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 مقدمة 

إن ثورة المعلومات، والتكنولوجيا في العاال  ، ترارض يليناا أن    

نتحرك بسرية وفايلية ، لنلحق بركب هذه الثورة، ألن من يرقد فاي  

سب صدارته، ولكنه هذا السباق العلمي والمعلوماتي مكانته، لن يرقد فح

يرقد قبل ذلك إرادته ، وهذا احتمال ال نطيقه وال يصح أن نتعرض له. 

إن دمج وإدخال التكنولوجيات الجديدة إلاى مسسساات التعلاي  العاالي     

أصبح أمرًا حتميًا. وإن النجاح أو الرشل في التعلاي  يان بعاد يتحادد     

ياات  بدرجة كبيرة بدرجاة الحمااس الساتمدام مثال هاذه التكنولوج     

ويلعب القااممون بالتادريس    .الجديدة من جانب أيضاء هيئة التدريس 

دورًا هامًا في تطبيقات واستمدامات هاذه التكنولوجياات الحديثاة فاي     

التدريس في برامج التعلي  ين بعد. وتعد مواكبة التطورات المتالحقة 

في تقنيات المعلومات والتعامل معها بكراءة ومرونة من أه  التحاديات  

لتي تواجه الطالب العربي.  إال أن األمر األكثر إثارة هو تأسيس تعلي  ا

متكامل معتمدا يلى هذه التقنيات وهو ما سمي بالتعلي  اإللكتروناي أو  

االفتراضي ، وقد تزايد االهتمام بهذا النوع مان التعلاي  فاي السانوات     

 . (ٔ)الممس األخيرة 

 : مفهوم التعليم اإللكتروني

تروني هو شكل من أشكال التعلي  ين بعد ويمكن التعلي  اإللك

تعريرة بأنه طريقة للتعلي  باستمدام آليات االتصال الحديثة من حاسب 

وشبكاته ووسامطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآليات 

بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان ين 

لمقصود هو استمدام التقنية بجميع بعد أو في الرصل الدراسي المه  ا

أنوايها في إيصال المعلومة للمتعل  بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر 

 .  (ٖ،ٕ)فامدة 
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 مظاهر واقع التعليم في الدول العربية فيما يلي:

تدني نويية التعلي  العربي؛ إذ تشير معظ  الدراسات الميدانية التي  .ٔ

ي نويية التعلي ، وضعف ُأجريت في ممتلف البالد العربية إلى تدن

الطالب والمدرس يلى السواء من أه  القدرات المرتبطة بتحسين 

النويية هي بناء قدرات التحليل، والتركيب، واالستنتاج، والتطبيق، 

وتدريب الطالب يلى توظيف المعلومات والمعارف التي يتلقاها في 

كل نظام يقلي ومنطقي متناسق مرتبط يبعضه بعضًا ويمزج 

 .  (ٗ)وم الممتلرة ببعضها بعضًا العل

نمطية التعلي  العربي؛ فالتعلي  العربي يتبع نرس البرامج خاصة  .ٕ

في التعلي  الثانوي والجامعي بايتبار أن التعلي  األساسي موحد 

 . (ٗ)ومتشابه إلى حد كبير 

ضعف مستوى يدد كبير من المعلمين، إْذ أن أصحاب النسب  .ٖ

عامة، ه  الذين يوجهون نحو كليات الضعيرة من حملة الثانوية ال

التربية وكليات إيداد المعلمين، وهسالء من نتاج النظام التعليمي 

السامد القام  يلى التلقين لالستظهار بداًل من التعلي  للتركير 

واإلبداع، وه  يمارسون بعد التمرج تطبيق هذا النظام، حين 

 .  (٘)يلتحقون بمسسسات التعلي  الممتلرة 

فر البيئة المدرسية في العديد من الدول العربية يلى يدم تو .ٗ

المتطلبات األساس إلنجاح العملية التربوية، سواًء تعلق ذلك 

بالمباني أو التجهيزات الرصلية والمعملية، أو بررص التعبير الحّر 

 . (٘)ين اآلراء 

ترّشي األمية بشكل كبير في العديد من الدول العربية ويدم قدرة  .٘

يلى محوها بشكل فعّ ال وشامل، يلى الرغ  من الجهود تلك الدول 

 . (٘)المبذولة واألموال التي أنرقت في هذا المجال 
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التحديات التكنولوجية أمام التعليم العربي 

