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الذي يهدف » التعليم هو السالم«ي إطار مشروع تمّ إعداد ورقة السياسات بتمويل من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ف

 الى دعم قدرات الدول في حالة الطوارئ واألزمات.
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التعبیر عن أي رأي من الیونسكو بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقلیم أو  إن التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في ھذا المنشور ال تعني
 مدینة أو منطقة لسلطاتھا أو بشأن تعیین حدودھا.

 
  إن األفكار واآلراء الواردة في ھذا المنشور ھي آراء المؤلفین. ولیست بالضرورة آراء الیونسكو وال تعبر عنھا.

  

 قطاع التربیة في الیونسكو
ألنھ حق أساسي من  لدى الیونسكویعد التعلیم أولویة علیا 

حقوق اإلنسان وھو األساس الذي تقوم علیھ عملیات بناء 
السالم وتقدم عجلة التنمیة المستدامة، والیونسكو وكالة 
وفر ھذا متخصصة تابعة لألمم المتحدة في مجال التربیة، وی

القطاع القیادة العالمیة واإلقلیمیة في مجال التعلیم، ویعزز 
نظم التعلیم الوطنیة ویتصدى للتحدیات العالمیة المعاصرة من 

خالل التعلیم مع التركیز بوجھ خاص على المساواة بین 
 الجنسین والتعلیم في أفریقیا.

 

 2030 جدول أعمال التعلیم العالمي لعام 
، بوصفھا وكالة األمم المتحدة المتخصصة تتعھد الیونسكو

وتنسیقھا، التي تشكل  2030للتربیة، بقیادة خطة التعلیم العام 
ھدفا  17جزءاً من حركة عالمیة للقضاء على الفقر من خالل 

، وھدفھ 2030من أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 
الخاص، الذي یعد ضروریاً لتحقیق األھداف األخرى، ھو 

الرابع الذي یسعى إلى "ضمان التعلیم الجید للجمیع الھدف 
والمنصف وتعزیز فرص التعلیم مدى الحیاة للجمیع"، ویوفر 

التوجیھات لتنفیذ ھذا الھدف  2030إطار عمل التعلیم لعام 
 والتزاماتھ الطموحة.
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 دـتمهي

 
 

الدائم أن نقدم وثیقة نتحدث بھا عن استشراف المرحلة المقبلة في التربیة والتعلیم،  إنھ لمن دواعي سرورنا

والوقوف على أھم تحّدیاتھا، ونتبادل اآلراء ونتشارك في وضع الحلول الناجعة. وال یخفى على أحد أّن االستثمار 

م والتعلیم یصّب في ھدف الوصول األھّم واألساس ھو في العنصر البشرّي، لذلك كل جھد یبذل لصالح عملیّة التعلّ 

لمتعلّم على درجة من الوعي بمھارات الحیاة، قادر على معالجة المشكالت والتعامل معھا، یتماشى ویواكب 

 التطور التقني واالنفجار المعرفي.

 
أن نضع  كّل ھذا یحتّم علینا، نحن، المعنیّون بقطاع التربیة، من دول وأنظمة تعلیمیّة ومنظمات حكومیة وخاصة،

على الطاولة ما في جعبتنا من أفكار، نعید من خاللھا التفكیر في عملیّة التعلیم والفلسفة التربویّة واألھداف 

ّ ربَّ ضاّرة نافعة، ولنجعل من الِمَحن ِمنَحاً، فلقد سلطت جائحة  المتوّخاة كمنظومة متكاملة، وكما یقال دائما

ة، وبات لزاماً علینا أن نوجَد الحلول أمام التحّدیات التي شّكلت معّوقات كورونا الضوء بقوة على األنظمة التعلیمیّ 

 أساسیّة أمام القائمین على العملیة التعلیمیّة. 

 
لقد أظھرت جائحة كورونا تفاوتات في األنظمة التعلیمیّة في كثیر من الدول، مّما زاد من عامل الضغط النفسّي 

ولم یعد التعلیم متوفّراً للجمیع بشكل عادل ومتساٍو، ناھیكم عن المتعلّمین  على األھل والمتعلّمین على حّد سواء،

من ذوي الصعوبات التعلّمیّة واالحتیاجات الخاصة حیث لم تلحظھم أیة برامج على الصعید الرسمّي للدول في 

 متابعة التعلیم عن بعد.

 
واضطرابات، أو تلك التي تشھد أوضاعاً  ومّما زاد الطین بلّة، الوضع في الدول التي تشھد أراضیھا نزاعات

اقتصادیة مترّدیة، فضالً عن االمكانیات الضعیفة لدى تلك الدول لجھة البنى التحتیّة وتوافر األجھزة الالزمة 

 لمتابعة عملیة التعلّم عن بعد، باإلضافة لتحدیات المجاالت التعلیمیة التطبیقیّة والمخبریّة.

 
ومختلف األطراف المشاركة  طالت المشرفین في وزارات التربیةد من االستبیانات التي للقیام بالعدی كل ھذا دفعنا

بھدف تقییم التعلیم عن بعد في العالم العربي  معلّمین، متعلّمین وأولیاء أمور.في العملیة التعلیمیّة من مدیرین، 

في المرحلة المقبلة، وصوالً لھذا  خالل جائحة كورونا، ودراسة أثره، ووضع تصّور لشكل التعلیم واستراتیجیّاتھ

الدلیل الذي نضعھ بین أیدي صانعي السیاسات التربویّة في العالم العربي، والذي یتناول التعلیم عن بعد من مختلف 

ً في تطویر  ،جوانبھ: المفھوم، الدور، األدوات، واألشكال المختلفة ویتضمن توصیات تشّدد على المضّي قدما

ووضع التصّورات لعقود قادمة، والعمل على إیجاد أرضیّة صلبة من الشراكة بین القطاعین السیاسات التربویة، 

العام والخاص والمجتمعات المھنیة، والتنسیق والتكامل بین األنظمة التعلیمیّة لمختلف الدول، باإلضافة الشراك 
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قبل التعلیم، من أجل االستخدام األمثل جمیع الطاقات التربویّة واألكادیمیّة والتقنیّة والشبابیة في التخطیط لمست

لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وزیادة االستثمار في برامج التطویر التربویّة، من دون إھمال أن المعلّم یبقى 

 حجر الزاویة العملیة التعلیمیّة.

 
أولى خطوات االنسان في رحاب ال غنى عن التعلیم التقلیدي، حیث یتلقى المتعلّم أولى لبنات التكیّف االجتماعّي، و

التعلّم المؤّسسي، كما ال غنى عن تعلیم یمزج بین مختلف األشكال المباشرة وااللكترونیّة، ویضمن وصول 

 المعرفة للجمیع، من كل األجناس، من كل األطیاف، في كل وقت، وفي كل مكان.

 

 د. حمد بن سیف الھمامي

  ُمدیر مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة

 بیروت -الدُّول العربیة  في

 حجازي إبراھیم  د.

 األخصائي اإلقلیمي لبرامج التربیة األساسیة

 بیروت -مكتب الیونسكو  
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 شكـر وتقديــر

 

 

 وإصدار، إعداد، شاركوا في الذین األشخاص بذلھما اللَذین والجھد للوقت وامتنانھا تقدیرھا عن الیونسكو تعربُ 

 .السیاسات لصانعي التعلیم عن بعد في العالم العربي، دلیلٌ  الھاّم،ھذه الدلیل  على والتعلیق

 
الدكتور حمد الھمامي، مدیر مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة  جرى إعداد وتطویر ھذا الدلیل بإشراف مباشر من

الیونسكو في  الدكتور حجازي إبراھیم، األخصائي اإلقلیمي لبرامج التربیة األساسیة في مكتبو في الدول العربیة

أكادیمي خبیر في التطویر التربوي للمؤّسسات التعلیمیة في لبنان  - نخص بالشكر األستاذ ھاني حامد بیروت، كما

ً األستاذ أسامة غنیمعلى دوره االستشاري في إعداد وتنسیق وتحریر ھذا المشروع. ونخص با  - لشكر أیضا

ھذا المشروع باإلضافة لكل من وإثراء راجعة على دوره في متابعة وم YEMمسؤول فریق عمل مشروع 

دكمرا ، مستشارة الیونسكو حول التعلیم من أجل التنمیة المستدامة -منى الزغبي موظفي مكاتب الیونسكو مثل 

أخصائي  -بو ھالل المنسقة اإلقلیمیة، أنس أ -، میسون شھاب أخصائیة برامج المناھج والمعلمین - جورجسكو

على اآلراء التي قّدموھا في اجتماع التشاور من أجل  أخصائي التعلیم الفني والمھني -م شحادة التعلیم العالي، سلی

 مراجعة الدلیل وإثرائھ.

 
) على PEDAGOGYلبنان  -(مركز التطویر التربوي  فیّاض الحلبياألكادیمّي وكذلك نخّص بالشكر مساھمات 

 جھوده في إثراء وتوثیق ھذا الدلیل.

