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ABSTRAC : 

The imperative of human existence required since ancient times to confront all the threats of life 

from crises and epidemics throughout the history of mankind’s history, thanks to the development 

of science and its multiplicity within the educational system of societies. Global life and the heart 

of most of its scientific and practical concepts, and this is evident through the adoption of new 

strategies for communication, developed for the post-epidemic world, according to variables that 

control the transfer of knowledge from a distance, and the witness to this is what we see today 

from scientific meetings and meetings, which have become Available to everyone after it was a 

monopoly, on a small part of the digital community, thanks to advanced computer programs that 

have become conferences, and seminars are held without geographical barriers preventing this, 

which we mean in the context of this research, is to talk about the term distance education, via 

media The Internet and modern educational platforms, and there is no doubt that the most 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)607-619 Vo: 6, No:4, 2020 

 

608 
 

important controversy we face is our induction of the reality of this type of education, which has 

become imperative, and the future of its success in the Arab and Islamic world. 

  : امللخص
اقتضت حتمية الوجود البشري منذ القدم، جماهبة كل هتديدات احلياة من األزمات واألوبئة على مر التاريخ الكرنولوجي      

داخل النسق التعليمي للمجتمعات، ولعّل ما مير به اجملتمع اليوم يف لإلنسان، وهذا بفضل تطور العلوم وتعّدد مناهلها 
وتداعياهتا، قد غري مالمح احلياة العاملية وقلب جّل مفاهيمها العلمية والعملية، ويتجلى   19ة فريوس الكوفيد ظل جائح

وفق متغريات تتحكم ذلك من خالل تبين الدول السرتاجتيات جديدة يف التواصل، املستحدث لعامل ما بعد هذا الوابء،  
اليوم من اجتماعات ولقاءات علمية، أصبحت متاحة للجميع يف نقل املعرفة عن بعد، والشاهد على هذا ما نلمسُه  

بعد أن كانت حكراً، على جزء بسيط من اجملتمع الدويل الرقمي، فبفضل برامج حاسوبية متطورة أضحت املؤمترات، 
والندوات تعقد دون حواجز جغرافية متنع من ذلك، والذي نستقصده يف سياق هذا البحث، هو احلديث عن مصطلح 

ائنا لواقع هذا م عن بعد، عرب وسائط األنرتنت ومنصات التعليم احلديث، والشك أّن أهم جدل نواجهه هو استقر التعلي
 النوع من التعليم الذي أصبح حتمية، ومستقبل جناحه يف الوطن العريب واإلسالمي. 

 
Keywords: carnology, covid, education, media, computer 

   الكرنولوجي، الكوفيد، التعليم، الوسائط، حاسوبية  الكلمات املفتاحية: 
 

 مقدمة البحث: -1

، قد غرّي ذهنيات الدول 19لعّل احلديث عن الوضع الراهن واملتأزم الذي يعيشه العامل، جراء إنتشار وابء الكوفيد     
تعليم يستوجُب إعادة النظر يف تطوير أساليب ال  ما  بعد، بشكل جذري  خاصة فيما تعلق بنشر املعرفة والتعليم عن

من منظور الفكر   آلونة األخرية حّيزاً هاماً ح الذي أخذ يف اهذا املصطل  ،مبختلف فروعه، خاصة التعليم عن بعد 
ى اخلرباء واملختصني من اجملتمع الدويل برمته.د الّديداكتيكي، ل   
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 اهلدف من البحث: -2

، يف هاته الورقة البحثية (Distance Learning)ميكن القول أّن اهلدف من تناول موضوع التعليم عن بعد        
إبراز مظاهر  تفوق هذا النوع من التعليم، على الصعيد العاملي واالسالمي، خاصة يف ظل ما يشهده هو السعي إىل  

(، ويف اعتقادي 19العامل من حتول جذري نتيجة األزمات املتتالية، واليت نعيش أصعبها يف الوقت الراهن ) الكوفيد  
يم عن بعد وواقعه يف اجملتمعات، ميّثل قضية حساسة تستوجب النقاش على أعلى املستوايت، الرتكيز على قضية التعل

فحتمية مواجهة األزمات مهما كان أتثريها السليب على اجملتمع، تستلزم بناء نظم تعليمية قوية ومتماسكة تساير التطور 
فتجارب الدول املتطورة يف هذا اجملال، أكّدت   عتمد عليه بطبيعة احلال التعليم عن بعد، التكنولوجي الرهيب، الذي ي  