 : وكيفية حلها

أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا وهو الدخول ببالدنا إلى 

حاس  في تقدم حضارة التكنولوجيا المتقدمة التي أصبحت العامل ال

الشعوب، وال شك أن نقطة البدء هي إيداد الكوادر القادرة يلى إنجاز 

هذا التحول الكبير، الذي يتطلب خلق بنية تعليمية يبنى الطالب من 

خاللها خبراته التعليمية ين طريق تعليمه كيرية استمدام جميع 

جهيز مصادر المعرفة، وجميع وسامل التكنولوجيا المسايدة ؛ لذا يجب ت

المدارس والجامعات بالوسامط المتعددة، ومعامل العلوم المتطورة 

وقاية استقبال بث القنوات التعليمية ومن ث  تدريب أيضاء هيئة 

التدريس  في مراكز التدريب المحلية بالمديريات والمحافظات 

ومراكز التدريب التمصصي المركزية ، ومعامل العلوم المتطورة 

-Wallا غدا يعرف باس  "مدرسة بال أسوار" والتعلي  ين بعد فيم

less School مدرسة المستقبل"أو" Future School أو المدرسة

 أو التعلي  االلكتروني . Smart Schoolالذكية 

 نشأة وتطور التعليم اإللكتروني :

 ، منذ أن أطلقٜٜٙٔتعود نشأة التعلي  اإللكتروني إلى سنة  

ينتون" مبادرته المعروفة باس  الرميس األمريكي السابق "بيل كل

التكنولوجية التي ديا من خاللها إلى ربط كافة  تحديات المعرفاة

، ٕٓٓٓبشبكة االنترنيت بحلول يام  المدارس األمريكية العامة وصروفها

الردرالية العامة سنة  وكنتيجة أولية لهذه المبادرة قام اتحاد المدارس

مدرسة  مي وهو يبارة ين أولبإدخال مشروع االنترنيت األكادي ٜٜٙٔ

تقوم بتدريس مقررات يبر المط في والية واشنطن. وظهرت كذلك 

تناشد بإنشاء جامعة إلكترونية في إنجلترا، والتي تمت  بعض النداءات

مقررات يبر المط في التعلي  المستمر  بالرعل ويتوقع منها أن تقدم

ليشمل دول أخرى،  اإللكتروني والتنمية المهنية، وامتد تطبيق التعلي 
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تعل  اللغات  ويلى سبيل المثال ونتيجة لزيادة الطلب المتزايد يلى

األجنبية من قبل الطالب التايوانيين ولزيادة مهارته  اللغوية والثقافية 

قامت كلية اللغات بطرح برامجها اللغوية يبر شبكة اإلنترنت، وقد 

ما هو سامد في هذا النمط أسلوب وبديل جيد لتعل  اللغات ي وجد أن

 . (ٖ)يسد النقص القام  في هذه األخيرة  الرصول التقليدية، وكذا

العوامل والمبررات التي أدت إلي ظهوور التعلويم   

 : االلكتروني

زيادة أيداد المتعلمين بشكل حاد ال تستطيع المدارس المعتادة  .ٔ

استيعابه  جميعا ويعتبر هذا التعلي  رافدا كبيرا للتعلي  المعتاد، 

 .مكن أن يدمج هذا األسلوب مع التدريس المعتاد فيكون دايما لهفي

هذا النوع من التعلي  للكبار الذين ارتبطوا بوظامف وأيمال وطبيعة  .ٕ

يالوة يلى أيماله  ال تمكنه  من الحضور المباشر لصروف الدراسة 

هذا النوع من التعلي  يعتبر وايدا لتثقيف ربات البيوت، ومن  أن

 .لمنازل وتربية أبناءهنيتولين رياية ا

من الطبيعي أن تتسبب الممارسات في نظ  التعلي  التقليدي من  .ٖ

ظهور فجوة كبيرة بين الطموح التعليمي المشروع وقدرة هذه 

  (ٙ)النظ  يلي تلبيته ولعل ابرز مظاهرها يتمثل في: 

