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 ملخص 

 ة والمدرسة االفتراضية الجامع ضمن تجربتين التونسيين األكاديميي من ةمعتبر نخبةلدى  أعشرة أعوام نش يحوالمنذ 

 ميهم وذلكلمتعل   تقديم المناهج عبر اإلنترنتفي و تدريسيا الوسائط المتعددة حسن توظيففي و التونسية حس ديداكتيكي

تحتاج قطعا إلى جانب التحفز واالقتناع  إلى جهد احترافًي  يةتطويرالوات خطتلك ال، لتوفير بيئة تعليمية أوسع وأكثر حداثة

ضمن ما يعرف بالبيئة التعليمية التعلمية االفتراضية وقوامها التفاعلية  بالموارد والخبرات لتصميمها وتطويرها كبيرً  والتزامً 

 ااعتبار تولي ربية ال يمكن تثمينها فقط في خطوات أن هذه التجربة وهي غير بعيدة عن مثيالتها بالبيئة الع. على والتشاركية

نشر ثقافة االقتناع وحمايتها، بل تحتاج أيضا إلى إلنشاء هذه العروض وتقديمها  المادية  لبنيةوا لإلطار القانوني  اكبير

 التجربة التونسية تقييم. تبحث هذه الورقة في  باإلشهاد االفتراضي ونجاعة وجودة ومردودية التعليم والتعلم االفتراضي 

 تعليمية شاملة وذات جودة عاليةلجعلها منهجية  يتجربوال وإمكانيات خروجها من اإلطار االستعراضيلتعليم عن بعد ل

السابعة عربيا بعد أن  عالميا 041تجوزا لترنح ترتيب تونس عالميا من حيث معايير الجودة التعليمية إلى ما بعد المرتبة 

 .لريادة طيلة عقود بعد االستقاللكان لها قصب السبق وا

جودة  - البيئة التعليمية - التعليم التقليدي - التعليم االفتراضي - التعليم اإللكتروني - ليم عن بعدالتع :تاحيةالكلمات المف

 لتعليما
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Abstract 

About two decades ago, distance learning grew up with a prominent elite of Tunisian 

academics.  They experienced it in the Tunisian university and virtual school in the sense of 

Didactique, in the good use of multimedia teaching and in providing curricula via the Internet 

for their learners in order to provide a broader and more modern educational environment. 

Those development steps definitely need in addition to motivation and conviction, 

Professional effort and great commitment to resources and expertise to design and develop it 

within what is known as the virtual learning educational environment and its interactive and 

participatory strength.  

However, this experience, which is not far from its counterparts in the Arab environment, 

cannot be assessed only through the provision of the legal framework, the infrastructure and 

of the needed tools. But it also needs the spread of the culture of online learning; conviction 

of the value and the quality of online teaching, learning and certification. 

 This research examines and evaluates the Tunisian experience of distance education and the 

possibilities to review and develop it. 

Keywords: distance education - e-learning - virtual education - traditional education - 

educational environment - quality of education 

 

 مقدمة 

المتالحقة  تؤذن بخطر ماحق في ظل االنهيارات ي باتتتونسال المشهد التربوي إن الحالة التعليمية العلمية واألكاديمية في

على المستوى التراجع المسجل بخاصة  وعوائد ومخرجات ومردودية نتائج   وذلك ،لمرفق التعليميلللمنظومة العمومية 

 على 1100 جانفي 14 السياسيات السابقة قبل في ظل التركيز  وقيمة متخرجي المدرسة التونسية ومنتسبيها الكيفي

المنتديات التنموية الدولية والجهات المالية العالمية المانحة على غرار التي تضبطها  مؤشراتوال معاييرلل االستجابة الكمية

ونسية عن ت، وتخلت بذلك المنظومة التعليمية الوصندوق النقد الدولي وغيرهاس ومجموعة البنك العالمي ومنتدى داف

ا يحتذى في ظل ما يعرف بالمدرسة البورقيبية رغم كل ما جريادتها العربية واإلقليمية بل وحتى الدولية بعد أن كانت نموذ

 .االنتقائية عيوبها يقال عن
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خارج التصنيفات  ألساسية والثانوية والجامعية مازالت تراوح مكانهافي مراحلها الثالثة ايحدث هذا والمدرسة التونسية   

عالميا من حيث  044، ألدل على ذلك أن تونس ظلت على مدى أربع سنوات تقبع في الترتيب السابع عربيا والـ العالمية

نسية بين الفينة لبعض العبقريات التو رغم النجاحات الفرديةهذا ، 1102-1102جودة التعليم العالي بهابين سنتي 

مستوى مناهجها الرسمية وتعيش تقطعا بين األساليب التقليدية ومقتضيات التعليم  تضاؤل كفاءاتها على ناهيك  واألخرى..

م تجد في دائرة على كثرتها لو عديدة الجديد أو ما يعرف بالتعليم االفتراضي أو اإللكتروني أو عن بعد.. مصطلحات

تجاوبا أو استباقا استراتيجيا من أجل التغيير واإلصالح، فبعد انقضاء زهاء العقد مازالت المقررات القرارات استجابة أو 

التي حاكت تلك ، بل مازالت الدوائر المغلقة اليوم العلمية والتراتيب البيداغوجية هي ذاتها التي تعتمد في التعليم التونسي

صياغة المدرسة التونسية لرار التعليمي، وضعف اإلرادة السياسية المنظومة على مزاجها تحكم سيطرتها على مقاليد الق

وعن بعد لجميع المستويات ضمن  اإللكترونياالفتراضي والتعليم  الثورة االتصالية الرابعة مع تأكد أهميةالجديدة بمميزات 

الذي كانت  الياباناألسيوية ناهيك والدول األكثر سرعة في النمو كالنمور   النماذج العالمية العليا بالدول االسكندينافية 

الكونية الثانية وتجربة أفتك سالح الحرب  خريجها مثقلة بهزيمة بعد المدرسة فيه دورا مركزيا في استراتيجيات إعادة البناء

 بت جدوىبعد ثالثة تجارب إصالحية لم تثيحدث هذا والمدرسة التونسية تسجل انهيارا ذاتيا .. قاتل على شعبها وأراضيها

  .0291صالح األولي للدولة الوطنية بعد االستقالل الموسومة بتجربة المسعدي للعام وجدية نتائجها إال مع اإل

كنقطة ضوء بنهاية النفق وفق مسوغات الحاجة  عن بعد ضمن هذا األفق المسدود تبرز أهمية التعليم االفتراضي

يفات إمكاناتها توظ ترنات لكنه اليوم يقبع ضمن آخر الكوكبة فيوالضرورة في بلد يعد األول عربيا في االرتباط بشبكة األن

استغاللها ضمن العملية التعليمية التعلمية وتجويد مخرجات المدرسة التونسية. في هذا السياق نطرح إشكالية وإمكنيات 

وبرمجياتها وتطبيقاتها ضمن  NTCحدود االستفادة من االرتباط الشبكي وتوظيفات التكنولوجيات االتصالية الجديدة 

مخرجات وجودة في السياقات البيداغوجية والديداكتيكية الجديدة على غرار السيناريوهات المنهاج التعليمية التونسي 

البيدياغوجية والدوائر التعليمية المغلقة والتعليم التفاعلي وما إليها مما يحرر المعلم والمتعلم على السواء من االرتباطات 

 للمدرسة ومناهجها المتقادمة. ديةضاءات التقليبالف

 1في ماهية التعليم عن بعد  -1

 Digital عليم اإللكترونيتأو ال ،Distance Learning أو التعليم عن بعد ،Virtuel Learning التعليم االفتراضي

Learning ، تتفق لكنها تعددت المصطلحات و ة متداخلةجديدة وتربوية مي  تعليمية وتعل   مصطلحات  1،والتعلم الذاتي

الحديثة  يةوسائل االتصالالالوسائط و مختلفالذي يستخدم و المستجد عالميا التعليميهذا النمط ب ها على صلةجميعها في أن

محطات التلفزيون واألقمار الصناعية واأللياف البصرية وخطوط و ت الرقميةالمنصا  على غراروتكنولوجياتها وأدواتها 

                                                           
 فيه ويتم المعلومة )المعلم/ المدرسة(، مصدر عن بعيد مكان في الُمتَعلِّم فيه حيث يكون الحديثة، التعليم أشكال من بعد عن ُيعد التعليمتاريخيا  - 1 

وكانت بداياته بالمراسلة  اإلنترنت، شبكة ومن أدواته الحديثة متباعدة، إلى المتعلمين بأماكن التعليمّية المؤسسة من التعليمية البرامج نقل أو إرسال
 واألوروبّية، األمريكّية الجامعات السبعينات ببعض أواخر بعد التعليم عن وقد ظهر. التقليدية للمهنيين في إطار تحسين المستوى واالرتقاء المهني

