يضيف للعملية
التعليمية أي فائدة ألنه جمرد تكرار للتعليم التقليدي ولكن بطريقة حديثة
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عن طريق تزويد بعض الفصول الدراسية بتقنية السبورة الذكية ،وتوزيع أجهزة احلاسبات
املحمولة “التابلت” عىل الطالب ،الذى حتول لبديل شكيل للكتاب املدريس ،وتم نسخ املناهج نفسها
عىل اجلهاز أي أننا استبدلنا الكتاب بشاشة ،ومل يتم تطوير حمتوى املناهج ،وال توجد بنية تكنولوجية
تدعم تطبيق التعليم االلكرتوين ،باإلضافة إىل زيادة أعداد األمية اإللكرتونية ،حيث حيتاج التعليم عن
ُبعد إىل وجود معرفة أساسية باحلواسب اآللية واإلنرتنت ،فالعديد من التالميذ يف االرس الفقرية ال
يمتلكون اهلواتف الذكية يف املنزل فضال عن صعوبة اتصاهلم باإلنرتنت ،باإلضافة اىل نقص املهارات
التكنولوجية عند معظم املعلمني وعدم قدرهتم عىل استخدام املنصات االلكرتونية ،وعىل اجلانب االخر
أثبتت قنوات التلفزيون التعليمية فاعليتها يف ظل أزمة جائحة كورونا ،ألهنا تصل للجميع بدون تكلفة،
وجهد فهي موجودة يف كل منزل به جهاز تليفزيون ودش فقط وال حتتاج االتصال بشبكة االنرتنت،
وقد أثبتت االزمة احلالية عدم استعداد مناهجنا ومنظومة التعليم ككل للتعلم اإللكرتوين بكافة صوره
وأشكاله ،فواقع التعليم املرصي خيربنا برضورة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمؤسسات
التعليمية وأمهية تطوير وتأهيل وتنمية القدرات املهنية والتكنولوجية للمعلمني ،وتوعية أولياء االمور
بأمهية توفري التعليم البديل يف املنازل وأساليب تقديم الدعم ألبنائهم.
املحور الثاين :دور التعلم اإللكرتوين يف حتسني املستوى التعليمي للطالب:
كشفت العديد من الدراسات عىل املستوى املحىل واالقليمي والعاملي عن نجاح استخدام
التعليم االلكرتوين يف حتسني املستوى التعليمي للطالب فعىل سبيل املثال دراسة (بدير:)2014،
التي استهدفت الكشف عن فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع االفرتايض القائم عىل التعلم
الذايت يف تدريس العلوم عىل التحصيل املعريف وتنمية التفكري البرصي واالجتاه نحو مادة العلوم لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي حيث أوصت الباحثة برضورة استخدام تكنولوجيا الواقع االفرتايض
يف تعليم وتعلم العلوم لتحسني مستوى التحصيل املعريف لدى التالميذ وتنمية التفكري البرصي واالجتاه
اإلجيايب نحو مادة العلوم لدهيم.
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دراسة (خليف 2011،م) واستهدف تقييم جتربة استخدام الفصول االفرتاضية يف التعليم
وخاصة لطلبة الثانوية العامة يف فلسطني لتقديم الدروس املبارشة عرب االنرتنت وتكونت العينة من
( )100طالب وطالبة وكان من أهم نتائج البحث استفادة الطلبة من الدروس املبارشة املقدمة عرب
الفصول االفرتاضية وإقبال املعلمني عىل استخدامها .وأشارت الدراسة إىل أن استخدام الفصول
االفرتاضية يؤدى إىل ارتفاع التحصيل العلمي لدى الطالب وتزيد من استيعاب الطالب للدروس
وتزيد من محاسهم الكتساب مهارات علمية ومعرفية وتقلل من االعتامد عىل الدروس اخلصوصية
والكتب املساعدة.
دراسة (بدر:)2010،
استهدفت هذه الدراسة قياس أثر استخدام الفصول الدراسية االفرتاضية عىل التحصيل
الدرايس للمتعلمني بدال من الفصول الدراسية التقليدية ،واشتملت عينه الدراسة عىل ( )20طالب من
طالب قسم تكنولوجيا التعليم وتوصلت نتائج هذه الدراسة إىل أن استخدام الفصول االفرتاضية يف
التعليم يعمل عىل تنمية حتصيل الطالب بدل من الفصول الدراسية التقليدية وأن الطالب لدهيم قابلية
وقدره كافيه الستعامل التكنولوجيا والتفاعل معها وإحساسهم بالثقة واملسؤولية جتاهها.
دراسة (جرب:)2007 ،
هدفت إىل استقصاء أثر استخدام احلاسوب عىل حتصيل طلبة الصف السابع األسايس يف
الرياضيات .مقارنة بالطريقة التقليدية ،ومعرفة اجتاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية وبلغ
حجم العينة ( )94طالبا وطالبة وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة  0.05بني متوسطي درجات حتصيل طالب املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس
البعدي لصالح املجموعة التجريبية.
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ومن الدراسات االجنبية:
دراسة ))Florence, & Michele 2014
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أسباب استخدام املعلمني باملرحلة الثانوية للفصول
االفرتاضية كبديل عن الفصول التقليدية ،وكانت النتائج تشري إىل متيز الفصول االفرتاضية يف أهنا تعزز
بيئة التعلم والتفاعل بني املتعلمني وتراعى الرتكيبة السكانية للمعلمني والطالب.
دراسة ()Beth,2013
وهي عبارة عن دراسة حالة عن مدى إمكانية استخدام الفصول االفرتاضية املتزامنة يف
التدريس بجامعة جنوب رشق الواليات املتحدة وتكونت عينة البحث من ( )23حمارض باجلامعة حيث
وفرت دراسة احلالة معلومات عن أمهية تبنى استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس ورضورة تبنى
استخدامها.
دراسة ()Michele& Florence,2010
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة تصورات  57طالب من طالب املرحلة الثانوية املستخدمني
للفصول االفرتاضية يف تعلمهم حول خصائص ومميزات هذه الفصول ،حيث أشارت النتائج إىل
التفاعل االجيايب للطالب املستخدمني هذه الفصول مع معلميهم وباقي زمالئهم وأشاروا إىل زيادة
مشاركتهم يف عملية تعلمهم والقدرة عىل تقييم أنفسهم بشكل أكرب.
دراسة ()Bodie,2009
هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف مدى تفاعل املعلم مع املتعلمني يف العملية التعليمية يف
الفصل االفرتايض ونتائج املتعلمني باجلامعة تكونت عينة الدراسة من ( )500طالب يف مادة علم
النفس وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى عايل من التفاعلية واالرتباط بني سلوكيات املعلم
وبني الوسيلة التعليمية والتي أسهمت يف زيادة رضا املتعلمني.
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دراسة ()Lisa,2009 & Wendy
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن توافر التعاون والتفاعل بني طالب اجلامعة من خالل
تعلمهم باستخدام الفصول االفرتاضية يف جامعة أثينا ،وأظهرت النتائج وجود تعاون بني املتعلمني
املستخدمني للفصول االفرتاضية ونمى لدهيم القدرة عىل إنشاء مشاريع عمل مجاعية فيام بينهم لتعزيز
عملية تعلمهم.
دراسة()Naiper&waters,2001
هدفت هذه الدراسة إىل اكتشاف مدى فاعلية ما خاضوه الطالب من جتارب تعاونية تفاعلية
يف الفصول االفرتاضية ومقارنتها بام يف الفصول التقليدية بجامعة هاواي ومعرفة مدى تقبل املتعلمني
باستخدام تقنية الفصول االفرتاضية واشتملت عينة الدراسة عىل ( )24طالب ،وتوصلت نتائج
الدراسة إىل أن الفصول االفرتاضية هي أحد الوسائل الفعالة لتحسني أداء املتعلم وأهنا وسيلة تساعد
يف توفري الوقت واستخدامها يف أي زمان ومكان وبأقل تكلفة.
دراسة()Khalili&petei,2000
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري الفصول االفرتاضية عىل العملية التعليمية التقليدية
وحتسينها وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالب وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن استخدام الفصول
االفرتاضية تودي إىل تطور مذهل ورسيع يف العملية التعليمية وحتسنها وتؤثر إجيابا يف طريقة أداء املعلم
والطالب.
أثبتت الدراسات السابق ذكرها قدرة التعليم االلكرتوين عىل حتسني عملية التعلم وحتسني أداء
الطالب واملعلم يف نفس الوقت ،وزيادة التفاعل بني الطالب وبعضهم البعض وتفاعلهم مع املادة
الدراسية ،إذ يعترب الكمبيوتر معلام صبورا حيث الطالب عيل التفكري التوليدي وينمي لديه الطموح
وحب االستطالع.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.7
315
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /فايزة أمحد احلسيني جماهد
املجلد ( )3العدد (2020 )4م