 
  لبنان). -وریّان رجب (جمعیة الفیحاء ھدیل حجازي یونسكو من وجات نظر تربویّة قّدمتھا كذلك استفادت ال

 
كذلك ال یسعنا إال أن نتقدم بخالص التقدیر واالمتنان لكافة زمالئنا في مكاتب الیونسكو، الذین شاركونا 

وین أساسیّة وإضاءات قیّمة االجتماعات التحضیریّة لھذا المشروع، وجلسات المناقشة التي شّكلت بمجملھا عنا

  .، وسمحت بأن یؤتي ھذا المشروع ثمارهالعالم العربي متاحاً فيجعلت ھذا المشروع 
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 مقدّمة

شھد العالم في العقدین الماضیین تطّورات تكنولوجیّة وانفجارات تقنیّة ومعلوماتیّة متالحقة وسریعة، وقد عملت 

دول على بذل الكثیر من الجھد لمواكبة ھذه التطورات بما ینعكس إیجابًا على تجوید المرافق العامة، من ھنا فإن ال

"جمیع الخبراء التقنیین واالقتصادیین واألكادیمیین مھتمون بالتطورات التكنولوجیة السریعة األخیرة وما تنطوي 

ً علیھ في المستقبل، وھذا یبشر بجعل حیاتنا أسھل وأك ، وانعكس ھذا التوظیف اإلیجابّي على سلوك عام 1"ثر أمنا

للمؤّسسات والمرافق العاّمة من الخدمات التقلیدیّة إلى خدمات  یقضي بـ "رقمنة" الخدمات، واالنتقال المرن

، بجھد أقّل من المعھود من جھة وكذلك التكالیف، وبجودة عالیة من جھة  Paperless)رونیّة (من دون ورقـإلكت

 رى.أخ

 
ولبلوغ ھذا الھدف، كان من الواجب أوّالً ترسیخ الدور القیادّي للیونسكو في األوساط الدولیّة المعنیّة بالتعلیم، وذلك 

من خالل تعزیز تنسیق الحركة العالمیّة للتعلیم بین الجمیع، وتكثیف الجھود الرامیة إلى تقدیم المشورة فیما یخّص 

 . 2مع الدول األعضاء السیاسات وبناء القدرات بالتعاون

 

ھذه التحّوالت طالت العدید من المجاالت "الخدماتیّة" في المؤّسسات الرسمیّة للدول عموًما، وقطاع التربیة 

أن نتتبَّع كیف تطّور التعلیم اإللكترونّي في السنوات الماضیة،  - وبنظرة سریعة -والتعلیم بشكل خاص، إذ یمكننا 

والبرامج الدراسیّة والخدمات المعرفیّة نتیجة توظیف ھذه التقنیّات في المجال وكیف تأثّرت إیجابًا الخطط 

التربوّي، حیث تتزاید أھمیّة االنتفاع بتكنولوجیا المعلومات واالتّصاالت في جمیع جوانب حیاة المجتمعات في ھذا 

 الصدد. 

 
المیذ االنتفاع بتكنولوجیا المعلومات ففي حین كانت المدارس تمثّل فیما مضى المكان الوحید الذي یمكن فیھ للت

واالتصاالت، "بات لزاًما أن تستغّل معظم نظم التعلیم الوضع القائم، وما ھو متاح من إمكانات التعلّم عبر 

االستفادة من العدد الكبیر من الطرق المبتكرة التي تتیح للمتعلّمین استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتّصاالت 

والتعلم وتشاطر المعارف، فال یبقى االنتفاع بتكنولوجیا المعلومات واالتّصاالت محصوًرا ألغراض التواصل 

 . 3"ببیئة المدرسة

 

                                                   
1  Skills for a changing world: Advancing quality learning for vibrant societies. Eileen McGivney and Rebecca 

Winthrop.  May 2016 
 ة التربیة والعلم والثقافةعن منظمة األمم المتحد ٢٠١٥صدر في عام  2021-2014استراتیجیة الیونیسكو للتعلیم   2  

3  The Central role of education in the millennium development goals, Paris, UNESCO 2010 
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وعندما نتحّدث عن تقّدم الدول وازدھارھا، فھذا یكون بمقدار الخدمات التي توفّرھا ھذه الدول لمواطنیھا ومدى 

خططًا واستراتیجیّات عالیة الدقّة  - بال شكّ  -یتطلّب  رضاھم وارتیاحھم لھذه الخدمات والجھود المبذولة، وھذا

یشّكل حجر األساس لتقّدم المجتمعات، تطلّب  - وما یزال -ولّما كان قطاع التربیة  حو التطویر والتغییر اإلیجابّي.ن

نَّ ذلك االستثمار في المعرفة والبحث العلمّي، خاّصة مع ظھور العولمة ونمّو صناعات جدیدة، ومن ثمَّ فإ

ھو استثمار بشرّي؛ أّي "صناعة متعلّم" بمواصفات  -بشقّیھ األكادیمّي والمھنّي  -االستثمار في عملیّة التعلیم 

العصر التي تقتضي البعد عن الجمود القائم والتلقین، واالنتقال إلى حیویّة التعلّم القائم على االكتشاف والتقّصي 

.. إّن أيَّ شكٍل من أشكال التعلیم متمحوٌر حول المتعلّم المشكالت وحلّھاوًال للتعامل مع والتحلیل واالستنتاج، وص

 ھ التكنولوجیا في ھذا المجال.نفسھ، وھذا یحتّم التنویع في مصادر المعرفة وأشكالھا، وتوظیف أحدث ما وصلت إلی

 

من  حیث تّمت االستفادةولعّل موضوع "التعلّم والتعلیم عن بعد" ھو أفضل ما تمَّ الوصول إلیھ في ھذا المجال، 

فرة للجمیع، َوْفَق طرائق وأسالیب جدیدة تلبّي التعلیمّي، فغدت فرص التعلّم متواتطّور التقنیّة وتوظیفھا في المجال 

االحتیاجات المتزایدة بخطوات سریعة، مع اإلشارة إلى أّن نجاح العملیّة التعلیمیّة قائم على عناصر ثالثة تشّكل 

(جان ھوساي)، وھذا یتضّمن اختیار طرائق  "المعلّم، والمتعلّم، والمعرفة (المعلومة)"وھي:  المثلّث التعلیميّ 

واستراتیجیّات التدریس، والوسائل واألدوات المناسبة، إضافة إلى أدوات التقییم ھذه العناصر الثالثة توفّر مكّونین 

بین المعلّم  (Dialogue)، والحوار (Subject Matter)رئیسین من مكّونات التعلیم عن بعد: المحتوى التعلیمّي 

 والمتعلّم الذي من شأنھ تحسین نواتج التعلّم من خالل األنشطة المختلفة ومن خالل عملیّات التقییم المستمر.

 

لذلك فإّن ھذه الماّدة ستقّدم توصیفًا لموضوع التعلیم عن بعد، وأسالیبھ التي تعود بالفائدة على المتعلّم وعلى 

ة التعلمیّة على حدٍّ سواء، باإلضافة إلى أھّم الوسائل والخدمات التي تَْضَمُن وصول المعلومة إلى كّل المؤّسس

متعلّم، مع تسلیط الضوء على أھّم التحّدیات التي تواجھ ھذا النوع من التعلیم، وطرح جملة تساؤالت مشروعة، 

 لعّل أبرزھا:

االنفجار المعرفّي والتقّدم التقنّي من جھة، واالزدیاد  أَكان ثّمة رًؤى وخطط استراتیجیّة واضحة واكبت §

السكانّي وحاجة كل فرد إلى التعلّم من جھة أخرى، للذھاب نحو التعلیم عن بعد؟ أم ھي خطط طارئة 

اضطرت الحكومات للتعامل معھا كأمر واقع في ظّل تعلیق الدراسة في العدید من دول العالم بعد جائحة 

 كورونا؟ 

نتقال للتعلیم عن بعد، من دون األخذ بالحسبان المشكالت الموجودة في بعض النظم ھل یمكن اال §

 التعلیمیّة، ومن دون خطط متكاملة في ھذا المجال؟

ھل یحتاج التعلم والتعلیم عن بعد إلى "تكافؤ فرص" خاّصة في ظّل العدید من المشكالت في البنى  §

 ھزة المتّوفرة، فضًال عن المحتوى التعلیمّي؟ التحتیّة المواكبة، كالكھرباء واإلنترنت واألج

 ما ھي التوّجھات التي تشّجع على االنتقال نحو التعلیم عن بعد بشكل كلّي أو جزئّي؟ §
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إلى أّي مدى نحن قادرون على بلورة سیاسات وتشریعات تجعل من التعلیم عن بعد تعلیًما قانونیًّا قائًما  §

 رجاتھ؟بذاتھ، لھ أسسھ الشرعیّة وتقییماتھ ود

 ما ھي التحّدیات التي یواجھھا التعلیم المھنّي والتقنّي، وھل تّم وضع الخطط المناسبة في ھذا الخصوص؟  §

