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 التعلمي عن بعد يف زمن الكوروان: احلل املشلك

 قراءة يف مشالكت التفاعل التعلميي

 تونس -جامعة قابس                                   يد. الّصحيب هدو 

 مة:مقد 

ّن  ، وقيل غري ذكل كثري مّما «فعةرّب ضاّرة ان»، وقيل «احلاجة أأّم الاخرتاع»قيل ا 

ذا نّزلنا  شابه هذا أأو ذاك تعبريا عن الاستامثر يف الأزمات اكحلروب واجلواحئ والأوبئة. فا 

ّن التّعلمي عن بعد ليس تقليدا اثبتا، ونعين  موضوعنا موضعه من هذا املأأثور أأو ذاك قلنا ا 

ناّم هو من قب  يل الطارئ الوقيت موصوال أأن ليس الأصل يف التّعلمي أأن يكون عن بعد، وا 

بظروف خاّصة وأأزمنة معّينة أأو الفرع املس تحدث املرتبط أأبدا بأأفضية احرتفته حديثا 

اكجلامعات الافرتاضّية أأو املنّصات التعلميّية الرمقّية، ومن الأمثةل عىل ذكل يف جتربتنا 

فضاء املتعّّل  التّونس ّية جامعة تونس الافرتاضّية أأو املكتبة الافرتاضّية املدجمة مضن

حيث تنرش بعض ادّلروس املصّورة  Edunet.tnاملس تحدث يف املنّصة الرتبويّة التونس ّية 

 أأو الفيديوهات التعلميّية، فضال عن ادّلروس اليّت تعرض عىل التلفزة الوطنّية الرتبويّة.

ت أأمام طفرة من البحوث وادّلراساان أأنفس نا جدونظرا جلّدة هذا الرضب من التّعلمي و 

والأحاديث واملداوالت حول التّعلمي عن بعد أأو التّعلمي الافرتايض أأو التّعلمي الّرمقي مبجّرد 

ملّية يف وأأعلنته منّظمة الصّحة العا ،( العامل19أأن اجتاح وابء كوروان املس تجّد )كوفيد 

حدى جتارب . «كونيًّا وابء  » 2020 احلادي عرش من مارس ذا خّصصنا حديثنا يف ا  فا 
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ّن هذا النّموذج التّعلميي جديد و التّعل ّن ا  مي عن بعد، ومثّلنا ذلكل ابلتجربة التّونس يّة قلنا ا 

جّدته من جّدة الوسائط املعمتدة يف تأأمينه، وزدان أأّن فرتة احلجر الصّحي العام اذّلي اخّتذته 

 .ة صاحبهتا عطةل مدرس ّية وجامعيّ ادّلوةل التونس ّية وس يةل للوقاية من تفّّش وابء كوروان

ذا تعّمقنا  ولّك ذكل قد حال دون الّسري العادي لدّلروس ابملدارس واملعاهد واجلامعات. فا 

ىل أأّن اال جراء طارئ مبا وراء الطارئ من مشالكت ومبا يفرضه من رضورة  ذكل انهتينا ا 

ىل تقّّص وجوه للأوىل  استرشاف احللول، وهام نقطتان أأساسيتان يف مقالنا نسعى ا 

ىل م  قرتحات للثّانية. والانهتاء ا 

 الطارئ زمن احلجر غري التعلمي اال لكرتوين  التّعلمي عن بعد .1

ذّلي فرض التباعد اجلسدي عن بعد يف زمن احلجر ايفرتض احلديث يف جتارب التّعلمي  

ابعتباره تعلامي   learning-eلكرتوين والعزةل الاجامتعّية تبياان لفواصل املفهوم بني التّعلمي اال  

علمي العادي والتّعاطي احلضوري لدّلرس وبني صنف اثن منه لكنّه مس ّيق موازاي للتّ 

(، وما يومس ابلتّعلمي 19بس ياق خمصوص يفرضه طارئ ّما كوابء كوروان املس تجّد )كوفيد 

وذكل من أأجل التأأكيد عىل  ؛Emergency e-learning (01) لكرتوين الطارئاال  

عن عنينا يف هذا املقال ابذّلات؛ فسمة التّعلمي خصوصّية التجربة يف الرضب الثّاين اذّلي ي 

جراء اضطراري يفرتض أأن يؤّدي هماّمه بدقّة و يف زمن حمّدد هو ههنا بعد الّطارئ أأنّه ا 

زمن احلجر حني تعّطل الأداء املبارش للعمليّة التعلميّية يف فضاءاهتا التقليديّة اكملدارس 

ةل من الّصعاب اليّت تهتّدد هذا النّوع من واملعاهد واللكّيات، وهذا يف ذاته مؤرّش مجل
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التّعلمي ابلفشل. ومن أأبرز ادّلالئل عىل ذكل أأّن الوضعّية الوابئّية الكونّية اليت خيّمت 

ىل  بظاللها عىل لّك البرشيّة، وليس املتعلّمني حينئذ مبنأأى عن تأأثرياهتا البليغة، قد أأّدت ا 

راباكت ش ّّت مهنا اذّلايت النفيس أأو الصحّ  ي بصفة أأمّع، ومهنا امجلاعي اذّلي مّس العالقات ا 

رابك العالقات املؤّسسة لأّي  الاجامتعّية مبختلف درجات القرب أأو البعد. وال شّك أأّن ا 

ىل خلل ّما يف ذاك التّفاعل املتأأثّر أأبدا بعوامل ش ّّت نفس ّية واجامتعّية وقميّية  تفاعل مؤّد ا 

ذا اكن التفاعل يف صناعة املعرفة تعلاّم وتعلامي نظرا ملا يتّصل به وقتئذ  وغري ذكل، مفا ابكل ا 

كشف عهنا خمتلف العنارص املتدّخةل يف هذه العملّية املعقّدة ي من خصوصيات دقيقة 

تنظريا يفيض به الباحثون يف التفاعالت التعلميّية، أأو تطبيقا تكشف عنه التجارب 

 امليدانّية. 

ذا ركّزان عىل التّفاعل واعتربانه جو  هر العملّية برّمهتا تعلامي وتعلاّم حبسب حمور هذا فا 

ن اكن املتعّّل أأو املعّّل، وجب علينا متيزي التّفاعل عن بعد عن التّفاعل التّداويل مبا  التّفاعل ا 

لهيا من هجيْت  هو تفاعل واقعي يّح مؤثّر حامت يف معلّية التعّّل والتّعلمي معلّية مركّبة ينظر ا 

قيقا لصناعة أأّي تفاعل تعلّمي تعلميي انجع. وذلكل رأأينا أأاّل بّد من متيزي املتعّّل واملعّّل ت 

 التّفاعلنْي الواقعي التداويل والرمقي الافرتايض احلاصل عن بعد.

 بني واقعيّة التّفاعل التّداويل وصناعة التّفاعل الافرتايض   .1

ىل أأنّه معل لكّي ج ذا أأّصلنا ملفهوم التفاعل تداولّيا، انهتينا ا  تكّونه  Global Actامع ا 

اذّلي  Global Speech Actتفاعالت أأصغر وهكذا، قياسا عىل العمل القويل اللكيّ 
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تتكّون بدورها من أأعامل صغرى/  Macro Actsيتكّون من سلسةل أأعامل قولّية كربى 

وهكذا، وأأنّه من مثّة مسرتسل من أأعامل القول املتبادةل بني  Micro Actsأأو أأصغر 

التفاعالت »علام أأنّنا أأّصلنا لهذا املفهوم التداويل بناء عىل ما جاء يف (. 02أأكرث)و متفاعلنْي أأ 

لفان دايك، مث مقال فردريك نوف « النّص والس ياق»لاكربرات أأوروكيوين، و« القولّية

وأأّن أأصل التفاعل بناء عىل هذه املراجع  ،(03)«تداولّية نصّيةمالحظات يف سبيل »

الوحدة ادّلنيا الأساس ّية »املنِجز لأعامل تومس به وميثّل واحدها  صناعة تداولّية ابلقول

 .(05)لصناعة التّفاعل تداولّياوذلكل اعتربانها وحدات دنيا  .(04)«اال نساينللتّواصل 

زاء منوذج اثن ال يقّل أأمهّية، بل ويرضب   ذا تركنا التّداول الواقعي وجدان أأنفس نا اب  فا 

ليغّطي مساحات هائةل من نشاطاتنا اللّغويّة اليوميّة هو  بقّوة يف معق احلياة املعارصة

عالما تفاعليّا عىل هجة البديل  التفاعل الافرتايض اذّلي يقّدمه اال عالم اجلديد ابعتباره ا 

 املساوق خلصوصيات عرص الرمقنة. مفا خصوصّية هذا التّفاعل؟

تعلّق أأساسا ال شّك يف اختالف هذا الرضب من التفاعل عن صنوه التّداويل امل 

ّما تفاعل بني املس ت والآةل وما تتيحه من برجميات أأو تفاعل بينه  عملابحلياة الواقعّية، فهو ا 

عاداّي مثهل. وهو ممزّي أأساس للواقع  عمالأ خر ميكن أأن يكون مدّوان أأو مس ت عملوبني مس ت

جراء  وراءه كثري من املشالكت نظرا  جرائه عىل التّعلمي ا  ىل ما الافرتايض يف صورة ا  ا 

ىل قطعه عن فعل التعّّل املالزم هل أأبدا.  يفرضه عىل الفعل التّعلميي من تغيريات قد تصل ا 
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عىل التأأثري يف العامل الافرتايض مبا هو عامل  عملوال يعدو هذا التّفاعل قدرة املس ت 

مصنوع يراه رأأي العني ويس تطيع التعامل معه تعامهل مع الأش ياء من حوهل يف العامل 

ي، حبيث يكون يف ِحّلٍّ من أأّي ارتباط بسلوك ّما خمصوص أأو زاوية نظر حمّددة. الواقع

 جمرى الوقائع احلّية جيعهل ابلغ التأأثري يف أأاّيمنا.  عملنيولعّل جراينه يف واقع املس ت

 التّفاعل يف التّعلمي عن بعد وحقيقة الواقع الافرتايض .2

ىل  عادة Augmented Virtualityيعمل الواقع الافرتايض  عىل نقل املتعّّل مثال ا 

ذا اكن هذا  فضاء أ خر غري فضائه الطبيعي، ويزّنهل مضن بيئة أأخرى غري بيئته الواقعّية؛ فا 

ّن الواقع احلّي مزّنل عىل   Virtual Environnementالواقع موصوال مبحيط افرتايض  فا 

اّل أأّّنام يقعان يف مسرتسل واقReal Environnementحميط واقعي يّح   -عي، ا 

 :(06)، كام يوّّض المتثيل التّايلReality-Virtuality (RV) Continuumافرتايض 

  1المتثيل: 

 

 

زاء تشلّك لواقع  حيث جندان يف اسرتسال بني احمليطني الواقعي احلّي والافرتايض، وا 

مس تجّد يومس بأأنّه بييّن، ويه مسة ال ميكن رفعها عن كثري من جماالت التّفاعل يف احلياة 
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عارصة حيث الواقعي والافرتايض يتساوقان يف تشكيل عواملنا املمكنة يف جماالت خمتلفة امل

 ليس التعلمي مبنأأى عهنا.

 التّفاعل التّداويل من مصمي التّفاعل التعلميي يف اال عالم اجلديد؛ تأأصيل مفهويم .3

عالم ش بيك  ىل توارد املصطلحات عىل اال عالم اجلديد، فهو ا  وهو ننبّه يف هذا الباب ا 

ناّم لأّن  ىل ذكل؛ ونقّدر أأّن ومسه ابلتّفاعيل ليس اعتباطّيا، وا  عالم تفاعيل، وما ا  كذكل ا 

التّفاعل مقّوم أأساس هل وخاصّية رئيسة من خصائصه، يسم خمتلف وسائطه اليّت تتوارد 

تتيح للفرد »عىل الفضاء الرمقي لتصنع اجلديد ابس مترار. ومن هذه الوسائط املدّوانت اليّت 

سامع ننرت لال   عملادي املس تالع ت أأن يكون حصفيّا واكتبا ومنتجا للمعلومات وقادرا عىل ا 

حدى أأمّه  .(07)«الوسائل التقليديّةصوته لل خرين متجاوزا قيود وموانع  وبناء عليه، فهيي ا 

اذّلي  Interactive Communicationالوسائط املنتجة ملا يسّمى ابالتّصال التّفاعيل 

ىل االتّصال والتّفاعل مع الوس يةل ذاهتا وليس بني الفرد يتعّدى حدود اال» تّصال اال نساين ا 

ذا ما اكن اتّصال بني الفرد املس ت ،(08)«االتّصالّيةوأأطراف العملّية  نرتنت لال   عملفا 

أ خر أأو أأكرث اكنت تكل الوس يةل، ونعين هبا احلاسوب، واسطة ذاك االتّصال.  عملومس ت

وذلكل ُخّص اال عالم اجلديد  ؛للّغة ينسجم وطبيعة القناة وهو ما يفرتض اس تعامال خمتلفا

بلغة موسومة به. وهذا الومس اخملصوص يفرتض منطقيّا أأن يكون اس تعامل اللّغة يف 

االتّصال التفاعيل خالل التعلمي والتعّّل عن بعد اس تعامال خمصوصا، مبعىن أأن يكون لهذا 

ىل أأمه  ّية التّفاعل يف الفعل التّعلميي ومس التّعلمي االتّصال نسقه اللّغوي اخملصوص. ونظرا ا 
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، وهو مفهوم Interactive Learning« التعلمي التفاعيل»اذّلي يؤّمنه اال عالم اجلديد بــ

زاء مفارقة بني ما يس توجبه التّفاعل من ارهتان بعنارص املقام التّداويل وما يعجز  يضعنا ا 

فاعل املتعلّقة أأبدا بتكل العنارص اليّت قد عن توفريه الفضاء الّرمقي من متطلبات هذا التّ 

 يصعب حرصها.

 صناعة التّفاعل التّعلميي افرتاضيّا؛ وحمدوديته زمن احلجر العام .4

ذ تثبت  ؛نعترب صناعة التّفاعل من الراكئز الأساس ّية احملقّقة لفعيْل التّعّّل والتّعلمي ا 

ر اكف من النّجاعة، ويفرتض أأّن أأّن صناعة التّفاعل مطلوبة لضامن قد راساتالتّجارب وادلّ 

، «التّعلمي التّفاعيل»رفع مس توى التّفاعل جيعل هذا الرضب من التعلمي موافقا لومسه بـ

 ويضمن نس بة عالية من النّجاعة واملردوديّة.

ذا اس تقرأأان التجربة الحظنا أأّن نس بة التّفاعل ضعيفة وال متسح لّك جماالت التّعلمي،  فا 

بعض مؤّسسات اجلامعة التونس ّية مل يتعّد ما ميكن أأن نسمه ابلتفاعل  حّّت أأّن جتربتنا يف

ذ اكتفى عدد كبري من الأساتذة بتزنيل ادّلروس يف فضاءات خاّصة عىل املنّصة  الّصامت، ا 

ىل هذه الفضاءات اال   لكرتونية جلامعة تونس الافرتاضّية، ومتكني الّطلبة من مفاتيح العبور ا 

ومّسينا التّفاعل املفرتض بني الّطلبة وهذه ادّلروس  .(09)زّنةلامل لالّطالع عىل ادّلروس

ذا علمنا أأّّنا  ؛ابلّصامت ىل مساءلهتا عرب احملاداثت واحلوارات واملناقشات. فا  لأنّه ال يتعّدى ا 

دروس جديدة مل يس بق للطلبة تناولها مع أأساتذهتم أأثناء الفرتة السابقة للحجر الصّحي 

ّن نتاجئ  غري مضمونة. ويؤكّد مذهبنا أأّن عوامل كثرية أأّدت « التّفاعل الّصامت»العام قلنا ا 
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ىل مقاطعة الّطلبة لهذه ادّلروس من أأمّهها أأّّنا ظلّت خارج ماّدة الامتحاانت اليّت ظلّت،  ا 

ىل ذكل أأّن محالت طاّلبّية شنّت ضّدها  عىل عكس مهنا، حضوريّة مبارشة، أأضف ا 

ص، انسفة للعداةل التعلميّية. وهذا املوقف الّسليب اذّلي ابعتبارها انقضة ملبدأأ تاكفؤ الفر 

نسانّية أأثّر عىل  تبنّاه عدد وفري من طلبة اجلامعة التّونس ّية الس امي يف ختّصص العلوم اال 

مواقف الأساتذة، فقاطع عدد مهنم فكرة التّعلمي عن بعد عىل اختالف العلل اليت تعلّلوا 

 هبا.

التعلميّية من جتربة التعلمي عن بعد -اين للعملّية التعلّميةونعتقد أأّن حظّ التّفاعل الب 

ابملس تويني الأسايس والثانوي ال خيتلف كثريا عن جتربة التّعلمي العايل، فاالكتفاء بعرض 

دروس عىل القناة التلفزيّة الوطنّية الرتبويّة )القناة الوطنّية الثالثة( لتالمذة السادسة 

وتالمذة الس نة الرابعة من التّعلمي الثانوي متّس املواد املربجمة  والتاسعة من التعلمي الأسايس

يف املناظرات الوطنّية: السزيايم والنوفيام والبأاكلوراي يقطع مع التّفاعل التّعلميي املطلوب 

ابعتباره تفاعال تداولّيا يس توجب ما يس توجبه أأّي تفاعل لغوي، وينسف حينئذ أأّي أأمل 

نتاج املعرفة يف القدرة اال نشائّية له ذا التّفاعل ابعتباره منتجا للمعرفة تعلاّم وتعلامي، وابعتبار ا 

يف احلالتني مطلب رئيس لأّي معلّية تس هتدف التعّّل والتعلمي فعلني ال جمال للفصل بيهنام 

يف احلاالت العاديّة لدّلروس احلضوريّة، يف حني قد حيصل أأحدهام دون ال خر يف حاةل 

لكرتونّية ا   عن بعد، ولعّل الوقوف عند مرحةل تزنيل ادّلروس عىل منّصة التّعّّل أأو التعلمي

قد يوقف العملّية عند الفعل التّعلميي أأو عند مرحةل من مراحهل، فامي يعترب البحث اذّلايت 
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اّل أأنّه  عن املعلومة والتفاعل معها قراءة وفهام واستامثرا حمقّقا لتعّّل ذايت قد يمثر وقد ال يمثر ا 

 مع أأّي فعل تعلميي يفرتض أأن يكون فيه تدّخل مبارش أأو غري مبارش للمعّّل. يقطع 

وهذا يف حّد ذاته وجه من وجوه اال شاكل اذّلي يطرحه التّعلمي عن بعد ابعتباره 

(، ويلّح يف 19بديال عن التّعلمي احلضوري يف زمن انتشار وابء كوروان املس تجّد )كوفيد 

لمشلك، وما توارد الاقرتاحات عىل منّصات التفاعل طرح أأس ئةل كثرية تبحث يف حّل ل 

ىل دراسات  اّل دليال بيّنا عىل معق املشلك وحاجتنا ا  سرتاتيجّية تبين عىل ا  الافرتايض ا 

ىل حلول معقوةل  قاعدة صلبة جتمع بني العنارص املكّونة للمشلك من أأجل أأن هتتدي ا 

لميّية منتجة للمعرفة ابنية لكيان أأساسها حسب تقديران التأأسيس لبناء تفاعالت تعلّمية تع 

نتاج املعرفة وتفعيلها يف التّعاطي مع واقع متغرّي متجّدد  متاكمل قادر عىل املشاركة يف ا 

حمفوف حبقائق كونّية من أأبرزها أأّن متطلبات الأزمة غري متطلبات الوضع العادي، وأأّن 

 الّصعوبة متأأتية يف جزء مهنا من اخلطط التعلميّية املوافقة للثانية غري ما تفرضه الأوىل، وأأنّ 

 ئية الوقائع القادحة للأزمات.اجف

  :امتةخ

نقّدر أأنّنا يف ضوء تفّّش وابء كوروان املس تجّد أأمام اختبار صعب يضع رهاانت 

ّما أأن خنتار  العملّية التّعلميّية برّمهتا يف املزيان، وأأنّنا نقف أأمام اختيارين الكهام حمرج؛ فا 

، ونواجه مشالكته اليّت من أأمّهها فرضّية الانتشار الّّسيع للمرض وفقد التّعلمي احلضوري
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ّما أأن نرّجح كفّة التّعلمي  الس يطرة عىل الوضعّية الوابئّية، وهتديد حياة النّاس للخطر، وا 

 الافرتايض عن بعد، فنضمن قدرا من التوّّق، وحنفظ أأنفس نا من الوابء.

ال حماةل، وأأّن اللكفة يف احلالتني س تكون وملّا اكن ترجيح كفّة عىل أأخرى ملكفا 

حداث نوع من التّوازن س يكون احلّل الأفضل ذ ميكن أأن نعّول  ؛ابهظة نقّدر أأّن حماوةل ا  ا 

ىل التعلمي احلضوري بأأقّل أأرضار حصّية  عىل برتوكوالت حصّية صارمة يف التأأسيس لعودة ا 

عىل أأن يقع تدارك ما نفّوت كأن نقلّص من عدد احلصص احلضوريّة، ومن مّدة لّك حّصة، 

فيه حضوراّي خالل حصص للتفاعل الافرتايض تبىن هل أأرضّيته املوضوعّية احملقّقة ملبدأأ 

تاكفؤ الفرص والعداةل التعلميّية من هجة املؤّسسة لتعايش ممكن مع الوضعّية الوابئّية، ولن 

ذا توفّرت اال رادة امجلاعّية واخنرط لّك ال اّل ا  فاعلني يف العملّية التعلميّية يكون ذكل ممكنا ا 

يثار، مبا يعين أأّن احلّل الأجنع س يكون قميّيا  اخنراطا مسؤوال فيه قدر كبري من التضحية واال 

 .يس متد قوته من البعد اال نساين فينا بعدا نفرتض انسجامه مع الرساةل الرتبوية ذاهتا

 الهوامش: -

1- Michael P. A. Murphy; COVID-19 and emergency eLearning: Consequences of the 

securitization of higher education for post-pandemic pedagogy; in 

https://doi.org/10.1080/13523260.2020.1761749 

 
؛ مضن أأعامل الندوة «الأعامل القوليّة حمور تفاعل تداويل يف تعلمييّة اللّغة العربيّة»لنا تأأصيل تداويل مفّصل ملفهوم التّفاعل مقالنا:  - 2

جامعة  -، وحدة البحث يف: اللّغة والأشاكل الثّقافيّة، املعهد العايل للّغات«التّفاعالت يف تعلمييّة اللّغات والثّقافات»ادلوليّة اخلامسة: 

صناعة التّفاعل التّعلميي يف درس »، مّث يف مقالنا املوسوم بـ2017قرطاج، نرش مجمع الأطرش لنرش وتوزيع الكتاب اخملتّص؛ تونس 

ة اجّتاهات حديثة يف تعلمي العربيّة لغ»؛ مضن السجّل العلمي للمؤمتر ادلويل الثّالث «العربيّة لغة اثنية: دراسة تداوليّة لوضعّيات ممكنة

 : الّرابط .2019، معهد اللّغوايت العربيّة جبامعة املكل سعود، اململكة العربيّة السعوديّة؛ مارس «اثنية
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طوير التعّل عن بعد يف ظل جاحئة فريوس كوروان تقرير حول مسامهة جامعة تونس الافرتاضية يف تالعايل والبحث العلمي من خالل "
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 ية التعلمي عن بعد ورهان املناجهحمت 

 اجلزائر-1أأ.د قادة مربوك                                                جامعة وهران

ىل حمتية التعلمي عن بعد  ذ  ؛يسري العامل اليوم وفق حمتية التطور التكنولويج ا  ا 

ايها أأصبحت مسأأةل التعلمي عن بعد حمطة جيب السري وفقها ابلّسعة نفسها أأل  متنا ا 

قضية التعلمي هاته بوادر عىل أأن  ونجيمعقد  اخلرباء متالزمة الكوروان، غري أأننا نعتقد أأن

آليات  تاكنو بدت قبل الكوروان بكثري، قد  ىل الوجود منذ بدء تطور أ قد ظهرت ا 

حيث لوحظ أأن املتعّل ابت يبدي كثريا من العزوف عن التعلمي  ،التواصل الاجامتعي

عالن عن أأن التعلمي احلضوري وىل ابليا،  احلضوري وكأنه ىل يشء من و مبثابة ا  حيتاج ا 

ىل مناجه أأصبحت قارصة وتنعت ابلالكس يكية  التطوير، وكذا هذه الربامج اليت اس تاكنت ا 

ىل بر الأمان  سبيالابعتبارهام يف ظل احلديث عن ادليداكتيك والتعلميية  للخروج ابلقضية ا 

ىل قصد تطعمي هذه املسأأةل بّشء م ن الرتكزي عىل جتس يد مجةل كبرية من الوصااي وابللجوء ا 

 . بعض الأفاكر  اليت راحت تفلسف  العملية التلقينية عاملاس ت

ىل ادلورات الرمسية  عادة  ما تشري مفاهمي "التعلمي عن بعد" و"التعّل عن بعد" ا 

طالب للقيام ن، ويسمح للياليت يقدهما املعّل للطالب، يف س ياق يكون فيه الشخصان بعيد

مواد ادلورة التدريبية  عاملبعمهل يف أأي ماكن ويف أأي وقت وابلّسعة اليت تناس به، ابس ت

املصممة لهذا الغرض. اليوم، تتطلب معظم برامج التعلمي عن بعد أأن يتوافر للطالب واملعّل 
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ىل تقنيات االتصال اخملتلفة اليت تربط الطالب واملعّل والطالب ال   ماكنية الوصول ا  خرين. ا 

ميكن أأن حيدث هذا االتصال بشلك مزتامن )يف نفس الوقت للجميع( عرب الصوت أأو 

الفيديو أأو مؤمترات الويب، أأو بشلك غري مزتامن )يف وقت مناسب للك مهنا( من خالل 

خل.. املراسةل والربيد اال لكرتوينو  wikiمنتدايت املناقشة عرب اال نرتنت واملدوانت ومواقع . ا 

ا أأن متتكل املؤسسة التعلميية املعدات املناس بة لتطوير يتطلب هذا النو  وع من الربامج أأيض 

أأدوات التدريب، لتوفري الفرص اليت تسهل التعّل مثل التفاعل بني املعّل وطالبه، ولتوفري 

جراءات تنظميية تتكيف مع الطالب، وتقدم خدمات مكتبة  ذكل تتبىن املؤسسة تصيل ا 

لهيا، و  تقوم مبتابعة تتناسب مع لك طالب. ليك يعمل بشلك جيد، رمقية يسهل الوصول ا 

ا عىل س ياسات المتويل واملنظامت اليت ال هتمش  جيب أأن يعمتد نظام التعلمي هذا أأيض 

التعلمي عن بعد. عندما تتضمن دورات التعّل عن بعد تعلاميت يف املوقع، فا ّنا تعترب 

ات الأهلية، فا ّنا تسمى دورات دورات خمتلطة أأو خمتلفة. عندما ال تكون هناك متطلب

 .التعّل املفتوح

 :نرتنت والتعلمي عن بعداال  

وجعلت فورييهتا التعّل عرب  ،1لقد أأصبح اال نرتنت تقنية رئيس ية للتعلمي عن بعد 

ىل املرونة هو السبب  اال نرتنت هو الوضع الأسايس للتعلمي عن بعد. بيامن اكن الوصول ا 

ال أأن طلب الطالب والتطورات التكنولوجية املزتايدة ال ن  الرئييس للتعّل اال لكرتوين، ا 
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تربر ذكل. من بني التطورات التكنولوجية التنقل، حيث يوجد ال ن عدد أأكرب من 

ىل اال نرتنت عىل الأهجزة احملموةل الهواتف، وأأهجزة المكبيوتر  الأشخاص اذلين يصلون ا 

الاجتاه و. (زة المكبيوتر املكتبيةأأكرث من أأهج (، والأهجزة اللوحية iPadاحملموةل، وأأهجزة

بشلك أأسايس  Open Educational Resources (OER) ال خر هو الانفتاح. تقدم

احملتوى واملوارد، مبا يف ذكل مواد ادلورة التدريبية والنصوص اال لكرتونية، اليت يمت توفريها 

توفر ادلورات التدريبية و .  Creative Commonsترخيص للمس تخدمني مبوجب

ىل حمتوى ادلورة التدريبية. وصوال   (MOOCs) ملفتوحة عىل اال نرتنتا ا ا   جماني ا ومفتوح 

ا، توفر مواقع مثل ىل عدد من موارد iTunes U و  UTube أأخري  ماكنية الوصول ا  ا 

 .2الفيديو، وتقدم الألعاب عرب اال نرتنت طرق ا جديدة للتعامل مع التعّل

ماكنية و  ا لأن الطالب يمتتعون اب  ّنم نظر  ىل املوارد عرب اال نرتنت، فا  الوصول الفوري ا 

يشاركون بشلك مزتايد يف التعّل "يف الوقت املناسب"، من خالل ادلورات التدريبية أأو 

 .الوحدات المنطية القصرية

ن املرتددين عىل اال   رتنت متنوعون ويشملون امجلعيات التجارية والنارشين نا 

نالأاكدمييني والصحف ودور الأزايء.  تقنيات وسائل التواصل الاجامتعي )املدوانت،  فا 

 .الوييك، تويرت، فيس بوك( تفتح الباب للتعّل من خالل التفاعل مع ال خرين
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 : المنوذج الكندي

. "ادلورات ابملراسةل"، كام اكن يطلق 1889بدأأ التعلمي يف كندا، عن بعد يف عام 

ة اذلين مل يمتكنوا من حضور علهيا يف ذكل الوقت، مسحت للمعلمني يف املناطق الريفي

، قدمت 1912بدوام اكمل لـ الش تاء ال كامل شهادهتم. يف عام  MCGILL دورات جامعة

جامعتا ساساكتشوان وأألربات برامج لدلراسة اذلاتية خارج احلرم اجلامعي للطالب يف 

ىل وزارة1921املناطق الريفية. بعد بضع س نوات، يف عام   ، أأرسل أأحد الوادلين رساةل ا 

لهيم  رسال املواد ادلراس ية الالزمة ا  حّت يمتكن التعلمي يف كولومبيا الربيطانية، يطلب فهيا ا 

ا عن املزنل ادلراسة. هذه يه الطريقة اليت تبدأأ هبا أأطفالم  ا جد  اذلين يعيشون بعيد 

 .دورات املراسةل يف املس توى الابتدايئ مث يف املس توى الثانوي

تعلمي املبارش يف ادلراسات العليا، كام خيتلف التعلمي خيتلف التعلمي اجلامعي عن ال 

عرب اال نرتنت أأو التعلمي عن بعد يف املس توى اجلامعي عن التعلمي عرب اال نرتنت أأو التعلمي 

ىل مزيد  عن بعد عىل مس توى ادلراسات العليا. عىل املس توى اجلامعي، حيتاج الطالب ا 

نت أأو التعّل عن بعد مقارنة ابدلراسات العليا، من ادلمع والتوجيه الواّض للتعّل عرب اال نرت 

 .حيث ميكن للمرء أأن يعمل بسهوةل يف وضع الندوة

حدى اخملتصات يف التعلمي عن بعد يف كندا يف تصورها للتعلمي عن بعد  وقد بينت ا 

دارة السلمية دلورة  مثال: يف مجموعة من الوصااي من املس تحيل تصيل لك التعّل الالزم لال 
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عرب اال نرتنت أأو عن بعد قبل أأن جترهبا. حّت عندما تكون دليك خربة يف الفصل تدريبية 

ا حضوراي،  الأول، س يكون عليك تعّل أأش ياء جديدة عند تدريس فصل جديد. متام 

عند أأخذ دورات يف التعلمي عرب اال نرتنت أأو عن بعد،  النظرية والتطبيق ليست دامئ ا نفسها

ا يناس بك وميكن ك تنفيذه عىل الفور. ال تفرتض أأنك ستتقن الوظائف اخرت شيئ ا واحد 

  .الاكمةل ملنصة ما يف ربع الس نة، انهيك عن سبمترب

من الأفضل أأن يكون دليك برانمج دورة افرتاضية بس يطة مع عدد حمدود من الأدوات 

ا للقيام  ا، سيتعّل طالبك طريقة جديدة متام  دورة معقدة مع عدد من الأدوات. مثكل متام 

 .مل اجلامعيابلع

ال تفرتض أأن "الش باب" س يجدون وقت ا أأسهل يف تعّل كيفية معل ادلورة التدريبية 

عرب اال نرتنت مقارنة بـ"غري املواطنني" الرمقيني. ال خيتلف التعّل الرمسي عرب اال نرتنت عن 

التواصل مع أأحباهئم عىل وسائل التواصل الاجامتعي أأو تصفح الويب لتلبية الاحتياجات 

 .صيةالشخ 

ذا كنت تس ت ا من الوقت الس تكامل  عملا  عّل أأصول التدريس النشط، فامنح مزيد 

 .املهام عرب اال نرتنت أأو عن بُعد أأكرث منه حضوراي

ذا مل يكن طالبك يف املايض قراء مس تقلني للنصوص الأاكدميية، فلن يكونوا قراء  ا 

 .عرب اال نرتنت. جيب تقدمي ادلمع
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 :19- التعلمي عن بعد يف عرص كوفيد

 المنوذج الفنلندي

ا:   يواجه العديد من املقبلني عىل النشاط التعلميي حول العامل تداي  حقيقيا جديد 

حول متابعة دروسهم عن بُعد.مت اختاذ هذا القرار من قبل احلكومات ال بطاء انتشار 

ومع ذكل، فقد اختذ عدد من البدلان خطوات ال جناح هذا الشلك  .Covid-19 فريوس

 .من التعلمي اجلديد

ىل ذكل، تاول يف سلسةل مقاالهتا تقدمي جتارب  BOTI SCHOOL ابال ضافة ا 

خمتلفة خملتلف البدلان املترضرة من فريوس كوروان لضامن اس مترارية ادلراسات عىل الرمغ 

 .من احلبس، س نقف عند المنوذج الفنلندي

ذا يعمتد نظام التعلمي الفنلندي عىل حقيقة أأن "لك طفل دليه القد رة عىل التعّل ا 

ن املعّل موجود دلمع الطالب يف  تاكن دليه موارد اكفية تت ترصفه". نتيجة ذلكل، فا 

 !تعلمهم وليس ملساعدهتم عىل اجتياز الاختبارات

يف ظل ظروف احلجز هذه والتعّل عن بعد، من الرضوري أأخذ مثال ادلول 

؛ ل يف هذه العملية التعلميية اجلديدةالرائدة يف التعلمي وقبول التغيري لتحقيق النجاح الاكم

ذلكل يس متر التالميذ يف اتباع جداول املدرسة املعتادة. كام اكن من قبل، تبدأأ املدرسة يف 
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ا وتنهتيي يف الساعة  9الساعة  مساء  فقط هذه املرة عىل الهاتف اذليك أأو  1صباح 

 !المكبيوتر

. Qridiاميت عىل تطبيق يسمىحيرتم املعلمون جداولم بيامن يزودون طالهبم ابلتعل

ا  حيث ينرش املعّل ادلرجات ونتاجئ الاختبار ابال ضافة ا ىل مكنصة  حلمييس تخدمون أأيض 

نشاء فصول افرتاضية عىل منصة   Google Classroom ذكل، أأرصت فنلندا عىل ا 

 .حيث سيمتكن الطالب من التواصل مع معلمهيم، ومتابعة دروسهم

ا اجامتعات لك هذا يمت Google Meet مع معلمهيم عىل يعقد الطالب أأيض 

ذلكل يرشح املعّل ادلرس كام يف  ؛ابس تخدام المكبيوتر اللويح اذلي توفره لم املدرسة

 .الفصل ادلرايس التقليدي وينتظر تالميذ املدارس حّت الهناية لطرح أأس ئلهتم

ىل ذكل، كون املعلمون يف فنلندا عىل  ة راحة ون فرت بأأنه بدمعرفة جيدة  ينضاف ا 

تسمح لم ابلتدرب والتنقل، لن يمتكن الطالب من الرتكزي عىل واجباهتم املدرس ية. هذا 

هو السبب يف أأنه يمت بشلك نظايم جدوةل فرتة اسرتاحة مدهتا ربع ساعة عىل فرتات 

ا يف  منتظمة طوال اليوم )يعتقد العديد من اخلرباء أأن هذه الأقواس املرحية تلعب دور 

 .3ي(النظام التعلمي الفنلند يشرتك فهياالنجاحات اليت 

ا دورات التعّل عن بعد من خالل االتصال بقناة مؤسسات   يأأخذ الطالب أأيض 

التعلمي العايل عرب اال نرتنت حلضور املؤمترات عرب اال نرتنت )ندوات عرب اال نرتنت(، جتدر 
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ىل املؤمت ىل أأنه يف فنلندا، تلجأأ اجلامعات ابنتظام ا  رات عرب اال نرتنت عىل اال شارة ابلفعل ا 

جامعة يف فنلندا  24ذلكل ال يوجد تغيري كبري. ففي غضون أأس بوع، بدأأت  ؛مدار العام

للعلوم التطبيقية يف تطبيق ممارسات التعّل اال لكرتوين والتعّل عن بعد عىل نطاق واسع 

 .لتقليل خماطر اال صابة

م بشلك رئييس من يف الوقت نفسه موظفو اجلامعة يف أأداء واجباهت يف حني بدأأ  

تؤثر التغيريات و الهدف هو ضامن اس مترارية التعلمي العايل مع تطور الوابء. و مسافة بعيدة. 

 .يف جامعة العلوم التطبيقية 145000عىل مجيع الطالب الفنلنديني البالغ عددمه 

ا ىل مجموعات صغرية  Zoom يس تخدم بعض املدرسني أأيض  لتقس مي الطالب ا 

ا عن املعلمني البارعني يف جمال التكنولوجياللمناقشة. نتحدث أأي ىل التعلمي  ؛ض  لأن التحول ا 

 .عن بعد بني عش ية وحضاها مل يكن سهال  

معل املعلمون بال لكل للتعرف عىل الأدوات الرمقية وتعّل مزيات جديدة وتكويهنا. 

 .حلسن حظهم، لطاملا اس تخدمت فنلندا التكنولوجيا يف التعلمي السائد

 مجموعة متنوعة من التطبيقات والأدوات نيم املعلماون عىل اس تخدجرى املعلم

اثنان من  Duo و Meet و Classroom و Qridiللتدريس عرب اال نرتنت، مبا يف ذكل

 Microsoftو Googleتطبيقات مؤمترات الفيديو وماكملات الفيديو عىل التوايل من

Teams  وZoom  وWhatsApp . 
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حلايل بفريوس كوروان أأرسع مما يتصور أأي خشص. وقد لقد أأصيب الوضع العاملي ا 

غالق املدارس واجلامعات واحلاجة الّسيعة حللول التعّل عن بعد فنلندا  أأجربت أ اثره عىل ا 

ا والعمل مع الرشاكت الفنلندية لوضع حلول للتعّل عن بعد  :عىل العمل اجلاد مؤخر 

EdutenوQridiوSeppoوGraphogameوKideScienceوClanedو

KindiedaysوHeiSchoolsوFinlandwaySchools. 

ىل اال نرتنت منترش يف مجيع أأحناء البالد. وفق ا للمعهد  ن الوصول ا  ىل ذكل، فا  ابال ضافة ا 

ىل  ماكنية الوصول ا  الوطين الفنلندي لدلراسات اال حصائية، تمتتع معظم الأرس الفنلندية اب 

ا دلهيم هاتف محمول. ميكن لأولئك اال نرتنت، كام أأن مجيع الأطفال يف سن املدرسة تقريب  

 .اذلين ليس دلهيم هاتف ذيك خشّص تلقي التعلاميت من معلمهم عىل هاتف وادلهيم

تس تحوذ عىل أأهجزة مكبيوتر لوحية أأو  أأصبحت املدارسأأن ىل ذكل، ا  ينضاف 

أأهجزة مكبيوتر محموةل من حيث املبدأأ خمصصة للعمل يف الفصل ادلرايس للطالب اذلين 

ىل ذكل، وقعت املديرية العامة للتعلمي حيتاجون  لهيا يف س ياق التعّل عن بعد. ابال ضافة ا  ا 

الفنلندية اتفاقية مع عدد من الفاعلني الاقتصاديني مجلع أأهجزة المكبيوتر احملموةل املس تعمةل 

ىل الطالب اذلين ليس دلهيم هجاز مكبيوتر  .ونقلها ا 
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نوا أأقل حزما مع طالهبم فامي يتعلق كام أأوصت احلكومة الفنلندية املعلمني بأأن يكو 

بنتاجئ املدرسة. خاصة يف هذا املوقف غري املعتاد، جيب عىل املعلمني وأأولياء الأمور عدم 

 .فرض هدف الكامل عىل الأطفال

 :المنوذج الرتيك

نشاء منظومة تفاعلية متاكمةل وثرية يف وقت قيايس لتوفري  متكنت تركيا من ا 

ا احملرومني من تلقهيا مبارشة؛ بسبب التدابري الاحرتازية املتخذة اخلدمات التعلميية لطالهب

تركيا يه ادلوةل الثانية يف العامل، بعد  194ملنع انتشار فريوس "كوروان املس تجد" كوفيد

بسبب وابء فريوس  الصني، اليت تقدم خدمة املدارس عن بعد عىل الصعيد الوطين.

ماكن 19كوروان )كوفيد   .دوةل الالتحاق ابملدرسة 184ليار طالب يف م  1.5(، مل يعد اب 

، من (AA)وفق ا للمعلومات اليت مت التحقق مهنا من قبل مراسل واكةل الأانضول 

مصادر متعددة، تسبب وابء فريوس كوروان يف مجيع أأحناء العامل يف تعطيل تعلمي الطالب 

ىل أأن  184يف  جاميل عدد الطالب يف87دوةل. تشري التقديرات ا  مجيع أأحناء العامل  ٪ من ا 

غالق املدارس بسبب الوابء، أأو أأكرث من   .مليار طالب 1.5يتأأثرون اب 

 من البدلان اليت تأأثرت أأنظمهتا التعلميية بفريوس كوروان مل تظهر الأحباث أأن أأايًّ 

تمتكن من تنفيذ التعلمي عن بعد عىل املس توى الوطين مثل تركيا. فبعد انقطاع التعلمي يف 

جراءات طار ا  ماكحفة فريوس كوروان، أأطلقت وزارة الرتبية الوطنية، يف وقت قصري،  ا 
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نشاء   (EBA) قنوات تلفزيونية جديدة وزايدة قدرة ش بكة معلومات التعلمي 3العمل عىل ا 

 .مليون تلميذ تريك من حضور دورات التعّل عن بعد 18لمتكني 

طالق برامج التعّل ع ا من وبناء  عىل اقرتاح اللجنة العلمية، مت ا   23ن بعد اعتبار 

أأبريل. عىل القنوات التلفزيونية املفتوحة بشلك منفصل  30مارس وستس متر حّت 

ىل  20للمدارس الابتدائية والثانوية والثانوية، يمت بث ادلروس من  دقيقة حّت  25ا 

، أأكرب منصة تعلميية رمقية يف العامل تقدم خدمة عرب اال نرتنت، للطالب EBAاملساء. تقدم

حمتوى تفاعيل. يُنصح الأطفال مبتابعة دروسهم  20000دورة وأأكرث من  1600من أأكرث 

ملراجعات ادلروس واملواضيع املفقودة والأس ئةل. يمت  EBA واس تخدام  EBA TV عىل

بالغ الطالب ابلفرتات الزمنية املقدمة للك مس توى من أأجل جتنب التحميل الزائد عىل  ا 

 .النظام

الهوامش: -

                                                           
1-Margaret Haughey    enseignement à  distance :

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/enseignement-a-distance 
 .سهاملرجع نف  -2

3-https://education.uottawa.ca/fr/nouvelles/levolution-lenseignement-distance-enjeux-dequite-

numerique-dinclusion 
4 -https://boti.education/l-enseignement-a-distance-a-l-heure-du-covid-19-le-modele-

finlandais 
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 بديال عن التقومي التقليدي  التقومي الواقعي

 وأأثره عىل التعلمي عن بعد 

 اجلزائر -جامعة مس تغامن                          أأ.محزة بوساحية                  

 :مقدمة

ة يأأيت يف مقدمهتا التعلمي عن دعدمتأأصبح التقدم يف عامل اليوم مرهتن بعوامل حيوية 

ضاعة الوقت واجله ىل أأقل قدر ممكن، خاصة يف ظل جاحئة بعد هبدف خفض نس بة ا  د ا 

نه يقود اجملمتعات ابلفكر واملعرفة لتحقيق  19كوفيد احلايل. فالتعلمي قاطرة التطوير والتنوير ا 

 خاصة عىل املس توى اجلامعي. 1التمنية والتقدم عىل أأسس علمية

ذا اكن تقومي النتاجئ يف بعض املهن أأمرا حموراي ابلغ الأمهّية ورشطا للنج اح فا 

نه يف معل املعّّل أأكرث أأمهّية لأّن رساةل املعّّل يه الأمسى وتأأثريه هو الأقوى،  ؛والفاعلية، فا 

حيث يعّد التقومي بشلك عام أأحد املكّوانت الأساس ية للمنظومة التعلميية ملا يقّدمه من 

ها تشخيص وعالج وتغذية راجعة لتوجيه مسار العملّية التعلميّية وزايدة فعاليهتا وتطوير 

لتحقيق أأهدافها وغاايهتا، وذكل انطالقا من أأّن معليات التقومي تعترب مدخال فّعاال لتطوير 

مجيع عنارص املنظومة التعلميية من معّّل ومتعّّل وطرائق للتّدريس، مفن خالهل ميكن تديد 

، اجلوانب الاجيابّية والسلبّية يف العملية التعلميّية وتشخيص جوانب الضعف والقصور فهيا

 من أأجل اخّتاذ اال جراءات املناس بة. 
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وقد تتعّدد أأساليب التقومي الواقعي أأو ما يعرف ابلتّقومي البديل، وختتلف تبعا 

الختالف املهام اليت يراد تقوميها ومن أأبرزها: التقومي القامئ عىل الأداء، ملفات الأعامل، 

 داء ابملقابالت، والتقومي اذلايت.تقومي الأقران، تقومي الأداء القامئ عىل املالحظة تقومي الأ 

 التقومي الواقعي املفهوم والأساليب والأدوات  -أأوال

 مفهوم التقومي الواقعي  -01

تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم التقومي الواقعي؛ حيث يعرفه "احلريري" عىل 

بواسطة  >>التقومي اذلي يعمتد عىل الافرتاض القامئ بأأن املعرفة يمت تكويهنا وبناؤهاأأنه 

لويد وأ خرون" بأأنه  2املتعّل، حيث ختتلف تكل املعرفة من س ياق ل خر<< ويعرفه "ا 

>>معلية مس مترة تشمل الطالب للحصول عىل أأحاكم حول تطور الطالب يف القدرة اللغوية 

. وبناء  عليه يظهر لنا أأن التقومي الواقعي ينبين 3ابس تخدام اسرتاتيجيات تقيمي غري عادية<<

الطالب معمتدا عىل أأساليب وتقنيات حديثة )تكنولوجية(، عكس التقومي  أأساسا عىل

 التقليدي اذلي يعمتد عىل الورقة والقّل.