 الواجبات بدوره الطالب ويرسل لبريد،ا عبر تسجيالت صوتية أو فيديوهات مصورة، أو كتب، شكل في المختلفة التعليمّية الموادّ  ترسل كانت حيث
 أواخر في الجامعّية. الشهادة والحصول على  االمتحان إلنجاز الجامعات مقر إلى ويختتم بالتقييم الحضوري الطريقة، بنفس عليه المفروضة
 فكانت اإلنترنت شبكة ظهرت التسعينات أوائلوفي  التعليمية. التلفزيونية والقنوات الكابل قنوات عبر لتصبح التواصل طرق تطورت ثمّ  الثمانينات

 . بعد عن اإللكتروني التعليم في عليها لالعتماد ومناسبة   جيدة وسيلة

أخري بذات الداللة أو مجاورة لها على غرار التعلم المفتوح  مصطلحات تستخدم تقارير منظمة اليونسكو في سياق استخدامات التعلم الذاتي  - 2 

 والتعلم المستمر والتربية الدائمة والتربية مدى الحياة... 
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الوجوبية  دون االحتياج المشاركة الحضورية تة األبعاد متفاومسافات ت لتقديم المادة العلمية عبر وشبكة األنترناالهاتف  

حسب مختلف االستخدمات في المنطقة العربية لقاعة  (Classroom) ، أو الفصل الدراسي، أو حجرة الدرسبالقسم

برامج التعليم والتدريب إلى الدروس  و نقل بما يضمن يديرها حضوري معلم إشراف إلىودونما اضطرار  الدروس،

 . المتباعدة التي يقطنون بهاالمناطق بمواقعهم ب أينما وجدواوغيرهم  والمدرسين الجامعيين أو المعلمين المتعلمين والمتدربين

بعيداً عن معلمه ويتحمل  "أسلوب للتعلم الذاتي والمستمر يكون فيه المتعلم:تعرفه األستاذة سجى عبد مسرهد اليباوي بأنه

مسئولية تعلمه باستخدام مواد تعليمية مطبوعة وغير مطبوعة يتم إعدادها بحيث تناسب طبيعة التعلم الذاتي والقدرات 

المتباينة للمتعلمين وسرعتهم المختلفة في التعلم، ويتم نقلها لهم عن طريق أدوات ووسائل تكنولوجية مختلفة، ويلحق به كل 

  3 بغض النظر عن العمر والمؤهل" من يرغب فيه

يتم إعداد برامج التعليم عن بعد بواسطة أساتذة متخصصين في المؤسسة التعليمية التي تقدم حسب هذا التعريف فإنه  و

يناسب التعلم الذاتي من قبل المتعلم دون االستعانة بالمعلم وغالباً ما تكون في صورة ما يسمى بالحقائب التعليمية  بحيث

التي غالباً ما تحتاج في إعدادها إلى أخصائيين تربويين متخصصين في إعداد  Self-Learning Packagesللتعلم الذاتي 

وقريب من هذا ون في المجال المستهدف كالفيزياء أو الجغرافيا أو غيرهما. وحدات التعلم الذاتي وكذلك األساتذة المختص

أي عملية '' التعلم عن بعد بأنه: التعريف ما أجرته المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( من اختصار لمفهوم 

عن  ا. ويتم االتصال بينهباعدين زمنيا ومكانيامت انوالمعلم، بحيث يكون المتعلمفيها اتصال مباشر بين  حدثتعليمية ال ي

)األلكسو( فقد عرفت   والعلوم والثقافة للتربية العربية أما المنظمة .طريق الوسائط التعليمية اإللكترونية أو المطبوعات''

 مختلفة تقنية اتصاالت وسائط عبر الطالب إلى التعليمية المادة إيصال فكرة على يقوم تعليمي بأنه: "نظام بعد عن التعليم

 4المعلم". عن ومنفصالً  بعيداً  المتعلم يكون حيث

وفقط  بذات الداللة "المفتوح التعليم"و "بعد عن لتعليم"ايستخدم مصطلحي ومن جهته فهو   Holmbergأن هولمبرج  بيد

 التعليمية المراحل وكل الدراسة أساليب كافة نيشمال مصطلحان" :ويعرفهما على أنهما "التعليم التقليدي"بتميزهما عن 

 ولكن التقليدية، سةراالد قاعات داخل متعلميهم مع يحضرون معلمين قبل من والمستمر المباشر باإلشراف تتمتع ال التي

 9أي المعلمين. التدريس هيئة وأعضاء تعليمية مؤسسة قبل من وتوجيه وتنظيم لتخطيط التعليم علمية تخضع

ع زسنسعى في البدء إلى الوقوف على المصطلحات بأكثر دقة وضبط حدودها منعا لتنا التعريفاته وفي ضوء هذ لذلك

  2.ن اقتضى البحث ومجرياتهإجرائية تداخلها إلى درجة الخلط وعلى األقل من الوجهة اإلالمعاني و

                                                           
، 2112-11-11بتاريخ  ساسيةاأل التربية كلية، منشور على موقع -العراق-التعليم عن بعد، جامعة بابل  (،سجى) عبد مسرهد اليباوي -3 

http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=45413  ،  2112اطلع عليه في أكتوبر. 

    

 

 من التعليم مؤتمر  "معاصرة تربوية رؤية ،يالجامع التعليم على ياالجتماع الطلب لمواجهة مدخل ضيةااالفتر الجامعة، جورج دميان جورجيث -4 
 .3ص، والمأمول الواقع ،العربي الوطن في  بعد

5  -Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of  distance education. Open Learning, 10, 
44-47. 

عبر  بنفسه ولية تعلمهؤمس تحمالمأسلوب للتعلم الذاتي والمستمر يكون فيه المتعلم بعيدا  عن معلمه  يمكن تعريف التعليم عن بعد إجرائيا بأنه: '' - 1

من قبل فريق األساتذة المختصين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية  الذين يقومون بصياغة  إعدادها يقع ورقية وإلكترونيةتعليمية وسائل استخدام 

، حسب اختيارات المواد التي يسجل بها الطلبة والمتعلمون عن بعد Self-Learning Packagesمية للتعلم الذاتي ما يسمى بالحقائب التعلي وأعداد
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 7 التعلم اإللكتروني: في داللة -1 

عبر الوسائط  إلى المتعلم تعليمي ) إلكتروني( " تقديم محتوى :التعلم اإللكتروني بأنهيعرف الباحث التربوي حسن زيتون 

سواء أكان  ،ومع أقرانه ،ومع المعلم ،إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته بشكل يتيح له

، (E-conference المحاضرةالحوار والنقاش والمؤتمرات والملتقيات و تقوم على)  Sychronous ذلك بصورة متزامنة

وكذا   )عن بعد(  Asychronousمتزامنة  سواء كانت ذلك أو ،  E-meetingاالفتراضي  فى وقت يحبذه فريق المتعلمين

 ام في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضعل  تمام هذا الت  إإمكانية 

. ويقدم التعلم اإللكتروني في نماذج ثالثة مختلفة وهي  التعلم االلكتروني الجزئي،و التعلم 1  ''من خالل تلك الوسائط

  2االلكتروني المختلط، والتعلم االلكتروني الكامل.

حيث يقدمه على أنه "بيئة  ''التفريدية''للتعليم اإللكتروني من حيث خصوصيته ا يقدم تعريفا وصفي   Khan بيد أن خان

تعليمية تفاعلية مرتبطة بالكمبيوتر، وتتمركز حول نشاط المتعلم، مما يصبغها بالفردية في المقام األول، واالعتماد على 

دة ، والتعليم المبرمج، والتعلم المفتوح، والتعلم عن بعد، والتعليم بمساع''تفريد التعليم''الذات في التعلم، وذلك بتعزيز مبادئ 

الحاسوب، والتعلم المعتمد على االنترنت، وغيرها من مبادئ التفريد الهادفة إلى التعلم لإلتقان التعلمي وجودة الُمخرج 

 01".التعليمي

ومن جهة األدوات والوسائل أ ،المنتهجة الديداكتيكية من حيث المناهج واألساليب نيالتعريف ينهذ نستخلص من خاللولعلنا 

 :التالية المحددات والخصائص التعليمية التعلمية أو من ناحية الوسائط التفاعلية الموظفة، المعتمدة،البيداغوجية 

مع   Computer Based Learning الكمبيوتر بالضرورة على وسيط  هعتمادان من أهم خصائص هذا التعليم إ  -

حيث يكون  الممارسة والمحاكاة،التدريب ووبرمجيات التدريس الخصوصي و تطبيقاته اإللكترونيةمقتضيات توظيف 

 أو اسطوانات الفيديو CDالمدمجة  األقراص مثلالمعتمدة  التخزين وسائط أحد على ةمخزن المحتوى المعرفي أوالمقررات

DVD  أو القرص الصلبHard Disk . 

