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امللخص:
هذه الدراسة قدمت وصفا وتحليال آلراء عينة مختارة من الخبراء والطلبة الجامعيين ،تناول أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على
استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي .حيث شارك سبعة عشر مدرسا وعشرون طالبا باإلجابة عن استبانتين تضمنتا أسئلة
مفتوحة النهاية ،شملتا عددا من املحاور يتعلق بعضها بالتحديات الخاصة باملدرس ،وباملتعلم ،وباملنهاج ،وبالتجهيزات التقنية ،وبالنظام
التعليمي ككل ،إضافة إلى اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية واألخالقية والثقافية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني .توصلت الدراسة
إلى النتائج التالية :بالنسبة للمدرسين؛ جاء في املراتب األولى :قلة الوعي باملفهوم ،وضعف التدريب على التجهيزات التقنية بنسبة (،)65%
والكلفة املادية العالية ( ،)65%وقلة الوعي بتغير أدوار املعلم واملتعلم ( ،)42%وصعوبة تصميم املناهج ( ،)42%وعدم وجود سياسات واضحة،
وقلة الوعي بمفهوم النظام ( . )35%أما بالنسبة للطلبة؛ فقد جاء في املراتب األولى :مقاومة التجديد وامليل لالعتماد على نمط معين (،)55%
وضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات ( ،)55%والتعلم الذاتي وتغير األدوار ( .)40%وقد أشار كال الطرفين إلى عدد من اآلثار النفسية
واالجتماعية والصحية والثقافية املترتبة على استخدام التعل م اإللكتروني .وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة التوعية بمفهوم التعلم
اإللكتروني باعتباره نظاما متكامال ،وإجراء املزيد من الدراسات الهادفة إلى رسم الخطط الالزمة لبناء استراتيجيات حديثة في مواجهة تلك
التحديات الناشئة عن استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي.
الكلمات املفتاحية :التعلم اإللكتروني؛ التحديات املستقبلية؛ التدريس الجامعي.

.1

املقدمة:

إن مصير األمم رهن بإبداع أبنائها وبمدى تقبلهم واستعداداتهم ملشكالت التغير وتحدياته .وتعتبر التربية من أهم األركان التي شملتها رياح التغير
والتجديد ،حيث يحتل التعلم والتعليم موقعا بارزا ضمن إطار النقلة املجتمعية التي يحدثها التعلم اإللكتروني .وألن هناك من ينظر إلى التعليم الجامعي
باعتباره قطاعا محافظا أكثر ما يرتبط ذكره باملحاضرة التقليدية ،مما جعله أكثر بعدا عن التغير والتجديد (حمدي ،)2001 ،لذلك فإن ملوضوع
التحديات املترتبة على استخدام التعل م اإللكتروني في التدريس الجامعي ،أهمية خاصة باعتباره أحد موضوعات الساعة التي تحتاج إلى املزيد من
الدراسة والبحث.
ينظر إلى التحدي باعتباره حالة أو ظروف غير مالئمة يشكل بقاؤها تهديد ا ملنظومة القيم السائدة في املجتمع ،ومن ثم وجب معرفتها وتحديدها
ومواجهتها والعمل على اجتيازها .أو هو تطورات أو متغيرات :ومشكالت أو صعوبات أو عوائق ذات أبعاد (اجتماعية ،اقتصادية ،تربوية )... ،نابعة من
البيئة .والتحديات بصفة عامة تشكل تهديدا لألمن القومي ،وهي ذات طبيعة متداخلة ومتشابكة وال يمكن النظر إليها بمعزل عن بعضها البعض .فقد
يكون التحدي سببا في تحديات أخرى ،كما أن تأثيرها ال يقتصر على اآلونة الراهنة بل يمتد إلى املستقبل ،ومن هنا فهي تتطلب مزيدا من الجهود الفكرية
ُ
* أجـري هـذا البـحــث اثناء إجــازة التفــرغ العــلمـي املمنــوحــة لـي من قبل الجامعة األردنية خالل العام الدراس
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والعلمية إلعداد استراتيجيات مالئمة ملواجهتها (سليمان .)2014 ،ونظرا لتنامي تلك التحديات فقد أضحت الحاجة ملحة للتعرف عليها وتحديدها أمال
في وضع االستراتيجيات املناسبة ملواجهتها والتصدي لها.
يتأثر التعليم العالي عامة والتدريس الجامعي خاصة بعدد من العوامل والقوى املؤثرة التي تشكل في مجملها تيار التجديد "عوملة التعليم" ،ويتأثر
أيضا بالتسارع املذهل في تطور التكنولوجيا ،ويشير نيومان إلى أهمية التكنولوجيا في التعليم العالي حين يؤكد على دورها في إعادة تشكيل الجامعات من
خالل التعلم اإللكتروني االفتراض ي ) .(Newman, 2000األمر الذي يتطلب من الجامعات إعادة النظر في كثير من ممارساتها التقليدية .وتسهم
التكنولوجيا عامة والتعل م اإللكتروني خاصة في إيجاد تحديات تكنولوجية تربوية جديدة (حمدي .)2001 ،وتعتبر عملية إدخال التعلم اإللكتروني في
التدريس الجامعي من املشكالت املعاصرة التي ينشأ عنها عدد من التحديات.
وقد واجهت الجامعات مهمة شاقة تتمثل في االضطرار إلى إعادة ضبط نفسها وتنظيمها استعدادا لدمج التعل م اإللكتروني في مؤسساتها .كما
واجه القادة أيضا التحدي املتمثل في االضطالع بمواءمة أهدافهم املؤسسية لتلبية احتياجات ومتطلبات نظام التعلم اإللكتروني .لقد مكن التعلم
اإللكتروني الجامعات من التوسع في امتدادها الجغرافي الحالي ،واالستفادة من الطالب الجدد وتأسيس أنفسهم كمزودي خدمات تعليمية عاملية.
)(Mapuva, 2009
وعليه فإن بروز التعلم اإللكتروني وانتشاره باألوساط التربوية يجعل من السؤال التالي "ما التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم
اإللكتروني في التدريس الجامعي؟" سؤاال هاما يستوجب البحث واالستقصاء والتحليل الناقد ألبرز تلك التحديات املرتبطة بكل من املعلم واملتعلم في
املجاالت التالية :الوعي الثقافي ملفهوم التعلم اإللكتروني ،والدور الجديد لكل من املعلم واملتعلم في نطاق التعلم اإللكتروني ،والتعامل مع املصادر
اإللكترونية ،واالتصال والتواصل ،والقدرة على التعلم الذاتي ،واآلثار االجتماعية والنفسية الستخدامات التعلم اإللكتروني (الفيلكاوي والعنزي،
2016؛ عمار2016 ،؛  ،)2015 ،Al-Zahraniوغيرها.
يعرف التعلم اإللكتروني ) (E-learningعلى أنه نظام متكامل يشمل كافة عناصر العملية التعلمية التعليمية بمختلف جوانبها ،ويعتمد بيئة
تفاعلية للتعلم والتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط املتعددة وبوابات اإلنترنت من أجل إيصال املعلومات
للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة ،وبصورة يمكن من خاللها إدارة العملية التعلمية التعليمية وضبطها وتقييم أداء املتعلمين .وال يعني التعلم اإللكتروني
تحويل املحتوى إلى صفحة ويب أو قرص مدمج ،بل هو تصميم املحتوى وتحويله إلى أنشطة الكترونية تفاعلية يكون املتعلم فيها محور عملية التعلم،
وهو الباحث واملحلل للمعلومات ،في حين يكون املدرس ميسرا ومرشد ا للمتعلم في تعلمه الذاتي ،أو من خالل مجموعة ،باستخدام التكنولوجيا الحديثة
ألن التعلم اإللكتروني نظام متكامل.
كما يمتاز التعلم اإللكتروني بكونه أسلوب من األساليب التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات لتقديم املحتوى التعليمي وتنمية املفاهيم واملهارات
للمتعلم ،مما يتيح للطالب التفاعل النشط ويجعله محور العملية التعليمية ،واملفهوم األساس ي للتعلم اإللكتروني هو استخدام التكنولوجيا بأنواعها
جميعها إليصال املعلومة إلى املتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
وتهدف مشاريع التعلم اإللكتروني إلى عدة أهداف ،منها :تحقيق االتجاه اإليجابي ورفع الوعي في املجتمع نحو تكنولوجيا املعلومات وأثرها في التعليم
والتعلم ،وتحقيق الريادة في النظام التعليمي ،ودمج التكنولوجيا في التعليم وتحقيق التكامل بين املواد الدراسية ،والوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة
على مواجهة التحديات ،وإيجاد بيئة تعليمية مشوقة تزيد من دافعية الطلبة وتشجع اإلبداع ،وتمكين الطلبة من عملية التعلم ،في أي وقت ومكان
وبالكيفية التي تناسب قدراتهم ،وتنمية روح االستقاللية واالعتماد على النفس لدى الطلبة ،مما يعزز لديهم مهارات البحث والتعلم الذاتي ،وتمكين
املعلم من أداء عمله بكفاءة وإبداع؛ وذلك بإتاحة طرائق تدريسية تشبع حاجات الطلبة وتوقعاتهم املتنوعة ،وزيادة التواصل بين أطراف املنظومة
التعليمية( .السليتي)2015 ،
يتميز التعلم اإللكتروني بميزات عدة ،منها :التفاعل وسهولة االتصال بين الطلبة فيما بينهم ،وبين الطلبة واملدرسة في عدة اتجاهات مثل مجالس
النقاش ،والبريد اإللكتروني ،وغرف الحوار ،وتوفير مصادر التعليم والتعلم طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع هذه امليزة مفيدة لألشخاص الذين يرغبون
التعليم في وقت معين ،وذلك ألن بعضهم يفضل التعلم صباحا ،واآلخر مساء ،كذلك للذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية ،والتعدد والتنوع في
طرائق التدريس حيث من املمكن تلقي املادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب ،فمنهم من تناسبه الطريقة املرئية ،ومنهم تناسبه الطريقة
املسموعة ،واملقروءة ،وسهولة وتعدد طرائق التقييم ،وتقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم ،و التي كانت تأخذ منه وقتا كبيرا مثل استالم الواجبات
وغيرها( .الفيلكاوي ،والعنزي)2016 ،
ولكي ينجح تطبيق التعلم اإللكتروني فال بد من توفير عدة متطلبات لدى املتعلمين ،منها :مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت ،والتحفيز الذاتي
للدراسة والتعلم ،والقدرة على الدراسة املستقلة ،واالنضباط الذاتي في الدراسة وااللتزام باملواعيد والواجبات ومسؤوليات التعلم املختلفة ،والقدرة
على العمل وبذل الجهد املطلوب للتعلم اإللكتروني ،ومن الضرورة بمكان تقديم الدعم من أفراد األسرة وتفهمهم ملا يقوم به طالب التعلم عن بعد من
أهداف ومسؤوليات ونتائج وتوفيرهم للوقت والظروف البيئية للوصول إلى التعلم املنشود( .السليتي)2015 ،
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 .1.1مشكلة الدراسة:
تتسابق الجامعات في اإلعالن عن نفسها كمؤسسات تربوية تساير التطور وتلحق ركب التجديد ،وألن موضوع التعلم اإللكتروني أحد موضوعات
الساعة التي تعكس هذا التجديد ،فقد لجأت العديد من الجامعات إلى تبني هذا النمط من التعلم ،فعملت على إنشاء املختبرات ،وطورت شبكات
الحاسوب والبرمجيات املختلفة ،ووفرت خدمات االتصاالت املرئية واملسموعة ،وانشأت مراكز للتعلم اإللكتروني ،وتبنت أنظمة إدارة املقررات
التعليمية كاملودل وغيرها ،كما خصصت بعض املساقات التعليمية ليتم دراستها باستخدام هذا النمط من التعلم (الزبون وحمدي .)2018 ،وعلى
الرغم من قيام الجامعات بذلك ،إال أن االكتفاء بتجهيز القاعات بمختلف األجهزة والتقنيات الالزمة لتطبيق هذا النمط من التعلم ليس كافيا ،سيما
وأن التعلم اإللكتروني بمفهومه الواسع؛ نظام متكامل يشمل كافة عناصر العملية التعلمية التعليمية بمختلف جوانبها من معلم ومتعلم وغير ذلك مما
يقع تحت مفهوم النظام .ولقد الحظت الباحثة قصورا ملموسا في تطبيق هذا النظام التعلمي التعليمي في الجامعات األردنية من خالل تعاملها مع
املدرسين والطلبة .ومن خالل ما تسمعه من تعليقات املدرسين والطلبة حول هذا املوضوع ،إضافة إلى ما طالعته من ادبيات سابقة تشير إلى ذلك األمر.
(القضاة ومقابلة2013 ،؛ العتيبي)2016 ،
إن النجاح في تطبيق نظام التعلم اإللكتروني يقتض ي املراجعة الشاملة لجميع عناصر هذا النظام ،والنفاذ إلى أبرز التحديات املتعلقة بتطبيقه وال
سيما تلك التي تتعلق بالعنصر البشري من معلمين ومتعلمين.
وعليه فإن في هذه الدراسة محاولة للبحث في أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي.
 .2.1أسئلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .1ما أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر املدرس الجامعي؟
 .2ما أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب الجامعي؟
 .3.1أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى أبرز التحديات املترتبة على استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي ،وبشكل أكثر تحديدا فهي
تهدف إلى:
 .1التعرف إلى أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر املدرس الجامعي.
 .2التعرف إلى أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب الجامعي.
 .4.1أهمية الدراسة:
تتخذ هذه الدراسة أهميتها من كونها تساير التطورات التكنولوجية التي تركز على استخدام التعلم اإللكتروني في امليدان التربوي.
ومن املتوقع لنتائج هذه الدراسة أن تسهم في التعرف إلى أبرز التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي
من وجتهي نظر الطلبة واملدرسين مما يساعد متخذي القرار في الجامعات األردنية على التعرف إلى مثل هذه التحديات أثناء التخطيط ملستقبل التدريس
الجامعي.
وتتجلى أهمية الدراسة في كونها تنظر إلى التعل م اإللكتروني باعتباره نظاما تربويا متكامال ،األمر الذي ندر ظهوره في العديد من الدراسات السابقة،
التي غالبا ما ركزت على الجانب املتعلق بالتجهيزات التقنية في التعل م اإللكتروني اثناء دراسة هذا املوضوع.
 .5.1حدود الدراسة ومحدداتها:
تتحدد نتائج هذه الدراسة بطبيعة العينة وأداة الدراسة ،حيث اقتصرت عينة الدراسة على عدد من مدرس ي الجامعات العربية ذوي الخبرة في
التعلم اإللكتروني والذين استجابوا عن طريق االستبانة ،وعلى عدد من طلبة الجامعة األردنية الذين يتعاملون مع التعلم اإللكتروني .كما تتحدد
بتطبيقها خالل العام الجامعي ( ،)2019/2018كما تتحدد النتائج بطبيعة األدوات املستخدمة في هذه الدراسة واملطورة من قبل الباحثة ،حيث لم
يتيسر لها أداة قياس شاملة يمكن اعتمادها لهذه الغاية.
 .6.1التعريفات اإلجرائية:
فيما يلي عدد من املصطلحات التي وردت في الدراسة يمكن تعريفها على النحو التالي:
ّ
• التعلم اإللكتروني :نظام متكامل يشمل عملية التعلم والتعليم بكافة عناصرها من معلم ومتعلم ومنهاج ،ويعتمد بنية تفاعلية للتعلم والتعليم
باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط املتعددة وبوابات اإلنترنت من أجل إيصال املعلومات للمتعلمين بأسرع وقت
وأقل كلفة وبصورة يمكن من خاللها إدارة العملية التعلمية التعليمية وضبطها وتقييم أداء املتعلمين.
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ويعرف التعلم اإللكتروني إجرائيا بأنه النظام املستخدم في التدريس في الجامعات العربية ،والذي يتم من خالله بناء املساقات اإللكترونية وطرق
تدريسها ،واآلليات التي يتم من خاللها التواصل إلكترونيا مع الطلبة وتقويم تعلمهم ،والوسائط والتقنيات املستخدمة في الجامعات لتطبيق هذا
النظام.
ّ
التحديات املستقبلية :مجموعة العوامل الناتجة عن التجديدات التربوية واملتمثلة في انتشار التعلم اإللكتروني وتطبيقه في التدريس الجامعي،
•
والتي بدورها تشكل تحديا أمام املدرسين واملتعلمين.
وتعرف التحديات املستقبلية إجرائيا بأنها :التحديات التي تتعلق بالثقافة التكنولوجية ،وبالدور الجديد لكل من املعلم واملتعلم ،والتعلم الذاتي،
والعالقة مع املصادر اإللكترونية ،واالتصال والتواصل ،والتي تتعلق بأخالقيات التعل م اإللكتروني ،وبالتأثيرات النفسية واالجتماعية والصحية
والثقافية واألخالقية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني.
.2