كتعليم ) جناعته يف تنمية ذهنيات وقدرات املتعلمني للتأقلم مع التكنولوجيا، وقد تداولت اجملتمعات عّدة جتارب انجحة،  
يئات هل، وهذا النجاح هو يف احلقيقة مثرة ختطيط تعليمي انجح، تساهم يف خمتلف ا(النشط والدامج واإللكرتوين وغريها

 السياسي واإلقتصادي وغريها.على املستوى السوسيولوجي، و 

 مشكلة البحث:   -3

لعّل املعوقات واالستشكاالت اليت ترافق تطور وجناح التعليم عن بعد، كنظام علمي انجح يف املؤسسات             
التعليمية العربية، ميّثل عقبة صعبة أمام األجيال الصاعدة من املتعلمني، خاصة وحنن نشهُد عاملاً متسارع ومتحاول 

ا، ية يف شىت اجملاالت، فمشكالت التعليم يف الدول العربية حتديدً األحداث، إضافة إىل العوملة وما أحدثته الثورة التقن
متباينة و مستعصية، سواء من انحية املناهج وطرق التعليم، أو من انحية االستخدام األمثل للتقنية ودجمها أبساسيات 

شكل األبرز يف ميدان التعليم ومصوغات التعليم، ولعّل تباين السياسات التعليمية، وانعدام الرؤى املوحدة واهلادفة، هو امل
بشىت فروعه، لذا فالذي ينبغي أن يؤخذ بعني االهتمام هو ضرورة تكاتف اجلهود وتوحيدها، واالستفادة من جتارب 

ميكن إجياز وعليه  وفق اسرتاجتيات معاصرة تواكب وتواجه كل التحّدايت  ، الدول اليت تشهد جناحا يف جمال التعليم احلديث
 األسئلة اآلتية:  طرح خاللمشكلة البحث من 

 ظم التعليم عن بعد؟ هل هناك إطالع على اسرتجتيات ديداكتيكية انجحة يف حتقيق نُ    .1
 اهليئات الرمسية يف الدول الضعيفة يف قضية التعليم عن بعد؟  هما هوالدور الذي ينبغي أن تساهم في   .2
 سخر لتطوير التعليم عن بعد؟ حديث يُ هل هناك جهود موحّدة من أجل صناعة مناهج علمية وحمتوى رقمي  .3
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 املظاهر التارخيية لتطور التعليم عن بعد: -4

ترجُع البداية األوىل للتعليم عن بعد، إىل زمن الرسائل واملراسلة حيث كان ترسل املواد التعليمية عن طريق الربيد،        
مرور الوقت تطورت هذه الوساطة إىل وسائل أكثر فاعلية الذي كان ميثل دور الوسيط بني املتعلم واهلئية املعلمة، ومع  

تيات، يف جمال ) كالتلفاز والراديو (، ومع مرور الوقت وبتطور الصناعات اإللكرتونية والكهرابئية ازدادت أمهية الصو 
 ديو وتسجيل الدروس وغريها من األنشطة. البث التعليمي والف 

والصناعاتمع  و         املعلوماتية  نظم  اجملال   تطور  هذا  تطور  احلواسيب  وانتشار  األنرتنت  شبكة  وتوسع  العامل،  يف 
 . خاصة  معايري  وفق  للمتعلم،  املقدم  املعريف  احملتوى  يف  وتتحكم  تديره  ومنصات  خاصة  شركات  هناك   وأصبحت 

هو فرنسي كان م يف أملالنيا وقد قام هبا ” شارل توسان“ و 1856ولعّل البداية األوىل للتعليم عن بعد ترجع إىل عام   
 يدرس اللغة الفرنسية.

أّما اخلطوة الثانية كانت يف الوالايت املتحدة األمريكية، من خالل أتسيس مناهج التعليم ابملراسلة يف جامعة )        
أمريكا، م، تلى ذلك منح تراخيض ) الراديو التعليمي( يف العشرينات من القرن احلايل يف  1874إلينوي احلكومية( عام  

م، وانتشر بعد ذلك التعليم 1971ت يف بريطانيا أوىل اجلامعات املفتوحة سنة  م، وأنشأ1950فزيوين عام  لالبث الت  وبدأ 
  1عن بعد يف ابقي أحناء العامل. 