املحور الثالث :كيفية بناء بيئة تعليمية تفاعلية باستخدام أدوات التعليم االلكرتوين حتقق نواتج التعلم
املنشودة من املناهج الدراسية:
أصبح التعليم االلكرتوين من االساليب الرئيسة التي جلأت اليها الدول يف التعليم ملواجهة
تداعيات جائحة كورونا ،وعىل الرغم من العوائد اإلجيابية املتعددة التي حيققها التعليم االلكرتوين
ملواجهة تلك األزمة ولكن ينبغي اال تنحرص تلك الربامج باملحاكاة للتعليم التقليدي ،الذي يركز عىل
اكساب املعلومات وختزينها يف عقول الطالب فقط ،بل البد من توظيف التعليم االلكرتوين بعد أزمة
كورونا يف تزويد الطالب باملعارف الوظيفية التي تساعدهم عىل املامرسة االحرتافية يف حياهتم العملية
بعد انتهاء املقرر الدرايس.
ولتحقيق ذلك البد أن تكون البيئة التعليمية بيئة تشاركية مرنة تشجع عىل التعلم الذايت
وتشجيع الطالب عىل البحث عن املعلومات بنفسه واكتساب املهارات وحده دون االعتامد عىل معلم
أو مدرسة ،وجيعله قادر عىل حتديد أهدافه وتوظيف أدوات التعلم واملصادر املتاحة إلنجازها بكفاءة.
ويف نفس الوقت ينبغي ان تساعد بيئة التعلم االلكرتونية ،عىل تبادل اخلربات واألفكار بني املتعلمني
وحترص عىل تنمية التفكري االبداعي واملستقبيل من خالل النقاش والتحليل واسترشاف املستقبل ،عىل
أن تكون املامرسة عنرصا أساسيا يف ذلك فتحاكي املهارات املطلوبة يف سوق العمل وانعكست هذه
النظرة عىل تعريف بيئة التعليم االلكرتوين املنشودة.
ويعرف (زيتون )160 :2005 ،التعليم االلكرتوين بأنه بيئة تعليم وتعلم تفاعلية عن ُبعد تقع
عىل شبكة االنرتنت ،وحتاكي هذه البيئة الصف الفيزيقي املعتاد ،من حيث عنارصه وما حيدث فيه من
تفاعالت صفية وما يستخدمه املعلم من اسرتاتيجيات تدريسية من أجل تعليم وتعلم مقرر درايس
معني ،وتوظف يف هذه البيئة أدوات التعلم االليكرتوين كالربيد االلكرتوين ،جمموعات النقاش ،الشبكة
النسيجية ،جمموعات النقاش ،نقل امللفات ،اللوح األبيض التشاركي.
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وتعرفه (اجلرف )198 :2001 ،بأنه جمموعة من األنشطة التي تشبه أنشطة الفصول التقليدية
يقوم هبا املعلم والطالب تفصل بينهم حواجز مكانية ،ولكنهم يعملون معا يف الوقت نفسه بغض النظر
عن مكان تواجدهم ،حيث يتفاعل الطالب واملعلم مع بعضهم البعض عن طريق احلوار عرب االنرتنت.
وجلأت الدول يف ظل جائحة كورونا اىل استخدام تطبيقات إدارة التعليم االلكرتوين
(Learning Management Systems (LMSعىل نطاق واسع يف اجلامعات واملدارس لألغراض
التدريبية والتعليمية اإللكرتونية ومنها املنصات التعليمية مثل:
أ)

منصة إدمودو ( ،)Edmodoويطلق عليها الفيس بوك التعليمي ومتثل بيئة تعليمية آمنة وسهلة
االستخدام تساعد عىل التفاعل بني الطالب واملعلمني يف بيئة تعليمية افرتاضية تسهل عملية
التعلم ،ومتكن أولياء األمور من متابعة املستوى التحصييل ألبنائهم.