مراجعة األدبيات:

على الرغم من كثرة املصادر التي تناولت موضوع التعل م اإللكتروني ،إال أنه ندرت الدراسات التي بحثت في التحديات املترتبة على استخدام التعل م
اإللكتروني كنظام متكامل في التدريس الجامعي ،وفيما يلي عرض لبعض الدراسات التي بحثت في املوضوع أو مست أجزاء منه:
• ففي دراسة أجرتها أندرسن ) (Andersson, 2008حول أهم سبعة تحديات تواجه التعلم اإللكتروني في الدول النامية خصت فيها سيريالنكا
كدراسة حالة ،أشارت الباحثة إلى سبعة تحديات في املجاالت التالية :دعم الطلبة ،واملرونة ،ونشاط التعلم والتعليم ،وسرعة الوصول ،والثقة
األكاديمية ،والخصوصية ،واالتجاهات.
• وفي دراسة أجراها مشهور وصالح ) (Mashhour and Saleh, 2010حول تقييم التعلم اإللكتروني في املؤسسات التعليمية األردنية أشارت
عال للتعلم اإللكتروني بين الطلبة واملدرسين إال أن هناك العديد من العقبات التي تعترض هذا النوع من
النتائج إلى أنه على الرغم من وجود تقبل ٍ
التعلم من مثل :ضعف البنية التحتية ،وقلة الدعم الكافي املوجه لهذا التعل م من قبل الحكومة األردنية ،وإسناد أمر إدارة التعليم العالي إلى عدد
من الرعيل األول من اصحاب النظرة التقليدية.
بكل من
• وفي دراسة ألبي زيد ( )2011حول العالقة بين استخدام اإلنترنت واملهارات االجتماعية ،هدفت إلى معرفة عالقة سوء استخدام اإلنترنت ٍ
العنف واملهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعات املصرية ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين سوء استخدام اإلنترنت واملهارات
االجتماعية لدى طلبة الجامعة ،ووجود فروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في استخدام اإلنترنت لصالح الذكور.
• كما أجرى الحوامدة ( )2011دراسة كشفت عن معوقات استخدام التعل م اإللكتروني من وجهة نظر مدرس ي جامعة البلقاء التطبيقية ،أظهرت
نتائجها أن املعوقات املتعلقة بالجوانب اإلدارية واملادية تعد من أكبر املعوقات ،تالها املعوقات املتعلقة بالتعلم اإللكتروني نفسه ،أما املعوقات
التي تتعلق باملدرس واملتعلم فقد جاءت باملرتبة الثالثة ،وقد شملت ضعف املهارات التكنولوجية لدى املدرسين والطلبة ،وقلة استجابة الطلبة
للنمط الجديد من التعلم ،وضعف الطلبة باللغة اإلنجليزية ،وزيادة العبء امللقى على املدرس والطالب ،وقلة قناعة املدرسين بهذا النمط من
التعلم.
• وفي بحث أجرته حمدي والبلوي ( )2011حول درجة استعداد املعلمين في األردن ملسايرة التحديات املرتبطة باستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،أشار الباحثان إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنعكس على العملية التربوية ،ما
يتعلق منها بموقف املدرسين نحو ما يتوقع أن يقوموا به من أدوار جديدة ،تختلف عما اعتادوا عليه وألفوه.
• وفي دراسة أجراها قريش ي والياس وروبينا وويتي ) (Qureshi, Ilyas, Robina and Whitty, 2012حول التحديات التي تعترض الطلبة في تنفيذ
التعلم اإللكتروني في الجامعات الباكستانية ،حيث قام الباحثون بمراجعة األدب ومناقشة عدد من الطلبة ممن يدرسون في الجامعات ،وتوصلوا
إلى أن انقطاع التيار الكهربائي ،والكفاءة في اللغة اإلنجليزية هما أهم التحديات أمام االستخدام الناجح للتعلم اإللكتروني.
• وفي دراسة هدفت للكشف عن تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة ،توصل القضاة
ومقابلة ( )2013إلى عدد من التحديات مرتبة تنازليا شملت تحديات البحث العلمي عبر شبكة اإلنترنت ،وتحديات مالية وإدارية جامعية،
وتحديات مهنية خاصة بعضو هيئة التدريس ،وتحديات تقويم التعلم اإللكتروني ،وتحديات إدارة التعلم اإللكتروني ،وتحديات التخطيط،
وتصميم التعلم اإللكتروني.
• وقد أشار فادي وفيو ) (Fadde and Vu, 2013من خالل بحثهم عن التحديات التي تواجه التعل م املدمج إلى أن التحول إلى التعلم اإللكتروني
يحتاج إلى إعادة التفكير في أساليب وطرق التدريس التي يستخدمها املدرسون الجامعيون في تدريسهم للمساقات الجامعية.
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• وفي دراسة أجراها املرابحة ( )Almarabeh, 2014على عينة من طلبة الجامعة األردنية املسجلين في مواد مهارات الحاسوب ،أظهرت نتائج
الدراسة أن طلبة الجامعة األردنية مؤهلين بدرجة عالية الستخدام التعلم اإللكتروني ،وأن لديهم الوعي الكافي بمزايا هذا النظام وفوائده مع
رغبتهم في تطوير استخدامه في املستقبل.
• فيما سعت دراسة املسلماني ( )2014إلى تقديم رؤية مقترحة لدور التعليم في إعداد املواطن الرقمي للتغلب على النتائج السلبية املترتبة على
االستخدام غير الرشيد للتعل م اإللكتروني ،وأشارت النتائج إلى قلة إملام الطلبة بمعايير السلوك الصحيح املرتبط باستخدام التكنولوجيا ،حيث
أن الطلبة بشكل عام غير مؤهلين للتعامل مع مجتمع التكنولوجيا بإيجابياته وسلبياته.
• ولدى حديثهم عن املوضوعات والتحديات التي تواجه التعلم اإللكتروني أورد هيمنت وراجر ومانوهار )(Hemant, Rajr and Manohar, 2014
عددا من هذه التحديات ،ضمت التحديات التكنولوجية التي تتعلق بتطوير مصادر جديدة للتعلم اإللكتروني والتي تتناسب وحاجيات املتعلمين،
والتحديات التي تتعلق بتطوير أشكال جديدة من وسائل التواصل والتفاعل ،والتحديات املتعلقة بتطوير معارف جديدة تبحث في التعلم الفردي
والجمعي.
• وفي مراجعة لألدبيات قام بها كل من إسالم وبي وسالك ) (Islam, Bee and Slack, 2015حول هذا املوضوع ،أشار الباحثون إلى تركيز تلك
األدبيات على حاجات الطلبة ،والنمو املتسارع للتكنولوجيا ،وأثر العوملة وسرعة انتشار التكنولوجيا وتدفقها في العالم .وقد أورد الباحثون عددا
من التحديات منها ما يتعلق بأسلوب التعلم ،والتدريب التقني ،وإدارة الوقت ،والتعرف إلى مختلف األساليب التعليمية التي تناسب مختلف
الطلبة ،كما أوصوا بضرورة تركيز البحث على تفاعل املتعلم مع عدة أنواع من التكنولوجيا.
• فيما بحث راسبوبفيك وسفيتانوفيك وجانكولفيك) (Raspopvic and Cvetanovic and Jankulovic, 2016في التحديات املرتبطة بالتعلم
اإللكتروني في التدريس الجامعي ،وتوصلوا إلى أن التحديات املرتبطة بالكلفة املادية هي من أبرز التحديات ،وكذلك املرتبطة بصعوبة إعداد
وتصميم املواد التعليمية ،واملتعلقة باالتصال والتواصل بين املدرسين والطلبة ،وأبرزها غياب التواصل املباشر )،(Face to Face Interaction
حيث يتم التواصل بشكل غير متزامن بين الطلبة ومدرسيهم ،ويجري تبادل اآلراء فيما بينهم عبر قنوات االتصال اإللكترونية من مثل الرسائل
اإللكترونية والبريد اإللكتروني وغيرها ،إضافة إلى التحديات املرتبطة بتقييم التعلم.
• وفي املجال النفس ي واالجتماعي أجرت العمار ( )2016دراسة هدفت من خاللها إلى الكشف عن العالقة بين التنمر اإللكتروني وإدمان اإلنترنت
لدى طالب التعليم التطبيقي في الجامعات الكويتية ،توصلت الدراسة إلى وجود ارتباطات بين التنمر اإللكتروني وإدمان اإلنترنت ،كما أن الذكور
أكثر تنمرا إلكترونيا وإدمانا على اإلنترنت من اإلناث.
• وفي دراسة بحثت في التحديات التي تواجه تطبيق التعل م اإللكتروني في مجال التربية ،أشار العتيبي ( )2014إلى عدد من التحديات التي تتعلق
باملتعلم واملدرس واملجتمع والناحية املادية والفنية ،أما بالنسبة للمتعلمين فقد أورد الباحث صعوبة التحول من طريقة التعليم التقليدية إلى
طريقة التعلم الحديث ،ومقاومة الطلبة لهذا ال نمط الجديد ،وإلى عائق استخدام اللغة اإلنجليزية ،واآلثار الصحية والعصبية السلبية .أما
بالنسبة للمدرس ،فقد ذكر صعوبة التعامل مع متعلمين غير متدربين على التعلم الذاتي ،وقلة وجود مدرسين مدربين على هذا النمط من التعلم،
واالتجاه السلبي لدى بعض املدرسين نحوه.
• فيما قام كيبرتش ي وآنجي وسانتياجو ) (Kebritchi, Angie and Santiague, 2017باستعراض األدبيات التي بحثت في التعليم العالي عبر
اإلنترنت ،وحددوا ثالث فئات رئيسة من التحديات :تحديات متعلقة باملتعلمين عبر اإلنترنت مثل توقعاتهم واستعدادهم وهويتهم ومشاركتهم،
وتحديات ارتبطت باملدرسين من حيث تغيير أدوار أعضاء هيئة التدريس ،واالنتقال من التواصل وجها لوجه إلى التواصل عبر اإلنترنت ،وإدارة
الوقت ،وأساليب التدريس ،وتحديات متعلقة بتطوير املحتوى ودور املدرسين في ذلك ،ودمج الوسائط املتعددة واالستراتيجيات التعليمية في
تطويره .وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير التطوير املنهي للمدرسين ،وعقد الدورات التدريبية للمتعلمين ،وتقديم الدعم الفني لكال الطرفين.
يتبين مما سبق أن غالبية الدراسات السابقة تناولت موضوع التحديات املتعلقة بالتعلم اإللكتروني من جوانب محددة ركزت معظمها على
التحديات املتعلقة بالتجهيزات التقنية ،وقد ندرت الدراسات التي بحثت فيه بحثا متكامال يشمل كافة جوانبه وينظر إليه كنظام متكامل ،األمر الذي
ميز هذه الدراسة عن غيرها مما سبق .واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد املجاالت التي يمكن تصنيف التحديات وفقها ،في
حين أنها تميزت عن غيرها من الدراسات في اعتمادها على املنهج النوعي في محاولة للوقوف بشكل أقرب عند واقع التحديات املترتبة على استخدام
التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي.
.3

املنهجية واإلجراءات:

هذه دراسة تحليلية شاملة وناقدة اعتمدت مبدأ البحث املتعمق في استقصاء التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في
التدريس الجامعي من خالل رصد موسع ناقد ملا ورد حول املوضوع في ثنايا الكتب واملجالت العلمية املتخصصة ،وقد تخلل هذه الدراسة تطبيق ملنهجية
البحث النوعي في استفتاء الخبراء ومستخدمي ذلك النوع من التعلم من مدرسين وطلبة جامعيين.
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وقددد اعتمدددت الدراسددة املددنهج النددوعي الددذي يرك دز علددى وصددف الظددواهر والفهددم املعم دق لهددا ،ويتناسددب وطبيعددة الدراسددة الحاليددة ،مددن خددالل توظيددف
االستبانات مفتوحة النهاية لجمع البيانات؛ وذلك ملناسبتها لألهددداف املؤمددل تحقيقهددا مددن خددالل التعمدق فددي فهددم الدرأي حددول التحددديات املسددتقبلية املترتبددة
على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي؛ حيث وزعت االسددتبانات املفتوحددة علددى شددريحتين :شددريحة الخبددراء (مدرسددون) فددي الدتعلم اإللكترونددي
ملرحلة التدريس الجامعي ،وشريحة الطلبة ممن يدرسون مسافات تعتمد على التعلم اإللكتروني في الجامعة األردنية.
 .1.3عينة الدراسة:
عينة الدراسة غرضية؛ بهدف انتقاء الحاالت الغنية واملشبعة باملعلومات .روعي فيها التجانس بين أفرادها من حيث كونهم أصحاب خبرة طويلة في
مجال التعلم اإللكتروني ،واشتملت عينة الدراسة على سبعة عشر مدرسا جامعيا مهتما في الشؤون التربوية عامة ومن ذوي الخبرة في التعلم اإللكتروني
خاصة ممن يدرسون في الجامعات العربية ،كما اشتملت عشرين طالبا من طلبة الجامعة األردنية ممن يجلسون على مقاعد الدراسة ويدرسون مساقا
جامعيا أو أكثر باستخدام التعلم اإللكتروني.
 .2.3أداتا الدراسة:
ْ
لتدعيم نتائج البحث واملساهمة في تحقيق أهدافه تم االستعانة بأداتي دراسة طورتا باالستئناس باألدبيات السابقة والتشاور مع بعض املختصين
والخبراء ،حيث ب نيت استبانتان تتضمنان أسئلة مفتوحة النهاية إحداهما خاصة بالخبراء والثانية خاصة بالطلبة ،وقد تم التحقق من صدق األسئلة
من خالل عرضهما على تسعة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في التعلم اإللكتروني ،والقياس والتقويم ،واملناهج والتدريس ،والبحث النوعي
وإجراء التعديالت الالزمة .ثم طبقت األسئلة على عينة استطالعية ممن يعملون في مجال التعلم اإللكتروني (أساتذة جامعيون ،ومختصون في إدارة
مساقات التعلم اإللكتروني) ،للتحقق من وضوح الصياغة ،وقدرة السؤال على تحقيق الهدف الذي وضع من أجله.
وقد شملت استبانة الخبراء عددا من األسئلة تم تصنيفها ضمن محاور رئيسة هي :تحديات تتعلق باملدرس ،وباملتعلم ،وباملنهاج ،وبالتجهيزات
التقنية ،وببيئة التعلم ،وبالنظام التعليمي ،وباآلثار النفسية واالجتماعية والثقافية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني ،وأية تحديات مستقبلية
أخرى .أما استبانة الطلبة فقد شملت عددا من األسئلة تم تصنيفها ضمن محاور رئيسة هي ما يلي :التحديات التي تتعلق بالثقافة التكنولوجية ،وبالدور
الجديد للمتعلم ،وبالتعلم الذاتي ،وبالتعامل مع املصادر اإللكترونية ،وباالتصال والتواصل ،وباآلثار النفسية واالجتماعية والصحية والثقافية املترتبة
على استخدام التعل م اإللكتروني ،وتحديات تتعلق بأخالقيات التعلم اإللكتروني ،وغيرها من تحديات مستقبلية.
وقد تم تنفيذ أداتي الدراسة من خالل إحدى الطرق اآلتية:
• كتابة األسئلة على ورقة مطبوعة ،وقيام املستجيب باإلجابة ورقيا على نفس الورقة.
• إرسال األسئلة مطبوعة عبر البريد اإللكتروني ،وإجابة املستجيب عليها طباعة وإعادتها للباحث عبر البريد االلكتروني.
• إرسال األسئلة مطبوعة عبر وسائل التواصل االجتماعي (الوتساب ،والفيسبوك) ،وإجابة املستجيب عليها إما طباعة أو شفويا وإعادتها للباحث
عبر وسائل التواصل االجتماعي.
 .3.3مراحل تحليل أداتي الدراسة:
حاولت الباحثة رصد كل صغيرة وكبيرة من الكلمات وردود األفعال املختلفة من قبل املبحوثين .وعند تحليل االستبانات وبياناتها حولت املعلومات
النوعية إلى بيانات ترتيبية ،وقد مرت عملية التحليل بالخطوات اآلتية:
• كتابة جميع البيانات التي تم الحصول عليها من االستبانات الفردية (الكتابية والشفوية).
• جمع البيانات وتحليلها والتعرف إليها من وسط كافة املعلومات أو األحداث التفصيلية ،واختيار أكثر البيانات نفعا للدراسة الحالية.
• تنظيم البيانات وفق املجاالت التي صيغت بها أسئلة االستبانات.
• ترميز البيانات باستخدام رموز خاصة للكلمات املفتاحية (الترميز املفتوح) في إجابات أفراد عينة الدراسة (تم اشتقاق الكلمات املفتاحية من
البيانات التي ترى الباحثة بأنها قد تزود الدراسة بإجابات عن أسئلتها).
• تصنيف املعلومات والبيانات وجمع كل منها في إطار أو نوع واحد (فرز البيانات).
• فهرسة البيانات ،بتحديد أنواعها واإلطار العام لها بطريقة مناسبة للدراسة ومنهجها ،وتنظيمها ضمن فئات ،وعلى شكل موضوعات رئيسة
وفرعية (الترميز املحوري).
• إيجاد التكرارات بحيث يتم ترم يز الكلمة املتكررة وتصنف على أساس أنها وحدة معنى أي موضوع محدد يعبر عن مجموعة من املعلومات
املتشابهة ذات العالقة.
• مراجعة البيانات وقراءتها بشكل متعمق ،للتعرف على العالقات والروابط بين مجموعات البيانات وإجراء مقارنات بينها للتعرف على أوجه
التماثل واالختالف ،ودمج املجموعات املتقاربة ببعضها وإعادة هيكلتها وتنظيمها.
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• صياغة مجموعات البيانات وانتقاؤها على هيئة سلسلة من املجموعات التي تتناسب مع إجابة أسئلة الدراسة (الترميز االنتقائي).
• حساب التكرارات وتنظيم النتائج ضمن جداول.
• التعبير عن النتائج على شكل رسوم بيانية لتسهيل قراءتها وتفسيرها.
• تفسير البيانات وتوضيح العالقات والعناصر املرتبطة بمشكلة الدراسة.
 .4.3املصداقية واملوثوقية:
تتصف البحوث النوعية بأنها تقام في ظروف ال يمكن تكرارها بصورة دقيقة مجددا في فترة أخرى وذلك لطبيعة البيانات املؤثرة في املبحوثين وبيئة
البحث .وعليه يسعى الباحث النوعي إلى أن تتطابق نتائج دراسته مع الواقع لضمان املوثوقية ،ولذا فقد اتخذت الدراسة الحالية الخطوات اآلتية
لضمان مصداقية النتائج وجودتها:
• تصميم منهج الدراسة بصورة دقيقة وفق إجراءات ضمان موثوقية البحوث النوعية.
• تحليل محتوى إجابات االستبانات الفردية بعد أسبوعين من التحليل األول لضمان ثبات التحليل.
• تحليل النتائج من قبل باحث آخر ،وإعطاءه املجال للتعليق بما يراه مناسبا للتحقق من واقعية النتائج.
 .5.3إجراءات الدراسة:
ت دم اج د دراء الددراسدة مدن خددالل تط دبي دق تقدنيدة األسئددلدة مفدت دوحدة الندهدداي ددة ) (Open-ended questionerفي تصميم استبانتين إحداهما خاصة
بالخبراء واألخرى تخص الطلبة .ومن ثم وزعت استبانة الخبراء من خالل (الواتساب ،واإليميل) ،وخير الخبراء بين أن يجيبوا طباعة أو شفويا ،كما تم
توزيع االستبانة املفتوحة على الطلبة وجمعها بعد تعبئتها .وقد استغرقت عملية التوزيع والجمع أربعة أسابيع تقريبا .وقد سارت العملية على النحو
اآلتي:
• توزيع االستبانات مفتوحة النهاية على خبراء في التعلم اإللكتروني ملرحلة التدريس الجامعي ،وهم مجموعة من املدرسين الجامعيين في عدد من
الجامعات العربية.
• توزيع االستبانات مفتوحة النهاية على طلبة الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس في الجامعة األردنية ممن يدرسون مساقات تعتمد على التعلم
اإللكتروني.
• تفريغ اإلجابات التي جمعت من الخبراء والطلبة ،وتدوينها ،وتصنيفها ،وتحليلها ،وترميزها ،وتبويبها ،ومن ثم تجميعها في فئات.
.4

نتائج الدراسة ومناقشتها:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة جمعت اإلجابات الخاصة بالخبراء والطلبة ،وبعد تصنيفها وتدوينها وتحليلها وترميزها وتبويبها وتجميعها في فئات،
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،وال بد من اإلشارة هنا إلى أن هذه النتائج تعكس آراء الفئات املستهدفة ،فيما تعتبره جميعها تحديات ترتبت على
استخدام التعلم اإللكتروني ،ولكنها تفاوتت في الدرجة ما بين مرتفعة أو منخفضة.
 .1.4نتائج السؤال األول:
جاءت إجابات الخبراء على السؤال الخاص بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بكل من:
املدرس ،واملتعلم ،واملنهاج ،والبيئة التعلمية والتجهيزات التقنية ،والنظام التعليمي وفق اآلتي:
جاءت نتائج الخبراء الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملدرس وفق الجدول
رقم (.)1
ّ
جدول ( :)1نتائج استبانات الخبراء حول
التحديات املتعلقة باملدرس
ّ
التحديات املتعلقة باملدرس

التكرارات

النسبة
املئوية

ضعف الوعي بالثقافة التكنولوجية ،وقلة اإلقبال على التدريب

11

65%

مقاومة التجديد أو التغيير بسبب االعتياد على النمط التقليدي

7

42%

الحاجة إلى وقت وجهد إضافي في اإلعداد والتصميم

7

42%

قلة الوعي بتغير دور املدرس ،والضعف في توظيف االستراتيجيات

7

42%

ضعف قدرة بعض املدرسين على مواكبة التطورات والتغيرات املتسارعة

5

29%

قلة الخبرة في املهارات التكنولوجية وتفوق بعض الطلبة على مدرسيهم فيها

4

24%

مشكالت في االتصال والتواصل

4

24%
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يتبين من جدول ( )1أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة باملدرس ،جاء التحدي الخاص بضعف الوعي
بالثقافة التكنولوجية ،وما يترتب عليه من ضعف اإلقبال على التدريب في املرتبة األولى ،بينما جاء في مرتبة دنيا الضعف العام وقلة الخبرة في املهارات
التكنولوجية والتعامل مع األجهزة والبرمجيات ،وتفوق الطلبة على مدرسيهم في بعض املهارات الحاسوبية ،إضافة إلى مشكالت في االتصال والتواصل.
وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)1
ّ
التحديات املتعلقة باملدرس
12
10
8
6
4
2
0

الثقافة
التكنولوجية
والتدريب

التصميم

مقاومة التجديد دور المدرس

مواكبة
التغيرات
المتسارعة

الخبرة في
التكنولوجيا

االتصال
والتواصل

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة باملدرس
شكل (:)1

ّ
فيما جاءت نتائج الخبراء الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملتعلم وفق
الجدول رقم (.)2
ّ
ّ
جدول ( :)2نتائج استبانات الخبراء حول
التحديات املتعلقة باملتعلم
ّ
ّ
التحديات املتعلقة باملتعلم

