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  :قدمةامل .1

العقل البشري على كيفية التفكير والتمييز وكيفية اتخاذ القرارات، باإلض املعرفة وتدريب  اكتساب  افة إلى أنه  ملا كانت للتعليم أهمية كبرى في 

الوظيفي التقدم  أنه يساعد في  الفرد واملجتمع، كما  املساهمة في تطور  العوامل  استثنائية   واملجتمعي.  أحد   
ً
الحالي ظروفا العام  منذ بداية  العالم  شهد 

فيروس بانتشار  املستجد ارتبطت  كوفيد كورونا  امل19-أو  وتأثرت  التعليمية ،  العملية  مواصلة  املمكن  من  يعد  ولم  القرارات،  بهذه  التعليمية  ؤسسات 

بقي ماليين الطالب ومعلميهم في كافة املراحل التعليمية في منازلهم، وشكل  
ُ
ت  نتشار هذا الفيروس أو وباء كورونا أزمة كبرى واجها بصورتها التقليدية، وا

العالم إلى البحث عن أساليب بديلة للحيلولة دون توقف العملية التعليمية، ولم تكن جميع الدول على نفس سارعت دول  كافة دول العالم بال استثناء، 

   ا املستوى في مواجهة هذه الحالة الطارئة، وظهرت تجارب مختلفة للتعامل مع هذ
ً
األمر الطارئ، وتبع ذلك ظهور مصطلح التعليم الطارئ عن بعد جنبا

التعلم   مع مصطلح  جنب  العون اإللكترونيإلى  يد  وتقديم  الطارئ  األمر  هذا  ملتابعة  املؤسسات  من  وغيرها  كاليونسكو  األممية  املؤسسات  وتدخلت   ،

مل  
ً
 مشتركا

ً
الوباء شكل قاسما أن هذا  باعتبار  العالم،  املخاوف عملختلف دول  إلى  املعاناة  العالم، ويرجع جانب من تلك  املاليين من األشخاص حول  اناة 

 .تشار الوباء وأعداد الوفيات اليومية، والحرمان من ممارسة النشاط اإلنساني املعتاداملرتبطة بان

فيروس كوروناقد جائحة  العا  COVID_19))  أدت  والجامعات حول  املدارس  آالف  في  الحضور  تعليق  إلى لإلى  تشير  اإلحصائيات  كانت  م، حيث 

بعدما أصدرت حكومات بلدانهم قرارات بإغالق أو تعليق املدارس، إما لعدد معين من األيام بة حول العالم قابعون في بيوتهم، مليون طالب وطال 30 نحو

 
ً
ليمية في العالم، لذلك كان من الضرورة إدراج خطط تع  تهملا ستسفر عنه تطورات الفيروس، وُسبل مجابه قابلة للتجديد، وإما ألجل غير مسّمى، انتظارا

الستمرار املاس  االحتياج  تواكب  املناهج    بديلة  استمرار  لضرورة  بعد  عن  التعليم  خيار  إلى  التعليمية  املؤسسات  من  كثير  ولجأت  التعليمية،  العملية 

 الدراسية وسد أي فجوة تعليمية قد تنتج عن تفاقم األزمة. 
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  :لخصامل

 الدراسة  هدف لتحقيقو  .كورونا ملواجهة لسعوديةا   العربية اململكة جامعات في بعد عن  التعليم  متطلبات عن الكشف  ىلإ   الدراسة هدفت

 الجامعي   التعليم   مؤسسات  في  بعد  عن  بالتعليم   املتعلقة  والتجارب  دبيات األ   بتحليل  يالتحليل  الوصفي   الدراسة  منهج   خالل  من  الباحثة  قامت

   .دراسةال موضوع في منها لالستفادة  وتفسيرها وتحليلها املعلومات وجمع خاص بشكل والسعودي  عام بشكل

 . كورونا جائحة ؛السعودية جامعاتال ؛بعد عن التعليم  ؛متطلبات :املفتاحية الكلمات
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 : قةت السابالدراسا.  1.1

 
ً
في عملية التعلـيم ومخرجاتـه وتوجهاته، فقد تناولت الكثير    إلحداث قفزة وتطور نوعي وكمي  اإللكترونيلألهمية التي يعول فيها على التعليم    نظرا

 : من الدراسات فاعلية هذا النوع من التعليم، وفيما يأتي استعراض لبعض من هذه الدراسات

) أ • الجربوي  دراسة  استخدام  معر   ىلإ   (2019شارت  فاعلية  للتعلم    أدواتفة  بورد  البالك  املهار   اإللكترونينظام  لتطوير  العملية التشاركي  ات 

 إ وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق دالة    اإللكترونيلطالبات السنة التأسيسية في مقرر التعلم  
ً
بين متوسطي درجات الطالبات عينة   حصائيا

 . عدي س القبلي والب ياالدراسة في الق

الطالبات لنظام    ىعل  (2018خرون )آ اهتمت دراسة امللحم و  • ة املفعلة في جامعة امللك سعود  اإللكترونيقررات  علم في املتال  إدارة واقع استخدام 

ستها  درا   النسبة األعلى لعدد املقررات التي تم   :تيطالبة من كليات جامعة امللك سعود وكشفت نتائج الدراسة اآل  117ة الدراسة من  نوتكونت عي

 لى دورات تدربية عن النظام . عبر النظام كانت ملقررين لم يحصلوا ع

في التعليم واتجاهاتهم نحوه   اإللكترونيالتعلم    دواتهيئة التدريس في الجامعات االردنية أل   أعضاءدرجة استخدام   (2018)  تناولت دراسة حمد   •

( الدراسة من  تكونت عينة   50وقد 
ً
بالطر   ( عضوا اختيارهم  ا تم  و يقة  البيانات  لجمع  استبانة  الباحثة  واستخدمت  العشوائية  ظهرت أ لعتقودية 

 . في التدريس اإللكترونيالتعلم  أدواتهيئة التدريس يستخدمون بعض  أعضاء%من 86ة ن نسبأ نتائج الدراسة 

باستخدام نظام بالك بورد   لكترونيإلا التقويم  أدواتهيئة التدريس نحو توظيف  أعضاءللتعرف علي اتجاهات  (2017هدفت دراسة الجنزوري ) •

   86لبحث من  في العملية التعليمية وتكونت عينة ا 
ً
 إيجابيةشارت نتائج البحث وجود اتجاهات  أ هيئة التدريس بجامعة الجوف و   أعضاء من    عضوا

 .باستخدام بالك بورد  اإللكترونيالتقويم  أدواتهيئة التدريس بجامعة الجوف نحو توظيف  أعضاءلدى 

تجاهات العاملية املعاصرة وهدفت إلى تصور مقترح لتفعيل دور التعليم عن بعد بجامعة الطائف في ضوء بعض اال  ( 2015ف ) راسة خال ت دأشار  •

ي عن الدراسة إلى الوقوف على ما هي التعليم عن بعد، الكشف عن خبرات كل من كندا والواليات املتحدة االمريكية ونيوزلندا في املجال الجامع

التحليبعد وت بين خبرات وممارسات لدى جامعات مختارة لديهم، كما حددت مالمح  الشبه واالختالف  أوجه  التعليم عن ل  لتفعيل  املقترح  صور 

واملقابلة   الوصفي  املنهج  الدراسة على  واعتمدت  الدراسة  املقارنة محل  دول  خبرات  االستفادة من  في ضوء  الطائف  بجامعة  وقد  بعد  واملقارنة، 

الدرا  العربي  سةأوصت  اململكة  العالي في  التعليم  التعليم عن بعد من حيث جدواه في حل بعض مشكالت  السعودية وبشكل أخص في  بتطبيق  ة 

 . جامعة الطائف وذلك من خالل األسس املنطقية والفلسفية التي بني عليها تصور املقترح للتعليم عن بعد

في تدريب الطالب املعلمين بكلية التربية جامعة امللك    اإللكترونيالتعليم    إدارة م نظام  ثر استخدا أب  (2013واهتمت دراسة عبد املجيد واخرون ) •

التواصل  خا مهارات  تنميه  علي  مجموعتين  إ و   اإللكترونيلد  اختيار  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  الرقمية  التعليمية  املواد  تجريبية  أ نتاج  حداهما 

 .في تدريب الطالب املعلمين بكلية التربية اإللكترونيالتعليم  إدارة نظام ن استخدام أ  ىلإ واألخرى ضابطة وقد اشارت النتائج 

املفتوح   (2013يس ) أشارت دراسة خم • التعلم عن بعد والتعلم  بين  الفرق  الدراسة  املفتوح" حيث أوحت هذه  "التعلم عن بعد والتعلم  بعنوان 

 بشكل عام.  اإللكترونيوتأثيرهما في التعلم 

•  ( العريني  دراسة  "د  ( 2013هدفت  بعنوان  التربيةالتي  كلية  في  بعد  التعليم عن  تجربة  نجاح  تحليلية ألسباب عدم  العامة   راسة  الرئاسة  للبنات 

املفتوحة ف املاليزية  التربية للبنات والجامعة  الفعلية بكل من كلية  املمارسات  التعرف على  إلى  الدراسة  البنات" حيث هدفت هذه  ي جانب  لتعليم 

بعد من عن  املستخدمة،    التعلم  التقنيات  الراجعة،  والتغذية  والتحسين  والجودة  والتقويم  اإلرشاد  نظام  األكاديمية    واءمةاملحيث  املعايير  مع 

الدراسة املنهج الكيفي وامل نهج  املطلوبة، والتي يستشف منها أسباب توقف تجربة التعليم عن بعد بكلية التربية للبنات بالرياض وقد استخدمت 

الدراسة أال أن من أهم أسباب توقف  طالبة من كلية التربية للبنات بالرياض. وتوصلت    229لة وتحليل الوثائق، ومجتمع الدراسة  باالبحثي واملق

 تجربة التعلم عن بعد في كلية التربية للبنات: ضعف التخطيط الذي انعكس بشكل سلبي على تهيئة البينية التحتية. 

• ( سـالمة  دراسة   شـبكة  اسر  أثـ  (2005تنـاولت  وبين  اإلنترنتـتخدام  املفتوحـة،  القـدس  جامعـة  لطلبـة  الدراسـي  التحصـيل  أن فـي  الدراسة  ـت 

 كانـت أفضـل أداء مـن مجموعـة الطلبـة التـي درسـت بالطريقـة التقليدية. اإلنترنتمجموعة الطلبة التـي اسـتعانت ب

أثر استعم  ( 2003هدفت دراسة شبر  )  • التعرف على  ا الى  الطلبـلحاسال  الدراسـة )وب في تعلم  الكيميـاء، حيـث شـملت  ( مـن طلبـة  106ة ملفـاهيم 

 فـي مسـاعد الطلبـة على تعلم مفاهيم الكيمياء.ال
ً
 فعـاال

ً
 بحـرين، وبينـت الدراسـة إن اسـتعمال الحاسـوب كـان لـه تـأثيرا

مـدى فاعليـة اسـتعمال الحاسـوب كمـادة داعمـة للمعرفـة، وتـم تطبيـق الدراسـة  Bereiter and Scardamalia  (2000 ) قـد درس سـكاردملياوبيريتـر  •

التجربة ثالث سنوات، وتبين من هذه الدراسـة أن )1110علـى ) %( مـن الطلبـة  76( طالـب وطالبـة فـي مدينـة سـيؤول بكوريـا الجنوبيـة واسـتغرقت 

 ال الحاسوب.  تعماس زاد اهتمـامهم بالتحصـيل الدراسـي مـن خـالل
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التحقــق مــن فعاليــة برمجيــة املحاكــاة املستخدمة كأداة للتدريس فـي مقـرر  (Korfiatis,etc,( )1999كــان الهــدف مــن دراســة كــورفتس وآخــرون ) •

 مـن
ً
هيئـة التـدريس بجامعـة سـيرالوينكي   أعضاءـل  قب  علـم البيئـة، واسـتخدمت تلـك الدراسـة برمجيـة تعليميـة ذات وسـائط متعـددة معـدة مسـبقا

(Theralonki)  العديـد مـن الوسـائط مثـل: الرسـوم والصـور والنصـوص والصـوت لتمثيـل الظـواهر فـي علـم البيئـة، حيـث    باليونـان، والتـي تضـمنت

اخرى، وصيا أثر متغيرات على متغيرات  ببنـاء نماذج ودراسة  البرمجيـة  تفـوق طـالب  روض  غة فتسـمح  الدراسـة  نتـائج  علمية واختبارهـا، واظهـرت 

ال التجريبيـة  واستيعاب  املجموعـة  التحصيل  في  املحاضرة  طريقـة  معهـم  اسـتخدم  الـذين  الضـابطة  املجموعـة  طـالب  علـى  بالبرمجيـة  درسـوا  ـذين 

 املفاهيم املتضمنة في املحتوى التعليمي. 

دة، املخزنة على قرص مدمج استقصـاء فعاليـة التـدريس باسـتخدام برمجيـة الوسـائط املتعـد  Watkins    (1999 )  كنـز ويت  بينمـا اسـتهدفت دراسـة •

CD  ( أريزونـا  جامعة  طالب  من  عينة  تحصيل  إلـى 49في   
ً
عشـوائيا الدراسة  عينة  قسمت  حيث  التجريبي  شبه  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد   )

تجري إحـداهما  أفراد  درس  بيـةمجمـوعتين:  درس  ضــابطة  األخــرى  بينمــا  تعليميــة،  برمجيــة  خــالل  مــن  العلــوم  أفرادهــا  فــي  املوضــوعات  بعــض  هــا 

إضـافة إلـى مقيـاس لالتجاهـات، وأظهـرت النتـائج تفـوق فـي التـدريس فـي   الدراسة اختبار تحصيلي    التحصـيل، بالطريقة التقليدية. وطبق في هذه 

 أيض
ً
املعتـادة    ا بالطريقـة  درسـت  التـي  الضـابطة  املجموعـة  علـى  التجريبيـة  في  املجموعـة  املجموعتين  بين   

ً
إحصائيا دالة  أظهرت عدم وجود فروق 

 االتجاهات. 

( في مقرر  Texasس )تكسا  الستقصـاء فعاليـة برمجيـة الوسـائط املتعـددة فـي تحصـيل عينـة مـن طـالب جامعة  Allen   (1998)وسـعت دراسـة ألـن   •

والتعلم من خالل    اإللكترونياسـتخدام الحاسـب التعلم من خالل شبكات التعلم    األحيـاء الدقيقـة، واحتفـاظهم بـالتعلم، وكـذلك اتجاهـاتهم نحـو 

التعليم عن بعد التعلم   قنياتظيف توالتعلم بتوظيف التكنولوجيا الرقمية والتعلم بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتو  اإلنترنتشبكة 

الدراسـة   أفـراد عينـة  افتراضية، وبلـغ عـدد  بيئة  التـي  76)في  الدراسـة  نتـائج  إلـى مجمـوعتين ضـابطة وتجريبيـة، وكشـفت  بالتسـاوي  تـم تقسـيمهم   )

 لصـالح املجموعـة التجريبيـة ا   16اسـتغرقت  
ً
 عـن وجـود فـروق دالـة إحصـائيا

ً
بالوسـائط املتعـددة علـى املجموعـة الضـابطة التـي    درسـتلتـي  أسـبوعا

 في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم واالتجاه نحو الحاسب اآللي. درسـت بالطريقة املعتادة 

الطالب   Callaway, (1997 )   وتناول كاالواي • بنائـه علـى خصائص  الوسائط فـي  أثر استخدام برنامج محوسب متعدد  فية املعر   في دراسته تعرف 

الدراسة  وا  نتائج  وأظهرت  التقليدية،  الطريقة  في  أهملت  التي  التعليمية  املجموعـة  وجألنماط  درجـات  بـين متوسـط  إحصـائية  داللـة  ذي  ود فرق 

 التجريبيـة واملجموعـة التقليديـة لصـالح املجموعـة التجريبيـة التـي درست بنظام الوسائط املتعددة.