يستخدم املنصة يف الوقت احلايل أكثر من  47مليون عضو من املعلمني والطالب ومديري املدارس
وأولياء األمور .وهي بذلك تستحق لقب أول وأكرب شبكة تعليم اجتامعي بالعامل.
مميزات استخدام املنصة التعليمية اإللكرتونية( )Edmodoيف العملية التعليمية:
-

سهلة االستخدام؛ ألن الواجهة تشبه الفيسبوك ،لذا فهي سهلة ومألوفة للطالب.

-

تساعد يف حل مشكلة الدروس اخلصوصية ألهنا توفر مكتبة رقمية حتتوي عىل مصادر التعلم
للمحتوى العلمي ومشاركة املحتوى يف شكل ملفات او روابط؛ وبالتايل سهولة الوصول إىل
املادة العلمية.

-

شبكة تعليم جمانية للمعلمني والطالب وأولياء االمور.

-

إمكانية حتميلها عىل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

-

جتمع  edmodoبني مزايا شبكة الفيس بوك ونظام بالك بورد إلدارة التعلم  ،LMSوتستخدم
فيها تقنية الويب  2.0وتعتمد عىل املقررات االلكرتونية التفاعلية التي تراعي الفروق الفردية
وتستخدم التعليم املتاميز ،كام تسمح بإجراء املناقشات اجلامعية وإرسال الرسائل وتبادل
امللفات بني املعلمني والطالب.
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-

توفر للمعلم إمكانية إنشاء فصول افرتاضية للطالب ،وإنشاء العديد من املجموعات يف
املنصة اإللكرتونية.

-

نظرا ألهنا شبكة تعليمية فتتيح العديد من اخلدمات التعليمية مثل (إنشاء االختبارات
اإللكرتونية بسهولة ،نظام رصد الدرجات ،وأيضا أرشيفية للرسائل واالحتفاظ هبا كلها،
واستخدام تطبيقات وبرامج تعليمية ومواقع خمتلفة ،متكن املعلم إرسال رسالة نصية()SMS
للتنبيهات ورسائل مرفقة مع ملف أو رابط وختزين ومشاركة املحتوى يف شكل ملف أو
رابط)

-

توفري التغذية الراجعة للطالب من خالل الرد عىل الطالب وأيضا رصد الدرجات
للمجموعة بأكملها أو ملجموعة صغرية أو لكل طالب بشكل فردي ومناقشتها .وتساعد
املعلم عىل متابعة طالبه يف أداء بعض املهارات ،ومدى تقدمهم والرد عليهم وإرسال
االختبارات املهمة والواجبات.

-

تسمح بالتواصل بني املعلمني وأولياء األمور ،وإطالع أولياء األمور عىل نتائج أبنائهم.

-

تساعد يف التواصل بني املعلمني يف دولة معينة أو يف دول عديدة لتبادل األفكار واملشاركة يف
املناقشات الرتبوية) Taylor,2015:72,73) .

يتضح مما سبق فوائد استخدام املنصة التعليمية اإللكرتونية( )Edmodoللطالب:
(إدارة دراستهم  -الوصول الرسيع والفوري للواجبات املنزلية وإشعارات املدرسة -إكامل
واجباهتم وخصوصا الطلبة املتغيبني ،حيث يكون الواجب عىل املنصة ،توفر املنصة جدول بالتواريخ
يستطيع الطالب االطالع عليه وقت ما يشاء ملعرفة املواعيد املهمة :من مواعيد تسليم الواجبات
واالمتحانات .....الخ ،تشجع الطالب اخلجول عىل نرش أرائه واملشاركة مع زمالئه ،توفر الفرصة
للطالب لالطالع عىل أحدث املستجدات يف جمال دراستهم).
ويتضح فوائد استخدام املنصة التعليمية اإللكرتونية( )Edmodoللمعلم:
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(تقويم أعامل الطالب ومتابعة الواجبات والتكليفات – سهولة التفاعل مع الطالب واولياء
االمور  -سهولة تبادل املواد واألفكار بني املعلم وزمالئه داخل املدرسة أو مع مدارس أخرى حملية ،أو
عربية ،أو عاملية – استثامر وتنظيم الوقت بوضع موضوع معني عىل املنصة ثم مناقشته مع الطالب).
ويسهل بذلك تطبيق نظام  Byodيف التعليم باملدارس ،والذي يمكن الطالب من استخدام
أجهزهتم الشخصية دون احلاجة ملعامل احلاسب اآليل ،وكذلك املعامل االفرتاضية لالستفادة منها يف
مواد الكيمياء والفيزياء واألحياء وغريها من التخصصات الطبية والصناعية.
ب) الفصول االفرتاضية عىل موقع Blackboard