 بني التقومي التقليدي والتقومي الواقعي  -02

يعد مفهوم التقومي الرتبوي أأحد املفاهمي اليت طالهتا حركة اال صالح والتغيري، ففي 

ملية اخلتامية اليت تيل معلية التعّل، ويف هذا اال طار املايض اكن ينظر للتقومي عىل أأنه الع 

ىل أأن النظرة التقليدية للتقومي تس هتدف املساءةل وتديد  تشري "برويثور" و"هيلكر" ا 



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  31  

مس توى الطلبة يف هممة حمددة يف ّناية وحدة دراس ية ما؛ حيث تس تخدم معلومات 

صدار الشهادات. لهيا يف ا   4التقومي اليت يمت التوصل ا 

اكن التقومي التقليدي مبفهومة القدمي اذلي يعمتد عىل قياس نواجت التعلمي املعرفية  وملا

ادلنيا يف التحصيل ادلرايس للمتعلمني املمتثةل يف احلفظ والاس تظهار دون الرتكزي عىل 

املس توايت العليا من والتحليل والتفكري الناقد دعت التوهجات احلديثة يف جمال التقومي 

ىل نوع جديد  يعرف ابمس التقومي الواقعي أأو البديل، هذا النوع اذلي يقوم عىل فرضية ا 

طة املتعّل أأو الطالب، مما جيعهل أأكرث فاعلية امفادها أأن املعرفة يمت تكويهنا وبناؤها بوس

 وتمال للمسؤولية. 

وعليه يشلك التقومي الواقعي مدخال بديال لتقومي الطالب أأكرث اتساعا وديناميكية 

تقومي الأداء، مما تتضمنه الاختبارات التقليدية ابعتبار أأن املعرفة تكوينية بنائية  يركز عىل

يشارك يف اكتساهبا الطالب مشاركة نشطة منتجة، وليست جمرد أأخيار من متعدد تقاس 

ذلا فقد انل هذا النوع من التقومي  ؛حمدودة واصطناعية تتطلب يف معظمها الورقة والقّل

 ملحوظا يف ادلول املتقدمة؛ حيث أأظهر تطبيق أأدوات التقومي البديل اهامتما واسعا وقبوال

يف النظم التعلميية تقدما يف مس توى أأداء الطالب، وتعزيزا للتعّل من خالل تقدمي التغذية 

، فالتقومي التقليدي 5الراجعة املنتظمة كام أأعطى صورة شامةل مجليع جوانب منو الطالب

  متالمئة مع التقدم املعريف والتكنولويج.جيعل من العملية التعلميية غري
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 أأساليب وأأدوات التقومي الواقعي  -03

تعددت أأساليب وأأدوات التقومي الواقعي واختلفت تبعا الختالف املهام اليت يراد 

 6تقوميها وميكن تديد أأبرز هذه الأساليب والأدوات كام يذكرها "زيتون عايش" فامي ييل:

 التقومي القامئ عىل الأداء. -

 ملف الأعامل )الربوتفوليو(. -

 التقومي اذلايت. -

 تقومي الأقران. -

 تقومي الأداء القامئ عىل املالحظة. -

 تقومي الأداء ابملقابالت. -

 تقومي الأداء ابخلرائط. -

 :يعد مكونة أأساس ية من مكوانت التعّل عن بد أأو التعلمي املس تقل  التقومي اذلايت

ىل ما يقوم أأداءه، للطالب وزايدة دافعيته وتقديره ذلاته؛ حيث  يوجه نظره بدرجة أأكرب ا 

 7وكيف يؤديه، وبذكل يمني دليه التفكري البناء.

>>التقومي اذلي جيريه املتعّل نفسه عىل يعرف "محمد الطاهر وعيل" التقومي اذلايت بأأنه 

تعلمه وتدرجه حّت يمتكن من أأن حيدد موقعه عىل مساره التعلميي، فهو يكس به الثقة يف 

فزه عىل بذل اجلهد، ويكشف هل عن مس توى تدرجه يف هذا النوع من النفس، وحي

أأما "الهندي صاحل دايب" فريى أأنه >>تليل املتعّل اذلايت لتعلمه وتطوره حنو  ،8التقومي<<
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ىل معرفة انجضة ومطورة بنفسه ويسميه البعض التقومي ادلاخيل  نتاجات التعّل يك تؤدي ا 

وهبذا  9لميية لوحدة أأو موضوع درايس بعد تعلمه<<.جنازه للنتاجات التع ا  للطالب ملدى 

لأنه ميكن الطالب  ؛جناح العملية التعلميية عن بعدا   يف امهميكون التقومي اذلايت فاعال ومؤثرا 

ىل تقومي أأعامهل بنفسه، وتديد موقعه عىل املسار العلمي.  10من الوصول ا 

 التقومي اذلايت أأمهيته وممزياته وأأساليبه  -اثنيا

 ية التقومي اذلايت ومزاايهأأمه   -01

للتقومي اذلايت أأمهية كبرية يف حياة املتعّل يوجزها لك من "زيتون"و"الوكيل املفيت" يف 

 11التايل:

ىل تمنية عادة تقومي اذلات يف وقت مبكر وتس متر معه. -  يؤدي التقومي اذلايت ا 

 يساعده عىل تمل املسؤولية وتقديره ذلاته. -

للطالب يمنو اال حساس دلهيم مبلكية الطالب لتعلمه ومنوه مع تزايد الاس تقالل اذلايت  -

دراك أأن معلية التقومي ليست منفصةل عن التعّل من هجة أأخرى.  من هجة، وا 

يتضمن التقومي اذلايت مشاركة الطلبة يف تديد املس توايت بفرض تطبيقها عىل أأعاملم  -

صدار أأحاكم تتعلق مبدى تقيقها لهذه املس توايت جنازاهتم وا   .وا 
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معلية التقومي اذلايت مع تقومي الأقران جتعل الطالب يبدؤون يف متثيل معايري الأداء  -

وحمأاكهتا ويطبقوّنا يف اجلهد والأعامل اليت يقومون هبا مس تقبال، فهو أأداة ووس يةل 

 للتأأمل والتعّل.

التدريب عىل تديد مس توى معل الطلبة عىل حنو حصيح ودقيق نسبيا مما مينحهم  -

 قف واملراجعة والتفكري املعمق مما تعلموه.فرص التو 

لهيا أأثناء معلية التعّل ليقدر  - يتطلب التقومي اذلايت مراجعة الأهداف والغاايت والعودة ا 

 الطالب مدى تقدمه ومنوه.

يرتتب عنه ختفيف العبء عىل املعّل، فالأساتذة اذلين يعطون اجملال لطالهبم للتقومي  -

ىل و   ضع الاختبارات وتصحيحها وتسجيل العالمات.اذلايت مل يعودوا حباجة ا 

 التقومي اذلايت يتالءم مع مبادئ التعّل املعريف البنايئ. -

 خيفض جوهراي توترات وقلق الاختبارات الاعتيادية. -

عىل ضوء ما س بق حيظى التقومي اذلايت أأمهية كبرية يف اجملال الرتبوي س امي يف ظل تعدد 

لهيا معليات ال  تقومي، وكذا يف ظل وجود العديد من املربرات اجلوانب اليت توجه ا 

فادة منه وتوظيفه . مفن 19خاصة يف ظل جاحئة كوفيد 12والأس باب اليت تس تدعي اال 

 13ممزياته:
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يساعد الفرد عىل اكتشاف أأخطائه فيعمل جاهدا عىل تصحيحها يف الوقت املناسب مما  -

ىل تعديل سلوكه وعدم اكتسابه لعادات خاطئة يصعب تغيري   ها فامي بعد. يؤدي ا 

تعود الطالب عىل تمل املسؤولية وتساعده عىل تسني جوانب ضعفه مما يودل شعورا  -

 ابلطمأأنينة والثقة ابلنفس.

 14:أأساليب التقومي اذلايتأأمه  -02

قامئة املراجعة والتقدير اذلايت: ويه أأداة ملساعدة الطلبة عىل تقيمي أأعاملم؛ حيث يقوم  -أأ 

شارة )حص( لتحديد  مدى تقق حماكت الأداء ومعايريه أأم ال. الطالب بوضع ا 

الاستباانت اذلاتية: وتسمى أأيضا الاس تفتاءات وفهيا حيدد الطالب درجة امتالكه   -ب

للعنارص أأو املكوانت ويه من أأكرث الأدوات ش يوعا مجلع البياانت يف ادلراسات 

 .اجلامعية والبحوث الأاكدميية

جراء الاختبارات اذلاتية: من خالل رجوع ال -ت  طالب والنظر يف اال جاابت المنوذجية.ا 

جاهزة موجودة عىل ش بكة  تالتقديرات اذلاتية: وفهيا يس تخدم الطالب أأدوا -ث

 ترنت هبدف تديد نقاط القوة دليه لتعزيزها.ا  الا

 الأس ئةل التأأملية: وفهيا يقدم الطلبة تأأمالت عىل ما يتعلمونه أأو ما مت تعلمه. -ج
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 :خامتة

ىل ادلور اذلي يؤديه التقومي الواقعي، وأأثره الفعال  من خالل ما س بق مت التوصل ا 

املس تجد؛ حيث مينح عدد من  19يف معلية التعلمي عن بعد، خاصة يف ظل جاحئة كوفيد

ىل زايدة أأثر توظيف التقومي الواقعي أأو  الأفاكر التطويرية املقرتحة اليت ميكن أأن تؤدي ا 

ية كلك مبا يتواكب مع الاجتاهات العاملية البديل يف املساعدة عىل تطوير املنظومة التعلمي 

 املعارصة. ومن بني هذه الأفاكر ما ييل:

رضورة نرش ثقافة التقومي الواقعي من خالل وسائل اال عالم لتعريف اكفة فئات  -01

 اجملمتع مباهيهتا وكيفية تطبيقها.

فتح اجملال لدلراسات الأاكدميية وتوفري لك املس تلزمات من أأجل التطبيق الفعيل  -02

 للتقومي الواقعي واقرتاح احللول املناس بة ملعوقات تطبيقه.

عطاء الطالب الفرصة والوقت الاكيف ملامرسة التقومي اذلايت. -03  ا 

وضع نظام التحفزي املادي واملعنوي دلى الأساتذة الس تخدام التقومي الواقعي  -04

نتاج أأدواته.  واال بداع يف ا 

من قبل اال دارات واجلهات اخملوةل  متابعة تنفيذ الأساتذة لأساليب التقومي الواقعي -05

 لها ذكل.
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 واقع التعلمي عن بعد ابجلامعات المينية ومتطلبات تطويره يف ظل تفّش الأوبئة

 المين-جامعة صنعاء                        خليل محمد اخلطيب  .د

 مقدمة:

ماكانت اجلامعات، و  قدرات املوارد تتعدد أأمناط التعلمي العايل حول العامل حبسب ا 

ومن الأمناط الشائعة منط التعلمي التقليدي، اذلي يعمتد عىل  ،والكوادر البرشية دلهيا

وسائل تعلميية تقليدية، اكلكتاب الورّق والقّل والس بورة واحملارضة، وأأمناط التعلمي احلديثة 

نرتنت، الناجتة عن التطور التقين، والتحول الرمقي، اليت تعمتد عىل التكنولوجيا واال  

والقاعات واملنصات الافرتاضية، ومهنا: التعلمي املفتوح، والتعلمي عن بعد، والتعلمي 

 لكرتوين، وغريه.اال  

ويف امجلهورية المينية، تعمتد اجلامعات عىل النظام التقليدي بصورة أأساس ية، أأما 

ذ ا  نظمة التعلميية الرمقية فال تزال يف همدهاالأ  ف القدرة ا من ضعن المين تعاين أأساس  ؛ا 

ىل  املؤسس ية لقطاع التعلمي العايل، فقد أأضافت جاحئة كوروان تدايت جديدة؛ تضاف ا 

مما زادته ضعفا، ولتشخيص الواقع ومعرفة مالمح التعلمي عن بعد  ؛التحدايت املوجودة

الكوروان، مت اال طالع عىل الأدبيات والتقارير ذات العالقة،  دلى اجلامعات المينية أأثناء

  اور املقال، اكل يت:وتددت حم

 هجود وزارة التعلمي العايل واجلامعات المينية يف جمال التعلمي عن بعد. -1
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 تدايت التعلمي عن بعد وانعاكسات كوروان عىل التعلمي العايل يف المين. -2

 وبئة.متطلبات تطوير نظام التعلمي عن بعد ملواهجة الكوارث والأ  -3

  واجلامعات يف جمال التعلمي عن بعداحملور الأول: هجود وزارة التعلمي العايل

ىل عام   ، وهو عام ميالد جامعيت صنعاء 1970تعود بداايت التعلمي العايل يف المين؛ ا 

ىل ) ( جامعة ولكية، مهنا: 63وعدن، وبعد مرور نصف قرن وصل عدد اجلامعات المينية، ا 

مجموع %( من 47( أأهلية، يوجد يف صنعاء وحدها ما يعادل )47( حكومية، و)16)

(. وعىل الرمغ من التطورات الكبرية اليت 4، 2020املؤسسات اجلامعية المينية)اخلطيب، 

ال أأن قدرته الاستيعابية ال تزال غري اكفية، ومل تمتكن  شهدها التعلمي اجلامعي يف المين، ا 

ال  2014اجلامعات احلكومية واخلاصة يف المين من استيعاب متخريج الثانوية العامة عام  ا 

 (. 67، 2015%( )امجلهورية المينية، 53س بة )بن 

حماوةل حبثية لتطوير أأنظمة التعلمي العايل، وتوظيف التقنية يف اجلوانب يف و 

التعلميية، فقد توفرت بعض اجلهود من الناحية القانونية، حيث قطعت وزارة التعلمي العايل 

ة وطنية للتعلمي سرتاتيجيا  والبحث العلمي ابلمين خطوات جيدة، وأأصدرت أأول خطة 

ىل "أأن أأمناط التعلمي احلديثة، اكلتعلمي الالكرتوين، 2010-2006العايل،  ، وأأشارت ا 

والتعلمي عن بعد، يه من الفرص املتاحة للوزارة، وملؤسسات التعلمي العايل ابلمين، يف حال 

ة معمتدة وهناك مخسة أأنظم .(2006مت الاهامتم هبذا النوع من التعلمي" )امجلهورية المينية، 
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 ادلراس ية، نظام الس نة  ادلراس ية، نظام الفصول للتعلمي العايل يف المين، ويه: نظام

)وزارة التعلمي التجسري املفتوح، ونظام والتعلمي بعد عن التعلمي املعمتدة، نظام الساعات

 (.25 -24، 2014العايل، 

جارب العربية والعاملية، واعمتدت الوزارة نظام التعلمي عن بعد، بناء عىل عدد من الت     

ماراتية، ومهنا: جامعة القدس املفتوحة، واجلامعة العربية املفتوحة، والتجربة السودانية، واال  

واملالزيية، والهندية، والأمريكية، والأوربية، وغريها، وصدر 

م، ويسمى: )نظام الضوابط العامة للتعلمي املفتوح والتعلمي 2007لس نة170القرارالوزاريرمق

 التخصصات يف فقط،ويُمنع اال نسانية التخصصات عىل النظام هذا بعد(، ويقترص عن

نشاء مركز 2010لوزارة )امجلهورية المينية،  ا قبل من اليُسمح هبا اليت التطبيقية (. كام مت ا 

( لس نة 174تقنية معلومات التعلمي العايل، مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء رمق )

، عددا من التوصيات، واكن 2011متر احلوار الوطين عام م، وتضمنت خمرجات مؤ 2007

من أأبرزها: اعامتد التعلمي اال لكرتوين يف مجيع مراحل التعلمي، وتوظيف تقنية املعلومات 

 بُعد،وبرامج عن والتعلمي املفتوح اكلتعلمي، التعلمي من جديدة أأمناط واالتصاالت، وتقدمي

 (.19 -18، 2014، التعلمي املس متر" )وزارة التعلمي العايل

ومن الناحية التنفيذية؛ جنحت جامعة صنعاء يف تأأسيس أأول وحدة للتعلمي عن بعد 

ىل  2008، هبدف استيعاب أأوالد املغرتبني المينيني يف اخلارج، ويف 1997عام  تولت ا 
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مركز مس تقل، يسمى "مركز التعلمي عن بعد"، مث تبعهتا جامعة العلوم والتكنولوجيا يف عام 

ندلس، العلوم احلديثة، س بأأ، امللكة لهيام اجلامعات التالية: )عدن، املس تقبل، الأ ت، م1999

 (.  2020أأروى، حرضموت( )الشامري، 

مت  2016أأوقفت الوزارة هذا النظام مؤقتا، هبدف املراجعة والتقيمي، ويف  2013ويف     

يقافه بشلك قاطع، لوجود بعض اخملالفات القانونية، حيث مت توقيف  من  186كرث من أأ ا 

ماكتب التنس يق للتعلمي املفتوح والتعلمي عن بعد التابعة للجامعات الأهلية، يف ادلاخل 

ثرها أأصدر جملس الاعامتد الأاكدميي وضامن اجلودة معايري التعلمي عن بعد  واخلارج، وعىل ا 

 . 2017عام 

وخاصة بعد زايدة  ا لأمهية ادلمج التكنولويج يف التعلمي العايلويف هذا الس ياق، ونظر  

خماطر الأوبئة يف املنطقة العربية، تاول وزارة التعلمي العايل تطوير نظاهما التعلميي وفقا 

عدة ندوات ومؤمترات  اذلي عقدتاد اجلامعات العربية مؤخرا، اللضوابط اليت أأصدرها 

مي عن بعد، التعل علمية حول التقنية الرمقية يف التعلمي العايل، وأأصدر دليل معايري جودة

يضا عقد الاتاد ابلتعاون مع الش بكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات أأ ويف هذا الشأأن 

( ندوة نقاش ية ُمتخصصة مبُشاركة خُنبة من القيادات اجلامعية Arelen -رلني أأ اجلامعية )

 يف تكنولوجيا املعلومات ومنصات الواقع الافرتايض يف الوطن العريب بعنوان: الاستامثر

ذا  مشارك 500نرتنت مبشاركة أأكرث من وأأنظمة التحمك عرب اال   ن الواقع اذلي فرضتُه ؛ ا 



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  42  

 اجاحئة كوروان عىل اجلامعات يف الوطن العريب وعىل قطاع التعلمي بشلكٍّ عام، غري كثري  

ا عىل اجلامعات أأن ا وأأصبح لزام  ا جديد  من املفاهمي حنو التعلمي التقليدي، وفرض واقع  

لكرتوين أأو الافرتايض والتحضري ملرحةل رمبا التغيري ابالجتاه حنو التعّل اال  س تجيب لهذا ت 

تس متر فرته أأطول، ويأأيت هذا التحول والاس تعداد للمرحةل املُقبةل ابلزتامن مع بدء 

  التحوالت اليت يشهدها القطاع التعلميي باكفة مس توايته يف ادلول املُتقدمة، نتيجة للثورة

لكرتوين( والتعّل التعّل عن بُعد )اال    لرمقية( اليت يربز فهيا التحول حنوالصناعية الرابعة )ا

مما يتطلب رضورة اس تخدام الوسائل  .(1، 2020الهجني بشلك واّض )سالمة، 

التكنولوجية وتزويد اجلامعات ابلأدوات التقنية والأساليب احلديثة يف التعلمي اجلامعي، 

تباعه ا من قبل مؤسسات التعلمي العايل ابلمين لتحقيق وفامي ييل بعض اخلطوات الواجب ا 

 يت:هذه الغاية، وتمتثل يف ال  

يالء قطاع التعلمي العايل أأمهية ابلغة وتوفري ادلمع الاكيف للوزارة وللجامعات. -  ا 

 حمو الأمية التكنولوجية وتمنية الثقافة العلمية التقنية واقتناع القيادة العليا. -

 تنظميية والعمليات اال دارية والتعلميية.تديث الترشيعات والهيألك ال  -

 توفري البنية التحتية والتجهزيات التقنية والرمقية. -

 التدريب املس متر واس تقطاب الكفاءات العلمية التقنية. -

 لكرتونية.الانتقال الشامل والتدرجيي يف ادلمج التكنولويج واال دارة اال   -
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 دوليا.تعزيز الرشاكة والتعاون التكنولويج حمليا وعربيا و  -

 احملور الثاين: تدايت التعلمي عن بعد وانعاكسات كوروان عىل التعلمي العايل

تعد التجربة المينية يف جمال التعلمي عن بعد ضعيفة وقارصة، ومل يكتب لها الاس مترارية 

ىل وجود عدد من التحدايت، ميكن  والنجاح ابلشلك املطلوب، ويعود السبب يف ذكل ا 

جيازها   يت: ال  يف ا 

كشفت دراسة  وقدياب الرؤية املس تقبلية دلى السلطة وضعف الوعي اجملمتعي، غ  -1

عدم وضوح لنتيجة  ؛(، عن قةل الاهامتم من قبل ادلوةل هبذا النظام2009)الرممية، 

الرؤاي، ووجود نظرة سلبية لنظام التعلمي عن بعد من قبل املسؤولني عن الس ياسة 

ىل ضعف الاهامتم ابال دارة  التعلميية، واجلامعات، واجملمتع احمليل نفسه، ابال ضافة ا 

مناط اال دارية التقليدية يه لكرتونية دلى القيادات اجلامعية، حيث ال تزال الأ اال  

 حوال.السائدة دلى اجلامعات المينية يف أأغلب الأ 

ذ  ؛عدم الثبات يف الس ياسات واخلطط املتبعة -2 سهمت الرصاعات والاضطراابت أأ ا 

المين، يف عدم ثبات الس ياسات، واخلطط املرسومة لرتس يخ املتالحقة اليت شهدهتا 

نظام التعلمي عن بعد يف اجلامعات واللكيات المينية، وتعد هذه املشلكة من أأكرب 

املشالكت، حيث يمت نسف ما س بق من هجود، والعودة من نقطة الصفر، مما يتسبب 

هدار الطاقات، وعدم الاس تفادة مما س بق.  يف ا 
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ساس ية وضعف نظم املعلومات: كشفت دراسات لك من: ة الأ ضعف البىن التقني -3

(، عن 2016(، و)ادلعيس، 2014(، )سامل، 2011(، و)قعشوش، 2008)معزب، 

عدم وجود بنية أأساس ية اكفية ملس تحداثت تكنولوجيا التعلمي ابجلامعات المينية، 

تعلميية وضعف املعرفة هبا، وقةل املتخصصني، وضعف املوازانت، واقتصار الوسائل ال 

دارية ابجلامعات، وقصور يف عىل املطبوعات، وضعف نظم املعلومات واالتصاالت اال  

 دارية.االتصاالت اال  

ذ ا  دارية والتقنية يف جمال التعلمي عن بعدضعف الربامج التدريبية واخلدمات اال   -4 ن ؛ا 

%(، ونس بة من 70يل يف اجلامعات المينية )خذوا دورات يف احلاسب ال  أأ نس بة من 

خذوا دورات يف همارات أأ %(، ونس بة من 17ا دورات يف التعّل اال لكرتوين )خذو أأ 

(، مما يعين ضعف القدرات واملهارات 2011%(، )املطري، 38التعّل اال لكرتوين )

مية التكنولوجية، كام تفتقر داريني، وش يوع نوع من الأ التقنية دلى الأساتذة واال  

 ىل الاكدر البرشي املساند.ا  اجلامعات 

غفال املعايري ادلولية، وعىل الرمغ من وجود ضوابط وقواعد بشأأن ا  جلودة و ضعف ا -5

ال أأن نس بة الزتام اجلامعات هبا تبدو ضعيفة، كام  التعلمي عن بعد، صادرة عن الوزارة ا 

 ال توجد رقابة فاعةل لتتبع هذا النظام.
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الربجميات، غياب الرشاكة مع قطاع االتصاالت واجملمتع، ومع رشاكت الأنظمة الرمقية، و  -6

نرتنت، وال يس تفاد مهنا يف تطوير البنية التقنية ابجلامعات، وكذا يف تسني خدمات اال  

 لكرتوين. عداد احملتوى التعلميي اال  ا  و 

وبصورة عامة؛ يواجه قطاع التعلمي العايل مجةل من التحدايت ادلاخلية واخلارجية،  

ال أأن انتشار الأوبئة العاملية، ومهنا فريوس كوروان سهم يف تفامق أأ اجلديد، قد  19كوفيد  ا 

ال أأّنا قد تس ببت يف  ىل المين يف وقت متأأخر، ا  الوضع، وعىل الرمغ من وصول اجلاحئة ا 

اثر وانعاكسات كثرية، ميكن أ  عهنا  تمضاعفة التحدايت دلى قطاع التعلمي العايل، نتج

 يت: اس تخالص أأبرزها عىل النحو ال  

ىل تشتت اجلهو  - د احلكومية، وتوجيه املوازانت احمللية لصاحل ادلفاع أأدى تنازع السلطة ا 

نسانية، مما نتج عنه تدهور غاثة اال  من، واملعوانت ادلولية حنو الصحة والطوارئ واال  والأ 

ضعاف القدرة املؤسس ية ا  داء، والانتاجية، و اخلدمة التعلميية، واخنفاض مس توى الأ 

ىل ا  داراي وتقنيا وبرشاي(، ا  )ماليا و  لقطاع التعلمي العايل واملؤسسات اجلامعية المينية:

 جانب ضعفها قبل اجلاحئة أأصال.

اكدمييات، واملراكز البحثية، تعليق ادلراسة يف اجلامعات، واللكيات، واملعاهد، والأ  -

 وانتشار اخلوف والقلق دلى العاملني والطلبة يف اجلامعات.
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القطاع اخلاص، ابال ضافة  و منأأ تعرث املرشوعات التعلميية املموةل من الهيئات ادلولية  -

ىل تعذر تسديد الرسوم ادلراس ية للعام  ىل ا  ، من قبل الطلبة، مما أأدى 2020 /2019ا 

 جعز اجلامعات عن تغطية نفقاهتا التشغيلية.

ما عن طريق الهجرة أأو بسبب  - فقدت املؤسسات اجلامعية عددا من كوادرها املؤهةل، ا 

 نعاكسات احلروب.وبئة مثل كوروان، وانقطاع املرتبات، واالأ 

وملواهجة تداعيات أأزمة كوروان عىل اجلامعات المينية، ومن ابب احلفاظ عىل  

، 2020( لس نة 37اس مترارية التعلمي العايل، فقد أأصدرت الوزارة القرار الوزاري رمق )

، والرتتيب 2020 /2019بشأأن اس تئناف ادلراسة، وعقد الاختبارات للعام ادلرايس 

آ ، وفقا للمرشوع املقر من جملس الوزراء و 2021 /2020ادم للعام اجلامعي الق ليته أ

جراءاته التنفيذية، وكذا العمل ابال جراءات الاحرتازية والوسائل املناس بة للوقاية من ا  و 

جراءات املعلن عهنا من قبل اللجنة العليا (، ومتابعة اال  COVID -19وابء كوروان )

 (.2020وزارة التعلمي العايل، وبئة، ووزارة الصحة العامة. )ملاكحفة الأ 

تضمن القرار موافقة الوزارة عىل اختيار اجلامعات واللكيات بتطبيق النظام التعلميي  

 Learning Management(، LMSلكرتونية )اذلي سيمت اس تخدامه ال دارة العملية اال  

System والتواصل مع الطالب، وحثت اجلامعات عىل نرش ثقافته بني أأعضاء هيئة ،

 تدريس والطالب. ال 
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 احملور الثالث: متطلبات تطوير نظام التعلمي عن بعد ملواهجة الكوارث والأوبئة.

ىل أأن  قبل اس تعراض متطلبات تطوير التعلمي عن بعد يف المين، ينبغي اال شارة ا 

اجلامعات المينية تقع تت مظةل اتاد اجلامعات العربية، اذلي سعى بدوره يف ال ونة 

ىل الرتكزي عىل مساعدة اجلامعات العربية الأخرية، وفقا  لرئيس الاتاد معرو سالمة "ا 

الأعضاء ملواهجة الظروف الطارئة اليت فرضهتا جاحئة فريوس كوروان عىل العامل، اليت 

تس ببت يف تعطيل ادلراسة التقليدية للطلبة يف اجلامعات العربية وغريها من اجلامعات 

ىل التعّل عن بعد اس تعاضة عن ادلولية، مما أأجلا املؤسسات التعل  ميية العربية وادلولية ا 

 (.2، 2020التعلمي التقليدي اذلي حالت دونه الأزمة الصحة العاملية)احلنيطي، 

وتأأسيسا عىل ما تقدم؛ فقد وضع اتاد اجلامعات العربية دليال معليا جلودة التعلمي  

لقاء الضوء عىل معايري اجلودة والنو  ىل ا  عية يف اعامتد برامج التعلمي عن عن بعد، وهيدف ا 

بعد ذات املس توى املمتزي يف حماوةل لتبين أأفضل املامرسات اليت تطبق يف بعض ادلول 

طار مرشوع عريب موحد ملعايري توكيد  ىل ا  الرائدة يف جماالت التعّل عن بعد وصوال ا 

رشاداي خم الالنوعية واجلودة يف مؤسسات التعلمي العايل العربية، ويعد دلي ترصا الس تعامل  ا 

 (.4، 2020تكنولوجيا التعّل عن بعد خاصة يف وقت الأزمات)احلنيطي، 

ا عدد اليونسكو منظمة ونظرا لزايدة خماطر الرصاعات والأوبئة عىل التعلمي، قدمت 

التقنية، والتعلمي عن بعد،  عاملاثرها، ابس تأ  التوصيات ملواهجة أأزمة كوروان، وختفيف  من
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غالق فرتة ط من التعلمي، خاللجناح هذا المن ولضامن  املؤسسات التعلميية،وانقطاع ا 

  -4، 2020هبا، ينبغي مراعاة عدد من اجلوانب، أأبرزها كام ورد يف )ادلهشان،  ادلراسة

 ( ما يأأيت: 5

 ذكل. متطلبات وتوافر بعد عن التعلمي لتقدمي اجلاهزية من التأأكد .1

دماج من التأأكد .2  بعد. عن التعلمي برامج يف التعلمية العملية أأطراف لك ا 

 بعد. عن التعلمي أأثناء وأأمهنا البياانت خصوصية حامية ضامن .3

 والاجامتعية. النفس ية املشالكت ملعاجلة حلول وجود من التأأكد .4

 بعد. عن تعلمي جمال منربا اختياره سيمت اذلي الربانمج عىل االتفاق .5

 بعد. عن التعلمي أأدواتعامل اس ت بشأأن الالزم التدريب توفري .6

 الطالب. تعّلّ  معلية ورصد بعد عن للتعّلّ  قواعد عىل االتفاق .7

 بعد. عن التعّلّ  جلسات مدة عىل االتفاق .8

 الاجامتعي. التواصل لش باكت منخال التواصل وتعزيز مجموعات تشكيل .9

اثر أ  تاول اجلامعات المينية تطوير أأنظمهتا التعلميية، والتغلب عىل ، وتأأسيسا عىل ما تقدم 

لكرتوين، والتعلمي عن بعد، ولكن نظمة التعلمي احلديثة، اكلتعلمي اال  أأ خالل كوروان، من 
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تظل هناك تدايت كبرية أأماهما، تتلخص يف غياب املوازنة العامة لوزارة التعلمي العايل، 

وانقطاع املرتبات، وضعف البنية التحتية يف اجلوانب التقنية، وقةل اخلربات، وعدم وجود 

نرتنت، وعدم دوات التكنولوجية، وضعف خدمة اال  لتعامل مع الأ ل  نيعداد مس بقا  تدريب و 

رايف، واملناطق النائية، وانقطاع الكهرابء، تغطيهتا خملتلف احملافظات، وخاصة يف الأ 

ىل ش يوع الأ  مية التكنولوجية، ونقص الثقافة العلمية التقنية دلى الكثري من الهيئة ابال ضافة ا 

مع منط تعلميي جديد، مل يعهدوه يف مرحةل التعلمي العام. التدريس ية، وصعوبة تعامل الطلبة 

 (. 2020)عبد الرزاق، 

ال أأنه وعىل الرمغ من الظروف والتحدايت الصعبة اليت تعيشها المين، مبا فهيا   ا 

اجلامعات المينية، مفن الرضورة مباكن تقدمي مجةل من التوصيات واملقرتحات، قد تفيد صناع 

ميية، والقيادات اجلامعية، واجملمتع، يف تطوير نظام التعلمي عن بعد، القرار والس ياسات التعل 

ساس يا وفاعال دلى اجلامعات المينية، ملواهجة اخملاطر والأوبئة، حارضا أأ واعامتده نظاما 

 ومس تقبال، ومن تكل التوصيات واملقرتحات، ما يأأيت:  

طار املرشوع - العريب املوحد تت مظةل  مواكبة التطورات اجلارية يف التعلمي عن بعد يف ا 

اتاد اجلامعات العربية والالزتام مبعايري توكيد النوعية واجلودة يف مؤسسات التعلمي العايل 

 .2020العربية الصادرة عن الاتاد يف أأغسطس 
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خطة مخس ية يشرتك يف التدرج يف معلية التحول الرمقي يف التعلمي اجلامعي يف ضوء  -

 رشف علهيا وزارة التعلمي العايل.، وت اكفةين عدادها املس تفيدا  

وفقا للمعايري  هاوتطوير مراجعة الس ياسات والضوابط احمللية لنظام التعلمي عن بعد  -

 طة جملس الاعامتد الأاكدميي وضامن اجلودة.االعربية وادلولية بوس

عادة هندسة الهيألك والعمليات اال   -  لكرتونية.دارة اال  دارية واتباع أأساليب اال  ا 

لتحول الرمقي وهتيئة اجلامعات والطلبة واجملمتع للتعامل مع التعلمي عن بعد نرش ثقافة ا -

 وبئة.زمات والأ رضورة وقت الأ ابعتباره 

 تعزيز القدرة املؤسس ية للجامعات المينية بصورة عامة، والبنية التقنية بوجه خاص. -

 ب.الاهامتم ابلعنرص البرشي ال دارة التعلمي عن بعد، من خالل اال عداد والتدري -

 لكرتونية واملكتبات الرمقية ونظم املعلومات.الاهامتم ابملواقع واملنصات اال   -

حامية مؤسسات التعلمي العايل، واحلفاظ عىل العقول الأاكدميية من الهجرة، وتوفري  -

 متطلباهتم، وحقوقهم املادية واملعنوية.

 وليا.الاس تفادة من اخلربات وتعزيز التعاون مع املؤسسات املامثةل عربيا ود -

تمنية املسؤولية الاجامتعية دلى القطاع اخلاص ورشاكت التقنية والأنظمة الرمقية  -

 نرتنت ملساندة اجلامعات عىل التحول الرمقي.واالتصاالت ومزودي خدمة اال  
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 اخلالصة: 

يعد نظام التعلمي عن بعد أأحد الأنظمة التعلميية املعمتدة مضن قانون التعلمي العايل  

نية، وصدر بشأأنه قرار وزاري لتحديد الضوابط والقواعد املنظمة للتعلمي ابمجلهورية المي 

، وجنحت بعض اجلامعات يف تأأسيس مراكز خاصة 2007املفتوح والتعلمي عن بعد س نة 

ابلتعلمي عن بعد، ومن هذه اجلامعات: )صنعاء، العلوم والتكنولوجيا، العلوم احلديثة، 

ت وزارة التعلمي العايل عددا من الرتاخيص س بأأ، املس تقبل، حرضموت، وغريها(، ومنح

 .2016وحّت  -1997لبعض اجلامعات منذ 

يتسم نظام التعلمي عن بعد يف اجلامعات المينية ابلضعف والقصور، نتيجة لضعف القدرة  

ىل غياب الثقافة العلمية  ضافة ا  داراي وماليا وفنيا وتقنيا وبرشاي(، ا  املؤسس ية للجامعات )ا 

ساتذة والعاملني والطلبة عىل حد سواء، كام ال تزال اال دارة اجلامعية المينية التقنية دلى الأ 

 متارس الأساليب اال دارية التقليدية يف معظم شؤوّنا الأاكدميية واال دارية.

يقاف نظام التعلمي عن بعد يف المين مطلع   بشلك ّنايئ، حيث تبني وجود  2016مت ا 

غالق ماكتب عدد من اخملالفات واملامرسات اخلاطئة  من قبل مراكز التعلمي عن بعد، ومت ا 

التنس يق والقبول لهذا النظام من التعلمي يف عدد من اجلامعات يف ادلاخل واخلارج، وال 

عداد هذه الورقة.  يزال غري مسموح به حّت ا 

ىل استشعار أأمهية   لكرتوين نظمة التعلمي الرمقي، ومهنا التعلمي اال  أأ أأدت جاحئة كوروان ا 

أأنظمة تعلميية بديةل أأو مساندة للتعلمي ابعتبارها  عن بعد والتعلمي املفتوح، والتعلمي
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احلضوري، حيث انترش القلق واخلوف دلى اجملمتع الميين بسبب تفّش الأوبئة، 

ىل اجلامعات يف ظل عودة وتفّش الأوبئة،  توأأصبح هناك حاةل اضطراب من العودة ا 

ال أأن السلطة الرمسية  ىل اليوم ابعامتد التعلمي عن بعد نظام المين مل تسمحيف ا  ، وال بديال اا 

يزال التعلمي اجلامعي يعمتد عىل التعلمي احلضوري، يف حني تسعى الوزارة جاهدة ال جياد 

التعلمي اال لكرتوين وادلمج  عاملاحللول واملعاجلات الالزمة ملواهجة خماطر الأوبئة ابس ت

ال أأن هنا ك عددا من الصعوابت والتحدايت اليت قد التكنولويج يف التعلمي اجلامعي، ا 

تول دون تقيق هذه الأنظمة بفعالية وكفاءة عالية يف الوقت الراهن، ويف ظل الظروف 

 الصعبة اليت تعيشها المين بصورة عامة.
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 الصعوابت والتحدايت اليت تواجه التعلمي عن بعد يف ادلول النامية

 ليبيا-عبد الفتاح عبد الرحمي جربيل محمد املسامري                   جامعة بنغازيد.

 :مقدمة

يلعبه  امه راكئز احلياة الاجامتعية العرصية يف اجملمتعات ملأأ من  اعترب التعلمي واحد  ي          

هو املصدر اذلي يزود اجملمتع  فالنظام التعلميي ،من دور فعال يف تطور اجملمتعات ورقهيا

ومن هذا املنطلق حظي تطور  ،اتابخلربات والكوادر يف خمتلف اجملاالت والتخصص

ساليب والطرق احلديثة مر اذلي ترتب عنه مجموعة من الأ لأ ا ،هامتم كبرينظمة التعلميية ابالأ 

برز هذه النظم احلديثة يف الوقت احلايل أأ ومن  ،يف جمال الوسائل التعلميية وطرق التدريس

ىل يصال املعرفة ا  املوارد التعلميية املفتوحة اليت تعترب خطوة فعاةل يف  كرب قدر ممكن من أأ ا 

ن يكونوا متواجدين بشلك أأ ودون  ،ىل تواجدمه يف نفس املاكنا  فراد دون احلاجة الأ 

شاعة ا  من  اكبري   االعمل هبذا النظام اذلي حيقق قدر   أأ وابلفعل بد ،مبارش يف العملية التعلميية

ن هذه أأ ال ا  ،عامرمه ومؤهالهتم العلمية ومعدالهتاأأ برصف النظر عن  ،فرادالتعلمي مجليع الأ 

ن تكون أأ من خاللها  س تطيعسرتاتيجيات ونظم معل ت ا  ىل ا  تتاج  املوارد التعلميية املفتوحة

ىل صعوبة توفر متطلبات التعلمي املفتوح يف بعض ا  ابال ضافة  ،جيابيةا  فعاةل وذات نتاجئ 

س تعانة هبذه املوارد مر اذلي جعل معلية الاالأ  ،البدلان نتيجة تواضع البىن التحتية لها

اليت حالت دون تقيق  قتصاديةوالادارية والفنية يصطدم جبمةل من املشألك واملعوقات اال  
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خذت ادلول النامية تفكر يف اخلروج من دائرة التخلف أأ وحني  ،هداف املنشودةالأ 

 ،لقى بظالهل عىل ش ّت نوايح احلياة الاجامتعية فهياأأ الاجامتعي والاقتصادي اذلي 

ال البدء يف ا  ا من خيار ماهمأأ ومل يكن  ،ميةورشعت يف معليات  نرش العّل والقضاء عىل الأ 

جيايب يكون مبثابة انطالقة حنو مس تقبل ا  حداث تغيري ا  رمس خطط تمنوية تعمل عىل 

وضاع ىل تسني الأ ا  وابلفعل رشعت يف تطبيق برامج التمنية الاجامتعية الهادفة  ،فضلأأ 

سايس عىل رفع مس توى التعلمي أأ من خالل العمل بشلك  ،املعيش ية والاجامتعية والثقافية

ّنا دخلت يف منعطف الفشل يف أأ غري  ،تطويره بتيسري التعلمي وجعهل بشلك متاح للجميعو 

حّت يتس ىن لها متابعة  ،ىل معظمهاا  اليت تطمح للوصول  ،هداف املرغوبةتقيق مجمل الأ 

اصطدمت جبدار من قد فربامج التعلمي املفتوح يف هذه ادلول  ،املراحل اليت تلهيا تباعا

حالهما يف التطور الاجامتعي والاقتصادي املنشود  أأ اليت بددت  ،قات والتحدايتياملع 

فهذا النوع من التعلميينطوي عىل مجموعة من الربامج والوسائل والتقنيات اليت تتطلب 

فهيي تشرتط يف  ،مثلهلية لضامن جناهحا ابلشلك الأ تظافر لك اجلهود احلكومية والأ 

عداد ىل اال  ا  كام تتاج  ،جل تقيقهاأأ ة من ميان هبا وبأأهدافها اليت وضعخططها رضورة اال  

ىل العوامل الثقافية ومنط القمي السائدة يف اجملمتعات ا  ضافة ،ا  اجليد ومراعاة املوارد املتاحة

ليت تتجسد يف ا ونظرا لتكل املعوقات،اليت تشلك عامال جوهراي يف دمع قبول هذا التعلمي

مية وسوء التعامل مع الس ياسات ر الأ مشألك االتصاالت وقةل املوارد الاقتصادية وانتشا

ىل الرتكيبة الاجامتعية املعقدة اليت تناهض التغيري ا  ضافة ،ا  غلب  اجملاالتأأ التمنوية يف 
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عىل لرتكز هذه الورقة البحثية  جاءت ،وتمتسك ابلمنط التقليدي للتعلمي لتكل اجملمتعات

 ،19فريوس كوفيد  الصعوابت والتحدايت اليت تواجه التعلمي عن بعد يف ظل انتشار

برز النقاط املتعلقة بلك نوع من تكل الصعوابت اليت تواجه العمل بأأسلوب أأ واس تعراض 

لتعلمي اخلاصة اباملعوقات واملشألك  مهية املوضوع يف كونأأ وتمتثل  ،املوارد التعلميية املفتوحة

مر الأ  ملطلوبابملس توى ا تالعملية التعلميية يف هذه اجملمتعاعدم جناح سامهت يف  املفتوح

وزايدة معاانة املتعلمني نتيجة الصعوابت  ،اذلي جنم عنه ازدايد حاةل التخبط الرتبوي

لقت بظاللها عىل أأ و املقررات ادلراس ية وغريها من املشألك اليت أأ املتعلقة ابقتناء الكتب 

 والبد من اختاذ اكفة التدابري العلمية للتغلب علهيا. ،العملية التعلميية

تسليط الضوء عىل تفصيل ،و اةل ال عطاء فكرة عن مشألك التعلمي عن بعدهتدف املق

مه التحدايت اليت تواجه العمل بنظام أأ كذكل تديد  ،تكل املشألك والصعوابت وتليلها

وتسليط الضوء عىل املعوقات الاجامتعية الاقتصادية والثقافية  ،املوارد التعلميية عن بعد

 تكل املعوقات بأ اثرىل التعريف ا  ابال ضافة  ،ادلول الناميةاليت تعرتض التعلمي املفتوح يف 

ىل وحماوةل التوصل  ،لتجاوزها ّنا ادلفع بعجةل التطور التعلميي أأ بعض املقرتحات اليت من شا 

 بأأفضل صورة ممكنة.