رافاكليـا • أجـرى  الرياضـيا  Ravaglia   (1995 )  وقـد  مـادة  مـن  كـل  تـدريس  فـي  الحاسـوب  اسـتخدام  أثـر  حـول  لتعليم  دراسة  برنامج  في  والعلوم  ت 

الباحـث   توصـل  وقـد  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  فـي  سـتانفورد  جامعـة  فـي  في  إ املوهـوبين  جيدة  فاعلية  له  الحاسوب  باستخدام  التعليم  إن  لـى 

 التعلم. 

الحاسـوب فـ  Gray and Sterling (1991)  رلنك وكـري  سـتي  أجـرى  • اسـتخدام  أثـر  الطلبـة ومـدى استجابتهم ملقرر اإلحصاء،  دراسـة حـول  ي ميـول 

لى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل املعرفـي لصـالح مجموعة الطلبة التي استخدمت الحاسوب مقارنة بمجموعة إ وتوصل الباحثان  

 ست بالطريقة التقليدية.التي در الطلبة 

توفر تقنيات   ىلإية استخدام التعليم عن بعد ويحتاج املتعلم في هذا النمط من التعليم  هم أ   ىعلتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  

ستاذ ويتميز باملرونة في املكان ملتعلم واأل ة بين ا تفاعلي  يوفر بيئة تعلم   اإللكترونين التعليم  أ والشبكات املحلية و   اإلنترنتمعينة مثل الحاسوب وملحقاته  

 يحصل عليه من أي مكان في العالم وفي أي وقت طوال اليوم .  نأ والزمان حيث يستطيع املتعلم 

 : مشكلة الدراسة  . 2.1

الحالي من   العصر  يشهده  ملا  حتمية، وحاجة ماسة   
ً
بات ضرورة العالي  التعليم  بتطوير مؤسسات  االهتمام  في ت علمتطورا إن  ية وتكنولوجية 

إذ   املختلفة،  العلوم  يقتصرأ مجاالت  ال  العالي  التعليم  واقع  الوسائط   ن  أظهرت  حيث  فقط،  الحقيقية  العلمية  املختبرات  أو  الصفية  البيئة  على 

عبر   بالتعلم  اليوم  يسمى  ما  وهو  للتعلم   
ً
جديدا  

ً
تطبيقا املتعددة  د  وأصبح  Online Learning اإلنترنتالتكنولوجية  تلتزم من  أن  التطوير  هذا  واعي 

 .ة التي  تقدمها إلى الطلبةاملؤسسات التعليمية بذلك وفي جميع برامجها التعليمي

لذلك وجهت اململكة العربية السعودية تفعيل نظام )التعليم عن بعد( بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا، وكانت اململكة قررت  

 من جميع ما في  تعليق الدراسة مؤقتً 
ً
ر (، وقد شمل القرار مدارس ومؤسسات حتى إشعار آخ  االثنينمن شهر مارس املوافق يوم    9ناطق اململكة ) اعتبارا

العام واألهلي والجامعي واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي الحكومية واألهلية. و   التعليم 
ً
الفص  أيضا ول  عملت وزارة التعليم السعودية على تفعيل 

كمافترا اال  املوحد  التعليم  ومنظومة  التعليمية  عين  منصة  باستخدام  ُبعد  عن  والتعليم  التعليمية   ضية  للمنصات  الكامل  بالتفعيل  الجامعات  قامت 

 الخاصة بها خالل فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.
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عليم في املنزل فيما بعد كعدم تهيؤ أولياء األمور للدراسة عن بعد والتق إليها بالتفصيل  سوف نتطر كل التي  بعض املشا  اإللكترونيواجه التعليم  

أداء هذه   في  يواجهون صعوبة  وقد  املنزل،  في  األطفال  تعلم  تيسير عملية  غالًبا  األمور  أولياء  أصبحت مسؤولية  الدراسة  تعليق  تم  املهمة، هذا فعندما 

بشكل خاص على   ذ ينطبق  التعلاآلباء  املحدودة،  وي  واملوارد   يم 
ً
الر   أيضا التعلم  بوابات  إلى  الوصول  تكافؤ فرص  االتصال  عدم  أو  والتكنولوجيا  قمية 

ب استخدام   اإلنترنتالجيد  في  املادية  التكاليف  ارتفاع  كان  الدخل، فقد  العائالت محدودة  للطالب من  التعلم، خاصة  استمرار  أمام  جعلها عقبة  مما 

 األسر البسيطة العديد منها.  للمنصات والبث املباشر للدروس التعليمية من املرجح أن يفّوت الطالب من ذوي مناسبة بسرعات  اإلنترنت

تغييرلع فإن  إل  يه  يستند  ناجحة  افتراضية  تفاعلية  تعليمية  تق  ىبيئة  أساسية  متطلبات  التعليمية  ىإل  ود توفير  العملية  التعلمية    نجاح 

الدراسة. لذا  االفتراضية العالي، وذلك معى إل الحالية تس  فإن  التعليم  التعليم عن بعد بمؤسسات  الدراسة  عداد متطلبات  أسئلة  ن خالل اإلجابة عن 

 :اآلتية

 : الدراسة أسئلة  . 3.1

 طار املفاهيمي للتعليم عن بعد؟ما اإل  •

 ما أهم التجارب العاملية في التعليم عن بعد؟  •

 جهة أزمة كورونا؟ ا و اه التعليم عن بعد ملخذ باتجما مبررات األ  •

 ما واقع التعليم عن بعد في جامعات اململكة؟ •

 ؟ ملواجهة جائحة كوروناما التصور املقترح لتفعيل متطلبات التعليم عن بعد في الجامعات السعودية  •

 :الدراسةأهداف   . 4.1

 .اإلملام بمفهوم التعليم عن بعد •

 بعد.  لتعليم عنب والدراسات السابقة في ا التعرف على أهم التجار  •

 عد. التعرف على مبررات األخذ باتجاه التعليم عن ب •

 التعرف على واقع التعليم عن بعد في جامعات اململكة. •

 . جائحة كورونا ةملواجه السعوديةاقتراح تصور لتفعيل متطلبات التعليم عن بعد في الجامعات  •

 : همية الدراسةأ  . 5.1

 : لنظريةهمية اال  .5.11.

التغيرات املجتمعية  و الي في املجتمع في ظل التحديات والعقبات  يقوم به نظام التعلم عن بعد في مؤسسات التعليم الع  التيالدور املتزايد لألهمية   •

 .وجائحة كورونا

التعليم والتطوير من خالل   •  في تقديم 
ً
 متزايدا

ً
اهتماما األخيرة  األيام  الجااإلنترنتقد شهدت  التعلياإللكترونيمعات  . وأصبحت  مية ة واملؤسسات 

 مية. تقدم هذا النوع من التعليم ضرورة حتواملراكز التي 

الجامعي    • التعليم  مؤسسات  تقدم    ىل إ سعي  التي  والخدمات  التعليمية  مخرجاته  األ   املجتمع  ىلإ تحسين  االستخدام  خالل  لتقنيات  من  مثل 

 . يلعلموالبحث ا االتصاالت واملعلومات في مختلف التعليم 

ال • الوقت  في  بعد  عن   أ حاضر  التعليم 
ً
 ممه  صبح مطلبا

ً
ال  ا الثورة  املعلومات  وضرورة ملحة فرضتها  تقنية  عالم  في  جائحة ضخمة  في ظل  وخاصة 

 .كورونا

 . تمعية التغيرات املجالتوجه املتزايد في الجامعات السعودية نحو تفعيل التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في ظل الظروف و  •

بإ  • التعليم عن  تحقيق متطلبات  العربيةن  اململكة  جامعات  في  كو   عد  ملواجهة  في أرونا مسالسعودية  الراهنة  الظروف  ملواكبة  وملحة  لة ضرورية 

 . املجتمع

 : همية العلمية ال  .2.5.1

 لدراسات أخرى متقدمة حول تعزيز استخدام أحدث تقنيات   •
ً
 خصبا

ً
 ومجاال

ً
لم املعلومات واالتصاالت في نظام التعقد تمثل هذه الدراسة منطلقا

في   أشكالها  اختالف  على  بعد،  اململكةعن  جامعات  العالي   جميع  التعليم  مؤسسات  في  تطبيقها  ومجاالت  بعد  عن  التعلم  نظم  وحول  وكلياتها، 

 .السعودي 
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 : منهجية الدراسة  . 6.1

املنهج   الدراسة  علاستخدمت  يعتمد  الذي  التحليلي  األ تح  ىالوصفي  املتعلقدبيليل  في  ات  بعد  عن  بالتعليم  وجمة  السعودية  ع الجامعات 

 . اسئلة الدراسةى تائج التي اسفرت عنها االجابات علستفادة منها في موضوع الدراسة والتوصل الي الناملعلومات وتحليلها وتفسيرها لال 
 

 :مصطلحات البحث   . 7.1

 : Online Learning)التعليم عن بعد ) •

التعلم املرتكز على "ملوزع" والتعلم ا "و "التعلم عن بعد"التعلم عن بعد مثل    رة ملفهوم عند اإلشاية الكثير من املسميات  تستخدم األدبيات التربو 

وغيرها من املصطلحات التي تزخر بها مثل هذه األدبيات. فاملعاني والتعريفات تتباين بالنسبة للمفهوم بحسب النظرة له والفهم "التعلم املرن "و "املصادر

 (2004آفاق ،نفسه.) فاملوقعاملعلم ود املتزامن للمتعلم مع عليم عن بعد على عدم اشتراط الوجوانبه. من حيث املبدأ، ويقوم التلج

اقترحه في عام  (  Holmberg)  تحديد هوملبرج  يعتبر  في دوريات التعليم  أكثر من أشهر التعريفات وأبسطها و   1977ملصطلح التعليم عن بعد والذي 
ً
ها تداوال

 كالتالي:  ن بعد، وهو يعرف التعليم عن بعدع

املباشر واملستمر من قبل معلمين يحضرون    فتتمتع باإلشرا كل املراحل التعليمية التي ال  نه مصطلح يشمل كافة أساليب الدراسة و أ   ىيشير إل

الدراسة   قاعات  داخل  ولكنمع طالبهم  أل   التقليدية  تخطط  املفتوح ال  التعليم  نظم  أن  يعني  ال  يتناسب  هذا  بما  تعمل  ولكنها    ا مع خصوصيتههدافها 

عن بعد بأنه "نمط تدريس ي معتمد على التعلم الذاتي مساند بالتكنولوجيا الحديثة يسعى لإلتقان ويعمل   ( التعليم ـ1426  ،العريني)وعرف  وآليات عملها.  

 العوائق الزمانية و وطالبه وبين الطلبة مع بعضهم العلى نقل املادة التعليمية والتفاعل األكاديمي املباشر وغير املباشر بين املعلم 
ً
 املكانية". بعض متخطيا

بأنه2007،رعام)ويعرفه       أو نوع من  نظام تعليمي جماهيري مفتوح للجميع ال يقيد بوقت وال بفئة  "  (  املتعلمين وال يقتصر على مستوى  من 

 تطوير منهم". التعليم فهوم يناسب طبيعة وحاجات املجتمع وأفراده وطموحاته و 

ا    الجمعية  املسؤولة  وتعرفه  للموا ألمريكية  توصيل   " بأنه  بعد  عن  التعليم  الدراسية  عن  تعليمي  أ د  وسيط  عبر  التدريبية  يشمل إ و  لكتروني 

 ومات" . األقمار الصناعية وأشرطة الفيديو واألشرطة الصوتية والحاسبات وتكنولوجيا الوسائط املتعددة أو غيرها من الوسائط لنقل املعل

ع    التعليم  أن  أرى  عالذا  يتم  مخطط  تعليم  بعد  املن  التدريس  عن  يختلف  مكان  في  خاصة  دة  تعليم  وطرق  للمناهج   
ً
تصميما ويتطلب  عتاد 

 واالتصال عبر الوسائل التكنولوجية العديدة باإلضافة إلى إجراءات إدارية والتنظيمية خاصة.

 COVID - 19)) جائحة كورونا  •

نها  ىعل  تعرف  (  Epidemic Diseasesالوبائية )  مراضفاأل   الجائحة،  أمراضالوبائية و   مراضأل ق بين ا هناك فر 
ٔ
 تتفش ى  وأ   التي تنتشر،  مراضاأل   ا

نواحد  وفي  متسارع  نحو  على  األفراد  من  متزايدة   عدادأ   وبين  كبيرة   بسرعة
ٓ
   أكثرمناطق جغرافية    وأ   الىمنطقة  تتوسع  وأ  ،يمحل  لتغطي مجتمع  ا

ً
اتساعا

، الذى تفش ى في عدة دول  (Ebola Virus Disease )بوالثلة البارزة في هذا الخصوص مرض فيروس اي، ومن األمموعة بلدانو في مجأ داخل البلد الواحد، 

ــPandemic Diseases) حةئالجا  مراضفريقيا. أما األ أ من غرب    أ ، والذى يمكن  (يالوباء العامل)  ( فتعبر عما يمكن وصفه بـ
ً
كمله،    ن يصيب بلدا

ٔ
عدة   أوبا

، وهو األمر الذى حدث مع فيروس كورونا، فمع    (جديد  فيروس)ينتج في األغلب عن    ي بر العالم، وهو الذارة عمن ق  أكثر  بلدان عبر
ً
لوف مسبقا

ٔ
وغير ما

 س كورونا و فيرن  أ لى  إ اإلعالن    ىلإ   2020مارس    11من دولة، بادرت منظمة الصحة العاملية في   أكثرالفيروس خارج حدود الصين داخل    ينتشار وتفش بدء ا 

القد تح انتشاره في    Global Pandemicحة عاملية  ئى جاول  املنظمة  أكثربعد  بيان  شار 
ٔ
ا نتيجة أ لى  إ   من قارتين، وقد  يأتي فقط  املرض كجائحة( لم  ن إعالن 

املرض وخطورته، ولكن   املفزعةلتفش ى   املستويات 
ً
ا   أيضا املنظمة من مستويات متردية من  اتخاذملا ملسته   مع  للتعامل  ةالالزم  اإلجراءات  لتقاعس عن 

 (2020،خشبةيمثل املرض. ) الذى  الخطر

العالم من فصيلةو  في  قبل  تحديدها من  يتم  لم  الفيروس ساللة جديدة  يعتبر  العاملية  الصحة  تصيب  التاجية  الفيروسات  فق منظمة    والتي 

شد خطور   أمراضلى  إ البرد الشائعة  ت  نزال   بين   وحدتها   نتائجها  والتي تتراوح  التنفس ي،  الجهاز
ٔ
 يالذ   (SARS-سارز االلتهاب التنفس ي الحاد )  زمةة مثل متال ا

 والذى كانت بداية ظهوره ( 2003 -2002)ضرب العالم بين عامي
ً
كما تجلت تلك الفيروسات في متالزمة الشرق األوسط التنفسية الحادة  في الصين،  أيضا

والت(MERS  ميرس) البداية هظ  ي،  في  ا   رت  اململكة  عام  في  السعودية  امل2012لعربية  فهم  ويمكن  األوسط،  الشرق  دول  بعض  في  وانتشرت   صطلح ، 