التكرارات

ضعف في الثقافة التكنولوجية ،وقلة الوعي بتغير دور املتعلم

13

النسبة
املئوية
76%

مشكالت في التعلم الذاتي

9

53%

الكلفة املادية

6

35%

ضعف في مهارات االتصال والتواصل

5

29%

قلة مواكبة املستجدات ،واالعتياد على التعلم التقليدي

3

18%

قلة توفر املصادر باللغة األم

1

6%

يتبين من جدول ( )2أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة باملتعلم ،جاء في مرتبة مرتفعة التحدي
الخاص بضعف الثقافة التكنولوجية ،وقلة الوعي بتغير دور املتعلم الذي أصبح محور للعملية التعلمية التعليمية ،وزيادة مهامه خاصة في ظل أن
التعلم فردي ويحتاج مهارات أعلى وتدريب مستمر ،ومشكالت في التعل م الذاتي ،مثل :قلة توفر الوقت الكافي للبحث واالستقصاء ،وحدوث التشتت عند
البحث بسبب كثرة التفريعات ،وانخفاض الدافعية ،وقلة الرغبة في تحمل مسؤولية التعلم ،بينما جاءت في مرتبة دنيا قلة توفر املصادر باللغة األم،
حيث أن معظم ما ينشر باللغة اإلنجليزية .وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)2
ّ
ّ
التحديات املتعلقة باملتعلم

15
10
5
0

التعلّم الذاتي الكلفة المادية االتصال
الثقافة
والتواصل
التكنولوجية

مواكبة
التغيرات
المتسارعة

المصادر
باللغة األم

ّ
ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة باملتعلم
شكل (:)2
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جاءت نتائج تحليل إجابات الخبراء الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملنهاج
وفق الجدول رقم (.)3
ّ
جدول ( :)3نتائج استبانات الخبراء حول
التحديات املتعلقة باملنهاج
ّ
التحديات املتعلقة باملنهاج

النسبة
املئوية

التكرارات

الكلفة املادية

7

42%

صعوبة تصميم املناهج

7

42%

زخم املناهج وضخامتها ،ووجود البرمجيات بلغات أجنبية

5

29%

صعوبة في تقييم مناهج التعلم اإللكتروني ،والتقييم في مناهج التعلم اإللكتروني

4

24%

النظرة الجديدة للمنهاج

4

24%

ضعف مواكبة املنهاج للتغيرات املتسارعة

3

18%

صعوبة مواءمة املناهج للتعلم الذاتي والتعلم الفردي

3

18%

الحاجة إلى وقت إضافي للتصميم واإلعداد

2

12%

يتبين من جدول ( )3أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة باملنهاج ،جاء التحدي الخاص بالكلفة املادية،
وصعوبة تصميم املناهج ،وما يرتبط بالتصميم من الحاجة إلى خبراء في التصميم وطرق التدريس في املرتبة األولى ،بينما جاءت في مرتبة دنيا ضعف
مواكبة املنهاج للتغيرات املتسارعة ،وصعوبة تحديث املناهج في التعلم اإللكتروني ،وصعوبة مواءمة املناهج للتعلم الذاتي والتعلم الفردي ،والحاجة إلى
وقت إضافي للتصميم واإلعداد  .وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)3
ّ
التحديات املتعلقة باملنهاج
8
7
6
5
4
3
2
1
0

تصميم
المنهاج

الكلفة
المادية

زخم
المناهج

تقييم
المناهج

النظرة المنهاج المناهج
للمنهاج والتغيرات والتعلّم
المتسارعة الذاتي

المناهج
والوقت

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة باملنهاج
شكل (:)3

جاءت نتائج تحليل إجابات الخبراء الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالبيئة
التعلمية والتجهيزات التقنية وفق الجدول رقم (.)4
ّ
ّ
جدول ( :)4نتائج استبانات الخبراء حول
التحديات املتعلقة بالبيئة التعلمية والتجهيزات التقنية
ّ
ّ
التحديات املتعلقة بالبيئة التعلمية والتجهيزات التقنية

التكرارات

النسبة
املئوية

13

76%

11

65%

9

53%

9

53%

الصيانة
املختصون بالتعامل مع التجهيزات
بطء الشبكة وانقطاعها ومشكالت التحميل
البيئة االفتراضية

8

47%

5

29%

5

29%

2

12%

قلة توافر البرامج باللغة األم

1

6%

البيئة املادية والتجهيزات
الكلفة
البنية التحتية
التحديث املستمر للبرامج واألجهزة
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يتبين من جدول ( )4أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة باملنهاج ،جاء في املراتب األولى التحدي املرتبط
بالبيئة املادية ،وما تشمله من الشكل والربط والتنظيم ،وتحدي الكلفة ،وتحدي ضعف البنية التحتية املناسبة ،وتحدي التحديث املستمر للبرامج
واألجهزة .بينما جاءت في مرتبة دنيا البيئة االفتراضية ،وقلة توافر البرامج باللغة األم .وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في
الشكل (.)4
ّ
ّ
التحديات املتعلقة بالبيئة التعلمية والتجهيزات التقنية

14
12
10
8
6
4
2
0
البيئة المادية

البنية التحتية

الكلفة

البرامج
الجاهزة

الصيانة

المختصون

بطء الشيكة

البرامج واللغة
البيئة
العربية
االفتراضية

ّ
ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة بالبيئة التعلمية والتجهيزات التقنية
شكل (:)4

جاءت نتائج تحليل إجابات الخبراء الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعل م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالنظام
التعليمي وفق الجدول رقم (.)5
ّ
جدول ( :)5نتائج استبانات الخبراء حول
التحديات املتعلقة بالنظام التعليمي
ّ
التحديات املتعلقة بالنظام التعليمي

التكرارات

النسبة
املئوية

قلة وجود سياسات واضحة ،وقلة الوعي باملفهوم

6

35%

التحول من نظام تقليدي إلى نظام تكنولوجي جديد

4

24%

مقاومة التغيير وتقبل املجتمع

2

12%

التدريب على كيفية تطبيق النظام

2

12%

املعيقات اإلدارية وقلة وعي متخذي القرار

1

6%

النظام املستخدم في التقييم والدرجات

1

6%

التكامل والتخطيط

1

6%

يتبين من جدول ( )5أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة بالنظام التعليمي ،جاءت في املراتب األولى
التحديات املرتبطة بقلة وجود سياسات واضحة ،وقلة الوعي باملفهوم لدى متخذي القرارات بالنظام الجديد ،والتحول من نظام تقليدي إلى نظام
تكنولوجي جديد ،بما يتضمنه من تغير في شكل البناء ،وتغير في أدوار املدرسين واملتعلمين ،وفي طرق التدريس .فيما احتلت املعيقات اإلدارية
(البيروقراطية) ،وقلة وعي متخذي القرار ،والنظام املستخدم في التقييم والعالمات والدرجات ،والتكامل والتخطيط أدنى املراتب .وقد تم التعبير عن
هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)5
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ّ
التحديات املتعلقة بالنظام التعليمي