 مفهوم التعلمي عن بعد:
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تعددت حماوالت الباحثني يف واخلرباء لتحديد مفهوم التعلمي املفتوح وس بل تطبيقه 

كرب قدر أأ ىل ا  يف وصول التعلمي  هودور ،شاعة العّل واملعرفةا  مهية يف أأ هل من  ايف اجملمتعات مل

 يت:ال  عىل النحو ومن هذا املنطلق سوف نقوم بعرض هذه احملاوالت  ،من الناس يف العامل

 ّنا:أأ تعرف ب

ا صدارها  ويمت  مشرتاك اعام عبارة عن مواد تدريس وتعلمي وحبث متوفرة للجميع ملاك

اون مع والتع هاوتعديل تسمح بتوزيع هذه املوارد  ،رخصة ملكية فكرية معينة عاملابس ت

 .(1)هاعامل خرين ال عادة اس تال  

 ّنا:أأ كام عرفهتا منظمة اليونسكو ب

ها يف عامل نرتنت للمربيني والطلبة الس ت عىل ش بكة اال  املواد الرمقية املتوفرة جماان  

 (.2)لعلمي العايلالبحث اغراض أأ ىل ا  ضافة ،ا  العملية التعلميية

ىل خلق عدد من ا  ن املوارد التعلميية املفتوحة نظام تعلميي هيدف أأ يتضح مما س بق 

فراد اجملمتع دون الرشوط املقررة يف نظام التعلمي الرمسي خاصة تكل أأ مام أأ الفرص يف التعلمي 

ىل ذلكل فالتعلمي املفتوح يسعى  ؛املتعلقة ابلسن واملؤهالت الرتبوية املعرفة وجعلها نرش ا 

 ساليب وتقنيات مفتوحة ومتاحة للجميع.أأ ل عاممشاعة للجميع ابس ت

 الصعوابت اليت تواجه املوارد التعلميية بنظام التعلمي عن بعد:
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 دارية: الصعوابت اال  

ساس ية الالزمة تمتثل يف مجموعة املشالكت املتشابكة يف معلية توفري البىن الأ 

متعددة اللهجات  ،طراف بدلان وقارات مرتامية الأ لتوصيل هذه املوارد التعلمية يف

 تحسن املس متر يف جمال التمنيةال وابلرمغ من ، داينالثقافات ومتعددة الأ  ةواللغات متباين

ىل زالت هذه املناطق تعاين من مشألك يف ش باكت االتصال والتنقل من ماكن ما لكن  ا 

 ،داريةية ادلامعة لربامج التمنية اال  ماكنيات الاقتصادية والاجامتع ىل نقص اال  ا  ضافة ،ا  خرأ  

وتواضع الثقافة احمللية وكرثة احلروب واملشألك الس ياس ية لكها تشلك عبئا كبريا عىل 

 يت:جيازها يف ال  ا  وميكن  ،داري والفيناجلانب اال  

نه تعلمي مفتوح ومتاح أأ مشالكت تتعلق بشلك مبارش برشوط القبول عىل الرمغ من  -1

جملمتعات تضع قامئة من الرشوط القريبة جدا من التعلمي املنظم الرمسي ن بعض اأأ ال ،ا  للجميع

 مما يصعب معليات القبول.

عدم ربط مراكز اجلامعات بفروعها من خالل ش باكت اتصال رصينة وذات جودة  -2

 عالية مما يرتتب عليه صعوبة االتصال يف الوقت املناسب.

هذا النوع من التعلمي خاصة فامي  مشالكت االتصال ويه متثل معضةل كربى تواجه -3

 خرى.أأ حيان أأ يتعلق ببطيء وصول املعلومات ونقصها يف 
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قل التاكليف أأ ىل الطلبة يف الوقت املناسب وبا  يصال املواد العلمية ا  صعوبة احلصول و  -4

 املالية خاصة يف حاالت الربامج املسموعة واملرئية.

يف التعريف  اتعلميية مما يشلك قصور  عالانت ال عاليم يف معليات اال  ضعف اخلطاب اال   -5

 ماكنيات املادية.ابملراكز التعلميية وبراجمها وينتج هذا القصور من قةل اال  

جراء ا  ثناء ادلراسة وخالل معلية أأ صعوبة تقيمي سري العملية التعلميية وضبطها  -6

 الامتحاانت يف خمتلف املراحل ادلراس ية.

يطية لعملية التعلمي املفتوح خاصة فامي يتعلق كامل ادلورة التخط ا  عدم المتكن من  -7

ىل االوسائل التعلميية بدون حاةل التقومي ابلنس بة  عاملابس ت  .(3)و الوس يةل التعلميية.أأ لطالب ا 

دارهتا دارية تتعلق هبيلكة معلية التعلمي املفتوح ا  وفق ما مت عرضه من صعوابت  وا 

ىل ج نظمة التعلميية حيتاسلوب من الأ ن هذا الأ أأ يتبني  دراسة متعمقة وختطيط دقيق قادر ا 

سس هذا النوع من أأ ماكنيات املتاحة وس بل تطبيق عىل خلق نوع من التوازن بني اال  

سرتاتيجيات علمية تد من مشألك االتصاالت وادلعاية ا  ىل الاعامتد عىل ا  ضافة ، ا  التعلمي

 ال.داري مع املتعلمني واملتخصصني يف هذا اجملعالن وضعف التنس يق اال  واال  
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 الصعوابت الفنية:

الكتاب التعلميي املصمم ملثل هذا النوع من التعلمي اذلي ينتج من حداثة التجربة  -ا

 ساليب الرمسية.ساليب تربوية ختتلف عن الأ أأ  عاملابس ت

اكدميي ذو اخلربة الكبرية يف هذا اجملال فالعديد من املرشفني تنقصهم اخلربة رشاف الأ اال   -ب

 سلوب احلديث.مل مع هذا الأ عاتالاكفية يف ال 

يصال املادة العلمية ا  يف  عملو املريئ املس تأأ ذاعي املسموع ارتفاع تلكفة البث اال   -ج

 يف العرض. عمةلرشطة املس تللطالب وارتفاع سعر الأ 

 ؛نرتنت يف اجملمتعات النامية بشلك خاصصعوبة اقتناء احلواسيب وضعف ش باكت اال   -د

 عىل ذوي ادلخل احملدود.الس امي لصعوبة غاية ايف مرا أأ مما جيعل منه 

ساليب التعلمي املفتوح من خلق بيئة تعلميية مالمئة لبعض املقررات أأ عدم قدرة عدد من  -ه

 ادلراس ية بسبب ظروف الطالب الاقتصادية.

ش باكت  عاملسايس عىل توفري التاكليف املالية الس تأأ تش تيت تركزي الطالب بشلك  -و

 كرب من الاهامتم ابلتعلمي نفسه.أأ نرتنت واالتصال بشلك اال  

من الفراغ  امما يودل نوع ؛عامر املتعلمنيأأ كون بعض املواد التعلميية غري متالمئ مع يقد  -ر

 .(4)املتعّل وحمتوى املواد ادلراس يةالفكري بني 
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من املشألك  ان املوارد التعلميية املفتوحة تعاين كثري  أأ عىل ما س بق يتضح لنا  وبناء  

مه تكل املشألك صعوابت أأ ومن  ،هدافهاأأ تؤثر عىل مس تواها وجناح  ،الفين عىل الصعيد

بشلك  وانهتاهئا يصال الكتب ونظم التسجيل وتديد الوعاء الزمين لبدء العملية ادلراس يةا  

 يليب حاجات املتعلمني.

 الصعوابت املتعلقة ابلوسائل التعلميية:

ساس أأ املدرس ية الالزمة اليت تشلك دوات كتبات والأ امل ماكنيات وعدم توفر قةل اال   -1

 مه احتياجات املتعلمني.أأ  ، فضال عن عدم توفرمعلية التعلمي

مر اذلي جيعل الأ  ،لكرتونية جمهزة بشلك جيدا  عدم توفر قاعات حمارضات ومكتبات  -2

 ىل حد سواء.للطالب واملعلمني ع مهنا غري حمفزة

ذملية التعلميية املفتوحةيف الع  عاملهاصعوبة توفر املعامل اجملهزة واس ت -3 ال ميكن تدريس  ؛ا 

 بعض املواد دون املعامل ادلراس ية.

ندرة املواد التعلميية واملصادر املطبوعة وعدم وصولها يف وقهتا احملدد من اترخي بدء 

 ادلراسة يف خمتلف املراحل ادلراس ية.

مي وتوس يع طالع العلحدوث قصور يف معليات الا ن مثبعد الطالب عن املكتبات ومب -4

 املدارك عن طريق املوسوعات العامة واملتخصصة.
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نقص متطلبات البحوث ومشاريع التخرج اكملراجع العلمية والقواميس واملعامج اللغوية  -5

 واخلرائط الفنية.

ادلورايت واجملالت العلمية والنرشات والتقارير الرمسية  عاملقةل فرص الطالب يف اس ت -6

 تفادة من اخلربات السابقة.اليت تتيح لم فرص الاس  

نشطة الرتبوية والرايضية للطالب مما جيعل وقةل الأ  ،عدم وجود برامج ترفهيية واحضة -7

 .(5)العملية التعلميية ممةل

استنادا عىل هذا العرض للصعوابت املتعلقة ابلوسائل التعلميية يتبني لنا ضعف 

خاصة فامي يتعلق ابلوسائل التعلميية التخطيط قبل الرشوع يف تطبيق نظام التعلمي املفتوح 

لهيا عدد من ا  اليت يفتقر  ،يف عدد من املقررات ادلراس ية عاملهااملتاحة اليت يتطلب اس ت

 الطالب وحّت املعلمني.

 الصعوابت الاقتصادية:

يف تواضع اخلدمات  اساس يأأ  اضعف البنية التحتية لبعض اجملمتعات اليت تشلك عائق -ا

 لمتعلمني.التعلميية املقدمة ل 

معلية تأأسيس املراكز التعلميية املتخصصة يف املوارد املفتوحة تشلك عبئا كبريا  -ب

 توفريها. نماكنيات مادية قد تعجز السلطات عا  وتتطلب 
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تدهور الظروف الاجامتعية واملعيش ية واخنفاض مس توى دخل الفرد مما جيعل العديد  -ت

 لمي املفتوح.فراد غري قادرين عىل تمل نفقات التعمن الأ 

هجزة اليت قد دوات والأ طبيعة معلية التعلمي املفتوح تتطلب اقتناء املتعلمني بعض الأ  -ج

 موال مما جيعلهم يعدلون عن البدء يف ادلراسة.من الأ  اتلكفهم كثري  

قةل عدد املدرسني يف جمال التعلمي املفتوح وعدم اخنراطهم يف براجمهم لشح مردوده  -د

 نه خارج نفقات ادلوةل.أأ افزه املالية خاصة و املادي وتواضع حو 

مما جيعل معلية المتويل  ؛ارتباط بعض مؤسسات التعلمي املفتوح بأأهجزة ادلوةل الرمسية -ه

نفاق عىل براجمها يشء صعب وملكف خاصة يف ظل الظروف الاقتصادية احلالية اليت واال  

 .(6)زمات الاقتصادية يف معظم ادلوليشهدها العامل وتفامق الأ 

نستنج مما س بق صعوبة التعلمي هبذا الطريقة من دون وجود دمع ولو جبزء بس يط 

من احلكومة فهذه املوارد التعلميية املفتوحة تتطلب نفقات مالية ال يس تطيع املتعلمني 

 هجزة متطورة وحواسيب ومعامل وغريها.أأ وتمتثل يف  ،تلبيهتا

 اكدميية:الصعوابت الأ 

وبة الاس مترار يف معلية تزويد احملتاجني ابملوارد التعلميية وتعين صع، الاس مترارية -1

 املفتوحة من هجة املزودين وكذكل من هجة املتلقي واملس تفيد من هذه املوارد.
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ن يكتب املواد العلمية أأ ضامن اجلودة يف حمتوى املواد التعلميية فميكن لأي خشص  -2

 .هاوينرش املفتوحة 

وساط الرتبوية مفوضوع من املشألك بني الأ  الق كثري  حقوق التأأليف والنرش اليت خت -3

ىل جعل تلكفة املوارد فوق ا  وقد يؤدي احرتاهما  ،حقوق امللكية الفكرية تشلك تداي كبريا

 وقد جيعل املؤلفني حيجمون عن نرش مواردمه خوفا من ضياع حقوقهم. ،طاقة املس هتكل

نظمة تعلميية خمتلفة أأ د التعلميية املفتوحة بني معلية تبادل املوار  اتحة وقابلية التبادل يفاال   -4

ختفف من الاختالف بيهنا كن جتاوزها ابعامتد معايري قياس ية مفتوحة ت مياشاكليا  يطرح 

 ظمة التعلميية الرمسية.الأنوبني 

ول من قبل نتاج املوارد التعلميية املفتوحة يف املقام الأ ا  الهمينة الثقافية والعوملة حيث يمت  -5

ات التعلميية التابعة للأنظمة الاقتصادية الصناعية العاملية مما يزيد خماطر املؤسس

 الاس تالب الثقايف وخاطر العوملة.

المتويل حيث يتطلب مرشوع املوارد التعلميية املفتوحة موارد مالية مرتفعة ال ميكن  -6

ويتوفر دلهيا لك  ،ام ادلول واملنظامت ادلولية اليت تعىن ابلثقافة والتعلميهس ال اب  ا  توفريها 

 ماكنيات الالزمة.اال  
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ّنا ا  قابلية الوصول فاملوارد التعلميية املفتوحة همام اكنت قميهتا الفكرية والعلمية وجودهتا ف -7

س تفادة مهنا لهيا بسهوةل والاا  ن مل يس تطع املس تفيد الوصول ا  من قميهتا  اسوف تفقد كثري  

 .(7)جيايبا  بشلك فعال و 

عىل التعلمي  عامتدالااكدميية تشلك ثغرة كبرية يف معلية وابت الأ عن الصأأ يتبني 

وتوفر رشوط  ،املفتوح عىل الصعيد العلمي والفكري وكيفية اعامتد الطرق الرتبوية وتقيميها

رشاف الرتبوي الزالت مهبمة يف ظل تلقي ن قضااي اال  أأ كام  ،عتياديالااملناخ التعلميي 

 وقات غري منتظمة.أأ  املتعّل املعلومات من مصادر خمتلفة ويف

 الصعوابت التكنولوجية:

مما جيعل العملية التعلميية غري  ؛ي وقتيف أأ لكرتونية خلطر الاخرتاق تعرض املواقع اال   -أأ 

 منة بشلك اتم وعدم الثقة مبا تعرضه من مواد علمية.أ  

عداد املعلمني حول كيفية التعامل مع وسائل ا  احلاجة لبذل اجلهد والوقت يف تدريب و  -ب

 لتعلمي املفتوح.ا

دخال وسائل التعلمي املفتوح ا  رفض العديد من املعلمني وقادة امليادين التعلميية لعملية  -ج

 .هتاوجودىل جماالهتم لعدم الثقة يف حفوى العملية التعلميية ا  بشلك عام واال لكرتونية مهنا 
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لكرتوين  اال  قةل الوعي الاكمل من قبل اجملمتعات النامية بشلك خاص حول طرق التعلمي -د

 .هومبادئاملفتوح 

التعلمي املفتوح باكفة  عاملعدم القدرة عىل تغطية التلكفة املالية الالزمة للبدء يف اس ت -د

 نواعه يف اجملمتعات النامية بصفة خاصة.أأ 

لغاء نظم التعلمي التقليدية بشلك اتم واستبداهل بشلك مبارش بأأنظمة تعلميية ا  صعوبة  -ه

 جديدة.

وخاصة يف املناطق  وحلها، اكز التعلميية املتخصصة يف صيانة مشألك التقنيةقةل املر  -و

 البعيدة والريفية.

 هوتنظميلكرتوين املفتوح دارة التعلمي اال  ا  حصاب اخلربة يف جمال أأ قةل املتخصصني و  -ز

 وضعف نظم االتصاالت يف بعض اجملمتعات.

لعمل التعلميي املفتوح سرتاتيجيات اا  عداد برانمج متاكمل ودقيق للك خطط و ا   -ح

دماج التكنولوجيا بشلك فعال يف العملية التعلميية دون ا  هجزة املتطورة و طة الأ ابوس

 .(8)املساس بقمية املقررات ادلراس ية

شاكليات التكنولوجية يتضح  ن أأ ن التقنية احلديثة البد أأ من العرض السابق لال 

فتوح فامي يتعلق بقدرة املتعلمني يف تأأخذ بعني الاعتبار قبل الرشوع يف برامج التعلمي امل 
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و انعداهما يف بعض املناطق أأ و بسبب تواضعها أأ احلصول علهيا بسبب تلكفهتا املالية املرتفعة 

 يف مس توى اخلدمات العامة. االبعيدة والريفية اليت تعاين حش

 املراجع:

 .127.ص2.ط2012.سامعيل. تطوير التعلمي. اجملموعة العربية للنرش.القاهرةا  منار محمد  -1

دارية احلديثة. جامعة ساليب اال  الأ  عاملسعاد عبيد الشمري. بعض مشالكت التعلمي املفتوح ومواهجهتا ابس ت -2

 .22.ص2013.بهنا

 .  59.صمحد حامد منصور. تكنولوجيا التعلمي. جمةل دراسات. دار الوفاء للنرش. املنصورةأأ  -3

 .313.ص2.ط2002تعلمي. الرشوق للنرش. عامن.ىل الرتبية وال ا  عبدهللا الرشدان. املدخل  -4

 .147. ص2009.ردنرحبي عليان. مصادر التعّل. اليازوري للنرش والتوزيع. عامن. الأ  -5

. دارية والاقتصادية يف جمال التعلمي املفتوح. منشورات جامعة السودانسامعيل. بعض املعوقات اال  ا  زيك ميك  -6

 .15,10.ص2004

امعة اكدميي يف التعلمي العايل.جمةل لكية ال داب.جحدايت اليت تواجه نظام اجلودة والاعامتد الأ نرص ادلين محمد. الت -7

 .33.ص2005(.14طرابلس.عدد) ،الفاحت

 .34,33املرجع السابق. صنرص ادلين محمد. -8
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التعلمي اال لكرتوين يف اجلامعات العراقية ا شاكليات  

العراق -جامعة بغداد                                      رؤى رشيف عبدهللاد.   

 :مقدمة

 ،نتشار البيئة الرمقيةاشهد العراق خالل جاحئة كوروان حقائق جديدة الس امي مع 

وبفعل التطور التقين الهائل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال الّسيع يف قطاع التعلمي 

جل تقيق الفاعلية أأ صبح هناكل رضورة حمتية من ، أأ اجلامعي بشلك عام يف العراق

من خالل  أأفرادهكرب للتطوير اجملمتع وتقيق التمنية املس تدامة للك أأ املنشود بشلك  والتأأثري

التطورات املس مترة يف جماالت التقنيات التكنولوجية والأساليب احلديثة يف التعّل  مواكبة

 ومعرفة الثقافة وخاصة بعد ظروف جاحئة كوروان.

يشهدها القطاع التعلمي ال ن  الرمقية اليتاملمتثةل يف التطبيقات  لقد غريت البيئة الرمقية

الكثري من املفاهمي اال دارية والتعلميية، فنجد أأن معظم املؤسسات التعلميية املتقدمة تقنيا 

دخال هذه التقنية يف معظم الأنرتنتأأصبحت تعمتد اعامتدا أأساس يا يف معلها عىل نظم  ، وا 

 1.اتاملؤسسات التعلميية للجامع

 :البيئة الرمقية

قبال طالب التعلمي اجلامعي عىل مواقع ا ويف ظل التقدم الّسيع يف جمال التواصل و

ش باكت التواصل الاجامتعي أأصبحت اجلامعات تتعامل مع جيل من الطالب الرمقيني 
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يتعاملون مع هذه الش باكت بشلك كبري يف العملية التعلميية ودمع مشاركة الطالب يف 

بداع والقيادة بكفاءة وتطوير هماراهتم الأساس ية مثل التعاون والا ،تعلمييةالعملية ال 

 مه أأصبحوا واملتعلمنيولقد جتمع املتعلمني مع معلمهيم اذلين أأصبحوا ميّسين  ،تكنولوجية

لتوظيف هذا التقنية يف التعّل  واملصنفني واملعلقني التعلميي احملتوى منتجي من أأمه

 2.ابجلامعات

نشاء حساب خاص ا  أأاتحت للاكدر  جيدة تعلميية بيئة ابعتبارها تالش باك وهذه

لكرتوينعن طريق نظام اجامتعي  ومن مث ربطه ،هبا مع طلبة أ خرين دلهيم الاهامتمات  ا 

ّنا تعملنفسها،   الطالب بني االتصال من جيدة نوعية ابعتبارها التعلمي تسني عىل فا 

 املناجه يف  دجمها من البدمن مث  و سالتدري هيئة عضو بني و البعض وبيهنم وبعضهم

 3.ادلراس ية

وخاصة ادلول  ،بدأأت اجلامعات واملؤسسات التعلميية فيعدد من دول العامل

نرتنت يف خدمة التعلمي، وساعد منو  ،املتقدمة تدرك اال ماكنيات الكبرية وغري احملدودة لال 

ية التعلميية سواء فامي يتعلق تغيري املفهوم التقليدي للعمل  االتصاالت وثورة املعلومات عىل

بتعريف الفصل ادلرايس، أأو طرق التدريس أأو طبيعة العالقة بني الأس تاذ والطالب أأو 

خلحمتوايت املقررات   .ادلراس ية. ا 
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جعةل التعلمي يف العراق ومعظم دول العامل ما سببه  يقافال  وتسبب فريوس كوروان 

ا ويف وقت تواجه فيه  اال لكرتوينبزايدة التعلمي  ا مزتايد  هذه املؤسسات التعلميية ضغط 

ا الس ت الفصول الافرتاضية  عامللتغيري الوسائل التعلميية التقليدية، بعدما أأصبح الأمر ميّس 

نه ال بديل أأمام أأ عن الفصول التقليدية،وفق ا لوهجة نظر وزارة التعلمي العراقية ترى  بديال

ىل ىهذه اجلامعات سو  اجلديد، لتخرجي كوادر برشية مؤهةل  هذا العامل الرمقي ادلخول ا 

 يف تلقي املعلومات.  اال لكرتوينالتعلمي  اعامتد

ولك ذكل مضن فضاءات أأو بيئة  ،الطلبة عرب اللقاء والتحاور امجلاعية هؤالءيتفاعل 

 الرسائل( منتدايت النقاش مثال متكن الطلبة من تلقي تركيبةافرتاضية مرئية )الصورة 

Google class room كتطبيقات  اال لكرتونيةام تتيح وسائل ك ،ليةبادبتفاعلية وت  هاوأأرسال 

ماكنيةFree Conference Callو ZoomCloud Meetingو  اس تقبال التغذية  ا 

املوجود عىل تكل  والأراكنبفعل حزي التعليقات عىل املقاالت  ؛املرتدة من قراهئا وطلبهتا

من تقيمي  الأساتذةية نسقية متكن فهيي تعد حبق معلية اتصال  اال لكرتونيةالتطبيقات 

جيابيامنتجاهتم التعلميية عن طريق الردود اليت تصلهم من القراء ومن ذكل تصنع منه متلقيا   ا 

 للمضامني العلمية. 

يل جنب لتقدمي وعرض مقررات جديدة يف  اواس تحداهث ويعمل فيه الطلبة جنب ا ا 

" والنرش امللمتيدايابلوسائط املتعددة " ، ومن بيهنا مقررات متعلقةاال لكرتوينجمال التعلمي 
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والتصممي عيل الويب، وكذكل تزايد ادلعوة ال دماج اال نرتنت مضن املواد ادلراس ية الأخرى 

ا حنو تعديل ممارسات تدريس  ىيف عامل التعلمي، ومن انحية أأخر  ن هناك توهج ا جديد  فا 

الطلبة همارة اس تخالص  ن مثة حاجة ماسة لتعلميأأ ، ابعتبار الأساتذةاجلامعي من قبل 

 4.املعاين من البياانت واملعلومات اليت تتدفق بكثافة

وهو ما يعين رضورة ، يف ظل التطور التكنولويج املتسارع وهناك توجه جديد 

تعلمي  التحول من الشلك التقليدي يف تعلمي فنون التعلمي، اذلي يقوم عيل الرتكزي عىل

 " والنرش والتصممي عىلامللمتيدايلوسائط املتعددة "الكتابة، ومن بيهنا مقررات متعلقة اب

راس ية الأخرى يف عامل الويب، وكذكل تزايد ادلعوة ال دماج اال نرتنت مضن املواد ادل

ن مثة حاجة ماسة لتعلمي طلبة همارة أأ  التدريس ابعتبارحنو تعديل ممارسات اجلامعات 

 5.التطبيقات الرمقية عاملاس ت

 :در التعلمييالطلبة والاك اال شاكليات

  واال شاكليات يواجه التعلمي العايل يف وقتنا احلارض يف العراق العديد من التحدايت

ىلابلنظر  املتغريات الّسيعة واملتالحقة اليت لها انعاكساهتا الواحضة عىل العملية التعلميية  ا 

صالحوخاصة ما يتعلق مبجال  رة البنية التحتية للتعلمي العايل وتطوره يف ظل الثو  ا 

املعلوماتية والتقنية اليت أأحضت مسة ابرزة من سامت عرصان احلارض بعد انتشار جاحئة 

مما يتطلب الاهامتم والرتكزي عىل العنرص البرشي)الاكدر التدرييس  ؛فريوس كوروان
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والطالبة( وتطويرمه وفق تكل التحدايت والتطورات ابعتبارهام العنرص الأكرث فاعلية 

 ئل واملتغريات بكفاءة عالية يف احلارض واملس تقبل.للتعامل مع تكل الوسا

ا ولعل التطورات اليت يشهدها العراق اليوم يف جمال التعلمي اال لكرتوين فرضت واقع  

امجليع عن تأأهيل  أأماما عىل املؤسسات التعلميية وأأصبحت هذه املؤسسات مسؤوةل جديد  

لية التعامل مع مس تجدات الطلبة ورفع كفاءهتم وخترجي طلبة قادرين عىل تمل مسؤو

 تقدم الطالب ومنوه.يف  ال سهامالتكنولوجيا وا

ا يتطلب مجموعة من اجلوانب التقنية من هذه جديد   أأسلوابكام يعد التعلمي عن بعد 

 اجلوانب:

 أأي مدى اس تعداد اجلامعات  عملجانب الاس تعداد التنفيذي اذلي خيتص ابملس ت

 التعلمي عن بعد. عاملواللكيات لالس ت

 التطبيقات احلديثة ث تعمتد حبي اجلامعات والطلبة بأأساتذةويتعلق  انب النفيساجل

 عدادال   أأعدادهاعىل الثورة املؤهةل يف علوم احلاسب ال يل ونظم املعلومات اليت جيب 

ىلالسلمي من حيث التعلمي والتدريب املس متر للوصول   6.التحول املطلوب من الطلبة ا 
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ىلظل جاحئة كوروان  وهتدف املؤسسات التعلميية يف توظيف التطبيقات الرمقية  ا 

عن طريقة التعلمي التقليدية تعلمي الطلبة وتزويدمه ابملعلومات واخلربات  واملواقع بديال

 عرصي.  بأأسلوب عدادمها  و الرضورية 

 للمؤسسة التعلميية اال داريةالبنية التحتية التكنولوجية واملنظومة  ا شاكليات:أأوال

من خالل  ،التحتية للوسائل الرمقية والنظم اال دارية هممة معقد جداتعد توفري البنية 

دارينيتقنني ،مثل يقومون بعدد من املهام همل جيع اجلامعات  أأساتذةكتاب وزارة التعلمي   ا 

ىل افضال عن كون البعض يفتقر ، للربامج التعلميية ومصممني يف  ميكنوال ملوهبة الرمقية ا 

ن الاكدر التدرييس يقوم بعدد من لأ  ؛اال لكرتوينالتعلمي هذه احلاةل تقيق الفائدة من 

يف  -سواء جبهود فردية أأو جامعية-كام بدأأ عدد من  الأساتذة  ،تقنيةال و  اال دارية الأعامل

تصممي مواقع خاصة هبم عيل اال نرتنت الس تعراض واسرتجاع حمتوايت املقررات ادلراس ية 

نرتنتوابت امجليع  وروابطهاوتلكيفاهتا ومراجعها  وقد دفعت  ،يرتقب ال اثر التعلميية لال 

ىلهذه النتاجئ ابملعاهد  عادة التفكري يف طرق تدريسها ومناجهها والتقنيات  واللكيات ا  ا 

 .7يف معاملها لتوصيل هذه املعارف والعلوم للطلبة عمةلاملس ت

ة فتقر كثري من املؤسسات التعلميية العراقيي أأما عىل املس توى التكنولويج املتقدم 

ىل  اتخرب ذوو عدم توفري خمتربات وقاعات اكفية و ،ومن ذكل البنية التحتية التكنولوجية ا 

تقدمي  أأو،يف حال حدوهثا الأخطاءالنظام التعلميي ومراقبة  أأعدادفنية يساعدون يف 
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من  ،خالل الامتحاانت عىل حد سواء اال لكرتوينوالطلبة الصف  للأساتذةاملساعدة 

علوم ب ةمن اخملتربات خاص قليال اعدد الا  لعراقية فال جند فهيا خالل الاطالع لللكيات ا

ىلوتفتقر القاعات  ،احلاسوب والتقنيات احلديثة يضاف  ،احلواسيب املتقدمة للعمل أأهجزة ا 

ىل  غلب اجلامعات العراقية. أأ عند  نرتنتاال  عدم توفر وضعف  الأمرهذا  ا 

امتدها بشلك كبري عىل للمؤسسة التعلميية هو اع اال داريوفامي خيص اجلانب 

ىلومل تصل  ،اال دارةالتقليدية يف  الأساليب  عامل% من اس ت40نس بة بس يطة قد تكون  ا 

هو افتقار البىن التحتية التقنية اليت  الأمروالسبب يف هذا  ،احلديثة اال لكرتونيةالتقنيات 

قق مهنا وطرق التحها،واس تقبال  داريةاال  ات والتعلاميت التوجهي لارسا  ميكن من خاللها 

 واعامتدها يف اخملاطبات الرمسية للمؤسسة التعلميية.

ىل ويفتقر العراق   اال دارةهذا اجلانب التقين لعدم الاهامتم وعدم توفر الثقافة ا 

والسبب اعامتد الطرق  ،عىل نطاق حمدود لبعض املؤسسات العراقية الا   اال لكرتونية

 الورّق. اال رسالعمتد ت  يتالتقليدية ال

 الاكدر التدرييس  لياتا شاكاثنيا: 

بعض الكوادر التدريس ية يف اجلامعات العراقية يواهجون مشألك يف التعامل مع 

جند و  ؛صبحوا متفاعلني مع هذه التطبيقاتأأ و تعلموا  خرونأ  فامي  ،اال لكرتونيةالتطبيقات 
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التعلمي  اال شاكلياتمه أأ يعد من  الأمروهذا  ،عىل التعامل معهم ةلم قدر  من ليس

ىل اابلنس بة  ويناال لكرت   لاكدر التدرييس.ا 

نَّ ظهور مواقع التواصل الاجامتعي نقل التعلمي  ىلا  أ فاق جديدة وأأعطى فرصا غرَي  ا 

يقاف احتاكر صناعة الرساةل  ،والتفاعل مع الطلبة صغاءواال  مس بوقة لالتصال  وأأسهم يف ا 

ىلالتعلميية؛ لينقلها  جمال التنظمي وكذكل توفر اخلربة والتسهيالت يف  ،مدى أأوسع ا 

وعززت املؤسسات ، غري هذا الأمر املعادةل القدمية للمؤسسات التعلمي التقليدية ،واالتصال

التعلمي التقليدية من وجودها يف ش باكت التواصل الاجامتعي بعد أأْن فتحت لها حساابت 

 8.اال لكرتونيةعىل املواقع 

ن الش باكت الاجامتعية أأداة تعلميي ،ومن مث ّميكن القول   ،ا همام للمعلوماتومورد   ،ة هممةا 

ذا مت  يف غرفة الصف الس امي يف التعلمي  تعاملهاس  ا للأساتذةكام ميكن  ،بفاعلية عاملهااس تا 

ختتلف عن أأساليب  ،من أأجل تسني التواصل ودمج الطلبة يف أأنشطة فعاةل ،اجلامعي

 التدريس التقليدية.

 املهنج ادلرايس ا شاكلياتاثلثا: 

تدرييس عىل املفردات الوزارية الصادرة من قبل وزارة التعلمي العايل ال  املهنجيعمتد 

 يصالال   واللوحةيه الورقة  الأس تاذاملعامةل املعمتدة من قبل  وأأساليب،للمؤسسة التعلميية

نه  اال لكرتوينن تدثنا عن نظام التعلمي ا  ف ،املعلومة يعمتد عىل املهنج التفاعيل املعمتد عىل فا 
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ىلوحيتاج  ،الوسائط املتعددة()الصورة والصوت و  تدريس من قبل الاكدر  أأسلوب ا 

 9.اال لكرتوينيف جمال التعامل مع التعلمي  احلاصل عىل تدريب اكفٍّ 

ىلالباحثة  توصلت  عاملهاس تا أأمام وتقف التدريس ية لهئيةا تواهجها صعوابت وجود ا 

ىل العراقية اجلامعات % من80 أأشار التعلميية حيث العملية الرمقية يفللتطبيقات   عدم ا 

 .بشلك اكفٍّ  العلمية املادةوتوضيح عامل اس ت يف الاكفية املهارة توفر

 تقفة كثري  معوقات هناك نأأ  من خالل البياانت اليت حصلت علهيا الباحثة يتضح

 الهيئة عضاءلأ  التدريب التقنيات بسبب ضعف بعض التدريسني لتكل اس تعامل أأمام

 توفر وعدم ،املتطور العلمي اجلانب هبذا التعلميية املؤسسات اهامتم وعدم التدريس ية

 اكفة اجملاالت يف بعد عن والتعلمي اال لكرتوين ابلتعلمي املتطور اخلاصة واخملتربات الأهجزة

 العلمية. والتخصصات

 الطلبة  ا شاكليات رابعا:

 .رضاتتسبب بتغيب العديد من الطلبة للمحا نرتنتاال  ضعف ش بكة  (1

 .اال لكرتونيةللمحارضات بة الطل  الكثري منجتاهل  (2

ىللبعض الطلبة وافتقارمه  اال لكرتونيةضعف املامرسة  (3  التعامل مع التطبيقات اذلكية. ا 
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ذن دون توفري ما ذكر  اال لكرتوينرة التعلمي العايل النجاح ابلتعلمي ازال تس تطيع و  ا 

بتقنيات املواقع  وجتهزي اكدر مّل ،خللق بيئة افرتاضية للطلبة وللمؤسسات التعلمية؛ أأعاله

 والعمل هبا.  اال لكرتونية
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 تّدايت التعلمي يف زمن الكوروان:

ا ىل رحابة املشاراكت  اتالانقطاعمن ضيق   

 اجلزائر -1وهران  جامعة                                   قامس كرمية          .ب

 مقدمة .1

- 2020وبداية  2019س نة  ّنايةالعامل مع ظهرت يف ّحية اليت شلّكت الظروف الص 

صابة يف مدينة ووهان وسط الصني عقبة مانعة ملواصةل النشاطات -بعد ظهور أأّول ا 

الثّقافية والس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية، فبعد انتقال العدوى وانتشار املرض يف 

عن  2020مارس  11العاملية بتارخي مجيع أأصقاع العامل تقريبا، أأعلنت منّظمة الّصحة 

 اعامليّ  وصنّفته وابء   _19covid19اصطلح عىل تسميته كوفيد  فريوس كوروان أأو ما

pandemic، غالق مطاراهتا وتعليق رحالهتا وكذا جتميد و ىل ا  سارعت احلكومات ا 

تشار هذا نشاطاهتا الاقتصادية وتوقيف ممارساهتا الثقافية، ومن بني اجملاالت اليت تأأثّرت ابن 

ذ ُشلّت حركته وأأوصدت أأبواب املدارس واجلامعات،  ؛الفريوس، قطاع الرتبية والتّعلمي ا 

خملّفة تأأّخرا يف تقدمي الربانمج التعلميي الس نوي وتراجعا يف املس توى التحصييل للطلبة 

وكذا تأأجيال لالمتحاانت الفصلية ومناقشات الرسائل والأطروحات، ومعال ابال جراءات 

ة والتدابري الاحرتازية أ ثرت الوزارات الوصية اخلوض يف غامر العملية التعلميية عن الوقائي

بُعد، عرب تعليق ادلراسة يف املؤّسسات التعلميية، ورمس خّطة طارئة للحّد من تفّش 
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وتفعيل روابط لتقدمي  ،فريوس كوروان واحتوائه، جتّسدت يف اس تحداث أأرضيات وطنية

 التالميذ والطلبة اجلامعيني. صاحلل ؛ادلمع والتّكوين عن بعد

عادة النظر يف املنظومة الرتبوية التّقليدية لبدلان العامل والعمل عىل تطوير  ولعّل ما عّزز ا 

س ياس هتا التّعلميية، هو ادلور الرايدي واحملوري اذلي يلعبه التّعلمي يف ش ّت منايح حياة 

للفريوس، ومواهجة  واسعالانتشار الالأمم، ابعتباره عصهبا ورشايّنا الرئييس، ففي خضّم 

لكرتونية اخليار انعاكساته عىل اجملال التعلميي، أأصبحت املنّصات الرمقية والتطبيقات اال  

ىل أأفق اال   سرتاتيجي الأمثل اذلي ال بديل عنه للخروج من نفق الانقطاعات عن ادلراسة ا 

نّصات الافرتاضية بديال املشاراكت العلمية والتبادالت املعرفية. فهل ميكن أأن تصبح امل 

جرائيا للأس تاذ يف زمن معومل خنر فيه الوابء جسد الأمم، وشارفت فيه الكتب عىل  ا 

ىل أأّي مدى ميكن لدلروس الرمقية أأن ُتقّق الأهداف املتوّخاة مهنا يف ظّل  الامضحالل؟ وا 

السبيل  ما يواهجه التعلمي عن بُعد من تّدايت وعقبات؟ ومبا أأّن التّعلمي عن بُعد هو

الوحيد لصحوة العامل من كبوته التّعلميية يف ظل الأزمة الصّحية، مفا مدى تأأثريه عىل اثلوث 

 العملية التعلميية )املعّّل واملتعّّل واحملتوى التّعلميي(؟

 تداعيات التّعلمي عن بُعد يف زمن الكوروان:. 2

ّن التّعلمي عن بعد هو نظام تعلميي ظهر منذ ما ينيف عن قرنني جنلرتا، اكن ا   يف ا 

م لها احملتوى التّعلميي عن  متاحا لفئة معّينة ال تس تطيع الالتحاق ابملؤسسات التعلميية، يٌقدَّ
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اّل أأّن الثورة التقنية والزمخ التكنولويج اذلي شهده العامل غرّي من صيغته،  طريق الربيد، ا 

تق التّعلمي واملعّّل مسؤولية فصار يُقّدم بتقنيات حديثة ولتداعيات خمتلفة، مّما أألقى عىل عا

أأكرب يف اختيار ما يالمئ التغرّيات احلياتية والطموحات الفردية واملس تحداثت التكنولوجية 

ذ هو تعلمي "يقوم عىل أأساس فلسفة تؤكّد حق الأفراد يف  ؛لضامن اجلودة والاس مترارية ا 

ىل الفرص التعلميية املتاحة مّما جيعهل مفتوحا مجليع الف  ئات غري مقيّد بوقت أأو فئة الوصول ا 

من املتعلّمني ومس توى أأو نوع معنّي من التعلمي، فهو يتناسب وطبيعة حاجات اجملمتع 

ذوأأفراده وطموحاته وتطّور همهنم،  ىل املتعّّل ا   ا  نّه يعمتد عىل نقل املعرفة واملهارات التّعلميية ا 

ىل داخل غر  واحلال أأّن  1فة الصف".بوسائط تقنية متطّورة ومتنّوعة تُغيْن عن حضوره ا 

ىل الواهجة،  جاحئة فريوس كوروان املس تجّد شلّكت وازعا قواّي ال عادة هذا النظام التّعلميي ا 

ليه لك ادلول اليت جرفها تيّار املتغرّيات الصّحية والتحّوالت التقنية.  فاكن أأن جلأأت ا 

لقاء لقد حظيت الأطوار التّعلميية بلك مس توايهتا بروابط لدلمع املدريس و  منّصات ال 

 -كرث من أأّي وقت مىضأأ - احملارضات وبرجمة امللتقيات العلمية، فأأصبح التّعلمي عند بّعد

رضورة اقتضهتا الظروف الّراهنة واس تحثهّتا الثورة التكنولوجية، وابت اس مترار جعةل 

علميية التدريس ومواكبة الربانمج التعلميي الس نوي مرهِتن ا مبدى جناح هذه اال سرتاتيجية التّ 

ىل مدى تقّيقها للأهداف املنشودة.  ومبدى تفاعل املتعلّمني واس تجابهتم لها، ابال ضافة ا 
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غراء التقنية .3  التّعلمي عن بُعد بني جاذبية التحصيل وا 

لكرتونية واحللقات التكوينية وامللتقيات ادلولية عرب املنّصات شلّكت ادلروس اال  

اتذة، حبيث اس تطاعت أأن خُترهجم من ضيق الافرتاضية متنفّسا للك من الطلبة والأس

ىل رحابة النشاط  أأزمة كوروان وما خلّفته من ضغوطات نفس ّية وضعف مردودية ا 

واملشاركة وتفعيل املدراكت العلمية، ومن بني املنّصات الافرتاضية اليت تبنّت تقدمي 

 jetsiوجاتيس ميتينغ  zoomنرتنيت: زوم ادلروس وتطبيقات احملاداثت عرب اال  

meeting  ومودلMoodle  ال أأّن هذه الاس تعاضة عن الطرق التّقليدية يف وغريمه. ا 

ذالتّعلمي يف ظّل هذه الأزمة الصّحية، اقتضت تغيريا يف املهام اليت يضطلع هبا الأساتذة مل  ؛ا 

ناّم جتاوز ذكلاوتلقيهن اورشهح ة ادلراس ّيةتعد هماهمم حمصورة يف تديد املادّ   ليغدو ، ا 

يف  ،واملعاجلني اال لكرتونني واخملّططني واملعّدين واملرشفني عىل العملية التعلمييةلتقنيني 

فادة من اجللسات التقليدية، حبيث ميكهنم حماوةل مهنم جلعل "جلساهتم عرب اال   نرتنت أأكرث ا 

تقدمي أأكرب قدر من احملتوى التّعلميي مع تعزيز التّفاعل والاس تجابة لردود الفعل يف الوقت 

ولعّل ُحّب فئة من الطلبة يف التعامل مع اللوحات  .2الافرتاضية"للجلسة  الفعيل

لكرتونية والهواتف اذلكية، والرغبة يف الانفتاح عىل التقنيات املعلوماتية شلّك دافعا قواّي اال  

ىل رفع مس تواها الرتفاع نس بة الاس تجابة للتعلمي اال   لكرتوين، عىل غرار فئة أأخرى تسعى ا 

قامة عالقات اجامتعية ثقافية وعقد رشأاكت تعلميية تتعدى حدود دائرهتا التحصييل عرب ا  
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اّل أأّن هاجس  اجلغرافية، مكشاركهتم يف ملتقيات دولية وتنظميهم لندوات فكرية افرتاضية. ا 

ماكنية فشل هذه اال سرتاتيجية التّعلميية نظرا ملا تواهجه من عقبات  التخّوف من ا 

اليت ال متتكل جتارب وخربات سابقة يف امليدان، جعل من  وتّدايت، تزداد حّدة يف ادلول

 رشاحئ جممتعية معّينة ومعنّية تتساءل عن السبيل ملواهجة هذه التحّدايت.