(COVID-19)  يفي سياق تفكيك مكوناته كما تطرحها منظمة الصحة العاملية على النحو التال : 

Corona  اختصار لكلمة كورونا :CO 

Virus اختصار لكلمة فيروس:VI  

 ( 2011منظمة الصحة العاملية ،. ) Dاختصار لكلمة مرض 
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 : دراسةال جنتائ .2

 . لدراسة في ضوء اسئلتها الخمسة التاليةلنتائج التي توصلت اليها ا لفيما يلي عرض 

 ؟ اإللكترونيطار املفاهيمي للتعليم عن بعد والتعليم ما اإل  :ول نتائج السؤال ال   . 1.2

 : رونياإللكتإلطار املفاهيمي للتعليم عن بعد والتعليم ا 

 بعدة تطورات وفق الجدول التالي: لقد مر التعليم عن بعد عبر األجيال
 الرابع الجيل الثالث  الجيل لثاني ا الجيل الول  الجيل

  طريق  عن باملراسلة التعلم

 املطبوعات 

  الوسائط  باستخدام التعلم

  )املطبوعات، التعليمية

  والبصرية،  السمعية  الوسائل 

 الحاسوب( برامج

  بين بالتواصل  الجيل  هذا  امتاز

  ياسمع واملتعلمين علمامل
ً
  وكتابيا

  طريق عن الحية   ادةامل وبث

 التلفزيونيو   اإلذاعي البث

  األقراص  الجيل  هذا   استخدم

  واملكتبات  املدمجة،

  والوسائط ة،اإللكتروني

 . اإلنترنتو  املتعددة،
 

التكنهذا  أدى    وقد إل في الجيل    لوجيو التقدم  لوجيـة مـن و تحدثات تكنعلـى توظيـف مسـ  تعليمية حديثة، تعتمدظهور أساليب ووسائل    ىالرابع 

العرض    أجل تحقيق فاعلية وكفاءة أفضل الحاسوب وملحقاته ووسائل  الصـناعية اإللكترونيللتعليم، ومنها استعمال  الفضـائية واألقمـار  ـة والقنـوات 

الـتعلم عاإللكترونيواملكتبـات    اإلنترنتوشـبكة   إتاحـة  لغـرض  ا ـة،  وفـي  يريـده  وملـن  اليـوم  مـدار  يناســبه،  لـى  الــذي  و ملكـان  أســاليب  بواســطة  طرائــق  وذلك 

التعليم   يجعل  مما  وبصرية،  ســمعية  وتــأثيرات  ومتحركــة  ثابتــة  مرئيــة  بعناصــر  التعليمــي  املحتــوى  لتقــديم     أكثرمتنوعــة 
ً
أعلـى   تشويقا وبكفاءة  ومتعة 

( الذي ينص على 2002،  عريف الذي تقدم به )املوس ى، والذي وردت عدة تعريفات له منها التاإللكتروني  ن بـالتعليم أقـل. وهـذا مـا يعـرف اآل   وبجهـد ووقـت

املتعـددة مـن صـورة وصـوت و   اإللكترونيالتعليم  " :أن الحديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه  االتصال  آليات  للتعليم باستخدام  رسـومات  هو طريقـة 

 . " ي الفصل الدراس يكان ذلك عن بعد أم ف سواءً  اإلنترنتوكذلك بوابات وآليـات بحث ومكتبات إلكترونية 

 (Learning Distance)عبارة عن التعليم عن بعد  اإللكتروني"أن التعليم  (Qiu,2003)بينما يـرى كيـو 
ً
عـن    والـذي مـن خاللـه يكـون املـتعلم بعيـدا

هنـاك مـن يـرى أن ،  "دريبيـة باسـتخدام التقنيـات الحديثـةقـررات التعليميـة والت ذا عـن طريـق تقـديم املبمـا الزمـان، ويعـرض هـناحيـة املكـان ور املعلـم مـن  

ات افتراضية تختلف عن الصفوف  حيـث تـتم العمليـة التعليميـة فـي صفوف أو بيئ  (Learning Virtual)  يـرتبط بـالتعليم االفتراضـي    اإللكترونيالتعلـيم  

 ( 2002املحيسن ، ـة الحديثـة للواقع االفتراض ي. )اإللكترونيادة، وذلـك عـن طريـق اسـتخدام التقنيـات عتـالتقليديـة امل

ـة املعنيـة اإللكترونيلوسـائل عبارة عن تقـديم املـادة العلميـة عبـر جميـع ا  اإللكترونيفيريان أن التعليم ( 2002Bahlis ,) ( وباليس2004، أما )مازن 

 ـة كالحاسب اآللي وشبكاته، أو الهاتف الجوال أو غيرها.  اإللكترونيكانـت عبـر الشـبكة  ـتعلم سواءلتعلـيم والفـي عمليـة ا 

 ب  التعليم عن بعد(  2003،  رف )الغامدي ع
ً
درس والطالب بين امللوجه    أنه العملية التعليمية التي تحدث عندما ال يكون هناك لقاء واقعي وجها

الدروس وعندما يحد البدا اثناء  التعليم من  بينهما في  للنهث االتصال  الصناعي ية  التليفون والراديو والكمبيوتر والقمر  باي وسيلة تكنولوجية مثل  اية 

 والفيديو التفاعلي أو أي مجموعة من مجموعات التكنولوجيا أو االتصاالت الحديثة واملستقبلية. 

بتزويد  (2005فهيم،)كما عرفه   الذي يقوم  النظام  الكليات    بأنه ذلك  التعليمية والذي  واملعاهد  الطالب غير املسجلين في  التعليمية والوسائل 

 يمكنهم من الحصول على ذات الفرص التعليمية املتاحة لدى الطالب املنتظمين في مثل هذه الكليات واملعاهد 

 
ً
)  أيضا منظومة  ( 2006مصطفى،  عرفة  مت  بأنه  أعمارهم تعليمية  بمختلف  للمتعلمين  تتيح  فرص    كاملة  اقامتهم  وأماكن   ة متساويومؤهالتهم 

 ال
ً
وفقا وذلك  املختلفة  واملهارات  واملعارف  املعلومات  اإل   كتساب  دون  الذاتي  األكاديمية للتعلم  البرامج  مجموعة  خالل  من  املعلم  على  املباشر  عتماد 

الحضور  فيها  يشترط  ال  والتي  االعتماد عللاملكاني  املتنوعة  يتم  ولكن  املعلم  او  التعليمية  لمتعلم  الوسائل  أحادية وا ى مجموعة متنوعة من  لتكنولوجية 

االتجاه  التعليم    أكثرفكان    (2005،زيتون )ما  أ ،  وثنائية  املختلفة نحو  النظر  )  اإللكترونيشمولية حيث لخص وجهات  الشكل رقم  أن  1في  (، حيث رأى 

 شمل أنماط متنوعة: ي اإللكترونيالتعليم  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللكترونيتعليم انماط ال :(1) شكل
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 نه يشـمل أ الباحثة   ى تر ن التعريفات عن التعليم عن بعد بعد استعراض هذه املجموعة م
ً
متنوعـة، منهـا الـتعلم بالحاسـوب ووسـائل العـرض  أنماطا

والـتعلم من خالل شبكة  اإللكتروني والتعلم من خالل شباإلنترنت،  بتوظي،  والتعلم  البيانات،  املكة قواعد  شـبكة  واالف  ٕان معظـم   تصـاالت.علومـات 

علـى فاعليــة هــذا النـوع مــن التعلــيم فــي تطوير كفاءة الطلبة واملعلمين على حد السواء،   تؤكد  اإللكترونيعلــى مخرجــات التعلـيم    أجريتتــي  الدراسات ال

 ا ومدارسها. في جامعاته اإللكترونيإلدخـال تجربـة التعلـيم ولذا سارعت الكثير من الدول 

 ومتعتش أكثرت وإيجابيات عديدة كاختصار الوقت وتقليل الجهد املبـذول فـي التـدريس، وجعـل التعلـيم مميزا  اإللكترونيأن للتعليم  •
ً
يم ـة، وتعلـويقا

 ذاتي. ـز التعلــم الان، تحفيان واملكود الزمـر مـــن الطـــالب دون قيد كبيدع

مر الذي يحتم االهتمام به وبجودته وبتطويره.التعليم الإن املكانة املهمة التي يحتلها  •
ٔ
 جامعي، وزيادة الطلب االجتماعي عليه، اال

 ؟ هم التجارب والدراسات السابقة في التعليم عن بعد  أ: ما نتائج السؤال الثاني   . 2.2

 : تجارب عربية

 إدخال تجربة هذا النوع من التعلـيم فـي جامعاتهـا ومدارسـها.  ىل إ العربية  من مزايا، فقد بادرت عدد من الدول  اإللكترونيوبالنظر ملا يحمله التعليم 

 : مصر  •

للتعلـيم     املصـرية  الجامعـة  إنشـاء  املوافقـة علـى  اعتب  اإللكترونيففـي مصـر تمـت  الدراسة  تبـدأ  أن  الجامعي  علـى  العام   من 
ً
،كما    2008-2007ارا

عـدد مـن املـدارس التكنولوجيـة، إضــافة إلــى ذلــك تــم افتتــاح شــبكة معلومـات الجامعات املصــرية بعــد   علـى إنشـاءقـدم صـندوق تطـوير التعلـيم موافقتـه  

 ( 2007تطويرهــا وإدخــال أحــدث التقنيــات التكنولوجيـة.)املطيري، 

 :الردن •

لــى تــوفير  إ ـزء مـن مشـروع تطـوير التعلـيم نحـو االقتصـاد املعرفــي التــي تهـدف  كج  2002فـي العـام    اإللكترونيوفـي األردن تـم إطـالق مبـادرة التعلـيم  

د حقق األردن إنجازات مهمة على هذا الصعيد بالتعاون مع شركة علــى مســتوى املـدارس ومســتوى الجامعــات وبمســارين متوازيين، وق  اإللكترونيالتعلــيم  

مدرسة حكوميـة بشـبكة   3200مدرسة من أصل    1200من    أكثرومية والدولية ومنظمات املجتمع املدني، فقد ربطت  الحك  وعدد من الجهات "سيسكو"

الحواســيب فــي   الوطنيــة وأنشــأت مختبــرات  الجامعات   2500مــن    أكثراملــدارس  الجامعات تم ربط جميع  املشــروع، وعلــى مســتوى  انطــالق  مدرســة منــذ 

 بعـض الجامعـات. والعامة باسـتثناء واحـدة بشـبكة أليـاف ضـوئية ووصـلها بشـبكة التعلـيم الـوطني والتـي سـاهمت فـي تـوفير التعلـيم عـن بعـد فـي  اصةالخ

 : اململكة العربية السعودية •

فـي جامعـة امللـك عبـد العزيـز   اإللكترونيـاليب التعلـيم  أس  خدمفـي اململكـة العربية السـعودية، حيـث تسـت  اإللكتروني وهنـاك تجـارب مهمـة للتعلـيم  

اململكة تحتوي على  منـذ فتـرة طويلـة، و  في  إلكترونية  أكبـر مكتبـة  ا إ ألف كتاب    16لـديها  أواخلكتروني، ووقعت وزارة  العالي فـي  مـع   2006ـر عـام  لتعليم 

التأس املرحلة  تنفيذ  املاليزية عقد  ميتيور  للتعليم  األوليسية  شـركة  الوطني  للمركز  يهدف    اإللكتروني ى  الذي  بعد،  لحاضـنة إ والتعليم عن  نـواة  إيجـاد  لى 

للتعلـيم   الجـامعي   اإللكترونيمركزيـة  التعلـيم  ملؤسسـات  بعـد  عـن  التعلـيم،   والتعلـيم  مـن  النـوع  هذا  تقنيات  لتبني  الساعية  املؤسسـات  جهـود  وتوحيـد 

العقـد   التاملرحلويغطـي  للتعلـيم  ـة  الـوطني  املركـز  األولـى مـن مشـروع  اململكة، وينفـذ   اإللكتروني أسيسـية  الجامعي في  التعليم  والتعليم عن بعد ملؤسسات 

متـدرب    1000مـن    رأكثيم و التعلـ  إدارة موظـف وأكـاديمي علـى نظـام    1500وتـدريب    اإللكترونيالتعلـيم    إدارة نظـام  علـى ثـالث مراحـل رئيسـية هـي تصـميم  

 . اإللكترونيوالتعليم عن بعد، وبناء املنهج  اإللكترونيعلـى مهارات التعليم 

الأ   الباحثة  ى تر  للتعليم    نه  فالتعليم   اإللكترونيوجود  الواعي  املعلم  وتبق  اإللكتروني  بدون  املعلومة  لنقل  املل  ىهو وسيلة  املعلم    ىلإ حة  الحاجة 

تختلف   اإلنترنتن طرق التدريس عن طريق  أ كما    اإللكترونيعلى املوقع     pdfبصيغهبوضعها بشكل نص    االكتفاءدون    املعطاة دة  كخبير في موضوع املا

   فا  اختال 
ً
ف  جذريا ولذلك  التقليدية  التدريس  الض إعن طرق  مُ   نأ روري  نه من  املستقبل  بالعيكون معلمي  املعطاة  سلحين  وباملادة  املحتو أ لم  وكذلك   ى و 

 . اإلنترنتخدام التكنولوجيا و حديثة باستالتدريس البأساليب 

 زمة كورونا ؟ أملواجهه خذ باتجاه التعليم عن بعد : ما مبررات ال نتائج السؤال الثالث   . 3.2

 :هة أزمة كوروناخذ باتجاه التعليم عن بعد ملواجمبررات ال  •

   (216،2006،مازن )أشار  
ً
العاملية    نقال "األزمة  كتابه  في  فيلب كوفر  أدت  إ   للتربية"عن  )إلى خمسة عوامل  وهي  التعليم  أزمة  الطالبي لى  التدفق 

ق وقد  التعليمي(  النظام  للواقع وجمود  املحققة  النتائج  مناسبة  التكاليف وعدم  وارتفاع  املوارد  في  الخطير  العربي عام والنقص  الوطن  در عدد سكان 

% كعمالة مطلوبة لبناء هذا الوطن، وتؤكد 50الئق بما ال يقل عن  ملستوى الهوض إلى ا نسمة وقدر حجم القوى العاملية للن  300,000,000بحوالي   2000

جتماعية، والزيادة الكبيرة في القرن الواحد واال   قتصاديةاالاملؤشرات إلى أن الوطن العربي بحاجة إلى الكفاءات الفنية ملواجهة متطلبات خطط التنمية  

 والعشرين.
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 و 
ً
 ة مواصلة  مرة وأهميملبدأ التربية املست  تأكيدا

ً
بتوفير فرص التعليم فإنها تتضح أهمية التعليم عن بعد كما    التعليم مدى الحياة للمواطن ودائما

 :بالتالي (127-125، 2010،قنديل)أشار لها 

 متابعة التعليم دون ترك اعمالهم. رهم ار الذين ليس في مقدو إتاحة فرص تعليمية للكب .1

 قافي. ملستوى الثب في رفع ا إتاحة التعليم املستمر ملن يرغ .2

باستمرارية  .3 املساس  دون  واالتجاهات  واملعلومات  املهارات  لتحديث  وتدريبية  تعليمية  توفير فرص  طريق  وتطويرها عن  املهنة  وتعديل  تغيير 

 العطاء في العمل. 