وأجناسھم ھل یصلح التعلّم والتعلیم عن بعد لكّل الفئات العمریّة من المتعلّمین؟ وھل یراعي أنماطھم  §

 لیّة؟المختلفة؟ وماذا عن التوّجھات والتخّصصات التطبیقیّة والعم

ذوي االحتیاجات الخاّصة ألّي مدى یستطیع التعلیم عن بعد أن یوفّر بیئة تعلیمیّة مناسبة للمتعلّمین من  §

 والصعوبات التعلّمیّة؟

 ما ھو شكل ومصیر التعلیم مستقبًال؟ §

ما ھي أبرز الحلول التي یجب العمل على توفیرھا لجعل عملیّة التعلیم عن بعد أكثر كفاءة وجودة،  §

 وصول التعلیم عن بعد لكل متعلّم بحاجة إلیھ؟ لضمانو
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 مفهوم التعليم عن بعد

موقع  في المتعلّم إلى المعرفة نقل ھو عملیّة

إلى  المتعلّم انتقال بدًال من أو عملھ إقامتھ

 أساس على التعلیمیّة، وھو مبنيّ  المؤّسسة

 المعرفة والمھارات والمواد التعلیمیة إیصال

 مختلفة، تقنیّة وأسالیب وسائط برالمتعلّم ع إلى

 المعلّم عن منفصًال  أو بعیًدا المتعلّم یكون حیث

التعلیمیّة، وتُْستَْخَدُم  على العملیّة أو القائم

 .التكنولوجیا من أجل ملء الفجوة بین كلٍّ من الطرفین بما یحاكي االتّصال الذي یحدث وجھًا لوجھ

  

عالت تعلیمیّة یكون فیھا المعلّم والمتعلّم منفِصلَْیِن عن بعضھما زمانیًّا أو مكانیًّا إذاً، التعلیم عن بعد ما ھو إّال تفا

 أو كالھما مًعا.

 
في عدد  -منذ أكثر من مئتي عام تقریبًا  -وھناك "تعلّم" و"تعلیم" عن بعد، كما أّن التعلیم عن بعد عرف قدیًما 

 .وفوائده عدیدة على أكثر من صعید لفة،من دول العالم، ثم تطّور فیما بعد، ولھ مسّمیات مخت

 
 "تعلّم" و"تعليم" عن بعد

تحتوي العملیّة التّربویة على الكثیر من المصطلحات الخاّصة بھا، كمصطلحي التّعلیم والتّعلُّم، وقد یحدث 

 التّفریق بین مفھوم كلٍّ منھما.اختالط عند 

  

 

نتقل فیھا الخبرات ھو في الغالب لیس ذاتیًّا، بل عملیّة تفاعلیّة ت

والمعارف والمعلومات من المعلّم إلى المتعلّم بشكل مباشر، 

ویراد بالتعلیم ھنا التعلم المتروي والمقصود والھادف والمنظم 

 وتفترض فرص التعلیم وجود بنیة ما مؤسسیة.

 التعليم:
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فھو سلوك شخصّي ذاتّي، یكتسب المتعلّم من خاللھ معلومات 

واقف لیتمّكن من أداء عمل محّدد، ویستمّر مدى ومفاھیم وقیماً وم

 ً ممارسة  ،وسیلة وغایة في آن ،الحیاة. إنھ عملیة ونتیجتھا معا

 4فردیة كما ھو مجھود جماعي.

أمّا 

 التعلّم:

 تطوّر التعليم عن بعد عبر التاريخ

د ــعلى ی 1729البدایة عام  وكانتِ ألكثر من مئتي عام،  حدیث، بل یمتدّ ــعصر الـــلم یبدأ التعلیم عن بعد في ال

Caleb Philips  ّبوسطن جازیت"ة عبر صحیفة ا أسبوعیّ م دروسً حیث كان یقد" (Correspondence Class) . 

 

حیث بدأت جامعة بنسلفانیا العریقة في تقدیم عدد من المقّررات عبر  1922عام لھذا الغرض  الرادیوواستُخِدم 

 the Stanfordأسمتھا  1968ذ أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة عام إ أجھزة التلفزةثّم ، جھاز الرادیو

Instructional Television Network  عام في ، ولتقدیم مقّررات لطّالب الھندسة عبر قناة تلفزیونیّة

كان  1992عام في ، و(Computer Assisted Instruction) تعلیميّ ــكومبیوتر المجال الــل الــدخ 1982

  1999عام  (LMS)م نترنت، حیث بدأ ظھور أنظمة إدارة التعلّ وسع مع ظھور شبكة اإلاالنتشار األ

 إّال أّنھا أنظمة مغلقة ال تخدم جمیع المتعلّمین.  Blackboard, canvasكـ 

 

 MIT Open Courseرات المفتوحة ا مبادرة المقرّ ـوجیـأطلق معھد ماساتشوستس للتكنول 2002وفي عام  

Ware  )2000  ّ71( 2008ة خان عام ) ، ثم أكادیمیّ دولة 215ملیون مستفید من  65ر مجانّي یستفید منھ مقر 

  .یّةالتعلیم المفتوح والمنّصات التعلیمملیون مستخدم)، باختصار بتنا نعیش عصر 

 

 

                                                   
4 Rethinking Education – towards a global common good – UNESCO 2015 
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 أهميّة التعليم عن بعد

لى أھمیّة التعلیم عن بعد، على أن انطالقًا من كّل ما سبق، یُْجِمُع الباحثون والمتخّصصون في الحقل التربوّي ع

یكون مالئًما لشرائح واسعة من المتعلّمین عبر العالم على اختالف بلدانھم وثقافتھم واھتماماتھم وظروفھم وفي 

 ما یلي نذكر أبرز المزایا التي یوفّرھا التعلیم عن بعد:

 .مینالمتعلّ  لكلّ  ةالتعلیمیّ  الفرصة تاحةإ :مفرص التعلّ  §

 في ظّل التقّدم السریع واالنفجار المعرفّي والتقنّي المتالحق. أصبح تحدیًّا §

 5لواحد والعشرینیة والتركیز على مھارات القرن اتعزیز المھارات الحیات §

 وظروف وأوقات والمناسبة لحاجات المالئمة ةالتعلیمیّ  الظروف قَ فْ وَ  مالتعلّ إذ یتیح  :المرونة §

 .معلّ الت ةعملیّ  ةاستمراریّ  وتحقیق مینالمتعلّ 

على ھذا النِظام بأنّھ ذو تأثیر یوازي أو یفوق نِظام التعلیم أُْجِریْت أثبتت البحوث التي  :ةالفاعلیّ  §

، وانعكاس ھذه بكفاءة والوسائط المتعّددة ات التعلیم عن بُعدا عند استخدام تقنیّ ، وخصوصً التقلیديّ 

 االیجابیّة على المحتوى التعلیمّي.

 .ةوتفاعلیّ  مبتكرة بطرق مینللمتعلّ  المناھج تقدیم االبتكار: §

 .مینالمتعلّ  حسب قدرات وأسالیب التقویم المنھج موضوعات تنظیم :مالمتعلّ  ةاستقاللیّ  §

 .ز ھذا النوع من التعلیم بأنّھ ال یُكلّف مبالغ كبیرة من المالیتمیّ  إذ :المقدرة §

                                                   
 LSCE – October 2017  مبادرة الیونیسیف حول المھارات الحیاتیة وتعلیم المواطنة  5
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 المسمّيات

الساحة التربویّة، بل ُعِرَف سابقًا بمسّمیات متعّددة، یجمع  عھد علىالكما ُذِكَر سابقًا، التعلیم عن بعد لیس حدیث 

بینھا المفھوم العام وھو "تعلیم عن بعد"، لكنّھا تختلف فیما بینھا ببعض القوانین والوسائل التعلیمیّة المستخدمة 

تعلیم التي تفرضھا بعض سیاسات ال  (Face to face)إلیصال المعلومات للمتعلّم، ونسبة الحضور المباشر 

 .عن بعد

 

 أّما أبرز المسّمیات التي عرفھا التعلیم عن بعد فھي:

 : Correspondence instruction بالمراسلة م والتعليمالتعلّ 

ة م مسؤولیّ ل فیھا المعلّ ل طریقة للتعلیم یتحمّ ا، وھو یمثّ التعلیم بالمراسلة من أقدم أنواع التعلیم عن بعد ظھورً 

لة على ة بواسطة مواد مكتوبة، أو مسجّ عن طریق الخدمات البریدیّ ، م إلى المتعلّ  توصیل المعلومة، أو المھارة

م لیقوم بدوره بتقییمھا م إلى المعلّ لة یرسلھا المتعلّ ة، أو مسجّ تمرینات واختبارات كتابیّ باإلضافة إلى شرائط 

یعتمد على المزج بین  التعلیم بالمراسلة أصبح يّ والتكنولوج يّ م العلمةً أخرى، ومع التقدّ م مرّ وإعادتھا إلى المتعلّ 

 6.ةالمواد المطبوعة والمواد المسموعة والمرئیّ 

 

دام ، وباستخOpen universityوقد اكتسب التعلیم بالمراسلة بعًدا آخَر عندما بُِدئ بإنشاء الجامعة المفتوحة 

 تقنیات في البّث اإلذاعّي والتلفزیونّي لخلق بیئة تعلیمیّة فاعلة بدیلة عن التعلیم التقلیدّي.
 