نظام إلدارة عملية التعليم اإللكرتوين بكافة جوانبها ،وهو واحدا من أقوى أنظمة التعليم
اإللكرتوين حيث تستخدمه أكثر من  3600مؤسسة تعليمية عىل مستوى العامل يف تقديم خدمات
تعليمية متقدمة للمعلم والطالب وويل األمر ،وغريهم من عنارص اإلدارة التعليمية.
ويتم من خالله إدارة عملية التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية يف املؤسسة
التعليمية ،يتيح النظام فرص كبرية للطلبة يف أن يتواصلوا مع املقرر الدرايس خارج الفصل الدرايس
التقليدي يف أي مكان ويف أي وقت وذلك من خالل هذا النظام االلكرتوين الذي يؤمن له أدوات
متنوعة لالطالع عىل حمتوى املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميرسه باإلضافة إىل التواصل
مع معلم املادة و بقية الطلبة املسجلني يف نفس املقرر بوسائل الكرتونية متنوعة ،ويتكون من أدوات
ووسائل تتيح ألعضاء اهليئة التدريسية القدرة عىل بناء مقررات ديناميكية وتفاعلية بسهولة كبرية مع
إدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنة و بسيطة و حتى يتمكن من القيام باملهام اليومية للعملية
التعليمية بشكل فعال.
مميزات الفصل االفرتايض عىل نظام البالك بورد Blackboard

 -1يمكنك من التحكم يف اخلصائص املختلفة لكل مكون وإظهار ما تشاء منها أمام الطالب)
كرشيط األدوات ،وأدوات التفاعل ،واألجندة ،مشاركة التطبيقات) مما يضمن الوصول إىل
توصيل أسهل وأرسع للمعلومات.
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 -2يوفر نظام الفصول االفرتاضية ( )Blackboardعددا من األدوات والتي متكن املعلم من:
-

إرسال ملف إىل مجيع الطالب.

-

تكوين جمموعات للنقاش يف املوضوعات املحددة.

-

وجود اللوحات البيضاء التفاعلية املتعددة.

-

تسجيل املحارضات بالصوت والصورة.

-

التحدث بالصوت للمتعلمني ،والعكس.

-

استخدام خاصية املشاركة يف الربنامج ،مثال يستطيع املعلم تشغيل عرض عىل جهازه
وإتاحة رؤيته للمتعلمني ،وكذلك عرض بعض النصوص الورقية من خالله.

-

توزيع االستطالعات واالستفتاءات عىل املتعلمني.

-

االستطالعات الفورية لردود أفعال املتعلمني من خالل التصويت.

 -3حيتوي نظام الفصول االفرتاضية ( )Bb Collaborativeعددا كبريا من أدوات القياس والتي
متكن املعلم من التحقق من نتائج التعلم بسهولة ورسعة ودقة.
 -4حيتوي نظام الفصول االفرتاضية ( )Bb Collaborativeعىل الكثري من خصائص العرض،
والتي تساعد املعلم عىل توصيل املفاهيم العلمية بسهولة ويرس وجتعل رشحه للمقرر العلمي
أكثر إقناعا (كالرسوم البيانية وإمكانية إضافة النصوص وعالمات التحذير وإضافة صور
ثابتة ،أو متحركة للتجربة وغريها (والتي يمكن للمعلم توظيفها داخل العروض التي
يريدها.
 -5توفر الفصول االفرتاضية ( )Bb Collaborativeدليال ( )Helpيعترب مرجعا تفصيليا ،مفصال
لكل جزء من األجزاء ،يوضح لك كيف يعمل هذا اجلزء؟ وفيام يستخدم؟ وما هي
خصائصه؟ وكيف تتحكم هبا؟ بام يسهل عليك فرصة إتقان االستخدام يف أرسع وقت.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.7
320

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof.Dr. Fayza Ahmed AlhussinI Megahed

Volume (3) No. (4) 2020

تقدم الفصول االفرتاضية لك أسلوبا متميزا لتقويم طالبك ،إذ متكنك من استخدام ( Bb

-6

 )Collaborativeيف عمل أسئلة تقويمية للطالب (اختبارات عملية متميزة بدال من األسئلة
التقليدية اجلامدة).
بعض اسرتاتيجيات التعليم التي يمكن استخدامها يف الفصول االفرتاضية:
 .1يمكن استخدام أنظمة الفصول االفرتاضية لتنفيذ طريقة التعلم التعاوين كالتايل
•

يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية غري متجانسة (تضم مستويات معرفية خمتلفة)،
حيث يمكنك التحكم يف عدد كل جمموعة أو يقوم النظام بتقسيمها تلقائيا.

•

يتعاون الطالب يف املجموعة الواحدة يف أداء رشح عنرص من املقرر حيدده هلم املعلم
بواسطة املحادثة النصية أو الصوتية ،موضحا التعليامت واملطلوب منهم.

•

يتيح فرصة العمل التعاوين املشرتك ملدة حيددها مثال (عرش دقائق) ،ويتابع املعلم ويقدم
املساعدات الالزمة.

•

يقوم منسق كل جمموعة برشح النتائج التي توصلت إليها املجموعة.

•

يستمع املعلم لكل جمموعة ،ويقوم بتقويم أدائها.

 .2يمكن استخدام أنظمة الفصول االفرتاضية لتنفيذ طريقة حل املشكالت كالتايل:
•

يقوم املعلم بطرح بعض األسئلة إلثارة دافعية الطالب وملساعدهتم يف صياغة املشكلة
التي سيدور عنها الدرس.

•

يطلب من الطالب صياغة املشكلة بعد جولة النقاش.

•

يقوم كل طالب بعد ذلك باجللوس عىل جهاز احلاسب بمفرده إلجراء حماكاة ،حياول فيها
حل املشكلة املطروحة.

•

يتابع املعلم الطالب لتقديم املساعدة ،حيفظ كل طالب املحاكاة التي أجراها عىل أدوت
التخزين ثم يرسلها للمعلم.

•

يعرض املعلم أقرب حماكاة توصلت إىل حل املشكلة عىل باقي الطالب.
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 .3يمكن استخدام أنظمة الفصول االفرتاضية لتنفيذ الواجبات املنزلية كالتايل:
•

أنظمة الفصول االفرتاضية تقدم أسلوبا متميزا يمكن أن يستخدمه املعلم لتكليف
الطالب ببعض الواجبات املنزلية املتميزة ،إذ يمكن للمعلم أن يطرح الواجب املنزيل عىل
هيئة سؤال أو مشكلة.