 لى مراكز التدريب. إ قيادات التعليمية في مواقع عملهم ودون تحمل مشقة السفر ب التدري .4

 ممكن بأقل التكاليف املمكنة.أكبر عدد  بية وتدريبتعليم وتر  .5

 تطبيق مفهوم التعليم الذاتي والذي يساعد في تحصيل املعرفة.  .6

 معالجة أوجه النقص والعجز التي تواجه نظم التعليم التقليدي.  .7

 ملستمر. التفاعل ا  لعصر وحتمية التطور وعدم التخلف عن ركب الحضارة واستخدام الوسائل التكنولوجية فيتطلبات ا مالئمة م .8

   واتفق
ً
التوجه 27،  2006،( و)مازن 2005،  الحيو)عبد(127-2010،125)قنديل،( و2004،من )الغامدي   كال إلى  التي دعت  املبررات  أهم  أن  ( على 

 لهذا النوع من التعليم هي:  

 الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم. ية تلب .1

 الطالب. تزايدة منعداد املقصور األساليب التقليدية للتعليم في مواجهة األ  .2

 (  297-295،  2004،)سالم  (28، 2002،ما يلي )مازن  اإللكترونيمن املبررات العاملية لألخذ بنظام التعليم 

 تى مجاالت املعرفة. االنفجار الهائل في كم املعلوماتية واملعرفة في ش .1

 لها.  نياإللكترو   تطور تكنولوجيا املعلومات الحفظ والتخزين واملعالجة والنشر والتوزيع  .2

 والعسكرية والثقافية واإلعالمية..( قتصادية اال والسلبية )العوملة السياسية و  يجابيةثارها اإل أالعوملة ب .3

اف في عدة اتجاهات مثل ة واملدرسة، وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطر زيادة إمكانية االتصال بين الطالب فيما بينهم، وبين الطلب .4

ال والبمجالس  املواضيع    اإللكترونيريد  نقاش  في  والتفاعل  املشاركة  على  الطالب  وتحفز  تزيد  األشياء  هذه  أن  الباحثين  ويرى  الحوار،  وغرف 

 املطروحة.

للطال  .5 املختلفة  النظر  تبادل وجهات  النقاش وغرفاملساهمة في  الفورية مثل مجالس  املنتديات  النظر في    ب:  لتبادل وجهات  الفرص  تتيح  الحوار 

ما يزيد فرص االستفادة من اآلراء واملقترحات املطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالطالب مما يساعد في تكوين أساس متين ملطروحة مملواضيع ا ا 

 من معارف ومهارات عن طريق غرفة الحوار.  هكتسبأ ك من خالل ما معرفة وآراء وذل لديه عند املتعلم و تتكون 

  تيحتاالتصال  أدوات ألناإلحساس باملساواة  .6
ً
لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمهم   لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت وبدون إحراج خالفا

سباب، ولكن هذا النوع من التعليم يتيح  أو الخجل أو غيرها من األ من هذه امليزة إما بسبب سوء تنظيم املقاعد أو لضعف صوت الطالب نفسه  

 االتصال املتاحة من بريد إلكتروني ومجالس نقاش وغرف الحوار. أدواتيه وصوته من خالل إرسال رأ  ه بإمكانهنأل الفرصة كاملة للطالب، 

مما   أكثررأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق  هذا األسلوب في التعليم يجعل الطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق يتمتعون بج .7

 ليدية. عة الدرس التقلو كانوا في قا

الحصول على املعلم و سهو   اإللكترونيتاح التعليم  أ ة الوصول إلى املعلم:  ولسه .8 سرع وقت، وذلك خارج أوقات العمل أ الوصول إليه في  لة كبيرة في 

  أكثرلم  ، وهذه امليزة مفيدة ومالئمة للمعاإللكترونين يرسل استفسارات للمعلم من خالل البريد الرسمية ألن املتدرب أصبح بمقدوره أ 
ً
من أن  بدال

 
ً
مقيدا وتكون    يظل  مكتبه.  أو   أكثرعلى  للمعلم  الزمني  الجدول  مع  عملهم  ساعات  تتعارض  للذين  يتحمل    لديهفائدة  ال  وقت  أي  في  استفسار 

 التأجيل. 

 :اإللكترونيمتطلبات التعليم   •

 (4200سالم،) :توافر جملة من املتطلبات املادية وغير املادية من أهمها اإللكترونييتطلب التعليم 

العـرض   .1 وأجهـزة  وملحقاتهـا  الحاسـوب  بـأجهزة  واملتمثلة  املادية  اإلمكانات  عبـر  اإللكترونيتوفير  لالتصـال  وشـبكة  ومكتبة    اإلنترنتـة  والفضائيات 

 ت وأثاث مناسبة.  إلكترونية وقاعا

إل  .2 تطبيقات  توفر  والتي  التعليمية  واملنصات  و   دارة البرمجيات  و رونياإللكتاملحتوى    إدارةالتعلم  بعد   أنظمة،  عن  واملتابعة  والسيطرة  التحكم 

 للشبكة.

 ا املعلومـات واالتصـاالت وعلى البرمجيات التعليمية.  تـدريب األسـتاذ الجـامعي واملعلم والطالـب علـى حـد السـواء علـى مهـارات التعامـل مـع تكنولوجيـ .3
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 تصـاالت واملعلومـات والتـدريب عليها.  زة املتعلقـة بتكنولوجيـا االصصـة بتشـغيل وصـيانة األجهـالكـوادر الفنيـة املتخ فيرتـو  .4

 تفادة مـن تجـارب الـدول والجامعـات املتقدمة في هذا املجال. مـن خـالل االسـ اإللكترونيوجـود تخطـيط ومنهجيـة مدروسـة لتطبيـق التعلـيم  .5

 اآلتية: عد بشكل خاص في العناصر بشكل عام والتعليم عن ب اإللكترونيومن أبرز متطلبات التعليم 

 :املكونات البشرية

 مثل:   اإلنترنتبر التعليم ع  دارة حيث يتمثل العنصر البشري في مجموعه من الكوادر البشرية ذوي الخبرات املؤهلة إل 

 . اإللكترونياملعلم  .1

 الخبير التكنولوجي.  .2

 مصمم تعليمي.  .3

 فني شبكات.  .4

 . متعلم .5

 :املكونات املادية والبرمجية

 أ ات املادية تعتبر هي األساس في كونامل
ً
 حيث تتمثل تلك املكونات في اآلتي:  اإللكترونيما في التعليم  ي نمط من أنماط التعليم بينما تختلف نوعا

 الكمبيوتر كمكون مادي أساس ي. زة أجه .1

 .اإلنترنتشبكات  .2

 الدعم الفني.  .3

 لتعليمية. مية كمكونات برمجية داعمة للعملية ا البرامج والتطبيقات التعلي .4

قيق  في الجامعات تتأثر بتح  اإللكترونيفي أن نجاح عملية التعليم    اإللكترونيمتطلبات نجاح عملية التعليم    (2004)العنزي،  وقد ذكر بالتفصيل  

 
ُ
التي تتمثل في تحديد العوامل واأل التي ترقممارسته،  التعليم، وكان منبمستوى    ىطر واملرجعيات العلمية   ،(2003)خميس،  أهمها    التفاعل داخل بيئة 

 : ( 226-211، 2005)عبدالحي، ،( 2003)علي،

 العوامل التنظيمية.       .1

 العوامل البشرية.       .2

 العوامل الفنية.  .3

 ى بعض العوامل البشرية والتي يمكن اختصارها في املمارسات التالية:ركز علوسوف ن

 
ا
 (  2006أحمد،  داريين(: )إ -فنيين  -مييني)أكاد البشرية داخل العمادةالكوادر :  أوال

التعليم   داخل عمادات  للعمل  األول  املحرك  املوظف هو  املمار   اإللكترونييعتبر  أهم  بالجامعات، فمن  بعد  اتباعها والتعلم عن  يجب  التي  سات 

 إلنجاح العملية التعليمية: 

1.  
ً
علميا مؤهل  موظف     اختيار 

ً
ف  وفنيا مللعمل  تدريبية  دورات  على  الحصول  ويفضل  العمادة  التعليم ي  عمادة  داخل  للعمل  ساندة 

 ولديه خبرة كافية بمعنى أن يكون الرجل املناسب في املكان املناسب.  اإللكتروني

ليم والتعلم  ، ومتابعة تطبيق معايير الجودة لكافة عناصر منظومة التعاإللكترونياالستراتيجية للتعليم    تدريبهم على إعداد الخطط .2

 .اإللكتروني

 وأعمال في أقل وقت وبأعلى جودة ممكنة. ما يكلف به من مهامتأهيلهم على تنفيذ  .3

 وخدم اإللكترونيعدادهم ككوادر مؤهلة ومدربه على أعلى مستوى لتطوير التعليم إ  .4
ً
 عايير الجودة العاملية.مل اته بالجامعة وفقا

 عن استخدام تلك التقنيات. ية وتقييم عوائد االستثمار التعليمي الناتجتأهيلهم على استخدام مختلف التقنيات التعليم .5

ة اإللكترونيررات  هيئة التدريس عنده إنتاج املق  أعضاءأثناء التعامل مع    ههم تدريبهم على إمكانية حل املشكالت التي يمكن أن تواج .6

 وإدارتها. 

 كبر استفادة منه. لتحقيق ا  اإللكترونيتيسيرهم للطالب على استخدام نظم التعليم  .7

بين .8 التواصل  مهارات  الت   تنمية  عمادة  إلى  التعليم    اإللكترونيعليم  املنتسبين  منسقي  وبين  بعد  عن  بالكليات    اإللكترونيوالتعلم 

 املساندة.  اتوالعماد 

ط الضعف في برامج وكتابة التقارير وعمل البحوث اإلجرائية حول جوانب القوة ونقا  اإللكترونيل نتائج التعليم  تدريبهم على تحلي .9

 ة داخل الجامعة.اإللكترونيررات واملق اإللكترونيالتعليم  
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التدريبية   .10 والبرامج  الدورات  تنفيذ  ومتابعة  التدريبية  الحقائب  وتصميم  إلعداد  الدو تأهيلهم  في  الحضور  التدريبيةحصر    ، ورات 

 
ً
  تحليل أداء املتدربين وفقا

ُ
 والتعلم عن بعد.  اإللكترونيعد من قبل عمادة التعلم للنموذج امل

 ية.ستفسارات الفنية واألكاديمية الواردة للعمادة في أقل وقت وبجودة عالاألسئلة واال  للرد على جميعزهم تجهي .11
 

 

 
ا
 داخل الكليات: اإللكترونيتعليم الهيئة اإلدارية واملنسقين بوحدات ال أعضاء: ثانيا

وال بد من توافر بعض املمارسات    بالجامعة  املساندة   اتلتعلم عن بعد والكليات والعمادوا   اإللكترونياملنسق هو حلقة الوصل بين عمادة التعليم  

 ما يلي: والتعلم عن بعد بالجامعة ومن أهم هذه املمارسات اإللكترونيلديه حتى يقوم بدوره إلنجاح التعليم 

 . اختيار املنسق بالكلية أو العمادة املساندة  لها تحديد املعايير التي يمكن من خال .1

 داخل كلياته بأعلى درجات الجودة. اإللكترونيالتعليم  إدارة  تنظيم الدورات التدريبية التي تؤهله إلى .2

 شراف عليها. بعد بالكلية للشؤون التعليمية واإل  والتعلم عن اإللكترونيعمادة التعليم لتدريبه على تنفيذ الخطة االستراتيجية   .3

اجتماعات مجلس   .4 في  العمادة  لتمثيل  الكلية باجتماعتأهيله  العمادة، وتمثيل  أو  التعلم  الكلية  والتعليم عن   اإللكترونيات عمادة 

 بعد بالجامعة. 

أقسام الكلية بما يضمن تسهيل عملية التعلم   .5 فيها بالتعاون مع منسق الكلية لشؤون   اإللكترونيتحديد آلية التنسيق مع مختلف 

 التعليمية. 

 والتعلم عن بعد بالجامعة.  اإللكترونيتعليم مات التدريبية للوحدة ورفعها إلى عمادة الحتياجات واملستلز تدريبهم على تحديد اال  .6

 ونية.ترلكا  مقرراتة أو العمادة من دورات تدريبية و بالكلي اإللكترونيتأهيله على إنجاز أعمال التعليم  .7

 هيئة التدريس والطالب.  أعضاءم ولدى باألقسا اإللكترونيتدريبه على إعداد التقارير الدورية عن مستوى استثمار التعليم   .8

والتعلم   اإللكترونياته ملعالجة املعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية في الوحدة وحلها بالتنسيق مع عمادة التعليم  مهار   تنمية .9

 لجامعة. عن بعد في ا 

 لكترونية.ا ررات هيئة التدريس لتطوير املقررات الدراسية وتحويلها إلى مق أعضاءتدريبه على متابعة  .10

 
ا
 ( 2006أحمد،) يس: هيئة التدر  أعضاء :ثالثا

أداء   .1 مقرراتهم   أعضاءتحسين  إنتاج  على  وتدريبهم  التقنية  مهاراتهم  وتطوير  التحفيزية  العمل  ورش  خالل  من  التدريس  هيئة 

 ة. اإللكتروني

الت  أعضاء تمكين   .2 مصادر  تعديل  أو  استخدام  وإعادة  واملشاركة  التطوير  من  التدريس  عمادة رونياإللكتعلم  هيئة  تتيحها  التي  ة 

 والتعلم عن بعد في الجامعات.  اإللكترونيليم  التع

فرص   .3 املمارسة    أكثرتوفير  مجتمع  في  املشاركين  التدريس  أعضاء-لألشخاص  التي  -هيئة  اللقاءات  مع   خالل  العمادة  تنظمها 

 املؤسسات واملنظمات املتخصصة. 

ستوى الواحد داخل ر إلكتروني بين كليات امل هيئة التدريس كأفضل مقر   أعضاءلتميز بين  اختيار التميز في إجراء مسابقات لدعم ا  .4

 الجامعة. 

 الجامعة.  ة وتطويرها وتعميمها على باقي كلياتاإللكترونينشر التميز من خالل ترشيح أفضل املقررات  .5

 عة والوحدات التابعة لها بالكلية.والتعلم عن بعد بالجام اإللكترونيتذليل الصعوبات التي قد تواجه عمادة التعليم  .6

ختيار البرامج واألجهزة وملحقاتها الالزمة لكل قسم داخل الكلية بما يتناسب مع نوعية املواد التي يتم  هيئة التدريس ال   أعضاء  تأهيل .7

 تدريسها.