 تّدايت التعلمي عن بعد يف زمن الكوروان-4

مل تفّرق جاحئة كوروان بني دول متقّدمة وأأخرى متخلّفة، وال بني دول قويّة وأأخرى 

مجيعها ابختالف مس توايهتا التقنية وتباين درجات تطوراهتا ضعيفة، حيث سلكت 

التكنولوجية يف مواهجهتا لهذا العدّو البيولويج سبيل التّعلمي عن بُعد لكبح انتشار 

آلها  نقاذ س نة دراس ية مأ الفريوس يف الأوساط التعلميية ومواكبة الربانمج التّعلميي الس نوي وا 

يجية التّعلميية مطلبا ملّحا اس تحثّته الظروف الّصحية الشلل، فبيامن قد تكون هذه اال سرتات 

جيابية عىل اثلوث العملية التعلميية من مثل: ا  الراهنة، ورمغ ما لها من مزااي وانعاكسات 

كّْس حدود الزمن واملاكن وامتداد العملية التواصلّية وتوفري املادة العلمّية عىل طول الوقت 

ىل املؤّسس ات التعلميية، وكذا الانفتاح عىل ال خر ورأأب الصدع ّوتقليص عناء التنقّل ا 

ّّنا تواجه تّدايت  املعلومايت وسّد جفوة التقّدم املعريف وجتسري هّوة فرص التكوين، فا 

عديدة تراوحت بني تقنّية واجامتعّية، حالت دون تقيق الأهداف املنشودة، فعىل الرمغ 

ت رضورة ال مناص مهنا، وعىل الرمغ من من أأّن توظيف التقنّيات احلديثة يف التّعلمي اب
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طاراهتا الأاكدميّية لسري العملّية  اجملهودات اجلّبارة اليت تبذلها ادلول لتكوين كوادرها وا 

اّل أأن عدم جاهزيّة الطامق التعلميي للتأأقّل مع هذه  التّعلميّية وكّس راتبة التّعلمي التّقليدي، ا 

ىل مسأأةل اخلربة والتعّود، قد وضع  الربامج الرمقّية والتجهزيات التقنّية، اليت تُعزى يف غالهبا ا 

ّن تعّذر اتّصال الطلبة  لك الأطراف تت ضغط التقنية وهمينة الآةل. عالوة عىل ذكل، فا 

ىل مشألك تقنّية أأو انقطاع لتغطية اال   ّما ا  نرتنيت، أأو مبنّصات ادلروس الافرتاضية العائد ا 

ىل عدم امتالك نس بة كبرية مهنم له واتف ذكية أأو حواسيب يش تغلون علهيا ويتواصلون ا 

حصائيات  عربها، قد يُفقد العملية التعلميية عن بُعد غايهتا ومبتغاها، حبيث تشري أ خر ا 

فريقيا يتعّذر وصول اال  82،2الاتاد ادلويل لالتصاالت أأّن   ىل ٪ من الأرس يف ا  نرتنت ا 

مليون  706انهيك عن افتقار مليون طالب يف أأوراب ال ميكل حاسواب،  826بيوهتا، و

ىل اأأرسة   2لش بكة العنكبوتية.ا 

لقد كشف التعّّل عن بُعد عن هشاشة املنظومة التّعلميية خاّصة يف البدلان اليت تفتقر       

ىل معلّية تفاعلّية، كام  ىل بنية تتّية تقنّية كفيةل بتحويل العملية التّعلميية من معلية تلقينّية ا  ا 

قرارات العشوائية واملتذبذبة واملتعارضة املتّخذة من السلطات، اليت أأابن عن خطورة ال

من شأأّنا أأن تفامق الوضع وتزيده تعقيدا سواء عىل املس توى التّعلميي أأو الصحي أأو 

 الاقتصادي.
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وعليه، وجب عىل لك أأّمة أأن تنزتع س ياساهتا التعلميّية من مصمي نكباهتا وأأزماهتا، 

حدود املدينة الصينية واجتاحت العامل بأأرسه، لقنّت الشعوب  جفاحئة كوروان اليت اخرتقت

اّل يف ظروف مماثةل وعرب حمّطات مشاهبة جيادها ا  ذ  ؛دروسا واستساغت حقائق ال ميكن ا  ا 

اّل أأحد راكئزها اليت  هو حري بلك أأّمة أأن تُرتّب قطاعاهتا حسب أأولويهتا، مفا التّعلمي ا 

عادة النظر يف منظومته ابعتباره قطاع حيوّي تس تقمي وتتطّور ابس تقامته وتطّوره  وجب ا 

قطاعات كثرية وتندثر وتنضوي ابنداثره وانضوائه، أأي أأّّنم كأعضاء اجلسد الواحد ممتّمة 

لبعضها ال تقبل الانشطار، فليك تهنض الشعوب من كبوهتا، علهيا سّن س ياسات تعلميية 

نتا صالح املنظومة الرتبوية وكفيةل بتحسني اال  جيّة واملردوديّة العلمّية، وكذا العمل مقينة اب 

سرتاتيجية بعيدة الأمد، خاصة وأأنّنا همّددين مبوجة اثنية لفريوس كوروان أأو  عىل صياغة ا 

 لأزمة أأخرى قد ال ُتمد ُعقباها. 

 خامتة:-5

أأفىض التنايم املطرد لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت والانتشار الاكحس لفريوس 

خراج املعّّل واملتعّّل من ضيق كوروان عرب العامل سرتاتيجية التّعلمي عن بُعد هبدف ا  ىل تبين ا   ا 

ىل  الضغوطات النفس ّية اليت نتجت عن الانقطاع عن ادلراسة والالزتام ابحلجر املزنيل ا 

رحابة التفاعل والتبادل عرب ادلروس الرمقّية وامللتقيات الافرتاضّية. ذلا اس توجب عىل 

قطاع العمل عىل توظيف املس تحداثت التكنولوجية وترس يخ تقنية القامئني عىل هذا ال
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ن خارج املس تجّدات الصحيّة التّعلمي عن بُعد أأو ما اصطلح عليه ابلتعلمي اال   لكرتوين، وا 

الطارئة والتطورات الوابئية، تفاداي للوقوع يف براثني أأزمات مماثةل مس تقبال، وخالصة 

يف اس تقاللية املنظومة الرتبوية عن التبعية املمنّطة  رايداي الكرتوين دورالقول، أأّن للتّعلمي اال  

 لربامج التكوين القدمية ومناجه التعلمي التقليدية.
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www.Europeandataportal.euمتاح على الرابط  .17.08.2020. اّطلع عليه بتاريخ:   

https://emag.mans.edu.eg/index/php?page=new&task=show&id=129
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 طرائق التدريس القدمية واملناجه التقليدية: الأفق اجلديدة أأثناء جحر كوروان
 العراق -جامعة البرصة                                        أأ. د. ماجد عبد امحليد الكعيب

ين هو: تعريب لعــدد لكرتولكرتوين احملوسب اذلي يعرف اختصارا ابلتعلمي اال  ن التعلمي اال  ا  

 Distanceو Web-based learningو E-Learningمن املصطلحـــــــات، مهنا

Education وDistance Learning وElectronic Learning وOnline 

Education منا شهد ا  نظمة التعلميية العاملية و يكن ظهوره وليد اللحظة الراهنة يف الأ  ومل

وىل يف التأأليف والرتوجي لهذا ايض ظهور البوادر الأ منتصف التسعينيات من القرن امل

وىل عىل اس تعامل وسائل التكنولوجيا احلديثة يف النظام التعلميي اذلي يعمتد ابدلرجة الأ 

ول منه ازداد لفية الثانية وخالل العقد الأ ا، ولكن مع بداية الأ رتنت حرص  ناال   التدريس عرب

رفة علمية رصينة لهذا النظام حيث تبنته كثري من عدد املؤلفات والرباجميات اليت تبين مع

 .اجلامعات

اذلي  -نسانيةوهنا اتدث عن ادلراسات اال  -لكرتوين ن نفرق بني التعلمي اال  أأ وعلينا 

ىل املناجه التعلميية خارج القاعات ادلراس ية ا  لكرتونية للوصول يس تفيد من التكنولوجيا اال  

% والتعلمي املزدوج اذلي يس تفيد 100نرتنت اال   س تاذ وابعامتداملعتادة من دون وجود الأ 

ن ا  ن أأغلبية اجلامعات العاملية تس تعمل التعلمي املزدوج وبنسب متفاوتة. أأ من االثنني. علام 

وىل عىل هجود الطالب اذلاتية حيث يعمتد ابدلرجة الأ  -وبشلك عام-لكرتوين التعلمي اال  
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ىل مرشد وموجه خارج دائرة ا  خرى الأ  س تاذ من احملور اذلي تدور حوهل احملاوريتحول الأ 

منا ا  احملاور. من هنا فقاعة ادلرس ليست املاكن اذلي يتوجب حضور الطالب فيه دامئا و 

ماكن ماكن السكن واملقايه )الاكفهيات( والأ أأ شاركهتا قاعات املكتبات العامة واخلاصة و 

 -% حضور80يف القاعات/عدم احلضور( من ) ذلكل تغريت نسبــة )احلضور ؛العامة

% عدم حضور تقريبا( بسبب 60 -% حضور 40ىل )ا  % عدم حضور تقريبا(  20

 .   لكرتوينالرتكزي عىل ادلروس العملية اليت تعمتد عىل تكنولوجيا التعلمي اال  

ن ا  نسانية عىل وجه اخلصوص، فأأما جامعاتنا العراقية، ويف حقل ادلراسات اال  

% يف القاعات ادلراس ية، وهذا 100حضور الطالب وىل عىل التعلمي فهيا يعمتد ابدلرجة الأ 

حسن أأ % يف 40لكرتوين احملوسب ويلتقي بنس بة ا للتعلمي اال  نه تعلمي مضاد متام  أأ يعين 

تقال جفأأة من نظام تعلميي نظري يس متد املعلومة ن ن الاا  ذلكل ف ؛حوال مع التعلمي املزودجالأ 

جواء ثورة أأ ذي الوسائط املتعددة يف لكرتوين ىل التعلمي اال  ا  س تاذ من مصدر واحد وهو الأ 

ذا نظران بعني التحدي ا  ، ولكن ا وفوضواي  ا صادم  مر  أأ معلوماتية ودون سابق معرفة يعد 

ّنا خالقة يف حال ختطينا عتبة الوقت احلارض أأ ن نصف تكل الفوىض بأأ والتفاؤل! نس تطيع 

ن بعملية تعلميية رصينة لكرتوين والتعلمي املزدوج يعداجتهنا حنو املس تقبل. فالتعلمي اال  او 

ىل املنافسة يف سوق العمل. ا  يكتسب فهيا الطالب همارات وجتارب متنوعة وخمتلفة تؤههل 

ىل عرشات املصادر واملراجع واملعامج ومئات الكتب واملؤلفات ا  ويستند هذا الزمع 



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  90  

ق لكرتوين سواء يف بناء املناجه ادلراس ية واقرتاح طرائوادلراسات يف حقل التعلمي اال  

 .نسانية اكفةعداد الرباجميات يف الاختصاصات العلمية واال  ا  التدريس و 

ن فهم التعلمي اال لكرتوين أأمر بس يط فهو: التعلمي ابس تخدام التقنيات اال لكرتونية للوصول  ا 

ىل املناجه التعلميية خارج الفصول ادلراس ية التقليدية، بيد  ن حندد التعلمي أأ ننا ال ميكن أأ ا 

ىل ماكن أ خر اال لكرتوين عىل أأن ه دورات يمت تقدميها بشلك خاص عرب اال نرتنت من ماكن ا 

و مقطع فيديو يمت رفعه أأ  DVD وأأ   CD و هو فصل درايس يقدم عىل قرص مدمجأأ 

ترفع عىل Pdfوقناة يوتيوب. وكذكل هو ليس كتااب وحمارضات بصيغةأأ عىل قناة تلفزيونية 

لية تعلميية الكرتونية تفاعلية بني الطلبة منا هو مع ا  خرى، و و املنصات الأ أأ قنوات التليغرام 

خرى وهو اذلي يتواصل معهم وحيدد أأ س تاذ من هجة نفسهم من هجة وبيهنم وبني الأ أأ 

من التعلـــمي هو  النوعمر املهم يف هذا مشاراكهتم وهماهمم واختباراهتم وواجباهتم اليومية. والأ 

س تاذ من س تجاابت اليت يتلقاها الأ والا (Feedback) فعـــــــــالمعرفــــــــة ردود الأ 

 .هوتسين داء للمجموعة التعلميية لكهاطلبته اليت تسهم بتطوير الأ 

حدث أأ نه يتوافق ويامتىه مع أأ خرى لهذا النوع من التعلمي جيابيات الأ ومن اال  

ن الطالب هو اذلي )يبين معلوماته داخليا أأ النظرايت التعلميية مثل البنيوية اليت تؤكد عىل 

ن للك متعّل طريقة وخصوصية يف فهم املعلومة أأ ثرا ابلبيئة احمليطة به واجملمتع واللغة و متأأ 

و حفظا لها عن طريق أأ وليس ابلرضورة كام يدركها املعّل(. فالتعلمي ليس نقال للمعلومات 
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ىل الطالب تعد نقطة البداية اليت تبدأأ هبا ا  منا نقل املعلومات ا  التكرار اذلي يقوم به املعّل و 

لعملية التعلميية. ومن مث يأأيت دور الطالب اذلي يقوم )بصناعة املعىن الشخّص اذلايت ا

ىل مرشد أأو موجه يركز عىل هتيئة بيئة التعّل ا  الناجت عن املعرفة( وعندها يتحول دور املعّل 

 .ىل مصادر املعلومةا  واملساعدة يف الوصول 

 رافقت جتربة التعلمي وعىل الرمغ مما قيل ويقال عن املشألك والصعوابت اليت

ال اال   ن املتخصص املتابع ملا جيري يف هذا احلقل العلمي واملعريف أأ لكرتوين يف العراق ا 

ن يرصد حركة علمية دؤوبة ورصينة شهدهتا مواقع أأ املس تجد يف جامعاتنا العراقية يس تطيع 

تمتثل يف  لكرتونية يف غضون مدة وجزية من الزمنالتواصل الاجامتعي ومنصات التعلمي اال  

اخلروج عن المنط القدمي يف طرائق التدريس والتخلص من املناجه ادلراس ية التقليدية اليت 

التدرييس مع طلبته بني جدران القاعة ادلراس ية، فال أأحد خارج هذه اجلدران  اكنت تجر

مام الطلبة أأ . وعندما جحرت كوروان الناس يف بيوهتم فتحت انفذة يسمع لم صوات  

لكرتوين وخصوصا لالنفتاح عىل العامل عرب فضاء التعلمي اال   مع تدريسيهيم -صالأأ - احملجورين

 .عرب منصة قناة اليوتيوب

لقاء احملارضات و  نوعويف هذا ال  جراءات ا  من التعلمي مت اعامتد منصات خمتلفة يف ا 

لكرتونية فتواصل الطلبة فهيا مع التدريس يني ولكن معظم تكل املنصات متحاانت اال  الا

خرى عبارة عن غرف افرتاضية لقاعات دراس ية اكنت الرشحية املس هتدفة فهيا نت يه الأ اك
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ابس تثناء  ،اا واحد  الطلبة املتخصصني يف مرحةل دراس ية واحدة يتدارسون موضوع  

قسام الرمسية اليت اس هتدفت رشاحئ احملارضات املرفوعة عىل منصات قنوات اليوتيوب للأ 

 نفسهم.أأ لطلبة خمتلفة من اجملمتع فضال عن ا

ن يسمعوا أأ نصة اليوتيوب يس تطيع الطلبة يف أأحناء خمتلفة من العامل م فبوساطة 

من متابعة  اويمتكنو  مهويشاهدو ،ساتذة من جامعات خمتلفة وابختصاصات مناظرةأأ 

ّنا طريقة أأ ن توصف بأأ فضل رصانة أأاكدميية. ويه ميكن كرث قمية علمية والأ احملارضات الأ 

القدمية ولكن بوسائل تقنية خمتلفة  شبهية بطريقة الامايلّنا لأ  ؛وقت ذاتهقدمية حديثة يف ال

ىل احملارضة وعدم احتاكر املعلومة فهيي كتاب مريئ ومسموع. ا  تسهم بتيسري الوصول 

ثرا يف تثبيت املعلومة بذاكرة الطالب وهو مطمنئ أأ ن للصورة والصوت أأ ىل ذكل ا  يضاف 

 لوجودها معه دامئا يف حهل وترحاهل.

كرب للمحارض بني أأ نه حيقق شهرة أأ من التعلمي  نوعخرى لهذا ال جيابيات الأ ومن اال  

اكدميية لتفتح عىل اجملمتع سوار الأ قران وتكّس الأ قد ختلق روح التنافس بني الأ  متابعيه

ساتذة يف ا من الأ ا كبري  ن هذا اللون يتطلب هجد  ا  اكدميية.نعم خرى من اخلطاابت الأ أأ نوافذ 

س تاذ قدرة ضري ويتطلب همارات لغوية مثل الفصاحة والطالقة، لكنه مينح الأ عداد والتحاال  

كام متكنه التقنيات  ،فضل مرة أأخرىأأ نتاهجا بصورة ا  عادة ا  عامهل والنظر فهيا و أأ عىل مراجعة 

طالقها للمشاهد واملس متع فدليه فرصة ا  ضافة قبل لكرتونية من التعديل واحلذف واال  اال  
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ي ماكن أأ عادة تشغيلها يف ا  رشفة احملارضات وخزّنا و أأ  ميكن للتنقيح واملعاودة، وكذكل

س تاذ يف وضاع املرحية للمشاهد واملس متع. ويه كذكل تقق حضورا للأ ومبختلف الأ 

فادة من تقنيات احلاسوب والربجميات يف بث روح التشويق خمتلف احملافل. كام ميكن اال  

يشاهد ن أأ يس تطيع احملارض  نوعال كرث تفاعلية، ومن خالل هذا أأ يضاح ا  ابس تعامل وسائل 

ن أأ كام  ،داءه ويتخلص من سلبياتهأأ ن حيسن أأ ويسمع نفسه ويراقب فعهل ويس تطيع 

راهئم ومالحظاهتم اليت ستساعد أ  داء أأ ن يسهموا بأأ املتابعني واملشرتكني يف القنوات ميكن 

 .داء وتطويره وتشذيبهتسني مس توى الأ 

شخصية مع هذا النوع من التعلمي عىل مدى ود القول: من خالل جتربيت ال أأ وختاما  

ذشهرأأ كرث من مخسة أأ   ،لكرتونيةساتذة عىل املنصات اال  اتبعت احملارضات اليت يلقهيا الأ  ؛ا 

فعال الطلبة ومشألكهم اليت ميكن التغلب علهيا وحلها أأ ويف الوقت نفسه اس تقبلت ردود 

ىل قاعة ادلرس بنس بة ا  لب ذا اعمتدان نظام التعلمي املزدوج اذلي ال يتطلب حضور الطاا  

ىل القاعة ادلراس ية مبا فهيا ا  % حيرض فهيا الطالب 40ىل ا  منا ميكن تقليل النس بة ا  % و 100

% يس تقبل الطالب معلوماته عن طريق التعلمي 60ونس بة  ،داء الامتحاانتأأ ىل ا  حضوره 

توزيعهم  ذا متا  قل عدد أأ يتناوب الطلبة يف حضورمه ب أأنلكرتوين. وهبذه الطريقة ميكن اال  

وسالمهتم س بوعي بشلك مناسب. وكذكل ميكننا احلفاظ عىل حصة الطلبة عىل اجلدول الأ 
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اكدميي ومواكبة التطور احلاصل يف التقنيات احلديثة واس تعاملها يف تديث ادلرس الأ  ،وال  أأ 

 .ااثني  
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 التعلمي عن بعد يف اجلامعات اجلزائرية

 (19-بيق الفجايئ يف ظل جاحئة كوروان)كوفيدمن البناء التدرجيي ملرشوع وطين ا ىل التط 

 اجلزائر –س يدي بلعباس  جامعة                                     د. دموش أأوسامة   

 

 مقدمة:

ىل التطورات احلاصةل  )منوذجية( اجلزائرية توالت براديغميةتعيش اجلامعات  تعود ا 

ةل من التغريات اليت ارتبطت خالل يف أأنظمة التعلمي العايل والبحث العلمي نتيجة لسلس

بداع والتطوير يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة أأو الألفية الثالثة ابرتفاع قمية البحث، واال  

الاقتصاد الرمقي، واملنافسة املس مترة بني مؤسسات التعلمي العايل، واعامتد توهجات 

لتوسع يف اس تعامل تقنيات اال صالح والتطوير، وضامن اجلودة واحلركية والفاعلية، وكذكل ا

 املعلومات والتعلمي.

عادة التعريف ابدلور اجلديد لهذه املؤسسات  تعمل اجلزائر كسائر ادلول عىل ا 

التعلميية والعلمية والبحثية يف س ياق هذه التحوالت اجلديدة، والعمل عىل تديث مبادهئا 

رسا هاوتكييف وأأسسها  ء دعامئ جممتع املعلومات، وفقا لالحتياجات احلالية واملس تقبلية، وا 

ابلرتكزي عىل التكوين ابعتباره أأداة ديناميكية وأأساس ية لتحقيق املس توى املطلوب من 

 املعارف، واملهارات، والاجتاهات والقمي الالزمة للموارد البرشية ال جناز هماهمم بكفاءة عالية.
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والبحث العلمي هذه تتبىن اجلزائر يف س ياس هتا العامة املرتبطة بقطاع التعلمي العايل 

التوهجات احلديثة عرب عدة حمطات ومس توايت، تأأخذ بعني الاعتبار يف املس توى الأول 

ىل االأساتذة الباحثني نظرا  ملسؤولية اليت تقع عىل عاتقهم يف تكوين الطاقات الش بانية ا 

عدادمه وتكويهنم حيتل ماكنة هممة يف الس ياسة الع امة وتأأهيلها، وعليه أأصبح الاهامتم اب 

لكوّنم الفاعلني الأساس يني لتحقيق أأهداف العملية التعلميية، وأأحد  ؛للسلطات الوصية

مقومات جناح اال صالحات يف بلوغ أأهدافها القريبة والبعيدة، ولتجس يد ذكل بشلك فعال 

رشاف ومتابعة تنفيذ برانمج املرافقة  ىل تأأسيس اللجنة الوطنية لال  معدت اجلزائر ا 

الأساتذة حدييث التوظيف، حيث يعترب هذا الربانمج اس تجابة البيداغوجية لفائدة 

في موتدريهب، اذلي يتضمن تكوين الأساتذة 2016جويلية28املؤرخ يف 932للمرسوم رمق

 ترتبط بتكنولوجيا املعلومات واالتصال. اتعو موض 3جماال موضوعيا، من بيهنا  22

لأساتذة يف جمال التقنيات ىل تطوير همارات اا  بيداغويج -هيدف هذا الابتاكر التكنو

حول املياكنزيمات  مومعارفه مالتعلميية، وتسني ممارساته البيداغوجية، وتوس يع مكتس باهت

برازه من ا  والآليات البيداغوجية اجلامعية يف التعلمي عن بعد والتعلمي املبارش، وهو ما حناول 

ا الس ياق ودورها يف ظل خالل هذا املقال اذلي يتضمن اجلهود اليت تبذلها اجلزائر يف هذ

(، اليت أأثرت بشلك كبري عىل سريورة العملية التعلميية داخل 19 –جاحئة كوروان )كوفيد

املؤسسات اجلامعية، حيث قامت اجلزائر بتعليق ادلراسة داخل اجلامعات منذ شهر 

 وحمتية لضامن السري املنتظم للس نة اجلامعية. ديالب، لتعمتد التعلمي عن بعد 2020مارس 
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 مرشوع التعلمي عن بعد يف اجلزائر: حنو بناء تدرجيي لربانمج وطين .1

تتبىن اجلزائر منذ مطلع الألفية الثالثة التحوالت اجلديدة اليت متس قطاع التعلمي العايل 

والبحث العلمي يف العامل، خاصة تكل اليت ترتبط بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

ذواالتصال العلميات التعلميية والعامل الرمقي أأو ما يصطلح عليه أأصبح يشلك التداخل بني  ؛ا 

بـ"التعلمي عن بعد"، و"التعلمي الرمقي"، اليت تبىن عىل مقارابت بيداغوجية جديدة تتواءم 

 مع متطلبات العرص الراهن.

يربز هذا الاهامتم اذلي توليه اجلزائر لهذه التحوالت اجلديدة اليت متس قطاع 

"اذلي مت 2007لعلمي مضن "تقرير الأولوايت والتخطيط لس نةالتعلمي العايل والبحث ا

عداده يف سبمترب  ىل رمس 2006ا  ، حيث معدت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ا 

، كام قامت بتشكيل مجموعة من اللجان 2009–2008–2007سرتاتيجية الأهداف اال  

ىل رشاكء خارجيني وممو  رشاك بعض مؤسساهتا، ابال ضافة ا  للجنة  الوطنية للتعلمي ني )الوا 

الافرتايض، اللجان اجلهوية للتقيمي، مديرية التكوين العايل للتدرج، مركز البحث يف 

ومن أأبرز  ،ني بتجهزيات العمل(لعالم العلمي والتقين، جامعة التكوين املتواصل، وممو اال  

 1:أأيتكر ما ينذالأهداف احملددة مضن هذا التقرير فامي خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 ضبط نظام اال عالم املتاكمل للقطاع. -

قامة نظام للتعلمي عن بعد  -  دعامة للتكوين احلضوري.ابعتباره ا 
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سرتاتيجية، ا  تأأخذ مشاريع التعلمي عن بعد أأشاكال كثرية ودعامئ متنوعة تتطلب وضع 

 خاصة أأمام ما تطرحه السوق من تكنولوجيات تدمع لك هذه الأشاكل اجلديدة للتعلمي،

ىل:ولهذا قامت اجلزائر بصياغة مرشوع وطين للتعلمي عن بعد هتدف من   2خالهل ا 

ىل جتاوز  - امتصاص الأعداد املزتايدة ابس مترار للممتدرسني، ويف نفس الوقت الوصول ا 

 تدرجييا أ اثر الهرم املقلوب اذلي ميزي حاليا املمتدرسني )املعيارالمكي(.

حنو املعايري ادلولية فامي خيص ضامن النوعية تسني نوعية التكوين والاقرتاب بّسعة  -

 )املعيارالنوعي(.

عىل زمنيا لثالث مراحل حمددة  وفقا لهذا املرشوع الوطين يف اجلزائر مت بناء تصور

 :ال يتالنحو 

اكحملارضات املرئية بصورة  ،وتمتزي هذه املرحةل ابس تعامل التكنولوجيا املدى القصري: -

 يدة للمتعلمني، مع تسني مس توى التعلمي والتكوين.أأخص المتصاص الأعداد املزتا

تعترب مرحةل اثنية متقدمة، ويه تمتزي ابعامتد التكنولوجيات  املدى املتوسط: -

 ؛ب"، ويقصد به التعّل عرب اخلط أأو التعّل اال لكرتوينيالبيداغوجية احلديثة خاصة "الو 

ىل توس يع جمال امل قصد تقيق ضامن النوعية. كام هيدف املرشوع من خالل هذه رحةل ا 

تس هتدف مجهورا واسعا من املتعلمني من أأشخاص يريدون  ؛اس تعامهل والاس تفادة منه

ىل ن حيتاجون يتوس يع معارفهم وأ خر  معلومات متخصصة، وحّت املرىض من نزالء ا 

عادة التأأهيل، وغريمه من ياملستشفيات واملوجود ن يف فرتة النقاهة، ومؤسسات ا 
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طة قناة ابني يف احلصول عىل ماكسب معرفية أأكرث، ويمت بثه بوسرشاحئ اجملمتع الراغ 

 .املعرفة

جناز الش بكة الوطنية للتعلمي والبحث املقبةل عىل غرار ش باكت التعلمي ا   املدى الطويل: -

ىل أأن يكون لها هيلكة خاصة مس تقةل عن  والبحث الأخرى، حيث تسعى اجلزائر ا 

 تكل التابعة للمتعاملني التجاريني.

رية سري هذا املرشوع يف ت، غري أأن و 2010ذا املرشوع حزي ادلراسة يف س نةدخل ه

اجلزائر مرت مبراحل خمتلفة تفرضها املتطلبات املادية، والبرشية، والبيداغوجية الأساس ية 

 وميكن تديدها يف: ،لنجاحه

 المكبيوتر،الش بكة، الربجميات، النظم.:عمةلاملعدات املس ت -

 ين،النفاذاملقيد.اجملا النفاذطرائق النفاذ: -

 امجلاعي،العماللفردي. العملطرق التدريس: -

 جامعة،مدرسة.:عاملس ياق الاس ت -

 املس متر. التعلمي:عاملنوع الاس ت -

كام رشعت اجلزائر يف معلية تكوين الكوادر البرشية يف س ياق هذا املرشوع عىل 

ذ 2012املس توى احمليل بداية من س نة  ة منتوري بقس نطين اال خوةأأرشفت جامعة ؛ا 

UFMCليمت تعممي املرشوع وطنيا مع  ؛عىل تكوين الأساتذة حمليا يف جمال التعلمي عن بعد

، اذلي يقيض بتكوين الأساتذة حدييث 2016جويلية 28املؤرخ يف 932صدور املرسوم رمق
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ترتبط بتكنولوجيا  وعاتموض 3جماال موضوعيا، من بيهنا 22يف موتدريهب التوظيف

 متثلتا يف مقاربة مير مرشوع التعلمي عن بعد يف اجلزائر مبقاربتني املعلومات واالتصال، وعليه

 TICE et،اليت ترتبط بـ"approchebottom-upىل أأعىل" ا  التصممي من "أأسفل 

pratiques pédagogiques "ىل أأسفل -approchetop"، ومقاربة التصممي "من أأعىل ا 

down متثلت يف املرافقة البيداغوجية ،L'accompagnement pédagogique. 

 TELUMتكوين الأساتذة يف جمال التعّل عن بعد عرب منصة  .2

خيضع مجيع الأساتذة حدييث التوظيف يف قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي منذ س نة 

اليت ترشف TELUMلكرتونية تمل تسمية ا  للتكوين عن بعد من خالل منصة  2016

دراج الأساتذة اجلدد تلقائيا بعد حيث  ؛13-قس نطينة –منتوري خوة علهيا جامعة اال   يمت ا 

يف طرق  لتحاقهم مبناصهبم عىل طول الس نة اجلارية، مما يسمح لم هذا مبتابعة التكوينا

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التعلمي، واكتساب خربات هممة يف جمال التعلمي  عاملاس ت

جناز ادلروس عىل اخلط،كام يأأخذ التكوين بعني الا عتبار التطورات احلاصةل عن بعد وا 

 تعرف جامعاهتا منظومة قوية يف هذا يتوالتجارب املعمتدة يف كثري من ادلول ال

مخس  التوظيف واجملال.تتضمن هذه ادلورة التكوينية اليت خيضع لها الأساتذة حديث

ورشات، أأربع مهنا تسمح بتطوير همارات واكتساب خربات يف جمال التعلمي عن بعد، 

 ها يف:ميكن تديد
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 C21. الورشة الأوىل: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والأدوات الرمقية 1.2

ىل التحمك يف منصة موودل  اخلرائط  عامل، واس تMOODLEهتدف هذه الورشة ا 

ىل التحمك يف سلسةل النرش ضافة ا  نتاج  chaine éditorialeاذلهنية لتنظمي ادلروس، ا  ال 

من ترير أأشاكل خمتلفة لدلعامئ البيداغوجية متكني املتعّل ،و املواد التعلميية

(Papier,Web… تتضمن هذه الورشة عدة نشاطات مرفقة مبجموعة من ادلعامئ.)

،تتوي هذه ادلعامئ عىل تقدمي مبسط ورشح مفصل  TELUMللتحميل عرب منصة

جية مما يُمكّن هؤالء الأساتذة من اال حاطة ابلتصورات واملفاهمي البيداغو  ؛للتعلمي عن بعد

احلديثة اليت ترتبط ابلتحوالت اليت متس التعلمي العايل والبحث العلمي يف العامل. من أأبرز 

 هذه النشاطات اليت تتضمهنا الورشة الأوىل جند:

 "Moodle pour les étudiantsنظام التعلمي عن بعد " النشاط الأول: -

 اخلريطة املفاهميية/ اذلهنية النشاط الثاين: -

 Opale niveau débutantبرانمج أأوابل للمبتدئني عاملس تا النشاط الثالث: -

 OPALE niveau avancéأأوابل متقدم  النشاط الرابع: -

 conception d’un cours pour un»الورشة الثانية: تت عنوان  .2.2

enseignant hybride» (CCEH-S2) 

مع ما تتضمن الورشة الثانية سلسةل من التطبيقات املتقدمة اليت ترتبط بشلك أأسايس 

هو وارد يف نشاطات وتطبيقات الورشة الأوىل، وهذا يدل عىل وجود معلية تاكملية 
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، ومن هئاوبناىل تسني همارات الأساتذة يف جمال هيلكة ادلروس عىل اخلطا  هتدف 

 الأهداف املسطرة خالل هذه الورشة الثانية نذكر ما ييل:

نظم التعّل  –دخال رتنت )نظم اال  نتبيان الأنظمة الثالثة لتصممي وهيلكة ادلرس عىل اال   -

 .نظم اخلروج( –

 .الهيلكة البيداغوجية لدلرس عىل اخلط -

 .APCواملقاربة ابلكفاءات APOالمتيزي بني املقاربة ابلأهداف  -

ىل تعزيز التفاعل عرب  كام جاءت هذه الورشة محمةل مبجموعة من النشاطات اليت هتدف ا 

ىل املنصة بني الأساتذة، واكتساب همارات ت  سني تصممي ادلرس عىل اخلط، ابال ضافة ا 

عداد ش بكة تقيمي ادلرس وخمطط ادلرس.  ا 

 Méthodologie de Conception d'un cours. الورشة الثالثة: تت عنوان 3.2

pour un enseignement hybride 

تتضمن هذه الورشة مجموعة من النشاطات اليت من شأأّنا تعزيز التقدم يف تصممي ادلروس 

ذاخلطعىل  املرتبصني من خالل هذه الورشة جبميع خطوات  ةتذايمت تزويد الأس ؛ ا 

دارة احملتوى والعمل عىل منصة موودل  ، والأقسام الوظيفية LMS Moodleومراحل ا 

bloc:والتحمك يف لك الوظائف واملهام ال اتحة ادلرس عىل املنصة كـ ، 

دراج موارد عىل مس توى املنصة اكمللفات و  -  امللصقات والصفحات؛طرق ترير وا 

دراج النشاطات والاختبارات )املنتدايت، غرف ادلردشة، الواجبات...(. -  ا 
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هذه الورشة تأأكيد جتس يد الأساتذة لهذه املكتس بات  حيرص املكونون من خاللكام 

واملهارات وذكل من خالل العمل التنس يقي اذلي تقوم به املنصة مع اجلامعات اجلزائرية، 

يداعها عىل حيث ختضع هؤالء الأ  ساتذة لتصممي أأحد ادلروس اليت يقدموّنا للطلبة وا 

لهيا، كام يمت تديد خرباء لتقيمي هذه العملية.Moodleمنصة   اخلاصة ابجلامعة اليت ينمتون ا 

 Conception d’un Mooc .الورشة الرابعة: تت عنوان4.2

ذة من اال حاطة تضمن هذه الورشة مجموعة من النشاطات وادلعامئ اليت متكن الأسات

(، أأو ابللغة Moocمبختلف منصات التعلمي عن بعد سواء ابللغة الفرنس ية أأو اال جنلزيية )

العربية )رواق(،كام مت ختصيص مساحة لتفاعل املرتبصني حول هذه املنصات ومدى 

عداد وتركيب  معرفهتم هبا. كام تتضمن هذه الورشة تدريب الأساتذة عىل كيفيات ا 

ية لدلروس، واذلي تشجع وتدمع بذكل العملية التعلميية، حيث تضمن الفيديوهات املرئ 

ىل  هذا املوضوع مجموعة من الواثئق اليت ترشح كيفيات تصممي فيديو بيداغويج، ابال ضافة ا 

 تزويد الأساتذة مبجموعة من الربجميات والتطبيقات املساعدة يف تصمميه.

 ات اجلزائرية يف ظل جاحئة كوروان:طرق تنظمي تس يري معلية التعلمي عن بعد يف اجلامع .3

تتأأثر اجلزائر كغريها من دول العامل ابلأزمة احلالية الناجتة عن انتشار فريوس كوروان 

ىل رسعة هذا الفريوس عىل التناقل بني 19 –)كوفيد  (،اذلي يعرف انتشارا واسعا يعود ا 

ذالأفراد جياد  ،هومغوض جيد العامل نفسه أأمام قوة هذا الفريوس اجلديد ؛ا  اذلي يصعب ا 

عالانت منظمة  وعليه  4الصحة العاملية،عالج طيب هل خالل ظرف قصري كام جاء يف ا 
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حيرص هذا الفريوس وخيفف من  اوقائي ااختذت مجيع ادلول من التباعد الاجامتعي عالج  

ىل  جراءات التباعد الاجامتعي ا  ق بعض الأنشطة غالا  رسعة انتشاره، وقد دعت ا 

ا فهياتية، والغالبية العظمى للأماكن العمومية، واملؤسسات اليت يكرث الاقتصادية واخلدم

ىل %60اء بني املواطنني، ومن بني هذه املؤسسات اليت سارع أأغلب ادلول بنس بة قالل ا 

ق اللكي، يف غالقها، جند املدارس واجلامعات حيث اعمتدت غالبية ادلول نظام اال  غالا  

واملدارس يف مناطق حمددة، وأأخرى ق اجلامعات غالحني اكتف بعض ادلول اب  

 5املؤسسات مفتوحة.اس تطاعت مسايرة الأزمة مع ترك هذه 

جراءات اال   ق اللكي للمدارس واجلامعات غالتعترب اجلزائر من ادلول الس باقة يف اختاذ ا 

اوةل من السلطات العمومية اجلزائرية حلرص انتشار حم، 2020مارس 12بداية من 

 تسجيل حاالت يف بعض الوالايت اجلزائرية.الفريوس يف اجلزائر بعد 

خلق هذا القرار يف الأوساط الاجامتعية والأاكدميية جدال واسعا حول مصري الس نة 

فامي يتعلق ابلتعلمي عن بعد يف اجلزائر، اليت اكنت تسري  ااجلامعية، خاصة أأن هناك مغوض

عت من معلية التعممي فيه لعقد من الزمن بصفة تدرجيية وبطيئة، غري أأن هذه اجلاحئة رس 

وذلكل حاولت وزارة  ؛اللكي للمرشوع الوطين والانتقال الفجايئ حنو التعلمي عن بعد

التعلمي العايل والبحث العلمي تس يري وتنظمي هذه العملية عىل مس توى الش بكة اجلامعية 

 مالوطين،وتض الرتاب عرب والية نيوأأربع مثانية عىل مؤسسة للتعلمي، موزعة106اليت تضم
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دارس م عليا،وعرش وطنية مدرسة نيجامعيا،وعرش  مركزا عرشة جامعة،وثالثة نيمخس

حد  6جامعيتني. وملحقتني للأساتذة، علياة مدرس عرشةى عليا،وا 

اعمتدت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي يف تس يري هذه العملية عىل مجموعة من 

نية والبيئية للعمل، وميكن تديد املراحل اس تطاعت من خاللها أأن تس تدرك النقائص التق 

 أأمه هذه اخلطوات يف:

 دعوة مجيع الأساتذة ا ىل وضع ادلعامئ البيداغوجية عرب اخلط -

جاء يف مراسةل لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي تت رمق 

ىل رضورة وضع ادلعامئ 2020مارس17مؤرخةيف416 ، تدعو من خاللها مجيع الأساتذة ا 

خلط، عىل ضوء الوضعية الوابئية اليت متر هبا اجلزائر ومجيع ادلول، وقد البيداغوجية عرب ا

تضمنت املرحةل الأوىل رضورة مراعاة احملتوى الأاكدميي من خالل تعويض ادلروس 

واحملارضات، والأعامل املوهجة، والأعامل التطبيقية احلضورية مبثيالهتا عىل اخلط، أأو عرب 

 ط.وضع ادلعامئ البيداغوجية عرب اخل

ضفاء الانسجام يف الهيألك التكنولوجية والتقنيات البيداغوجية املس تعمةل -  ا 

ىل مجيع املؤسسات اجلامعية  قامت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي بتوجيه مراسةل ا 

ضفاء الانسجام 2020فريلا   07مؤرخةيف437تت رمق ، تؤكد من خالهل عىل رضورة ا 

ات البيداغوجية املس تعمةل، من خالل اعامتد فضاء رمقي عىل الهيألك التكنولوجية والتقني
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يف معلييت تصممي ادلعامئ املوهجة Plateforme Moodleموحد ممثال يف أأرضية موودل 

 للتعلمي عرب اخلط ووضعها حزي اخلدمة.

شعار مجيع  ابرشت مجيع املؤسسات اجلامعية اىل اعامتد منصة موودل، حيث مت ا 

 كرتوين حبساابهتم عىل هذه املنصة.الأساتذة عرب الربيد الال

 تأأهيل الأساتذة للعمل عىل منصة موودل -

العملية التوسعية  أأعربتو اجلانب املتعلق ابلتأأطري البرشي، 437تضمنت املراسةل رمق 

ملرشوع التعلمي عن بعد يف ظل جاحئة كوروان عن كثري من الصعوابت اليت ترتبط بقدرة 

رمقية، اليت تتطلب همارات جديدة، وعليه دعت وزارة الأساتذة يف العمل عىل البيئة ال

التعلمي العايل والبحث العلمي لالس تعانة ابلأساتذة اذلين خضعوا للتكوين عن بعد خالل 

عرب 1-خوة منتوري قس نطينة اذلي ترشف عليه جامعة اال  2019-2016الفرتة املمتدة من 

كنولوجيا املعلومات ، حيث اس تفاد هؤالء الأساتذة من تكوين يف ت TELUMمنصة 

رشاكهم يف تكوين زمالهئم من ا  واالتصال، ويف تقنيات التعلمي عن بعد، وعليه يلزم 

ىل  الأساتذة اذلين ال حيوزون عىل معارف اكفية يف التحمك يف هذه الأداة، ابال ضافة ا 

عداد ادلروس، والأعامل املوهجة، والأعامل التطبيقية.  احلاسوب عميلالاس تعانة مبس ت يف ا 

منصة موودل لتسهيل  عاملكام قامت وزارة التعلمي العايل بنرش دليل حول كيفية اس ت

العملية أأمام الأساتذة، وقد أأمثرت هذه اجلهود ابلفعل عىل املس توى العميل حيث بلغ 
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سهام املوهجة الأساتذة عىل هذه املنصات من خالل وضع ادلعامئ البيداغوجية، والأعامل  ا 

 7.%90نس بة 

 اقع التعلميية للطلبة ابجملانا اتحة املو  -

شاكليات أأخرى فامي خيص هتيئة الطلبة، وتوفري الظروف  تطرح معلية التعلمي عن بعد ا 

هذه املنصات، أأو تاكليف وظروف  عاملاملالمئة للوصول واحلصول الناجت عن همارات اس ت

لهيا، حيث أأفادت التقارير املقدمة من طرف عدد من القنوات اال عالمية عن عدم  النفاذ ا 

ال ماكنيات لتعبئة الرصيد أأو دفع ا امتالكهمقدرة الطلبة من ادلخول للمنصات بسبب عدم 

ىلنرتنيت للولوج اشرتاك يف اال   "موودل" ومتابعة ادلروس بشلك متواصل ومس متر،  ا 

 .نرتنيتوكذا مشلك ثقل تدفق اال  

برام اتف اقية مع مزودي قامت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي يف هذا الس ياق اب 

ماكنية النفاذ اجملاين ملواقع Oreedoo ،Djezzey ،Mobilis)الثالث نرتنيت اال   ( ملنح ا 

اجلامعات اخلاصة ابلتعلمي عن بعد، ومن مث وجه وزير التعلمي العايل مراسةل تمل رمق 

ملدراء مؤسسات التعلمي العايل والندوات اجلهوية، تقرر فتح ادلخول للمواقع 20/454

طار اجلهود املبذوةل من قبل ادلوةل ملاكحفة جاحئة التعل  ميية جماان لفائدة الطلبة وهذا يف ا 

 ".19 –"كوفيد
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 جماانىل املنصات التعلميية ا   خولبوابة ادل توّض :01الصورة رمق 

 ( index.php/mesrs.cerist.dz-http://elearning:املصدر)

نشاء بوابة تضم مجيع املنصات التعلميية موزعة عىل اكمل مؤسسات  كام قامت الوزارة اب 

ىل املنصة الرمقية ا  ابدلخول  يف الوطنالعلمي العايل، حيث تسمح هذه البوابة مجليع الطلبة 

 لهيا من خالل خطوات بس يطة، تمتثل يف:ا  التابعة للمؤسسة اليت ينمتون 

ىل البوابة ابختيار امس الوالية اليت توجد هبا ا  يقوم الطالب بعد الولوج  :اخلطوة الأوىل -

 لهيا.ا  املؤسسة اجلامعية اليت ينمتي 

 

 اخلطوة الأوىل للنفاذ اىل املنصات التعلميية ابجملان توّض :02الصورة رمق 

http://elearning-mesrs.cerist.dz/index.php
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ي الهيا تعمتد اخلطوة الثانية عىل تديد نوع املؤسسة اجلامعية اليت ينمت اخلطوة الثانية: -

ويه: اجلامعات، واملراكز  ،الطالب، ابلضغط عىل أأحد اخليارات احملددة يف البوابة

 اجلامعية، واملدارس الوطنية العليا، واملدارس العليا للأساتذة.

 

ىل املنصات التعلميية  خولاخلطوة الأوىل لدل توّض :03الصورة رمق   جماانا 

هو موّض يف التجربة اليت مقنا هبا يف  بعد الضغط عىل هذه الاختيارات احملددة كام

الصورة أأسفهل، حيث وقع اختياران يف اخلطوة الأوىل عىل والية س يدي بلعباس، مث 

ابلضغط عىل اجلامعات يف اخلطوة الثانية، لتحيلنا البوابة عىل املنصة الرمقية جلامعة جياليل 

اذلي يريد واملقياس اليابس س يدي بلعباس اليت يقوم الطالب بعدها ابختيار التخصص 

 8مراجعته.
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جياليل  ىل املنصة الرمقية جلامعةا  كيفية التنقل من البوابة  توّض: 05رمق  – 04الصورة رمق 

 اليابس س يدي بلعباس

 خامتة:

ختوض اجلزائر يف مرشوع "التعلمي عن بعد" منذ مطلع الألفية الثالثة نتيجة 

مي العايل والبحث العلمي يف س ياق التحول للتحوالت الرباديغمية اليت يشهدها قطاع التعل

حنو اقتصاد املعلومات، واقتصاد املعرفة، حيث عرف هذا املرشوع خالل العرش س نوات 

الأخرية مراحل خمتلفة تشمل التصممي والتخطيط، واال عداد والتجهزي، والتكوين والتأأطري، 

وساط الأاكدميية بصفة غري أأن وثرية سري هذا املرشوع بطيئة، ومالحمه غري واحضة يف الأ 

 قوية كتكل اليت نلحظها يف ادلول اليت تعرف تطورا وتقدما يف هذا اجملال.