م عندما حاولت منظمة اليونسكو إجياد تفسري 1982كما جتّلى الظهور الرمسي ملصطلح التعليم عن بعد، سنة        
 2(. ICCDEاهليئة العاملية للرتبية عن بعد) :  ( ونقلها إىل اسم جديد هو  ICCEيئة العلمية للرتبية ابملراسلة )السم اهل

 المفهوم اإلصطالحي للتعليم عن بعد:  - 5     

حسب تطور التقنيات ووسائل   على إعتبار أّن هذا النوع من التعليم نوع مستحدث وجديد، وقد تطور كما قلنا سلفاً     
يات خمتلفة حسب التصور العلمي لكل ابحث، فهناك من التواصل التعليمية، فيمكن أّن جند له عّدة تعريفات ومسمّ 

يطلق عليه اسم ) التعليم االلتكروين أو التعليم عن بعد أو التعليم التواصلي وغريها...(، لذا ميكننا إنتقاء بعضاً من هاته 
 وهي كالتايل: وتقريب الفهم  لقريبة إىل املوضوعية  التعريفات ا

التعليم عن بعد مسمى غري منطي يشمل طرق عديدة من طرق وأساليب " بقوله : "  komber"كومربفه  يعرّ       
منهم بعيد عن   كل  عن أسوار املدارس والكليات التقليدية إىل دارسني موزعني توزيعاً جغرافيا ً   توصيل املضمون، بعيداً 
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اآلخر، وخمتلفني يف أعمارهم ولكن لديهم الدوافع الكتساب املعلومات وتصل إليهم من خالل املطبوعات واملراسالت 
 واإلذاعة والتلفزيون وغريها. 

ملواد التدريس أو التدريب عرب وسيط نقل تعليمي   فه على أنّه توصيل  أّما اجلمعية األمريكية للتعليم عن بعد: فتعرّ        
إلكرتوين الذي قد يشمل األقمار الصناعية، أشرطة الفديو، األشرطة الصوتية، احلاسوب أو تكنولوجيا الوسائط املتعّددة 

  علومات.أو غري ذلك من الوسائط املتاحة لنقل امل 

أبنّه التعليم الذي يعطي أمناطاً خمتلفًة من الّدراسة على كل "  Borje Holmbergبورج هوملربج  ويعرفه "      
املستوايت التعليمية اليت ال ختضع لإلشراف من األساتذة على الطالب، وال يوجد بينهما تفاعل مباشر وال بني الطالب 

 3الل التنظيمات اإلرشادية والتعليمية غري املباشرة ... بعضهم البعض وإمّنا يستفيد الطالب من خ

لنا من خالل هاته التعريفات أّن التعليم عن بعد ميثل عالقة ديداكتكية بني طريف العملية التعليمية ) املعلم   يّتضحُ    
 متعّددة تتحكم فيها متغريات السرعة واجلودة، كما سيأيت تفصيل ذلك يف ثنااي   واملتعلم(، وفق وسائل وقنوات إتصال

 هذا البحث.  

الوسائل التواصلية احلديثة، واملرتبطة ابلتقنية واملعلوماتية واحلوسبة وغريها من   يف كلّ و تتجلى وسائل يف الوقت الراهن     
الربامج واملنصات املستخدمة على األنرتنت، واليت تساهم يف تطوير احملتوى املعريف إىل املستوى األرقى واألحدث من 

 لدول املتطورة على املستوى التعليمي. امنظومات  املعرفة، وفق معايري مدروسة كما نرى ونلمس مظاهر ذلك يف 

عصر التطور والتكنولوجيا، تتمثل يعدُّ التعلمي عن بعد: " وسيلة من وسائل التعليم اليت شهدها عصران احلايل،    لذا       
االفرتاضي، أال وهو عامل   العامل  التعليمية ولكن يف  البيئة  توفري  التعليم عن بعد يف  بتوف االنرتنتعلمية  تقوم  ري حيث 

الوسائل التعليمية من معلمني وتالميذ وطلبة ومناهج علمية ويكملون عملية التعليم على االنرتنت، صدرت هذه الفكرة 
  4" .من أجل الطلبة الذين ال يستطيعون الذهاب إىل املدرسة أو إىل اجلامعة بشكل يومي أو شبه يومي

وعليه فتطور مفهوم التعليم عن بعد ترافق وتزامن مع تطور التقنية، وفروعها العلمية املادية اليت سّخرت خلدمة احلاجة     
ابستمرار، خاصة   هالتفكري يف اإلعتماد عليه وحتديثاالجتماعية وزايدة الطلب على التعليم، ما اضطر الدول العظمى إىل  