 
ا
 :الطالب :رابعا

خدمة التعليمية  عة للمجتمع لذلك تعمل الجامعة على تحسين اليعتبر الطالب محور منظومة التعليم في الجامعة وهو املنتج الذي تقدمه الجام

خال من  الطالب  يتلقاها  )التي  أهمها:  من  التي  املمارسات  ببعض  مدعوم  الجودة  عالي  عاملي  إلكتروني  تعليم  تقديم  العبيدي، )  (49  ،2007حمدان،ل 

2007  ،87 ) 

 . سبين في الكلية والعمادة املساندة بالجامعةوالتعلم عن بعد بين الطالب املنت اإللكترونينشر ثقافة التعليم  .1

التقنيات التعليمية بشكل فعال لتلبية الحاجات التعليمية   إدارة و   اإللكترونيتثقيف الدارسين واملنتسبين للجامعة بأهمية التعليم   .2

 ة. بالجامع

 الكترونية وأفضل مقترحات.من خالل املسابقات الخاصة بأفضل مشاركة  اإللكترونيتحفيز الطالب على استخدام التعليم  .3
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 ة والقاعات االفتراضية. اإللكترونية في املناقشات التي تطرح داخل املقررات  املشاركة بفعالي تحفيز الطالب على .4

والتعليم    كإشرا  .5 التدريب  برامج  في  تنمي  اإللكترونيالطالب  بهدف  العمادة  تعقدها  املعلومات التي  من  مزيد  واكتسابهم  مهاراتهم  ة 

 حولها.واملعارف 

 بالجامعة. اإللكترونيي يمكن أن تسهم في تطوير التعليم دعم املشروعات والبحوث الطالبية الت .6

التعليم   .7 تقييم  عملية  في  جزء  الطالب  فياإللكترونياعتبار  الراجعة  التغذية  وقياس  ونظم  اإللكترونياملقررات    ،  التعليم    إدارة ة 

 م.ن التقيي، حتى يتحقق الهدف املرجو ماإللكتروني

 جية للعمادة. وعند وضع خطة التطوير والخطة االستراتي تمثيل الطالب في اتخاذ القرارات للعمادة  .8

 : عن بعدمزايا التعليم  •

التعلـيم   ت  اإللكترونييتسـم  التعلـيم وزيـادة كفاءتبمزايـا وإيجابيـات عديـدة  األمـوال واالسـجعـل منـه وسـيلة فاعلـة لتطـوير  تثمارات  ـه، وتبـرر حجـم 

، والـرقم فـي اإللكتروني  فـي مجـال تقنيـات التعلـيم (  2004)مليـار دوالر عام    23و    ( 2002)مليـار دوالر عـام    6مـن    أكثرالتـي تصـرف بشـأنه، حيـث أنفقـت  

 ( 2002املوس ى ،وع من التعليم ما يأتي: )بتقـدم السـنين ومـن بـين مزايا هـذا النتزايـد مسـتمر 

 . رية والتي قد ال تتوافر لدى العديد من املتعلمينالعديد من وسائل التعليم واإليضاح السمعية والبصاستعمال  .1

 ي. تشويقا ومتعة واالبتعاد عن الرتابة وامللل في التعليم التقليد أكثرجعل التعليم   .2

 تعليم عدد كبير من الطالب دون قيود الزمان واملكان. .3

 ل في التعليم. اختصار الوقت وتقليل الجهد املبذو  .4
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 :اإللكترونيتحديات وعقبات التعليم  •

 : ض املعوقـات والتحـديات التـي تواجـه هذا التعليم نذكر منها ما يأتي، فإن هناك بعاإللكترونيوفي مقابل هذه املزايا واإليجابيات للتعليم 

 اني بين األستاذ والطالب.ضعف للتفاعل اإلنس .1

طري .2 مـن  التحـول  التقليديـصـعوبة  التعلـيم  قبـل  قـة  مـن  املعلومـات  واستذكار  املدرس،  قبـل  مـن  املحاضـرة  إلقـاء  أسـاس  علـى  تقـوم  التـي  ة 

 ملعلومات.التـي تعتمـد علـى الحـوار والنقـاش والتحليل لكم كبير من ا  اإللكترونيطريقـة التعلـيم الطالـب، إلـى 

 ـا املعلومـات واالتصـاالت والبرمجيات التعليمية. الب لخبـرة التعامـل مـع وسـائل تكنلوجيافتقـار نسـبة كبيـرة مـن املعلمين والط .3

يحتاجه قت أكبر لكترونية، مع جهد وو ا مـن إعـداد محاضـرته بصـورة  أكبـر بالنسـبة للمعلمين، لكـي يـتمكن  الحاجـة إلـى جهـد أكبـر وكلفـة ماديـة .4

 الطالب ملتابعة وفهم املحاضرة.

وشــبكة    اإلنترنت لكترونيـة، واتصــال عبــر شــبكة  ا بشـكل كـاف؛ مـن أجهـزة حاسـوب ووسـائل عـرض    اإللكترونيـوفر مسـتلزمات التعلـيم  م تعـد .5

 ، وقاعات وتأثيث مناسب. واملراكــز البحثيــة ومؤسســات قواعــد بيانات اتصــاالت بــين الجامعــات

مل .6 اإلنجليزية  اللغة  إجادة  ا ضعف  كبيرة من  ونسبة  الطالب  التعليم  عظم  اإلقبـال على  أمـام  يضـع عقبـات  إن   اإللكترونيملعلمين، مما  حيث 

 ومات مكتوبة باللغة االنجليزية. معظم البرمجيات واملعل

 ــائل االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.كــوادر الفنيــة املدربــة علــى تشــغيل وصــيانة وساالفتقــار إلــى التمويــل الكــافي مــع نقــص فــي ال .7

 تتمثـل أحيانـ  ةعقبـات إداريـ .8
ً
ر وال  ، وإجـراءات إداريـة روتينية ولوائح جامدة تعيق التطويبقيـادات جامعيـة غيـر واعيـة وغيـر متحمسـة للتطـوير  ا

 تتيح املرونة في العمل. 
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 .اإللكترونيالكهربـائي تعـد عقبـة أساسـية أمـام تطبيق التعليم  بعض املناطق تواجه مشـكلة االنقطـاع املتكـرر للتيـار هناك .9

يم من خالل  مع وأفراده فقد جاءت املبادرات للحفاظ على استمرارية التعلزمة كورونا فرضت واجبات مجتمعية على املجتأ ن  أ الباحثة    ى تر  .10

 
ً
الت  تحويل عددا المن  الذكية  في عصر جائحة كورونا    ىطبيقات  تعليمية  تطرحه    ى ودراسة مدمنصات  الذي  املحتوي  الطلبة من  استفادة 

 .مالءمته للمناهج الدراسية  ى ومد
 

اقع التعليم نتائج السؤال الرابع  . 4.2  عن بعد في جامعات اململكة ؟ : ما و

اقع  :اململكة جامعات في  بعد عن التعليم و

 ( 1998)خوقير، :وهي كة العربية السعوديةلجامعات املختلفة في اململفي املؤسسات التعليمية وا  اإللكترونيلدمج التعليم خطوات رئيسية توجد 

 . اإللكترونيإعداد تقرير برؤية املؤسسة التعليمية نحو التعليم   .1

 إعداد تقرير برسالة املؤسسة التعليمية.  .2

 توفير القيادة التكنولوجية الالزمة.  .3

 . اإللكترونيإعداد خطة التعليم  .4

 خلق بنية تحتيه مالئمة.   .5

 ر املناهج الدراسية. ييتغ .6

 تقديم التنمية املهنية.   .7

 توفير املوارد املالية للتكنولوجيا في التعليم الرقمي.  .8

 قياس أثر التكنولوجيا على املؤسسة التعليمية و عرض التقارير.  .9

 ي تجويد األداء.املشاركة املجتمعية ف .10

 :  النحو التالي ىعلصلت اليه بعض الدراسات السابقة ويمكن رصد واقع التعليم عن بعد في جامعات اململكة من خالل ما تو 

 :
ا
 اسات تناولت التعليم العالي وإنشاء جامعات: در أوال

هدفت الدراسة إلى تطوير  :  "ربية السعوديةنموذج مقترح إلنشاء جامعة أهلية للبنات في اململكة الع"  (1999حبيب،( )1998،خوقير)دراسة   •

رة  الدراسة عبا  أدواتقتصادية وتعليمية، وكانت مالئم لجامعة أهليـة للبنـات بالسعودية قائمة على ركائز ا  التعليم الجامعي عن طريق وضع نموذج

وهم   الدراسة  أفراد عينة  االستبانات طرحت على  و  592عن مجموعة من  تدريس   دإ   531عضو هيئة 
ً
التربية   ريا كلية  هي:  تربية  كليات  أربع  من 

ناث لعدد من مة. شملت العينة الـذكور واإل بنات بجدة، كلية التربية للبنات بالدمام، كلية التربية للبنات بمكة املكر للبنات بالرياض، كليـة التربية لل

ومن ثم ،  التطبيقية، الطب والعلوم الطبية، الدراسات اإلسالميةالتخصصات هي: العلوم التربوية والنفسية، العلوم اإلنسانية، العلوم البحتة و 

ت سبع استبانات تدور حول:  مل الفا كرونباخ وتحليـل التبـاين األحـادي إلجابات أفراد العينة عن عبارا ات والنسب املئوية ومعاتم حساب التكرار 

التنظيمي  -)األهداف القبول   -الهيكل  التمويلمصاد  -التخصصات-سياسات  الدراسة  -ر  البشرية(.  -برامج تنظيم  الدراسة بعدد   الكوادر  وأوصت 

التوصيات من املق  من  األهلية  الجامعة  إنشاء  لتواكأهمها  املقدمة  للتخصصات  النسائية  ترحة وإجـراء مراجعـة دورية  العمل  احتياجات سوق  ب 

 يات السعوديات على تلقي تعليمهن العالي بالجامعات التي تراعي خصوصيتهن. والتقدم العلمي والـتقني، وتنفيـذ حملة توعية وتشجيع الفت

)1999  ،حبيب )دراسة   • ا" (2005املبارك،(  بعض  ضوء  في  السعودية  العربية  اململكة  في  بعد  عن  مقترح  جامعي  املعاصرةتعليم    : "لخبرات 

جامعي عـن بعـد فيالسعودية بهدف تطوير التعليم الجامعي السعودي،   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدواعي واألسباب التي تتطلب قيام تعليم 

للتعليم  إلى نظام مقترح     والوصول 
ً
املفتوحة في كال الجامعات  املعاصرة لعدد من  الخبرات  استراليا،  :انجلتر   من الجامعي عن بعد في ضوء تحليل  ا، 

هيئـة التـدريس بجامعة عين شمس واتبعت الدراسة املنهج   أعضاءنة الدراسة من  الدراسة في استبانة طرحت على أفراد عي  أدواتوتمثلت  تايالند.  

التحليلي.   العين  تم حساب ومن ثم  الوصفي  أفراد  الحسابية إلجابات  املئوية واملتوسطات  ة، والتي تدور  االستبان  عن عباراتـة  التكرارات والنسب 

الصغيرة  واملراكز  والفروع  للمركز  التنظيمي  )الهيكل  التقليدية   -التمويل  -حول:  بالجامعات  بعد  عن  الجامعي  للتعليم  املقترح  النظام  عالقة 

من خبرات الجامعات    ت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها التعريف بأهمية التعلـيم الجـامعي عـن بعـد واالستفادة وصوأ واملؤسسات األخرى(. 

التعل األسلوب  بهذا  لألخذ  والتشجيع  بعد،  الجامعي عن  التعليم  التنظيمـي ألهـداف مؤسسة  الهيكـل  تحقيق  املجال، وضرورة  في هذا  يمي الرائدة 

 هيئة التدريس.  أعضاءـيم الجامعي السعودي والتي من أهمها النقص في عللتلتغطيـة مـشاكل ا 

هيئة التدريس بالجامعات    أعضاء الحاجة إلى إنشاء جامعة مفتوحة في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر  " : (2002  ،الغامدي)دراسة   •

املفتو :   "السعودية الجامعة  أهمية  على  التأكيد  إلى  الدراسة  وحهدفت  ا حة  نظـر  اجة  وجهـة  مـن  لها  ببعض   أعضاءلسعودية  التدريس  هيئة 

تدريس من   ةعضو هيئ  32  الدراسة عبارة عن مجموعة من االستبانات طرحت على أفراد عينة الدراسة وهـم   أدواتالجامعات السعودية، وكانت  

( هي:  سعودية  جامعات  العزيزثالث  عبد  امللك  جامعة  بالرياض،  سعود  امللك  جامبجدة   جامعة  باإلحساء(. ،  فيصل  امللك  حساب    عة  ثم  ومن 
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الحسابي املئوية واملتوسطات  إنشاء  التكرارات والنسب  إلى  استبانات تدور حول: )الحاجة  العينة عن عبارات خمس  أفـراد  ة واملالحظات إلجابـات 

السعودية التعل  -جامعة مفتوحة في  التخفيف من مشكالت  املفتوحة على  الجامعة  الجامقـدرة  اليم  الجامعة   -سعوديةعي في  التي تقدمها  البرامج 

املقترحة تقدمه  -املفتوحة  التي  املقترحةالتخصصات  املفتوحة  الجامعة  املقترحة(.  -ا  املفتوحة  الجامعة  إنـشاء  تواجه  التي  وتوصلت    الصعوبات 

 
ً
املفتوحة تعد حال الجامعة  أن  أهمها  النتائج من  إلى مجموعة من   بسمنا  الدراسة 

ً
   ا

ً
التعليم   وقـادرا التي يواجهها  الكلفة  التخفيف من مشكلة  على 

الو  أجبرت  السعودي والتي  الجامعة  العالي  أن  إلى  الدراسة  العالي، كما توصلت  التعليم  النفقات على حساب جودة  الترشيد في  إلى  اللجوء  إلى  زارة 

 لعلمية التطبيقية. دبية دون ا النظرية األ  قدرة على تلبية حاجات األفراد وخاصة في التخصصات كثراملفتوحة األ

)2005،  املبارك)دراسة   • التدري  " :(2004الشهري،(  كلية  أثر  طالب  تحصيل  على  العاملية  الشبكة  عبر  االفتراضية  الفصول  باستخدام  س 

سعود امللك  بجامعة  واالتصال  التعليم  تقنيات  في  باس:   "التربية  التدريس  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  ا هدفت  الفصول  على تخدام  الفتراضية 

تع خالل  من  وذلك  التقليدية،  بالطريقة  مقارنة  الجامعين  الطلبة  التعليم تحصيل  تقنيـات  مقرر  التربية  كلية  طالب  تحصيل  في  الفروق  رف 

( وا   241واالتصال  التذكر  مستويات  عند  التقليديـة  بالطريقة  مقارنة  االفتراضية  الفصول  باستخدام  دراستهم  عند  والتطبيق  وسل(  في لفهم 

بلوم   التعلـيم واالتـصال  الدراسة عبارة ع  أدواتوكانت  كل على حدة وكذا في مجمل االختبار.  تصنيف  تقنيـات  الباحث ملقرر  ن موقع من تصميم 

االفتراضية نشر على شبكة    241) الفصول  االفتراضـية    اإلنترنتوسل( باستخدام  الفصول  الباحث  حي   Virtual Classroomعبر برنامج  ث قام 

ا بت الوحدتين  حصميم  وتقنيات  )اتجاهات  الرابعة  والوحـدة  التعليمية(  )األجهزة  االفتراضـي  لثالثة  الفصل  برنامج  باستخدام  التعليم(  في  ديثة 

خصص تقنيات  هيئة التدريس ت  أعضاءعرض على أفراد عينة الدراسة وهم    WebCtوبرنامج الفصل االفتراض ي غير التزامني    Room Talkالتـزامني  

املئوي  ليم واالتصال فيالتع امللك سعود بالرياض، ومن ثم حساب التكرارات والنسب  ة واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري وقيمة  جامعة 

بلوم كل على ح"ت" تصنيف  في  والتطبيـق  والفهـم  التـذكر  والضابطة عند مستويات  التجريبية  املجموعتين  بين  الفروق  داللة  في ملعرفة  وكذا  دة 

االختبار.   إحصائية  مجمل  داللة  وجود  أهمها  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  )وتوصلت  مـستوى  عند 0.05عند  التحصيل  متوسط  في   )

( في متوسط التحصيل عند مستوى التذكر والفهم  0.05مستوى التطبيق لصالح املجموعة التجريبية، وعدم وجود داللة إحصائية عنـد مستوى )

 ا في مجمل االختبار بين املجموعة التجريبية والضابطة. ذوك

اقعها وأسبابها وحلولها " :(  2000الزامل،( )2004 ،الشهري )دراسة  •  "نموذج جامعة افتراضية للتعليم العالي في اململكة العربية السعودية و

العا:   للتعليم  افتراضية  جامعة  وإنشاء  تصميم  بأهمية  التثقيف  إلى  الدراسة  األسباب  ل هدفت  السعودية، من خالل عرض  العربية  اململكة  في  ي 

ال الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت  املعلومات  والحلول.  تقنيات  الشخصية مع مديري  واملقـابالت  االسـتبانات  واستخدمت  النظام،  تحليلي ومنهج 

للدراسة.   الجكأداة  التعليم  تواجه  التي  )املشاكل  هي:  محاور  أربع  الدراسة  الـسعودي اموعرضت  التنظيمي    االستراتيجيةالخطـط    -عي  والهيكل 

العال  التعليمي  للنظام  الرئيسية  باململكـةواألهداف  التقليـدي  املعلومات وشبكة    -ي  تقنيات  العزيز  اإلنترنتتطـور هيكلة  امللك عبد  ودور مدينة   ،

املعلومات وخدمات  السعودية  والـشبكة  والتقنيـة  ت  -للعلـوم  وأسئلة  منهج نصفرضيات  ضوء  في  سـعودية  افتراضـية  جامعة  إنشاء  أهمية  في  ب 

 لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:  النظام تتيح فرص التعليم العالي(. وتوص

 ضوء منهج النظام. في ضرورة إنشاء جامعة افتراضية سعودية  .1

جامع .2 إنشاء  تستدعي  العالي  التعليم  في  موجودة  متعددة  موضوعات  هناك  االحتياجات ة  أن  بين  التوازن  في  النقص  لتعويض  افتراضية 

 واإلمكانات، وضعف املدخالت واملخرجات. 