 
 
 
 

                                                   
6 Teaching by correspondence. Erdos, Renée F. Unesco 
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 :Tele – Teaching التدريس عن بعد 

ھو نوع من أنواع التعلیم التفاعلّي عن بعد، ویعتمد على التواصل المباشر من خالل مؤتمرات واجتماعات 

 (Educational Video-Conferencing) مباشرة 
 

ویتضّمن وسائط التدریس عن بعد بتقنیّات مختلفة كالكومبیوتر والتلفزیون التفاعلّي والھاتف والبرامج اإلذاعیّة 

ّي والكتب والصور اإللكترونیّة لجمیع المتعلّمین في أّي تتیح التكنولوجیا الوصول المجانّي للمحتوى اإللكترون

 .7مكان وأّي وقت كان

 

  :Open Instruction التعليم المفتوح 
والتعلیم المستقّل   Home Studyعن بعد (لیس حضوریًّا)، وسّمي أیًضا التعلیم المنزليّ  التّعلیم المفتوح

Independent Study" ، مھما فرد الّدراسة ألّي االلتحاق بالذي یُتیح فرصة وعن بعد ھو أحد أنواع التعلم

ھو نشاط تعلیمي یعتمد والتعلیم المفتوح  من دون اشتراط حضوره المباشر. عملھ،أَیًّا كان ، أو بلغ من العمر

راسة من حیث كیفیة الحصول علیھا أو الوقت دعلى استخدام أدوات التدریس وتم فیھ تقلیل القیود على ال

". ولھ قوانینھ التشریعیّة التي توّضح أطره، وھو نظام مرن بطبیعة الحال ألنّھ 8عدل التحصیلوالزمان أو م

 .یعطي الفرصة للمتعلّم بالتعلّم في أّي وقت یرید وحیث یرید

 

 :E-Learning لكترونيّالتعليم اإل 

 ووسائطھ وشبكاتھر كومبیوت والمعاصرة من الحدیثة صالاالتّ  اتآلیّ  استخدام على یعتمد الذي التعلیم ھو"

 في اإلنترنت اباتبوّ  وكذلك ،نیّةإلكترو بحث، ومكتبات اتوآلیّ  ورسومات، ،)وصورة صوت( دةالمتعدّ 

 والمدرسة، المتعلّم وبین والمعلّم، المتعلّم بین والتفاعل واكتساب المھارات، المعلومات، واستقبال صال،االتّ 

 ة،دراسیّ  صفوف أو ة،مدرسیّ  منشآت وجود التعلیم من النوع ھذا بیتطلّ ال و . 9"موالمعلّ  المدرسة بین أحیانًا و

 للتعلیم. ةالمادیّ  ناتجمیع المكوّ  یلغي ھإنّ  بل

 

ویرّكز ھذا النوع من التعلیم على العنصر الثالث من المثلّث التعلیمّي فیما یخّص المعرفة العلمیّة، عبر توظیف 

للتمّكن من إیصال المعلومات للمتعلّمین كافّة على اختالف ، نتاجالوسائل التعلیمیّة ووسائل اإلیضاح وأدوات اإل

 أنماطھم، ال سیما الفئات العمریّة الصغیرة منھم.

                                                   
7  Information technologies in teacher education: issues and experiences for countries in transition – 

UNESCO 1995 
8  Teacher education guidelines: using open and distance learning; technology, curriculum, cost, evaluation 

(ara) – UNESCO 2002 
9  In pursuit of smart learning environments for the 21st century – UNESCO 2017 
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 الفرص والتحدّيات

 Face toال شّك أّن ھناك دوًال كانت تعتمد النظام المدمج في التعلیم؛ أي تدمج بین التعلیم المباشر التقلیدّي 

Face F2F  عد والتعلیم عن بDistance Learning  الكثیر، ولھا تجربتھا في ھذا المجال، ولكن ال یخفى أّن 

من ھنا .  2020بسبب جائحة كورونا في آذار  من الدول اتّجھت نحو التعلیم عن بعد قسًرا مع تعلیق الدراسة

ھا كلٌّ من الواقع واجھ العدید من المعلّمین والقیّمین على العملیّة التربویّة تحّدیات في ھذا الخصوص فرض

رة رفعت من شأن التعلیم افالتقنّي والموارد البشریّة واإلمكانات المتاحة في كّل بلد، باإلضافة إلى فرص متو

 عن بعد، وفیما یلي نذكر أبرزھا:

 

 من التحدّيات التي واجهها القيّمون على عمليّة التعليم عن بعد:
 نمیالمعلّ  إذ إّن نسبة كبیرة من، االنتقالیّة المفاجئة ه المرحلــةلھــذ نمــیلمعلّ الفعلّي لســتعداد االعــدم  §

وبعض المعلّمین ال یملك  .مــن دعــم التعلیــم عــن بعــد انھــكّ تمالوسائل الالزمة التي ا لدیھ تكن لم

و في خبرة كافیة في الجانب التقني التي تسمح بإدارة عملیّة التعلّم عن بعد وتنفیذھا على أكمل وجھ، أ

  صناعة المحتوى التعلیمّي المالئم.

 عدم استعداد المتعلّمین وأولیاء األمور لمبدأ التعلّم عن بعد، ومن ثَّم رفضھ لدى بعضھم وعدم تقبّلھ. §

اضطرابات ناتجة عن التفاوتات الموجودة بالفعل في النظم التعلیمیة والتي تؤثر بشكل رئیسي على  §

لألسر ذات الدخل الضعیف والمتوسط الذین ینتمون سواء، من  وأولیاء األمور على حدّ  المتعلمین

   10.ومحدودة االمكانیات

                                                   
10 Adverse Consequences of school closures – UNESCO April 2020 
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ة في بعض صفوف افتراضیّ /عدم قدرة المتعلّمین في التعلیم المھنّي والتقنّي على التعلّم في فصول §

تخدام ة وتدریبات وتقییمات مباشرة في ورش العمل، یلزمھا اسالتخصّصات التي تتطلّب أعماالً تطبیقیّ 

 11)الزمة (كالرعایة الصحیّة مثالً األدوات والمواد والمعّدات ال

لّمین من ذوي االحتیاجات الخاّصة التي تتوجھ للمتعفي الموارد الرقمیّة والتطبیقات التعلیمیّة  شحّ  §

 والصعوبات التعلّمیّة.

ك التقنیّة التي تمّكن ر امتالافالتحّدیات التقنیّة في البنى التحتیّة وضعف شبكات االتّصال، وعدم تو §

 جمیع شرائح المجتمع من الوصول إلى المعلومات.

ا من المعلّمین والمتعلّمین على حد سواء،  § الضغط المتزامن على شبكات اإلنترنت من عدد كبیر جًدّ

 االفتراضیّة.  الصفوف/ومشكلة الوصول للفصول
 ة والمشرفة على ھیئات التعلیم.آلیّات إدارة ومتابعة عملیّة التعلّم من قبل األجھزة اإلداریّ  §
 .تنفیذھا من قبل المتعلّم نفسھآلیّات التقییم الواضحة وضمان نزاھتھا و §

 
ھذه العوامل والتحّدیات قابلھا سعي وجھد حثیثین، إذ تفاعلت جمیع الّدول وبشكل طارئ تجاه الملّف التعلیمّي، 

لفزیون الدول بالبّث التعلیمّي من خالل التلضمان عدم عزل المتعلّمین عن مصادر المعرفة، فبدأت بعض 

 وبرامج تعلیمیّة أخرى.

 

كما سعت المنظّمات العالمیّة التي تُعنى بالتربیة والتعلیم للعمل على توفیر المصادر التعلیمیّة بشكل مّجانّي، 

ادر التعلیمیّة والمصوتقدیم الخدمات التعلیمیّة عبر شبكات اإلنترنت مع ضمان خاصیّة الوصول إلى المعلومات 

  المفتوحة .