 بالضرورة تعليم وسائطي أي يعتمد وسائط مفردة أو متعددة في عملية النقل المعرفي أو التقبل. إن هذا التعليم هو -

                                                                                                                                                                                     
اتصالية وسائل تكنولوجية مختلف المعارف عبر  نقليجري التعلم، وو سرعة التلقي لمتعلمين فيبين ا القدرات المتباينةمع مراعاة الفوارق و

كما تجري التقييمات والمراجعات اإلدارية والبيداغوجية واالمتحانات عبر تقنية ما  .رالعمت والمؤهال النظر عن بصرف إلى طالبيها مختلفة

،  حيث يجي التواصل بين المتعلمين عن بعد ومؤسستهم التعليمية عبر الوسائط Two-Way Communicationنظام االتصال المزدوج يعرف ب

 والتقليدية كالبريد العادي تحقيقا لمطالب رجع الصدى والمردودية التعليمية وعوائده.   E-mailوني االتصالية الجديدة كالبريد اإللكتر

 خاللها من يتم تدريس طريقة اإللكتروني التعليم بأن رىييوجد في البيئة العربية اتجاهان في تحديد طبيعة التعليم اإللكتروني:  اتجاه أول و  - 7 

 تعليمي متكامل ومخالف للتعليم التقليدي. كنظام اإللكتروني للتعليم نظر، أما االتجاه الثاني فااللكترونية الوسائط خالل من المتعلم إلى المحتوى نقل

الرياض  ،1 ط، للتربية الدارالصوتية  ، مالتقيي – التطبيق – القضايا – المفهوم -اإللكتروني التعلم التعليم في جديدة رؤية ، (حسين حسن) زيتون - 8 

 .23، ص 2112المملكة العربية السعودية،  –

 المتنقل التعلم أو التقليدي، الصفي للتعلم مساعدا جزئيا يكون فقد ،الذكر سابقةالثالثة  النماذجهذه  نفس في المتنقل التعلم استخدام ويمكن -2 

 التعلم. في زمانا وال مكانا يشترط ال حيث بعد عن المتنقل التعلم وهو الكامل المتنقل التعلم أو المتنقل، والتعلم الصفي التعلم بين يجمع الذي المختلط
10 - Khan, B. H. (2005). Managing E-Learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. 
Information Science Publishing ;p607. 
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وهو ما  يمكن لهذا التعليم أن يكون عن قرب على غرار التعليم النظامي الحضوري داخل األقسام والفصول الدراسية، - 

المدرسي اإللكتروني أو الحجرة التعليمية  القسم أو الفصليطلق عليها عدة مسميات مثل  جري داخل قاعات مجهزةي

حيث يتم استخدام شبكة سلكية أو السكلية بين وحدة المعلم ووحدات المتعلمين، ويتم التحكم في "أو الفصل الذكي  اإللكترونية

ت التفاعل أن ، كما يمكن لعملياوحداتهم من خالل وحدة المعلم حيث يبث لهم برنامجاً ويستقبل منهم ما يقومون به ومتابعتهم

كما يمكن أن يكون عن بعد أي غير حضوري إذا  ."white boardتتم بين المعلم والمتعلمين عبر السبورة االلكترونية 

 استخدم فيه الوسيط الشبكي االفتراضي.

عرفة مع المعلم والزمالء المتعلمين أو غير حضري مع الم هذا التعليم هو بالضرورة تعليم تفاعلي سواء كان حضوريا -

 في مرحلة بناء الدرس أو مرحلة الواجبات والفروض المدرسية أو مرحلة التقييم. كان ذلك سواء ذاتها، 

 في بناء المعرفة. التفاعية يتيح هذا الشكل من أشكال التعليم الجديد فرص التعلم الذاتي المشاركة -

وهو التعلم الذي توظف إحدى الشبكات في  Network Based Learningيمكن لهذا التعليم أن يعتمد الوسيط الشبكي  -

عبر الشبكات  تزامني،أو ال  تزامني بشكل وبقية المتعلمينمع المحتوى  ةطينش بصورة تفاعليةتقديم المحتوى للمتعلم 

 .Learning Web Basedأو شبكات الواب  LANالمحلية 

مواقع  على غرار تهااإلنترنت وأدواتها وأدوارها  وتطبيقايدخل ضمن هذا التعريف كل عمليات توظف مقدرات شبكة  -

 ،room Chatting وغرف الحوار ،E-Mailاإللكتروني ، والبريدWorld Wide Web / (WWW)العنكبوتيةالشبكة 

 مؤتمرات، والدروس بتقنية File Exchange  وطرق نقل وتبادل الملفات ،Discussion Groupsومجموعات النقاش 

 وما إلى ذلك.. Video Conferencesالفيديو 

بين الطالب والمؤسسة التعليمية  Two-Way Communicationويهيئ نظام التعليم عن بعد نظام االتصال المزدوج  - 

إلى المؤسسة التعليمية  يرسلها ثم نشطة التعل ميةاألوالواجبات  إنجاز المتعلممن خالل األساتذة والمرشدين حيث يطلب من 

 فيما يسمى بالتغذية الراجعة. توجيهات والتصويبالتعليقات والالمالحظات وبعض  للمتعل م ترجعا بدوره هيو

  Distance Learningكل محددات وخصائص التعليم عن بعد   اإللكتروني  مقومات التعليممواصفات و ينضوي ضمن -

أو المستخدمة  ..(التلفزيون الراديو، ،الصوتيةت التسجيال ،اتالمطبوع، )التقليدية سواء التعلم وسائط كافةالذي يوظف 

 اتفووالهوشبكاتها،   الفضائية القنواتومواقع اإلنترنات وشبكاته، و  وبرمجياته، الحواسيب بأنواعهامثل   الحديثةللوسائط 

فحات هائل من الص   الضخمة المتضمنة لكم   وهي تنضوي على ما يمكن أن نصفه بالمكتبة ...بأصنافها وتطبيقاتها الذكية

 الملفاتو  Data والبيانات E-bookوالكتب اإللكترونية  المرجعيةعلى ماليين من الوثائق  المحتويةاإللكترونية 

 الشبكي في سياق االرتباط ببعضها  المرتبطة الحواسيبآالف بالمخزنة  Hyper Linksة بي  شع  وابط الت  صوص والر  والن  

أو الفضاء  أو المد رس مالمعل   عن الوسيط التعليمي أي نيازم أو مكانيا بعيدا سواء كان  مالمتعل   يكونحيثما و ،تاإلنترنل

 00 .التدريسي )المدرس(

                                                           
11 . Kenneth G. , Elaine L . Distance Education in the U.S. and Canadian Undergraduate Dental Curriculum 
Journal of Dental Education Volume 67, Number 4. 2003. 

http://www.ajrsp.com/


م0202-3-5أريخ اإلصدار: | ت اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 7  

ISSN: 2706-6495 

 تاريخ التعليم والتعلم عن بعد: أجياله وتطورات  -3 

في سياق تطور السياسات التعليمية والتطورات التقنية، خاصةً مع تطور نظم  0221تاريخيا نشأ التعليم عن بعد منذ عام 

االتصال عن بعد لتربط الفصول واألقسام الدراسية البعيدة وإثراء التعليم بالمراسلة عن طريق التكامل مع وسائل االتصال 

 لفزية المغلقة. المختلفة بدءاً باستخدام الدوائر الت

-Full E وهما التعلم اإللكتروني الكامل في تطبيقهما  ألسلوبين تهذا النمط نمن التعليم عن بعد خضعبدايات تطبيق 

Learning    المندمجحيث يتم تقديم المادة التعليمية للمتعلم عن بعد من خالل شبكات محلية أو شبكة اإلنترنت، التعلم 

Blended  .غير أن  حيث يتم مزج التعليم التقليدي مع التعلم اإللكتروني بحيث يتم تحت إشراف المعلم في فصل ذكي

 نماذج منظومات وأجيال التعلم عن بعد بخصائصها ومميزاتها كالتالي:ل ل التطور التاريخي تايلور فص  

مذكرات الدراسة بعرض  نموذجال هذاتميز ي :(Correspondence Model) لةنموذج المراسالجيل األول/  -0.3

بلغت شانا معتبرا زمن اعتمادها وفي بلوغ األماكن النائية المنشودة، وقد  للدراسة للمتعلمينالواجبات الفروض وو

 .أو يكاد للمتعلمين، وقد انقرض هذا الصنف التعلمي اليوم

بتطوير مجموعة من خدمات  هذا النموذجيتميز  (Multimedia Modelنموذج الوسائط المتعددة ) الجيل الثاني/ -1.3

مجموعة من  عبرإلكترونيا عرض المواد للتلقي وفي الدعم واستراتيجيات التعلم لتوفير وضع أكثر تخصيًصا وتفاعلية 

مؤتمرات الصوت والفاكس واألشرطة الصوتية ومقاطع الفيديو وحزم التعلم بمساعدة الكمبيوتر تحسينات كالالوسائط 

 معلمي المواد.ل هذا النموذج استقاللية أكثر  للمتعلمين وتحررا من التبعية  ويعطيإضافية. 