   األفراد الذين ل  يتمكنوا من االلتحاق بالتعلي  التقليدي والذين

ن الدراسة لظروف قاهرة والذين يريدون الجمع بين التعلي  انقطعوا ي

والعمل واألفراد الذين أكملوا تعليمه  ولكن يردوا أن يكتسبوا يل  

 . جديدا

   اإليداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة التي ترغب في

االلتحاق بالتعلي  الجامعي وال يتاح لها المجال بسبب سياسات القبول 

 . الجامدة

   ، فئات المجتمع المحرومة من التعلي  نتيجة ألوضاع اجتمايية

 . أو اقتصادية ، أو سياسية أو إياقات جسدية
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  هناك أسباب ترجع إلي الجامعات العربية منها تكدس الجامعات

العربية التقليدية بالطالب ، ويدم وجود العدد الكافي من أيضاء هيئة 

هزة والتقنيات األخرى بالقدر التدريس ، ويدم وجود الممتبرات واألج

  (ٚ)المناسب لعدد الطالب الدارسين في هذه الجامعات 

 : مزايا وفوائد التعليم االلكتروني

للتعلي  االلكتروني فوامد يديدة ال يمكن حصرها ، وهناك أيضا 

يوامل أدت إلي ظهور هذا النوع من التعلي  ونتكل  فيما يلي باختصار 

ها ، ٖٕٗٔها ، يبد اهلل بن يبد العزيز ٖٕٗٔاهلل ين) د/ إبراهي  بن يبد 

النشرة التعريرية للتعلي  االلكتروني جامعة الملك خالد ، نجوى جمال 

 ( ٜٜٜٔالدين   

زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينه  ، وبين الطلبة  .ٔ

والمدرسة ، وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف 

مثل مجالس النقاش، البريد اإللكتروني ، غرف في يدة اتجاهات 

الحوار ، وهذا يعد حافزا للطالب يلي المشاركة والترايل مع 

 . المواضيع المطروحة

 . المساهمة في وجهات النظر الممتلرة للطالب .ٕ

سهولة الوصول إلى المعل  : فأتاح التعلي  االلكتروني سهولة  .ٖ

 . في أسرع وقت كبيرة في الحصول يلي المعل  والوصول إليه

اإلحساس بالمساواة : هذا النوع من التعلي  يكون له فامدة كبيرة  .ٗ

بالنسبة للطالب الذين يشعرون بالموف والقلق أو المجل يند 

المناقشة ، فهذا األسلوب في التعلي  يجعل الطالب يتمتعون بجرأة 

 . اكبر في التعبير ين أفكاره  والبحث ين الحقامق

االحتياجات االجتمايية والوظيرية والمهنية القدرة يلي تلبية  .٘

 . للملتحقين بالتعلي  االلكتروني لما يتمتع به من مرونة وحداثة

ارتباط التعلي  االلكتروني بحاجات األفراد التطبيقية والمهنية  .ٙ

 والشمصية  واالجتمايية

 . مالممة ممتلف أساليب التعلي  .ٚ
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ي المادة العلمية إمكانية تحوير طريقة التدريس فمن الممكن تلق .ٛ