8
6
4
2
0
السياسة
التربوية

النظام
التكنولوجي
الجديد

مقاومة
التغير

التدريب

معيقات
إدارية

التقييم

التكامل
والتخطيط

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة بالنظام التعليمي
شكل (:)5

مناقشة نتائج السؤال األول:
فيما يتعلق بإجابات الخبراء حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملدرس ،يالحظ أن أعلى نسبة كانت حول
ضعف وعي املدرسين أنفسهم بالثقافة التكنولوجية؛ وارتباط هذا الضعف بقلة إقبالهم على التدريب؛ وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الوعي هو األساس
في إحداث التغيير وفي تقبل ما هو جديد ،واإليمان بقدرته على التطوير والتحسين .وفيما يبدو أن عددا ال بأس به من املدرسين ما زالوا يميلون إلى
استخدام أساليب التعليم التقليدية التي تعتمد على اإللقاء واملحاضرة فيما يعرف بالتدريس املباشر ،واعتقادهم بأن التعلم اإللكتروني هو جانب
هامش ي في التدريس الجامعي ،واملقصود هنا ليس الوعي بالتعلم اإللكتروني كتجهيزات تقنية فحسب ،وإنما الغوص إلى أعماق عملية الوعي بالتعلم
اإللكتروني ،والنظر إليه كنظام متكامل ،ال تشكل األجهزة التقنية والبرامج إال جزءا يسيرا منه ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة حمدي )،)2001
ودراسة حمدي والبلوي ) ،)2011ودراسة كيبرتش ي وآخرون)Kebritchi, et al., 2017( .
أما أدنى النسب فقد ارتبطت بضعف امتالك املدرسين للمهارات التكنولوجية ،وهو أمر متوقع ويرتبط بالتحدي املتعلق بقلة الوعي بالثقافة
التكنولوجية وضعف اإلقبال على التدريب ،حيث يعتبر التدريب عنصرا هاما في إكساب املهارات التكنولوجية الالزمة للتعامل مع متطلبات التعلم
اإللكتروني ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة القضاة ومقابلة ( ،)2013ودراسة إسالم وآخرون ) ،(Islam, et al., 2015ودراسة العتيبي ).(2014
كما جاءت ضمن أدنى النسب املشكالت الناتجة عن االتصال والتواصل التي اعتبرها الخبراء من أقل التحديات املرتبطة باملدرس الجامعي نفسه ،مما
يشير إلى أن االتصال والتواصل بين املدرس وطلبته ال يتأثر بوجود نظام تعليمي يعتمد على التعلم اإللكتروني ،وأن العالقة تستمر في نفس املستوى حتى
بوجود األدوات التكنولوجية وأنماط التعلم اإللكترونية .وعلى الرغم مما يعرف عن تفوق الطلبة على مدرسيهم في بعض املهارات الحاسوبية ،إال أن هذه
الفقرة لم تقع في التحديات املرتفعة أو حتى املتوسطة ،ولعل مما يبرر ذلك أن العينة املختارة هنا من الخبراء في مجال التعلم اإللكتروني .وهذا يتفق مع
ما جاء في دراسة هيمنت وآخرون(Hemant, et al., 2014) .
فيما يتعلق بإجابات الخبراء حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملتعلم ،لوحظ أن أعلى نسبة كانت حول
ضعف الثقافة التكنولوجية وقلة الوعي بتغير دور املتعلم كونه أصبح محورا للعملية التعلمية التعليمية ،وزيادة مهامه سيما وأن التعلم الفردي يحتاج
إلى مهارات أعلى وتدريب مستمر ،وهذا يدل على أن الوعي بدور التكنولوجيا والدور الجديد للمتعلم يعد من أهم العوامل املؤثرة على زيادة التحديات
التي تعترض املتعلم ،وفي هذا ما يتفق مع ما ورد في دراسة الزبون وحمدي ) ،)2017ودراسة حمدي والبلوي ) .)2011أما أدنى النسب فقد ارتبطت بقلة
توفر املصادر باللغة األم ،مما يدل على أن عامل اللغة ال يشكل تحديا كبيرا أمام املتعلمين من وجهة نظر الخبراء ،وقد يعود ذلك لكون معظم الخبراء
من خريجي الجامعات األجنبية ،إضافة إلى أنهم خبراء في التكنولوجيا ،وهذا يتفق مع ما ورد في دراسة العتيبي ( ،(2014ودراسة قريش ي وآخرون
))Qureshi, et al., 2012
فيما يتعلق بإجابات الخبراء حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملنهاج ،لوحظ أن أعلى النسب كانت
حول الكلفة املادية للمناهج اإللكترونية ،وصعوبة تصميم هذه املناهج ،مما يدل على أهمية وجود الدعم املادي إلنجاح هذا التحول من التعليم
االعتيادي إلى التعلم اإللكتروني ،وهذا يتفق مع دراسة كل من القضاة ومقابلة ( ،)2013ودراسة العتيبي ( ،)2014ودراسدة فادي وفيو (Fadde and Vu,
) ، 2013ودراسدة راسبوبفيك وآخدرون ) .(Raspopvic, et al., 2016أما أدنى النسب فقد ارتبطت بالحاجة إلى وقت إضافي لتصميم وإعداد املناهج
اإللكترونية .ويبدو أن الخبراء يميلون إلى االعتقاد أن عملية التصميم ال تحتاج إلى وقت طويل في إعدادها وتصميمها ،وربما يعود ذلك إلى تمتعهم
بخبرات وكفاءة عالية في القيام بمثل هذه املهمة؛ كونهم الخبراء في هذا املجال .وال بد هنا من اإلشارة إلى أن هناك فرق بين الوقت املستغرق في التصميم
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واإلعداد ،والوقت املستغرق في االستخدام ،فإذا كانت القضية تتعلق في الوقت الالزم للتصميم واإلعداد ،فمن املتوقع أن يكون الوقت هو أحد أبرز
التحديات ،أما اذا تعلق االمر في الوقت الالزم لالستخدام فإنه ال يشكل تحديا كبيرا.
وفيما يتعلق بإجابات الخبراء حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالبيئة التعلمية والتجهيزات التقنية،
لوحظ أن أعلى النسب كانت حول البيئة املادية ،وكلفة املناهج اإللكترونية ،وفي ذلك ما يتناسب مع الواقع؛ حيث أن للبيئة املادية وما تشمله من بنية
تحتية تتناسب والتجهيزات التقنية أهمية كبيرة في توظيف التكنولوجيا بشكل فعال في التدريس الجامعي ،وهذا يتفق مع ما ورد في دراسة مشهور
وصالح) . (Mashhour and Saleh, 2010أما أدنى النسب فقد ارتبطت بقلة توفر البرامج باللغة األم ،وهو تحدي تكرر وجوده سابقا ضمن التحديات
الدنيا ،وفي هذا إشارة إلى أن موضوع اللغة لم يعد حاجزا ،في ظل وجود املواقع التي تقوم بالترجمة ،إضافة إلى تمكن غالبية الخبراء من إتقان اللغة
اإلنجليزية إلى جانب اللغة العربية األم.
فيما يتعلق بإجابات الخبراء حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالنظام التعليمي ككل ،لوحظ أن أعلى
نسبة كانت حول قلة وجود سياسات واضحة ،وقلة الوعي باملفهوم لدى متخذي القرار بالنظام الجديد ،ومرة أخرى نجد أن الوعي هو األساس في أي
تحول أو تطوير أو تغيير يجري على العملية التعلمية التعليمية ،وهذا ما أوردته حمدي والبلوي ) .)2011أما أدنى النسب فقد ارتبطت باملعيقات
اإلدارية (البيروقراطية) ،وهو ما يتفق مع دراسة القضاة ومقابلة ) ،(2013ودراسة الحوامدة ) .(2011والنظام املستخدم في التقييم والعالمات
والدرجات ،والتكامل والتخطيط ،وقد يعود ذلك إلى أن هذه التحديات موجودة في أي نظام وال ترتبط بالتعلم اإللكتروني تحديدا ،كما أن هذا يدل على
قلة الوعي بمفهوم التعلم اإللكتروني ،فالتعلم اإللكتروني يحتاج إلى خبراء في التصميم والتخطيط واإلعداد.
هناك عدد من التحديات األخرى التي من شأنها أن تؤثر وتتأثر بنظام التعلم اإللكتروني أوردها بعض الخبراء من مثل التحديات التي تتعلق
بالجوانب األخالقية واالجتماعية والثقافية والصحية والنفسية .فعلى املستوى الثقافي ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أداة العوملة التي جعلت من
العالم دولة القطب الواحد وأثرت على الخصوصيات الثقافية للبلدان الضعيفة أو املستقبلة لها؛ مما يعرض تلك البلدان وثوابتها إلى التغير والزوال.
وعلى املستوى الصحي هناك املشكالت الصحية التي تنتج عن طول االستخدام واالنعكاف على األدوات التكنولوجية ،مثل آالم الظهر والرقبة والعيون،
وزيادة األمراض الصحية (الحركية والعصبية) .وعلى املستوى النفس ي؛ انتشار اضطرابات نفسية لم تكن معروفة من قبل ،ومن هذه االضطرابات:
إدمان اإلنترنت والخوف املرض ي ) (Phobiaمن فقدان الهاتف الخلوي والوساوس املتعلقة بالحصول على إشارات اإلعجاب واملشاركة على مواقع
التواصل االجتماعي ،وغير ذلك الكثير.
 .2.4نتائج السؤال الثاني:
جاءت إجابات الطلبة على السؤال الخاص بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بكل من:
الثقافة التكنولوجية ،والدور الجديد للمتعلم والتعلم الذاتي ،والتعامل مع املصادر اإللكترونية ،واآلثار النفسية واالجتماعية والصحية والثقافية،
واالتصال والتواصل ،وأخالقيات التعل م اإللكتروني على النحو اآلتي:
جاءت نتائج الطلبة الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالثقافة التكنولوجية
وفق الجدول رقم (.)6
ّ
جدول ( :)6نتائج استبانات الطلبة حول
التحديات التي تتعلق بالثقافة التكنولوجية

ّ
التحديات املتعلقة بالثقافة التكنولوجية
مقاومة التجديد وامليل لالعتماد على نمط معين
مفهوم التعلم اإللكتروني
النظرة للمقرر الجامعي مقابل اإللكتروني
الشعور بأن املتعلم أكفأ من املدرس
القناعة الذاتية بالتعلم اإللكتروني

التكرارات

النسبة املئوية

11

55%

8

40%

7

35%

4

20%

1

5%

يتبين من جدول ( )6أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة بالثقافة التكنولوجية،
أظهرت التحدي املرتبط بمقاومة التغيير وامليل لالعتماد على نمط معين في املرتبة األولى ،بينما جاءت في مرتبة دنيا القناعة الذاتية بالتعلم اإللكتروني.
وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)6
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ّ
ّ
ّ
ّ
الجامعي
املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس
التحديات

نرجس حمدي

ّ
التحديات املتعلقة بالثقافة التكنولوجية
12
10
8

6
4
2
0

المفهوم

مقاومة التجديد

النظرة الجديدة

كفاءة المتعلم

القناعة الذاتية

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالثقافة التكنولوجية
شكل (:)6

جاءت نتائج تحليل إجابات الطلبة الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالدور
ّ
ّ
الجديد للمتعلم والتعلم الذاتي وفق الجدول رقم (.)7
ّ
ّ
ّ
جدول ( :)7نتائج استبانات الطلبة حول
التحديات التي تتعلق بالدورالجديد للمتعلم والتعلم الذاتي
ّ
ّ
ّ
التحديات املتعلقة بالدور الجديد للمتعلم والتعلم الذاتي

التكيف مع متطلبات التعلم اإللكتروني الجديدة
زيادة األعباء واملسؤوليات امللقاة على عاتق املتعلم
تغير طرق وأدوات التقويم
صعوبة التعامل مع االمتحانات اإللكترونية
املتعلم كمخطط لتعلمه
فردية التعلم
مقارنة أداء املتعلم بذاته ال بأقرانه
املتعلم كناقد
إدارة الوقت

التكرارات

النسبة
املئوية

8

40%

8

40%

6

30%

5

25%

3

15%

3

15%

2

10%

1

5%

1

5%

يتبين من جدول ( )7أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة بالدور الجديد للمتعل م
والتعل م الذاتي ،جاءت التحديات املرتبطة بالتكيف مع متطلبات التعلم اإللكتروني الجديدة ،وزيادة األعباء واملسؤوليات امللقاة على عاتق املتعلم في
املراتب األولى ،بينما جاءت في مرتبة دنيا تغير دور املتعلم إلى مخطط لتعلمه وناقد ،وفردية التعلم ،ومقارنة أداء املتعل م بذاته ال بأقرانه ،وإدارة الوقت.
وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)7
ّ
ّ
ّ
التحديات املتعلقة بالدور الجديد للمتعلم والتعلم الذاتي
10
8
6
4
2
0