 من خالل األولينالنموذجين  لخدمات( يعتمد النموذج المحسن Enhanced Model) المعد لالنموذج  الجيل الثالث/  -3.3

 اتتطبيقعبر توظيف مختلف  النظريةمكونات للأفضل فهم  لضمان الموارد اإللكترونية المحسنة في المواد الدراسية دعم

وكذلك مجموعات البيانات على شبكة اإلنترنت للحصول على مالحظات المحاضرة و الحاسوبية وعلى الخط  البرمجيات

من متطلبات  وغيرها مجموعات المناقشة اإللكترونية، كم تتيح ما يعرف بوغيرها PowerPoint النظرية لـ ضوعرال

 إللكترونية وحذقها من المعلمين والمتعلمين على السواء.األساسية اتطوير البنى 

 كليا المرن ي التعلميمينموذج التعلال يستند( Flexible Learning Modelنموذج التعلم المرن )/  الجيل الرابع -4.3

تقديم مواد التعليم والتعلم  حيث يجريعبر اإلنترنت.  التعلمية التكنولوجية الحديثة في تقديم المواد االبتكارات آخر على

فيما يتم الفيديو الرقمي والصوت والعروض التوضيحية.  تتضمنعبر اإلنترنت في بيئة وسائط متعددة تفاعلية  اإلكتروني

،غير أن هذا النموذج يستلزم قطعا بنية مجموعات المناقشة اإللكترونية والبريد اإللكترونيتعليما وتعلما  عبر  البيني التفاعل

ولعل هذا النموذج األخير هو مدار تقييماتنا وانتظاراتنا البحثية في  01اسية تعليمية إلكترونية فائقة ومحصنة وذات جودة. أس

 هذه الورقة.

                                                                                                                                                                                     
 
12  -Young, F. R. (1997) The changing face of education: meeting the surveying and mapping education needs, 
The Australian Surveyor, vol. 42, no. 4, pp. 148-155. 
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 Distanceعن بعد'' للتعليم '' سبق يمكننا أن نعتبر ما قدمناه من محددات وخصائص كما أنه وبناء على ما>  == 

Learning  مفهوما إجرائيا للتعليم عن بعد كأحد فروع التعليم اإللكتروني، لكن بوسعنا في هذا تضمن لنا يمكن أن

  .التعليمية التعلّمية التي يتيحها هذا النمط مكاناتالتعليمي الجديد أن نضبط أهم اإل المستوى من مقاربتنا لهذا الصنف

 13 عن بعد.اإللكتروني و متي التعليم التقليدي والتعليمالعملية بين مظو في الفروق  -4

 لكتروني وعن بعدالتعليم اإلخصائص  خصائص التعليم التقليدي

      .يقدم الثقافة الرقمية التي تركز على معالجة المعرفة يعتمد على الثقافة التقليدية التي تركز على إنتاج المعرفة

 المادي وأقل تكلفة من التعليم الحضوري التقليدي.  التعليمية يحتاج إلى تكاليف عالية لتجهيز البُنى األساسية

 ال يلتزم بذات المكان والزمان في العملية التعليمية التعلمية. . يستقبل الطالب في نفس الوقت وفي نفس قاعات الدراسة

 .تعلم نشيط وتشاركي يتميز بفاعليته تعلم المواد تعليم عمودي يكرس سلبية المتعلم كمتلقي غير فاعل. 

 مفتوح يمنح فرص التعلم دون شرط للعمر أواإلشهاد أحيانا. .عليم حضوري نظامي بشرطي اإلشهاد والسن

 محتوى معرفي رقمي أو مرقمن.  محتوى تعليمي مادي ورقي ومطبوع

 .للمعرفةالمتعلم محور العملية التعلمية والمعلم مستشار ميسر  المعلم  محور العملية التعليمية نقال وإنتاجا للمعرفة 

 زمالة تعل مية  افتراضية من أرجاء العالم زمالة تعليمية حضورية بالقسم وحجرة الدراسة. 

 إجراءات إدارية وتراتيب نظامية إلكترونية وعن بعد. تنظيم إداري وخدمات وإجراءت حضورية. 

 وخصائص التعليم التقليدي ( مقارنة بين خصائص التعليم االفتراضي عن بعد11جدول )ال

هذا الجدول وبعد تقديمنا لدالالت التعليم عن بعد يتضح جليا أن التعليم عن بعد ليس مقترنا بالضرورة بالتقنية  لمن خال

الحديثة، وإن كانت إحدى أحدث أدواته أي ''التعليم اإللكتروني عن بعد''، غير أن من خصائصه األساسية التعليم أنه غير 

 ذ بأدوات تقليدية كالمطبوعات الورقية والبريد وغيرها.ف  وأن نُ حتى  يعترف بالحدود الجغرافية، متحيز وال

 

                                                           
 .2114 ،القاهرة التكنولوجي، والتعليم التعليم تكنولوجيا  ،(محمد أحمد) سالم -13 
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 : األهمية، والدواعي، والكفاياتمنظومة التعليم والتّعلم عن بعد -5 

زيادة كفاءة  أثمرت بال منازع التعليمية  استخدامها توسع مجاالتالتكنولوجيا اتصالية المتسارعة و وراتالتطشك أن  ال

،  وهو يفتح ه بتحقيق الكفايات والمهارات المنشودة من مشروع تكنوتعليمي تحديثيأنماط وتطور  أشكال التعليم عن بعد

التي مازالت تعاني من مفردات قصور مناويلها التنموية وبخاصة  آفاقا أرحب وال يسما بالدول السائرة في طريق النمو

في إعادة تنظيم ، وهنا تبرز أهمية تطبيق نظام التعلم عن بعد تقليدي وقصور نتائجه وتعاظم مشاكلهال مناهجها التعليميتثاقل 

تكافؤ فهذا المنجز التكنوتعليمي يقدم ضمانات  وعمق جذري. بكفاءة وإعادة ترتيبها وهيكلتهاالتعليمية  منظوماتها أنساق

في الزمان والمكان وضعف طاقة االستيعاب المؤسسة  ، بين الجهات والفئات، والشرائح، وتجاوز كل العوائقالفرص

االسـتفادة منهـا أكثـر فـي الـتعلم،  والثابت من عديد الدراسات أن دخول اإلنترنــت إلى  البيوت يسر سبل  التعليمية التقليدية.

، التالميذ في مختلف الموادبمـا أتاح  لألجيـال الناشئة حسن توظيفهـا في ترقية المسـتوى العلمي، والرفع من  تحصيل 

وقـد علـق كل من جـوردن وجينتـي بقولهمـا: نحـن بحاجـة إلـى إعـادة  ناهيك أن يصبح ذلك الجهد الدراسي عن بعد نظاميا

 04.تصـميم منازلنـا مـن حيـث أنهـا ســوف تكــون مصــدرا مــن مصــادر الــتعلم فــي القــرن القــادم"

 في المتالزمات التالية: ت والمهارات والخاصية الدافعية للمنظومة التعليم عن بعدإجمال أهم الكفاياوبهذا الصدد يمكننا 

  عن بعد.والتّعلم لمنظومة التعليم  الكفايات اإللكترونية -1.5

بما توفره مقارنة بالتعليم التقليدي والحضوري من وفرة مرجعية ومستندات  ''التعليم عن بعد'' منظوماتاستخدامات  تتميز

، ومن   على غرار في الزمان والمكان إتاحة سهولة الوصول إليهامع  ،المعلومات عديد مصادرمعلوماتية هائلة الكم 

 أو المكتبات التقليدية المرقمنة بالجامعات ومراكز األبحاث، المكتبات الرقمية خزائن كبرى والولوج إلى ،الموسوعات

 خرآمتابعة  عن ضمان أو بمقابل خدمي. فضال مدفوعة الرسوم وأ في الغالب وغيرها من خدمات الوثائق المجانية