بالطريقة التي تناسب الطالب سوء كانت مرمية أو مسموية أو 

 . مقروءة

 . توفير المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع .ٜ

يعد التعلي  االلكتروني مظهر من مظاهر التقدم التكنولوجي فري  .ٓٔ

يصر الثورة الصنايية كان يلينا أن نذهب إلي المدرسة ، أما في 

 . المعرفية فان المدرسة سوف تأتي إلينا في بيوتنا يصر الثورة

 يدم االيتماد يلي الحضور الرعلي .  .ٔٔ

 . سهولة وتعدد طرق تقيي  الطالب  .ٕٔ

 تقليل األيباء اإلدارية بالنسب للمعل  .  .ٖٔ

 . تقليل حج  العمل في المدرسة .ٗٔ

مزايا التعليم االلكترونوي بالمقارنوة باألسوالي     

 :  (ٛ،ٕ،ٔ) للتعليم التقليدية

 .تجاوز قيود المكان و الزمان في العملية التعليمية .ٔ

توسيع فرص القبول في التعلي  العالي وتجاوز يقبات محدودية  .ٕ

األماكن، وتمكين مسسسات التعلي  العالي من تحقيق التوزيع األمثل 

 .لمواردها المحدودة

يتغلب هذا النمط يلي الكثير من العوامق التي تحد من إمكانية  .ٖ

التعلي  التقليدي مثل : االنتظام ، التوقيت ، المكان ، االلتحاق ب

 . ظروف العمل ، متطلبات القبول ، العمر ، نظ  التقوي  ، الشهادات

 .سهولة الوصول إلى المعل  حتى خارج أوقات العمل الرسمية .ٗ

مراياة الرروق الرردية بين المتعلمين وتمكينه  من إتمام يمليات  .٘

 .  والتقدم حسب قدراته  الذاتيةالتعل  في بيئات مناسبة له

نشر ثقافة التعل  والتدريب الذاتيين في المجتمع والتي تمكن من  .ٙ

تحسين وتنمية قدرات المتعلمين والمتدربين بأقل تكلرة وبأدنى 

 .مجهود



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  .. العقبات والتحديات التي تواجه                                                     د.حنان الزبالوي حسن 

 

  - 343 - 

تمريض األيباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل  .ٚ

ومات والواجبات الوسامل واألدوات اإللكترونية في إيصال المعل

 .والرروض للمتعلمين وتقيي  أدامه 

استمدام أساليب متنوية وممتلرة أكثر دقة ويدالة في تقيي  أداء  .ٛ

المتعلمين. هذا النمط ييسر فرص االلتحاق لرئات يمريه أوسع من 

الرئة العمرية التي تحددها المسسسات التقليدية مثل : الكبار ، 

 العمال ، ربات البيوت

  (ٖ)التعليم اإللكتروني  ول العربية إلىحاجة الد

لما يحمله  إن الدول العربية في حاجة للتعلي  اإللكتروني بالنظر

 هذا النوع من التعلي  من مزايا، وتظهر مالمح هذه الحاجة في:

  مواجهة الضغط المتزايد للطالب يلى الجامعات العربية يلى يدة

 العربية قرزة. مستويات حققت الدول

   دور التعلي  العالي العربي في تنمية صنايات المعرفة منتعزيز 

 خالل التعلي  اإللكتروني.

   (ٖ) متطلبات التعليم اإللكتروني

لكي ينجح التعلي  اإللكتروني ويحقق أقصى استرادة من أهميتاه،  

 لمتطلبات وشروط ضرورية منها. فإنه يحتاج

راحله وم خطط واضحة تبين كيرية دمج التعلي  اإللكتروني،  .ٔ

 وميزانياته.

متطلبات تقنية: بنية تكنولوجية، وسعة نطاق يالية، وبرامج   .ٕ

 إدارة التعلي .

 متطلبات تنظيمية وإدارية يصرية.  .ٖ

كادر مسهل يشمل خبراء بالتقنية وخبراء  متطلبات بشرية من  .ٗ

بالتربية، كما يتطلب تدريب خاص للمحاضرين وللطلبة المشمولين 

 بالنظام. 
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اإللكترونوي فوي الودول العربوي      يممعوقات التعل

 وحلولها

لتحديد العقبات التي تقف في  يت جرأمن خالل الدراسات التي 

تلك  % من المشاركين في٘ٚاتضح أن  بعدطريق استمدام التعلي  ين 

غير متآلرين مع تكنولوجيات التعلي  ين بعد ، أو أنه   الدراسات

القول : إن معظ  وهكذا يمكن  غير كافية ،متآلرون معها بدرجة 

المشاركين كانوا في المطوة األولى في يملية التجديد والتي يصرها 

بالمرحلة المعرفية. ونتيجة لذلك فإن نقص أو قلة  ( ٜٜ٘ٔروجرز )

المعرفة كان من العقبات الواضحة في سبيل استمدام التكنولوجيا. 