 في التخصصات النسائية واملوارد املالية والتجهيزات املكانية.   النقص .3

   :
ا
 دراسات تناولت الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:ثانيا

)2000  ،الزامل )دراسة   • ا" :(  2004الغامدي،(  السعودية لجودمفهوم  العربية  باململكة  العالي  التعليم  في  الشاملة  إلى :   ":ة  الدراسة  هدفت 

وم الجودة الشاملة وفحص إملام املنظمات واملعوقـات الرئيسة لتطبيقها في التعليم العالي باململكة العربية السعودية وسبل  تقديم إطار عام ملفه 

الدراس الوعي بمفاهيمها ومبادئها. واتبعت  املننشر  التحليلي، وكانت  ة  الوصفي  اسـتبانة عرضـت على بعض    أدواتهج   أعضاءالدراسة عبارة عن 

% من  42وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن  منظمة تطبق الجودة الشاملة باململكة.    161بعض القيادات في  هيئة التدريس و 

أن   إدارة % منها تخطط لتطبيـق مفهـوم  21ة بدرجات متفاوتة وأن  لشاملالجودة ا   إدارة املنظمـات الـسعودية تطبـق مفهوم   الجـودة الشاملة، كما 

الجو  منحتعريفات  تأخذ  بمعظمها   ندة 
ً
اقتصاديا هم    ى  املستفيدون  واعتبر  الخدمة،  أو  السلعة  من  املستفيدين  رضـى  تعـني  الجـودة  أن  ومنـها: 

 لة في امليدان التربوي بشكل عام. الشامالطالب، وأولياء األمـور، ويمكن تطبيق الجودة 

)2004  ،الغامدي)دراسة   • سعده(  ا" :(2005،  والحسين  أبو  دراسة حالة  الجودة  السعودية  املدارس  في  لتطبيقها  املتاحة  والفرص  لشاملة 

ـة باململكـة العربيـة السعودية  ليميهدفت الدراسة إلى تحديد رؤية مديري املدارس في منطقة الباحة التع  :  "املدارس في منطقة الباحة التعليمية

تصوراتهم إلمكانية ومعرفة  في مدارسهم،  الجودة  توافر عناصر  وكانت    لدرجة  الشاملة.  للجودة  ديمـنج  مبـادئ  الدراسة عبارة عن   أدواتتطبيق 
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ومؤ  باملديرين  الخاصة  )البيانات  إلى جزئين هما:  البيانات، وقسمت  لجمع  بتصميمها  الباحث  قام  الخبرة  هالتاستبانة  العلمية وعدد سنوات  هم 

وفلسفتها الشاملة  بالجودة  معرفتهم  الش -ومستوى  الجودة  تطبيق  و عناصر  واملعلومات،  البيانات  وقاعدة  النوعية،  القيادات  وهي:    إدارةاملة، 

الدراسية والخطط  املناهج  وجودة  الجودة،  وثقافة  والتدريب،  البشرية،  ).املوارد  على  الدراسة  عينة     ( 146وشملت 
ً
املدارس  مديرا مديري  من   ،

 الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:   وتوصلتاالبتدائية واملتوسطة والثانويـة في منطقة الباحة التعليمية. 

البيانات ة،  املـوارد البشرية، وبصورة متوسطة في القياد  إدارة تطبيق املدارس املشمولة بالدراسة الجودة الشاملة بصورة كـبيرة في التـدريب و  .1

 واملعلومات، ثقافة الجودة، واملناهج والخطط الدراسية.

2.  
ً
 ر األوزان املئوية املرجحة هو الخطط الدراسية ثقافة الجودة.بمعيا أضعف عناصر الجودة تطبيقا

ورات لدى تقدير  وتص توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات املديرين الذين يمتلكون معرفة واضـحة عـن الجودة الشاملة وفلسفتها   .3

 درجة توافر عناصر الجودة ما عدا التدريب. 

في املدارس االبتدائية واملتوسطة لدى تقدير   ت املديرين في املدارس الثانوية وأقرانهم من املديرينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصورا  .4

 درجة توافر عناصر الجودة.  

منطق .5 في  العام  التعليم  مدارس  مديري  تصور  الأن   ة 
ً
جدا عالية  كانت  الشاملة  للجودة  ديمنج  مبادئ  تطبيق  إمكانية  نحو  التعليمية   باحة 

 ملئوية املرجحة لالستجابات، بغض النظر عن مـستوى املعرفة بالجودة، واملرحلة الدراسية للمدارس، وعدد سنوات الخبرة. بمعيار األوزان ا 

على جودة العملية التعليمية وأثرها على الخريجين كقوة متوقعة في سوق  ؤثرة  امل  "العوامل (  46( ) 2005 ،أبو سعده والحسين)دراسة    •

الطالب   على  بالتطبيق  خالدالعمل  امللك  التعليمية  :   "بجامعة  العملية  جودة  مستوى  على  تأثير  لها  التي  العوامل  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت 

 377بجامعة امللك خالد، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( موزعين  ه1426  /   ه 1425املقيدين بجامعة امللك خالد للعام الجـامعي )لطالب  من ا   ( طالبا

واإلدارية، وكلية الشريعة، كلية اللغات والترجمة، وكلية العلوم، كلية الحاسب اآللي،  جتماعية  اال غة العربيـة والعلـوم  حسب الكلية )طالب كلية الل

من املستوى الخـامس وحتى الثامن وكذلك السنوات    على طالب املستويات األخيرة ابتـداءً   عينةكليـة الهندسـة، كلية الطب( وعلى ذلك تم توزيع ال

الدراسة عبارة عن املقابالت الشخصية وإعداد قائمة   أدواتطالب كلية الطب بالنسبة والتناسب حسب أعـداد الطـالب بكل منها. وكانت  النهائية ل

أف امليدانية من  البيانـات  القائمة من )راد  استقصاء لجمـع  العملية 5العينة، وتكونت هذه  التي قد تحـد مـن جودة  العوامل  للتعرف على  ( أسئلة 

في تصميم  الت وقد روعي  العمل،  في سوق  الخـريجين كمخرجات للجامعة  مـستوى  علـى  تأثير  لها  يكون  قد  والتي  الطالب  وبالتالي من جودة  عليمية 

األسـئ بوضـع  الخاصة  القواعد  و القائمة  علـى  لة  األسـئلة  بعض  اإلجابة على  قياس  تم  كما  واملفتوح،  املغلق  النوع  أسئلة من  واستخدام  صياغتها 

وقد تم تطبيق األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات وتفـسيرها فقـد تم اسـتخدام النـسب   .Likert Scaling Method "ليكـارت"ملقياس املتدرج لـا 

املرج واملتوسط  و والتكرارات،  )ح،  )كا(  Zاختبار  )٢واختبار  اإلحـصائي  األسـلوب  أيضا ً  واستخدم   )ANOVA  )  واختبار التحليل  عملية   الفروض.في 

امللك خال د سواء  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن هناك عدد ًا من العوامل التي لها تأثير على جودةالعملية التعليمية بجامعة 

 ل: باإليجاب أو السلب مث

 جودة العملية التعليمية مثل:   حيث اتضح وجود تأثير إيجابي لتلك العوامـل على هيئة التدريس بالجامعة: أعضاءب الخاصةالعوامل 

 هيئة التدريس باملحاضرات.  أعضاءالتزام  .1

 إعالم الطالب في بداية كل فصل بمعلومات عامة عن املقرر الدراس ي.  .2

 هيئة التدريس.   عضاءالجودة العلمية العاليـة أل  .3

 السماح للطالب باملناقشات العلمية أثناء املحاضرات.   .4

 فقد تبين وجود تأثير سلبي لتلك العوامل علـى جودة العملية التعليمية من أهمها:  الكتب الدراسية:العوامل الخاصة باملقررات و 

 صعوبة فهم واستيعاب بعض املقررات الدراسية.  .1

 لقسم. اعدم جدوى تدريس بعض املواد ب .2

 تعذر استيعاب بعض املقررات دون تطبيقات أو تدريبات عملية. .3

 من مقرر.   أكثرفي  تكـرار دراسـة بعض املوضوعات  .4

 حيث اتضح وجود تأثير سلبي لتلك العوامل علـى جـودة العملية التعليمية من أهمها ما يلي:   العوامل الخاصة بالوسائل التعليمية:

 ستخدمة في توصيل املعلومات. ملعدم كفاية وسائل اإليضاح ا  .1

 تلك املجموعة من العوامـل على جودة العملية التعليمية من أهمها ما يلي:  فقد تبين وجود تأثير سلبي ل العوامل الخاصة باالختبارات والتقييم:

 تنوع وشمول أسئلة االختبارات.   .1

 عدم التناسب بين محتوى االختبار والوقت املخصص له.  .2
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  األقسام العلمية: إدارة ب العوامل الخاصة
ً
 سـلبي حيث اتضح أن لتلك املجموعة من العوامل تأثيرا

ً
 ة التعليمية ومن أهمها ما يلي:  على جودة العمليا

 ال توجد لقاءات دورية بالطالب لتعـريفهم بالالئحـة املنظمة للدراسة واالختبارات.  .1

للطالب: املقدمة  العامة  بالخدمات  الخاصة  تبي  العوامل  السلبي على   نفقد  التأثير  وبالتالي  للطالب  املقدمة  العامة  الخـدمات  توفر  الدراسة عدم  من 

 العملية التعليمية ومنها ما يلي: مستوى جودة 

 القصور في تقديم صور الرعاية الصحية للطالب.   .1

الخـريجين كمخرجـا .2 الطالب  السابقة على  للعناصر  سلبيا ً  تأثير ًا  أن هناك  الدراسة  أبرزت  املؤشرات    ت كما  ومن  العمل  في سوق  للجامعة  متوقعة 

بـين  املـسبق  والتنسيق  التخطيط  غياب  ذلك  على  خريجي   الدالة  أمام  العمل  فرص  وانخفاض  والخاصة،  العامة  التوظيف  وقطاعات  الجامعة 

وعدم مواءمة املنـاهج مع طبيعة األعمال   الجامعـة باملؤسـسات واملصالح الحكومية، وانخفاض املهارات والخبرات املكتسبة من الدراسة بالجامعة،

 والتخصصات املتاحة بسوق العمل. 

وبرمجيات صممت لهذا النمط من التعليم بحيث تكون فعالة في تقديم املحاضرات والدروس   أنظمة  ىعليعتمد  عن بعد    التعليم   أن  الباحثة  ى تر 

بيانات ومعلومات نصية ولكي يدخل ار بصرية مع مجموعة    ى خر أ . وتكون عناصر سمعية و اإلنترنتالحية عبر   املحاضرة من  تباطات لتوفير مستلزمات 

الدرس   املحاضرة أ الطالب  بيانات ومشاهدة صور    ىلإ يحتاج    و  أسئلة واستالم  املحاضرة من طرح  له بالتفاعل مع مجريات  به تسمح  كلمة مرور خاصة 

جابة مام املشتركين على الشاشة بحيث تتم اإل أ التعليم عن بعد إلظهار االسئلة    أنظمةوغيرها ولكي يتم تنظيم املحاضرة وعدم تداخل االسئلة صممت  

 . رسعنها في نهاية الد

 : نتائج السؤال الخامس ما التصور املقترح للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  . 5.2

 :
ا
 : التصور املقترح للتعليم عن بعد في ظل جائحة كوروناأوال

ال التعليم  كفاءة  قياس  العمجامعيمكن  في  الجيد  األداء  من  تمكنهم  التي  )املهارات(  والقدرات  باملعارف  الخريجين  تزويد  على  بقدرته   ي 
ً
حاليا   ل 

 من خالل إحداث التوافق بين عملية إعداد الخريج وحاجات العمل من املهارات املهنية الالزمة )األبياري 
ً
(. وترى الباحثة أنه على الرغم 2011،  ومستقبال

فيرو  أن  اتخاذس كورو من  أجل  استغاللها من  يجب  كبيرة  يمثل فرصه  أنه  أال  السعودي  الجامعي  للتعليم  كبير  تحدي  يمثل  طال    نا  وقرارات  خطوات 

 لكتاب" عقيدة    انتظارها
ً
كالي" فيتم   ، للكندية "نعومي، صعود رأس مالية الكوارث"الصدمةفي سبيل تحسين جودة التعليم الجامعي السعودي، فوفقا

ا إ  ا نهاء  القائم على استغالل كارثة ما وهي فلقديمةلنظم  بالصدمة  التغيير وهو مذهب معالجة  تتقبل  الشعوب  الذي نظر لنقل  كرة فريدمان، وتكون   ،

تمسك يأن املجتمع األكاديمي سيرفض التغيير في الظروف العادية وي  مبدأ الصدمة من األفراد إلى الشعوب عبر الكوارث كي تقبل بالتغيير، فمن املنطق

 للتحول للتعليم ا   أكثربالتعليم التقليدي، لكن جائحة كورونا ستجعل مجتمع التعليم الجامعي  
ً
. ويستهدف هذا التصور لكترونياإللهجين والتعليم  تقبال

 تطوير التعليم عن بعد بشكل عام وفي نفس الوقت مراعاة جائحة كورونا وأي ظروف طارئة أخرى. 