(، حيث تركز السياسات التعليمية للدول املتطورة على 19اليت نشهُدها ) الكوفيد  يف ظل األزمات العاملية الصعبة ك



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)607-619 Vo: 6, No:4, 2020 

 

612 
 

هدف نقل املعرفة، وتنويع املصادر االبستمولوجية للمحتوى وفق طبيعة األزمة و ظرفها، وهذا ما حتتاجه الدول الضعيفة 
  بعد.  يف اجملال التقين الذي هو حتمية وضرورة قصوى لنجاح التعليم ونقل املعرفة عن 

   الوسائط التقنية احلديثة املعتمدة يف التعليم عن بعد:  -6      

يعدُّ التطور التكنولوجي احلديث شراين احلياة البشرية، الذي يتحكم يف النظم احلضارية والثقافية والعلمية ألي        
املتسارعة، ونقل املعرفة أصبح هدف الدول العظمى لصناعة كم فيه متغريات العوملة  حجمتمع، فعاملنا اليوم أضحت تت 

أجيال متطورة، والشك أّن هذا التطور كان مالزماً لتطور التعليم عن بعد أو كما يسميه بعض أهل االختصاص التعليم 
اجلز  هذا  عنها يف  واحلديث  تقدميها  وقنوات خمتلفة سنحاول  رقمية  وبرجميات  متقدمة  وسائط  من اإللكرتوين، عرب  ء 

من اخلدمات والوسائط و الربامج احملوسبة واهلاتف ومواقع   جلملة  "عن بعد حيتاج    التعلم Hortnهورتن:يقول    البحث. 
   5 " مسعية و بصرية التواصل االجتماعي… وهي وسائط متنوعة

إلكرتونية كاحلاسب وشبكات يعتمد التعليم عن بعد على عّدة وسائط تقنية  الوسائط اإللكرتونية املتعّددة:      6-1
وتُ  اسرتاجتيات األنرتنت،  التعليمي، وفق  احملتوى  العملية مؤسسة رمسية أو خاصة تسهر على رقمنة  شرف على هذه 

والنفسية  مراعاة ظروفهم ومؤهالهتم االجتماعية  للمتعلمني مع  قنوات ومنصات  احملتوى عرب  وتقّدم  مدروسة مسبقاً، 
وهذه   الوالعمرية.  تبادل  يف  تساهم  التكنولوجية  تطالوسائل  على  وختزينها  واملعلومات  السحابية واثئق  احلوسبة  بيق 

(Cloud Computing ملا تقّدمه هذه التقنية من فوائد يف التعليم، و تشجع على التعاون والتواصل بني أطراف ،)
 6العملية التعليمية ونقل املعرفة عن بعد. 

لطبيعة  6-2   مالئمة  القنوات   املتعلم:  وسائط  املقدمة من خالل  التلفزيونية  والربامج  الفديو  شرائط  على  وتعتمد 
(، Social media platformsوب ومنصات التواصل االجتماعي )تيمج املقدمة على اليو االفضائية، إضافة إىل الرب 

ت احلياتية احمليطة به، وحتّدد له املستوى بيئة املتعلم وظروفه وخمتلف املتغريا  ،وهذه الربامج ترتكز على أقراص مدجمة تراعي
 املعلومة.   على التلقني واحتكار   عن املناهج التقليدية اليت كانت تعتمدُ  ،مناهج متطورة بعيدةحسب  املعريف املناسب له 

املتعلم )ة(، فهذا بيئة املعلم أو األستاذ وبيئة    : التعليم عن بعد وفق بيئتني منفصلتني  وابلتايل فإّن هاته الوسائط تسرّيُ     
مستلزمات التعليم اإلجيايب اهلادف إىل نقل املعرفة عن ؤطرها   تدريسية تُ   -التعليم يهدف إىل خلق ممارسة ديداكتيكية

 عليه التعليم عن بعد .   أهم املبادئ اليت يرتكزُ   يف هذا السياق ذكرُ بنا   بعد، وتعزيز دوافع التعليم الذايت. وجدير  
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 مبادئ التعليم عن بعد:   -7  

االاتحية    7-1   لكلّ  :  Accessibilityمبدأ  التعليم  إاتحة جمال  تتوفرُ   ويتمثل يف  البديهية،    من  الشروط  فيه 
النظر   ضّ بغ ، على مستوى خمتلف األطوار التعليمية خاصة التعليم العايل،  وغريها  كالنضج العقلي واملؤهل املرفولوجي 

 عن خمتلف املعوقات والعقبات املادية واملعنوية واجلغرافية.