س وفقًا وبالنظر إلى  القضية نرسها وبتحليل اتجاهات القاممين بالتدري

نقص القدرة والكراءة الستمدام  ا :، يتبين لن( ٜٜٙٔي )لما قام به مورف

التكنولوجيا اإللكترونية ، ونقص المعرفة بأنسب وأفضل طرق 

التدريس، ونقص المهارات الالزمة لعمل مواد ووسامط التدريس، وأدى 

ذلك إلى نتامج سلبية تمثلت في االتجاهات السلبية نحو التعلي  ين 

 . (ٓٔ،ٜ)دبع

الدراسات أن توافر القدر الكافي من المعلومات تشير كثير من 

ين الوسامل التكنولوجية التي ينبغي استمدامها ، يعد أمرًا هامًا 

الستمدام وتطبيق  التجديدات واإلصالحات التربوية. فعلى سبيل 

المثال: دراسة فوامد استمدام األلياف البصرية نعدها من تكنولوجيات 

ال ين بعد ، واستمدامها في التعلي  الزرايي ، ونقل مواد االتص

وموضويات التدريس، أدى إلى استنتاج أن المعل  ل  يكن يلى دراية 

كافية بكيرية استمدام شبكات المعلومات الترايلية ، ويرجع ذلك إلى 

 يدم توافر القدر الكافي من المعرفة حول التكنولوجيات المستمدمة.

د من التآلف مع تكنولوجيات التعلي  ين بعد ، المزي وبذلك فإن 

والمزيد من المعرفة بطرق تعليمه ين بعد، يسديان إلى المزيد من 

 .(ٔٔ)الرضي ينه وقبوله ورواجه من جانب القاممين بالتدريس 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  .. العقبات والتحديات التي تواجه                                                     د.حنان الزبالوي حسن 

 

  - 345 - 

في دراسات أخرى أجريت لرحص  النزية التقبلية لهيئات 

ت التعلي  التدريس المشاركة في برامج التدريس ين بعد بمسسسا

ركزت  حيثأيوام.  ٗالعالي ، والتي تستمر بها الدراسة لمدة يامين أو 

يلى مدى تقبل المدرسين بصرة يامة للتعلي   هذه الدراساتتساؤالت 

، والعالقات بين السمات والمصامص المهنية التي يتس  بها  ين بعد

عالقة القاممون بالتدريس في التعلي  ين بعد ، واالتجاهات نحوه ، وال

بين مبدأ األلرة والنزية التقبلية واالتجاهات نحو ممتلف الطرق 

 غلب تلك الدراسات تشير إلىالمستمدمة في تدريسه وكانت نتامج أ

أن هناك حاجة ضرورية لتديي  التعلي  ين بعد ، واالهتمام الشديد 

بنويية الترايل بصرة خاصة، وتأكيد ودي  الكراءة والرعالية من خالل 

االستمدام المالم  للتعلي  ين بعد ، في ظل وجود الدي  اإلداري 

وتوفير الموارد والمصادر الالزمة ، وتوفير الدي  الرني الالزم ، 

لحوافز والمكافآت للقاممين بالتدريس في التعلي  ين بعد . وتوفير ا

ومن الواضح أنه البد من توافر المعايير الجيدة والموارد الكافية 

 .(ٔٔ)لتديي  التعلي  ين بعد ودي  مسسساته والقاممين يليه 

لمناقشة اهتمام المدرسين بمقررات ومناهج  وأجريت دراسات يدة

التي يهتمون بها في هذا الشأن، ونتامج هذه التعلي  ين بعد ، والقضايا 

أكدت يلى ضرورة توفير الدي  الرني، وتوفير الوقت الكافي  اتالدراس

للمعل  الكتساب الممارسة والتطبيق ، وتوفير الررص التي تهيئ 

إمكانية الحوار بين أيضاء هيئات التدريس ، وتبادل األفكار واآلراء مع 

فضل طرق الممارسة والتطبيق ، مع غيره  من المدرسين للوصول أل

االهتمام بتوفير التدريب المالم  حول كيرية استمدام المقررات 

والبرامج في التعلي  ين بعد استمدامًا مثاليًا للرقي بمستوى التعلي  

 .(ٔٔ)والتدريس 

(  لمناقشة المشاكل الماصة يند ٜٜ٘ٔ) وفي دراسة أيدها بالك

ت الدراسية ين بعد، وقد استمدم في المدرسين لنقل المواد والمقررا

هذه الدراسة الطرق الكمية والنويية في البحث لمناقشة أسباب دي  

بعض المدرسين للتعلي  ين بعد ، بينما ال يهت  غيره  من المدرسين 
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بهذا الدي ، وأجريت هذه الدراسة بصرة يامة في مجمويها يلى أيضاء 