ة التدريسية ويمكن ضبط أهم اإلمكانات الد راسي المستجدات العلمية ضمن المباحث المراد بلوغها أو دراستها.و التطورات

 لمنظومة التعليم عن بعد في االستخدامات التالي:

فهارسها محين ة حسب تجديديتها  العالمية وتصفح المكتباتمن مواقع أشهر المتاحة شبكيا  المعلوماتومصادر ال تعدد -

أو في شكل صور أو بيانات أو رسوم أو وثائق سمعية بصرية  Word و PDFحسب األنظمة الرقمية المتاحة بصيغة 

  .Video on demandeوتسجيالت صوتية أو تسجيالت الفيديو، أو خدمات الفيديو حسب الطلب 

وتوابعها من أنشطتها التعليمية ، Online Lessonsع  وكذلك دروس، Online Courses المقررات التعليمية عرض -

 شبكيا. والتدريبات  التمارين التعلمية

الال تزامني  االتصال أدوات أبرز أحدتبادل المعلومات عبر ذلك بو والقياسي، إتاحة فرصة التواصل والتراسل السريع -

 صورالو مطبوعاتالو مرئيةالمكتوبة وال الرسائلإرسال واستقبال  الذي يتيح ،   E-mailاإللكتروني البريد خدمة ونعني به

إلى مئات العناوين اإللكترونية في شتى مناطق الكرة األرضية في وقت  المرئية والتسجيالت الصوتية التسجيالت والبيانات

 عة التدفق. ال يتجاوز بضعة ثوان حسب قوة االرتباط وس قياسي

                                                           
المركز  -مجلة الدراسات اإلعالمية ،  االستخدام المنزلي لالنترنت لدى التلميذ الثانوي وتأثيره على التحصيل الدراسي، (حنان) زينبولبا -14 

 .111، ص 2112 -مايو ،العدد السابع -ألمانيا  -برلين  -الديمقراطي العربي 

http://www.ajrsp.com/


م0202-3-5أريخ اإلصدار: | ت اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 10  

ISSN: 2706-6495 

 دروسال مخططات، والوسائل والمعينات البيداغوجية والخدمات التعليمية الخدمات التعليمية للمدرسين توفير عديد - 

 .وخصائصها وطرائق تنفيذها بصيغ علمية ومنهجية بيداغوجية تراعي متطلبات ديداكتيك الموادوالدروس الجاهزة 

إداريا  يهاعل لقائمينوا ن التربوي والمعنيين بالعملية التعليميةأتجديد المعارف والكفايات لكل أطراف الش فرصة إتاحة -

 .وبيداغوجيا وتربويا

ت ااختياروفق البرامج وإجازتها  ةموثوقي  االعتراف ب مع  العلمية لألغراض المطلوبة ومستوياتهامناسبة البرامج التعليمية  -

 التلقينظمة ألوكذلك خياراتهم  ألولويات ترتيبهم للموضوعات والمنهج المتوافق مع أوضاعهم وكفاءاتهم من جهة ، المتعلم 

مثل الحاسوب أو المتاح و المناسب والتجهيز التقنيفردي ال  التعليم أساليب في الوسائط وهم اتالختالفمراعاة المناسبة 

 .. غيرها من الوسائطالمراسلة أو البرمجيات والفضائيات

  م عن بعد.علّ عليم والتّ يداكتيكية لمنظومة التّ الكفايات البيداغوجية/ الدّ  -5.5

لتوظيف طرائق تعليمي ة تعل مية تفاعلي ة ضمن تتيح استخدامات منظومات ''التعليم عن بعد'' فرصا هامة للجهاز البيداغوجي 

بما يضمن بلوغ مستويات الجودة العالية لمخرجات المدرسة الجديدة  مكونات المثلث الديداكايكي )المعلم/ المتعلم/المعرفة(

، عبر توظيف كل المقدرات اإللكترونية لصياغة منهجيات جديدة للتعليم والتلقي والتعلم أو ما يعرف بالمدرسة االفتراضية

 التوظيف عبرو ،Data Learingالسيناريو البيداغوجي والفيديو التعليمي والتعليم والتعلم عبر البيانات الذاتي على غرار 

ويرفع من ، ة، واألداء الت عل ميوتحسين الممارسات التعليميم عل  شبكة اإلنترنات في مجال التعليم والت   اتستخدامالحسن ال

 ة التالية:شاركي  ة والت  فاعلي  طبيقات الت  وذلك عبر الت   فعالية وكفاءة العملية التعليمية

للمدرسة   الواقعية البيئات، لتتجاوز مكبالت  Virual Environmentتوفير بيئة تعليمية تحاكي الواقع افتراضيا  -

قسام الدراسية،  ، واالستعاضة مقاعد، طاوالت، سبوراتمادي كالالومتطلباتها وتجهيزها التقليدية وقيودها الحضورية باألأ

على غرار منها  الواقع االفتراضي هذاالمؤثثة لمنصات الوسائط والوبرمجيات كال إمكانات المادية سبق ذكره منما ب عنها

، وقاعات العمليات والمختبرات االفتراضية  Virual Classroom س االفتراضيةورالد  ت االفصول أو األقسام وحجر

Virual Labsوجعلها في متناول  ،ودروسهم التطبيقية إنشاء مواقع خاصة بالمدرسين لمقرراتهم الدراسية من خالل، أو

 .09 الدارسين وال سيما بالجامعات االفتراضية من أي مكان وفي أي زمان

والواجبات المنزلية والتمارين  للمقررات والدروسإرسال المعلم  من في مختلف المستويات التدريسية الثالثة المعلمتمكين  -

استقبال ثم  ،إلى المتعلمين في شتى الصيغ اإللكترونية والورقية والتقييمات واالمتحانات واالختبارات والروائزوالتدريبات 

المحاوالت الفردية للمتعلمين، ثم إعادة إرسالها إليهم بعد إصالحها وتصحيحها وتقييمها، خالل مدة زمنية أسرع وأنجز من 

 ، األعداد )العالمات(الطرق التقليدية في االمتحان والتقييم وإسناد 

                                                           
 .131ص  مصدر سابق، ، (حسين حسن) زيتون - 12 
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المطلوبة  والمشاركات كل التفاعالتمع ضمان  أو إرسال اإلصالح جاهزا أو نشره على موقع أو منصة تفاعلية. كل هذا 

 02 .، بما يتيح للمتعلم فرص التقييم الذاتيمن المتعلمين والمتدربين في شكل استفسارات واستيضاحات

تقديم المساعدة الفنية تقليل مركزية المعلم في المناشط التعليمية واكتفاء تدخله بصيغ تعليمية وتقيمية جديدة تقوم على  إتاحة -

التفاعلية المطلوبة  بما يضمن  العبرشبكي وأ للمتعلمين أثناء نشاطهم التعل مي عبر الحاسوب الشخصي واإلرشاد التعليمي و

 المتعلمينمن قبل البينية مساعدة وبخاصة لمزايا ال ةمي  عل  في العملية التعليمية الت  والمشاركة الفعلية واإليجابية للمتعلمين 

 07 .التعلم التعاونيب مزايا ما يعرف ضمانا ل

استخدام مختلف  توسيع مكتسباته المعرفية اإللكترونية وعبر دعم مهارات المتعلم وكفايات التعلم الذاتي من خالل -

 مختلف المنصات وبواسطة أهم محركات البحثالبرمجيات والتطبيقات اإللكترونية وتملك أدوات البحث اإللكتروني عبر 

Search Engines  وجمع  تبادل وتراسل المعلومات واالتصال بالمختصينالتمكن من ها البحثية وخصائصوتمييز

، وتوظيفها في بناء مشروعهم البيداغوجي الذاتي في اتجاه مزيد وتمييز صدقيتها ومصداقيتها واالستشارات المعلومات

   01 .اإليجايبـة تجـاه التعلـيم الذاتوزيـادة ثقـة التلميـذ بنفسـه وتنميـة المفـاهيم  االستقاللية ودعم حسهم النقدي

ومواقع  االفتراضية للجامعات والمدارس والمعاهد والمنصات التعليمية المواقع عبر مختلفإتاحة فرص التعلم الحر  -

ف ، في اتجاه تذليل المشكالت التعلمية وتوسيع المعارالدورات والبرامج التدريبية المؤسسات التدريبية والتكوين المهني عبر

النائية والمجتمعات  الداخلية المناطقبوالدارسين  للمتعلمينلتعلم المفتوح والتعليم عن بعد با لما يعرف،والمهارات الذاتية