 

فمنھم من اكتفى بالبّث التلفزیونّي، بعضھا تفاعلّي وبعضھا اآلخر غیر "فاتّخذ التعلیم عن بعد أشكاًال مختلفة، 

ودّرس  عّدة ومنھم من استخدم الرادیو في بعض الدول، ومنھم من سعى إلى الدمج بین وسائل تعلیمیّة، تفاعليّ 

  .12" ّصات تعلیمیة مختلفةعبر اإلنترنت من خالل من

 
  

                                                   
11 VET in a time of crisis: Building foundations for resilient vocational education and training systems -  

OECD 
 جائحة فیروس كورونا واالستعداد للتعلم الرقمي – البنك الدولي – أیار2020 12
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ویظھر الرسم التالي، أھم الوسائل التي تّم اعتمادھا في عملیة التعلیم عن بعد، على أثر تعلیق التدریس 

 حضوریّاً في مختلف الدول:

 

 االنتقال للتعليم عن بعد

مرونة كبیرة كذلك ب تطلّ ھذا االنتقال ی ة نتیجة جائحة كورونا، لكنَّ أن التعلیم عن بعد فرض نفسھ بقوّ  ال شكّ 

مین من خالل طرق یواكب المعلّ  فریق دعم فني لوجستيّ إلى الحاجة إلى  إضافةً مین، المتعلّ  في التّعامل مع

اإلطار ال بّد من وفي ھذا  ة.راتھم الرئیسیّ ة التعلیم وإنجاز أھداف مقرّ ة تساعدھم على تحقیق عملیّ تفكیر إبداعیّ 

 تدعم االنتقال المرن إلى التعلیم عن بعد، من ھذه العناصر: فر عناصر عّدةاالتشدید على تو

 فر اختصاصیّین في صناعة المحتوى الرقمّي والمواد التعلیمیّة.اتو §

تأمین اختصاصیّین في مجال التدریب التقنّي والتربوّي لتزوید المعلّمین بكّل ما یلزمھم من تقنیّات   §

 د.وأدوات ومھارات إلدارة عملیّة التعلّم عن بع

تشكیل خلیّة طوارئ تربویّة لمتابعة كّل المشكالت التي تطرأ على العملیّة التعلیمیّة، والعمل على إیجاد  §

 الحلول الالزمة.

تكلیف إدارات المدارس والثانویّات والمعاھد بالتواصل مع المتعلّمین وأولیاء أمورھم لنشر الوعي  §

ومواكبتھ، وتشكیل خطوط ساخنة لتوفیر  وشرح أھمیّة موضوع التعلّم عن بعد وضرورة متابعتھ

 الدعم النفسّي واللوجستّي للمتعلّمین.

 تقییم واقعّي مستّمر لعملیّة التعلیم عن بعد، ووضع التصّورات التي تحّسن نواتج ومخرجات التعلیم. §
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 المّتحدة في التعلیم عن بعد:العربّیة تجربة اإلمارات 
 

ة المّتحدة، إذ بدأ تجربة ناجحة في اإلمارات العربیّ  ،التعلیم عن بعد شّكل
مع انطالق مشروع محمد بن راشد للتعّلم الذكي،  2012لذكي في عام التعّلم ا

سھمت الخطوات التطویرّیة التي تلت ذلك في إعداد منظومة أثبتت جاھزّیتھا أو
فعیل منظومة تیث تّم حة التعلیم عن بعد في ظل األزمة. لتوفیر استمراریّ 

الجامعات، ملیون متعّلم من مختلف المدارس و 1.2التعلیم الذكي لحوالي 
 لمتعّلمي المدارس بما فیھا مرحلة ریاض األطفال.  %100وبلغت نسبة االلتحاق 

منصة تعلیمیة عالمیة  13م الذكي وكانت الوزارة أدخلت على بوابتھا للتعلّ 
دة أمام ة متعدّ ات الذكاء االصطناعي، إلتاحة خیارات تعلیمیّ تعتمد على تقنیّ 

مقاطع فیدیو  بعد، كما تتیح للمعّلمین بثّ م عن خالل عملیة التعلّ  المتعّلمین
ل واجھتھ كما تسھّ  ،آمنة دون تعریضھم لإلعالنات أو المحتوى غیر الالئق

الصدیقة للمعّلمین البحث عن مقاطع الفیدیو التي یحتاجونھا لجلب العالم 
الحقیقي إلى الفصل الدراسي من خالل مكتبتھا الضخمة من مقاطع الفیدیو 

مین الجودة والموارد المتوافقة مع المعاییر، للمعلّ  التعلیمیة عالیة
 إلثراء دروسھم بالفیدیو بأمان وسھولة.

 وزیر التربیة والتعلیم في اإلمارات العربّیة المتحدة
 حسین ابراھیم الحمادي

ht t ps ://unesco.shar epoi nt .com/:v:/s /UNESCOf or Ext er
nal /EZ-oXgh6kt l Li D0HHXT1xXMBt J t Lf hG-
Z9f 0WCFi p6D1aA?e=Dgeovj  



 
  التعلّم عن بعد: مفھومھ، أدواتھ واستراتیجیّاتھ                    

 

       دلیل لصانعي السیاسات في التعلیم أألكادیمي والمھني والتقني        23
 

 
 أنماط التعليم عن بعد

  Learning synchronousA والتعلیم غیر المتزامن  Learning Synchronousالتعلیم المتزامن 

 

 التعليم المتزامن

من وذلك ة، ة حقیقیّ بشكل متزامن في بیئة تعلیمیّ نفسھ الوقت  م فيم والمتعلّ ھو التعلیم الذي یجتمع فیھ المعلّ 

اللوح باستخدام  من المناقشة والحوار وطرح األسئلة والتفاعلفیھ ن الطرفان مباشر یتمكّ  لكترونيّ إخالل لقاء 

والتعلیق على الوسائط المشاركة، ویكون ذلك عبر غرف محادثة أو من خالل  والحائط التفاعليّ  االفتراضيّ 

 .13ي الدروس عبر ما یعرف بالفصول االفتراضیة إضافةً إلى أدوات أخرىتلقّ 

 

   :ویظھر الرسم التالي، النسب التي یستخدم فیھا المتعلّمون مختلف تقنیّات التعلیم المتزامن

 

  

                                                   
13  Foundational Skills for Remote Teaching. Guide for distance learning from Microsoft – 2020 
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 المتزامن غيرالتعليم 

تدریس والتقویم على الموقع الة م مع خطّ م أن یضع مصادر التعلّ للمعلّ إذ یمكن ر من الزمن، ھو تعلیم متحرّ 

دون أن یكون ھناك من  ،مم في إتمام التعلّ بع إرشادات المعلّ ویتّ  ،وقت أيّ في موقع المتعلّم الیدخل  ، ثمّ التعلیميّ 

 م. صال متزامن مع المعلّ اتّ 

 

 .12نفسھ الوقت فيكافّة مین یحتاج إلى وجود المتعلّ  ال المتزامنالتعلیم غیر إًِذا، 

 

 :ویظھر الرسم التالي، النسب التي یستخدم فیھا المتعلّمون مختلف تقنیّات التعلیم غیر المتزامن
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 :14النمطین، المتزامن وغیر المتزام فیما یلي جدول یبرز أھّم أوجھ الشبھ واالختالف بین

	

 تعلیم غیر متزامن متزامن تعلیم لشبھ واالختالفأوجھ ا

 متعلّم) –تواصل مباشر تفاعلّي (معلّم 

Interaction (Instructor-learner) 

P  

 مرونة في الزمان والمكان

Anytime, Anywhere learning 

 P 

 مشتركة میّةیعلأنشطة تفي مساحات للعمل التعاوني 

Real time collaboration 

P  

 تغذیة راجعة فوریّةتوفیر 

Immediate Feedback 

P  

 إمكانیة معالجة المفاھیم والمشكالت غیر المكتسبة

Facilitator can gauge understanding of 

concepts 

P  

 یحفّز دافعیّة المتعلّمین إلتمام واجباتھم

Motivation to complete assignments course 

P  

 ھات، المشاركة في التقییمات یتیح القراءة، مشاھدة الفیدیو

Reading, watching, listening of different 

types of content 

P P 

یوفّر عقد اجتماعات عبر الفیدیو، تقییمات، استطالعات رأي، 

 محادثات مباشرة، غرف جانبیّة، تبادل الملفّات 

Video conferencing, Polls, Online Chat 

rooms, Sharing files  

P P 

 یعتمد بشكل كبیر على التعلّم الذاتيّ 

Designed specifically for self-study 

 P 

 من أن یأخذوھا من إلى البحث عن الحلول بدًال  یدفع المتعلّمین

 متثبیت التعلّ ھذا یؤّدي إلى و ،مالمعلّ 

 P 

 الوصول للمواد التعلیمیّة عند االستطاعة وفي الوقت المناسب

Access materials when convenient 

P P 

	

                                                   
14 Innovations in education Remote teaching Edited by Graham Stanley – British Council 2019 
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 .وغالبًا ما تتّم عملیة التعلّم اإللكترونّي والتعلیم عن بعد باستخدام النمطیین مًعا

	

  learning Facilitator-E ر في التعلیم عن بعدالمیسّ  الفریق الموّجھ أودور 

یلعب المیّسر أو الموّجھ دوًرا رئیًسا في عملیّة التعلیم عن بعد، 

ین معلّم، وینتقنیّ ، وینإداریّ فریق من ذا الدور ھیمكن أن یؤّدي و

 ةكتب إلكترونیّ  مستندین على، ذوي إلمام بالمھارات الرقمیّة

 15.ةتفاعلیّ 
 

 تتوزّع مهام وأدوار الميسّر اإللكترونيّ على الشكل اآلتي:

 دور تقنّي:  
 ي المواد التعلیمیّة والمقّررات المخّصصة.دعم المتعلّمین في استخدام التقنیّة وأدوات تكنولوجیا التعلیم المناسبة لتلقّ 

 
 : دور تعلیميّ  

 .ةإدارة الصفوف االفتراضیّ 

 .األوقات جمیع المتعلمین في كلّ إلى ة وتنظیمھا وأرشفتھا لضمان وصولھا وضع المواد التعلیمیّ 

 .اما وتصحیحھمالمھام والواجبات ومتابعتھ إعطاء

 .الالزمةإنشاء التقییمات وإجراء التغذیة الراجعة  

التي قد تطرأ على ھذه ة وإبالغھم ببرنامج المحاضرات والتعدیالت الیومیّ  مستمرّ  مین بشكلّ التواصل مع المتعلّ 

 البرنامج.