 هبذا املبدأ املرونة يف التعامل مع خمتلف املواقف واألزمات، احمليطة بنقل    ويقصدُ   :Flexibilityمبدأ املرونة    7-2  
 التعليمي.   املعرفة ومواجهة خمتلف التحّدايت والعقبات واألخطاء الناجتة عن النظام أو القائمني على العمل

املوّجهة   وتتجسدُ :   Accreditationمبدأ االعتمادية  7-3   العلمية  الّدراسية ومستوايهتا  الربامج  يف مالئمة 
  7لألغراض التعليمية، وختتلف من هيئة تعليمية ألخرى وفق حمّددات مسبقة. 

يف نطاق دميقراطية التعليم وبرجمته، وإاثرة الدوافع وتطوير التعليم واستمراريته    إضافة إىل العديد من املبادئ اليت تدخلُ       
 وغريها. 

 التعليم عن بعد:   يةأمه  -8    

صة يف الدول للتعليم عن بعد خا  جعلت   العصرية  إّن تطور التكنولوجيا يف العامل وسيطرت التقنية، على حياتنا           
ظري، وهذا يتبنّي من خالل التجارب الناجحة هلذه الدولة يف منظوماهتا منقطع النّ  لغاً ودعماً هتماماً اباملتطورة والنامية، إ

 الرتبوية ككل. 

املادية للوصول إىل   ق التعليم التقليدي، وحدودهُ احلديث طرائالتعليم    (، جتاوز  ITومع التطبيق املوسع للتكنولوجيا )      
 من خالل نظام التعليم اإلفرتاضي، ففي أسلوب التعليم عن بعد حيصلُ   (un-reached)إليه    ما ال ميكن الوصولُ 

لوجية حيث تبذل نو كو إلضافة إىل استخدام التقنيات التم الذايت ابالطالب على فرصة التعلم من خالل أساليب التعلّ 
   8ل لنظم التعليم التعاوين.املناطق النائية، من خالل تعاون املؤسسات واالستخدام املعدّ   اجلهود لتعزيز التعليم عن بعد يف

عليها،   تربوي مرهون بتطور التقنية اليت يستندُ   جمتمع    أيّ   ميكن القول أّن جناح التعليم عن بعد، داخل    لذلك          
الراهن مبستجداته اليت فرضتها العوملة أن حيّقق أهدافه،    عصران  ، وال ميكن للتعليم ككل يف  فهناك عالقة حتمية بينهما  

     املعرفة، وحتسني جودة احملتوى العلمي يف أي ظرف من الظروف.   لدون توفر التقنيات والربامج احلديثة اليت تتكفل بنق
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 عليم عن بعد يف الدول املتطورة: اسرتاجتيات الت   -9     

م بسرعته حدث التقدّ حيث  سبيل املثال، فنلندا،    من ضمن التجارب الرائدة يف جمال التعليم عن بعد، أنخذ على     
 1972من    املمتدة    اإلصالح الشامل للمدارس يف الفرتة   القصوى خالل مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي، بفضل  

ا تؤكد على أمهية فحص ار. وهذه نقطة مهمة للبياانت ألنّ نظام املدارس ثنائي املس  قام إبلغاء  والذي  م،1977إىل  
وليس فقط النتائج املستخلصة من أحدث اختبارات دولية يف الّدراسة اإلحصائية،   ،  االجتاهات التارخيية األطول أمداً 

للمدة   مهماً   ،. وهي أيضا متثل تذكرياً فنلندا    الكاملة للنقلة اليت حققتها  للطالب، كي نستوضح بشكل أفضل القصة  
    .صالح وتغيري أنظمة التعليمالزمنية اليت يستغرقها إ  

اختفاء حدود الزمان واملكان   ، ويعدُّ يطبق يف الوالايت املتحدة وأورواب    شكاًل جديداً ملستقبل الدراسات العليا بدء    إنّ     
زة هلذا املستقبل، عندما كان حمتماً على الطلبة الذهاب ملكان حمدد لدراسة الربامج التعليمية واحداً من أهم املالمح املميّ 