 02والديمقراطية التعليمية.  من التعلم المستمر مدى الحياة  وبما يمكن

  الكفايات المهارية لمنظومة التّعليم والتّعلّم عن بعد. -3.5

مزايا بوصفه وسيلة تعليم وتعلم جملة من ال اإلنترنتب باستخدام الوسيط اإللكتروني عبر االرتباط الشبكي عن بعديتيح التعل م 

، تدعم حافزية المتعلم نحو التعلم الذاتي، وتدعم دافعية متعة التعلم خالل سلوكيا ومهاريا والقدرات الفردية والجماعية

  من أهم هذه المميزات المهارية: مختلف مراحل الدرس وبناء المعرفة وتقييمها

التي قد  ةلبحث عن المعلوما خالل عمليات يمالتعل   لزمن ختصار لعلم، واالتمراحل ال خالل جميع رعة:سّ ال كفاية -

بطون الكتب والمصادر  التي تتطلب الغوص فيللبحث  التقليديةواألساليب المناهج  طرائق تستغرق زمنا طويال في

يبلغها البحث الشبكي بكل والمراجع التي قد يكون بعضها نادرا أو مفقودا، ولكنها اليوم تتوفر على محامل إلكترونية شتى 

الشبكي خالل ثواٍن عن عنوان أو  البحث لمحرك Searchأن مجرد النقر على زر  المصادقة أو مجال البحث  ذلك، يسر

ة وكما هائل من العناوين والمواقع والروابط وايعرض عليك نتائج .. جملة أو اسم أو موضوع لوثائق بأصناف إلكترونية جم 

 مختلفة.

                                                           
الرياض، المملكة العربية  ،2 ط التعليم، مكتبة الملك فهد بن عبد العزيز،  في اآللي ، استخدام الحاسب(العزيز عبد بن هللا )عبد الموسى -  11 

 .117السعودية، ص 
 .2117، األردن، عمان، 1 ط والتوزيع، للنشر الفكر والمنهج، دار التعليمية الحميد(، الوسائل عبد )جابر وجابر خيري(، )أحمد كاظم  -17

 .373- 374ص ص  ،2117، 1 ، طحامد، عمان دارعبد اللطيف )حسين فرج(، تحفيز التعلم،  -18 
، 1 ط ،والتوزيع للنشر الفكر داروالمعلم،  الطالب أساسيات في مقدمة التعليم في التقنية ، (العال عبد )منال الفتاح(، ومبارز عبد )أمل سويدان -12

 .218، ص 2117عمان، األردن، 
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 تنتمي إلى الزمن بيئة تعليمية الدراسة عن طريق الشبكة بوصفها قليلة التكلفة ويسيرة المنال توفر :مهارة التّعلم الحرّ  - 

ره والزمان وتمنح المتعلم خيارت التوقيت و االفتراضي وااللتزام الحضوري  من قيود الزمن المدرسيالمكان مما يحر 

ودونما وصاية أو وساطة تعلمية،  ذاتيةال هقدرات تعويال على وتشويق التملك والتحيز الزماني والمكاني وبلوغ متعة التعلم

 .بعد الت مكين األولي

المتعلمين على مواردهم  سيطرةب مستقلةمية تعل  فرصا  بوصفها الت فريدي الدراسة عن بعد توفر اتي:علم الذّ مهارة التّ  -

المعرفية وتكييفها وفق إرادتهم واستخدامها وفق متطلباتهم وخصائص المرحلة العمرية والمراحل الدراسية التي ينتمون 

في البرنامج ووفقاً قدرات سرعة  ، وبما يلبي رغباتهم وإشباعاتهم المعرفية حسب مستواه الدراسي أو مستويات التقدمإليها

 لالستفادة من خدمات شبكة اإلنترنات في التعليم، وحسب الشخصية مقارباتهم وفق التعلم واالستيعاب الفردي، بل وأيضا

   الذاتي.  خصائص ودوافع اإلبحار الشبكي ودواعي التعلم

كفاءة االرتباط الشبكي في العالم  المتعلم يبطابعه االنتشاري الكون يكسب التعلم عن بعدمهارة صناعة االتصال:  -

النفتاح على با  حيثما وجدت وفي أي نقطة من العالم والتحرر من قيود المحلية  االفتراضي وبلوغ مضان  المعرفة من ينابيع

والتواصل مع أقرانه في بيئات خارجية أخرى وبيئات تعلمية مغايرة مما يذكي دافعيته للمحاكاة والت ماهي مع التجارب العالم 

  أقران وأصدقاء وزمالء دراسة جدد ومعلمين افتراضيين.المثالية في التعليم واالنفتاح على 

ا هائالً  مهارة التجديد والتّحيين: -  من المعلومات الجديدة والمحي نة وإضافاتها وملحقاتها تضمن شبكة اإلنترنات توفير كم ً

والقائمين على تحرير معلوماتها إلى تجديدها  األخرى ومستتبعاتها وحيث يعمل مبرمجو المواقع الت عليمية ومسؤولو المواقع

بحثهم الدراسي مع إمكانية دوريا ومراجعتها باستمرار بما يتيح للمتعلمين بلوغ أحدث المستجدات العلمية المعرفية في مجال 

 التأكد من صدقية تلك المعلومات ومصادرها.

مع المعرفة عبر للمتعلم بتملك مهارات تفاعلية  وبصفته تعليما جماهري ا مفتوحا يسمح التعليم عن بعد المهارات التفاعلية: -

االفتراضيين، بما يسمح له بالتحرر من وضعية المنصات التعليمية ومع أقرانه من المتعلمين عن بعد وكذلك مع المعلمين 

عبر المشاركة في  االستقبال السلبي للمعرفة إلى وضعية التعلم عن طريق التوجيه الذاتي، والخيارات التفاعلية األخرى

والتي يضمن إطار دراسيا نشيطا بفضل تقنيات  صناعة المعرفة من خالل مشروعه التعلمي الذاتي أو الجماعي وغيرها

 وعبر الفصول الدراسية واألقسام االفتراضية تواصل االفتراضي والمشاركة الجماعية التي تتيحها الحواسيب المشوبكةال

  .وبما يسمح بتكاملية أفضل في البناء المعرفي الت شاركي

بما  والتصفح الذاتي الشبكي واقع اإلبحارفي  أخرى إيجابيةخصاال   المتعلم يكسب التعليم عن بعد تملك مهارة القيادة: -

-Self والتعويد على الثقة بالنفس Take Responsibility وتحمل المسؤولية يادة ومهارة الر  القيادة  يؤيد اكتساب قدرات

Confidence  والتزام ونظام بجدية  االفتراضي التواصل مع اآلخرخالل عملياتCommitment ، ومهارة حل

 Timeمهارات إدارة الوقت  وكذا خالل عمليات التصفح والبحث عن المعارف واستكشاف المعلومات، المشكالت

Management Skill والتنظيم وحسن التخطيط للمستقبل Forward Planning ، من خالل  التفكير اإلبداعي خصالو

من خالل التمييز بين  التفكير الناقد تمل كه لكفايات فضال عنمنثورة بالشبكة، عمليات إنتاج المعرفة ومحاكاة المنجزات ال

 .وغيرها من القدرات والكفايات والمواقع األكثر مصداقية المعلومات الصحيحة والخاطئة والتمييز بين المصادر
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وكفايات نوعية تتجاوز،  يمنح المتعلم مهاراتمن خالل ما تقدم ندرك بما ال يدع مجاال للشك أن التعليم عبر الشبكة >  == 

إمكانات وإمكانيات التعليم التقليدي والحضوري، لكن رهان نجاح ذلك يتوقف ضرورة على تطوير مهارات المعلمين 

على ذمة المتعلم ورهان المعرفة، منشطين للعملية التعليمية التعلمية بمقتضيات العقد الديداكتيكي القائم بدورهم بوصفهم 

بما يدعم  وتقنيات االتصال إحكام السيطرة على المادة المعرفية وتملك مهارات التعامل مع الوسائط يطلب من المعلم لذلك

. Motivation إثارة الدافعية المتعلمين بمرونة بفضل وضوح أدائهم واتصالهم الفعال مصداقيته لدى جمهور المتعلمين

معرفيا وتكنولوجيا في إطار منظومات التجديد المهني  أدائهم فرص تطوير تمنح المعلمين في هذا الصدد  على أن األنترنات

مها الم ونظليا في الععمن خالل التجارب المقارنة واستحضار النماذج التربوية ال الجديدة المدرسيةورهانات  البيداغوجي

 .11 اومنهاجه

 التعلم عن بعد: االندراج في منظومة أساليب -6

تقنيا وتنظيميا وممارسة لفعل التعلم في حد ذاته، ومن أهم  منظومات التعلم عن بعدتتعدد طرائق وأساليب االنخراط في 

التي تضع المادة التعليمية على    Full E-Learningالتعلم اإللكتروني الكامل ويكون التعليم عن بعد بأحد أسلوبين إما 

  Blended Learning المزدوجالتعلم نظام ب، أو عبر ما يعرف شبكات محلية أو شبكة اإلنترنت عبرذمة المتعلم عن بعد 

، وبإشراف وتنشيط فصل ذكي تقنيات عبر التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي  من خالل التداخل والتكامل بين منظومتي

 ة:ويمكن اختصار أهم التجارب التعليمية التعلمية عن بعد عالميا من خالل المنظومات التالي  المعلم للمتعلمين حضوريا.