غير  بصرة يامة بالتدريسهيئة التدريس ، وانتهت إلى أن القاممين 

متآلرين مع التدييمات المتاحة للتعلي   ين بعد ، إذا ل  تكن هذه 

التدييمات متوافقة مع أفكاره  وأرامه  الماصة بالتعلي  الجامعي، 

بتحديد العقبات التي تحول دون أن تحظى تكنولوجيا التدريس و

الموف من من أه  هذه العقبات: الموف من التغيير، وجد أن  بالقبول

يدم التعامل مع هذه التكنولوجيات، الموف من استنراذ الوقت، والموف 

من يدم االختيار الصحيح ألنواع التكنولوجيا التي ينبغي استمدامها 

 . (ٕٔ) والموف من الرشل التكنولوجي

تمت اإلشارة إلى يوامل يدة للموف من التغيير منها : أن  وقد 

يعد تهديدًا للنظام الحالي الذي ايتاد  التدريس باستمدام التكنولوجيا

يليه الكثيرون، وأن التكنولوجيا تعد أكثر شمواًل وذلك يهدد قايدة 

األسلوب الحالي، ويندما يصبح التدريس باستمدام تكنولوجيات االتصال 

ين بعد أكثر تطورًا فهذا يكري لعّده تدريسًا بدياًل أكثر من كونه 

ريس، وأنه يصبح قايدة لتصمي  نظام أو متكاماًل ومكماًل لعملية التد

 أسلوب تكنولوجي جديد.

وهناك دراسات أخرى أشارت إلى أن أكثر العقبات شيويًا لتطبيق 

واستمدام التكنولوجيا الجديدة هي: يدم وجود الوقت الكافي لمعرفة 

 ،ويدم توافر التدريب الكافي ،كيرية استمدام مثل هذه التكنولوجيات 

يدات الرنية، ويدم توافر األسباب الموضحة المرسرة ويدم وجود المسا

ين مدى حاجتنا إلى مثل هذه التكنولوجيات الحديثة المتطورة . إن 

نقص الدوافع الشمصية التي تحرز األفراد لتعلي  ومعرفة تكنولوجيات 

 جديدة تأتي نتيجة لنقص وقلة المبرات الرردية.

االتصال  تقف كذلك هناك يوامل خاصة ما يحيط بتكنولوجيا 

مثل المعدات القديمة ،  ،في سبيل استمدام التكنولوجيات الجديدة 

والربط البطيء من خالل اإلنترنت ، ويدم توافر التدريب أو توافره 

 .(ٔٔ)بقدر محدود وبسيط ، ويدم وجود الدي  الرني للمستمدمين 
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أن بعض القاممين بالتدريس  في تلك الدراسات   ووفقًا لما نجد

لجامعات والكليات ينظرون إلى التعلي  ين بعد بأنه يهدد األدوار في ا

اآلخر ينظرون بعين الشك  وبعضه التقليدية أليضاء هيئة التدريس، 

لجودة التدريس ين بعد، وأن هناك شكًا في أن يكون في جودته كجودة 

 التعلي  العادي في الرصول الدراسية.

ة ينبغي أن يغير أيضاء ولالستمدام األمثل للتكنولوجيات الجديد

التي ، هيئات التدريس من بعض أرامه  الماصة ببعض المعتقدات لديه  

ومنها يلى سبيل المثال تعريف مبدأ  ،يظنون أنه ال ينبغي المساس بها

حيث تعني أن األستاذ هو الوحيد ، االستقاللية أو الذاتية وفقًا ألرامه 

ب أن يقوم بتدريسه، الذي له الحق في تحديد وتقرير ما الذي يج

ومتى وأين سيت  هذا التعلي  ، وبذلك فهو يتمطى متطلبات الواقع 

 والمتعلمين وكل ما يحيط به من متغيرات .