 تحفیز الطّالب ودعمھم بشكل متواصل وتقییم تقّدمھم في التعلّم.

 دافعیّة المتعلّم.تخصیص أوقات للمناقشات بھدف اإلجابة عن األسئلة، وتعزیز المشاركات الفّعالة و

 
 دور تصمیمّي: 

تصمیم وتطویر المحتوى، وتنسیقھ وتكییفھ بما یتالءم مع تقدیمھ كماّدة تعلیمیّة عن بعد، عبر إنشاء وحدات َوْفَق 

 أھداف تعلیمیّة تفاعلیّة خاّصة تتیح المشاركة.

 
 دور إشرافّي: 

وإعداد التقاریر المناسبة وتحلیلھا وإجراء متابعة إداریة لكّل ما سبق لضمان حسن سیر العملیّة التعلمیّة 

 التقییمات الذاتیة ذات الصلة.

                                                   
15 E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices. COMMONWEALTH  of  Learning 

2006 
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 أدوات التعّلم عن بعد

 

  Social Networkingوسائل التواصل االجتماعي  

ة ومقاطع الفیدیو ات التعلیمیّ متزامن من خالل الدردشات وتبادل الملفّ الالتعلیم المتزامن وغیر  ذه األدواتھ رتوفّ 

 (…Chatgroup, WhatsApp, Telegram, Hangouts, FB, Google docs, Wiki)ة صوتیّ ات الوالملفّ 

 

  LMS: Learning Management System لكترونيّ م اإلأنظمة إدارة التعلّ  

ات متزامنة عداد التقاریر وھناك منصّ إالتوثیق ومع إمكانیّة  عن بعد ةة التعلیمیّ ھي أنظمة متكاملة إلدارة العملیّ 

 الصفوف/نشاء الفصولإتسمح ب (Synchronous and Asynchronous Platforms)منة وغیر متزا

ة، باإلضافة المواد الدراسیّ  قَ فْ مة وَ ة مقسّ ا للنقاش، وقنوات تعلیمیّ ن غرفً وتتضمّ  وتَشارك الملفّات، ة،االفتراضیّ 

عضھا مكتبات بر یوفّ وا، ئیًّ ة وتصحیحھا تلقالكترونیّ جراء التقییمات اإلإمزایا رفع الواجبات واألنشطة وإلى 

وجدولة  ، (live meetings) مینصال مباشر مع المتعلّ جراء اتّ إة مكانیّ إویتیح  ،ةة ومرفقات تعلیمیّ لكترونیّ إ

، باإلضافة لمزایا خاّصة بالمتعلّمین من ذوي االحتیاجات الخاصة كالقارئ اآللي، اجتماعات ومحاضرات

كما  وص، وإمكانیّة االستماع للنصوص المكتوبة بدالً من قراءتھاوتعدیل وتكبیر حجم الخط الخاص بالنص

 SCORM: Sharable)سكورم معاییر  قَ فْ وَ  لكترونيٍّ إ ى تعلیميٍّ محتوً بناء مكانیة إر بعضھا اآلخر یوفّ 

) Modelnce eContent Object Refer  إذ  ،لكترونيّ اإل ىوتطویر المحتووالتي تعدُّ من معاییر إنشاء

  .نظام تعلیم آخر ومشاركتھ وإعادة استخدامھ وتصدیره إلى أيّ  م من استیراد المحتوى التعلیميّ تعلّ ن المتمكّ 
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، في المتعلّمینتحمیل حسابات و ،الدراسيّ  الصف /مین من إنشاء حسابات الفصلم المعلّ إدارة التعلّ  أنظمةُ  تمّكن

، وإجراء العمل بشكل تعاونيّ وع بعضھم، م تفاعلیتمّكنوا من العلى اإلنترنت حیث  مكان واحد افتراضيّ 

استخدام عدد من التطبیقات بشكل  من ة بشكل عام. بدًال ع حیاتھم المدرسیّ التقییمات، وتسلیم المھام، وتتبّ 

 الذھابنحو مین دفع بالعدید من المعلّ ذلك  ، كلّ أخرىأو حائط تفاعلي من جھة  ،من جھة ویكي كموقع منفصل،

 16في مساحة واحدة. كلّھ ذلكبمكنھم القیام ات حیث یإلى ھذه المنصّ 

 

 المنصّات نذكر من

 G Suite for Education (edu.google.com) :الصفوف /الفصولنشاء إ یمكن عبر ھذه المنّصة

 .G-suiteمع  ة المساندة بشكل تكامليّ ر العدید من التطبیقات الرقمیّ یوتوزیع المھام وتعزیز التعاون وتوف
 

Edmodo (edmodo.com):  ّة مكتبة مھنیّ  إذ یتوفّر فیھا ،مینة رائجة االستخدام من قبل المعلّ ھي منص

 ة. المنصّ ھذه  تي تتیحھامین االستفادة من المواد الیمكن للمعلّ ، وميّ ومجتمع تعلّ 
كّل حیث ل Blackboard, Canvas, Schoology: باإلضافة إلى العدید من األنظمة المتاحة عبر منّصات كـ

 ا عند مؤّسسات تربویّة محّددة.اه ونقاط قّوة تجعل منھ نظاًما مرغوبً نظام مزای

 

 : Mobile Learning ةاألجهزة الذكيّتربويّة من خالل تطبيقات  

على إنشاء المحتوى الرقمي، إلى حد كبیر  ،"تركزت االبتكارات الحدیثة في تقنیات األجھزة الذكیة في الغالب

ھا، وستلعب تقنیات الھاتف المحمول دوًرا متزاید األھمیة في التقییم في شكل كتب رقمیة یتم الوصول إلی

، باإلضافة لتطبیقات 17التربوي ومنصات البرمجیات للوصول إلى الموارد التعلیمیة عبر األجھزة المحمولة"

 تربویّة تسمح بتصمیم المحتوى التعلیمّي وإجراء التقییمات وتفسح المجال أمام التفاعالت من خالل حائط

 .تفاعلّي، وفیدیوھات تفاعلیّة وألعاب تعلیمیّة

Google and Microsoft products, Padlet, Prezi, Edpuzzle, Smart board, Free Mind…  
توفر إنشاء عروضات تقدیمیّة وتصمیم المحتوى وملفّات  :Google and Microsoftمنتجات  §

سواء أكان من قبل  (… Power point, Google drawing, Sway, One note)إنجاز رقمیّة 

المعلّمین أم المتعلّمین، وتسمح بمشاركتھا عبر أنظمة إدارة التعلیم الخاّصة، أو من خالل مواقع 

 .التواصل االجتماعيّ 

§ EdPuzzle:  الفیدیو من خالل أسئلة یسمح بإنشاء فیدیوھات تفاعلیّة تقیس فھم المتعلّم خالل حضور

 .بإجراء عملیّات الدمج والقّص والتعدیلوتسمح للمتعلّمین تفاعلیّة، 

                                                   
16 Distance learning solutions.  UNESCO's  COVID-19  Education Response. 
17 The Future of mobile learning – UNESCO 2013 
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§ Phet Simulations:  ،تطبیقات وبرمجیّات رائجة االستخدام في التعلیم األكادیمّي والمھنّي والتقنّي

ربط بین ظواھر الحیاة توفّر تقنیّات محاكاة وأدوات تفاعلیة واختبارات یستطیع المتعلّم من خاللھا، ال

 تفّسر ھذه الظواھر.ومختلف العلوم التي الواقعیّة 
§ Padlet:  یمّكن المتعلّمین من تنظیم خرائط ذھنیّة (مفاھیمیّة) لتوضیح موضوع ما، أو التعاون عبر

 .تعلیمیّة من خالل حائط إلكترونيّ طرح أفكارھم وفھمھم للماّدة ال
 

ھناك زیادة في َحظ أّن ومن المال. 18وھناك العدید من التطبیقات المماثلة التي تشّكل إثراًء للعملیّة التعلیمیّة