•

يقوم الطالب بمحاولة اإلجابة عنه من خالل عمل حماكاة جتيب وتضع حال هلذا السؤال.
(احلسيني)123-122 ،2012 ،

•

يتم تقديم هذه الواجبات يف شكل ملفات حتفظ يف جملدات خاصة باسم كل طالب يتم
تقويم املعلم فيها ألداء الطالب من خالل جممل التجارب واألعامل التي يقومون بتنفيذها
منزليا.

•

يمكن مداولة هذه امللفات بني الطالب إلثراء العملية التعليمية ،إذ التفاعل املتبادل بني
املعلم وطالبه والطالب مع بعضهم من خالل شبكة اإلنرتنت.

ويوضح جدول ( )1املقارنة بني الفصول االفرتاضية والفصول التقليدية وردت بربنامج التعليم من
أجل املستقبل التابع لرشكة إنتل لعام  2010وهي كام ييل:
الفصل التقليدي

الفصل االفرتايض

املعلم هو املصدر الرئيس لتزويد الطالب

املعلم يقوم بتوجيه وتيسري األمور للطالب كام إن

باملعلومات وهو املقيم الرئيس.

للمعلم والطالب دور يف تقييم عملية التعلم.
يقوم الطالب بتكوين املعرفة عن طريق جتميع

نقل املعرفة من املعلم إىل الطالب.

املعلومات و تركيبها و دجمها ضمن املهارات العامة
يف تقيص احلقائق

الطالب يتلقون املعلومات بشكل سلبي.

يشارك الطالب مشاركة فاعلة نشطة.

املدرس هو حمور العملية التعليمية

الطالب هو املحور العملية التعليمية
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الفصل التقليدي
يستخدم التقييم ملراقبة عملية التعلم و الرتكيز فقط

الفصل االفرتايض
يستخدم التقييم لتشجيع عملية التعلم و تشخيص

عىل اإلجابات الصحيحة للطالب.

وضعها و الرتكيز هنا عىل اإلتيان بأسئلة أفضل و
عىل التعلم من األخطاء

الرتكيز عىل فرع معريف واحد.

التوسع و االطالع عىل عدة فروع معرفية.

الثقافة السائدة ثقافة تنافسية قائمة عىل الروح

الثقافة السائدة ثقافة تعاونية قائمة عىل املشاركة

الفردية.

والدعم.

الطالب وحدهم معنيون بعملية التعلم.

املعلم و الطالب يتعلمون معا.

ج) نظام إدارة املحتوى  Alfrescoومنصة Coursera

أحد أشهر املنصات اإللكرتونية التي توفر مقررات دراسية مفتوحة للجميع ونظام متكامل
إلدارة املحتوى جماين ومفتوح املصدر يوفر مجيع األدوات الالزمة إلدارة املعرفة كإدارة املستندات
والسجالت واألرشفة وأيضا مساحات العمل التي يمكن أن تتضمن املدونات والويكي ومنتديات
النقاش والتقويم والروابط اإللكرتونية ويوفر النظام كل ما يمكن أن حيتاجه املعلم واملتعلم لبيئة تعليمية
حديثة.
د) برنامج جسور www.jusur.com

برنامج تابع للمركز الوطني للتعليم االلكرتوين ،وهو برنامج فعلته جامعة طيبة يف اململكة
العربية السعودية ،يف مجيع كلياهتا ،ويتيح هذا الربنامج للمعلم وضع مقرراته الدراسية بكل سهولة،
ويمكن للمعلم وضع مقرراته الدراسية بعدة أشكال هي:
أ-

وضع املقررات الدراسية حسب املوضوعات.

ب-

وضع املقررات الدراسية وفقا ألسابيع الدراسة.

ج-

وضع املقررات الدراسية عىل هيئة جمموعة واحدة متكاملة.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.7
323
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /فايزة أمحد احلسيني جماهد
املجلد ( )3العدد (2020 )4م

ويتيح الربنامج إمكانية تقديم األنشطة التالية لطالبه:


االستبانات واالستفتاءات :يستطيع املعلم أن جيري استفتاءات يف كل جزء من أجزاء مقرره
لطالبه واحلصول عىل النتائج الفورية.



الواجبات واالختبارات :ويتيح للربنامج للمعلم حتديد فرتة التمرين ،متكني الطالب من حل
الواجب ملرة واحدة أو لعدة مرات وتوجد أنامط متعددة من أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة
الصواب واخلطأ واألسئلة ذات اإلجابات القصرية ،وحيصل الطالب عىل درجته فور االنتهاء
من حل األسئلة.



األنشطة التطبيقية :يتيح الربنامج للطالب أن يرسل مقال ،مرشوع ،خطة عمل...الخ سواء
عن طريق الكتابة املبارشة أو إرساله عىل هيئة ملف ،ويستلمه املعلم ويعطي للطالب الدرجة
التي يستحقها النشاط.



األنشطة املرجعية :وتشمل الكتب واملراجع ومواقع عىل شبكة االنرتنت املرتبطة باملقرر.



تبادل اآلراء :بني املعلم وطالبه أوبني الطالب بعضهم البعض من خالل غرف احلوار
والدردشة واملنتديات التعليمية.



تبادل الرسائل الربيدية :بني املعلم وطالبه وبني الطالب بعضهم البعض



التقارير والدرجات :يقدم الربنامج للمعلم تقريرا كامال عن زيارات الطالب للموقع
واألنشطة التي قاموا بتسليمها والدرجات التي حصلوا عليها( .احلسيني)120 ،2012 ،