( إلى أن التوافق والتطابق من السمات ٜٜ٘ٔأشار روجرز)و

المميزة الستمدام المبتكرات واالخترايات الحديثة، ألن األفكار الجديدة 

ع القي  والمعايير الموجودة فسيكون مصيرها إذا كانت متعارضة م

 الرفض واالستبعاد.

( قام بمناقشة تغيير أدوار ٜٜٔٔ)   Hallوفي الدراسة التي أيدها 

أيضاء هيئة التدريس ، ويرى ضرورة االستعانة بأصحاب اآلراء واألفكار 

الجديدة ليحلوا مكان هسالء الذين ال يرغبون في التجديد، ألن االستعانة 

يسمن بالتجديد ولديه أفكار جديدة يسثر يلى التعلي  وأساليب  بمن

إلقاء المحاضرات والدروس، ومن القضايا األخرى التي ت  بحثها أيضًا 

في هذه الدراسة مشكلة: مادة وموضوع الدرس حيث يرى أن القاممين 

بالتدريس في التعلي  ين بعد ل  يستمدموا مادة وموضوع الدرس 

 . (ٖٔ)استمدامًا حسنًا 

باختصار يمكن القول بأن التعلي  اإللكتروني كغيرة من طرق 

يثرة في  التعلي  األخرى لديه العديد من المعوقات التي تقف حجرة

  (ٕ)وجه تنريذه خاصة في الدول العربية ومن هذه العوامق 
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تطوير المعايير : يواجه التعلي  اإللكتروني مصايب قد تطرئ  .ٔ

ة. وأه  هذه العوامق قضية المعايير بريقه وتعيق انتشاره بسري

 .المعتمدة

األنظمة والحوافز التعويضية من المتطلبات التي تحرز وتشجع  .ٕ

 الطالب يلى التعلي  اإللكتروني . 

التسلي  المضمون والرعال للبيئة التعليمية ، من حيث نقص الدي   .ٖ

والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعلي  الرعالة ، ونقص المعايير 

ضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل ، ونقص الحوافز لتطوير لو

 . المحتويات

المصوصية والسرية: إن حدوث هجمات يلى المواقع الرميسية في  .ٗ

اإلنترنت ، أثرت يلى المعلمين والتربويين ووضعت في أذهانه  

العديد من األسئلة حول تأثير ذلك يلى التعلي  اإللكتروني 

المحتوى واالمتحانات من أه  معوقات مستقباًل ولذا فإن اختراق 

 .التعلي  اإللكتروني

التصرية الرقمية : هي مقدرة األشماص أو المسسسات يلى تحديد  .٘

محيط االتصال والزمن بالنسبة لألشماص وهل هناك حاجة 

الستقبال اتصاالته  ، ث  هل هذه االتصاالت مقيدة أما ال ، وهل 

ر أو مرشحات لمنع تسبب ضرر وتلف ، ويكون ذلك بوضع فالت

االتصال أو إغالقه أمام االتصاالت غير المرغوب فيها وكذلك 

  األمر بالنسبة للديايات واإليالنات

 .مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وترايله  معه .ٙ

مراقبة طرق تكامل قايات الدرس مع التعلي  الروري والتأكد من  .ٚ

 . مة لهاأن المناهج الدراسية تسير وفق المطة المرسو

وجود شح بالمعل  الذي يجيد "فن التعلي  االلكتروني"، وإنه من  .ٛ

المطأ التركير بأن جميع المعلمين في المدارس يستطيعون أن 

 .يساهموا في هذا النوع من التعلي 
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زيادة التركيز يلى المعل  وإشعاره بشمصيته وأهميته بالنسبة  .ٜ

أهميته وأنه  للمسسسة التعليمية والتأكد من يدم شعوره بعدم

 . أصبح شيئًا تراثيًا تقليديًا

ويي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعلي  ويدم الوقوف السلبي  .ٓٔ

 .منه

الحاجة المستمرة لتدريب ودي  المتعلمين واإلداريين في كافة  .ٔٔ

 المستويات .