ىل ، (19–كغريها من ادلول املترضرة من جاحئة كوروان)كوفيد ،اضطرت اجلزائر ا 

عادة مراجعة أأساليب معل املؤسسات اجلامعية اليت تعرف انقطاعا يؤثر بشلك كبري عىل  ا 

ىل تّسيع سري الس نة اجلام  عية، وعىل حياة الطلبة، مما دفع ابلسلطات العمومية الوصية ا 
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رضورة، واحلرص مجيعا ابعتباره اعامتد مرشوع التعلمي عن بعد داخل املؤسسات اجلامعية 

 عىل تعمميه رمغ عدم جاهزية املرشوع.

أأعطت جاحئة كوروان ملرشوع التعلمي عن بعد يف اجلزائر دفعة قوية، حيث ميكننا 

ن ما حققته اجلزائر خالل هذه الفرتة القصرية يف تس يري معلية التعّل عن بعد وفقا ا  قول ال

ماكنيات املتاحة، والظروف املتوفرة، اليت القت قبوال ال بأأس به يف الأوساط  لال 

اكدميية، خاصة يف طريقة تس يري العراقيل التقنية اليت واجهتا العملية خالل هذه املرحةل الأ 

يف هذا العمل، واحلرص عىل هتيئة الظروف املناس بة للعمل سواء ابلنس بة  كام جاء موحضا

ىل ا وعليه يتطلب تمثني هذه اجملهودات وتعزيزها من خالل الأخذ  ؛لأساتذة أأو الطلبةا 

 :تيةبعني الاعتبار النقاط ال  

احلرص عىل تعممي معلية تكوين الكوادر البرشية يف جمال التعلمي عن بعد واملفاهمي  -

تبطة به، وتغيري اذلهنيات الالكس يكية املرتبطة ابملقارابت البيداغوجية املر 

 الالكس يكية حنو املقارابت اجلديدة للتعلمي الرمقي.

يداع الأساتذة لدلعامئ الرمقية يف خمتلف  عدم اقتصار العملية التعلميية عرب اخلط عىل ا 

منا يتطلب الاستامثر يف خصائص هذه امل …PDF, PPTالصيغ ) نصات الرمقية (، وا 

عداد دعامئ عىل اخلط، وتضميهنا خمتلف النشاطات، وخلق  "موودل"، اليت تتيح فرص ا 

عداد الامتحاانت والتقيمي عن بعد ا  غرف ادلردشة، والنقاش، والتفاعل، ابال ضافة  ىل ا 

 كعملية ّنائية وتمكيلية.
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هذا  جيب التأأكيد عىل أأن هذه املنصات يه عبارة عن وس يط رمقي للمحتوى، وليس -

لغاء ادلور اجلوهري للأس تاذ، بل يتطلب التعلمي عن بعد أأكرث من سابقته  معناه ا 

احلضور ادلامئ واملرافقة ادلامئة من خالل املساحات اخملصصة للنقاش، والتفاعل، حيث 

يعطي ذكل للعملية التعلميية قوة ومصداقية أأكرث يف كون الأس تاذ املسؤول عن املادة 

وذلكل جيذر اال شارة هنا  ؛بات، مما خيلق طمأأنينة يف نفس ية الطلبةهو املعد واملرافق بث 

هبذا النوع من الأدوات يكون هل عواقب عىل جودة  أأن نقص يف ادلراية واملهارات ىلا  

 التعلمي.
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 الس ياق املغريب: الكوروان زمنالتعلمي عن بعد يف 

 ا س بانيا-أأوالبيدي دي اببلو امعةج                            احلس ين وس مية البقايلد. 

 11يعد فريوس كوروان جاحئة عاملية حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية يف 

يف مدينة ووهان الصينية لينتقل فامي بعد  2019رب يسماكتشف املرض يف د .2020مارس 

ىل خمتلف بدلان العامل من بيهنا املغرب ذ بلغ عدد اال صاابت  ؛ا  ال ن حسب معطيات  حّتا 

ىل و  حاةل  743متعافون و 31576حاالت مؤكدة من بيهنا 46 313زارة الصحة املغربية ا 

 .عىل الصعيد الوطين وفاة

ىل هتديد الاقتصاد العاملي وخمتلف  ،تسبب انتشار فريوس كوروان املس تجد ا 

ليمت 2020 مارس  20القطاعات احليوية.وقد أأعلن املغرب عن حاةل الطوارئ الصحية يف 

ىل  غالق احلدود البحري  كام. 2020سبمترب  10غاية متديدها ا  مت فرض احلجر الصحي وا 

حفاظا عىل  الاجامتعية الأنشطة وكذا املدارس واجلامعات وجتميد جل ،واجلوية والربية

 .سالمة املواطنني املغاربة وجتنبا لتفّش الوابء

يف بحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل وال  وقد قررت

تعليق ادلراسة احلضورية جبميع املؤسسات التعلميية واجلامعية وكذا مؤسسات  املغرب

ة أأو اخلصوصية، وكذا مدارس البعثات التكوين املهين وتكوين الأطر، سواء العمومي

اعامتد  الأجنبية ومراكز اللغات ومراكز ادلمع الرتبوي،تفاداي لتفّش فريوس كوروان مع

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&contentId=1359125
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منا تعويض  اخيار   ادلراسة عن بعد ن الأمر ال يتعلق بعطةل اس تثنائية وا  اضطراري، قائةل ا 

ذ ؛يلأن التعلمي حق دس تور ادلروس احلضورية بأأخرى عن بعد ادلس تور املغريب ينص  ا 

تعمل ادلوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية عىل "منه عىل أأن  31يف الفصل 

تعبئة لك الوسائل املتاحة لتيسري أأس باب اس تفادة املواطنات واملواطنني عىل قدم املساواة 

 1".وذي جودةمن احلق يف احلصول عىل تعلمي عرصي ميّس الولوج 

 س ئةل من قبيل:يف هذا الس ياق، تثار أأ 

 هل مت تدريب املعلمني واملتعلمني ملواهجة هذا الوضع الاس تثنايئ؟ -

 ما يه الوسائل اليت مت توفريها لم حلل هذه املشلكة؟ -

 هل اس تفاد جل التالميذ والطلبة من التعلمي عن بعد؟ -

 هل مت التغلب عىل الفجوة الرمقية؟ -

 غرب؟ما يه نس بة جناح التعلمي عن بعد يف امل -

هذه الأس ئةل، مع العّل أأنه  نتقدمي بعض اال جاابت ع ورقةال هس نحاول يف هذ

 عىل أأرض الواقع.  هتاوجناعيصعب تديد مدى فعالية التدابري املتخذة 

حصائيات لوزارة الرتبية الوطنية -2019فاملنظومة الرتبوية التكوينية املغربية حسب ا 

٪ 20يف املس توى الابتدايئ،  : ٪45التالميذالطلبة و  مليون مغربمين 9.2ما يقارب 2020
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٪ يف التكوين همين 4٪ يف التعلمي العايل، 9٪ يف التعلمي الثانوي، 12يف التعلمي اال عدادي، 

 لأنه حسب ؛أأقل من نصف مجموع الساكن ٪ يف التعلمي الأويل،وهو ما يعين10و 

حصائيات املندوبية السامية للتخطيط لس نة  ىليصل عدد ساكن امل 2018ا   35 غرب ا 

 251 13 يف حني أأن ،الوسط احلرضييف يسكنون  101 968 21  نسمة،547 219

 .  يسكنون ابلوسط القروي 446

ميكن تصنيفها حسب 2019 فامي خيص هيئة التدريس املداومة ابملغرب لس نة 

 :يتمس توى التدريس عىل النحوال  

 الـمجموع مس توى التدريس

 398 129 التعلمي الابتدايئ العمويم

 التعلمي الثانوي

 اال عدادي العمويم

57 961 

 53             التعلمي الثانوي التأأهييل العمويم

183 

 954 13 التعلمي اجلامعي )هيئة التدريس املداومة(

 الـمصدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين الـمهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
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للطالب  نوعها يف املغرب مسحت نوعا ماهذه التجربة اليت تعد الأوىل من 

والطالبات مبختلف املس توايت تلقي ادلروس عرب منصات رمقية وابس تعامل تطبيقات 

و"مايكروسوفت تميس"أأو من خالل  "و"ساكيب2و"زوم"التواصل مثل "واتساب" 

وزارة مثلقناة الرابعة املغربية أأو عرب املواقع التعلميية اليت خصصهتا  توظيف قنوات تلفزية

 .الرتبية

:قطاع الرتبية الوطنية  

مورد رمقي تغطي مجيع الأسالك  6200فقد بلغ مجموع املوارد الرمقية املتوفرة حاليا 

عدادي، اثنوي( ويصل معدل التتبع اليويم للتالميذ عرب هذه املنصة لس امتئة .)ابتدايئ، ا 

 .أألف تلميذ

أأجل توفري ادلروس ابلنس بة كام مت بث ادلروس عرب القنوات التلفزية الوطنية من 

ىل ا نرتنيت خاصة يف لتالميذ اذلين ال يتوفرون عىل احلواسيب أأو عىل الربط بش بكة اال  ا 

اال طار، أأعلن وزير التعلمي عن برانمج لزتويد مليوين  بعض مناطق العامل القروي.ويف هذا

لكرتونية مزودة ابال نرتنت لمتكيهنم من متابعة ادل راسة عن تلميذ يف القرى بلوحات ا 

وقررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي، رشاكت االتصاالت .بعد

ىل مجيع املواقع واملنصات املتعلقة ب ادلخولالثالثة، منح  التعلمي أأو ”ـجمانيا بصفة مؤقتة ا 

 .املوضوعة من طرف الوزارة” التكوين عن بعد
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ضافة  انطلق بث هذه ادلروس يف مرحةل أأوىل عرب القناة الثقافية، لتمت بعد ذكل ا 

ويبلغ عدد ادلروس اليت . القناة الأمازيغية يف مرحةل اثنية مث قناة العيون يف مرحةل اثلثة

درسا، حيث وصل مجموع ادلروس املصورة اليت  59تبث يوميا عىل هذه القنوات الثالثة 

 .درس 3441مت بهثا 

ىل ذكل، معلت الوزارة عىل تكييف بعض ادلروس امل ىل اصورة ابلنس بة ا  لأطفال ا 

عاقة خاصة الأطفال الصم من خالل توفري   ."لغة اال شارة"يف وضعية ا 

وفامي يتعلق بعملية التكوين عن بعد اخلاصة ابلأساتذة أأطر الأاكدمييات اجلهوية 

، فقد  e-takwineللرتبية والتكوين وأأطر اال دارة الرتبوية واليت تمت عرب بوابة خاصة هبم

 ).مس تفيد)ة 290أألف و 23ملس تفيدين انهز عدد ا

:قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي  

نتاج أأكرث من   80هذه املوارد الرمقية بني %،ع أألف مورد رمقي متنو  115 مت ا 

وقد مت وضعها عىل البواابت اال لكرتونية  من املضامني البيداغوجية املربجمة. 100و%

قدمي مجموعة من ادلروس واحملارضات املصورة مت ت كام .للجامعات واملؤسسات التابعة هل

ذ ؛عىل القناة الرايضية ساعات  8درسا مبعدل  13مكنت هذه التغطية التلفزية من بث  ا 

ىل حدود اليوم، حوايل  ؛يف اليوم  6درسا، مشلت  372ليصل مجموع ادلروس اليت مت بهثا ا 
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انونية والاقتصادية مساكل يف حقل العلوم الق 03مساكل يف حقل العلوم والتقنيات و

 برانمج تلفزيو ، مسلاك يف ال داب والعلوم اال نسانية 14والاجامتعية و

« worldonstreet »  طار الرشاكة مع اجمللس الثقايف لتعّل اللغة اال جنلزيية وثقافهتا يف ا 

 British Council. الربيطاين

ماكنية مناقشة حبوث ّناية ادلراسة والأطرو  .حات عن بعدكام سيمت منح الطلبة ا 

أأما يف جمال البحث العلمي، فقد أأطلقت الوزارة برانجما لمتويل مشاريع حبث يف جماالت 

ماليني درمه، هبدف  10ذات الصةل جباحئة كوروان املس تجد، خصص هل غالف مايل يبلغ 

 .املسامهة يف مواهجة هذه اجلاحئة

تعلمي عن بعد يف كام أأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن وضع نص ترشيعي ينظم ال 

 الس نة املقبةل.

لغــاء الامتحانــات اذلي اختذته احلكومة قبل انهتاء الس نة  ال أأن قرار تأأجيــل أأو ا  ا 

ادلراس ية، أأثــر بشلك كبري عىل الاهتــامم مبتابعــة الــدروس عــن بعــد، حيــث اخنفضــت 

ىل فبالنس بة . يــع املســتوايتنســبة املمتدرســن اذليــن يتابعــون هــذه الــدروس، يف مج  ا 

ن اكنوا قد مضنوا الانتقال للس نة املوالية؟  أأولئك التالميذ ما اجلدوى من متابعة ادلروس ا 
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ال أأّنا ال تعكس وال تطابق  لك املعطيات السالف ذكرها يه معطيات رمسية، ا 

ه الكفاية للتعاطي مع الواقع خصوصا يف العامل القروي. منظومتنا الرتبوية مل تكن مؤهةل مبا في

جتربة التعلمي عن بعد اذلي مل يس تجب خليار ومبدأأ تاكفؤ الفرص اذلي بنيت عليه الرؤية 

أأبرزت الأزمة الصحية احلالية هذه  ولقد3.العامل القرويس امي يف  2015/2030سرتاتيجية اال  

 .أأكرث من أأي وقت مىض الثغرات

ىل اصادية ابلنس بة فالتعلمي عن بعد طرح عدة مشألك اجامتعية واقت لأرس ا 

ليه  املتوسطة آلت ا  اليت اغتمنت مواقع التواصل الاجامتعي للتعبري عن خسطها وتذمرها ملا أ

ذ. 19-وضعية التعلمي خالل جاحئة كوفيد تالميذ التعلمي  مع عاىن ال ابء الأمرين خصوصا ا 

 . الابتدايئ اذلين وجدوا أأنفسهم يقومون بدور املدرس
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مة عن أأمه املشألك والعوائق اليت واهجها أأولياء الأمور نّسد وليك نعطي صورة عا

 بعض الامنذج:أأيت فامي ي

ن اكنت ادلروس املوجودة  -  التعلمي عن بعد مل يس تجب خليار ومبدأأ تاكفؤ الفرص. حفّت ا 

عىل خمتلف املنصات اليت أأعدهتا وزارة الرتبية الوطنية ميكن تميلها دون توفر عىل 

ال أأناال   احلصص املبارشة اليت اكنت تلقن عرب منصة زووم مثال تتاج التوفر عىل  نرتنت، ا 

رصيد، وهناك العديد من الأرس ينحدرون من طبقة اجامتعية هشة خصوصا بعد أأن فقد 

عدد من ال ابء معلهم بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية واخلدماتية خالل فرتة احلجر 

يــن اتبعــوا ادلراســة عــن بعــد خــالل فتــرة الصحي. مــن بــني التالميذ والطلبــة اذل

% فقط أأن ادلراســة عــن بعــد قــد غطــت ابلاكمــل 17.3احلجــر الصحــي، اعتبــر 

 املقــرر البيداغوجــي الســنوي.

يف ترك الأبناء وحدمه يف البيت نظرا اللزتاماهتم املهنية. فالتعلمي عن  جيد ال ابء صعوابت -

 طلب مراقبة الأبناء وتتبعهم لدلروس.بعد يت

بعض ال ابء ال يس تطيعون مساعدة أأطفالم لفهم ادلروس الافرتاضية نظرا لأن مس توامه -  

ذ  ؛التعلميي ال يسمح بذكل مــن أأربــاب هــذه الأرس بــدون أأي مســتوى  20.8%نا  ا 

 %دلهيــم مســتوى تعلميــي عــال.13تعلميــي. مقابــل 
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 . الأطفال تتبع ادلروس الافرتاضية والعديد مهنم ال يس توعب احملتوى يصعب عىل -

مــن الأطفــال املمتدرســن يف التعليــم الأويل مل يتابعــوا الــدروس عــن بعــد.  83.5%

يف الوسط القروي بسبب عــدم العلــم  94.6يف الوســط احلــرضي مقابــل % %79.1

ــة متابعــة الــدروس بســبب صغــر ســن الطفــل للتعليــم بوجــود قنــوات خمصصــة وصعوب

 عــن بعــد وعــدم التوفــر أأو نقــص يف الأدوات وعــدم فعاليــة الــدروس.

 .نرتنتاال  تدفق ل الانقطاع املتكرر - 

فبعض الأرس تتوفر فقط عىل حاسوب واحد ابلبيت يف .غياب البنية التحتية اال لكرتونية- 

طفلني أأو أأكرث مبختلف املس توايت وال ميكهنم تتبع ادلروس املبارشة مع بعض يف حني دلهيا 

فقــط مــن الأرس أأدوات  22.4لفـتـرة احلجــر الصحــي، اقتنــت% وقت واحد. خفال

تكنولوجيــة أأو خدمــة االتصــال ابال نرتنـت لمتكــني أأطفالهــم مــن متابعــة التعليــم عــن 

يف  11.2)% 2.8%( هاتفــا ذكيــا%9.7أأرس) 10ة واحــدة مــن لك بعــد.اقتنــت أأرس 

حاســواب أأو لوحــة  2.8يف الوســط القــروي(، و % 6.2الوســط احلرضي مقابل%

 لكرتونيــة.ا  

 عدم توفر الأرس عىل املناخ املالمئ لدلراسة يف املزنل ال من حيث املساحة وال من حيث-

ذ ؛الرتكزيجو  ريب واحــد مــن بــني لك مخســة مـن الازدحــام داخــل يعــاين مغــ ا 

 .املســكن أأو انعــدام اخلصوصيــة أأثنــاء احلجــر
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لأن الأرس املغربية ترفض دفع لك الرسوم ادلراس ية مقابل  ؛املدارس اخلاصة مشلكة -

ىل نزاعات بني الطرفني ما زالت مس مترة التعلمي عن بعد، مما  .أأدى ا 

ة غري متعودين عىل اس تعامل وسائل التكنولوجيا احلديثة للتدريس، بعض الأساتذ- 

 وجيدون صعوبة يف حل املشألك التقنية اليت قد تواهجهم.

ىل غاية  ال أأن وزارة الرتبية 2020 أأووت 10وعىل الرمغ من أأن حاةل الطوارئ متتد ا  ، ا 

ن بعد" كصيغة أأّنا قررت اعامتد "التعلمي ع 2020 أأووت 22الوطنية أأعلنت يوم السبت 

ىل ابلنس بة  سبمترب 7اذلي سينطلق يف  2021-ـ2020تربوية يف بداية املومس ادلرايس  ا 

مجيع الأسالك واملس توايت، باكفة املؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية ومدارس 

ىل احلد من تفّش "وابء كوروان"، ، البعثات الأجنبية طار التدابري الاحرتازية الرامية ا  يف ا 

حني سيمت توفري التعلمي احلضوري للمتعلمني اذلين س يعرب أأولياء أأمورمه عن اختيار يف 

 ذكل.

عطاء منح دراس ية للتالميذ ذيف هذه الظرفية الراهنة، حب ا لو قامت املدارس اخلصوصية اب 

وبتخفيض لباّق التالميذ. مفادامت الأرسة مل تدفع أأقساط الشهور  معلهم اذلين فقد أأولياؤمه

ىل مدرسة أأخرى.  الأخرية، لن يس تطيع الطفل الالتحاق ابلفصل اجلديد وال الانتقال ا 

وعىل العموم،ال جيب أأن تكون هناك أأي مزايدة فامي خيص حق الطفل الكوين يف 

 المتدرس.
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 من ادلس تور املغريب من خالل الرابط التايل 31مكن الاطالع عىل الفصل . 1

https://www.courconstitutionnelle.ma/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
 ابلنس بة لهذا التطبيق، فقد اكنت املديرية العامة لأمن نظم املعلومات التابعة ال دارة ادلفاع الوطين ابملغرب قد حذرت يف بالغ لها من. 2

ماكنية تعرضه لالخرتاق بسهوةل من طرف حمرتيف الا”زوم“تطبيق وموقع  خرتاق، ودعت لك من حيمل عىل أأهجزته ، وأأكدت ا 

ىل التوقف عن اس تخدام التطبيق، وكذا بتغيري رمق املرور اخلاص ابجلهاز.   معطيات حساسة ا 
صالح 3  :عىل الرابط التايل 2030ـ 2015ميكن الاطالع عىل مرشوع الرؤية الاسرتاتيجية لال 

https://www.csefrs.ma/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%

A9D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A

%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%

D8%AD/ 

http://www.taalimtice.ma/
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https://www.unicef.org/morocco/ar/covid-19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://fr.unesco.org/news/covid-19-consequences-lenseignement-superieur
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 معوقات تطبيق التعلمي عن بعد يف اجلامعات الليبية يف ظل جاحئة كوروان

 ليبيا -جامعة رست                            د. ساملة مسعود موىس

 مقدمة:

ىل ظهور أأساليب وطرق جديدة للتعلمي، تعمتد عىل      لقد أأدى التقدم التكنولويج ا 

تعّل املطلوب.فالتحول من قاعات ادلرس توظيف تكل املس تحداثت التكنولوجية لتحقيق ال 

ىل قاعات ادلرس عرب الفضاء املعلومايت ابس ت المكبيوتر ومس تحداثته،  عاملالتقليدية ا 

وش بكة املعلومات ادلولية والقنوات الفضائية، هو مس تقبل التعلمي العايل ودون الاس تغناء 

 ا.   ا وتكنولوجيًّ  وأأاكدمييًّ عن الأس تاذ تربواي  

اتحة الطريق لظهور طرائق جديدة للتدريس جماال  فالتعلمي ع  ن بعد يساعد عىل ا 

لالختيار، ويساعد كذكل عىل رفع املقاييس التعلميية للك فرد يف الأجيال  أأوسع بكثري

 القادمة، وسوف ميثل نقطة الانطالق حنو التعّل املس متر.

ط السائد يف واملتوقع أأن هذا النوع من التعلمي س يصبح يف املس تقبل القريب المن

ال أأن تفعيهل يف اجلامعات الليبية ال يزال يف بداايته، ولكنفي الوضع الراهن مع  التعلمي، ا 

 انتشار وابء )كوروان( دفع  عدد من اجلامعات لتطبيق التعلمي عن بعد أأو ما يسمى أأحياان  

 متوافرة لكرتوين، ولكن ينقص جناحه العديد من املتطلبات واليت يف الأغلب غريابلتعلمي اال  

يف جامعاتنا واليت تعترب معوقات أأساس ية لتفعيهل، وهذا ما دفعين الختيار هذا املوضوع، 
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دخال التعلمي اال   لكرتوين سواء املزتامن أأو غري املزتامن وتفعيهل والتنبؤ بنجاحه يفرض فا 

جراء دراسات مس تفيضة للقضااي املتعلقة به.  علينا ا 

 مفهوم التعلمي عن بعد:

ة كوروان وتنبهيات منظمة الصحة العاملية، واملنظامت احمللية عىل يف ظل جاحئ 

رضورة تطبيق التباعد الاجامتعي، وعدم التواجد يف الأماكن املزدمحة وغريها من 

التحذيرات، توقفت العملية التعلميية يف خمتلف أأحناء العامل، مما جعل احلديث عن التعلمي 

بقدر ما هو مطلب أأسايس، وتعددت تعريفاته  اعن بعد وأأمهية تفعيهل ليس فكرة وخيار 

 بتعدد خلفيات القامئني هبا.

 Electronicalادلراسة الالكرتونية  أأو  Distance Learningالتعلمي عن بعد 

Education  أأو التعلمي الافرتايضVirtual Education  ومجيع هذه التسميات لها

س تطيع احلصول عليه من خالل ما نفس املعىن، وهو فرضية أأي خشص يرغب يف التعلمي ي 

ىل اجلامعة أأو اللكية أأو مركز يطرح عىل ش بكة املعلومات )اال   نرتنت( دون احلاجة ا 

 .(26، 2002التدريب)الرافعي،

مريكية للتدريب والتطوير بأأنه "يشمل مجموعة واسعة من التطبيقات وقد عرفته امجلعية الأ   

ساس للتعلمي، والصفوف الافرتاضية، الويب والمكبيوتر كأ  عاملوالعمليات مثل اس ت

والتعاون الرمقي، كام ميكن نقل احملتوى من خالل الانرتنت، وأأرشطة تسجيل صوت 
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وصورة، والبث عن طريق الأمقار الصناعية، والتلفزيون التفاعيل، والأقراص املضغوطة" 

 .(2020)احلضريي، 

عينة، أأمهها وجود فأأغلب التعريفات حول التعلمي عن بعد اتفقت عىل معايري م 

مسافة تفصل بني املعّل واملتعّل، والتلقني عن طريق تكنولوجيا المكبيوتر أأو الصوت أأو 

 الفيديو)قنوات االتصال(.

لكرتوين عرب  ومن التعريفات الأكرث مشوال   للتعلمي عن بعد "أأنه تقدمي حمتوى تعلميي ا 

ىل املتعّل بشلك ماكنية التفاعل النشط الوسائط املعمتدة عىل المكبيوتر وش باكته ا   يتيح هل ا 

مع هذا احملتوى ومع املعّل ومع أأقرانه سواء أأاكن ذكل بصورة مزتامنة أأو غري مزتامنة، 

متام هذا التعلمي يف الوقت واملاكن وابلّسعة اليت تناسب ظروفه وقدراته،  ماكنية ا  وكذكل ا 

دارة هذا التعلمي أأيض   فضال   ماكنية ا   .(53، 2005زيتون، ا من خالل الوسائط" )عن ا 

 :هوسلبيات بعد عن التعلمي ممزيات

 : املمزياتأأوال  

يمتزي ابلتعلمي عن بعد بعدد من املمزيات اليت جتعل منه ركزية أأساس ية يف تقيق التعّل 

 .(2016الفعال والتقدم ومواكبة تطورات العرص )برغويت ومسعودي،

 تت أأي ظرف.ميتاز التعلمي عن بعد ابملرونة يف املاكن والزمان و  -1
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 يساعد اجلامعات عىل استيعاب الأعداد الكبرية من ادلارسني. -2

 .اأأن يكون هو حمور العملية التعلميية والعنرص الأكرث نشاط   عىل يساعد الطالب -3

يوفر بيئة تعّل تفاعلية قامئة عىل املتعة يف التعّل، وعىل جمهود املتعّل يف البحث  -4

 والاس تقصاء والتعاون.

فيه مواكبة للعامل املتقدم، وخلق نتاج تعلميي عىل مس توى عال من  التعلمي عن بعد -5

 اجلودة.

 : السلبياتااثني  

هل سلبيات ومعارضني هل، ومن هذه  اكام للتعلمي عن بعد ممزيات ومنارصين، أأيض   

 :(111، 2011)بن عيل،  أأيتالسلبيات ما ي

 .عدم اس تطاعة املتعّل احلصول عىل تغذية راجعة فورية من املعّل -1

ال ميكن للتعلمي عن بعد أأن يودل املهارات والأحاسيس نفسها اليت ميكن أأن  -2

 يكتس هبا الطالب من اجلامعة التقليدية.

بصفة عامة يف ادلول غري املنتجة لها،  اعدم الاس تعامل العقالين للتكنولوجي -3

 وانتشار ما يسمى بّسقة املشاريع.

ىل ال نقص يف دقة املالحظة، وخاصة ابلنس بة  -4 صات اليت تعمتد عىل تخصا 

 اجلانب الفين وادلقة يف املالحظة.
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لكرتوني   -5  .اصعوبة التقومي فامي خيص الامتحان ا 

 قات تطبيق التعلمي عن بعد:يمع 

يف ظل املتغريات الّسيعة يف جمال التكنولوجيا والظروف الراهنة لتفّش وابء  

 فرص تعلميية، وتتغلب العديد فامي يتعلق بتقدمي كوروان، يواجه نظام التعلمي يف ليبيا تداي  

لتوقف  من املؤسسات اجلامعية عىل هذا التحدي عن طريق برامج التعلمي عن بعد، حال

 ادلراسة وخطوة حنو التحديث والتطور يف جمال التعلمي.

يف ليبيا خاصة عىل مس توى التعلمي  امزتايد   اهذا النوع من التعلمي اهامتم   وشهد فعال  

وزارة الرتبية والتعلمي يف ليبيا قرارات خاصة لهذا التعلمي لالس تفادة  اجلامعي، وقد أأصدرت

 من معطياته، واس تغاللها عىل أأفضل وجه.

ال أأن تطبيق التعلمي عن بعد عىل أأرض الواقع يواجه العديد من الصعوابت اليت  ا 

 من قبل املعلمني واملتعلمني. عامهليف اس ت اتؤثر سلب  

ىل مع قات ميكن تقس ميها يوهذه املع  ملتعلمني، املعلمني، تطوير املعايري، اقات ختص)يا 

 اخلصوصية(.

 املتعلمني )الطالب( -1
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 من مثيواجه العديد من الطلبة صعوبة تقبل تغريات العرص ابلّسعة ذاهتا لغريمه، و 

ىل املساقات اال   لكرتونية لكوّنا أأسلوب تعّل جديد وخمتلف عام يرتددون يف الانضامم ا 

نرتنت وعدم قدرة بعض الطلبة عىل امتالك هجاز ك عن ضعف ش بكة اال  اعتاد عليه، انهي

حاسوب ميكنه من التعلمي عن بعد، كام أأن هذا النوع من التعلمي حيتاج من الطالب أأن 

 احلاسوب ودليه همارات اكفية. عامليكون ممتكن من اس ت

ارشة عىل حنو التعلمي عن بعد، نتيجة قةل الرقابة املب فقدان احلافز اذلايت اأأيض  

 .(2017نشاطاته ادلراس ية، وقةل التواصل املبارش مع املدرب )مشألك تواجه الطالب، 

 املعلمني -2

من أأكرث الصعوابت اليت واهجت اجلامعات يف تطبيق التعلمي عن بعد هو الاجتاه 

السليب للمعلمني جتاه التعلمي عن بعد، والمتسك ابلتعلمي التقليدي وصعوبة تقبل التغيري 

طلبات املواكبة وهذا ما أأكدته عدد من ادلراسات كدراسة )بسام محمود، محمد أأمني( ومت 

كذكل وجود درجة من  .(131، 2011لكرتوين )بين ايسني، عن صعوابت التعلمي اال  

ىل لكرتوين، فبعض املواد تتاج التعقيد لبعض املواد يف تطبيقها ابلتعلمي اال   معامل وبعضها ا 

ىل الالتقاء امل   .بارش مع الطلبة، اكللغة اال جنلزيية مثال  حيتاج ا 

 تطوير املعايري -3
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واجه التعلمي عن بعد مصاعب تعيق جناحه وانتشاره بّسعة، أأمهها قضية املعايري ي

املعمتدة، حيث تتاج ال جراء تعديالت وتديثات كثرية نتيجة للتطورات اخملتلفة، وقد 

خصيص والتعديل بسهوةل، كام تعاين يكون ذكل غري ممكن ما مل يكن هناك حل قابل للت 

اجلامعات من عدم وضوح يف الأنظمة والطرق والأساليب اليت يمت فهيا التعلمي بشلك 

لأن ذكل يؤثر بصورة مبارشة عىل  ؛واّض، وعدم وجود خطة واحضة وبرانمج معياري

 .(2010املعّل )كيف يعّل( وعىل الطالب )كيف يتعّل( )نبيل، 

لكرتوين مه من التقنيني، أأما املتخصصني يف القامئني يف التعلمي اال   وهذا يعين أأن معظم   

 جمال املناجه والرتبية ليس لم رأأي فيه، أأو عىل الأقل ليسوا من صناع القرار.

 اخلصوصية والّسية -4

نرتنت، أأثرت عىل املعلمني حدوث اخرتاقات وجهامت عىل املواقع الرئيس ية يف اال  

 ؛لكرتوين مس تقبال  من الأس ئةل حول تأأثري ذكل عىل التعلمي اال  ووضعت يف أأذهاّنم العديد 

ن اخرتاق احملتوى والامتحاانت من املع   قات املهمة.يوذلا فا 

عىل النحو وهناك من يرى لك هذه املعوقات تندرج تت ثالث معوقات رئيس ية ويه   

 .(220، 2014: )حازم وحسني، ال يت

ية من املعوقات الأساس ية، اليت تمتثل يف عدم قات التقن يتعد املع قات التقنية: ياملع  -1

توافر بنية تتية تقنية للتطبيق، وعدم توافر ش بكة عالية الّسعة تضمن رسعة 



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  132  

تزنيل املناجه والربجميات التعلميية اليت توفر تطبيقات هذا النوع من التعلمي، أأو 

ىل ا نقطاع حدوث خلل مفاجئ يف ش باكت الانرتنت أأو أأهجزة احلاسوب مما يؤدي ا 

اخلدمة أأثناء البحث أأو اال رسال،كام أأن عدم توافر تطبيقات هذا النوع من التعلمي 

 .عملنيابللغة العربية ميثل صعوبة عند بعض املس ت

وتسهم يف احلد من تطبيق التعلمي  اويه من املعوقات املهمة أأيض   قات املالية:ياملع  -2

قامة دورات تدريبية ىل ا  لأعضاء هيئة التدريس  عن بعد، حيث تتاج اجلامعات ا 

ضافية، كام أأن ارتفاع تاكليف خدمة  ىل تمل املؤسسة تاكليف ا  هبا، وهذا يؤدي ا 

نشاء الربانمج ادلرايس يعترب ملكف  الانرتنت هل أأثره يف عدم التطبيق، كام أأن ا 

 .ماداي  

تمتثل يف عدم الأخذ بعني الاعتبار الاكدر البرشي عند التطبيق،  قات البرشية:ياملع  -3

ابللغة اال جنلزيية، وقةل الكوادر البرشية  خالل حصولم عىل دورات مكثفة من

الفنية والتعلميية القادرة عىل الهنوض هبذا النوع من التعلمي عىل صعيد اجملمتع، كام قد 

يشعر بعض املعلمني ابال حباط العتقادمه بعدم أأمهية التعلمي عن بعد، وأأنه ال قمية 

 لبعض أأعضاء هيئة التدريس ضد هذا النوع من عن الاجتاه السليب هل، فضال  

 التعلمي.
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 امتة:خ

     التعلمي عن بعد مطلب تعلميي، جيب تطبيقه اس تجابة للوضع الراهن )جاحئة كوروان(، 

ذلكل جيب  ؛أأو تطوير العملية التعلميية واخملرجات التعلميية، والهنوض ابجملمتع بشلك عام

آلية التنفيذ يتضافر اجلهود للتغلب عىل هذه املع  قات، ووضع خطة واحضة تفصيلية تبني أ

 واملتابعة.

التعلمي عن بعد هل مؤيدين ومنارصوه، وهل من يقلل من شأأنه، ولكن علينا اال قرار بأأن 

ذاملؤسسات التعلميية تتجه جبدية حنوه،   نه تعلمي جديد لعرص جديد.ا   ا 

 املراجع:

الالكرتوين يف التعلمي العايل تطبيقاته وتدايته، مركز جيل البحث  (، التعلمي2016برغويث، توفيق ومسعودي، لويزة، ) -1

 www.jilrc.comمن  2020 ووتأأ  18العلمي، مت اسرتجاعها بتارخي 

انية، العدد (، التعلمي الالكرتوين من وهجة نظر أأساتذة اجلامعة، جمةل العلوم الاجامتعية اال نس2011بن عيل، راجية ) -2

 .111اخلامس، ص

ربد 2011بين ايسني، بسام محمود، ) -3 (، معوقات اس تخدام التعلمي الالكرتوين اليت تواجه املعلمني يف مديرية الرتبية والتعلمي ا 

 .131الأوىل، اجملةل الفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد، اجملدل الثالث، العدد اخلامس، ص

(، معوقات تطبيق التعلمي الالكرتوين: دراسة تليلية يف لكية احلدابء 2014عزيز بشار، )حازم، عل وليد وحسني، عبد ال -4

 .220، ص116، العدد36اجلامعة، جمةل تمنية الرافدين، اجملدل 

براهمي، ) -5 نسانية 2020احلضريي، عبد القادر ا  (، واقع ومس تقبل التعلمي الالكرتوين يف ليبيا، اجلامعة الليبية للعلوم اال 

 www.libyanuniv.edu.lyف من  2020ووت أأ  15بيقية، مت اسرتجاعها بتارخي والتط 

 .26، ص91(، ادلراسة الالكرتونية، جمةل املعرفة، العدد 2002الرافعي، معر بن عبدهللا، ) -6

فهوم، القضااي، التطبيق، التعلمي، الرايض، ادلار (، رؤية جديدة يف التعلمي الالكرتوين: امل 2005زيتون، حسن حسني، ) -7

 الصوتية للرتبية.

، من 2020أأغسطس 15(، مت اسرتجاعها بتارخي 2017ديسمرب  15مشألك تواجه الطالب يف العلمي العايل ) -8

www.training.instuctit.com 
، من ووتأأ  16التعلمي الالكرتوين، مت اسرتجاعها بتارخي  صعوابت تطبيق، (2010أأكتوبر 24نبيل، سارة، ) -9

www.hrdiscussion.com 

http://www.jilrc.com/
http://www.libyanuniv.edu.ly/
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شاكلية التكيف دلى الطالب اجلامعي  التعلمي عن بعد وا 

 مجموعة من املالحظات املسجةل يف ظل جاحئة كوروان 

 اجلزائر-جامعة مس تغامن                                                      زمام ربيع .د

 اجلزائر-2جامعة وهران                                                 كرايس اجلياليل .أأ 

 مقدمة:

ذا ما انطلقنا من كون الأزمة حاةل ارتباك وضغط، قد تطرأأ       جفأأة عىل قطاع ما،  ا 

، حيث ختلق حاالت اس تثنائية يصعب مواهجهتا أأو التكيف معها أأو عىل اجملمتع كلك

ىل اّنيار مؤسسات أأو منظومات بأأمكلها، أأو حّت  بسهوةل، وتؤدي يف الكثري من الأحيان ا 

ىل اّنيار أأنظمة جياد  ا  س ياس ية يف حاةل عدم قدرهتا عىل التعامل مع حاةل الأزمة، وعدم ا 

م س يايس، أأو منظومة تربوية، أأو جامعية، يه البدائل املطلوبة. وهذا يعين أأن أأي نظا

ملزمة ابمتالك اخلطة البديةل، عن طريق رؤية استرشافية بعيدة املدى، مس تعدة للتكيف 

 مع أأي طارئ، خاصة عىل مس توى القطاعات احلساسة مثل التعلمي.

ويف وقت دشنت ادلول املتقدمة اليت تعيش ما بعد احلداثة عرص التعلمي عن بعد، 

ثقافة حديثة، بقيت دول أأخرى ومن بيهنا اجلزائر تعمتد بشلك كبري عىل ابعتباره  وكرس ته

الطرق التقليدية يف التعلمي، الأمر اذلي جعل املنظومة اجلامعية يف اجلزائر أأمام امتحان 
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حقام حقيقي، من خالل سعهيا لالنتقال ىل التعلمي عن بعد، عن طريق ا  اال عالم  تكنولوجيا ا 

ىل التواصل عرب الأرضيات  ملية البيداغوجية، وتوجيه الطلبة والأساتذةواالتصال يف الع  ا 

صول حاةل من ح لدلروس، وتفادي السري الأمثل واملنصات الرمقية من أأجل ضامن

ىل االانقطاع اليت قد يرتتب عهنا العديد من املشألك ابلنس بة  ملش تغلني أأو املنمتني ا 

 ثني عىل حد سواء.والباح  للقطاع، من هيئات التدريس والطلبة

جياد حل لضامن مواصةل سري  ن اال جراءات اليت انهتجهتا الوزارة الوصية، اكنت هبدف ا  ا 

املومس اجلامعي عرب مجيع املؤسسات اجلامعية يف ش ّت ربوع الوطن، يف ظل جاحئة كوروان 

اليت فرضت نوعا من العزةل والتباعد الاجامتعي، مما تسبب يف رهن املومس اجلامعي، 

تعطلت ادلراسة لأكرث من مخسة أأشهر، دون وجود أأي حل يف الأفق، وذكل  حيث

وضعت  لأن وزارة التعلمي العايل ؛بسبب خصوصية الأزمة الصحية، ورسعة انتشار الوابء

ىل مواصةل ادلراسة عن بعد، حيث مت خلق منصات افرتاضية ب رانجما موازاي، هيدف ا 

مر ابس تجابة متفاوتة عىل مس توى لك من لنرش ادلروس واحملارضات، وقد قوبل هذا الأ 

ذالأساتذة والطلبة يف خمتلف جامعات الوطن الحظنا من خالل اش تغالنا ابلتدريس  ؛ا 

اجلامعي، نوعا من الامتعاض، وعدم التقبل للفكرة من طرف الطلبة، هذا ماجعلنا نقف 

ت عىل النحو عىل أأحد أأمه الاس تفهامات اليت ميكن أأن ترتتب عىل هذا املسعى، اليت جاء

 :يتال  



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  136  

 ما هو موقف الطالب اجلامعي من توجه اجلامعة اجلزائرية حنو االتصال الرمقي 

عن االتصال التقليدي يف العملية التعلميية، يف ظل الظروف احلالية اليت  بديال ابعتباره

 فرضهتا جاحئة كوروان؟ وهل الطالب اجلزائري مس تعد متاما لالجتاه حنو البديل الرمقي؟

 اور ادلراسة:حم

خفاق أأخالّق؟  أأوال: جاحئة كوروان انتخاب طبيعي أأم ا 

أأن اجملمتعات الصناعية منذ النصف الثاين من القرن املايض، تواجه  أأولريش بيكيرى    

نظرا لدلمار اذلايت اذلي تسبب  ؛احامتلية جديدة من نوعها، ومل يس بق لها وجود يف التارخي

فنحن أأولريش وحبسب تعبري 1الأرض، احلياة عىل هذهفهيا اال نسان للك شلك من أأشاكل 

 نعيش اليوم فامي يعرف بـ"جممتع اخملاطر". 

ن سعي اال نسان لتحقيق أأكرب قدر من الرحب حّت ولو عىل حساب اجلانب القميي          ا 

أأو الأخالّق، جعهل يسهم يف التأأسيس جملمتع متوحش، يضع املصاحل املادية والنفعية فوق 

، ويبيح لك أأشاكل التصادم من أأجل تقيق هذه املنفعة، وعىل هذا الأساس لك اعتبار

جيب أأن نراجع الفكرة الشائعة اليت مؤداها أأن الطبيعة يه من تقسو عىل اال نسان، بل 

أأصبح اال نسان اليوم هو من يقسو عىل لك يشء، حّت الطبيعة مل تسّل من قسوته 

ىل تقيق ال رحب دون قيد أأو رشط، وسعيا حنو بسط واس تغالهل الأمعى، بسبب سعيه ا 

ىل حدوث عدد من  س يطرته وهمينته ونفوذه عىل العامل، أأدى طيشه وجشعه وأأاننيته ا 
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زاحة خصومه ومنافس يه بسبب زايدة شدة  الكوارث والأمراض والأوبئة، ومن أأجل ا 

ل الرصاع، قام اال نسان بتسخري العّل والتكنولوجيا خلدمة أأهدافه، ويتجىل ذكل من خال

ىل مس توى جديد من احلروب، اليت ميكن  ىل الانتقال ا  خمتلف الاخرتاعات، اليت أأدت ا 

ذا اكنت مثل هذه 2املتس ببني فهيا،أأن تكون لها انعاكساهتا حّت عىل مفتعلهيا أأو  خاصة ا 

لهيا دول أأو حكومات أأو أأطراف معينة ذات طبيعة كاميئية معقدة،  الأساليب اليت قد تلجأأ ا 

نتاهجا يف خمابر خاصة، حيث ال ميكن رؤيهتا  ابلعني اجملردة مثل الفريوسات، اليت يمت ا 

يف احلروب احلديثة، أأو احلروب عن بعد،  تعمةلأأصبحت من بني أأحدث النسخ املس  

ليه الأوضاع عند اس تخدام هذه الفريوسات، أأو كيف  لكن ال أأحد يعّل ما ميكن أأن تؤول ا 

يقافها  رسيعا، هذا ما أأصبح ميزي القرن الواحد س يصبح الوضع بعد انتشارها أأو عدم ا 

حدى هذه يوالعرش  حدى صور رصاعات الزعامة واملصاحل يف العامل، وميثل ا  ن، وهذه يه ا 

الصور فريوس كوروان املس تجد، اذلي شق طريقه بدءا من مدينة ووهان الصينية حنو 

ىل جماهبته، ابّق أأحناء العامل، حيث جعزت أأقوى املنظامت الصحية يف ادلول املتطورة ع

 خملفا حاةل من الهلع واخلوف والعديد من الضحااي.