  9. املختلفة، كان من املنطقي أن نتحدث عن االعتماد اإلقليمي، ومناطق التعليم، ومناطق اخلدمات والفصول الدراسية

هبا نظام الّدراسة ابملراسلة إىل   كما جند أّن اجلامعة املفتوحة الربيطانية قد مجعت بني أفضل املعايري اليت يتميّ زُ        
اليت مت إعدادها بعناية بوساطة هيئة   ( VPNجانب استخدام األفالم واألشرطة التعليمية، واملواقع اإلفرتاضية اخلاصة )

اإلذاعة الربيطانية، ونتيجة لذلك أصبحت اجلامعة املفتوحة أعظم منشأة تعليمية انجحة يف أرجاء العامل،  ورمبا تكون 
 ، عرب اتريخ التعليم على حد وصف العامل نيلور.  ا وأمهها حتديثاً أعظمه

طالب سنوايً من خالل استخدام األشكال والوسائط  20000    17000ويتلقى التعليم من خالهلا ما بني      
 .برامج إذاعية وتلفازية إىل جانب أشرطة التسجيل املسموعة واملرئية  اليت تشملُ   ،التعليمية املتنوعة

حيث تقوم الكلية املفتوحة للتعليم األفضل يف أسرتاليا إبمداد البالغني بدراسات مستقلة من خالل التعليم عن        
التعليم لبعض املراحل التعليمية والتدريب الفين، ومتنح هذه الربامج شهادات ودبلومات ألكثر من   مُ بعد، كما تقدّ 

 .10طالب  23000

وجود جمموعة       أيضاً مع  نستطيع  املوسعة،  اجلديدة  وغري   البياانت  الناجحة  التعليم  سياسات  إصالح  نتائج  رصد 
واحداً  وأييت  أخرى.  بلدان  يف  التعليمي   الناجحة  التحصيل  لقياس  الدولية  االختبارات  يف  التحسينات  أسرع  من 

(PIRLS  ،).من منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة 
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اليت أصبحت اختبارات القبول الدولية للطالب   م1990من هونغ كونغ واتيلند يف فرتة ما بعد    كل  ورنت  قُ   وإذا        
الوقت، تتبلور   استخدام بياانتنا اليت تربط بني بياانت التعلم مع مرور   ما تتباينان. ومع هذا  فمع  متاحة خالهلا، فإنّ 

، 1985مإىل   1980جودة التعليم واجتاهاته يف الفرتة من  متماثلة من حيث  مستوايهتما    أنّ   أكثر وضوحا: جندُ   صورة  
عن نقطة   بياانتنا الطولية تكشف بدقة    نتائجهما التعليمية ما لبثت أن تباينت بعد هذا بقليل. وابلفعل، فإنّ   أنّ   إالّ 

التباين، بينما تطرح رؤية مهمة لفهم اإلصالحات الناجحة يف هونغ كونغ، يف مقابل عقدين من اإلصالحات الفاشلة 
  11.يف اتيلند 

مو االقتصادي للدول و جناح التعليم بشىت فروعه، من هذا التقرير، هو وجود عالقة بني النّ   والذي نستخلصهُ       
 ى بعيد يف التخطيط إلجناح العملية مدً   طبيعة احلال ابسرتاجتيات هادفة، ذات  وجناح هاته العالقة مرهون ب

ضمن الفصول اإلفرتاضية للمتعلمني، حسب واخلروج مبعلم رقمي ومتعلم يساهم يف صناعة املعرفة،  الّديداكتكية،  
حتتاجه الدول الضعيفة يف هذا اجملال فإذا معايري يضعها خرباء وخمتصون يف إنتاج احملتوى املعريف الرقمي، ولعّل هذا ما  

أوالدول النامية، جندُه متدنيا مقارنة ابلدول اليت اعتمدت التعليم إىل مستوى التعليم اإللكرتوين، يف الدول العربية    نظران  
وعة عن بعد، يف مناهجها كأملانيا وأمريكا وفلندا والّصني وغريها. والرسم البياين اآليت يوضح حسب تقرير جمم 

   :12البياانت العاملية عالقة النمو  االقتصادي ابلتعليم
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   التعليم عن بعد يف الدول العربية واإلسالمية:    واقع-10    

الوطن العريب من التقنية والتطور التكنولوجي، مل يكن ابليسري نظراً إلستقدام هاته التكنولوجيات من   حظ  رغم أّن       
تكون   تكادُ   بني حماوالت وجتارب    الزال يرتنحُ   ،الغرب، إاّل أّن واقع التعليم بشكل عام والتعليم اإللكرتوين بشكل خاص