التكيف

زيادة العبء

التقويم االمتحانات المتعلم
اإللكترونية كمخطط

فردية التعلم مقارنة أداء المتعلم كناقد إدارة الوقت
المتعلم

ّ
ّ
ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالدورالجديد للمتعلم والتعلم الذاتي
شكل (:)7

جاءت نتائج تحليل إجابات الطلبة الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالتعامل
مع املصادراإللكترونية وفق الجدول رقم (.)8
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ّ
ّ
ّ
ّ
الجامعي
املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس
التحديات

نرجس حمدي

ّ
جدول ( :)8نتائج استبانات الطلبة حول
التحديات التي تتعلق بالتعامل مع املصادر اإللكترونية
ّ
التحديات املتعلقة بالتعامل مع املصادر اإللكترونية

التكرارات

النسبة املئوية

ضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات

11

55%

التشتت بسبب كثرة التفريعات

11

55%

انقطاع الشبكة املفاجئ

6

30%

قلة توفر األجهزة

6

30%

قلة توفر البرامج التعليمية املناسبة والناطقة باللغة العربية

6

30%

التغير املتسارع للبرمجيات والتجهيزات

6

30%

ارتفاع الكلفة املادية لألجهزة والبرمجيات

5

25%

فقر البنية التحتية

4

20%

كثرة املشكالت الفنية

3

15%

ضعف االبتكار واالبداع في تصميم البرمجيات بسبب االعتماد على التطبيقات الجاهزة

3

15%

تغير طبيعة املصادر من مواد مقررة إلى مصادر مفتوحة

2

10%

صعوبة الوصول إلى املعلومات

1

5%

يتبين من جدول ( )8أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة بالتعامل مع املصادر،
جاءت التحديات املرتبطة بضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات ،والتشتت بسبب كثرة التفريعات ،والتغير املتسارع للبرمجيات والتجهيزات في املرتبة
األولى ،بينما جاءت في مرتبة دنيا كثرة املشكالت الفنية ،وضعف االبتكار واإلبداع في تصميم البرمجيات بسبب االعتماد على التطبيقات الجاهزة ،وتغير
طبيعة املصادر من مواد مقررة إلى مصادر مفتوحة ،وصعوبة الوصول للمعلومات .وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في
الشكل (.)8
ّ
التحديات املتعلقة بالتعامل مع املصادراإللكترونية
12
10
8
6
4
2
0

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالتعامل مع املصادراإللكترونية
شكل (:)8

جاءت نتائج تحليل إجابات الطلبة الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعل م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باآلثار
النفسية والجتماعية والصحية والثقافية وفق الجدول رقم (.)9
ّ
جدول ( :)9نتائج استبانات الطلبة حول
التحديات التي تتعلق باآلثارالنفسية والجتماعية والصحية والثقافية
ّ
التحديات املتعلقة باآلثار النفسية والجتماعية والصحية والثقافية

األمراض الصحية
العزلة
اإلدمان
التفاعل االجتماعي
الدخول إلى مواقع غير مقبولة اجتماعيا
الثقافات الخارجية والعوملة

التكرارات

النسبة
املئوية

10

50%

9

45%

8

40%

7

35%

5

25%

5

25%
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ّ
ّ
ّ
ّ
الجامعي
املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس
التحديات

نرجس حمدي

يتبين من جدول ( )9أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة باآلثار النفسية
واالجتماعية والصحية والثقافية ،جاءت التحديات املرتبطة باألمراض الصحية ،والعزلة ،واإلدمان في املراتب األولى ،في حين جاءت في مرتبة أدنى
التحديات املرتبطة بالدخول إلى مواقع غير مقبولة اجتماعيا ،واملوقف من الثقافات الخارجية والعوملة .وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم
البياني املوضح في الشكل (.)9
ّ
التحديات املتعلقة باآلثار النفسية واإلجتماعية والصحية والثقافية

12
10
8
6
4

2
0

العزلة

األمراض الصحية

التفاعل الجتماعي مو اقع غيرمقبولة

اإلدمان

العوملة

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة باآلثارالنفسية والجتماعية والصحية والثقافية
شكل (:)9

جاءت نتائج تحليل إجابات الطلبة الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة
بالتحديات التي تتعلق باالتصال والتواصل وفق الجدول رقم (.)10
ّ
جدول ( :)10نتائج استبانات الطلبة حول
التحديات التي تتعلق بالتصال والتواصل
ّ
التحديات املتعلقة بالتصال والتواصل

مع الزمالء
مع األجهزة
مع املدرسين

التكرارات

النسبة
املئوية

13

65%

5

25%

4

20%

يتبين من جدول ( )10أن أبرز التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة باالتصال والتواصل،
جاء التحدي املرتبط باالتصال والتواصل مع الزمالء في املرتبة األولى ،بينما جاء في مرتبة دنيا االتصال والتواصل مع املدرسين .وقد تم التعبير عن هذه
النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)10
ّ
التحديات املتعلقة بالتصال والتواصل
14
12
10
8

6
4
2
0

مع الزمالء

مع األجهزة

مع المدرسين

ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالتصال والتواصل
شكل (:)10

جاءت نتائج تحليل إجابات الطلبة الخاصة بالتحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة
التحديات التي تتعلق بأخالقيات التعل م اإللكتروني وفق الجدول رقم (.)11
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ّ
ّ
ّ
ّ
الجامعي
املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس
التحديات

نرجس حمدي

ّ
ّ
جدول ( :)11نتائج استبانات الطلبة حول
التحديات التي تتعلق بأخالقيات التعلم اإللكتروني
ّ
ّ
التحديات املتعلقة بأخالقيات التعلم اللكتروني

األمانة العلمية والنسخ األعمى
الخصوصية
نشر الفيروسات
الهاكرز
السرية
التجسس
اإلدمان

التكرارات

النسبة
املئوية

17

85%

10

50%

6

30%

6

30%

5

25%

3

15%

1

5%

يتبين من جدول ( )11أن أبرز التحديات املستقبلية للتعل م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة بأخالقيات التعل م
االلكتروني ،جاء التحدي املرتبط باألمانة العلمية والنسخ األعمى في املرتبة األولى ،بينما جاءت في مرتبة دنيا التجسس ،واإلدمان .وقد تم التعبير عن هذه
النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل (.)11
ّ
التحديات املتعلقة بأخالقيات التعلم اإللكتروني

20
15
10
5
0

األمانة

الخصوصيّة

نشر الفيروسات

الهاكرز

السريّة

التجسس

اإلدمان

ّ
ّ
ّ
التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بأخالقيات التعلم اإللكتروني
شكل (:)11

مناقشة نتائج السؤال الثاني:
فيما يتعلق بإجابات الطلبة حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالثقافة التكنولوجية ،يالحظ أن أعلى
نسبة كانت حول مقاومة التجديد وامليل لالعتماد على نمط معين في التدريس ،كان قد اعتيد عليه مسبقا .إن مقاومة التغير والتجديد ظاهرة إنسانية
شائعة ،تندرج تحت مقاومة املجهول والركون إلى ما اعتيد عليه ،ويفسرها مبدأ املحافظة الذاتية ) (Self- Preservationالذي أشار إليه العديد من
التربويين وعلماء النفس (حمدي .)2001 ،أما أدنى النسب فقد ارتبطت بالقناعة الذاتية بالتعل م اإللكتروني ،وهذا يتفق مع ما توصل له املرابحة
) ،(Almarabeh, 2014وما توصلت له املسلماني ( ،)2014األمر الذي يعكس ميل الطلبة ورغبتهم في التعلم اإللكتروني ،فهم مقتنعون به ولكنهم ال
يميلون إلى تغيير ما اعتادوا عليه كي ال تزيد أعباؤهم( .الزبون وحمدي)2017 ،
فيما يتعلق بإجابات الطلبة حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالدور الجديد للمتعلم والتعلم الذاتي،
لوحظ أن أعلى نسبة كانت حول التكيف مع متطلبات التعلم اإللكتروني الجديدة ،وزيادة األعباء واملسؤوليات امللقاة على عاتق املتعلم ،وتنسجم هذه
النتيجة مع ما سبق وأن أشير إليه في ركون الطلبة إلى النمط االعتيادي في التدريس الذي يخفف العبء عن املتعلم ،ويلقيه على املدرس ،وتتفق مع ما
ورد في دراسة أندرسون ( ،)Andersson, 2008ودراسة العتيبي ( .)2014أما أدنى النسب فقد ارتبطت بتغير دور املتعلم الذي أصبح مخططا لتعلمه
وناقدا ،إضافة إلى فردية التعل م ،ومقارنة أداء املتعل م بذاته ال بأقرانه ،وإدارة الوقت ،وقد يعود ذلك لكونهم ال يدركون تماما ما هو الدور الذي يتوقع أن
يلعبه املتعلم في التعلم اإللكتروني ،وهذا ينسجم مع موضوع الوعي الذي نوقش سابقا (الزبون وحمدي.2017 ،
فيما يتعلق بإجابات الطلبة حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بالتعامل مع املصادر اإللكترونية ،لوحظ
أن أعلى نسبة كانت حول ضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات ،والتشتت بسبب كثرة التفريعات .ولعل في الوصول إلى مثل هذه النتائج ما يتفق مع
عدد كبير من الدراسات التي تشير إلى ذلك التحدي باعتباره من التحديات األساسية في التعلم اإللكتروني ،وهذا يتفق ما ورد في دراسة القضاة ومقابلة
( .)2013أما أدنى النسب فقد ارتبطت بتغير طبيعة املصادر من مواد مقررة إلى مصادر مفتوحة ،وصعوبة الوصول للمعلومات ،األمر الذي لم يعتد
عليه الطلبة سابقا ،وهذا ينسجم مع أورده الفيلكاوي والعنزي (.)2016
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ّ
ّ
ّ
ّ
الجامعي
املستقبلية املترتبة على استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس
التحديات