لهيا تت ما      لقد اكنت حصيةل الفريوس من الضحااي، أأكرثا فتاك يف دول ميكن اال شارة ا 

يسمى "القوى العظمى"، ونقصد بذكل الك من الوالايت املتحدة الأمريكية، روس يا 

"قوى صاعدة" مثل دول الاتاد  والصني ابدلرجة الأوىل، وأأخرى ميكن تسميهتا



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  138  

ىل جانب الوالايت املتحدة الأمريكية من بني القوى  الأورويب، وتعترب هذه الأخرية ا 

ىل بسط نفوذه وس يطرته عىل الاقتصاد العاملي،  املنافسة للامرد الصيين اذلي يطمح ا 

خضاعهم عىل الأقل ملنطق السوق الصيين خالء الساحة من املنافسني، أأو ا  ذ وحنوى ا  ، ا 

أأحد أأشاكل احلرب القذرة بني هذه ادلول العظمى من  19-ليس غريبا أأن يكون كوفيد

أأجل سعهيا ال حاكم قبضهتا عىل العامل، حّت لو خلف هذا التسابق والتنافس حول الهمينة 

العاملية وراءه العديد من الضحااي واخلسائر، حيث يتوقع بروز الصني وصعودها اقتصاداي 

نوات القادمة، وهذا ما أأصبح يزجع نظريهتا الوالايت املتحدة الأمريكية بشلك أأكرب يف الس  

زاحهتا بش ّت  ؛بصفهتا ادلوةل املهمينة واملس يطرة عىل العامل وذلكل قد يمت العمل عىل ا 

ذ يقول انبليون مسترشفا اخلطر  الطرق، وهو الأمر اذلي لن تسمح به الصني بسهوةل، ا 

 3هتزم العامل".ما تستيقظ سوف الصيين: "دعوا الصني انمئة، فعند

ن فريوس كوروان اذلي بدأأ مع ش تاء  ، اذلي ال يزال حيصد العديد من 2019ا 

ىل غاية يومنا هذا، أأصبح الشغل الشاغل ملنظمة  الضحااي، وتتحمل خمتلف ادلول تبعاته ا 

الصحة العاملية، اليت شكك البعض يف جمهوداهتا، والبعض ال خر حول حقيقة الفريوس، 

اك دول اهتمت الصني مبارشة بأأّنا املسؤوةل عن هذه احلاةل الوابئية اليت خلقت ضغطا وهن

غري مس بوق عىل املستشفيات، وحاةل من العزةل والتباعد الاجامتعي، وأأربكت الاقتصاد 

ىل مس توايت جد متدنية،  ط يف العاملالعاملي، حيث هتاوت مع بداية الصيف أأسعار النف ا 
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نتاج، من هجة أأخرى ويف الوقت ذاته بدأأت الصني مل يس بق لها مثيل، وت عطلت جعةل اال 

تتعاىف من أ اثر اجلاحئة، اليت وصلت ذروهتا يف لك من دول أأورواب والوالايت املتحدة 

الأمريكية، حيث رشعت الصني يف رشاء س ندات الرشاكت املفلسة بعد اّنيار أأسعار 

ىل  4 تغريات جذرية فامي بعد اجلاحئة،أأسهمها، وبذكل أأصبحت معامل النظام ادلويل تشري ا 

ىل أأن الفريوس التايج، مل يكن وليد انتخاب طبيعي، بل اكن اال نسان  وتشري أأيضا ا 

ىل املزيد من الس يطرة والهمينة، يف عامل  اجلامح هو املسؤول عنه، والهدف منه السعي ا 

خفاق احلداثة، وخيبة أأمل كبرية للعقل يف عرص  ما بعد أأصبح يشهد اليوم جتليات ا 

احلداثة، حيث يعيش البرش اليوم عىل وقع حروب ال متزي بني أأي طرف، حروب ترضب 

سرتاتيجية املقاربة غري  ّنا ا  بعمق، وتغري بطريقة أأمعق، وتطيح بقوى وترفع قوى جديدة، ا 

 5وغري املبارشة.املبارشة، أأي رضورة الاقرتاب من الأهداف عرب الأساليب غري املتوقعة 

ن فريوس كورو ان املس تجد اذلي تتجىل أأعراضه يف ضيق يف التنفس، وامحلى ا 

ىل حد ما أأمل تكسري العظام، جنده فعل نفس  والسعال اجلاف، والأمل الشديد اذلي يش به ا 

الّشء ابالقتصادايت العاملية، وخنق حركية الأموال والس ياحة والثقافة، ورضب لك 

ات، وأألغيت لك التجمعات، املنظومات داخل ادلوةل وخارهجا، حيث تعطلت املؤسس

واكن الاقتصاد العاملي أأكرث ترضرا من الصحة العاملية، كون عدد الوفيات أأقل بكثري مما 

ىل  تصده احلروب أأو الزناعات، أأو الأمراض املزمنة أأو املس تعصية أأو اجلوع، وهذا يشري ا 
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ا اليوم نعيش أأن كوروان مت اس تحداثه ليعيد ترتيب العامل س ياس يا واقتصاداي، حيث أأصبحن

 6انيا وماكنيا.يف جممتع اخملاطر العاملي، واذلي أأصبح ميكن فيه تصدير اخملاطرة زم

سرتاتيجية أأم تس يري أأزمة؟  اثنيا: التعلمي عن بعد يف اجلزائر ا 

ىل القد عرف التعلمي اجلامعي يف اجلزائر ابلنس بة       ؛ملومس احلايل حاةل من الارتباكا 

ان املس تجد، مما تسبب يف تعليق ادلراسة يف منتصف بسبب تداعيات فريوس كورو

ماكنية انقطاع غري  ؛املومس اجلامعي، وانقطاع الطلبة عن احلضور وبذكل أأصبحنا أأمام ا 

آلية جديدة لتعويض حاةل الانقطاع الفجائية  ىل اس تحداث أ حمدود، حيث سارعت الوزارة ا 

ق التعلمي عن بعد، لكن اال شاكل اليت فرضهتا ظروف اجلاحئة احلالية، تتعلق مبحاوةل تطبي

لهيا بشلك اس تثنايئ كظرف خاص، ودون  يف الأمر يمكن يف أأن هذه الآلية، مت اللجوء ا 

أأي فكرة أأو جتربة مس بقة عهنا، حيث أأن التعلمي عن بعد ارتبط يف خميةل الطالب اجلامعي 

ىل ابلتعلمي الالصفي، أأي ابلنس بة   ؛التعلميي من مل يسعفهم احلظ يف مواصةل مشورامها 

وذلكل مل يكن تقبهل ابلأمر الهني. ومن هجهتا حاولت وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

فرض التعلمي عن بعد، عرب ترسانة من التعلاميت واملراسالت اليت أأوصت الأرسة اجلامعية 

عىل بتنفيذها وتطبيقها يف أ جالها احملددة، ويعترب هذا مؤرشا عىل أأن التعلمي عن بعد فرض 

سرتاتيجيا، يف ظل غياب ثقافة متفق علهيا بني مكوانت ا  الأرسة اجلامعية، ومل يكن خيارا 

ذ  ؛العملية البيداغوجية ن الفرض ولغة اال حقام عن طريق النصوص القانونية والتعلاميت ا  ا 
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جراء قانوين ال أأكرث وال أأقل، حيث صدرت فامي بني  الوزارية، جعل من الأمر أأش به اب 

أأربع تعلاميت وزارية تدعو لرضورة تطبيق التعلمي عن بعد، ورفع  2020ماي شهر فيفري و 

ىل الوزارة حول سري العملية وجمرايهتا.  7تقارير ا 

ن تبعات جاحئة فريوس كوروان املس تجد، اليت من بيهنا تعليق التعلمي الصفي              ا 

ية واجلامعية، جعلت أأو احلضوري، وتعطيل النشاطات البيداغوجية يف املؤسسات الرتبو 

ىل مواهجة هذه الأزمة احلالية، من خالل  العديد من دول العامل، ومن بيهنا اجلزائر تسعى ا 

تسطري خطة معينة للتعامل مع توقف ادلراسة بشلك حضوري، بسبب انتشار الفريوس 

ىل التعلمي عن بعد، ونقل النشاط  واخلوف من انتقال العدوى، من خالل الاجتاه ا 

ىل العامل الافرتايض، هذه اخلطوة اليت اكنت جفائية وبدون أأي مقدمات، البيداغو يج ا 

جياد احللول  ىل حماوةل ا  فرضهتا الأزمة الوابئية عىل اجلزائر، وكغريها من دول العامل سارعت ا 

نقاذه من املومس ادلرايس اخلاص ابلعام  نقاذ ما ميكن ا  ، من خالل الاجتاه 2020والبدائل ال 

ىل البديل الر  مقي. ويف هذا اال طار ميكن تعريف التعلمي عن بعد عىل أأنه عبارة عن دورات ا 

تعلميية تعمتد عىل اس تخدام الربجميات احلديثة املتاحة عىل الش بكة العنكبوتية، مثل 

ن  8الأرضيات أأو املنصات الرمقية اخلاصة ملتابعة وتقدمي احملارضات وادلروس عند بعد، ا 

ىل تناقض  كبري بني التعلمي عن بعد وبني ما حاولت اجلامعة اجلزائرية هذا التعريف يشري ا 

فرضه، حيث مت اختصار التعلمي عن بعد يف وضع ادلروس عىل املنصات والأرضيات 
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ىل أأش به مبوقع  الرمقية، دون أأي تفاعل مع الطلبة، وهذا ما أأفقد العملية قميهتا، وتولت ا 

اهتم اخلاصة أأو تقدمي أأعاملم البحثية، عىل الانرتنت، يدخهل الطلبة لتحميل أأو رفع حمارض 

حدى ادلراسات، حيث أأن ما نسبته  % من املبحوثني،  51وقد عرب الطلبة عن هذا يف ا 

% مل يدخلوا هذه  30عربوا عن قلقهم من التعلمي عن طريق املنصات، وما نسبته 

سرتاتيجية واحضة للتعلمي عن بعد، وذكل  9املنصات أأصال، ىل عدم وجود ا  ويرجع هذا ا 

لعدة أأس باب لعل أأمهها يمكن يف حمدودية الاعامتد عىل التكنولوجيا التواصلية يف التدريس 

 العادي داخل اجلامعة بصفة عامة.

ن هذا احلدث املفاجئ اذلي جعل قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي يف اجلزائر،     ا 

ىل البديل الرمقي يف التعلمي، جاء يف شلك حماوةل للتكيف مع الوضع، واس تغالل ي لجأأ ا 

حمدود وغري موجه للبحث  عاملالانتشار الواسع الس تخدام ش بكة اال نرتنت، لكنه اس ت

ذ ا  العلمي،  ال أأن اال   عاملرمغ من انتشار اس تنه ابلا  نرتنت يف ادلول العربية واال سالمية، ا 

مل ختترب سابقا التقنيات والربامج اخلاصة ابلتعلمي عن بعد، وال تزال  من هذه ادلول اعدد  

وبشلك ضعيف جدا مقارنة مبا هو سائد  10،التجارب العربية متواضعة جدا يف هذا اجملال

 يف ادلول املتطورة اليت متتكل جتربة وخربة يف جمال الرمقنة بشلك عام.

حدى ادلراسات أأن ما نسبته     من الطلبة اجلامعيني ال ميتلكون %  52لقد أأثبتت ا 

سرتاتيجية  11خدمة اال نرتنت، وال وسائل التكنولوجيا التواصلية احلديثة، يف ظل غياب ا 
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واحضة، وعدم اطالع اتم من قبل الوزارة بواقع الطالب اجلزائري بشلك خاص، وواقع 

دى اجلامعة اجلزائرية بشلك عام، الأمر اذلي أأفرز عدة استشاكالت هامة، تتعلق مب

استيعاب املؤسسة اجلامعية مبا فهيا من أأساتذة وطلبة لهذا التغيري املفاجئ متاما يف العملية 

التعلميية، هذا من هجة، ومن هجة أأخرى كشف هذا الأمر عن بعض النقاط الهامة املتعلقة 

، عاملمبدى جاهزية القطاع لالنتقال حنو الاعامتد عىل البديل الرمقي من انحية الاس ت

..، فالتعلمي عن بعد يقوم عىل مجةل من املبادئ من بيهنا ذاتية التعلمي .فة، التكويناملعر 

ىل توفر خاصية أأساس ية تعطي نوعا من ادليناميكية واحلركية يف  12وحرية الاختيار، ضافة ا  ا 

ىل خاصية حرية  13التعلمي عن بعد، من خالل تنوع الأساليب والطرائق، ذا عدان ا  فا 

م الطالب، جندها منعدمة مبا أأن التعلمي عن بعد خيار وحيد الاختيار املتاحة أأما

ومفروض، يف ظل عدم تنوع وتعدد الأساليب املتاحة، جند أأن التعلمي عن بعد اخترص يف 

 أأسلوب واحد وهو املنصات الرمقية.

ىل وميكن اال شارة حبسب دراسة جملموعة من الباحثني لواقع التعلمي عن بعد ابلنس بة     ا 

ىل أأن ما نسبته لأساتذة اا % من الأساتذة 56.52جلامعيني يف اجلزائر، أأشارت ادلراسة ا 

ن هذه النس بة تشري  14قاموا اباللزتام بوضع احملارضات وادلروس عىل املنصات الرمقية، ا 

ىل عدم وجود اس تعداد فعيل لالنتقال حنو التعلمي عن بعد، الس امي يف ظل غياب أأي  ا 

ىل جتارب سابقة دلى املش تغلني ابلت ن مسأأةل الانتقال ا  علمي العايل يف اجلزائر، وذلكل فا 
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التعلمي عن بعد تعترب حاةل اس تثنائية لتس يري مرحةل مؤقتة فقط، وليس خيارا ميكن أأن 

ليه  ىل ما ذهب ا  حول واقع  السعيد يقطنييعول عليه، ويف هذا الس ياق ميكن اال شارة ا 

وروان، حيث يقول : "لقد فرضت التعلمي عن بعد يف ظل الظروف اليت فرضهتا جاحئة ك

علينا اجلاحئة جتربة اكن علينا أأن خنوضها ونفكر فهيا منذ مدة طويةل، ونوفر لها لك 

ىل واقع".  15الأس باب العلمية والتقنية والثقافية والاجامتعية واملؤسس ية، حّت تتحول ا 

 اثلثا: الطالب اجلامعي وأأزمة البديل الرمقي

ذ  ؛16ة، وفعليا جوهر احلياة ذاهتايشلك االتصال جوهر الثقاف    ن لك معلية انحجة تقوم ا  ا 

عىل اتصال سلمي وانحج بني عنارصها، وهذا ما ميكن تسجيل غيابه يف معلية الانتقال 

ىل االفجايئ حنو التعلمي عن بعد ابلنس بة  ىل جلامعة اجلزائرية، نظرا ا  عدم الاعامتد عىل ا 

تصال وتواصل الرمقي بني الأساتذة والطلبة، حيث الرمقنة يف العملية التعلميية، وغياب اال

ىل عدم تقبل الطلبة للتعلمي عن بعد، رمغ اعتباره  أأن غياب هذه الثقافة التواصلية، أأدى ا 

احلل الوحيد والأمثل ملواصةل ادلراسة يف مثل هذه الظروف الراهنة اليت فرضهتا جاحئة 

ت رمقية لمتكني الطلبة من مواصةل كوروان، ورمغ معل الوزارة عىل توفري واس تحداث منصا

ال أأن  أأن اجلاحئة  الرشيف بن زينبواقع احلال خيتلف عن املأأمول، حيث يرى دراس هتم، ا 

 17.احلالية كشفت عن الفجوة الرمقية اليت يعاين مهنا التعلمي يف اجلزائر
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ميكن اال شارة حبسب ما مت تسجيهل من مالحظات ميدانية، حول ردة فعل الطلبة    

معيني خبصوص التعلمي عن بعد، اذلي اخترص يف وضع احملارضات يف شلك ملفات اجلا

عىل منصات رمقية، دون وجود أأي شلك من أأشاكل التواصل بني  pdfأأو  wordبصيغة 

معال مس تحيال، كون الطالب أأثناء  الرشيف بن زينبالطالب والأس تاذ، وهذا ما اعتربه 

دقيقة، فكيف  20يركز يف الأغلب سوى ملدة احملارضات احلضورية بوجود الأس تاذ، ال 

واختصار العملية  18يرىج منه الرتكزي والفهم يف ظل غياب اتم للتفاعل بينه وبني الأس تاذ،

رسال دروس جاهزة، دون أأي رشح أأو تعليق أأو مراجعة، وهذا ما جعل  التعلميية يف ا 

التواصل الاجامتعي،  الطلبة اجلامعيني يعربون عن امتعاضهم من هذا اال جراء عرب مواقع

ىل عبثية التعلمي عن بعد،  وذكل من خالل املنشورات الساخرة أأو التعليقات اليت تشري ا 

يف ظل ظروف تبدو ش به مس تحيةل تتعلق أأغلهبا بغياب الوسائل التكنولوجية الالزمة، 

وبضعف جودة اال نرتنت أأو غياهبا أأو عدم توفرها دلى فئة من الطلبة، وهذا ما جعل 

جراء شلكي ال يعكس واقع اجلامعة ومس تواها احلقيقي، وينظر الطلب ة يعتربون مثل هذه ا 

ليه  جراءات شلكية للعبة مقننة، ورمبا هذا ما أأشار ا  ىل أأن التعلمي أأصبح جمرد ا  الكثري ا 

يف كتابه نظام التفاهة، حيث يقول: "تقتيض التفاهة أأن نتذكر أأن الأمر يف  أأالن دونو

 19ون جمرد لعبة".الهناية ال يعدو أأن يك
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ليه اجلامعة اجلزائرية كحل اس تثنايئ، منذ الأسابيع     ن التعلمي عن بعد اذلي جلأأت ا  ا 

الأوىل للتفّش الفريوس، جنده قد لقي نوعا من الرفض دلى الطلبة مبختلف ختصصاهتم 

ىل واقع العالقة بني الأس تاذ والطالب، حيث علق البعض مهنم  الأاكدميية، ويرجع ذكل ا 

عطاء بريده اال  عىل  لكرتوين، أأن مواقع التواصل الاجامتعي قائال: "كيف لأس تاذ يرفض ا 

آليات التواصل  ىل أأزمة تتعلق بغياب أ يقوم بتدريس الطلبة افرتاضيا؟"،هو تعليق يشري ا 

ن التعلمي  الرمقي وثقافة التعلمي عن بعد بني الطالب والأس تاذ داخل اجلامعة، يف املقابل ا 

آليات تبقي عىل معلية االتصال والتواصل قامئة بني الطالب عن بعد هل عدة أأسا ليب وأ

والأس تاذ، حيث يعرف التعلمي عن بعد عىل أأنه نقل برانمج تعلميي من حرم املؤسسة 

ىل جذب طالب ال يس تطيعون تت  ىل أأماكن متفرقة جغرافيا، وهيدف ا  اجلامعية ا 

ن ما جسلناه من يف 20ظروف عادية الاس مترار يف برانمج التعلمي التقليدي.  املقابل ا 

ىل أأن التعلمي عن بعد اكن عامل تنفري من ادلراسة،  ذمالحظات ميدانية، يشري ا  اعتربه  ا 

ال يف ظل ظروف متاحة مجليع الطلبة، وال ميكهنا يف  الطلبة معلية ال ميكن تققها وجناهحا ا 

ا يف التحصيل نظرمه أأن تعوض التعلمي احلضوري أأي الطريقة التقليدية، نظرا لأمهيهت

ىل بعد  والفهم، من هجة أأخرى ال ميكن احلمك بشلل التعلمي عن بعد، بقدر ما ميكن اال شارة ا 

ن ما نسبته  ؛اجلامعة اجلزائرية يف الوقت احلايل عن الرمقنة % من الطلبة 70.5وذلكل فا 

نقاذ املومس اجلامعي، ىل مدى غيا 21أأبدوا رفضهم لفكرة التعلمي عن بعد ال  ب وهذا يشري ا 

سرتاتيجية واحضة لتفعيل التعلمي عن بعد، وانطالقا مما مت رصده ومالحظته سواء  خطة ا 
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عىل املنصات الرمقية بصفتنا أأساتذة مش تغلني ابلقطاع، أأو من خالل ما مت تسجيهل من 

مالحظات عرب مواقع التواصل الاجامتعي، ميكن اختصار موقف الطلبة اجلامعيني من 

 :تيةاط ال  التعلمي عن بعد عرب النق

 التعلمي عن بعد جاء نتيجة قرار فوّق.  -

عدم توفر الوسائل التكنولوجية الالزمة ابلنس بة للطلبة اجلامعيني، وضعف  -

 اخلدمات االتصالية أأو انعداهما، تسبب يف عرقةل مسار التعلمي عن بعد.  

 سهم يف رفضأأ غياب ثقافة التواصل الرمقي بني لك من الأس تاذ والطالب اجلامعي،  -

 وعدم تقبل الاجتاه حنو التعلمي عن البعد.

ىل حد ما دلى بعض الطلبة اجلامعيني مرتبطة  - ال تزال التكنولوجيا االتصالية ا 

 ابجلانب الرتفهييي فقط.

ىل انقص وحمدودية العمل عىل احملارضات السمعية البرصية ابلنس بة  - لأساتذة أأثر ا 

 عىل تفاعل الطلبة مع جمرايت التعلمي عن بعد.

دراك والفهم تفضي - ل الطلبة للتعلمي التقليدي، من منطلق أأن احلضور عامل همم لال 

 والتحصيل اجليد.
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 خامتة:

ن معلية التعلمي عن بعد داخل اجلامعة اجلزائرية، اليت فرضهتا جاحئة كوروان، ا  ميكننا القول 

 مل تأأت وفق خطة واحضة، ومل يكن لها منوذج أأو جتارب سابقة، بل مت فرضها عن طريق

نتاج اليت تفرضها أأي معلية تعلميية، حيث فرضت من قبل الوزارة  عادة اال  معلية الهمينة، وا 

عىل مدراء اجلامعات، اذلين فرضوها بدورمه عىل الأساتذة، ليمت فرضها يف الهناية عىل 

الطالب دون استشارته، أأو النظر يف اس تعداده لتقبل هذا التحول املفاجئ يف العملية 

ليه التعلميية، وه ىل ما أأشار ا  منا هو  يفبيار بورديوذا حييلنا ا  أأن لك فعل بيداغويج ا 

22موضوع لعنف رمزي، عىل اعتبار أأنه فرض بواسطة سلطة اعتباطية العتبار ثقايف.

                                                           
، 2013، 1أأولريش بيك، جممتع اخملاطر العاملي حبثا عن الأمان املفقود، تر: عالء عادل وأ خرون، املركز القويم للرتمجة، مرص، ط . 1

 .64ص 
مارايت لدلراسات والبحوث اال سرتاتيجية، دوةل . 2 بيرت سينجر، احلرب عن بعد، دور التكنولوجيا يف احلرب، تعريب املركز اال 

 .247، ص 2010، 1اال مارات، ط 
يدز(، تر: أأليسون غراهام، حمتية احلرب بني  القوى الصاعدة والقوى املهمينة )هل تنجح الصني وأأمرياك يف اال فالت من خف ثيوس يد. 3

سامعيل هباء ادلين سلامين، دار الكتب العربية، لبنان، بدون طبعة،   .31، ص 2018ا 
، الساعة https://voixdedeuxrives.com ،24/03/2020/اجلياليل كرايس، ما بعد كوران أأو ما بعد التحالفات الالكس يكية، . 4

20:12. 
، 2019رشة املتكيفة لتغيري النظام، تر: مركز نورس لدلراسات، تركيا، بدون طبعة، أ ندرو كوروبوك، احلرب الهجينة املقاربة غري املبا. 5

 .33ص 
 .257، ص ابقأأولريش بيك، مرجع س. 6
دراسة تليلية للتعلاميت والقرارات الصادرة  19-صبيحة بوخدوين، الزهرة بن عاشور، س ياسة التعلمي عن بعد يف ظل جاحئة كوفيد. 7

، ص 2020( جمةل مدارات س ياس ية، اجلزائر،اجملدل الثالث، العدد الثالث، جويلية 75 – 59 والبحث العلمي )من وزارة التعلمي العايل

 .70ص  69
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عبد احلي أأمحد رمزي، التعلمي عن بعد يف الوطن العريب وتدايت القرن الواحد والعرشين، مكتبة اجنيلو، مرص، بدون طبعة، . 8

2010 ،87. 
 وأ خرون، واقع التعلمي عن بعد عرب الانرتنت يف ظل جاحئة كوروان دراسة ميدانية عىل عينة من الطلبة هشام معزوزي، مرمي وجةل. 9

 .90، ص 2020( جمةل مدارات س ياس ية، اجلزائر، اجملدل الثالث، العدد الثالث، جويلية 95 – 76ابجلامعة اجلزائرية )
نقاذ التعلمي. 10 سامعيل عزام، هل تنجح ادلول العربية يف ا  ، https://www.dw.com/ar/من كوروان عرب الانرتنت؟، ا 

 .11:58، عىل الساعة 06/08/2020
 .87هشام معزوزي، مرمي وجةل وأ خرون، مرجع س بق ذكره، ص . 11
 .165ص  2010املالح عبد الكرمي محمد، املدرسة الالكرتونية ودورها يف التعلمي عن بعد، دار الثقافة، الأردن، بدون طبعة، . 12
 .122، ص 2007هادي محد محمد، التعلمي الالكرتوين عرب ش بكة الانرتنت، ادلار املرصية اللبنانية، مرص، بدون طبعة، ال . 13
 .88هشام معزوزي، مرمي وجةل وأ خرون، مرجع س بق ذكره، ص . 14
 .823:1، عىل الساعة https://www.alquds.co.uk ،20/08/2020/السعيد يقطني، كوروان التعلمي عن بعد، . 15
دوارد يت هول، البعد اخلفي، تر: مليس فؤاد اليحيي، الأهلية للنرش والتوزيع، الأردن، ط . 16  .01، 2007، 1ا 
، عىل oran2.org/ar-univ-http://www.lagora ،18/08/2020الرشيف بن زينب، التعلمي عن بعد يف زمن الكوروان، . 17

 .04: 11الساعة 
 .املرجع نفسه.18
 .26، ص 2020، 1التفاهة، تر: مشاعل عبد العزيز الهاجري، دار سؤال للنرش، لبنان، ط أأالن دونو، نظام . 19
 .84هشام معزوزي، مرمي وجةل وأ خرون، مرجع س بق ذكره، ص . 20
 .35، ص 2005أأمحد عبد هللا، التعلمي عن بعد، دار الكتاب احلديث، الكويت، بدون طبعة، . 21
عادة. 22 نتاج يف سبيل نظرية عامة لنسق التعلمي، تر: ماهر ترميش، مركز دراسات الوحدة  بيار بورديو، جان لكود ابرسون، ا  اال 

 .103، ص 2007، 1العربية، لبنان، ط 
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 درس الرتمجة يف زمن كوروان

اجلزائر -2جامعة اجلزائر                                       د. حنان رزيق  

 مقدمة .1

ىل أأزمة تعلميية كبريةأأّدى تفّش ذ اضطر عدد من ادلول، مع  ؛ جاحئة فريوس كوروان ا  ا 

ىل تعليق ادلراسة يف املدارس واجلامعات وتعطيل خدمات التعلمي  انتشار هذا الفريوس، ا 

 التقليدي وذكل يف خمتلف أأحناء العامل. 

يع مظاهر جنر عهنا من تبعات مست مج أأ ى عن هذه اجلاحئة وما أأ ومل تكن اجلزائر يف من

( 19 -احلياة اليومية الس امي تكل اليت تتعلق ابلتعلمي العايل، فقد دفعت جاحئة كوروان )كوفيد

ىل نظام التعلمي عن بعد،  ىل تعليق ادلراسة واللجوء ا  املتفش ية ابجلزائر حكومة البالد ا 

ىل يومنا احلايل. 2020مارس  12وذكل منذ يوم   ا 

ية عىل ختصص الرتمجة والتعلمي عن بعد مبعهد الرتمجة وسيمت الرتكزي يف هذه الورقة البحث 

، من خالل عرض جتربة تعلمي مقياس الرتمجة عن بعد لطلبة املعهد، 2جامعة اجلزائر 

 حماولني بذكل اال جابة عن اال شاكلية ال تية:

ما يه تدايت التعلمي عن بعد معوما وما يه صعوابت تعلمي ختصص الرتمجة الس امي مقياس 

 فرنيس/عريب؟الرتمجة 

شاكليتنا فقد احتوى حبثنا عىل العنارص ال تية:   وبغية المتكن من اال جابة عن ا 
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 مقدمة 

 التعلمي عن بعد 

 مقياس الرتمجة 

 مشألك تدريس مقياس الرتمجة عن بعد 

 خامتة 

 لتعلمي عن بعدا .2

تعرف اليونسكو التعلمي عن بعد بأأنه "معلية تربوية يمت فهيا لك أأو أأغلب التدريس من 

ص بعيد يف املاكن والزمان عن املتعّل، مع التأأكيد عىل أأن أأغلب االتصاالت بني خش

لكرتوني   أأو  ااملعلمني واملتعلمني تمت من خالل وس يط معني سواء اكن ا 

 تعريف امجلعية الأمريكية للتعلمي عن بعد بأأنه اوجند أأيض   ،)UNESCO, 2002(امطبوع  

وس يط لنقل التعلمي واملعلومات متضمن يف معلية اكتساب املعارف واملهارات بواسطة "

 .(2018)الس يد،  "ذكل مجيع أأنواع التكنولوجيا وأأشاكل التعّل اخملتلفة للتعّل عن بعد

 مقياس الرتمجة  .3

ىل وحدة التعلمي الأساس ية وهو من أأمه مقاييسها يف ختصص الرتمجة،  ينمتي مقياس الرتمجة ا 

التعلميية يف لك من التدرب عىل الرتمجة،  وذكل ابلنس بة مجليع اللغات، وتمتثل أأهدافه
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ثراء الرصيد اللغوي من حيث اهتعو الاحتاكك ابلعديد من النصوص عىل اختالف موض ا، ا 

املصطلحات والتعابري يف اللغتني، تطوير الأسلوب وتمنية أأهلية انتقاء املصطلحات والتعابري 

دراك بأأمثةل موضوعية ومعل  ية أأمهية الس ياق يف معلية واملس توى اللغوي وفقا للس ياق، ا 

 الرتمجة.

وتمتثل املعارف املس بقة لهذا املقياس يف املعرفة اجليدة ابللغتني ومبختلف النصوص 

طالع الواسع عىل جوانب خمتلفة من اجملاالت املعرفية، املعروضة عىل الطالب، والا

السهوةل  والاس تعداد للتعامل والتجاوب مع اللغة سواء من حيث الفهم والاستيعاب أأو

 وسالسة التعبري، وكذا املطالعة املس مترة والتحيني املتواصل للمعلومات واملعارف. 

وجيمع تدريس هذا املقياس بني ممارسة مكثفة للرتمجة يف أأشاكلها العامة مبا يف ذكل ترمجة 

 الواثئق اال دارية والأدبية والتقنية والتجارية والقانونية، وتعزيز املعرفة العامة يف هذه

خل أأما طريقة  عاملاجملاالت، ومجموعة من املامرسات، اكلمتكن من اس ت املصطلحات وغريها...ا 

ىل تقيمي متواصل + امتحان )  fiche descriptive des modulesالتقيمي فتنقسم ا 

licence MCIL.) 

جوهري أأمحد ويتكون ادلرس الرتمجي من ثالثة عنارص أأساس ية وذكل كام وحضه 

، وميثل حنو مهنجية مامتسكة دليداكتيك الرتمجة العلمية –درس الرتمجة ( يف كتابه 1995)

 الشلك ال يت خمططا توضيحيا يلخص تصور اجلوهري اذلي يعمتده ادلرس الرتمجي معوما:  
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: خمطط توضيحي دلرس الرتمجة حسب أأمحد اجلوهري1شلك   

 

 مشألك تدريس مقياس الرتمجة عن بعد .4

ىل أأن مقياس الرتمجة  رشاف نشري ا  هو مقياس تطبيقي، يقوم فيه الطالب ابلرتمجة تت ا 

أأس تاذ يف القسم، غري أأننا الحظنا من خالل تدريس نا لهذا املقياس عن بعد، أأن هذه 

اخلاصية )أأي أأنه مقياس تطبيقي( مل ترتم كوننا الحظنا أأن الطلبة، وبعد نرشان النصوص 

كذا قيامنا بعدة حصص عرب )الكرسوم( و  Classroomاملعنية ابلرتمجة عىل منصة 

zoom)التحليل وكذا مساعدهتم يف  البحث والتوثيقبغرض توجهيهم يف معلية )زوم

آلية )غوغل ترانزاليت(، أأي أأّنم مل النّص ، قد أأرسل أأغلبيهتم نصوصا مرتمجة ترمجة أ

ىل مراجعهتا، الأمر  اذلي يتكبدوا عناء ترمجهتا بأأنفسهم واختاروا الرتمجة الآلية دون اللجوء ا 

ما اكن ليحدث يف القسم )التعلمي التقليدي( حيث يرشف الأس تاذ عىل معلية الرتمجة ومير 

 بني الصفوف ويوجه الطلبة مبارشة. 

درس الترجمة

ترجمة 
النص

التحليل 
النصي

البحث 
والتوثيق
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فالبد لتعلمي مقياس الرتمجة بصفته مادة تطبيقية من أأن ينضوي تت قسم التعلمي املزتامن 

Synchronous Delivery ىل نوعني  (:2018)الس يد،  ، فالتعلمي عن بعد ينقسم ا 

: حيث يكون االتصال والتفاعل مبارشة Synchronous Delivery“”التعلمي املزتامن  -أأ 

بني احملارض والطالب )ادلارسني( يف مؤسسات  "Real Time"أأي يف الوقت احلقيقي 

التعلمي اخملتلفة من جامعات ومعاهد ومدارس وذكل يف حاةل التعلمي عن بعد وكذكل هو 

ق  امة بعض ادلورات التدريبية من عىل البعد.الوضع عند ا 

: ويف هذا النوع يقوم احملارض "Asynchronous Delivery"التعلمي الالمزتامن  -ب

بنقل وتوصيل أأو توفري املادة ادلراس ية بواسطة أأرشطة الفيديو، أأو عرب هجاز المكبيوتر أأو 

تحصل عىل املواد يف أأي وس يةل أأخرى،والطالب )املتلقي( من اجلانب ال خر يتلقى أأو ي 

 وقت الحق )أأي ليس يف نفس الوقت(.  

نرتنيت، وغياب ش بكة اال   ءمن هجة أأخرى فقد مثلت املشألك التقنية عىل غرار بط

اال ماكنيات املادية كأهجزة المكبيوتر وعدم اتقان التعامل مع بعض منصات التعلمي )عىل 

يف الأسابيع الأوىل من الاخنراط يف  غرار الكرسوم(، عائقا كبريا النتقال املعلومة الس امي

منا لك التخصصات  معلية التعلمي عن بعد، وال خيص هذا املشلك ختصص الرتمجة تديدا وا 

منا اكفة أأطراف العملية التعلميية.  الأخرى، كام أأنه اليعين الطلبة حفسب وا 
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ال أأنمن رمغ ابلو هذه املزية  أأن التعلمي عن بعد يمتزي ابملرونة الس امي من حيث الوقت، ا 

أأصبحت تشلك نقمة عىل الطالب يف بعض الأحيان الس امي يف طريقة التعلمي الالمزتامن، 

فرمغ أأن الطالب ميكنه الاطالع عىل ادلروس عندما وأأيامن يود ذكل، وحسب وتريته 

هامل لدلروس  ىل ا  ال أأن هذه املرونة الزمنية قد تتحول أأحياان ا  اخلاصة ودون قيود مادية، ا 

ىل  ترامكها مما يصعب معلية فهمها.    يؤدي ا 

ذا كثف  ىل ذكل فقد يقع الأس تاذ يف خطأأ تميل الطالب أأكرث من احملمتل الس امي ا  ضافة ا  ا 

ولكف طلبته القيام بعدة حبوث وأأعامل متجاهال بذكل رضورة أأوقات الراحة  ،دروسه

ن جنبوا اخلروج من البيت حلضور ادلروس يف اجلامعات.   للطلبة حّت وا 

ىل التداعيات الاجامتعية والنفس ية جلاحئة كوروان عىل التعلمي عن وال بد أأن نشري كذكل ا 

ىل التحدث يف بعض الأحيان مع زميةل أأثناء ادلرس  بعد، فقد الحظنا أأن الطالب حباجة ا 

الس امي للتناقش يف بعض تفاصيهل، الأمر اذلي من شأأنه أأن يرثي حمتوى ادلرس وينوعه، 

 الأس تاذ أأحياان ابال حباط بسبب غياب االتصال برشي. فقد يشعر الطالب وحّت

 خامتة .5

البد من الاس تفادة من الوضعية اليت فرضهتا جاحئة كوروان عىل ميدان التعلمي العايل، 

وذكل من خالل تبين التعلمي عن بعد اذلي فرضته الظروف ليصبح جزءا من املنظومة 

 مزيات اقتصادية وتعلميية.   التعلميية حّت بعد انهتاء اجلاحئة وذكل ملا هل من
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دراج مقياس ''التعلميية عن بعد'' أأي كيفية تدريس لك مقياس عن بعد مع  كام نقرتح ا 

مراعاة لك ختصص، ابالعامتد عىل ادلراسات امليدانية وجتارب املامرسات، ليدرس ابتداء 

الأساتذة من الس نة اجلامعية القادمة، الأمر اذلي من شأأنه تضري الأجيال القادمة من 

 لهذا النوع من التدريس.
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Post-Pandemic Pedagogy:Towards blended learning approach in 

higher education 

Hasan AHMED, PhD                        University of Bolton- UK 

Abstract  

Academic institutions around the world encounter unprecedented 

challenges during the Covid-19 era due to the uncertainty and 

unpredictability of the end of the pandemic.  Blended learning 

approach could be a strategic shift to rethink and redesign the post-

pandemic pedagogy. Although it is difficult to predict how Covid-19 

might play out in the new academic year and beyond, this article 

discusses and analyses the viability and practicality of blended 

learning approach in higher education as a pedagogical framework for 

planning, designing and delivering future education. It also proposes 

an integrative framework for instructors to utilise when developing 

blended learning experiences for their students. 

1. Introduction  

Due to the challenges of Covid-19, universities are facing strategic 

decisions about how to reducedisruption to resume teaching and 

learning while keeping faculty, staff and students safe. Higher 

education courses have been integrated online (fully and partially), 

and policies have been reconsidered to systemise the impact and 

implementation of blended learningas a new trend of education to 

avoid any future sudden break or interruption. The pandemic has 
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opened the doors for a new era in terms of pedagogies, technology use 

and integration, e-safety, resources, training, knowledge, and impact. 

Emergency remote teaching (ERT) has emerged as a sudden 

methodological and pedagogical shift in pacing and approaching 

education from face to face to fully online instructions.  The shift has 

not only affected methods and approaches of planning, designing and 

delivering teaching and learning but also influenced the way how 

learners perceive and engage with education.  Educational protocols 

have been altered to address the curriculum standards and 

requirements. The challengeshave heightened the need for rethinking 

of novel instructional possibilities that go beyond the traditional 

experience of delivering education. So, it is high time for instructors, 

researchers and policy makers to start reconsidering and seeking an 

alternative pedagogy that meets current and future requirements. New 

e-learning pedagogies can be practically possible to achieve any 

futuristic change. Blended learning is a big priority and the compass 

of research and practice shouldchange its direction towards 

technology-facilitated solutions.  

2. The pedagogy of blended learning 

 

1.2. Potential affordances       

Blended learning is an educational trend that flexibly mixes 

technology-based instructions with face to face learning using 

different blends and proportions. It is also known as hybrid learning. 
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The term “blended learning” is perceived from different theoretical 

and practical perspectives; as an integrated combination of traditional 

instruction with technology-based tools. It is also viewed as a 

purposeful blend or combination of resources, media, and pedagogical 

methods and approaches. Synchronous and asynchronous modes can 

be devised as blended integrative solutions to widen participation and 

interactivity of higher education students with various topics.  

Educators and practitioners can systematically utilise various digital 

affordances to create engaging learning experiences by accessing a 

wealth of resources and novel forms of communication and 

participation. The approach and pace of education can be transformed 

as a result of embedding multimedia technologies to create 

collaborative and inclusive learning that enhance academic 

performance, knowledge retention and interpersonal skills. 

 

Blended learning practices have the potential to reshape the way 

learners think, work and communicate. The development of blended 

courses in the current pandemic can create a stronger sense of 

community among students in more learning-centred methods, 

encouraging autonomous learning development. Differentiating 

instructions, methods, resources and assessment techniques are highly 

possible in blended contexts to meet various styles of knowledge 

mastering and retention. Students can learn and be taught flexibly at 

different speeds and levels, engaging with authentic activities that 

have real-world relevance. The availability and repetition of 
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information anytime and anywhere may improve students’ outcomes. 

Skills-based, knowledge-based or competency-based blended learning 

pedagogies can be adopted and followed as potential situated 

methodologies.  

2.2. Multifaceted challenges  

    Although the applications of blended learning courses provide 

positive benefits and new possibilities for university students, the 

same technology affordances might raise obstacles hindering uses and 

integration. Many instructors still view e-learning as disruptive and 

constraining to the demands of learners. Constantly changing barriers 

and challenges are rooted in the wider context surrounding 

educational settings, and they have been classified as extrinsic- 

outside the classroom context- and intrinsic- within the classroom and 

immediate context of teaching- factors (Balanskat, 2006;Ertmer, 

1999). The first order barriers are extrinsic challenges that are usually 

out of the instructor’s control, and described as institutional such as: 

training, resources, equipment, time and support, limited access to 

ICT, and unsuitable educational software applications. The second 

order barriers are intrinsicin that they are related to the instructors’ 

beliefs and attitudes towards technology. These barriers have been 

found complicated and pose greater challenges for practitioners 

because they are tangled with the underlying perceptions.There is no 

doubt that intrinsic barriers are related directly to the quality and 

quantity of professional teacher trainingprogrammes, and also 
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associated with low motivation and lacking knowledge and 

competence of technology. Such barriers are considered as crucial 

determinants to the individual instructor’s level of engagement with 

technology. Negative experiences and lacking appropriate knowledge 

and skills may drive instructors to avoid digital blended teaching and 

learning altogether, and may also lead to resistance to change of 

practice. Technology is disruptive in its nature, and this disruption 

might threaten ritual practices of instructors’ daily routines. 

Eliminating the second order barriers may help to utilise technology 

any time and any place. 

Also, lacking design thinking knowledge and skills by instructors may 

be classified as a third order barrier for technology use and integration 

(Tsai and Chai, 2012).  Blended learning integration in education is 

not simply as a state of supportive digital artefacts, rather, it becomes 

a state of creativity. The third order barrier requires cultivation and 

proper professional development, and this is dependent on the nature 

of continuously planned professional development opportunities. 

There is no doubt that a strong link exists between professional design 

thinking skills and effective uses of technology. The instructor’s 

design thinking capabilities reflect how she or he adopts and adapts 

resources and activities to create a dynamic learning environment 

based on sound pedagogical considerations as well as relevant 

practices.  Identifying and recognising context-related challenges and 

barriers may assist instructors to become successful blended learning 

designers and adaptors. 
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3. There is no best blend 

    It is of importance for every instructor and educator to realize the 

fact that there is no best blend! There is no one-model- fits all. 

Technologies cannot replace teachers, and they can’t make change by 

itself; there is a plethora of tangled factors and conditions that need to 

be taken into consideration to reach the desired outcomes. Classroom 

settings are varied contexts that hold unique realities. So, it is difficult 

to tailor the best blend that suits all purposes. It is the instructor’s 

creativity and sense of plausibility that bring balance to different 

conflicting elements of the blended learning activity. 

Having said that there is no best blend, there are significant blended 

learning models that can be considered and employed to achieve the 

desired blend according to pedagogical, technological and contextual 

perceptions. Researchers and educators (Graham,2006;Graham etal, 

2013; Oliver and Trigwell, 2005;Osguthorpe and Graham, 2003)in the 

field of e-learning talk about four common models: 

Flex model is a very common blended learning model that has been 

identified by researchers as a theoretical framework for teachers to 

use when developing blended learning experiences for their learners: 

 The content and instruction can be delivered primarily via 

technology-based platforms with the instructor providing 

guidance and assistance as needed throughout the blending 

process. 
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 The set-up of this model is basically dependent on grouping 

students to work at class (either for the entire lecture or in break-

out rooms) while receiving individualized attention throughout 

the learning process. 

 The instructor role is to provide group instruction and individual 

support as needed in class or online. 

 Students’ experience of this model is centred on working on 

learning materials at their own pace online with face-to-face 

teacher support.(Graham, 2006;Graham etal, 2013; Oliver and 

Trigwell, 2005; Osguthorpe and Graham, 2003) 

Rotation model is another blend that enables students rotate 

between learning stations, both in and outside the classroom. 

 The classroom setting is divided into stations and the students 

spend their day rotating between them according to specific 

learning aims and objectives. 

  The instructor’s role is to set the rotation schedule, providing 

guidance and assistance wherever and whenever required. 

 The student experience in each station has varied approaches 

and methods to the same learning objectives, and students can 

work individually, or collaboratively in groups or with the 

teacher, depending on the station.(Graham, 2006; Graham et al, 

2013; Oliver and Trigwell, 2005; Osguthorpe and Graham, 

2003) 

Self-blend model is used to enable students engage with online 

classes to supplement traditional learning. 
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 The set-up of the blend is based on studying and working on 

online coursework that can be flexibly done at home or at class. 

 The instructor role is to be present both in physical classroom 

and also virtually in online classes. 

 The student experience is dependent on working flexibly at 

his/her own pace while having the option of face-to-face 

instruction.(Graham, 2006;Graham etal, 2013; Oliver and 

Trigwell, 2005; Osguthorpe and Graham, 2003) 

Enriched-virtual model is primarily distance learning combined 

with seldom classroom-based attendance. 

 The set-up of this model is based on creating courses online to 

work on and complete by students. 