 .الحاجة إلى تدريب المتعلمين لكيرية التعلي  باستمدام اإلنترنت .ٕٔ

يات يلى مستوى ياٍل من الجودة، ذلك أن الحاجة إلى نشر محتو .ٖٔ

 . المنافسة يالمية

تعديل كل القوايد القديمة التي تعوق االبتكار ووضع طرق جديدة  .ٗٔ

تنهض باالبتكار في كل مكان وزمان للتقدم بالتعلي  وإظهار 

 . الكراءة والبراية

أخيرا يمكن القول بأنه لضمان نجاح صناية التعلي  

   :( ٗٔ) لعربي يجب يمل ما يلياإللكتروني في الوطن ا

التعبئة االجتمايية لدى أفراد المجتمع للترايل مع هذا النوع من  .ٔ

 .التعلي 

 .ضرورة مساهمة التربويين في صناية هذا التعلي  .ٕ

ضرورة توفير البنية التحتية لهذا النوع من التعلي  والتي تتمثل  .ٖ

في إيداد الكوادر البشرية المدربة وكذلك توفير خطوط 

االتصاالت المطلوبة التي تسايد يلى نقل هذا التعلي  من مكان 

 .آلخر

وضع برامج لتدريب الطالب والمعلمين واإلداريين لالسترادة  .ٗ

 .القصوى من التقنية

 .إنتاج البرامج الالزمة لهذا التعلي  .٘
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زيادة برامج الدي  المادي لمسايدة الطلبة الذين يتلقون دورات  .ٙ

ة ال تسمح له  بااللتحاق بالدورات قصيرة ألن حالته  المادي

 . المكثرة

البحث في الصعوبات التي تواجهها األم العاملة يند التحاقها  .ٚ

 .بالتعلي  اإللكتروني ومحاولة حلها

 .تثقيف المجتمع بالتعلي  اإللكتروني وشرحه له  بشكل أكبر .ٛ

معاملة الطالب ين طريق المراسلة مثل الطالب التقليديين ال  .ٜ

 .و زبامنكمستهلكين أ

يلي الدول العربية إن تحدد رؤيتها المستقبلية بمصوص العملية  .ٓٔ

 . التعليمية وان يكون التعلي  االلكتروني أحد يناصر هذه الرؤية

ويجب أيضا يلي الدول العربية أن تدرس تجارب الدول النامية  .ٔٔ

 . األخرى المشابهة لنرس ظروفها واالستعانة بالمبراء منها

ا لتتبادل بث البرامج مما يمرض تكلرة أن تتعاون مع بعضه .ٕٔ

 . استمدام التعلي  االلكتروني

يلي االتحاد العربي لالتصاالت أن يقدم الدي  الرني واالستشارات  .ٖٔ

للدول التي ترغب في استمدام التعلي  االلكتروني وبناء مواقع 

 .يربية وخوادم يربية ومحركات بحث يربية

ن الجهود الرامية إلي أنتاج يلي االتحاد العربي للبرمجيات احتضا .ٗٔ

 .برمجيات يربية ونظ  تشغيل يربية تتناسب مع البيئة العربية

في ظل هذه المعوقات التي تكلمنا يليها فيما سبق يبقي سسال هل 

سيوجد مستقبل لمعوقات التعلي  االلكتروني في الوطن العربي ، هل 

ل األساليب سيلقى االهتمام الكافي من الدول العربية ، وهل ستتمذ ك

  والطرق لتوفير الررص الكافية للحصول يلي التعلي  االلكتروني ؟

فهناك تحد حقيقي يواجه الدول العربية اآلن هو ذلك التطور 

التكنولوجي الهامل وثورة المعلومات ولذا فيجب يليها أن تحدد رؤيتها 
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المستقبلية بمصوص العملية التعليمية وان يكون التعلي  االلكتروني 

حد يناصر هذه الرؤية وأن يكون التعلي  االلكتروني أحد السياسات أ

التي يمكن االسترادة منها ويليها اختيار ما يناسبها من وسامل التعلي  

االلكتروني المتعددة وأن تدرس تجارب الدول النامية األخرى المشابهة 

دل لنرس ظروفها واالستعانة بالمبراء منها. وأن تتعاون مع بعضها لتتبا

 . بث البرامج مما يمرض تكلرة استمدام التعلي  االلكتروني
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