عوامل نجاح الفصول االفرتاضية
يف دراسة (احلسيني )2012 ،أكدت أن العامل األسايس لنجاح الفصل االفرتايض هو املعلم
حيث أكد أن املعلم جيب عليه أن يكون لديه تغطية متعمقة ألحدث التقنيات التي سيحتاج إليها ويكون
عىل استعداد ملساعدة الطالب يف حل املشاكل التقنية .وأيضا إعداده للمهام بعناية مع خط الزمن
املناسب لتنفيذ هذه املهام.
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ويرى (املوسى )2005،269 ،أن هناك خطوات جيب أتباعها لنجاح التعليم باستخدام
الفصول االفرتاضية ومنها:
 .1التواصل مع التقنية :جيب أن يكون لدى املشاركني القدرة عىل االتصال عن طريق هذه
الوسائل بسهولة ويرس ،وأهنم معتادون عليها ،وذلك حتى ال حتدث أية مشكالت أو
إحساس بالغربة مع هذه التطورات.
 .2اإلجراءات والتوجيهات :ال بد أن تكون التوجيهات واإلجراءات غري مقيدة ،فالتوجيهات
الصارمة جدا تؤدي إىل إجياد عقبات يف أثناء احلوار والنقاش ،مما يؤدي إىل حتفظ املشاركني.
 .3التعليم املشرتك :اجلهود املشرتكة بني الطالب تساعدهم عىل إنجاز مستوى أعىل من املعرفة،
لذا جيب أن يكون هناك تفاعل من الطالب مع أساتذهتم وكذلك بني الطالب فيام بينهم وهو
األفضل.
 .4التقويم :عىل املشاركني عمل تقويم لألعامل فيام بينهم ،وكذلك إرسال مالحظاهتم وآرائهم
حول أصدقائهم يف أثناء سري العملية التعليمية.
أما يف دراسة (زين الدين )176 ،2007،قسم عوامل ومتطلبات نجاح الفصل االفرتايض إىل
ثالث عوامل وهي:
 .1العوامل واملتطلبات التعليمية:
أن التعلم االفرتايض ليس جمرد نقل ما حيدث يف الفصول التقليدية ولكنه يتطلب حتوالت وعوامل
عديدة خاصة باملقرر والعملية التعليمية وأمهها:
-

اختيار املقررات األكثر مناسبة للفصول االفرتاضية.

-

اختيار األنشطة والتدريبات املناسبة.

-

توظيف هذه التكنولوجيا كجزء مكمل لألنشطة التعليمية.

-

تزويد املتعلمني بالتغذية الراجعة املناسبة.

-

استخدام أساليب مناسبة لتقويم تعلمهم ومتابعه تقدمهم يف التعلم.
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 .2العوامل واملتطلبات التكنولوجية:
اإلمكانيات التي ينبغي أن تتوفر يف تكنولوجيا الفصول االفرتاضية:
-

التفاعل ونقل الصوت والصورة يف اجتاهني.

-

توفري الربامج اإللكرتونية املناسبة.

-

توفري األجهزة واملعدات.

-

إعداد الرتتيبات الالزمة يف املوقع الرئييس ومواقع استقبال املتعلمني.

-

اختاذ اإلجراءات الالزمة حلامية إبداعات األساتذة عىل الشبكة وحفظ حقوق امللكية.

 .3عوامل ومتطلبات متعلقة بالطالب
فالفصول االفرتاضية تتطلب متعلمني لدهيم دافعية ذاتية ويتحملون مسئولية أكرب عن تعلمهم
الفردي ،وأن يعتمدوا عىل أنفسهم بمعنى أن تكون لدهيم الرغبة يف االستقاللية ،فالتعلم من خالل
الفصول االفرتاضية يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنقل عملية التعلم من نقطة التحكم اخلارجي
 External Locus of Controlأو التعليم املتمركز حول املعلم إىل نقطة التحكم الداخيل

Internal

Locus of Controlأو التعليم املتمركز حول املتعلم.
القنوات التعليمية التليفزيونية:
اتضح ان القنوات التعليمية التليفزيونية تعترب من أهم احللول للتعليم عن ُبعد التي تالئم واقع
املجتمع املرصي يف ظل جائحة كورونا احلالية ألهنا تصل جلميع الطالب بسهولة وبدون تكلفة.
باإلضافة اىل ما تتميز به من خصائص تعليمية تعلمية فهي تقدم املحتوى بشكل فوري ،تصل
بسهولة للمناطق البعيدة ،متكن الطالب من متابعة الدروس ونسخها بسهولة ،وهذا ما أكدته،
الدراسات والبحوث الرتبوية السابقة ،وقد تطور البث التليفزيوين عىل مستوى املحطات االرضية
والفضائية عرب االقامر الصناعية مما أدى اىل االنتشار الواسع للقنوات التعليمية.
مما سبق يتضح أن العنارص األساسية الالزمة لبناء بيئة الكرتونية حتقق نواتج التعلم املنشودة
من املناهج الدراسية هي:
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 .1إنتاج املعرفة :من الرضوري تدريب الطالب عىل مهارات إنتاج املعرفة من خالل بنك املعريف
االلكرتوين واملنصات الرقمية واملكتبة الرقمية.
 .2املامرسة العملية :من خالل ممارسة واقعية حتاكي متاما مؤسسات االعامل باستخدام أدوات
سري العمل واملهام املختلفة التي تعتمد عىل التعليم التشاركي يف إنشاء املحتوى وتأليفها عرب
املدونات والويكي من أجل مساعدة الطالب عىل التعبري عن املعرفة التي اكتسبها بصورة
تطبيقية كحل بعض املشكالت يف املجتمع املحيل.
 .3التعلم االلكرتوين التشاركي :من خالل استخدام االدوات املختلفة مثل (أدوات التواصل
والنقاش مثل املنتديات واملجموعات املغلقة ،ادوات البحث والتنقيب اجلامعي عن
املعلومات ،املحاكاة وغريها) والتي تساعد عىل تنمية التفكري السابر ومهارات البحث
والدراسة لدي الطالب.
املحور الثالث :جتارب ناجحة يف تطبيق التعليم االلكرتوين يف املؤسسات التعليمية وسبل االستفادة من
تلك التجارب:
جتربة سنغافورة يف التعليم االلكرتوين:
تبنت وزارة التعليم بسنغافورة بالتعاون مع جملس احلاسوب الوطني مرشوع ربط املدارس
بشبكة اإلنرتنت ،من أجل توفري مصادر املعلومات للمدارس وبدأت املرشوع بست مدارس ثم توسع
املرشوع ليشمل الكليات املتوسطة وقد دعمت حكومة سنغافورة االستفادة من شبكات اإلنرتنت
حيث قامت وزارة املعلومات والفنون بإنشاء خدمة خارطة املعلومات عن طريق شبكة اإلنرتنت وقد
وضعت خطة باسم تقنيات املعلومات جلعل سنغافورة جزيرة الذكاء يف القرن الواحد والعرشين
وقامت وزارة التعليم بإعداد خطة اسرتاتيجية لتوظيف التعليم االلكرتوين يف التعليم واعتمدت عىل
الفرضيات التالية:
-

ان هتيئة بيئة تعلم الكرتونية تفاعلية من املمكن ان تشجع عىل االبداع وتنمية مهارات التفكري
لدى املتعلم.
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-

من الرضوري أن يتقن الطالب واملعلمني يف مدارس سنغافورة املهارات التكنولوجية.