ة مة للعملیّ لة والمتمّ من العناصر المكمّ  دُّ التي تعوالتعلیم وتطبیقات جدیدة في ات استخدام تكنولوجیّ نسب 

 من تطبیق راوي لألطفال تطبیقات الھواتف المحمولة مثل ، نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصرةالتعلیمیّ 

ة" وھي ألعاب "ذكیّ  لوجي طبیقوت ،شعلة و تطبیق ،الذي یتوجھ للمتعلّم الكفیف من لبنان تطبیق كتابي، ومصر

 .م مختلفةب بوسائل تعلّ أدوات مفیدة لتعریف الطّال  كما أنّھا  م من خالل اللعبة تھدف إلى التعلّ باللغة العربیّ 
 

  Instructional support platforms :منّصات التعّلم اإللكترونّي  

ودروًسا ومحاضرات  learning paths)(توفّر مسارات التعلّم ة مفتوحة حول العالم تعلیمیّ  اتھي منصّ 	

، لكنّھا ال توفّر  Massive Open Online Coursesأي  MOOCsومقّررات متخّصصة أو ما یعرف بالـ 

ات والنتائج بخالف میزة االنضمام للفصول االفتراضیّة مع مواد تعلیمیّة ومقّررات صفیّة كاملة أو وضع التقییم

 . LMSإدارة التّعلیم تلك المزایا التي توفّرھا أنظمة 

 

 ، إدراك، البّوابة التعلیمیّة   ,MIT, Edx, Future Learn, Udacity, Open 2 study  أبرز هذه المنصّات:

 19 .2019 لعام قین بھاالتي تمنحھا ھذه المنَصات وأعداد الملتحالمقررات اإللكترونیّة ویظھر الجدول التّالي أعداد 

 

                                                   
18 Distance learning solutions.  UNESCO's  COVID-19  Education Response. 
19 By the Numbers: MOOCs in 2019. Class Central, MOOC-Report   Dec 2019 
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 )سرعة اإلنترنت(البنى التحتيّة 

العنصر األھّم في اختیار وتحدید االستراتیجیّات الواجب البنى التحتیّة لجھة سرعة االنترنت المتوافرة، تشّكل 

 اعتمادھا إلیصال الماّدة التعلیمیّة:

 

 الجودة في التعلیم عن بعد

حالة طارئة في العالم العربي نتیجة الظرف القسرّي المترتّب عن ال شّك أن التعلیم عن بعد فرض نفسھ ك

جائحة كورونا، لكن ال یختلف اثنان على أّن التخطیط للتعلیم عن بعد وتجویده من الجوانب كافّة یجعلھ أكثر 

 وھنا ال بّد من توفّر خمسة .Outcomes Learningتماشیًا مع حاجات المتعلّمین، ویرفع من نواتج التعلّم 

 عناصر من أجل تعلیم مجٍد عن بعد: 

 

 : (Content Creation)صناعة المحتوى الرقميّ  

المحتوى الرقمّي الجیّد للتعلیم عن بعد تحدیًّا لكثیر من المعلّمین (الوقت، الجھد، اإللمام الكافي بالتقنیّات یشّكل 

 Online)لى الویب ـائمة عـاد العلمیّة القالمو نحو  المعلّمین  بعض  یتّجھ  لذا   وى)ـة المحتـوبة لصناعـالمطل

instructional materials) في لكنو .رة عبر المنّصاتلمكتبات الرقمیّة والدروس المتوافكالیوتیوب وا ،

ال تلبّي أھداف المقّررات، وقد ال تتالءم تماًما معھا أحیانًا .. لذلك كان ال بّد من إنتاج المحتوى غالب األحیان، 

 .الخاصّ 
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استراتیجیّات تدریسھا وإیصالھا إلى المتعلّمین بومعرفة بیداغوجیّة  ،إلماًما بالمادة التعلیمیّةھذا األمر  تطلبی 

-Learner led E-learning, Instructor led E-learning, facilitated E)على اختالف أنماطھم 

)learning-learning, embedded E  
 

 

 التعلّم عن بعد: مصادر المحتوى الرقميّ ومقرّرات
 تتنّوع مصادر المحتوى الرقمّي ومقّررات التّعلیم عن بعد وفق الشكل التالي:

یقوم فریق متخّصص من داخل الجامعة أو المؤّسسة التربویّة على تطویر مقّررات التعلیم عن  مصادر داخلیّة:

 بعد.

براء متخّصصین ودور نشر إلنتاج تتعاقد المؤّسسات التربویّة مع منظّمات تربویّة وخ مصادر خارجیّة:

 وتطویر مقّررات التعلیم عن بعد.

 تطویر داخلّي بسیط أو شراء الفیدیوھات التعلیمیّة والمحاكاة والمختبرات الوھمیّة التعلّم المصّغر:

(Simulations, VR Labs) تخدم ھدفًا تعلیمیًّا أو مھارة.د)  6-5وسائط متعّددة قصیرة (باإلضافة ل 

 

فإّن أّي محتوى  Quality Mattersوفقًا لمعاییر جودة تصمیم المقّررات اإللكترونیّة ختّص بالمعاییر، فوفیما ی

 ،عد تربوّي ومعرفيّ إلكترونّي للتعلیم عن بعد یجب أن تتوفّر فیھ معاییر واضحة من حیث المضمون، من بُ 

من بیانات  ،تضّمنھ كّل درسباإلضافة لمعاییر تخّص الشكل من حیث التصمیم واإلخراج وما یجب أن ی

 .20وصور وأنشطة تعلیمیّة تفاعلیّة وتقییمات وغیر ذلك

 (Collaboration and Communication)التواصل والتعاون  

ھي من مھارات القرن الواحد والعشرین والتي ینبغي توفّرھا خالل التعلیم عن بعد. تتیح للمتعلّم أن یتحّكم في 

اجاتھ ورغباتھ... وھناك تطبیقات عدیدة تدعم ھذه المھارات وترفع من األداء العام وتیرة وتدفّق التعلّم وفق ح

 . 21" التدریس ومھارات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجیا الرقمیة األمیة محو ذلك في بما ”للتعلّم،

 

 : )Assessment and Analytics( التقييم وتحليل النتائج 
التقییم ال ینفصل عن العملیّة التعلیمیّة، بل یكاد یكون مرافقًا لھا في مراحلھ كلّھا، "وھو ضمان دعم الممارسات 

التعلیم، والتي تُستخدم لتنظیم النظم والعملیات  التعلیمیة التي تنمي المھارات الحیاتیة التي حددتھا غایة

ا خالل التعلیم  22 والتجارب التعلیمیة على نحو شامل وتحسینھا" ، وتشّكل االختبارات اإللكترونیّة حیًّزا مھّمً

) عن بعد، فھي تسمح بتنفیذ العدید من األفكار التفاعلیّة ومنھا االختبارات عبر الوسائط المتعّددة (كالفیدیو مثًال 

على عكس االختبار الورقّي، فضًال عن توفیر التغذیة الراجعة الفوریّة لإلجابات الخاطئة ویجب أن تتوفّر فیھا 

 خصائص عاّمة، وجوانب تربویّة، وجوانب تقنیّة.

 

                                                   
20 Course Design Rubric Standards. Quality Matters 2015 
21 Supporting teachers in back-to-school efforts – UNESCO 2020 
22 The Futures of Learning 3: what kind of pedagogies for the 21st century? UNESCO – 2015 
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، باإلضافة لتطبیقات أخرى Google and Microsoft formsأنظمة إدارة التعلّم   فرة من خاللاوھي متو

 .Kahoot, Socrative, Quizletاالختبارات بشكل منفرد مثل   تسمح بإعداد 

 

   (Immersive Learning)  م شامل (التعلّم بالغمر)ليتع 
"ھو التوّسع بالعملیّة التعلیمیّة وتضمینھا جوانب 

االكتشاف واللعب، وتوفیر إجراء تجارب مخبریّة من 

ویتوفّر ذلك من خالل  .23خالل المتعلّمین أنفسھم"

متاحة عبر األجھزة الذكیّة التي توظّف عّدة ات تطبیق

تقنیّات األلعاب في التعلیم، حیث یتمّكن المتعلّم من اللعب 

 وإحراز النقاط واألوسمة واالنتقال من مرحلة إلى أخرى.

Code.Org 

(Virtual labs, Simulations, VR games for learning …)  
 

  on search and resource Management)(Informati مصادر إلجراء البحوث الالزمة 

ال بّد من تزوید المتعلّمین بمواقع ومواد رقمیّة تّثري مخزونھم، لیتمّكنوا من إجراء األبحاث ولإلبحار في عالم 

ذلك من خالل محّركات البحث الموجودة عبر اإلنترنت، والمكتبات الرقمیّة أو تزوید یتأّمن المعرفة... 