 ولكن    يا املعلومات واالتصاالت في التعليم العالي عملية معقدة ومتعددة األوجه ال تشمل فقط التكنولوجيا وجيعتبر االندماج الفعال لتكنول
ً
  أيضا

فال بد من تطوير   ) Kundietal., 2014()Kundi&Nawaz, 2013(مناهج التدريس والجاهزية املؤسسية ومحو األمية الرقمية للمعلمين والتمويل املستمر

ا التصور املقترح على ما لذلك يقوم هذ(    Zubairetal., 2013)  اإللكترونيجديدة الستخدامها ضمن فرق املشروع بمشاريع التعلم  ة  مهارات جديدة ونظر 

والتعليم عبر   لوجه  التعليم وجه  نظام  بين  يجمع  تعليم  نظام  الهجين وهو  التعليم  الحصول على مزايا كال   اإلنترنتيسمى  العمل على  أجل  وذلك من 

واالتصان  النظامي املعلومات  لتكنولوجيا  متعددة  تجريبية  تطبيقات  مع  املختلط  التعليم  من  مختلفة  مستويات  و عبر  والتعليم  التدريس  في   إدارةالت 

 . التعليم بسبب التباين في توفر التقنيات التعليمية وإمكانية الوصول إليها واحترافية استخدامها

مقت لتصميم  ومتنوعة  نماذج عديدة  )  رحوهناك عدة  العاملي  النموذج  تتبع  ما   
ً
بعد غالبا يتكون من خمس مراحل: ADDIEللتعليم عن  والذي   )

 تصميم، التطوير، التطبيق والتقييم.  التحليل، ال

 تعلمالتي تجمع بين ال  اإللكترونيبتصميم املنظومات لبيئة التعليم    يعنىوالتي    (2004،  )نموذج السيد  ومن أهم النماذج التي تناسب هذا التصور 

 في  كما  مرحلة  عشرة   ى إحد   العالي  اإللكتروني  لتعلم التعليم ا   برامج  لتصميم   السيد  نموذج  يشملاملفتوح واملرن واملوزع وفيما يلي تفصيل لهذا النموذج  

  يتضمن كلمنها فرعية، مراحل عدة  مرحلة لكل ( ويوجد2شكل)
ً
 يلي:  كما ،اإللكتروني الـتعلم  علـى تركزت مفردا
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 العالي   اإللكتروني( لتصميم برامج التعليم التعليم  2004)نموذج السيد  :(2)شكل 

 

 تحليل  -املتعلمين اجاتح وتحليل وهم: )تحديد فرعية مراحـل سـتة املرحلة  هذه  التعليم: تتضمن ملتطلبات التمهيدي  التحليل لى:الو  املرحلة •

 تقدير   -التكنولوجية  التحتية  البنية  تحليل  -املسبقة  التعلم   متطلبات  تحديد  -التكنولوجية  التحتية  البنية  تحليل  -املتعلمين  خصائص

 العاملة.  البـشرية للقـوى  واملسؤوليات املهام تحديد -امليزانية صدر و  املادية التكلفة

 النظم(.   أسلوب -فريق هما: )أسلوب فرعيتين خطـوتين  إتبـاع املرحلة هذه  التعليمي: تتضمن املحتوى  ميم وتص إعداد الثانية: املرحلة •

 الفنية(.  املعايير -التربوية هما: )املعايير فرعيتين خطـوتين  ـاعإتب املرحلة هذه  التعليمية: تتضمن الوسائط وإنتاج تصميم  الثالثة: املرحلة •

 -واملعلم   املتعلم   -النظام  إدارة و   عالقات: )املتعلم   مـن  اوما تشمله  التالية  الخطوات  التفاعلية: تتضمن  البيئة  اصرعن  تحديد  الرابعة:  املرحلة •

 . واآللة( املتعلم  -واملحتوى  املـتعلم  -بينـهم  مـا في املتعلمين

:  كمـا  وهي  التالية  النظم   واإلتاحة: تتضمن   التوصيل  نظم   تحديد  الخامسة:  املرحلة •   وشبكة   الكمبيوتر  شبكات  -التعلم   مصادر   راكز)م  يلـي 

 املتعددة(.  الرقميـة والوسـائط اإلنترنت

يأخذ  واملساندة   الدعم   أشكال  تحديد  السادسة:  املرحلة • )التعليمية  الدعم   :  التالية  األشكال  الدعم   التعليمية:   -األكاديمية  -واملساندة 

 الفنية(.  

  األصلي   تقييم   -الخبراء  وتقييم   الخطوات: )مراجعة  مـن  مجموعة  ضوء   في  ذلك  الكفاءة: يتم   يم تقي  بغرض  املبدئي  التجريب  السابعة:   املرحلة •

  البرنـامج تقييم  -السريع
ً
 ((.  BETA بيتا )تقييم  املعلم  وجود في كامال البرنامج تقييم  – ALPHA)الفا تقييم ) كـامال

 . النهائي التنفيذ الثامنة: املرحلة •

  -التقويم  وأزمنة مواعيد  تحديد -هأدواتو  التقويم  أساليب يلـي: )تحديـد كمـا وهي التالية الخطوات جمالي: تتضمناإل  التقويم  التاسعة: املرحلة •

 (. املتعلمين أداء تقويم  -النظام أداء تقويم 

 التكويني.   التقويم  ة:العاشر  املرحلة •

 النوعية.  الجودة معايير  عشرة: الحادية املرحلة •
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 :طارئة(ال )الحاالت كورونا  جائحة ظل في بعد عن التعليم  الستمرارية املقترح تصورنا نضع النموذج هذا   وبتطوير 

 ، وذلك في حاالت الطوارئ. اإلنترنتفعالة عن طريق : استمرار العملية التعليمية في التعليم العالي، بطريقة عادلة و الهدف من التصور املقترح

التأكد من  اآللية: ، وأن يتم 
ً
لفصول  جميع ا   جدولة، و اإللكترونيمنصات التعليم    حصر وجمع وتصنيف املحتوى التعليمي، وجعل الوصول إليه ممكنا

 .تزامن وغير املتزامن أثناء الحاالت الطارئةاالفتراضية والتأكد من مدى جاهزيتها لجميع الجامعات، وأنها تدعم كل من التعليم امل

ر التواصل املباشر بين املع  القيمة املضافة:
ّ
الب، كما لم والطتكمن في قيمة هذا التصور في ضمان استمرارية التعليم الجامعي بشكل دائم في حال تعذ

 أنه سيكون حلقة وصل مباشرة بين وزارة التعليم والجامعات. 

 تطبيق هذا املقترح يجب أن يتم توضيح متطلبات الحد األدنى لتفعيلها، وهذه املتطلبات تشمل:   لضمان نجاح املتطلبات:

 التعلم الخاصة بالجامعات وتفعيلها. إدارة وجود منصات  •

 الفصول االفتراضية.  •

 .االفتراضية التعلم والفصول  إدارة ات والدروس على منصات املحاضر جدولة  •

 ن ملحتويات البوابة واملنصات املختلفة.إمكانية الوصول من قبل املستفيدي •

 نشر املحتوى العلمي والتوعوي على البوابة واملنصات املختلفة. •

 نشر الوعي بطرق الوصول والتعليم والتعلم في الحاالت الطارئة.  •

بها مسؤولية اإلشراف وامل  عة:واملتاب  االشراف ُيناط  التعليم  تتبع وزارة  أن تكون هناك لجنة عليا  املهم  التعليم  من  في العالي  تابعة والتوجيه الستمرارية 

 ويقوم هذا التصور على عدة مقومات هي: الحاالت الطارئة.

والتكنولوجيا: • اإلمكانيات  واملوارد    توفر  اإلمكانيات  توفر   التكنولوجية عاميعد 
ً
   ال

ً
التقليدي    مهما التعليم  بشكل عام سواء  التعلم  و أ لنجاح فكرة 

املوجودة  إ فال بد من    اإللكترونيالتعليم   الحالية  اإلمكانيات  القصوى من  الجامعي واالستفادة  التعليم  التحتية في مؤسسات  البنية  نشاء وتحديث 

فبالنسبة   الوقت  نفس  وفي  الجامعي  التعليم  العادي  ملؤسسات  توفير  للتعليم  تحدي  أمام  يجعلنا  إلى مجموعات صغيرة مما  الطالب  تقسيم  يتعين 

الدرا  تُ األماكن  أن  املشكلة يمكن  الطالب وهذه  لها استيعاب هؤالء  التي يمكن  الجامعات غير مرتبط سية  الرسمي في  الدوام  أن يكون  حل عن طريق 

 الصباح إلى املساء يومي عليم الجامعي منبمواعيد محددة، وبالتالي يمكن أن تعمل مؤسسات الت
ً
وفر األجهزة  تفبعد  اإللكتروني، أما بالنسبة للتعليم ا

، وهنا يمكن االستفادة من تزايد استخدام تكنولوجيا الهاتف املحمول الذكي  والدعم الفني املستدام اهم التحديات اإلنترنتوسرعة  اإلنترنتوشبكة 

بمعدل مذهل السعودي  املجتمع  ا   في  لتوفير  واألستابالنسبة  للطالب  لألنترنت فهي مشكلة حقيقية  بالنسبة  أما  والطالب،  لألستاذ  فتوفر  لجهاز  ذ 

 بحزم أو باقات يكون مكلف إذا توفر وقد تكون الحزم أو الباقات غير كافية لتغطية املتطلبات التعليمية ويمكن ملؤسسات التعليم الجامعي   اإلنترنت

وسطة، وقد يكون  لهاتف الذي وقد يكون عالج هذه املشكلة أن يتم تحضير املواد بأحجام صغيرة أو متأو تطبيقات عبر ا   استخدام منصات تعليمية

طوير  من األفضل تقليل استخدام الفيديو في اللقاءات املباشرة أو استخدامها لوقت قصير وأن يكون التفاعل األكبر في صورة مراسالت. فبمجرد ت 

التعلم   الد  اإللكترونينظام  املتقطعفإن توفير  املستمر وغير  الفني  الدعم  إلى  ، فالحاجة 
ً
املتواصل يمثل تحديا الفني  مطلوب من قبل األساتذة    عم 

ن جميع  والطالب واإلداريين في معالجة مشكالت األجهزة والبرامج الخاصة بهم، والتي تعد شائعة في أي تطبيق. تتضح أهمية هذا البعد من حقيقة أ 

 الباحثين  
ً
التعلي  تقريبا التعلم    اإللكترونيم  في  أن مشاريع   

ً
تجريبيا أثبتوا  قد  العالي  التعليم  الفني   اإللكترونيبمؤسسات  الدعم  تعتمد على  الناجحة 

لي ملء ليس الوصول إلى البنية التحتية )وبالتا  اإللكترونيفالعامل الحاسم في التعلم  (    Abbas& Nawaz,2014املتسق واملستمر في الوقت املناسب )

ن الوصول للمستخدم من الحصول على املعرفة واملهارات والفجوة األج
ّ
 ,.Agerfalketalدعم املستمر للهياكل التنظيمية )هزة( فقط بل يجب أن يمك

2006 .) 

ا   عداد وتهيئة أساتذة الجامعات:إ • ية تتأثر لكمبيوتر في الفصول الدراستشير التقارير إلى أن القرارات التي يتخذها األساتذة بشأن استخدام أجهزة 

الوصول إلى األجهزة والبرامج ذات ا  ومعتقدات األساتذة في قدرتهم على   ،وطبيعة املناهج، والقدرات الشخصية  ،لصلةبعدة عوامل خاصة، إمكانية 

قيادته في الفصل    ت واالتصاالت أو حرمانه منالعمل بفعالية مع التكنولوجيا عالوة على ذلك، فإن قلق األساتذة من استبداله بتكنولوجيا املعلوما

التعليمية أصبحت   العملية   ع  أكثرالدراس ي ألن 
ً
املتعلم ويتركيزا املعلمون فهم وتقدير ألدوارهم  مكلى  إذا طور  بالقضاء عليه  الشعور  ن تقليل هذا 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة في  هيئة التدريس ال   أعضاءتذة و هو جاهزية األسا  اإللكترونياملتغيرة، فمن أكبر املشاكل التي تواجه التعليم الجامعي  

تدريب من  البد  وبالتالي  التعليم  التعليم    علمية  ،فنجاح  التعليم  في  واالتصاالت  التكنولوجيا  توظيف  على  تدريب    اإللكترونياألساتذة  على  يعتمد 

 ( Abbas& Nawaz,2014ن. )دمين رقميياملعلمين ألنهم هم الذين يعدون الطالب وكذلك املسؤولين كمستخ

ومما ال شك فيه أن استخدام  ( Young,2003مع متطلبات الطالب ) اإللكترونييجب أن يتماش ى تصميم وتطوير بيئات التعلم  هيز وتهيئة الطالب:تج •

الطال  من  الجيل  فهذا  باألساتذة  مقارنة  التكنولوجيا  مواكبة   
ً
كثيرا عليهم  سيسهل  الذكية  الهواتف  يتعلق  الطالب  فيما  أسالفهم  عن  يختلف  ب 

 بقد
ً
أن معظم الطالب يمكنهم الوصول إلى أشكال مختلفة من تكنولوجيا املعلومات خاصة  إلى  راتهم ومهاراتهم واستعداداتهم إلى التعلم التشاركي نظرا
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باستم  اإلنترنت وإرشادهم  للطالب  إضافي  تحفيز  أو  دعم  تقديم  يجب  الوقت  نفس  في  املحمولة  التعليم  والهواتف  ظل  في  نفس    وفي  ،اإللكترونيرار 

 ن بما يناسب شرائح الطالب املختلفة.  الوقت يجب استخدام كال من التعليم املتزامن وغير املتزام

الدراسية • املناهج  التعليمي  للتعاملحتوى  حاجة  في  الجامعية  التعليمية  البرامج  أن محتوى مقررات  العم:  يخدم سوق  بما  والتطوير  لذلك لديل   ،

الجودة وإضافة مناهج تواكب التطورات والتطبيقات راسية السعودية الحالية لتواكب متطلبات التعليم عالي  يجب إدخال تعديالت على املناهج الد

 .  وفي نفس الوقت البد من التعاون مع جهات العمل حتى تتماش ى املناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل ،على التكنولوجيا الحديثة

ا   :الوسائل التعليمية • الوسائل  اختيار  الأن  التصميم   في 
ً
 اساسيا

ً
التقليدي و لتعليمية يشكل تحديا التقليدي البد اإللكترونيتعليمي  التعليم  ، ففي 

الطلبة وإشراكهم   أكبر، السيما مع الحاجة املاسة لتوظيف التعلم التفاعلي الذي يزيد انتباه   ، املباشر كمساهمين ال كمتلقينمنه أال أنها في األخير 

ال عامل  من  سيزيد  يبذل  وهذا  أن  يجب  وهنا  أفضل.  نتائج  وسيحقق  هدف،  تحفيز  لكل  املناسبة  التفاعلية  الوسائل  لتحديد   
ً
معتبرا  

ً
جهدا املعلم 

أماكن مختلفة في  املوجودين  الطلبة  إشراك  اليسير  ،فعملية  باألمر  ليست  األجهزة  انتباههم عبر  .    واملحافظة على 
ً
ليست مستحيال بالتأكيد  ولكنها 

شبكة   على  لتحقيق  نترنتاإل ويتوفر  والتطبيقات  البرامج  من  منها    الكثير  مجموعات،  أو  فرادى  التعليمية  العملية  في  الطلبة    و   Quizzizتفاعل 

Socrative  وPadlet  و  Kahoot    وMindmaps    ،  .وغيرها وأبل  ومايكروسوفت  قوقل  توفرها  التي  التطبيقات  عن  هو  ناهيك  املعلم  يحتاجه  ما  وكل 

( 2020,ليست وافية بعدا للتقييم النهائي ورصد عالمات الدرجة )الخطيب    الوسيلة املناسبة لكل هدف تعليمي، إال أنها ربما  التخطيط الجيد الختيار

 وهناك مدخلين الستراتيجية تدريس برامج التعليم الجامعي تم التعارف عليهما هما: 

األ  .1 الطالب ى استخدام طرق تقليدية لنقل املعرفة املهنية من  قائمة املهارات(: يقوم عل  -ستاذ )مدخل املحتوى املدخل القائم على  األستاذ إلى 

ت  أهمها طريقة املحاضرة، والتي تمثل تدفق )ثابت( من املعلومات من األستاذ إلى الطالب ويكون دور الطالب هو مجرد مستقبل لتلك املعلوما