(، 19هذا الوابء الذي يعيشه العامل) الكوفيد  ي، كما حتتاج يف خضم  ، وحتتاج إىل الدعم والتطوير املادي واملعنو ضعيفةً 
، ومن مث عيات هذا الوابء إىل حيث الالرجعة إىل الوراءتد    وفق  إىل إعادة تفعيل وتنظري شاملني، ذلك أّن العامل تغرّي 

 أكثر من أي وقت مضى.   أصبح استخدام ونقل املعرفة وإجناح التعليم أمراً ضرورايً 

: بعد العربية    مصر مجهورية    نذكر جتربة   ن بني هاته التجارب السابقة يف التعليم عن بعد يف بعض الدول العربيةوم    
صت بعض القنوات اليت يبثها القمر ُخصّ  م، وقد 1998/ 28/4يف  (  انيل سات)أن أطلقت القمر الصناعي  

 .(فضائية كلينك)الصناعي للتعليم، وتقوم القناة الفضائية املصرية ببث برانمج أسبوعي للعالج عن بعد  
 ،يف سورية: منذ أكثر من عشر سنوات والقنوات التلفازية تبث الربامج التعليمية لطالب املدارس االبتدائية والثانويةو    

احملتلة يف اجلوالن وفلسطني. إضافة إىل برجمة عدد من الكتب املدرسية اليت تدرس يف املرحلتني وإىل أبناء األرض  
 .االبتدائية والثانوية على أقراص ليزرية تشمل املنهاج النظري والعملي، إضافة إىل حل بعض املسائل

عليمية من خالل اإلنرتنيت والتعليم بدأت جامعة الكويت بتجربة جديدة للتوسع يف براجمها التفقد  يف الكويت:  أّما    
  .والفائدة يف الوطن العريب  ،عطي تفائالً أكثر يف مسرية هذه التقنية التعليمية الفائقة احلداثةعن بعد، الذي يُ 

ة مشروع إعداد دراسة تفصيلية يف سبع دول عربية إلنشاء شبكة إقليمية للتعليم عن بعد ، وإعداد التصميم ومثّ       
ك الشبكة مع التنفيذ التجرييب لنماذج من الربامج اليت يتم تدريسها عن بعد يف ثالثة دول عربية كمرحلة الفين لتل

م الفين للشبكة يأوىل، وذلك إبشراف املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات وهندسة الربامج، وقدمت إعداد التصم
امج والوسائل التقنية للتشغيل، كما مت إرسال ورشة وحتديد متطلبات الشبكة من شبكات اتصال وشبكة إنرتنيت والرب 

عمل إىل مخسة عشرة مؤسسة وجامعة عربية لعرض ومناقشة عناصر واحتياجات بناء الشبكة، ومتطلبات اجلهات 
العربية يف الكويت واملركز الوطين يف األردن على أتسيس مراكز دعم التعليم عن بعد كنموذج لوحدات استقبال للتعليم 

وأتمني االتصال إبنرتنيت ،  active video -interتلك الوحدات جمهزة ابلوسائل التقنية  عد، حبيث تكونُ عن ب
 13.)املكتبات اإللكرتونية للرسائل التعليمية  )إضافة إىل
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عدم دمج التقنيات بشكل مناسب، مع مناهج ومصوغات  كان نتيجة  ولعّل تعثر هاته التجارب وحمدوديتها         
التعليم عن بعد، إضافة إىل عدم وجود رؤى موحدة للمنظومات الرتبوية العربية، وهذا ما جعل هاته التجارب تتسم 

 ابلضعف. 

يف   د  ، جتسبنا يف هذا السياق احلديث عن جتربتني انجحتني كنموذج يستحق التطوير والدعم مستقبالً   وجدير        
( 36كليات البنات اليت فتحت نظام التعليم عن بعد ملرحلة املاجسرت يف ): جتربة اململكة العربية السعودية من خالل  
بث احملاضرات عرب األقمار اإلصطناعية للمرحلة   إىل بدء    ه1426- 1425كلية، وقد سعت هاته الكليات يف عام 

منها يف اإلكتفاء الذايت ابلكوادر الوطنية خاصة يف  ه ملرحلة الّدراسات العليا، رغبةً 1427- 1426اجلامعية، وعام 
 عودايت. هالت الس  هبا تواجد املؤ    املناطق اليت يندرُ 