السحب خدمات وتطبیقات عبر مع التعلّمین مشاركة الملفّات میّة ومقاطع الفیدیو، ومواد تعلیالمنّصات ب

 .  Google drive .One note اإللكترونیّة
 

 Blended Learningالتعلیم المدمج في المستقبل 

 Face toالتقلیديّ والتعلیم المباشر   Online Learningھو نوع من أنواع التعلیم یدمج بین التعلیم عن بعد 

Learningace F.24.  

                                                   
23 Education transforms lives. UNESCO Regional Bureau for education in the Arab States - 2018 
24 Blended learning: research perspectives, v. 2 – UNESCO 2014 
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انطالقًا من كّل ما سبق، بات من الضرورّي العنایـة بالتعلّـم عـن بعـد بوصفـھ وسـیلة داعمـة للتعلّـم على 

مختلـف المسـتویات، وعطفـًا عـلى ذلـك ال یمكن أن یعـدَّ ھـذا النـوع مـن التعلیـم بدیـالً مكتمـًال عـن التعلیـم 

نجـاح التعلّـم عـن بعـد یتطلّـب مھـارات وإمكانـات عالیـة عـلى مسـتوى المنظومـة التعلیمیّـة التقلیـدّي، كما أّن 

كافّـة، وعــلى مســتوى مھــارات المعلّــم التقنیّــة وقدرتــھ عــلى تصمیــم التعلّــم عــن بعــد وإدارتــھ 

نبغــي اإلیمــان بــأّن الحلــول الطارئــة التــي عولـج والقــدرة عــلى توظیــف البعــد االجتماعــّي فیــھ، كـما ی

تعلیـق الدراسـة بھـا ال تمثّـل بمجملھـا تعلّمـًا عـن بعـد محقّقًـا لمواصفـات التصمیـم والتنفیـذ المثـلى؛ لمـا 

دًدا من المقّومات ب عیتطلّبـھ ذلـك مـن خطـوات علمیـّة متسلسـلة لتحقیـق التصمیـم التعلیمـّي الجیـد، كما یتطلّ 

 .لتنفیذه

 

 انطالقًا من ھنا نرى من الضرورة بمكان األخذ بالحسبان بعض األمور اآلتیة في المستقبل القریب:

 إدارة التغییر نحو تخطیط مستقبل التعلّم اإللكترونّي  §

 العمل على توفیر سیاسات وتشریعات في خدمة التعلیم اإللكتروني §

ولیس فقط الستخدامھا في  (Blended learning)أجل تعلیم مدمج توظیف تكنولوجیا التعلیم من  §

 التعلیم

 في أدوار المعلّمین والمتعلّمین على حّد سواء تعدیل  §

 العمل على إیجاد تكافؤ الفرص في التعلیم اإللكترونيّ  §

والمھارات مصحوبة بأنشطة تعلیمیّة تحاكي  ىالمستو ى رقمّي عاليل المحتوى التقلیدّي لمحتوتحوی §

 مستویات التفكیر العلیا 

 معاییر الجودة في التعلیم اإللكترونيّ تحدید  §

 الستثمار في التعلیم اإللكترونيّ زیادة اإلنفاق وا §
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  توصیات

 ً  في المدارس؟ التقلیدي معصر التعلّ  في الختام، یتبادر إلى األذھان السؤال التالي، ھل انتھى حقا

، نتیجة للفرص م المدرسي ال مستقبل لھ في العصر الرقميّ ألخذ بالرأي أن نمط التعلّ "الیوم، یذھب البعض إلى ا

. صحیح أن 25 ة"م باألجھزة المحمولة، وسائر التكنولوجیات الرقمیّ ، والتعلّ م اإللكترونيّ التي یتیحھا التعلّ 

، سبة لمصادر المعرفةاألمر بالن، وكذلك تغیراً مذھال في غضون العقدین الماضیین رتم تغیّ أسالیب التعلّ 

ً أنّ  ً كما ھامّ  م المدرسيّ ولكن بالرغم من ذلك، "یبقى التعلّ  ،أنظمة التعلیم النظامي بطیئة التغیّر وصحیح أیضا ا

خارج االسرة،  ف االجتماعيّ سي وعالم التكیّ م المؤسّ ولى لالنسان في رحاب التعلّ ھ الخطوة األكان دائماً. إذ أنّ 

 26 ."م االجتماعينات التعلّ من مكوّ  ن جوھريّ فھو مكوّ 

 

وبعد تسلیط الضوء على أھّم ما تتطلّبھ عملیّة التعلّم والتعلیم عن بعد، ولجعلھا عملیّة قائمة وفق تخطیط 

مدروس وذات فعالیّة وجودة عالیة، ولضمان وصولھا إلى كّل المتعلمین تحقیقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، نضع بین 

 سین نواتج التعلّم عن بعد.أیدیكم جملة توصیات من شأنھا تح

 

مین  .1 یع المتعلّ ضمان حصول جم مع ل كل مجت في  نّوع  عي الت عد بصورة ترا عن ب تنفیذ التعلّم 

 على فرص تعلّمیة عادلة.

وضع خطط على مستوى الدول والوزارات والمنظمات المعنیة لالنتقال نحو "الرقمنة  .2

 اإللكترونیّة".

أھمیّة في المستقبل القریب لتسھیل عملیّات التحلیل واتّخاذ إیالء علم البیانات الضخمة  .3

 القرارات وتجوید النواتج.

من  .4 تأھیل الكادر البشرّي (الھیئات اإلداریّة والتعلیمیّة والمتعلّمین) وإطالعھم على كّل ما یلزم 

 التقنیات األساسیّة لمواكبة التعلیم عن بعد.

عل الدمج بین الوسائل التعلیمیّة ( .5 یق تفا تزامن)  لتحق تزامن وغیر م تلفزیون + ھاتف، تعلیم م

 أكبر وتحسین دافعیّة التعلّم.

یادة االستثمار  .6 خالل ز من  تعزیز الموارد الرقمیّة للمجاالت العملیّة في التعلیم المھنّي والتقنّي 

فتراضي في تصمیم برامج المحاكاة التعلیمیّة، والذكاء االصطناعّي، وتقنیّات الواقع اال

Virtual Reality  والواقع المعّززAugmented Reality . 

 َسنُّ التشریعات والسیاسات التي تنظّم التعلیم عن بعد إلضفاء الشرعیّة على بیئة العمل. .7

 

                                                   
 إعادة التفكیر في التربیة والتعلیم نحو صالح مشترك عالمي – الیونسكو 2015 25
26 Davidson, C.N. and Goldberg, D.T. with Jones, Z.M. 2009. The Future of Learning Institutions in the 

Digital Age. Cambridge, MA, MIT Press (MacArthur Foundation Report on Digital media and Learning) 
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االستعانة بخبراء واختصاصیّین في ھذا المجال، لإلشراف على االنتقال المرن إلى التعلیم عن  .8

 تعلیم المدمج، ووضع التصّورات والحلول للمشكالت التي قد تطرأ.بعد، أو من أجل ال

 تفعیل أدوات الرقابة والمتابعة التي تمّكن من إدارة عملیّة التعلّم بشكل سلیم. .9

دعم المعلّمین وتشجیعھم، وتدریبھم على صناعة المحتوى التعلیمّي واألنشطة والتقییمات  .  10

 ة ذات الصلة بالتعلیم عن بعد. المناسبة ووضع الخطط التربویّ 

مراعاة الفئات العمریّة الصغیرة (بّث تلفزیونّي یتخلّلھ أنشطة خاّصة تفاعلیّة وأعمال  .11

 مسرحیّة) لتحقیق األھداف التعلیمیّة الخاّصة.

توفیر موارد رقمیّة وأدوات تعلیمیة خاّصة بالمتعلّمین من ذوي االحتیاجات الخاّصة  . 12

 لتعلّمیّة.والصعوبات ا

جعل البرامج الدراسیّة عن بعد برامج دامجة و مكیّفة تأخذ بعین االعتبار االحتیاجات الخاّصة  .13

 في التربیة الدامجة.

التوّجھ ألولیاء أمور المتعلّمین باعتبارھم جزء مكّمل لفریق التعلیم عن بعد، واعتماد الحوار  .14

ً في والتوعیة وسیلة من أجل لعب دورھم المحور ً وفنیّا ّي في دعم أبنائھم ومساندتھم معنویّا

 تنظیم جداولھم الدراسیّة وبالتالي ضمان متابعة التحصیل العلمي.

تفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتوفیر خدمات االنترنت في المناطق غیر  .15

نترنت بھدف تأمین المشمولة بالخدمة من خالل األقمار الصناعیّة، واالتفاق مع شركات اال

 Whitelisting الوصول المجاني إلى جمیع المخدمات التعلیمیة من خالل تطبیق تقنیّة الـ

 على عناوین ھذه الخدمات، لیتكّرس التعلیم عن بعد، حقّاً للجمیع.

 تطویر وتجھیز البنى التحتیّة لقطاع االتّصاالت لمواكبة عملیّة التعلّم عن بعد. .16
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