-

من املمكن حتسني مهارات التعلم الذايت من خالل استخدام أدوات التعليم االلكرتوين
املختلفة.

-

استخدام التعليم االلكرتوين يف التعليم يمكن أن يساعد يف تطوير التعليم ملواكبة متطلبات
سوق العمل( .سعودي)157 -156 ،2017 ،
إىل جانب ذلك تبني جملس احلاسوب الوطني مرشوع ترسيع تقنية املعلومات يف املدارس

االبتدائية هبدف استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل مما هو قائم من خالل ربط األجهزة الشخصية
املوجودة يف املدارس بشبكة موحدة يتم ربطها بشبكة اإلنرتنت ولتحقيق األهداف السابقة بدأ تدريب
املعلمني وتنمية قدراهتم التكنولوجية وتوعية االدارات التعليمية من خالل ورش العمل والندوات
بأمهية التعليم االلكرتوين ووضع أليات مناسبة تساعدهم عىل حتقيق أهداف اخلطط املوضوعة وتذليل
العقبات التي يمكن أن تواجههم يف التطبيق.
كام قامت سنغافورة باستخدام برامج التعليم عن ُبعد يف بعض اجلامعات لبعض التخصصات
مثل اجلامعة الوطنية وذلك للتغلب عىل البعد الزماين واملكاين وحل مشكالت بعض الطالب الذين
يسكنون يف مناطق نائية.
من بني التطبيقات يف هذا املجال ويف جمال إصالح التعليم قامت بتطبيق نظام احرتازي حلاالت
الطوارئ ضمن برنامج استمرار التعليم حيث بدأ هذا يف عام  2005م ويتمثل هذا النظام يف حتول
البالد بأرسها إىل التعلم اإللكرتوين ألسبوع واحد كل ربع سنة لضامن التأهب حلاالت الطوارئ مثل
انتشار األوبئة واألمراض املعدية وقد تم إعداد املعلمني لتعليم اإلنرتنت بنسبة %100يف املراحل
الدراسية املختلفة ،وقامت بعمل مرشوع مدارس املستقبل السنغافورية حيث بدأ العمل يف هذا املرشوع
عام 2007م هبدف تطوير  15مدرسة يعتمد
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التعلم والتعليم فيها عىل الفصول االفرتاضية التفاعلية ،واملنصات االلكرتونية ويتم فيها متابعة
تقدم الطالب ،من خالل ادوات التواصل االلكرتوين املختلفة ،التي تساعدهم عىل املشاركة يف مشاريع
بحثية فيام بينهم وكذلك مع نظرائهم من خمتلف دول العامل.
جوانب القوة يف جتربة سنغافورة:


تدريب املدارس واجلامعات عىل أدوات التعليم االلكرتوين واسرتاتيجيات التعليم
االفرتايض وقت االزمات مما جيعل العملية التعليمية مستمرة يف حالة الطوارئ وجعل هذا
التدريب ألسبوع واحد كل ربع سنة لضامن التأهب حلاالت الطوارئ مثل انتشار األوبئة
واألمراض املعدية.



اعتبار التعليم اإللكرتوين ضمن البنية التحتية للتنمية االقتصادية والبرشية واالجتامعية
للمجتمع.



االهتامم بتأهيل وتنمية القدرات التكنولوجية للمعلمني ورفع مستواهم املعييش واالجتامعي،
مما ساعد يف القضاء عىل الدروس اخلصوصية.

جوانب الضعف:


متطورة يف وسائل االتصال احلديثة
ارتفاع تكلفة التعليم االلكرتوين ألنه حيتاج اىل أجهزة
ّ
وتقنيات املعلومات ،وكذلك تكلفة الصيانة الفنية ،تكلفة إعداد املادة العلم ّية وتصميمها
وتكلفة اإلرسال عرب األقامر الصناعية وتكلفة أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني
العاملني باملراكز املتخصصة.

أوجه االستفادة التي يمكن تطبيقها يف مرص:


االستفادة من التجربة السنغافورية يف تطبيق اسرتاتيجيات التعليم االلكرتوين بشكل كامل
يف املؤسسات التعليمية كل عام لتدريب الطالب واملعلمني واولياء االمور عىل ادوات
استمرار التعليم يف حاالت الطوارئ واالمراض املعدية.
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اعتبار التعليم االلكرتوين عامل أساس يف تطوير العملية التعليمية وتأهيل الطالب ملتطلبات
سوق العمل.