 الجنسوالسن  لفروق دونما اعتبارمفتوحة  همقبولوحيث تكون عملية تسجيل المتعلمين نظام التعليم المفتوح:    -1.6

التي  أحدث التقنيات التكنولوجية وهو نظام يستخدم .وغيرها من شروط التسجيل والقبول ات العلميةالشهادومعدالت وال

 تصال المعلم بالمتعلم.في االالمباشرة  مكانيات التعليمإإلى  توضع على ذمة الدارسين إضافة 

ات األكاديمية العليا ومجاالت الدراسيرتبط نظام الدراسة والتسجيل فيه باالنتساب: أو   التفرغ الجزئينظام تعليم  -5.6

المشرف بين األستاذ  المؤطر أو االتفاق وهو نظام غير حضوري يقوم على  الدكتوراه،أطاريح الماجستير وب األبحاث

 التقدم في البحث.لمناقشة تفاصيل  ةمسبق ةجدولوالباحث عبر 

 االنترنت يتم كليا عبر الدراسة هو نظام :  On-line learning (االنترنت) والتعلم على الخط التعليم نظام -3.2

 التعلميموقع الالدخول إلى تسمح بوكلمة السر user name اسم المستخدم عبر  ويتواصل المتعلم بالمؤسسة التعليمية

لغي هذه البيئة وت 10ص. أو اختصا لكل مادةمقررة   Assignment تقديم بحوث علىالدراسة ، وتقوم ومتابعة الدروس

 مفهوم المدرسة أو الجامعة  كليا حيث تقدم المادة التعليمية مباشرة وشبكيا، بحيث أن المتعلم يعتمد كليا على اإلنترنت

والوسائل التكنولوجية في الولوج إلى المعلومة كما تنتغي نهائية العالقة المباشرة بين المعلم والمتعلم. لكن هذه البيئة يمكن 

 .بين ظرفي االتصال التعليمي التعلميالمباشر و النشيط أن تؤثر سلباً على التعلم، وذلك ألهمية المعلم والتفاعل

                                                           
 .  27، ص 2117 القاهرة، ، 3 ط ،الكتب عالمالتدريس،  تنفيذ في رؤية التدريس حسين(، مهارات )حسن زيتون -21 

 .2112، اطلع عليه في أكتوبر  www.mohe.gov.om)بتصرف(   نموقع وزارة التعليم العالي بسلطنة عماعن   -  21
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وفيه يتم استخدام الشبكة من قبل الطلبة للحصول على مصادر المعلومات المختلفة،  المساند:نظام التعلم الشبكي  -4.6 

 وهي طريقة في التعلم الذاتي، وهي األكثر استخداما من المتعلمين والباحثين في رصد المعلومة وتوظيفها.

التعلم بين يمتزج  حيث كفاءةيعتبر أكثر البيئات التعليمية اإللكترونية  وهو التعلم الشبكي المتمازج: أنظمة -9.2

لدرس قبل الحضور إلى اقراءة ب تعلم مسبقا متكامل ويطوره بحيث يتفاعل فيه الم في سياقالتعليم التقليديواإللكتروني 

محتوياتها ووضعها على ذمة  دبإعداقام المعلم  نصية والفيديوهاتئط الصوتية والامتعددة الوس المحاضرة على أقراص

 روح دعم التعليمية التعلمية هذه البيئة وتتيح بما يتيح أبواب النقاش والشرح واإلضافة خال التفاعل الحضوري. المتعلمين

 ات التعليميةالتكنولوجيوع الوسائل يتنو فضال عن لمتعلمين دى ااإلبداع وتحفز على التفكير و تحمل المسؤولية  لو الخلق

 .11 األنسب لقدراته التعلمية  حرية اختيار الطريقة التعليمية مع تمكين المتعلم منوكيفية استخدامها واالستفادة منها وكيفية 

هو تعليم عبر مؤسسات تعليمية مدرسية أو جامعية عاليا تطبق نظام التعلم عن الجامعة االفتراضية: -أنظمة المدرسة -6.6

 تعليمية دولية معتمدة في التعليم عن بعد على غرار الجامعة االفتراضية التونسية. بعد وترتبط بشراكات مع مؤسسة

 الموارد البشرية لمنظومة التعليم عن بعد -7

، الطلبة(تالميذ/ن )والمتعلم :البشري التالي الخماسيمن عن بعد التعلمية للعملية التعليمية  الممثل يتكون اإلطار البشري

  اإلداريون. ،والوسطاء التعليميون، والموظفونوهيئة التدريس، 

في التعلم والقدرة على مناقشة وتحليل ما يعرض عليهم  الذاتية بالرغبة منهم تنبعالعملية التعليمية و محوروهم  ،المتعلمون -

 . التقليدي حل المعضالت ضئيلة مقارنة مع التعليم الحضوريودعمهم ل ، ألن فرص اتصالهم بمعلميهميات عن بعدمن محتو

آخذا في االعتبار التفاوت الذهني وفروق ، عن بعد المعد والمصمم للدروس واألنشطة التعلمية فالمعلم هو هيئة التدريس،-

عداد المحتوى إلالتقنيات الحديثة التحكم في ، مستعينا بتفوقه في احتياجاتهم المتباينة المتعلمين ومستويات ا الكفاءات في

 إال اضطرارا.التقنيين  تتدخالمن أجل التقليل من ، الكترونياالتعليمي 

األعداد المتزايدة من المتعلمين المسجلين في منظومة  تقسيمللوسطاء إلى هذا الصنف من اأ ويُلج البيداغوجيونالوسطاء  -

 ووساطة بين المعلم والمتعلمين.  اشرافإو ارشادإرها الوسيط يأط   صغيرة أفرقة  التعلم عن بعد إلى 

 وجمع األعدادنسخ وتوزيع المحتوى واالختبارات التسجيل ون على عمليات اليسهرال وهم التقنيون أو الفنيون ،الموظفون -

نشر للورقمنته تيسرا إلدراجه لمحتوى التعليمي وبالصيغات اإللكترونية  ل المتصلة ةانب الفنيوالجوساب المعدالت تحاو

 . وغيرها من المحامل والمنصاتعلى االنترنت 

العملية التعلمية وحل تنظيم الجهاز التسييري اإلداري، هم حلقة الوصل بين جميع األطراف السابقة  من المكلفين ب -

 13. هامشكالت

 

 

                                                           
 .32، ص1، ط 2112، التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية ،  (محمد)الهادي - 22 
 مملكة، والتعليم التربية وزارة، التربية في التمهن دبلوم برنامج، التعليممستحدثات تكنولوجيا (، محمد) الرياحنة(، وسمير) الخريسات -23 

 .4-3، ص ص2113، البحرين
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 ةوبُنَاها األساسي البشرية : متطلباتهاالتعلم عن بعد منظومة بيئة -8 

تتأصل كما أسلفنا النظرية العامة لمنظومة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد من الناحية العملية الصرف على أسس علمية 

عمريا  يتوافق وخصائص كل متعلمبما على تفريد التعليم والتعلم الذاتي  أوالالمتمحورة تنطلق من مبادئ تكنولوجيا التعليم 

/ التعاونية/ والقابلية للقياسو/ السريعوالتعلم  /التفاعلية والحريةو /الفردية :]ذلك كله قواعدمبنى ولعل  ، وتراتبيا معرفيا

اءمة الزمنية/ والتعلم المستمر/ والمواءمة التعليمية/ وخفض التكلفة االقتصادية/ والتفاعلية والمتعة/ وثبات والمالمرونة/ وو

 تحقيق أهدافبما يضمن و [،وحسن األداء /اإلتقان وهدفية ة التعليمية/ منة/ المتابعاآلالجودة/ وسهولة التحديث/ والبيئة 

 14التعلم بالنسب المائوية األكبر للمتعلمين.