تعدُّ سابع جامعة خاصة مفتوحة يف ماليزاي،   ة املفتوحة، حيثُ ضاُف إىل ذلك التجربة املاليزية من خالل اجلامعيُ        
ندة على جودة وقدرة درجت كجامعة خاصة تتبع مؤسسات التعليم العايل، إالّ أّن اجلامعة مستوعلى الرغم من أّنا أُ 

سائط عمليات حتسني الو على ( وهو يركز  meteorجامعة عامة( واملسمى ب)   11جتيني) ائتالف اسرت شركائها اال
ا يتمشى مع فلسفتها اخلاصة بدميقراطية ، وهذا مت اجلامعة شعار ) اجلامعة للجميع(املتعّددة والتكنولوجيا، وتبنّ 

   14التعليم.

عف يعاين من الضّ   أّن واقع التعليم عن بعد يف الوطن العريب والدول اإلسالمية، الزال   لنا ممّا سبق يّتضحُ لذا         
الوقوف على   والتقين، وهذا راجع لعّدة أسباب سياسية وإقتصادية وإجتماعية وتربوية متباينة، ميكنناوالتقهقهر العلمي  

 أمهها يف العناصر اآلتية: 

 عدم وجود تطوير تقين فعلي موّجه للتجسيد برامج التعليم عن بعد  -1
 غياب السياسات واملناهج الرتبوية اخلاصة ابلتعليم عن بعد   - 2
 طيط الرتبوي داخل املؤسسات اليت تعتمد التعليم عن بعد  انعدام التخ  - 3
 تعليم عن بعد لل احملتوى املعريف  ضعف اجلانب التقين أثر على جودة4
 ضعف شبكات األنرتنت يف العديد من الدول السائرة يف طريق النمو .   -5  
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 خامتة البحث:   

أحداثه ومتغرياته وأزماته املتوالية واملتسارعة،   التسليم أبّن عاملنا الراهن من خالل  إمجال خامتة هذه الورقة البحثية،    ميكنُ          
قد فرض حتمية التفكري وتغيري الذهنيات حنو بناء التعليم الفعال مبختلف فروعه، حنو مسايرة التقنية والرقمنة وكل ما 

تفات إىل املاضي، وال انصياع للمناهج التقليدية يف أجيالنا الصاعدة، فال جمال لإلل  مامالعوملة من حتّدايت أ   تطرحهُ 
التعليم اليت خّلفت استهالكا للمعرفة، دون إنتاج خاصة وحنن نعلم أّن طاقتنا وكفائتنا يف الدول العربية واإلسالمية، من 

ي من كل الدول لالنطالق حنو بناء املستقبل املزهر علماء وابحثيني وخمتصني يف شىت ميادين العلوم، تنتظر الدعم الرمس
والواعد يف الرقي مبواطنها، وجماهبة كل التهديدات الداخلية واخلارجية، وال ريب أّن قوة أي جمتمع إنساين تكمن يف قوة 

يف احلقيقة تعليمه ومنظومته الرتبوية، لذلك إرأتينا تقدمي عّدة توصيات يف خامتة هذا البحث املتواضع، والذي كان  
تمكن مستقبالً، من ن  حىت    توصيات البدائل و لنا هذا املؤمتر العلمي املتمّيز والراقي،  وقد طرحنا هاته ال  ها فرصًة أاتح

 على النسق اآليت:   وهي   عالج خمتلف مشكالت التعليم بصفة عامة والتعليم عن بعد بصفة خاصة

 التطور العلمي احلاصل.   د تواكبُ وضع اسرتاجتيات بناءة خاصة مبناهج التعليم عن بع   - 1

العمل على دعم النظم املعلوماتية واحملتوى الرقمي العريب اخلاص ابلتعليم، وتوفري أحدث الوسائل التقنية واملنصات   -2  
 الرقمية على شبكات حديثة لألنرتنت.

مؤسسات تعلمية ذات توجه   توفري إدارات رقمية تعليمية مواكبة للمنهج التعليمي احلديث، و العمل على بناء  - 3   
 عصري. 

هر على تطبيقها من خالل عقد مؤمترات يف جمال التعليم مبا يتناسب وحاجة توحيد الرؤى العلمية اهلادفة والسّ   –  4  
 اجملتمعات العربية واالسالمية لبناء تعليم قوي.
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