س ي على اختبارات اكرة ويقوم على التلقين املباشر ويعتمد بشكل أسايعابها(، ويؤكد املدخل التقليدي للتدريس على الذ )اكتسابها وليس است

 
ً
  على التذكر . مبنية أساسا

 في العملية التعليمية من خالل عملية تواصل بينه واألستاذ قاملدخل القائم على الطالب .2
ً
 ايجابيا

ً
ائمة باألساس  : وطبقا له يلعب الطالب دورا

 م. على جهد ونشاط الطالب خالل عملية التعل

انتقل   التعليمية فقد  للتطورات   
ً
به  وفقا يقوم  ما  ولكن  املعلم  به  يقوم  ما  ليس  التعليم  في  فاملهم  الطالب  إلى  املعلم  التعليمية من  العملية  ثقل 

الت2010الطالب )اشتيوه& عليان، الطالب في برامج  أعداد   لكبر 
ً
املوارد املخصصة تقو ( ونظرا الحكومي ،وضعف  السعودي  الجامعي  الجامعات عليم  م 

التدريس بتبني مدخل  الحاالت   السعودية  ودراسة  النقاش  العمل وحلقات  التقليدي من خالل ورش  التعليم  في  املدخلين  بين  الجمع  ويمكن  التقليدي 

ؤسسة التعليمية والطالب  ن خالل برامج حاسب آلي جاهزة والتعاون واملشاركة بين املوالعصف الذهني والتعليم التعاوني والزيارات امليدانية والتعليم م

و  األعمال  )األيباري،أصحاب  الصلة  ذات  وغيرها  املهنية  التعليم  2011الهيئات  أما  الطالب   اإللكتروني(  على  القائم  املدخل  على  قائم  يكون  أن  فيجب 

د هذا املدخل أسلوب تعليمي الت والعصف الذهني، كذلك يمكن استخدام مدخل املحاكاة ويعفيمكن عقد ورش العمل وحلقات النقاش ودراسة الحا

لى تدريب الطلبة في بيئة عمل افتراضية حيث يتدرب الطالب في بيئة تشبه بيئة العمل الحقيقية لتعزيز املعارف النظرية واكساب الطالب مبتكر يعمل ع

 االستفادة من التقدم التكنولوجي والتوسع( فيجب  2019خبرات الطالب الوجدانية والسلوكية )أبو شنب،  مهارات التطبيق العملي باإلضافة على تطوير 

 في نماذج املحاكاة التكنولوجية لتدريب الطالب في مختلف مجاالت العمل. 

، فهناك حسب  يط لعملية تعليمية عادلة وناجعةن مراعاة تنوع أنماط التعلم جزء من عناصر التخطإ : تغطية االحتياجات وأنماط التعلم املختلفة •

(  VARKنموذج   أساسية    -وميلز  لفليمنج(  أنماط  )الخطيبأربعة  والكتابة  بالقراءة  التعلم  ،ونمط  والحركي  والبصري  السمعي  التعلم:  ( 2020،  في 

الوسائل واأل  أساليبهم واستخدام  تنويع  التكنول  دواتوبالتالي يجب على األساتذة  املختلفة ،فيمكن استخدام أسلوب االجتماعات والتطبيقات  وجية 

 كتابية والسمعية وغيرها من مختلف الوسائل التعليمية التي تتماش ى مع األنماط املختلفة. واملراسالت ال ZOOMبيقات مثل التفاعلية عبر التط

 : يتم تطوير الطالب على مرحلتين هما تطوير أساليب تقويم الطالب: •

ال  واجراءاتها  ولى: املرحلة  وبين مراحلها وخطواتها  التعليمية  العملية  يبين  تغذية راجعة مستمرة  ويقدم    ،ويتم خالل  بأول حيث   
ً
أوال املراحل  في جميع 

و  بنائي ومستمر ويتم من خالل عدة طرق  يلزم بشكل  ما  لتعديل  والضعف  القوة  العمل  أدواتنقاط  وأوراق  القصيرة  واالختبارات  الشفهية   كاألسئلة 

ويمكن استخدام    ،ستاذ من معالجة الخللوقت مبكر، ليتمكن األ والحل على السبورة، ويهدف إلى تشخيص ما اتقنه الطالب وما فشل في تحقيقه في  

أو   ، كما أنها تسمح للطالب باستخدام هاتفه الذكيض األسئلة للطالب على جهاز العرضمجموعة من البرامج والتطبيقات التي تستخدم للمناقشة وعر 

تم الطالب حيث  تغذية راجعة فعالة ومباشرة تساعد على تقويم    كن األستاذ من تقديم الكمبيوتر لإلجابة على األسئلة وباالطالع على مستوى تجاوب 

( سليدو  برنامج  ،مثل  مستواهم  وتحسين  الطالب  وأفكا(  Slidoأداء  موضوعات  في  آرائهم  إبداء  من  وتمكينهم  الطالب  مع  النقاشات  عديدة لتفعيل  ر 

 (.2020& حمدان ،2020 ،مىتساعد على تحسين التواصل وزيادة التفاعل أثناء الحصة الدراسية )الحطا 
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الثانية: األ   املرحلة  من  ملجموعة  الطلبة  تعريض  يتم  ،حيث  التعليم  عملية  من  االنتهاء  بعد  فهمهم   دواتوتحدث  تحديد  خاللها  من  يمكن  واالسئلة 

إعطاءواستيعابهم للدرس وعادة يحدث ه إلى  الدراس ي، ويهدف كذلك  أو الفصل  الدرس  نهاية  التقويم في  النوع من  الشها   ذا  دات وهنا  الدرجات ومنح 

التقييم   استخدام  "االختبار    اإللكترونييمكن  طريق  عن  وذلك  واملهارية  املعرفية  القدرات  التقييم اإللكترونيلتقييم  في  النماذج  أشهر  من  وهو   ،"

، حيث يقوم ع
ً
القصيرة. أما إذا كان    ، وغيرها من األسئلة وأسئلة الصواب والخطأ  ،لى صياغة تقييمات متنوعة، من أسئلة الخيارات املتعددة الكترونيا

الحفظ أو  العرض  أخرى مثل  تقييم  أساليب  الطالب  أدائهم    ،املطلوب من  تسجيل  أو  بصورة مباشرة  التسميع  أو  العرض  الطالب  يطلب من  فحينها 

ا  طريق  أو عن  للطالب  صوتيا  والتجريبية  العملية  املعرفة  املطلوب تقييم  كان  وإذا  امل  نفباإلمكالفيديو.  برامج  )استخدام  حيث  ،  (Simulationحاكاة 

 (. 2020 ،&حمدان2020 ،)الحطامى اإلنترنتيجب على املتعلمين استخدام جميع مواردهم ومهاراتهم إلكمال املهمة في بيئة افتراضية أمنه عبر  

، وأنا على يقين أنه بعد انتهاء فترة عن بعدر آلية التعليم  ودية لتطويلباحثة أن يتم تطبيق هذا التصور املقترح على البرامج في الجامعات السعوتقترح ا  

  ،لن نتذكر كل هذه التفاصيل التي خضناها خالل هذه التجربة 19-الطوارئ وبعد انحصار فيروس كوفيد
ً
 ستعيش مع نتائجها. ولكننا حتما

 : التوصيات  . 6.2

لجنة على   • الدولةتكوين  تربوية  مستوى  تكون مهمتها صياغة فلسفة  للمجتمعا،  تعمة  ثم  ،  ومن  العامة،  ثقافته  التعليم صتفق مع  ياغة فلسفة 

ن تكون الصياغات النها هدافها الكبرى أ الجامعي، وتحديد 
ٔ
 .ةفلسفة التربيٕاعداد املتخصصين في  من  ئيةوغاياته، على ا

ستفادة  ال لتكنولوجيا التعليم وا   التوظيف السليم في متابعة ما يخص الواجبات والتكاليف لضمان    اإللكترونيالستفادة من نظام التعليم  تفعيل ا  •

 منها ومواكبة التطورات. 

الستيعابية لإلنترنت بما التأكد من وجود البنية التحتية من خالل توسيع الخادم واستبدالها أو توزيعها أو استخدام خادم أفضل وزيادة الطاقة ا  •

 م عن بعد.والتعل لكترونياإليتناسب مع حجم الطالب باستخدام نظام فعال في التعليم 

و  • الطالب  التعليم    أعضاءتزويد  نظام  استخدام  يوضح  املستخدمين حيث  يكون مرجع عن  إرشاد  ودليل  مكثفة  تدريبية  بدورات  التدريس  هيئة 

 والدروس.  وكيفية تفعيله في التعلم  اإللكتروني

متخصصة • وطنية  عمل  فرق  من  مكون  بعد  عن  التعليم  عمادة  في  متخصص  قسم  البر   توفير  تصميم  استفسارات  في  على  والرد  وتطويرها  امج 

 املستخدمين فنية وتقنية. 

ط على النظام  بحيث يكون لكل مرحلة دراسية رابط منفصل ومستقل وذلك للحد من اكتظاظ الطالب وتخفيف الضغ  اإللكتروني تطوير النظام   •

 داء فيه أعلى. ليصبح األ 

التعليم   • التج  نياإللكترو إجراء دراسة تقويمية لنظام  الضعف  في ضوء  القوة ومعالجة نقاط  لتعزيز نقاط  العاملية،  التعلم  األجنبية ومعايير  ارب 

 ولزيادة نسبة الكفاءة.

 ة وعالج السلبيات املوجودة حاليطالع على مشكالت النظام التطبيقية والفنيعمل دراسة ميدانية مباشرة لال  •
ً
 . ا

التعليم   • نظام  التزام  مدى  حول  دراسة  الجا  كترونياإللإجراء  بين  في  للمقارنة  وأخرى  بعد،  عن  التعليم  في  الشاملة  الجودة  بمعايير   أنظمةمعة 

 املستخدمة في الجامعات السعودية للتحقق من نجاحها في العملية التعليمية.  عدالتعليم عن ب

لك ملعرفة املتطلبات وتطويرها ، وذاإللكترونيهيئة التدريس نحو استخدام نظام التعلم    أعضاءاسة أو استبيان حول اتجاهات الطالب و إجراء در  •

بالبييئي  تحليل ومسح بوعمل   القوة والضعف  للتعرف على نقاط  الداخلية، والوقوف على  ئةللجامعات،  بالبي  الجامعية   ئة املخاطر والتهديدات 

 .املحيطة بالجامعةالخارجية 

، وقواعـد  اإلنترنتمـــن حواســـيب ووســـائل عـــرض إلكترونـــي، وشبكات اتصاالت عبر    اإللكترونييم  تـــوفير الـــدعم املـــادي ملســـتلزمات وتقنيـــات التعلـــ •

 بيانـات ومكتبـات وقاعـات تأثيـث مناسـبة لهـذا النوع من التعليم.

تما • املطروحة في ضو صيا  مبعدا  الخطة االستراتيجية  تتعين مراجعة  واهدافه،  الجامعي  التعليم  يلزم من تعديالت فيها، واجراء م  ائهغة فلسفة  ا 

 االستراتيجية في التربية، مع االستعانة بخبراء التربية والتعليم الجامعي.  دارة وتقوم بذلك لجنة متخصصة في التخطيط االستراتيجي واإل 

التوازن   • الطالب  تحقيق  نسب  إلالتدريس    ئةهي  أعضاء ى  إلبين  األ   ىللوصول  العاملية،  يتطاملعدالت  الذي    ئةهي  أعضاءلتعيين    لب وضع خطةمر 

 عداد الطالب.أ التدريس ومعاونيهم بالكليات النظرية ملواجهة الزيادة الحالية واملستقبلية في 

 ديد من املجاالت البحثية، وجذب العلماء املتميزين على املستوى العاملي واملحلي. في الع دوليةتوفير امتياز تنافس ي على املستويات املحلية وال •

باأل جامعة منف  إنشاء • األ صلة خاصة  الوزارة وتحتوي جميع  املباشر من  العليا، تكون تحت اإلشراف  املتطورة، ويمكن من  بحاث والدراسات  جهزة 

البحثية على   القياسات  البأ خاللها عمل  البحثية وللباحثين  ن تكون متاحة لكل  الجامعات واملراكز  الخارج وذلك    نالعائدين ماحثين في مختلف 

 منع هم بين لتواصلا  لضمان
ً
 ثراء البحوث والدراسات العلمية. كل باحث إل خبرات من ستفادة ال ا  ضمان وكذلك والدراسات بحاثبعض األ  لتكرار ا
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املستمر لأل  • متكاملة وفعا  داءالتقويم  لالجامعي ووضع منظومة  املستمر  للتقويم  املستويات وذلك    ألداءلة  الجامعي في كل جوانبه وعلى مختلف 

 نجاز مكوناتها.إل ة التعليم الجامعي، ولكفالة التحقق من معدالت ودة ملنظوملضمان الج

 : الخاتمة 

أنه يعاني من العديد من    يجابيةعلى الرغم من الصورة اإل  العالي في السعودية إال  التي ال تُ التي نراها للتعليم  والتعليمات    نظمةحل باأل التحديات 

يواجه   وقد  واملتابعة،  الوزاري   أ واألشراف 
ً
امل  يضا نُ شح  أننا  غير  هذا  الجامعات،  تطوير  أمام  عقبة  يشكل  مما  املالية  بين وارد  اختالف  هناك  بأن  قر 

التي تنجح في   املعايير  أن  كما  اهلية،  أو  العالي سواء كانت رسمية  التعليم   ملؤسسات  ا مؤسسات 
ً
اعتمادها كليا العربية،   الغربية ال يمكن  املؤسسات  في 

وبين كل مجتمع وآخر، لذلك البد من إتاحة املجال لتطوير التعليم العالي عن طريق التعلم أو التعليم   ى خر أ كل دولة و الجودة بين فهناك اختالف ملعايير 

 التعليم الجامعي. وذلك ملواجهة الكثير من التحديات التي يقابلها  اإللكتروني

التنمية   مجال  في  العالي  التعليم  به  يقوم  الذي  الدور  يُ   قتصاديةاالو جتماعية  اال أن  مما  بكثير  وأقل  وتشكل مُ ضعيف  به  تقوم  أن  عضلة  شترط 

امعية لتأهيل موظفيها البطالة التي طالت خريجي مؤسسات التعليم العالي حالة ال نجد لها حل جذري على املدى املنظور، ولذلك تسعى املؤسسات الج

ددة لتمكينهم من األداء املطلوب ولتجويد التعليم والعمل اإلداري وهي تأهيلية متعهيئة التدريس إلتاحة الفرصة لهم لحضور دورات    أعضاءاإلداريين و 

 خطوة متميزة تحاول ضبط األداء بشكل عام.

التعليم   لتطوير  عدة  طرق  هذا  بحثنا  في  ذكرنا  املميزات   في  اإللكترونيوقد  من  العديد  أوضحنا  كما  السعودية  العربية  باململكة  الجامعات 

لبي احتياجات املجتمع، ويمكن تلخيص ما وطرق الحل لها، كما قدمنا توصيات ومقترحات لتفعيل كل ما يُ   اإللكترونيعليم  قد تواجه التوالتحديات التي  

 : يما يليتم ذكره ف

يس أو  وفريق التدر وشموليته وذكر كل من املزايا والتحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه الفريق اإلداري  اإللكترونيالتعرف على مفهوم التعليم  •

 املتعلمين. 

 . التعرف على جميع االحتياجات الالزمة لتطويره و املتعلم و أ و املعلم أ  دارة كانت تخص اإل  سواءً  اإللكترونياإلملام بمتطلبات التعليم  •

 :املراجع
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