 The instructor’s role is to provide remote assistance and 

guidance for students through email exchanges and online 

discussion platforms. 

 The students’ experience can be designed to work at their own 

pace and learn to take responsibility for their own learning, 

according to the given instructions by the instructor.(Graham, 

2006;Graham et.al 2013; Oliver and Trigwell, 2005; Osguthorpe 

and Graham, 2003) 

   Although these models are useful in deciding the type of blend that 

can be adopted for designing a particular course, they do not provide 

detailed practical stages for the instructor to follow. Blended learning 

is not a random practice rather it is an organised process that has 

many stages which start from identifying needs, choosing a particular 
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blend that suits the aims and objectives, implementing the blend into 

practice, and reviewing the outcomes. Thoughtful pedagogical uses of 

blend learning are basically dependent on the development of a 

complex, situated form of knowledge, namely technological, 

pedagogical, contextual and content knowledge. Such types of 

knowledge play a pivotal role in influencing instructional decisions 

and prioritizing goals and actions. 

Moreover, addressing and dealing with obstacles and barriers are part 

of this process. It is a thorny issue that requires instructors to be 

exploratory and to work from their sense of plausibility. Technology 

itself does not achieve the desired change of practice, rather it is the 

interplay between different aspects of technology, pedagogy, content 

knowledge, and context that decide whether it is possible to design 

learning opportunities in a particular way and according to specific 

purposes or not. Instructors’ awareness and knowledge of his or her 

classroom realities is crucial to increase the chances of blended 

learning success. In other words, human intervention is essential 

because the process of change involves practitioners to decide what 

type of content or practice to be transformed digitally and explaining 

the reasons behind this adaptation. 

4. Instructors’ role and responsibilities in blended pedagogy 

  There is no doubt that the instructor’s roles and responsibilities in 

the digital age have changed. It is of importance for instructors to play 

multiple roles and wear different hats to respond to multifaceted 
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issues and demands to maximise teaching and learning opportunities. 

The pedagogical demands in emergency remote teaching and learning 

require a re-visioning of the instructor’s role as a digital age 

practitioner who works from different positions.  Instructors are not 

only practitioners who plan and deliver teaching and learning but as 

active and autonomous researchers who investigate their teaching 

contexts regularly and systematically. Also, theorisers and 

instructional designers who always strive to optimize learning 

experiences by theorising and tailoring best possible integrative 

solutions.  

5. Blended learning cycle  

    The current article proposes an integrative theoretical and practical 

framework (as figure 1 below shows) that can be used in the process 

of planning, designing and implementing blended learning models. 

The framework suggests interconnected stages that enable instructors 

to take immediate thoughts and actions on any potential learning 

opportunities as well as context-related conflicts and contradictions 

within the blended learning integration activity system or between its 

main elements. 
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Figure 1: Blended learning Cycle (IBCIE) 

The cycle acts as a framework that guides and directs developments 

of blended learning activities as well as an evaluative tool to monitor 

its impact on the actual teaching practices.  Each stage has particular 

aims and functions part of the whole of process of integration (Al-

rikabi,2020) 

1.5. Identification stage 

  It is the stage of identifying potential blended learning opportunities 

and possible challenges, as well as finding the extent to which that 

adopting specific digital affordances within a particular blended 

learning model can be workable and successful. 
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2.5. Blend stage 

It is the stage of translating ideas and perceptions into practical 

technology-supported activities.  It is a detailed step that presents the 

actual activities, resources, assessments, methods and approaches, 

taking into account different perspectives that can be highlighted in 

the identification stage. There is a functional change can be noticed at 

this level; moving to the level of blending means that it is the first 

step towards transforming the way of education from perceptions and 

views into practical teaching and learning experiences. 

3.5. Collaboration stage 

  It is the stage of sharing ideas and views of particular blended 

learning pedagogy. Instructors’ beliefs and experiences of technology 

potential are reflected on within a collaborative framework, in that 

different pedagogical solutions are considered. This stage creates 

critical thinking opportunities with a strong emphasis on the benefits 

of technology in education, with specific focus on pedagogical 

choices filtered through instructors’ knowledge and understanding of 

context realities. The aim is basically centred on finding out whether a 

particular blended learning model can be adopted and implemented to 

address local needs.   

4.5. Integration stage 

  It is the stage of implementing the blended learning courses. It is a 

very important stage that articulates theory into actual learning 

practices guided and facilitated by instructors and el-learning staff. 
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5.5. Evaluation stage 

  It is the final stage of the cycle which is basically aiming at assessing 

and reporting the nature of impact of blended learning approach from 

different perspectives. It needs to be systematic and based on 

particular criteria to make sure that reported results are real and 

reliable. Regular feedback and reflective journalcan be useful to 

investigate the nature of impact on teaching and learning.  

4. Pedagogicalsignificance of IBCIE cycle 

Working within this particular framework may enable higher 

education instructors to remodel systematically their teaching 

practices through identifying goals as particular needs and articulating 

ideas into learning experiences. The theoretical perspectives of this 

model are designed to help instructors to think critically within clearly 

defined stages. 

The whole process depends on the development and activation of a 

complex and situated knowledge of technology, pedagogy, content, 

and context knowledge. In other words, instructors as learning 

designers can move between different areas of knowledge to plan, 

design and implement blended teaching and learning tasks.  In 

addition, the long terms effects of working on this cycle can boost 

instructors’ design thinking capabilities to create a dynamic learning 

environment based on sound pedagogical methodologies, stemming 

from careful considerations of the context. 
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4. Conclusion  

To sum up, blended learning approach has the potential to create 

interactive, accessible and engaging learning environment in different 

modes and frameworks. It is high time for higher education 

instructors to rethink of teaching and learning from the perspective of 

blended learning in the post pandemic period to avoid any future 

unexpected disruptions. However, it is of importance to identify and 

address various multifaceted challenges and barriers that might 

influence the design and implementation of blended learning courses.  

The IBCIE framework can be utilised to think and plan blended 

learning opportunities as well as overcome any context-sensitive 

obstacles.  
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During the current COVID-19 pandemic and like in many 

universities world wide, students and teachers of English Studies in 

Mohamed Premier University had to move online in order to pursue 

their learning and teaching dealings. Where the shift in some 

educational contexts was some hows mooth, given their online 

educational history, the Moroc can students understudy were met with 

both un certainen couraging prospects and most of the time 

discouraging challenges. The latter poses significant questions related 

to the adequacy of the existing digital infrastructure on the one hand, 

and the online preparedness of students and teachers in terms of 

perceptions, costs and professional skills on the other hand.  

To probe in to these questions and other related issues such as 

teachers adopted pedagogical methodology, the present article draws 

on some online questionnaires administered to a sample of students 

and more than three thirds of the involved teachers. The Moroc can 

researcher’s observation and random survey of the organization and 

application of the official usede-leaning platforms and course designs 

inform in one way or an other much of the advanced hypotheses and 

reached results. In a general sense, the outcomes of the questionnaires 

and observation do not confirm in a definite way any of the stated 

hypotheses concerning the perceived insufficiency of technology 
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affordance and online learning proficiency. What seems to be 

moderately indorsedis the need to reconsider blended learning as a 

post pandemic higher educational strategy, and more importantly 

condition the usability of e-learning course to a technology 

methodological basis that has received some academic research.     

Most of the practical utilization and the actual curriculum 

implementation of technology are concerned with issues related to the 

affordability of ICTs and teachers’/learners’ attitudes to their 

integration in language class rooms. It is important to highlight in this 

regard that the affordance of technology alone is not sufficient in 

maintaining effective online classes. The role of pedagogical 

methodology of using digital tool sis crucial. In the contemporary 

context of Morocco, for instance, it is easy to notice such  discrepancy 

between the affordance and the efficient implementation of 

technology. With the social and physical distancing and lock down 

brought about by the outbreak of COVID-19, the ministry of 

education declared the closure of public schools and universities and 

resorted to online learning as the only viable solution to keep students 

engaged in their classes. With a particular focus on higher education 

English studies, the availability of electronic platforms within the 

existinglink to online learning on the universities web sites was not as 

helpful as the ministry claimed ambitiously. In spite of the affordable 

technological tools at their disposal, both students and professors seem 

not quite confident and well-informed of using these platforms 
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successfully. They lack educational procedures to invest in 

technology-based learning (TBL). 

 

Methodology 

One of the major hypotheses that this article will attempt to verify 

in the name of remedying the above incongruity between technology 

and its effective pedagogical employment is that teachers are not 

trained enough in tailoring their technological materials and contents 

in accordance with the instructive framework of TBL. Related to this, 

students might report trouble-free interaction with the activities and 

input supported by the technology-mediated TBL. However, the 

suitability of TBL to certain courses than others might pose some 

challenges with respect to TBL generalizable adoption in English 

Studies online classes.  Further interrelated hypotheses can be 

advanced at this stage. Teachers’ and students’ attitudes to online 

learning are generally positive, while their technology afford abilityis 

relatively limited. Assessments with the TBL frame work might bein 

feasible in the context of university super-large size classes.   

Relevant to ourcurrent study are the problems that are seen as 

impeding students’ interactive optimization of the technology-

mediated courses and teachers’ customization of the available 

technological tools for helpful and communicative instruction. To 

collect data about the teachers’ and students’ perspectives, the 

researchers used electronic instruments in the form of Google 

questionnaires due to the COVID-19 government measurements of 
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quarantine. Observation of the designed and posted courses on the 

university e-learning platform is also considered when needed. As a 

piloting strategy, two samples of each questionnaire were sent to 

random teachers and students before launching the final versions as a 

way to iron out potential problems in completing them. The outcome 

of this was useful as many questions were reworded and technical 

issues were solved (i.e. whether the question is required or not for 

those who opted for other non-stated options). Participants were given 

three weeks to complete the questionnaires. Many reminders were 

issued in the form of direct emails or posts in students Facebook 

groups to encourage them to respond. The total number of students 

who respondedis 150 students from different levels. The followingis 

the link to their online Google 

forms:(https://docs.google.com/forms/d/1IA23SBf0oTPghD7sdjnxGp

dLMj1dEUVN3tCIcur9GBo/edit#responses). As for the teachers, out 

of 24 teaching staff (including my self), 18 responses were received. 

The following is the link to their online Google 

forms(https://docs.google.com/forms/d/196rOANP1FKNwIlTsKsbaU

UW4waD2gjrJh1WOxuwfXMY/edit#responses). 

 

Results analysis 

 

Results from teachers 

 

Viewed from the perspective of the teachers, the questionnaire 

reveals a mixture of encouraging, discouraging and, occasionally, 

puzzling results. It was good to see that most teachers felt comfortable 
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using the e-learning platform provided by the university web site. 

Only 16,7% of them confirm their non-comfortability with this 

platform. This can be as cribbed either to the technical problem they 

face (33,4% confirm that) or lack of affordability of suitable 

technological devices (38,9%), and the connection in stability 

(55,6%). Equally, when asked to consider e-learning from students’ 

perspective, more than ¾ (77,8%) believed that students had some 

problems accessingit, with more than half blaming unstable Internet 

connections. An additional problem was the remark able number of 

students (about 55%) who believed that cost was a barrier for students. 

These responses will be compared with those of the students.  

Concerning teachers’ attitudes towards the possibility of online 

classes to replace physical classes, the majority expresses their 

disagreement (83.3%) and dissatisfaction (72.2%) with students’ 

interaction with the content uploaded online. Very few (11.1 %) of 

them seem to prefer the lecturing mode of instruction which would 

pose no serious concern in the online shift as they can record their 

lectures and post them with high degree of easiness to students who 

have to memorize and regurgitate ethem on the exam day.  

Another crucial challenge of online learningis the feasibility of 

digitizing the content of all English courses. Half of the teachers 

(50%) are skeptical about the teach ability of all courses online. 

Moreover, the ones who assume this possibility opted for the likely 

choice rather than extremely likely. 
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Answers to the questions about their preparedness for e-learning 

more than half said they had not been trained for it and yet almost all 

believed their skills in this area were good or adequate. There seem to 

be those who have just an okay (44.4%) or just good (50%) online 

teaching skills. While a small percentage (5.6%) have poor skills; no 

one claims to have superb mastery. Generally, there is no consensus 

that teachers’ digital educational skills are quite enough to guarantee 

an effective interactive e-learning or instructional course design. This 

common and mediocre professional acquaintance with educational 

technologies is apparently attributed to a shortage in university digital 

policy. While  it has become trendy among universities to encourage 

the utilization of ITCs as learning tools and blending online and 

offline syllabuses, Moroccan university and Oujda in particular appear 

to lag behind in so far as the professional digital training is concerned. 

It is not insignificant that three quarters (77.8 %) of teachers have 

received no sufficient formal training in technology mediated 

instruction. Does this mean that special training would be superfluous 

for teachers who have grown up to be familiar with digital resources? 

Or does it mean that their utilization is not based on pedagogical 

professional training in the usability of online-mediated teaching? 

Some questions set out to find teachers’ understanding and 

application of task-based language learning, the central concern of the 

article. Three quarters (ranging between moderately important 

(41.2%), important (29.4%)to very important (17.6%) of the responses 

tend to recognize the importance of applying TBL in online courses. 
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Importantly also, the majority of the teachers (88.9%) acknowledges 

TBL’s suitability to both oral and written components of language. 

Thus, it can be said that the majority said they were familiar with ital 

though the ‘maybe’ responses raise questions about how they 

interpreted that word.  

However, only 11.1% of responses recognize its feasibility only 

for small class sizes which is not the cases for the instructional 

situation in Moroccan public universities. Concerning the noteworthy 

issue of how teachers assess students’ progress in TBL classes, 44.4% 

believe in the workability of projects and 38.9% in oral/written 

presentation, which is again improbable to take place in the 

pedagogical orientation of these curricula which are based normally 

on traditional written examination. The results of these two questions 

run out the possibility of applying TBL approach to online teaching of 

different subjects related to BA in English curriculum. For it is not 

tangible how TBL can work when a sketchy observation of the posted 

courses reveals no methodological organization in the learning items 

and steps geared to ward systematic and purposeful interactive and 

cooperative building of a certain communicative purpose. An in 

consistent result which confirms either the misconception of TBL 

approach among teachers or their familiarity with the approach and 

awareness of its inapplicability in their contexts is their answers to the 

question of whether students resisted TBL. The responses were in 

decisive with just over half (55.6%) answering in the negative. 

Important as well is the fact that the teachers (5%) who confirmed its 
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occurrence overlooked the question of how to respond to students’ 

resistance.  

As a way to verify this mismatch between teachers’ attitudes 

toward TBL and their application of it, an analysis of students’ 

questionnaire might be useful. 

 

Results from students 

 

Respondents came al most equally from within and beyond Oujda 

city. Therefore, there seems to be no significant difference in the 

variable of geographical locations among students for both residents 

in Oujda (47.6%) or outside (52.4%). Their levels of comfort with E-

learning were  distributed between those who did not feel comfortable 

with it (nearly a quarter 29.8 %), those who did (more than half) and 

the quarter who felt neutral. In answering the question about whether 

they had technical or financial problems with E-learning, students 

were fairly evenly divided between agreeing and disagreeing. On the 

topic of unstable Internet access, however, they were more decisive, 

with over a half (57.9%) agreeing that they did have this problem. 

Apparently, the results of the digital facilities convenience emonstrate 

that a good number of teachers and students encounter the same 

problems. This can have an unavoidable impact on the efficiency of 

the online teaching and learning experience 

In relation to the questions of whether online classes can be 

considered as a viable alternative to real classes, more than half 

(51.1%) of the responses come as disagreement while about a quarter 
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seems to agree. This state of matter is corroborated by the following 

data; only 21.4 % of the questioned students admit their familiarity 

with online classes. And 55.1% of them express their lack of 

confidence in dealing with the online content. Again, a resemblance 

with teachers’ situation can be drawn here. Both share, to some extent, 

some attitudinal and technical unfavorable preparedness to handling 

online-based form of teaching and learning. Teachers can been 

couraged to hear that more than half favored face-to-face classes over 

e-learning. This is a reminder of the unfulfilled concerns half a 

century ago when language laboratories first arrived and teachers were 

concerned that it could mean an end to their class room roles. It 

eventuated that meeting teachers face-to-face was still important to 

students. 

Moving to the sections aimed at eliciting students’ tacit 

perception of TBL in online-based instruction, less than a quarter 

20.7% of the responses concede having opportunities for group work 

online. As for the nature of the tasks given in the online course, it is 

quite significant that the task of reading notes was ticked by the 

majority of students (81.4%). One logical reason for this instructional 

character is that most students (68.3%) expect and are accustomed to 

be evaluated by final written tests which are grounded so to speak on 

the pedagogy of transmission is mratherthan interaction ism. This 

assessment policy has an impact even on their learning style and type 

of e-learning predilections. The majority (66.2%) of students prefer to 

interact directly with the teacher rather than discuss in group (33.8%). 
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This does not seem as a surprise if one knows that most of their 

learning activities are teacher-centered. The teacher is seen as the 

source of relevant knowledge and the only one who has the last word 

on the accuracy of their answers and the figures of their final grades. 

Not unrelated to this, students are unwilling to be examined online. 

Only 22.8 % express their readiness to be examined on the e-learning 

platforms. Part of this reluctance is a scribed al so to the a for 

ementionedlack of necessary e-learning skills. Among all the collected 

responses, merely 7.6% of the students think that training on online 

learning is not necessary.  

As for the organization of the posted content, only 42.9% of the 

responses appear to be satisfied. The rest are either unsatisfied or not 

sure. This result is reflected in their preferred ways of receiving the 

content. The options “Read or listen to the whole lectures and do 

assignments” (51.9 %), and “Memorize notes to help you answer 

questions later” (42.7 %) seem to receive most of the ticking. 

Apparently, these are the students who feel at ease with the posting of 

reading note for students as a substitute for the real lectures. By 

contrast, the options “Graded and connected tasks to do each time and 

will lead to a final product” (20.6%) and “Do graded and connected 

tasks in small groups and exchange the final products with the teacher 

and other groups for an eventual feedback” (19.1%) tend to be less 

valued by students. 

Students who ticked other ways of organizing the content online 

are a minority, but the alternatives they proposed are very significant. 
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Many respondents suggest that recording lectures on YouTube or 

Facebook is much easier to access than the university web sites. 

Examples of this are: “making videos on YouTube”; “Filmed lecture”; 

“it is better to be explained in a video.” Some responses appear 

inclined to ward group and interaction task-based learning. Some 

illustrations of this are the followings tatements: “I am comfortable 

using this web site; the only thing I don't like about it is the way 

teachers order lessons in it”; “Chat with other students for 

collaboration purposes”; “I highly recommend graded home work to 

raise the student’ senergy and activity”; “I suggest some online classes 

, using zoom app. I think it will be helpful for students to interact  

witheachother”; “Prepare the project with group”; “I prefer to deal 

with the content in spontaneous manner by understanding the task.” 

Very few sound either pessimistic about any online content form such 

as this one: “Back to normal courses, E- learning is a joke!” or 

paranoid of imagining any style of online course organization that 

would cater for the demand of traditional written testing system. One 

respondent states that “Personally, I don’t think online classes would 

be an alternative, I believe that we will need real life classes after this 

period to fix the huge gap before exams.” Obviously, this option has 

demonstrated the same learning orientation suggested in the required 

more than one option question. The lecture-oriented style of learning 

seems to be more dominant than the task-based instruction preference. 

Lastly, respondents’ reactions to the prospect of combining online 

and physical classes after Covid-19 lock down is lifted are tellingly 
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revealing. Blended learning option whereby online classes and real 

physical classes are alternated tends also to have registered the 

consensus of mostly all students.  Just 7.6% ticked ‘No’. This can 

have at least three interpretations. First, they were not ready yet for the 

sudden shift to online classes; blended learning could have made the 

shift smoother if it had been applied before. Second, not all English 

subjects can be taught on line; some subjects can not do without the 

real classes’ contexts. Third, blended learning should be established as 

the norm of the learning and teaching practice regardless of any rising 

constraints. 

 

Result discussions 

 

Broadly speaking, the compulsory shift towards online learning in 

the University of Mohamed I, Oujda in general, and the Department of 

English Studies in particular, has not been under take nun 

problematically. Indeed, such learning hindranceis shared in other 

universities world wide. Neither the existing digital infrastructure and 

costsnor the requisite online professional skills can support such 

instruction transitioning. Teachers could not relinquish their lecturing-

oriented style or adapt to alternative methodological organization of 

content and course design to optimize the various features of online 

instruction. In most cases, they posted their lecture notes either in 

written or audio-visual forms and expect students to fathom the 

content aspects and employ them in dealing with related questions or 

work out similar problem solving matters. In a nutshell, they tend to 
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horizontally transmit some course knowledge which needs to bein 

culcated to respond to exam questions which are structurally 

predetermined a priori.  

Students on their turn seem to be conditioned to receive this 

knowledge un questionably, driven by their concern of passing the 

traditional written examination. They are less motivated to build the 

lesson contents. Very few are inclined to learn in a social constructive 

ismatmosphere (Larry A. Hickman and others 2009). Students are not 

acquainted with a “bottom-up” instructional methodology where by 

opportunities for making meaning connections and constructing main 

ideas are derived from the details and guidance of the teachers in place 

of the “top down” strategy dominant in the lecturing style of teaching.  

It is believed in this article that task-based learning is an efficient 

methodology in customizing online instructional course in a way 

where knowledge is constructed meaning fully and most of students’ 

emotional, cognitive and social learning needs are addressed. For one 

thing, applying it in the present context may lower the intimidation 

experienced by most students when it comes to face contents details 

that lack clear connection. Students are puzzled to work out the main 

ideas that’ should be retained as final outcomes. For another thing, 

students can be grouped or paired easily through the diverse 

technological platform features; thus, interactivity and connectivity 

can be managed with less complication in performing tasks and 

project-based assignments. 
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Notably, most teachers claim to have an idea about the TBL 

methodology, but it is not translated in their teaching practices which 

remain lecture-grounded. They estimate the value of group work and 

cooperative learning but their approach in e-learning platforms is 

often exam-oriented, like in the traditional physical settings. However, 

provided that teachers get some practical training on how TBL 

methodology can facilitate the interactive and constructive 

organization of the lesson content, e-learning platforms can resolve 

most of the constraints that hamper the adoption of interactive 

instructions in large size classes.   

The results of the administered questionnaires confirmed the 

hypothesis advanced earlier concerning the incongruence with the 

online posted content with a suitable methodological basis such as the 

one delineated by the TBL discussed in the theoretical part. The 

lecturing-oriented mode of instruction, dominant in the real time 

classes tend to reign the e-learning platform. In the absence of a 

change in the assessment pedagogy which is informed by transmission 

ism fashion of teaching, both teachers and students are not motivated 

to appreciate an educational style that is grounded on constructivist 

interaction ism.  As for the hypothesis related to the suitability of only 

few courses to the methodology of technology-based TBL, the results 

can be said to moderately counteract it as half of the responses see  

affirmatively that all English courses can go online. The hypotheses 

about the positive attitudes toward online classes, the un affordability 

of technological structure and tools as well as infeasibility of TBL 
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examination in large size classes are strongly confirmed. However, the 

neutral response to many the questions is hard to interpret. Did it 

mean they had only a mode rate problem or concern, or that they 

didn’t care? With hindsight, this  category could have been worded 

more specifically. 

The implication of the first two hypotheses is crucial for the 

future of online curriculum designers in Morocco. Having favorable 

attitudes vis-à-vis the e-learning style does not help much in the 

absence of technology/internet facilities and the persistence of 

insufficient online know-hows. Arguably, this result is supported by 

ObaidUllah and others’ study which reveals “no significant relation 

ship between interests level of students in computer and the 

acquisition of knowledge through online learning at undergraduate 

level” (2017, 16).  When facilities are provided in countries which 

have a decent history with online learning, the relation ship between 

positive perceptions of technology and efficiency of online learning 

can beestablished (Mehra2011;Adewole-Odeshi 2014). In the present 

case, most students, if not also a portion of teachers, seem to have 

issues with the costs and affordability of technology. As a 

consequence, they end up developing un desirable approach to online 

content which does not go beyond post inglectured-styled notes for 

students who have to tackle them on their owns. This is a possible 

reason why most participants could not conceive of a practice able 

tailoring of the courses after the TBL methodology. 
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To sumit all, the adoption of TBL as a methodological guidance 

for moving the content online relies heavily first on enabling the 

participants to have adequate electronic  facilities and sufficient online 

skills. Policy makers at the university should investtenough funds and 

pedagogical training in this short coming. Otherwise, e-learning 

platform will remain an other surrogate for lecture-based frame work 

where notes are recorded and assignments are converted on online 

format.  Students’ interactivity, which is cited at the primary “factor in 

attracting and retaining students in online courses and programs,”(Judi 

More illon, 2015), is relatively lost in such un favorable teaching 

environment. Participants are prone to miss an opportunity for the 

social constructivist connectivity where by virtual classes entices for 

engaging learning and collaborative meaning making.      

The abrupt shift to online learning in highereducationcontexts as a 

response to mitigate the COVID-19 imposition of social gatherings 

distances constitutes a halting moment to reflect on the existing 

teaching and learning habits. On the one hand, the discouraging 

disappointment by the inadequate digital infrastructure and 

mismatching e-learning proficiency is alarmingly signaled. On the 

other hand, the horrendous smourning for the liveliness of real classes 

is expressed by both teachers and learners. However, a lot of positive 

insights are imagined for the post pandemic higher education 

pedagogy. The most salient insight is the necessity of integrating 

blended instruction as learning and teaching strategy; its value is 

eminent in advancing the learners’ and teachers’ e-learning skills so 
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that any  consequential future transition would be welcomed with 

confidence. Joshua Kim (2020) predicts in this regard that blended 

learning will witness a histrionic upsurge in concern and “Residential 

courses will be better for the practice that professors have received in 

moving content online, as precious classroom time will be more 

productively utilized for discussion, debate and guided practice.”  All 

institutions will make of online learning a strategic priority. The 

results of the present  study reveal a strong preference for such hybrid 

mode of learning. Professors all over the world will come in term with 

the adoption of technology as prerequisite instructional tool, as 

Harvard’s Todd Rose argues that “The hardest part of learning 

something new is not embracing new ideas, but letting go of 

oldones”(Qtd in Jeanne Allen 2020). Universities that are serious in 

making the most benefit from this experience will ponder over what 

Salah-Eddine Kandri (2020) thinks “The successes and failures that un 

foldshouldgive us all a better grasp of what is possible.” 

A host of articles concerned with the impacts of the current 

pandemic or post pandemic implications for learning and teaching in 

higher education world wide are swarming the internet searching sites 

(see, for example, Dennis(2020);Luthra and Mackenzie (2020) 

&Jahnke(2020). The present article contributes to the up-to-date 

speculations on the future of post pandemic higher education, English 

Studies program specially, by recommending the TBL approach to e-

learning platforms as a useful communicative methodology for the 

organization and the design of curriculum. Blending mode of learning 
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is capable of affording chances for teachers to experiment with 

technology-based TBL. Such experimental endeavors requirere 

linquishing the old assessment policy which is based on final written 

exams. Instead, students can be evaluated throughout the learning 

processes of performing different tasks which are conducive to end 

products.   
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Applicability of Distance Education in Teaching Translation: 

Form Iraqi Students Perspectives 

Gailan Mahmoud AL-JUBORI, PhD Student        University of Tikrit, Iraq 

Abstract 

This paper investigates the significance of applying Distance 

Education (DE) in teaching translation and to what extent this 

technology is helpful to improve the performance of the students in 

translation. Recently, DE has been widely used by most 

universities all over the world during the spread of Corona Virus 

Pandemic in order to avoid the direct contact between individuals. 

The Iraqi Universities are part of this process in which the lectures 

and exams have been conducted electronically by using specific 

means in order to facilitate the process of education. A mini-

questionnaire was distributed to 91 students at Translation 

Department, College of Arts, University of Tikrit to identify the 

benefits of teaching translation by selecting appropriate 

technologies. The four items of the questionnaire focused on the 

perception, production and outcomes as resulted from DE and how 

this technology involved in such type of education helps students to 

develop their competence in translating the texts. 

Distance Education (DE) 

The Iraqi Universities started using different types of electronic 

platforms in order to continue the process of teaching and learning 

because of corona virus pandemic that widely spread all over the 

world. DE is the most vital instrument in such situations in order to 
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deliver lectures to students. Johnson(2003:1-2) simply defines as a 

form of education in which learner and teacher are separate during 

the majority of instruction. But unlike independent or self-directed 

study, distance education usually implies the presence of an 

institution that plans curriculum and provides resources and 

services for its students. 

New technological tools are unquestionably empowering and 

motivational, and access to them makes learning more diverse and 

fun. Schools and colleges have a responsibility to provide students 

with the opportunity to gain the skills necessary to be competitive 

in today’s world, and the use of technology is one of those 

skills(ibid) 

Generally speaking, the majority of the students tend to use such 

technology in learning and expanding their knowledge in 

translation but there is a group of students who are not fully 

satisfied with DE because of many reasons which make their 

performance not acceptable compared with their classmates. In this 

context, Pall off and Pratt (1999) emphasize that those students 

considered introverts will handle the electronic environment better 

than their extroverted counterparts. Their logic suggests that the 

distance environment’s characteristic of a delayed, thoughtful 

process will fit better with the basic interaction activity of an 

introvert than with an extrovert. 
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Teaching of Translation 

In translation courses, the designers must take into account that 

students need to master the basic translation skills by novice 

translators or student-translators in order to convey a 

comprehensible message and an appropriate meaning that conform 

with context. To do so, certain models and approaches can be 

followed to explain how to manage this process and convey the 

meaning sufficiently. 

Kiraly (1995: 16) emphasizes that translation pedagogy should 

focus on translator competence, i.e. on “the specialized skills of the 

professional translator”, and not on translation competence per se. 

Moreover, the term translator competence according to him 

“permits us to differentiate between the more general types of 

native and foreign language communication that the translator 

shares with bilinguals and the translation skills that are specific to 

professional translation and which most bilinguals do not normally 

develop naturally”. 

To design a course, the theoretical and practical must be taken into 

consideration because each is a complementary of the other. Chau 

(1984:22-26) explains that there are certain tasks in translation 

pedagogy which are essential in mastering the skills and develop 

the competence: 

a) Curriculum planning on various levels: “universal” (non-

languages pecific), national, program and class. 
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b) Compilation of books, or handbooks, etc. and the collection 

of pedagogic material relevant to translation teaching. 
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c) Course teaching, including class room activities such as 

lectures, seminars, discussions, correction of exercises, and 

extra-class room activities such as of students during their 

trainee ship in a translation organization. 

d) Selection of candidates for translation teaching, and testing 

students at various levels of the program. 

Empirical part 

Electronic Translation Course 

This course lasts three months started from 1st MARCH 2020 and 

ended in 31st MAY 2020. During this period, students have 

received electronic lectures via electronic platforms such as 

(Google classrooms, Telegram, What's Up and Facebook groups). 

Structure of Questionnaire 

The questionnaire consists of four items and it was distributed into 

91 students who were subjected to this course to see how they 

evaluate the impact of the DE in learning translation. When 

translation is taught appropriately it help students master its step 

efficiently. It was exceptional circumstance to employ technology 

in teaching translation and electronically develop the students' 

competence. The questionnaire was sent to them electronically via 

the Google form which gives the researcher direct results and 

showed into what extent DE is important to help them in enhancing 

their skills and competencies. 
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Questionnaire Items: 

Item1: Do you feel that your perception of the text by DE is better 

than by traditional teaching methods? 

In this item, students agree that they can perceive the text when 

they are studying electronically because they have enough time to 

think about all the aspects related to the text whether linguistically, 

semantically, syntactically, etc. In Figure (1), there are (17.6%) 

strongly agree and (42.9%) agree, so this means that they are 

satisfied with DE as an alternative to teach translation.  

Figure (1) Perception Scale 

 

 

Item2: Do you think that DE enhances your comprehension of the 

text? 

The percentages in this item clarify that (8.8%) strongly agree and 

(27.5%) agree. These percentages demonstrate that students see DE 

is helpful and they can enhance their comprehension of the text as 

they read it and analyze all the aspects related to it within a period 

of time. The other percentage (24.2%) refers to students who have 
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no motivation to depend on DE in their learning of translation 

because they have not enough knowledge of using technology in 

this field. 

 

Figure (2) Comprehension Scales 

 

 

Item3: Do you believe that your vocabularies improved during DE? 

In the context, it can be seen that many students represented by 

(15.4%) strongly agree and (33%) agree. This means that a great 

percentage have gained new vocabularies into their knowledge and 

made significant benefits of the DE to develop their awareness of 

many new vocabularies in different text types.  

Figure (3) Vocabularies awareness 
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Item4: Do you believe that DE is an acceptable alternative 

teaching method during crises? 

This item clarifies that a great number of students (44%) agree and 

(28.6%) strongly agree. This means that DE helped them instead of 

the traditional teaching methods to improve their performance by 

using the technology in learning and teaching translation. 

Figure (4) Acceptability of DE 
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Discussion 

This paper studies the significance of DE in enhancing students' 

performance in learning different aspects and develop their 

perception and comprehension of the text they translate. There are 

many reasons behind these results, such as availability of time, 

collaboration among students, accessibility to dictionaries, suitable 

environment to learn without stress. While students who had a 

negative point of view may suffer from poor internet connections 

or had no motivation to participate in online lessons. 

The researcher has found that the DE is very active teaching and 

learning tool in teaching translation because of the time and the 

other options given to students to support them and develop their 

performance. 

References 

Judith L. Johnson (2003). Distance education: the complete guide to design, delivery, and 

improvement. TeachersCollege, Columbia University Publications. 

Pallof, R. & Pratt, K. (1999). Building Learning Communities in Cyberspace: Effective 

Strategies for the Online Classroom. San Francisco, CA:Jossey-Bass. 

Kiraly, D.  C.  (1995) Pathways to Translation:Pedagogy and   Process. Kent, Ohio: The 

Kent State UniversityPress. 

Chau, S.  (1984) Aspects of Translation Pedagogy. Unpublished PhD thesis, University of 

Edinburgh. 



 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  201  

Massive Open Online Courses (MOOCs) in the Service of 

Enhancing E-Learning Outcomes in the Context of Covid-19  

Meriam BENLAKDAR, PhD          Algiers 2 University- Algeria 

 

Abstract: 

The Covid-19 pandemic has affected all areas of life, including higher 

education. Many universities worldwide have moved towards e-

learning which is shaped by the use of modern technologies. In this 

paper, I briefly present and discuss the e-learning situation in Algeria 

in the context of Covid-19 pandemic, and the potential impact of 

Massive Open Online Courses (MOOCs), which are increasingly 

expanding, on achieving high quality learning outcomes and 

addressing higher education challenges. The aim of the study is to 

explore some aspects of adopting MOOCs in creating effective e-

learning environment based on students’ performance and social 

interaction, and provide insight for more future studies on this subject. 

I concluded that MOOCs can be beneficial for effectively enhancing 

e-learning perspectives in Algeria in times of the pandemic if the 

learning objectives and prerequisites are well-defined, the socio-

economic conditions are taken into account, and the current e-learning 

shortcomings are identified.  

Keywords: covid-19, e-learning, higher education, ICT, MOOCs.  

Introduction: 
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Many universities, institutes, and higher schools were closed all 

across the world due to the Covid-19 outbreak. This dramatic 

situation has caused a sudden shift in the learning-teaching modes, 

with the distinctive rise of e-learning that was an urgent solution to 

carry out the curriculum, as designed by the universities’ pedagogical 

committees. Such a shift will inevitably change the higher education 

sector worldwide. The use of adapted digital contents and tools is 

required to ensure continuity of learning. MOOCs can be suitable 

platforms to provide relevant pedagogical content, assess students’ 

progress, and facilitate social interaction.  

E-learning definition and approaches 

With the advance of technology, e-learning is emerging. E-learning is 

a general term covering many approaches such as distance learning, 

class-room based online learning, and self-access learning (Yuan, 

2007, p. 19). The common feature of these types is the use of modern 

technologies since this type of learning is web-based; it requires 

internet, well-designed websites, and learning platforms. E-learning is 

usually defined as “the use of information and communication 

technology (ICT), online media, and web technologies for learning” 

(Pelet, 2014, p. 5). 

Learners, teachers, contexts, and available technologies are the 

components of e-learning (Yuan, 2007, p.19). I believe that e-learning 

may not be carried out without skilled teachers, motivated learners, 
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favourable teaching-learning contexts, and advanced technological 

tools.  

The problems of e-learning are related to the available technological 

tools. Rosenberg (2006) identifies three concerns of e-learning. The 

first one is related to contents and quantity of courses. The second is 

about quality and impact factors such as innovative instructional 

applications. The third one is related to business performance to 

design solutions that encompass training, knowledge sharing, and 

interaction (cited in Penalvo& José, 2008, p. xiv). Hence, e-learning is 

closely related to the technological means available; pedagogical 

content should be adjusted and designed accordingly.   

Other e-learning implementation problems may be caused by users’ 

attitudes to this type of learning, and administration constraints since 

financing is provided by public institutions which are policy makers. 

(Yuan, 2007, pp. 422-423). Indeed, public institutions, in charge of 

making policies and financing e-learning through providing modern 

technology tools, should closely cooperate with tutors and scholars in 

this field because they are more aware of the requirements and 

challenges of this process. Additionally, learners’ motivations and 

attitudes towards e-learning are of paramount importance to its 

success. Instructors competencies, availability, and genuine 

involvement are elements to be fostered and enhanced.     

Despite the pitfalls of e-learning, good quality e-learning can be 

ensured through applying many learning approaches, namely the 
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behaviourist, constructivist and socially-situated perspectives. The 

behaviourist perspective assumes that the learning purpose is to 

ensure an effective transfer of knowledge from teachers to learners, 

learning activities are central to this process. The constructivist 

perspective assumes that knowledge is constructed by each learner. 

The socially-situated perspective assumes that knowledge is built 

through sharing, interacting, and communicating with others 

(Buzzetto-More, 2007, pp. 29-31). 

The aforementioned approaches are interesting in shaping the learning 

process. The behaviourist perspective considers knowledge as a mere 

transfer from the instructor to learners, whereas the constructivist 

perspective sees knowledge as an outcome of an individual effort. 

Socially-situated perspective sees knowledge as an outcome of 

relationships with others in a social context, that is to say, learners do 

not only learn from a teacher, but also from each other. Thus, all these 

perspectives can be integrated and used to ensure a comprehensive e-

learning process through providing the necessary pedagogical 

requirements. 

Among the most important pedagogical requirements, Buzzetto-More 

mentioned well-defined and organised pedagogical knowledge, well-

structured instructional method, questions and immediate feedback, 

problem-based and project-based learning, formative and summative 

assessments, technical usability (such as site structure, cross-platform, 

accessibility, screen appearance, navigation and database), libraries 

and forums linking as well as multimedia design, pedagogical 
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usability (such as a multiple, well-structured, understandable online 

presentation and synchronous communication) (Buzzetto, 2007, pp. 

37-43).   

I believe that the requirements identified by Buzzetto-More are 

effective and crucial to ensure an advanced and effective e-learning in 

various disciplines. Much attention should be paid to these 

requirements to develop a well-structured and organised e-learning 

content. 

Moreover, flexibility, teachers’ responsiveness, materials quality, and 

course design are the key features to achieve high quality online 

learning experience (Cashion & Palmieri, 2002). That is to say, the 

flexible and wide choice of the learning time and place, the 

communication and interaction with the teacher and other learners as 

well as the clear and concise learning content are likely to provide 

good learning and teaching experiences.  

To summarise, e-learning is an important mode of learning that is 

more spreading; many factors and requirements should be gathered to 

ensure an effective e-learning process. Pedagogical contents should be 

developed and adjusted according to the learners’ characteristics and 

attitudes. Formative assessments ought to be well-designed and 

implemented. Additionally, competency-based teaching has to be 

adopted to enable every learner to achieve good academic outcomes 

and acquire a lifelong learning experience.  
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Advantages and disadvantages of e-learning 

There are several advantages of e-learning. Time flexibility, easy 

access, and place flexibility were the three strongest advantages 

perceived by students in a survey about the preferred learning 

methods. Self-control, multiple choices, self-assessment and greater 

interaction were also mentioned by the respondents (Duan, Bentley & 

Liu, 2006, p. 102). Hence, e-learning offers students the possibility to 

learn at their own pace, giving them plenty of time to assimilate, 

explore, and practice what they learn. In addition, e-learning materials 

are easy to access and user-friendly, especially Open Educational 

Resources (OER) which are freely accessible in multilingual formats. 

Moreover, learners are not bound by time and place; they can study 

remotely from any location at any time. Further, people working full-

time can access courses, and females who have children can continue 

studying from home.  

As for the e-learning disadvantages, the lack of interaction among 

teachers and students, the need of skills to manage computers and 

technology tools, the difficulties to select the required courses were 

the strongest perceived disadvantages (Duan, Bentley & Liu, 2006, p. 

102). Asynchronous mode does not offer students the possibility to 

instantly interact with their teachers or peers, which may be 

frustrating and discouraging for students who will eventually give up 

on taking an online course. Besides, most of the courses are IT-related 

and require good skills to use them. Self-learning can seem less 
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suitable for some students who have low motivations for self-learning 

and need to be constantly guided by tutors.  

E-learning in Algeria in the Covid-19 crisis 

Due to the rapid spread of the Covid-19 pandemic, many universities 

and schools around the world have decided to rely on e-learning to 

deliver all the courses planned for the second semester 2019-2020. 

Considering that ICTs have been recently used in the Algerian higher 

education sector, Algerian Ministry of Higher Education and 

Scientific Research has instructed universities to adopt distance 

learning through Moodle platform, during the lockdown extended 

period to save the academic year. Emails, Google classroom, and 

Zoom were also used in some Institutes such as the Translation 

Institute to hold lectures, organize meetings, and share course 

contents. Moreover, Algiers 2 University has managed to share more 

than 400 courses on its official website.   

Some university teachers and students joined these platforms, others 

could not do so due to the absence of a broadband connectivity or 

poor internet access, the lack of sufficient training and preparation to 

use technology as well as the stress and anxiety caused by the 

pandemic.  

On one hand, teachers were able to reach their students more rapidly 

and efficiently through chat groups and online meeting platforms, 

which helped reduce the student’s anxiety regarding the end of their 

academic year and exams arrangements. On the other hand, this 

switch to the e-learning mode was sudden and unplanned; learning 
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needs and institutional goals were not sufficiently determined and 

assessed. In addition, some teachers continued to use protocols that 

are normally used in an off-line course without adapting their contents 

and materials to learners and to the new context imposed by the 

pandemic, which minimized the e-learning outcomes. Moreover, 

students’ evaluation tools were not used efficiently, and feedback was 

not provided on time.  

Therefore, e-learning in Algeria still needs to be enhanced, online 

tools and resources can be efficiently adapted and further explored to 

facilitate the learning-teaching process, taking into consideration the 

socio-economic conditions of both university teachers and students. 

The Ministry of Higher Education should take the necessary measures 

to assess the situation, identify the e-learning shortcomings, and set 

realistic and measurable goals for the benefit of learners.  

Massive Open Online Courses (MOOCs)  

Massive Open Online Courses (MOOCs) are new types of online 

classes and digital forms of learning. They represent “a flexible and 

open form of self-directed, online learning designed for mass 

participation” (Kumar Srivastava, 2019, p. 167). The access to 

MOOC platforms is free of charge. Cours era, edX, Canvas, and 

Future Learn are one of the most popular English MOOCs platforms. 

Teachers usually participate in creating the MOOCs contents for a 

large number of students who can join online classes and learn at their 

own pace, since these platforms offer a customized learning.  
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According to Kumar Srivastava (2019), the term “Massive Open 

Online Course was framed by Dave Cormier, while christening a 

course developed by Siemens and Downes at the University of 

Manitoba” (p. 176). MOOCs were popularised in the fall of 2011 and 

received huge coverage from media, social media, and academic 

journals (Siemens, 2015, p. xiii).  

As for the main features of MOOCs, massive courses are delivered 

online at a large scale. They are free to access, with open, high-quality 

content and assessment tools. MOOCs provide a digital openness that 

requires no formal enrolment, freedom of time, place, and progress 

pace, variety of programmes, learning styles and tools, and 

massiveness. (Mulder, 2015, p. xvii) That is, MOOCs can reach a 

large number of students who can freely join the online classes and 

can access a great number of courses according to pre-determined 

objectives. However, students may feel lost when faced with the large 

open resources available on the MOOCs platforms which may 

discourage them from self-learning.  

The main requirements for MOOCs production are institutional 

infrastructure, support staff, educators, production, and course 

materials (Kumar Srivastava, 2019, p. 174). Hence, universities need 

to have adapted infrastructures, well-trained specialists to design the 

course contents on the suitable medium, well-experienced teachers 

who have the required pedagogical knowledge to create the course 

contents that meet the students’ needs, a high-quality production, and 

open-source materials to create MOOCs. This process can be costly 
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and requires the collaboration of many specialists from various 

disciplines to effectively adapt MOOCs to learners. Furthermore, 

MOOCs provide interesting tools for self-assessment such as peer-

review, forum discussion, formative and summative assessments 

which can be used to track the learners’ progress and expand their 

knowledge.   

We can say that MOOCS are an open, flexible and personalised 

learning alternative. On one hand, they help learners develop their 

skills, broaden their knowledge in a more relaxed stress-free setting, 

enhance social interaction and integration, and improve training 

opportunities. On the other hand, they enable teachers to adjust their 

teaching methods and pedagogical content, and identify students’ 

learning strengths and weaknesses as well as the concepts they should 

reteach and focus on.  