نرجس حمدي

فيما يتعلق بإجابات الطلبة حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باآلثار النفسية واالجتماعية والصحية
والثقافية ،لوحظ أن أعلى نسبة كانت حول األمراض الصحية ،والعزلة ،مما يتفق مع ما أورده الفيلكاوي والعنزي ( ،)2016وما ورد في دراسة العمار
( .)2016أما أدنى النسب فقد ارتبطت بالدخول إلى مواقع غير مقبولة اجتماعيا ،والعوملة ،واإلدمان ،ولعل في ذلك ما ينسجم مع عدد كبير من
الدراسات التي أشارت إلى مثل هذه النتيجة ،ومنها دراسة أبو زيد ( ،)2011ودراسة العمار (.)2016
وفيما يتعلق بإجابات الطلبة حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باالتصال والتواصل ،لوحظ أن أعلى
نسبة كانت تلك املتعلقة باالتصال والتواصل مع الزمالء .أما أدنى النسب فقد ارتبطت باالتصال والتواصل مع املدرسين ،ولعل في التوصل إلى مثل هذه
النتيجة ما ينسجم مع طبيعة التعلم اإللكتروني .فالتعلم اإللكتروني كما هو ممارس في جامعاتنا ،يكاد يكون املدرس فيه هو املرسل في معظم األحيان،
فهو الذي يحضر املادة التعليمية والتكليفات وأوراق العمل ويرسلها للمتعلم الذي يقوم بدوره في استقبالها والرد عليها .ومن هنا تكون غالبية عملية
التواصل هي فيما يحدث من تفاعل بين املتعلم واملدرس بشكل خاص .وهذه النتيجة تتفق مع ما ورد في دراسة الزبون وحمدي ) ،)2018ودراسة
راسبوبفيك وآخرون ) ، (Raspopvic, et al., 2016ودراسة كيبرتش ي وآخرون (.)Kebritchi, et al., 2017
أما فيما يختص بإجابات الطلبة حول التحديات املستقبلية للتعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بأخالقيات التعلم اإللكتروني ،فقد
كانت أعلى نسبة من نصيب األمانة العلمية والنسخ األعمى ،ولعل في الوصول إلى مثل هذه النتيجة ما ينسجم مع ما يعرف عن املدرسين في تركيزهم على
أهمية عدم النسخ املباشر من االنترنت ،وتأكيدهم على األمانة العلمية .أما أدنى النسب فقد ارتبطت بالتجسس ،واإلدمان ،ويبدو أن الطلبة قلما
يدمنون على استخدام االنترنت في مجال التعلم ،بينما يختلف ذلك األمر في املجاالت األخرى كالترفيه واللعب مثال ).(Al-Zahrani, 2015
وقد أضاف الطلبة عددا من التحديات األخرى التي يرون أنها تعترض استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي ،منها معاناة الطلبة من
اغالق املختبرات الجامعية في ساعات معينة ،وتشتت أذهانهم بسبب قيام بعض املدرسين باالستمرار في النمط التقليدي ،وقلة كفاءة املدرسين في
مجال التعلم اإللكتروني ،واتكال الطلبة على التكنولوجيا ،وزخم املعلومات وتشعيبها ،واحتمال الحصول على معلومات خاطئة ،وجهل بعض الطلبة
بكيفية التعلم من خالل التعلم اإللكتروني ،وضعفهم في اللغة العربية كتابة ،وظهور بعض العادات االجتماعية غير املستحبة كالتنمر واالرهاب،
وضعف العالقات االجتماعية ،وهذا يتفق ما أوردته العمار في دراستها (.)2016
يالحظ مما سبق أن الخبراء يتفقون مع الطلبة في أن من أكبر التحديات املستقبلية املترتبة على استخدام التعل م اإللكتروني في التدريس الجامعي
تلك املرتبطة بمقاومة التجديد وامليل لالعتماد على نمط معين من التعليم ،وصعوبة التكيف مع متطلبات التعلم اإللكتروني الجديدة ،وضعف املهارات
في التعامل مع التجهيزات .في حين تتباين ردود الخبراء والطلبة فيما يتعلق بالتحديات املرتبطة باالتصال والتواصل ،حيث صنفها الخبراء في مرتبة دنيا،
فيما وضعها الطلبة في مرتبة أعلى .وقد أجمع الطرفان على وجود آثار نفسية واجتماعية واخالقية وثقافية وصحية تترتب على تبني التعلم اإللكتروني في
النظام التربوي.
 .3.4التوصيات واملقترحات:
تأسيسا على ما سبق فيما يأتي عرض لعدد من التوصيات واملقترحات:
• نشر الوعي بمفهوم التعلم اإللكتروني باعتباره نظاما متكامال يستدعي النظر إلى كافة الجوانب املؤثرة واملتأثرة بهذا النظام كالجوانب النفسية
واالجتماعية والفكرية والصحية واألخالقية املرتبطة بثقافة املجتمع وقيمه.
• توعية املدرسين وطلبتهم بأدوارهم املستقبلية الجديدة املتوقع أن يزاولوها في ظل نظام التعلم اإللكتروني وتدريبهم على تلك األدوار.
• التبصير بالقضايا الناتجة عن التعلم اإللكتروني واملتعلقة باآلثار اإلنسانية واألخالقية وأثرها على املجتمع.
• تدريب املدرسين وطلبتهم على كيفية الوقوع على املعلومات واختيارها وتنقيحها ونقدها واستخدامها استخداما سليما.
• التركيز على تدريب املدرسين وطلبتهم على كيفية التعامل مع التجهيزات التقنية كونها أدوات املستقبل.
• العمل على إيجاد نظام حوافز جديد يسجل فيه كل من املدرس واملتعلم إبداعاتهما وابتكاراتهما في مجال التعل م اإللكتروني.
• العمل على دمج التعلم اإللكتروني في املنهاج بشكل مسبق وأثناء مرحلة التخطيط له.
• االعتماد على األجهزة الذكية التي بين أيدي الطلبة ،والتخفف من التوسع في إنشاء مختبرات الحاسوب واالنترنت.
• تطوير البيئة املالئمة للتعلم اإللكتروني بما تشمله من متطلبات فنية ووظيفية ومادية.
• االعتماد مبدئيا على التعلم املدمج الذي يعتبر نقله مرحلية في مزجه بين النمط االعتيادي واإللكتروني املحدث ،كما يمكن استخدام أسلوب فريق
التدريس حيث يشارك االستاذ القديم مع مدرس جديد ليرفد كل منهما اآلخر ،مما يعزز التطوير الخالق للمجموعات.
• االهتمام بتوفير اإلرشاد النفس ي واالجتماعي لوقاية الطلبة من املشكالت النفسية واالجتماعية التي تنشأ عن التعل م اإللكتروني ومساعدتهم على
مواجهتها.
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• العمل على توفير الحماية الكافية للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها وسريتها وحمايتها من السرقات واالختراقات ،وحجب املواقع غير املناسبة
والدعايات ،والتأكد من مصداقية املعلومات في ظل سرعة انتشارها.
• إجراء املزيد من البحوث والدراسات املستقبلية الرائدة في مجاالت التعل م اإللكتروني واآلثار املترتبة عليه.
• إجراء املزيد من الدراسات الهادفة إلى رسم الخطط وتوصيف اإلجراءات الالزمة لبناء استراتيجيات حديثة ملواجهة تلك التحديات الناشئة عن
استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي.
كلمة أخيرة:
لعل أكثر املهمات تحديا للقائمين على أمور التربية ،تكمن في العمل على كيفية جذب املدرسين والطلبة الجامعيين إلى استخدام التعل م
اإللكتروني استخداما فاعال في التدريس ،وعليه ينبغي تأهيل املدرسين والطلبة تأهيال تربويا وأكاديميا وتكنولوجيا بحيث يحتل نظام التعلم اإللكتروني
حيزا كبيرا من قناعاتهم الشخصية ،فيسعون إلى تطبيقه قوال وعمال .إن التدرب على استخدام التجهيزات التقنية ليس إال جزءا يسيرا من إدراك الفرد
للتعلم اإللكتروني كنظام متكامل يشمل كافة عناصر العملية التعلمية التعليمية بمختلف جوانبها من معلم ومتعلم ومنهاج وبيئة التعلم والبرامج
واألجهزة التقنية التي تؤثر وتتأثر بالجوانب الفكرية والثقافية والصحية والنفسية واألخالقية واالجتماعية وطرق االتصال والتواصل.
إن أية محاولة لتخطي التحديات املستقبلية املترتبة على التعلم اإللكتروني ينبغي أن تتسم بالتكامل واالتساق الذي يستلزم البحث عن قنوات
الترابط والتواصل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي ،واستثمارها جميعا لخدمة أغراض املؤسسة التربوية ،سيما وأنه ال يمكن عزل املدرس أو املتعلم
أو التكنولوجيا عن النظام االجتماعي املتكامل ،وعن أهداف املؤسسة التربوية وفلسفتها.
فهل سيكون بمقدور املدرسين وطلبتهم أن يعيدوا النظر في أدوارهم وفقا ملا يقترحه نظام التعلم اإللكتروني؟ أم أنهم سيكونون موضع التغيير
املفروض عليهم؟!!
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Abstract: This study described and analyzed the responses of a selected sample of experts and students in relation to
the future challenges that might arise from the application of e-Learning in university instruction. Seventeen
instructors and twenty students participated in two open-ended questionnaires. The questions consisted of a number
of divisions: pertaining to instructors, students, curriculum, software and hardware use, and the educational system.
The study examined the psychological, sociological, moral, cultural, health effects of the application of e-Learning.
Based on the instructors’ responses, the results of the study pointed out their shortage of awareness and lack of
training when it comes to technological education among the main challenges they faced with a percentage (65%), the
high cost of e-Learning (65%) in addition to the narrow understanding of the changing roles of educators and
students as another important challenge (42%), the difficulty of designing circular (35%), lack of clear policies, and
shortage of awareness of the concept of a system were also identified as important points (35%). As for the students’
responses, resistance to adopting new technology (55%), lack of skills for using hardware and software were among
the challenges they identified (55%), and lack of coping with changing roles (40%). Both instructors and students
pointed out a number of psychological, sociological, cultural, and health effects of using e-Learning. The study
recommended the importance of spreading awareness of the concept of e-Learning as a holistic system and called for
more studies to come up with plans for building new strategies to encounter the challenges resulting from using eLearning in the university instruction.

Keywords: e-Learning; Future Challenges; university instruction.
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