جتربة الواليات املتحدة االمريكية يف التعليم االلكرتوين:
سارعت الواليات املتحدة اىل توظيف التعليم االلكرتوين يف مدارسها ،واهتمت بعملية تدريب
املعلمني ملساعدة زمالئهم ومساعدة الطالب أيضا ،وتوفري البنية التحتية التكنولوجية من أجهزة
حاسب آيل وشبكات تربط املدارس مع بعضها إضافة إىل برجميات تعليمية فعالة كي تصبح جزء من
املنهج الدرايس.
ومن بني هذه التجارب جتربة مدرسة تييمز للتعلم عن بعد حيث قامت بتطبيق تقنيات التعليم
اإللكرتوين يف املرحلة االبتدائية إىل التعليم الثانوي حيث امتد هذا النشاط ليغطي واحد وعرشون والية
أمريكية وينطوي حتت مظلتها أكثر من مائة ومخسة وأربعون ألف متعلم وأكثر من سبعة آالف ومخسامئة
معلم .بدأ نشاط مدارس تييمز يف العام  1990م ،من خالل دعم مايل مقدم من إدارة التعليم بالواليات
املتحدة ،وقد اعتمدت يف بداياهتا عىل استخدام األقامر االصطناعية يف تقديم خدماهتا التعليمية .أنشأت
تييمز أول موقع هلا عىل شبكة اإلنرتنت يف العام  1994م ،وكانت بذلك من أوائل املؤسسات التعليمية
التي تنشئ موقعا هلا عىل شبكة اإلنرتنت يتيح للجميع من طالب ومعلمني وأولياء أمور من الدخول
عليه واالستفادة من خدماهتا( .خملص)204 ،2014 ،
جوانب القوى يف التجربة االمريكية:
 .1توفري بيئة افرتاضية تفاعلية تكسب الطالب املهارات واملعارف احلديثة املواكبة ملتطلبات
سوق العمل.
 .2تكسب املتعلم مهارات التعلم الذايت ،واختيار املكان والوقت املناسب للدراسة ألهنا تتخطي
احلاجز الزماين واملكاين للتعلم.
جوانب الضعف:
 .1غياب القدوة واجلانب االنساين يف هذا النوع من التعلم.
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 .2التعلم عن ُبعد قد يضعف العالقات االجتامعية ،لدى املتعلم ،وقد يكون له بعض االثار
السلبية عىل صحة املتعلم.
 .3ارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليم خاصة يف بداية التأسيس.
 .4حيتاج من املعلم والطالب امتالك مهارات تكنولوجية عالية.
أوجه االستفادة التي يمكن تطبيقها يف مرص:
-

اعتبار أسلوب التعلم عن ُبعد جزء من برنامج التعليم النظامي ومكمل له.

-

تطوير قنوات التليفزيون التعليمية لتعويض النقص احلاد من املعلمني املتخصصني وذوي
اخلربة يف بعض املجاالت.

-

إعداد دورات مكثفة وجمانية للمعلمني والطالب وأولياء االمور يف استخدام التكنولوجيا.

خامتة وتوصيات:
مما سبق يتضح أن أزمة جائحة كورونا تعترب حتدي يقيس قدرة الدول عىل تطوير نظامها
التعليمي ،للتعامل مع املستجدات املتسارعة والظروف الطارئة  ،مما يتطلب االستفادة من جتربة أزمة
جائحة كورونا ،للعودة إىل مسار حتسني التع ُّليم بوترية أرسع ،وجيب عىل األنظمة التعليمية مثلام تفكر
يف التصدي هلذه األزمة ،أن تفكر أيضا يف كيفية اخلروج منها وهي أقوى من ذي قبل ،وبإدراك واضح
ملدى إحلاح احلاجة إىل سد الفجوات يف فرص التعليم ،واعتبار التعليم اإللكرتوين رضورة ملحة ألي
نظام تعليمي يف العامل ،وعىل مسؤويل التعليم رسعة اختاذ قرار باعتبار التعليم املدمج ضمن وسائل
التعليم االساسية يف الظروف العادية ،واعتبار التعليم االلكرتوين أداة رئيسة يف اوقات الكوارث
واالزمات ،وينبغي أن تكون البيئة التعليمية االلكرتونية ،بيئة تشاركية مرنة تشجع عىل التعلم الذايت
وتساعد عىل تشارك اخلربات واألفكار بني املتعلمني ،وبالتايل سيكون املتعلم جاهزا للمامرسة احلقيقية،
مما يساعد يف حتسني خمرجات العملية التعليمية.
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التوصيات:
 .1االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال برجمة املناهج الدراسية بشكل تفاعيل ،واألخذ
بام يناسب األنظمة التعليمية املرصية.
 .2توفري خدمة االنرتنت باملدارس وبرسعات عالية لتمكني املعلمني والطالب من استخدام
التعليم االلكرتوين.
 .3تضمني املقررات الدراسية الرتبوية يف كليات الرتبية موضوعات مفصلة عن منصات التعلم
اإللكرتونية ،وتدريب الطالب عىل توظيفها يف فرتة الرتبية العملية باملدارس.
 .4تقديم برامج تدريبية للطالب حول منصات التعليم االلكرتونية ضمن منهج احلاسب األىل.
 .5إنشاء مركز لربجمة املناهج الدراسية ،وتعديل حمتوى املناهج الدراسية حتى تصبح أكثر مرونة
عند استخدامها يف الفصول االفرتاضية.
 .6تدريب املعلمني يف مجيع التخصصات عىل تصميم الدروس التفاعلية ،واستخدام منصات
التعلم اإللكرتونية.
 .7تشكيل جملس تنسيق من الوزارات املختلفة وبمشاركة املجتمع املحيل لوضع اخلطط
واالسرتاتيجيات الالزمة لبناء البنية التحتية للتعلم االلكرتوين يف املؤسسات التعليمية
املرصية.
 .8إعداد أدلة إرشادية من ِق َبل أقسام تقنيات التعليم يف كليات الرتبية ،عن منصات التعلم
اإللكرتونية كي يستفيد منها الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.
.9

االهتامم باإلعداد التكنولوجي للمعلم ومتكينه من امتالك مهارات التكنولوجية املتقدمة
والتعامل معها والقدرة عىل توظيف احلاسوب يف املجاالت التعليمية التعلمية.

 .10تدريب املدارس واجلامعات عىل أدوات التعليم االلكرتوين واسرتاتيجيات التعليم
االفرتايض وقت االزمات مما جيعل العملية التعليمية مستمرة يف حالة الطوارئ وجعل هذا
التدريب ألسبوع واحد كل فصل درايس مثال لضامن التأهب حلاالت الطوارئ مثل انتشار
األوبئة واألمراض املعدية.
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