Conclusion: 

If the Covid-19 pandemic persists, e-learning will become imperative 

to keep up with the international universities innovative educational 

modes and ensure learning continuity. In order to achieve high 

outcomes, e-learning should be flexible and accessible. Adaptive 

courses should be designed according to the needs and expectations of 

learners. The necessary feedback should be also provided and 

learners’ assessment should be consistent with the curriculum’s goals. 

In this vein, the reliance on MOOCs in the Algerian context can be 

beneficial to enhance self-learning opportunities. It is advisable to 
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consider locally producing MOOCs by starting with defining the 

learning objectives and prerequisites. Socio-economic conditions and 

current e-learning shortcomings should be identified and taken into 

consideration. Moreover, partnerships between Algerian Universities, 

qualified technical teams, and production companies should be sealed 

to reduce costs, customise the learning process, and optimise its 

outcomes. Further studies need to be conducted to investigate the 

impact of MOOCs on each higher education field of study.  
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Résumé  

L’introduction des T.I.C (Technologies de l’Information et de la 

Communication) au sein de l’université algérienne a été perçue, dès 

son lancement, comme un moyen de mettre un frein à la fracture 

numérique, notamment dans les filières littéraires jusque là 

pauvrement dotées en matière de numérique. En effet, l’arrivée des 

T.I.C laissait supposer que l’enseignement dit classique ferait place à 

une pédagogie innovante facilitant la mise en place de la formation à 

distance (e-Learning) et de l’auto-évaluation par l’étudiant et mettant 

à disposition une base de données riche. Quel meilleur test que la 

crise sanitaire par laquelle le monde universitaire passe pour évaluer 

l’apport des T.I.C à l’enseignement supérieur. Dans cette perspective, 

notre travail tentera d’apporter des réflexions théoriques à partir de 

notre expérience d’enseignante universitaire faisant face à une 

situation exceptionnelle.   

Mots clés : T.I.C, enseignement universitaire, COVID-19, e-

Learning. 
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Introduction 

Sensible à la qualité de l’enseignement offert à ses étudiants et à 

l’efficacité de leur accompagnement, l’université a employé durant 

cette période exceptionnelle d’arrêt des cours en présentiel, tous les 

moyens humains, techniques et technologiques pour limiter au 

maximum l’impact de la pandémie sur la formation et éviter toute 

retraite spirituelle des principaux acteurs du monde universitaire. L’un 

des principaux moyens de secours a été l’emploi des T.I.C et le 

recours au numérique. Cette démarche a été précédée et accompagnée 

ailleurs qu’en Algérie, d’un travail d’enquête auprès des étudiants 

dans le but d’identifier ceux qui étaient en fracture numérique, ne 

possédant pas d’ordinateur ou n’ayant pas de connexion internet par 

manque de moyen ou subissant les zones blanches. Ainsi plusieurs 

universités à travers le monde ont distribué des ordinateurs portables 

et des clés 4G afin de permettre à leurs étudiants de poursuivre leur 

formation, d’atténuer l’intensité de la fracture numérique, d’éviter 

leur décrochage voire leur rupture sociale. Mais qu’en est t-il des 

mesures prises au sein des universités algériennes pour faire front à 

cette situation inédite résultant de la pandémie meurtrière du 

coronavirus? 

Le numérique au service de l’université : 

L’introduction des T.I.C dans l’enseignement supérieur a 

sensiblement modifié le paysage auquel nous étions habitués, ainsi les 

situations d’apprentissage ont pris de nouvelles formes et distribué les 
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rôles de manière différente » (Loisy, 2014, p. 207). En effet le 

numérique  redessine peu à peu la question de l’accès à 

l’enseignement supérieur et de la conception même des formations 

universitaires (MESRI : 2015), qui ne sont plus basée uniquement sur 

le présentiel. Les universités ont désormais le choix entre plusieurs 

modes d’enseignement, qui outre en présentiel peut se faire en ligne 

ou en mixant les deux modes à l’instar de ce qui est fait à Bordeaux 

(France), également appelé Blended learning ou l’apprentissage 

hybride. Cette formation en vis-à-vis et la technologie travaillant main 

dans la main, réduire le nombre de cours en présentiel, développer les 

bons logiciels, (Pappas, 2016) et fait des universités des 

établissements en mouvement. 

Par ailleurs, le numérique offre à l’étudiant une pédagogie rénovée et 

innovante par le biais d’une formation en ligne, il le dispense d’autre 

part de se déplacer à son université d’attache pour déposer son dossier 

d’inscription ou de réinscription, de passer les tests d’évaluation, de 

connaitre le planning de ses examens, les notes obtenues, le choix 

d’orientation en master et sa thématique de recherche. Quant à 

l’enseignant, il peut consulter son dossier, diffuser ses cours en ligne, 

annoncer des évènements à caractère scientifique, publier ses travaux 

de recherches et autre production scientifique. 

La continuité pédagogique au temps du COVID-19 

En réponse à l’arrêt des cours en présentiel dans les différents paliers 

de l’enseignement, partout dans le monde, engendré par la crise 
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sanitaire du COVID-19, l’UNCESCO a lancé le projet de la Coalition 

Mondiale pour l’Education (Global Education Coalition/ التحالف العالمي

 à travers un appel aux différentes institutions éducatives des (للتعليم

différents pays, afin d’atténuer les effets du COVID-19 sur le volet 

éducatif et de proposer des alternatives pour pallier cette situation 

inédite. Cette coalition a très vite été renforcée par plusieurs 

partenaires, telles que les organisations de l’UNICEF, l’OMS ou 

l’OIT (Organisation Internationale du Travail), mais également des 

multinationales du numérique telles que Microsoft, Google, 

Facebook,ou encore Moodle sur lequel on reviendra plus tard.  Les 

associations à but non lucratif ont également répondu présent, telles 

que la fondation Wike media, ProFuturo ainsi que l’institut Tony 

BLAIR pour le changement global. Tous ces partenaires se sont 

engagés à mettre à disposition du secteur éducatif tous les moyens 

matériels et techniques pour limiter les dommages causés par le 

COVID-19.   

Au plan local, la continuité pédagogique dictée par le COVID-19 

durant le confinement a imposé à l’université de Mascara, à l’instar 

du reste des établissements universitaires algériens, d’amener les 

enseignants à modifier leurs habitudes pédagogiques, notamment en 

se passant de la formation en présentiel et en se tournant vers le e-

Learning ou l’apprentissage en ligne grâce à la plateforme Moodle qui 

est un logiciel personnalisable dédié à l’enseignement à distance 

« avec l’utilisation de la technologie, les fonctions du e-enseignant ont 

changé, ils doivent désormais acquérir de nouvelles compétences 
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numériques » (Fernandez-Rodriguez, 2014, p. 51). Cette nouvelle 

approche de l’enseignement universitaire a nécessité une formation 

accélérée de nos confrères grâce à l’initiative orchestrée par une 

équipe de webmasters qui guidaient et conseillaient à distance des 

enseignants qui avaient pour certains des difficultés à se familiariser 

avec l’outil numérique, notamment ceux des filières dites littéraires 

dont nous faisant nous-mêmes partie et qui ont trouvé plus de 

difficultés à acquérir les compétences numériques indispensables à la 

mise en ligne des cours sur la dite plateforme. Leur manque 

d’expérience dans le domaine du numérique s’est reflétée sur la durée 

précédent la mise en ligne de leurs cours. Loin de nous l’idée de 

stigmatiser quiconque, mais peut-on attendre la même réactivité des 

enseignants à profils littéraire que des collègues scientifiques, car en 

plus de la difficulté purement technique, ces derniers ont fait face à la 

barrière linguistique vu que les principaux logiciels de mise en ligne 

des cours sont exclusivement rédigés en langue française ou anglaise 

et jamais en langue arabe. 

Notons par ailleurs, qu’outre le e-Learning, les réseaux sociaux ont 

joué un rôle non négligeable durant cette période de confinement, en 

effet, les pages Facebook officielles des différentes facultés de 

l’université de Mascara ont été un lien d’échange entre les 

enseignants et leurs étudiants d’une part et d’autre part entre ces deux 

protagonistes et leurs administrations respectives. Souvent décrié 

notamment pour le temps que nos étudiants passent dessus à se 

divertir, la réputation de ce réseau social s’est vu réhabilitée ces 
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derniers mois dans le milieu universitaire pour ces avantages tels que 

le partage des informations en temps réel ou les réponses apportées 

par les enseignants aux éventuelles questions afin de maintenir le 

contact avec les étudiants et de limiter le décrochage.  

Certaines universités européennes telle que celle de Lille 3 ont eu 

recours à un autre réseau social, à savoir Twitter, dans le but de 

mutualiser des prises de notes grâce à un hashtag commun à 

l’université  ou de poser en direct des questions (…). Les étudiants 

disent apprécier ces cours devenus plus collaboratifs 

(Lecherbonnier&Blitman, 2015). 

Les effets positifs du Covid-19 sur nos habitudes pédagogiques : 

A quelque chose malheur est bon, dit un proverbe français, il est 

certes difficile de croire que cette crise pandémique sans commune 

mesure a apporté à l’université algérienne quelque chose de positif, et 

pourtant ! La mise en ligne des cours et autres contenus informatifs 

utiles à la compréhension des cours a fait basculer l’enseignement dit 

classique vers un monde numérique où la formation se base sur 

l’interaction virtuelle entre d’une part des enseignants qui n’avaient 

pas tous eu recours aux T.I.C auparavant et des étudiants qui pour 

certains ont dû trouver des solutions pour accéder au e-Learning par 

manque d’ordinateur ou de bonne connexion car habitant dans des 

zones blanches ou peu couverte par internet. 

Mais si dans la forme, cet enseignement à distance a été un franc 

succès par l’établissement de ponts virtuels entre des protagonistes, 
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qui n’étaient pas tous familiers avec l’outil informatique et le monde 

du numérique, il reste que dans le fond, nombre de questions ont 

surgit et continuent à surgir quant à la réelle efficacité de ce nouveau 

mode de formation. 

Continuité pédagogique : réalité ou illusion 

Après le contexte particulier que l’université algérienne en général et 

celle de Mascara en particulier a connu, un constat s’impose à nous 

quant au succès de la continuité pédagogique imposée par la crise 

sanitaire du COVID-19, axée principalement sur les plateformes de 

formation en ligne, un succès en demi-teinte se dessine. Certes, un pas 

en avant a été fait, désormais notre université est connectée et les 

T.I.C y ont une place plus importante que jamais grâce notamment au 

e-Learning qui a joué le rôle de bouclier face à la fracture numérique, 

mais sommes nous sûrs que les cours que nous avons mis en ligne 

sont arrivés à bon port ? Pouvons-nous dire avec certitude que tous 

nos étudiants ont pu consulter et assimiler nos cours ? Sommes-nous 

enfin sûrs qu’ils jouissaient tous d’un bon débit à internet ? Compte 

tenu de la configuration géographique de la wilaya de Mascara qui 

rend difficile une couverture totale au réseau de télécommunication, 

ainsi que le niveau de vie de ses ménages qui ne permet pas toujours à 

ses enfants d’acquérir des ordinateurs ou des tablettes nécessaires à la 

consultation des cours en ligne. Et pour le reste des étudiants qui 

avaient le moyen de visiter les différents sites des sept facultés de 

l’université de Mascara, peut-on vérifier leur assiduité et leur 
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sérieux ? Peut-on évaluer le degré d’assimilation des cours ? Il nous 

semble judicieux aujourd’hui de nous projeter dans l’après COVID-

19 afin de préparer au mieux une reprise des cours à la prochaine 

rentrée universitaire. Pour ce faire, un travail d’analyse statistique des 

données récoltées par les informaticiens et webmasters doit être fait 

sans tarder pour comptabiliser notamment le compteur du nombre de 

visites par module, le nombre de visite de boites de dialogue sur 

lesquelles les étudiants ont cliqué, le chronomètre qui traduit la durée 

de lecture des cours par connexion ainsi que le résultat des tests 

d’évaluation de la compréhension par le biais de boite de dialogue 

avec nos étudiants. Nous devrions, par ailleurs, lancer une grande 

enquête auprès de nos étudiants pour connaitre leurs avis sur le e-

Learning en termes d’ergonomie, qualité de support, clarté du texte et 

durée de l’information afin d’améliorer la qualité du e-Learning.  

Conclusion 

Ces cinq dernières années, le citoyen algérien semble avoir adopté de 

nouveaux usages dont le numérique est la clé de voute. Cela se reflète 

clairement quand on regarde le nombre d’abonnements de téléphonie 

mobile et ADSL, l’évolution des ventes des smartphones et tablettes, 

l’expansion des réseaux sociaux ainsi que le succès récent du e-

commerce et particulièrement depuis le début de la pandémie 

COVID-19.  
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Les autorités quant à elles ont également accéléré le pas dans le sens 

du numérique en réactivant récemment le projet e-gov qui vise à 

numériser les services publics. 

Cette tendance renvoie un signal plus que positif pour l’adoption du 

numérique également en milieu universitaire qu’il soit scientifique ou 

littéraire. Il reste à l’université elle-même de mettre en place les pré-

requis nécessaires à la réussite de cette démarche vertueuse. Au corps 

pédagogique de se doter des outils adéquats (site, logiciel et 

infrastructures sous-jacentes) et de s’appuyer sur les professionnels 

maîtrisant la mise en place du e-Learning (concepteurs, illustrateurs, 

didacticiens, développeurs Web). Il est également opportun de 

sensibiliser l’étudiant au fait que les cours et les examens en ligne 

sont aussi sérieux qu’en présentiel. 
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Les défis de continuité pédagogique face au COVID-19 

Hemza ZEGHAR, Maître Assistant           Université Ouargla – Algérie 

L'épidémie du Coronavirus et ses impacts sur l'enseignement 

La pandémie de COVID-19 a causé la plus grande perturbation des 

systèmes d’éducation de l’histoire, touchant près de 1,6 milliard 

d’apprenants dans plus de 190 pays et sur tous les continents. Les 

fermetures d’écoles, d’universités et d’autres espaces d’apprentissage 

ont touché 94 pour cent de la Communauté estudiantine mondiale, et 

jusqu’à 99 pour cent dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire(United Nations, 2020). 

D’autre part, cette crise a stimulé l’innovation dans le secteur de 

l’enseignement. Nous avons vu des approches novatrices en faveur de 

la continuité de l’éducation et de la formation: de la radio et de la 

télévision. En Algérie par exemple, le ministère de l’éducation 

nationale a élaboré un programme éducatif, en collaboration avec le 

ministère de la communication contenant des modèles de cours du 

troisième trimestre sur les chaînes de la télévision publique, et il a été 

procédé aussi à l’activation du dispositif de soutien scolaire par 

Internet dès le mois d’avril 2020. Dans le secteur de l’enseignement 

supérieur, le ministère était dans l’obligation d’opter vers d’autres 

méthodes telle que l’enseignement en ligne (e-learning). 

La crise de coronavirus et la perturbation sans précédent du secteur de 

l’enseignement supérieur et de l’éducation sont loin d’être terminées. 
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Jusqu’à 100 pays n’ont pas encore annoncé de date pour la 

réouverture des écoles et, dans le monde entier, les gouvernements, 

les syndicats, les étudiants et les parents se demandent quand et 

comment aborder la prochaine phase. Les pays ont commencé à 

envisager de rouvrir les écoles à l’échelle nationale, soit en fonction 

du niveau scolaire et en priorisant les classes d’examen, soit par des 

ouvertures localisées dans les régions où il y a moins de cas de virus. 

Toutefois, étant donné la virulence du virus, plusieurs pays n’avaient 

pas encore décidé d’une date de réouverture(ibid). 

Les fermetures d’universités et d’écoles ont nécessité des 

changements – et dans certains cas ont causé de graves perturbations 

– dans la façon dont les étudiants sont évalués. Dans la plupart des 

pays, les examens ont été reportés; dans certains cas, ils ont été 

annulés; et, dans d’autres, ils ont été remplacés par des évaluations 

continues ou d’autres modalités, comme les tests en ligne pour les 

examens finaux. 

À mesure que la crise sanitaire se développait, provoquant des 

perturbations socio-économiques massives, les systèmes éducatifs du 

monde entier réagissaient et s’adaptaient rapidement. Les 

gouvernements ont réagi rapidement pour assurer la continuité de 

l’éducation et protéger la sécurité des apprenants et des acteurs de 

l’éducation en fermant les universités, les écoles et d’autres espaces 

d’apprentissage. Assurer la continuité de l’apprentissage pendant cette 

période est devenu une priorité pour les gouvernements du monde 
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entier, dont beaucoup se sont tournés vers les technologies de 

l’information et de la communication, obligeant les enseignants à 

passer à l’enseignement en ligne des leçons.  

Définition  de l’enseignement en ligne ou (e-learning)  

Enseigner en ligne signifie donner un cours partiellement ou 

entièrement par Internet, soit sur le Web, soit au moyen d’applications 

mobiles qui permettent de manipuler ou de modifier les éléments du 

cours en ligne, « [l’enseignement en ligne] est considéré comme étant, 

tout dispositif de formation qui utilise un réseau local, étendu ou 

Internet pour diffuser, ou interagir ou communiquer. Sont inclus 

l’enseignement à distance en environnement distribué, hors 

enseignement par correspondance classique, l’accès à des ressources 

par téléchargement ou en consultation sur Internet. Il peut faire 

intervenir du synchrone ou de l’asynchrone, des systèmes tutorés, des 

systèmes à base d’autoformation, ou une combinaison des systèmes 

évoqués précédemment […] Cela se traduit dans la majorité des 

universités par des enseignements sous forme de cours hypermédias, 

sur écran, sous forme de papier imprimable, d’exercices d’auto-

évaluation à réaliser en ligne, et d’interactions verbales d’étayage, 

réalisées aux forums virtuels de discussion entre tuteurs et étudiants 

ou entre étudiants seulement ( Zarrouk, 2013,p. 23). 

L’apprentissage en ligne offre également plus de liberté aux étudiants. 

Ils peuvent rechercher en ligne des cours en utilisant l’Internet, en 

parcourant les sites web de leurs universités ou des autres 
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établissements du monde entier à la recherche de programmes, de 

classes, et de professeurs qui répondent à leurs besoins. Après avoir 

trouvé un cours approprié, ils peuvent s’engager et s’inscrire, acheter 

leurs livres (qu’il s’agisse de copies papier ou de livres électroniques), 

lire des articles, écouter des conférences, soumettre leurs devoirs, 

s’entretenir avec leurs professeurs et accéder à leurs notes finales, tout 

cela en ligne. (Ko and Rossen, 2017, pp. 28-30) 

Les étudiants peuvent se réunir dans des salles de classe virtuelles 

(rejoindre d’autres étudiants de diverses régions géographiques du 

même pays ou du monde entier, forger des liens et des amitiés qui ne 

sont pas possibles dans les salles de classe conventionnelles, qui sont 

généralement limitées aux étudiants d’une zone géographique 

spécifique. Les activités d’apprentissage en ligne peuvent être menées 

en format asynchrone, ce qui permet aux étudiants d’y accéder et de 

les afficher à différents moments de la semaine, ou au moyen de 

séances synchrones ou d’une combinaison des deux. 

Quelques difficultés techniques et pédagogiques 

Beaucoup d’enseignants n’ont pas d’expérience préalable de 

l’enseignement en ligne. Certains professeurs utilisent Internet pour 

compléter ce qu’ils enseignent en classe, tandis que d’autres 

enseignent entièrement en ligne. Certains établissements offrent aux 

instructeurs les logiciels, le soutien et la formation les plus récents, 

tandis que d’autres offrent le strict minimum aux enseignants. 
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En raison de la capacité limitée de l’Internet, la conception et le 

développement d’outils d’apprentissage, en particulier de matériel 

multimédia, passent par plusieurs processus d’édition avant d’être 

finalement téléchargés sur le portail à l’intention des étudiants. Par 

exemple, le matériel multimédia doit être modifié en termes de taille 

de fichier parce que le serveur e-learning de l’université est incapable 

de prendre en charge de gros fichiers. Étant donné qu’il s’agit de 

cours d’interprétation ou de langues étrangères, il est préférable 

d’offrir du matériel authentique dans des formats audio et vidéo de 

haute qualité, même si cela pose un grave problème en raison des 

limites et des faiblesses de l’Internet, dans ce cas, l’enseignant peut 

ajouter et stocker les fichiers audio et les vidéos de haute qualité sur 

Google Drive.  

Beaucoup de temps et d’efforts sont consacrés non seulement à la 

préparation des leçons et à la conception du contenu de 

l’apprentissage en ligne, mais aussi à la vérification et à la mise à jour 

régulières du contenu et des liens, y compris la réponse aux questions 

et aux commentaires des étudiants. L’indisponibilité d’une équipe de 

développement et le manque de formation et de lignes directrices sur 

l’aspect technique de l’apprentissage en ligne posent également un 

problème pour l’enseignant. 

Lorsqu’ils commencent un cours, les étudiants peuvent se trouver 

incapables de visualiser les pages Web correctement, soit parce que le 

navigateur qu’ils utilisent est trop vieux (pour une raison ou une autre, 
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ils ne l’ont pas mis à jour), ou parce qu’ils n’ont pas installé les plug-

ins nécessaires. Ou peut-être que l’enseignant n’a pas testé la version 

de l’application mobile de son cours que de nombreux étudiants 

utilisent et il y a donc une différence entre ce que certains étudiants 

voient et ce que l’enseignant et les étudiants qui utilisent le navigateur 

du bureau peuvent voir. Même si les étudiants utilisent le même 

logiciel, ceux qui ont des versions antérieures peuvent ne pas être en 

mesure de lire les documents créés par des camarades de classe ou des 

enseignants avec des versions plus récentes sans l’aide d’un plug-in, 

c’est le cas par exemple du navigateur web (Mozilla Firefox ou 

Google Chrome) qui permettent de trouver des pages Web et de les 

afficher sur ordinateur ou sur tablette, ou l’application android 

(Articulate 360) qui permet d’afficher et d’accéder à certains modules 

e-learning. 

Un étudiant qui se connecte à un site Web de cours ou une plateforme 

d’apprentissage en ligne (Moodle) pour la première fois a beaucoup à 

apprendre. Pour commencer, il y a la terminologie. Une des 

principales caractéristiques est le nombre important des rangées 

d'icônes et de liens qui se superposent, ces icônes qui donnent accès 

aux principaux outils sont alignées à gauche verticalement et en haut 

de l'écran, destinés à guider les étudiants vers le matériel de cours, ils 

portent souvent des noms, des légendes ou des titres que les 

utilisateurs n’ont jamais vu auparavant. Par exemple, un bouton ou un 

lien pourrait indiquer « Notes de cours », « Mon cours », 
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« Renseignements sur le cours » ou « Page principale », ce qui 

signifie généralement la même chose. 

Les problèmes des étudiants deviennent rapidement ceux de 

l’enseignant. Au lieu d’enseigner leur cours, d’afficher des directives 

et de répondre aux questions des étudiants sur le forum de discussion, 

les enseignants se retrouvent souvent contraints de résoudre des 

questions techniques pour lesquelles ils ont une expertise minimale. 

Ils se démènent pour comprendre pourquoi un tel étudiant utilisant un 

navigateur particulier ne peut pas voir une partie d’une page Web 

donnée ou pourquoi un autre est incapable d’installer un programme 

sur son ordinateur à la maison, les professeurs consacrent trop de 

temps et d’énergie à fournir du soutien et de l’entretien tout en ayant 

du mal à suivre les tâches normales de l’enseignement d’un cours. 

Idéalement, chaque établissement devrait disposer d’un service 

d’assistance technique et informatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

auquel chaque étudiant peut s’adresser pour obtenir de l’aide ou d’une 

orientation obligatoire pour s’assurer que chaque étudiant a maîtrisé 

les bases des logiciels et des processus avant d’accéder aux cours en 

ligne.  

Une question principale dans l’apprentissage des langues en ligne est 

de savoir comment maintenir un contact suffisant avec l’apprenant et 

une interaction continue. Si l’enseignant compte la participation dans 

la note finale, ildevra définir comment elle sera calculée. La 

participation aussi devrait être définie. Par exemple, est-ce la 
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publication, c’est-à-dire l’envoi de messages dans le forum de 

discussion? Ou s’agit-il tout simplement de se connecter et de lire le 

cours (une activité révélée à un enseignant seulement lorsque le 

logiciel ou la plate-forme de gestion de cours a la capacité de retracer 

et de suivre les activités des étudiants en ligne), de participer à une 

présentation de groupe en ligne ou à une séance de clavardage en 

temps réel? 

La transition d’une salle de classe du monde réel à une salle de classe 

virtuelle représente une perte à bien des égards. Dans les classes de 

langue, l’établissement d’un climat social positif et la cohésion au 

sein de la classe sont considérés comme des éléments essentiels du 

rôle de l’enseignant et font partie intégrante des bonnes pratiques, 

dans ce contexte d’enseignement présentiel, les professeurs de 

langues et les étudiants utilisent un certain nombred’indices et de 

signaux sociaux, linguistiques et contextuels pour comprendre et 

contribuer à la dynamique de la classe et pour maintenir l’engagement 

entre les personnes présentes. L’absence d’indices visuels – comme 

les signes de la tête, les gestes et le contact visuel – présente un défi 

réel dans les environnements d’apprentissage de langues en 

ligne.L’absence de ces indices sociaux et contextuels, qui font partie 

intégrante de l’interaction personnelle, peut avoir un impact sur les 

apprenants. L'incertitude peut entraîner une réticence à participer ou à 

prendre des risques, deux facteurs importants pour l’apprentissage des 

langues. 
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Conclusion 

L’enseignement en ligne n’est pas une option, mais plutôt un choix 

stratégique qui doit être intégré dans les universités qui devraient 

investir dans le renforcement de leurs capacités pour une formation 

accessible à tous. De nos jours, les approches traditionnelles de 

l’enseignement ne peuvent guère répondre aux exigences et aux 

besoins d’apprentissage modernes. La pandémie de COVID-19 a 

accéléré la transition de l’enseignement supérieur des modèles 

traditionnels axés sur l’apprentissage par cœur et la mémorisation vers 

des modalités de formation plus numérisées et axées sur les 

apprenants. La technologie s’est intégrée dans l’enseignement et 

continuera de jouer un rôle central dans la formation pour les 

générations futures. En période post-pandémique, l’enseignement 

pourrait ne pas être limitée dans l’espace-temps, nous devons aussi 

préparer des politiques et des stratégies de formation correspondantes 

en accord avec l’enseignement tourné vers l’avenir. 
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L’enseignement à distance durant une crise sanitaire  

(Cas du Covid-19) 

 

Houria AMEUR, Doctorante                  Université Oran 1- Algérie 

 

Résumé  

Alors que la pandémie est moins oppressante qu’au départ, elle 

demeure néanmoins omniprésente. Cette dernière a menacé les divers 

domaines d’activité et plus particulièrement celui de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur. Toutes les écoles, les universités, les 

instituts et les centres de formation ont suspendu leurs activités afin 

d’atténuer la transmission virale. Cette perturbation sans précédent a 

eu de profondes conséquences sur le domaine. Dans cet article, nous 

analysons l’impact de la pandémie sur l’enseignement à distance. 

Mots clés : Enseignement à distance - impact - Covid-19 - 

programmes – en ligne 

 

Quand on rejoint le domaine de l’éducation et de l’enseignement 

supérieur, on ne s’imagine jamais les conséquences que pourrait avoir 

une crise telle que la pandémie du Covid-19 sur le métier. En effet, le 

Covid-19 touche tous les secteurs d’activité notamment celui de 

l’enseignement à distance. Face à des difficultés jamais vues, quels 

impacts a eu la crise sanitaire sur l’enseignement à distance? 

En raison de la pandémie, les enseignants à travers le monde ont du 

faire preuve d’imagination et de création pour relever les nombreux 
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défis imposés par les mesures drastiques de leurs gouvernements 

respectifs afin de contrer la propagation du virus. Explorant d’autres 

méthodes d’enseignements, les systèmes éducatifs notamment ceux 

qui ont été subventionnés. L’enseignement à distance a longtemps été 

pratiqué, par exemple le Centre National d’Education en France plus 

connu sous son abréviation le CNED. Avec le contexte actuel, 

l’enseignement à distance a littéralement pris le relais dans 

l’éducation et l’enseignement supérieur afin de garantir la continuité 

pédagogique et pallier l’éloignement des écoles et des universités. 

 

Certains diront que le rôle professeur est irremplaçable et c’est le cas 

mais les avancés de la technologie moderne en terme d’éducation, 

d’enseignement et de formation ont prouvé que l’enseignement à 

distance ne signifie  pas apprendre seul et sachant que le contact entre 

l’enseignant et l’apprenant est important, les professionnels ont fait 

preuve d’ingéniosité en garantissant des séances de travail collectives 

à distance, une chose primordial surtout pour les apprenants en 

difficulté et pour les zones défavorisées. L’usage de la technologie 

moderne et des différents outils de communication a connu un rebond 

historique en l’espace de quelques jours seulement. Restons sur 

l’exemple du CNED, le centre a sollicité particulièrement deux 

méthodes d’enseignement à distance: les classes virtuelles et les 

espaces numériques de travail (ENT). Quand à l’Union Européenne, 

plusieurs projets et programmes ont été mis en place:EduHack, Penji, 

Biotalent.1 Ce recours aux méthodes numériques a favorisé le 
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développement et l’émergence de nouvelles méthodes 

d’enseignement à distance et a réaffirmé l’importance du contact et de 

la communication.  

 

En outre-Atlantique, l’université prestigieuse d’Harvard a donné libre 

accès2 à ses bibliothèques numériques. D’autres ont suivi le 

mouvement dont la New York Public Library, la Digital Public 

Library of America (DPLA) une alternative non-lucrative 

contrairement à Google Books et plein d’autres librairies ailleurs dans 

le monde. Malheureusement, tout ceci n’était pas suffisant surtout que 

les plateformes et les programmes en ligne se retrouvaient rapidement 

saturés. De plus, beaucoup de projets et de systèmes éducatifs se 

trouvant dans les zones défavorisées sont souvent subventionné par 

des bailleurs de fonds internationaux, des fondations philanthropiques 

et des organismes humanitaires. 

 

L’enseignement à distance, le télé enseignement ou l’apprentissage en 

ligne s’est avéré être une solution appropriée face aux annulations des 

cours et aux fermetures des écoles et des universités. Plutôt que de 

laisser tomber leurs élèves et étudiants, les enseignants ont du passer 

outre les méthodes d’enseignements traditionnelles et se sont adaptés 

donc aux programmes en ligne. Bien que les écoles et les universités 

ont mis en place la technologie de capture de cours et ont adapté le 

contenu au contexte, ceci prive les étudiants de poser leurs questions. 
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De plus, toute conférence ou cours magistral raté est impossible à 

rattraper.  

 

Les programmes d’enseignement en ligne reposent sur le principe que 

tous les apprenants ont la possibilité de suivre leurs cours. 

L’utilisation de toute cette technologie est emballant mais cela a fait 

apparaitre la fracture numérique existante entre les pays voir même 

l’inexistence totale de ces outils chez certains notamment dans les 

pays défavorisés d’un côté. D’un autre, il a fait apparaitre les 

inégalités entre les différentes classes sociales; en effet, toutes les 

familles ne disposent pas d’une connexion internet haut débit et 

d’ordinateurs et/ou de tablettes. C’est pour cela que des pays comme 

la Norvège ont pris de court ce manque et ont mis à disposition de la 

population des outils dont les familles avaient besoin. 

 

Selon le site Partenariat Mondial pour l’Education, l’Instruction 

Interactive par Radio (IER) a été utilisé avec succès dans 

l’enseignement à distance notamment en Honduras, Nicaragua, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Guinée, Liberia, Somalie, Cabo Verde, 

Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Zanzibar, Sao Tome et 

Principe, Mali, Afrique du Sud, Inde et République Démocratique du 

Congo.3 Bien que ce ne soit pas idéal, l’IER a créé une atmosphère 

d’apprentissage positive et a permis le transfert du savoir aux 

apprenants surtout dans des zones comme l’Afrique Subsaharienne. 
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La pandémie n’a pas eu d’impact que sur le domaine de 

l’enseignement mais dans chaque branche de ce domaine. Prenons 

exemple des étudiants en médecine : jusque-là l’enseignement à 

distance ou le téléenseignement était suffisant tant qu’on était étudiant 

préclinique. Mais pour les étudiants en stage, c’est une autre histoire. 

Ils sont censés être placés dans un environnement clinique, au contact 

des patients. Ceci est nécessaire pour parfaire son cursus universitaire 

et pour remédier à cette situation, l’Imperial College de Londres a 

donné libre accès à ses étudiants à un référentiel en ligne 

d'enregistrements et de cas d'entrevues avec des patients.4 

De plus, enseignants et cliniciens ont du prendre des mesures 

drastiques afin de continuer à donner des cours en ligne sachant que 

toutes les universités se sont libérées afin de prêter main forte au 

National Health Service (NHS). Malgré le taux excellent de 

participation chez les étudiants de médecine anglais, le 

téléenseignement néanmoins ne remplace pas le contact réel entre les 

futurs médecins et les patients. En effet, il est difficile de développer 

des compétences cliniques clés sans examens physiques des 

pathologies, des symptômes et des signes variés.  Ce n’est peut-être 

pas grave pour un étudiant sénior mais ça l’est pour un étudiant 

junior. C’est durant les premières années que le fondement clinique 

d’un étudiant est établi.5 

Spécialiste de la mesure de l’audience mobile, App Annie a enregistré 

un recours historique à l’application de visioconférence ZOOM. Cette 
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dernière est classée en pole position des téléchargements sur App 

Store et Google Play aux Etats Unis.6 ZOOM est devenue populaire 

partout dans le monde et a été beaucoup utilisée dans l’enseignement 

à distance, pourquoi ? Car c’est une application gratuite qui dispose 

d’une ergonomie simple et moderne. De plus, elle permet d’accueillir 

jusqu’à 10.000 participants, le partage d’écran et de fichiers, 

l’animation avec PowerPoint et elle est utilisable sur Smartphones, 

tablettes et ordinateurs. Ceci a permet la tenue des cours, de 

conférences, de colloques et l’organisation de webinaires et de 

séminaires. 

Au fur et à mesure que les semaines passent, l’enseignement à 

distance durant cette pandémie a fait émerger un nombre 

impressionnant de questions sur l’ampleur et la durée des 

changements à anticiper. En effet, la crise sanitaire a mis en lumière 

de nouvelles opportunités à l’horizon pour les acteurs académiques 

car comme on le dit si bien, la nécessité est mère de l’invention. Pour 

certains, le Covid-19 a permis de réfléchir autrement et de développer 

de nouvelles approches en matières d’enseignement à distance. Pour 

d’autres, il leur a permis de faire un état des lieux, réfléchir à 

l’intégration du numérique et ses répercussions sur l’enseignement à 

l’avenir. 

En Algérie par exemple, 9 100 000 d’élèves et d’étudiants ont été 

privés de leurs établissements respectifs, depuis le 12 mars 2020, date 

à laquelle le confinement a pris place pour endiguer la transmission 
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virale. Malheureusement et malgré les efforts fournis par les 

enseignants et les différents établissements concernés, l’internet à 

haut débit n’a pas été au rendez-vous sans parler du fossé numérique 

existant dans les foyers algériens. Ceci est une preuve que le pays 

n’était pas en mesure de faire face à une crise d’une telle ampleur. En 

effet, la situation financière des ménages ne permettait sans doute pas 

d’acquérir le matériel nécessaire en plus de l’effet direct de la 

pandémie sur leur portefeuille.  Une autre variable prend toute son 

importance dans le domaine de l’enseignement à distance, les régions 

rurales et les zones reculées du pays où les apprenant sont directement 

affecté par la coupure pédagogique tout autant qu’ils sont privés de 

connexion internet à haut débit. 

L’isolement et l’anxiété engendrés par le non accès aux technologies 

freinent d’une manière prépondérante le succès de l’enseignement à 

distance. La crise sanitaire et le confinement ont pointé du doigt les 

lacunes jadis existantes dans l’enseignement en Algérie et plus 

particulièrement l’enseignement à distance. Dès lors, l’enrichissement 

des supports pédagogiques et la qualité d’internet sur le territoire 

national sont la clé d’un enseignement à distance de qualité. 

A partir du moment où l’enseignement à distance est à ce jour encore 

sollicité sachant que la crise sanitaire est en pleine croissance, des 

perturbations dans le déroulement des cours et de l’apprentissage sont 

inévitables. Chaque pays doit prendre des dispositions appropriées au 

contexte actuel de la pandémie afin que les élèves et les étudiants 
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puissent préserver leurs connaissances et conserver leurs 

compétences. Bien que les technologies de l’enseignement à distance 

ne puissent pas remplacer les cours en personne particulièrement 

durant cette pandémie, une telle approche est nécessaire pour 

s'attaquer efficacement au dilemme de l’enseignement à distance 

pendant la crise actuelle, mais elle servira également à jeter les bases 

de l'enseignement lors de crises futures. 

                                                           
1- Ressources pédagogiques dans le contexte du coronavirus : projets financés par l’UE. La 

Commission Européenne. Consulté le : 19.08.2020 à 14h28.  URL: 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources/eu-

funded-projects_fr 
2 - COVID-19 Open Access Resources: An evolvinglist of free content being provided by 

publishers and vendorsduring the COVID-19 crisis. Harvard Library. Consulté le : 

19.08.2020 à 15h00.  URL: https://guides.library.harvard.edu/covidoa 
3 - Burns, M. Ed (2020, 01 avril). 4 options d'enseignement à distance à envisager durant 

cette pandémie de COVID-19. Global Partnership. Consulté le : 19.08.2020 à 15h21. URL:  

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/4-options-denseignement-distance-envisager-

durant-cette-pandemie-de-covid-19 
4-Mian, A., &Khan,S. Ed (2020, 09 avril). Medical education during pandemics:a UK 

perspective. BMC Med 18, 100 (2020). Consulté le : 20.08.2020 à 09h04. URL:  

https://doi.org/10.1186/s12916-020-01577-y 
5ibid 
6- ZOOM Cloud Meetings. App Annie. Consulté le : 20.08.2020 à 09h45. URL:   

https://www.appannie.com/fr/apps/ios/app/546505307/ 
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Las ventajas y desventajas de la enseñanza a distancia para el 

estudiante universitario 

Dra.Sihem HASSAINE                      Universidad Oran1, Argelia 

Abstract                                             

La pandemia del COVID-19 (Coronavirus) representa una gran 

amenaza y un enorme impacto para el desarrollo educativo en todo el 

mundo. Afortunadamente, Hoy día, los medios  de comunicación son 

instrumentos que nos facilitan enormemente las interacciones 

sociales, nos permiten comunicarnos, informarnos y entretenernos. Y 

a fin de asegurar el aprendizaje a los estudiantes deben referirse a 

la enseñanza a distancia (Online), que  es una experiencia única y 

enriquecedora, con un modelo de enseñanza y aprendizaje propio y 

diferente al resto de las propuestas existentes, caracterizado por: 

Materiales de calidad, especialmente diseñados para la enseñanza a 

distancia.  

La enseñanza a distancia es un sistema e una modalidad de estudio, en 

la cual los estudiantes no requieren asistir a estudios presenciales.  

Esta forma de enseñanza, que no es tan antigua es para cualquier nivel 

de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios 

universitarios 1.Su base es el material de trabajo, los estudiantes, el 

tutor y el equipo de apoyo para el buen funcionamiento del programa. 

Con el apoyo del material (textos escritos, vídeos, discos compactos) 
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el estudiante resuelve los ejercicios prácticos regresándolos por el 

mismo medio para ser revisados. 

Hoy en día la Enseñanza  a distancia es mucho más fácil, rápida y 

sencilla gracias al  uso de técnicas y estrategias de aprendizaje 

flexible y auto dirigida, cuyas principales herramientas son 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se 

denomina aprendizaje electrónico "e-learning" en inglés.1 y el 

estudiante  recibe personalmente el material de estudio, por  correo 

electrónico  que le permite enviar la tarea asignada a un profesor en 

cualquier momento del día de manera segura y cómoda. O bien con 

otras posibilidades que ofrece Internet ” la plataforma virtual” ,el uso 

educativo de las redes sociales, foros de discusión, para  interactuar y 

discutir sobre diversos temas y a la vez adquirir conocimientos y 

modernas herramientas de trabajo, y  La videoconferencia que es una 

herramienta capaz de facilitar la comunicación en directo mediante 

los interlocutores , y el estudiante estará ante una interacción cara a 

cara a distancia. 

En este sistema, existen diversos puntos que determinan las ventajas y 

las desventajas de la enseñanza a distancia, entre los que destacan en 

primer lugar las ventajas: 

 romper las barreras espacio temporales. o sea con las restricciones 

de distancia geográfica y de tiempo, el estudiante que sea en 

licenciatura u en postergados, puede acceder a la información 

independientemente de donde resida y sin hora exacta; no tiene que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia


 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  240  

adaptarse a ritmos preestablecidos por la universidad. Y es lo que 

se llama la flexibilidad. 

 El mayor beneficio es que desarrolla estrategias intelectuales 

importantes para realizar tareas colaborativas. el estudiante vuelve 

muy activo, responsable, comunicativo y sobre todo, sabe 

encontrar las informaciones ciertas e interpretarlas. La enseñanza a 

distancia Contribuye al desarrollo formativo del alumno, de su 

actividad mental, actitudes y valores.  

 La disminución de gastos de traslados para desplazarse a la 

universidad Facilita a las personas con capacidades diferentes el 

acceso a cursar una carrera. 

 los papeles que se obtienen al término de la carrera Tienen la 

misma validez. 

 Debido a su comodidad, el alumno tiene la capacidad de manejar el 

tiempo dedicado a cada actividad. 

 Los estudiantes pueden aprovechar de los cursos en línea creados 

por los profesores en varios formatos de contenido tal como 

Ebooks, Infografías, Quizz,Videoclases, Podcasts. 

 para una mayor interactividad entre los alumnos y las 

tecnologías. Se Introduce herramientas tecnológicas para el 

manejo de la información, como las plataformas virtuales.2 

https://blog.hotmart.com/es/como-crear-un-ebook-power-point/
https://blog.hotmart.com/es/como-hacer-una-infografia/
https://blog.hotmart.com/es/como-hacer-videoclases-atractivas/
https://blog.hotmart.com/es/como-crear-un-podcast/


 19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  241  

 Debido a la plataforma el dicente  está en contacto con su 

docente y recibe el material necesario para desarrollar las 

unidades que comprenden el programa de estudio.  

 La plataforma educativa y las distintas herramientas utilizadas 

incentivan la comunicación y las interacciones. 

 Con el uso de la plataforma virtual, el acceso al contenido de los 

cursos se puede realizar desde cualquier lugar y con cualquier 

dispositivo, como teléfonos móviles o tabletas.3 

 La enseñanza a distancia es una excelente herramienta para 

mejorar el desarrollo académico y profesional de la población 

adulta. permite concluir los estudios postergados. Flexibilidad 

de horarios, lo que facilita la organización del tiempo del 

estudiante respetando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

 Es un método que le enseña al estudiante a aprender. Le instruye 

en las técnicas del auto aprendizaje y le ofrece la posibilidad de 

conocer gente del mundo entero. Como no hay el deber de 

asistir a clases presenciales, la virtualidad permite que personas 

de diferentes países se conozcan, en función de los mismos 

intereses académicos. 

A pesar de todas las ventajas que significa la elección de la enseñanza  

a distancia como modalidad de estudio, Así como cualquier modelo 

de trabajo, existen también algunas desventajas. 
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 Es obvio que el cambio a un método de enseñanza a distancia 

requiere al estudiante una adaptación específica: ha de aprender 

a usar materiales didácticos específicos y aulas virtuales, tiene 

que  comunicarse con sus tutores y con otros estudiantes 

mediante medios de comunicación y ha de ser capaz de 

organizar su tiempo de estudio para compensar vida personal, 

laboral y académica.4 

 La desconfianza que se reina en el estudiante ante la falta de 

comunicación entre el docente y los estudiantes, sobre todo en el 

proceso de aprendizaje y de evaluación académica en el caso de 

que no haya tenido un curso propedéutico relativo. 

 La probabilidad de que una persona diferente al alumno haga 

sus actividades. 

 La Realización de una actividad no presencial dificulta el 

aislamiento y la concentración del estudiante, por ello, es 

necesaria una intervención activa del profesor tutor. 

 La pasividad del estudiante frente a este medio. 

 La Falta de una estructura pedagógica adecuada, dificultara al 

estudiante su proceso de aprendizaje. 

 No hay una Atención personalizada donde el docente puede 

acompañar, supervisar y corregir de manera individual. 

 No cumplimiento de la carga lectiva; es decir que muchas 

personas dejan y posponen todo el aprendizaje para el final y no 

estudian. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aulas_virtuales
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 En resumidas cuentas esperamos que este virus desaparezca 

definitivamente y los profesores y estudiantes volverán a la 

universidad lo antes posible

                                                           
1-Nuevas Tecnologías, Educación a distancia y la mercantilización de la formación, 

RevistaIberoamericana de Educación, consultado el 20 de junio de 2020. 
2- http://www.um.es/ead/red/10/chiecher.pdf 
3-Jonasse, D. y otros (1995), Constructivism and Computer-Mediated Communication in 

Distance Education. American Journal of Fistance Education, 9 (2), pp. 7-26. 
4- Nipper, S. Thirdgeneration distance learning and computer conferencing. En R.D. Mason y 

A.R. Kaye (Eds.) Mind wave: communication, computers and distance education. Oxford: 

Pergamon Press. 
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