 المستلزمات اإلطار العام لبيئة التعليم عن بعد: -1.8

مشاريع ن غير أ19إن بُن ى التعليم عن بعد ترتكز على مقومين أساسيين هما مكون تطوير المواد ومكون دعم الطالب، 

للتعليم  المخولة التربوي فتراضية اإللكترونية وعن بعد ال يمكن أن يبقى نظريا مقتصرا علي تزويد أو المؤسسةاال المدرسة

بناء إطار عام يهيئ لمثل هذا فقط بل ب كمالتها التقنيةوم الحواسيبه من أجهزة اتاجيباحت  اإللكتروني االفتراضي عن بعد

والمقررا على محامل   البرامج التعليميةوتطوير المناهج مل مع  الحاسوب والتفاعل معه، فضال عن التعليم بدعم ثقافة التعا

اإلداري والتسييري والبيداغوجي والتعليمي والتدرسي مع إعداد اإلطار البشري ب وامواقع ووسائط ومنصات متعددة 

وضرورات اإليمان وسائطه حسن توظيف في أدواته وعن بعد مع التحكم الشرح ليكون مؤهال للفهم والتدريس اإللكتروني و

  12التبليغ. ببرامج تدريبية في التكنولوجيا والتعليم وأساليب بمقدرات هذه المنظومة التعليمية التفاعلية النشيطة

 م عن بعد:لبيئة التعل اإلدارية ةيالمستلزمات التنظيم -5.8

وإطارها المرجعي التوجيهي المحدد لكل خصائص التعليم االفتراضي  باإلضافة إلى اإلطار التشريعي المنظم للتعلم عن بعد

، وكل إلكترونيا عن بعد، بما يمنح هذا النوع من التعلم الحر صبغة قانونية في نظامه مقرراته وبرامجه ونتائجه وإشهاده

تنظيما هيكليا يستلزم التعلم عن بعد فإن  ، System Approachمن خالل مقاربة النظم ف. الموارد المالية الميسرة لذلك

واإلعداد  ظيمنالموارد البشرية على مهام التسيير والت وتأهيل تدريب، وإداريا لمؤسساته وإطاره اإلداري المشرف والمسير

 مقرهذا بعد تأسيس ال . كلصيغها الرقمية الورقية إلى التعليمي تحويل المناهجالمادي لرقمنة اإلدارة ووثائقها الرسمية، 

دارة إلمعدات ووسائل  يتطلبعلى أن ذلك . التسييرية للمؤسسة التعليمية االفتراضية ومصالحها وهياكلهادائم اإلداري ال

وتجهيزها بالحواسيب إعدادا لتحويل كل خدماتها إلى حوسبة هذه اإلدارة كليا،  أي، بمعنى الكلمة "no paper"الورقية 

لمهندسي البرمجيات  والدعم الفني الهندسة التقنية اإللكترونية عن طريقسمى باإلدارة اإللكترونية الجانب الرقمي الم

، واالختبارات ةوالتقييمي التعليمية التعلميةالمؤهلين لبرمجة كافة المنظومات والمنصات اإلدارية والبيداغوجية و

 ، ونتائج القبول،ليواإلعالن عن النتائج، بدءا من إجراءت التسجيل اآل واالمتحانات

                                                           
24  -Jodi L , Longitudinal Analysis of Student Performance in a Dental Hygiene Distance Education Program , 
Journal of Dental Education Volume 66, No. 9 , 2002  
25  -Taylor, J. C. (1999) The death of distance: the birth of the global education economy, e-Journal of 
Instructional Science and Technology, vol. 3, no. 1, pp. 6-11. 

الواقع  بين العربية الدول في اإللكترونية المدرسة،  elfire.com/me5/hosam/eschoolarab.htmhttp://www.angموقع  - 21 

  2112اطلع عليه في نوفمبر  والمأمول،
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، واإلطار اإلدري والهيئة التدريسية والمجالس العلمية وتوزيعياتها سام االفتراضيةقواأل وجدولة المواد، والمقررات  

إذا لم تتخذ إجراءات هندسية رقمية  هذا دون إهمال أن هذا الجهد قد يذهب هباءً  17.إلخ ..والهيئات االستشارية األكاديمية

 قوية منظومة وضع وتحصينات لحماية المواقع التعليمية من القرصنة واالختراقات والتالعب بمضامينها وذلك من خالل

 ة حماية المعطيات الشخصيب منها يتصل ما في وخاصة ، Information Security  اإللكترونيةوسالمة المعلوماتية ل

personal dataProtection of  58 

 م عن بعد:التعلتطلبات أطراف المثلث الديدكتيكي )المتعلم/ المعلم/ المعرفة ( في منظومة م -3.8

التزام قانوني وأخالقي متبادل يحدد صراحة على  من التذكير أن التعاقد الديديكتيكي في العملية التعليمية التعلمية يقوم البد

بوصفه محور  (المتعلم)بوصفه منشطا و (المعلم)التعلمية وهما -لعملية التعليميةلالعنصرين البشريين أو ضمنا مطالب 

في  مية، وانتظارات هذين الطرفين في إطار اتفاق يتم  فيه تحديد األهداف ورسم الخطط لتحقيقهاالعملية التعليمية التعل  

والحوار الذي يقوم بين المعل م والمتعل م، وهو ما يتطلب على أساس اإلقناع وذلك .  عمليات نقل المعرفة أو بنائها وتقييماتها

 التعليم عملية تشاركية يؤد ي فيها كالذلك أن  ،رات تواصلي ة وقدرة على الحجاج واالستدراجاخاصة من المعل م اقتد

االين دوعنصرال يداكتيكية التمث الت والعوائقوتجاوز كل  في صناعة المعرفة تعليما وتعلما را فع   الد 

 Representations and ObstaclesDidactic 12. أطراف المثلث  وكفايات وعلى هذا األساس سنرصد متطلبات

 31:  )المتعلم/ المعلم/ المعرفة ( في منظومة التعلم عن بعد كما سنرسمها في الجدول التالي الثالثة الديدكتيكي

 م عن بعد /االفتراضيعل  تَ كفايات المُ 

The competencies of the 

distance learner/ 

 Virtual Learner 

  م عن بعد /االفتراضيعل  المُ  كفايات

 The competencies of the 

distance teacher / 

Virtual teacher 

 االفتراضية كفايات المعرفة

 بعدفي التعلم عن / 

Knowledge competencies in 

distance learning/ 

Virtual Knowledge 

إشكال اصطالحي فيما يمكن إطالقه  ثمة -

 عليه أحيانا يطلقعلى المتعلم عن بعد إذ 

( Virtual Learnerاإللكتروني)  المتعلم

 ( Virtual Student)المتعلم االفتراضيأو

 (Cyber Learner)أوالمتعلم السيبرني 

المتعلم عن دأننا نفضل استخدام مصطلح بي

يساعد  المعلم افتراضيا المتعلم عن بعد في  -

االعتماد على نفسه ليكون نشطا مبتكرا 

بوصفه محور وناقدا ومحلال ومتعلما ذاتيا 

 العملية التربوية.

باستخدام  الشارحفهو تغير دور المعلم -

خصوصيتها مما  كل مادة دراسيةل -

 أو يجعل نجاح تدريسها عن بعد

متفاوت الفاعلية  افتراضيا هندستها

 . والنجاح

المهارات  إن هندسة دروس وبرامج  -

                                                           
 ،الرياضالمملكة العربية السعودية،  ،1 ط، الرشد مكتبة، والتطبيقات واألسس اإللكتروني التعليم(، حمد)أ والمبارك (عبدهللا) الموسى -27 

2112. 
28 - Forouzan, Behrouz A. 2008. Introduction to cryptography and network security. page 3 

، الجديدة السلسلة 7 العدد الخامس، محمد جامعة التربية، علوم كلية التدريس، مجلة وإشكاالت، قضايا: الديداكتيك مفهوم ،(محمد)صهود  -22 

 . -2112-  المغربية المملكة
30-Anderson, T. (2004). Toward a Theory of online Learning. Book: Theory and Practice of Online Learning. A. 
University: 33-60. 
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ألننا بصدد  (the distance learner)بعد  

 .وأطرافه   االنترناتتوصيف التعليم عبر 

اإلرادة الذاتية  في متابعة هذا النوع من -

التعلم كبديل اختياري عن نموذج التعليم 

التخرج واإلشهاد من التعليم و التقليدي

 اإللكتروني.

للمشاركة في دراسة  التفرغ الحقيقي-

الزمني  هاجدولب ات االفتراضيةالمقرر

 .تهاالمحدد لدراس

الدنيا لتملك  المعلوماتية والحاسوبية الثقافة-

كيفية البحث عن المعلومات، وخدمة نقل 

الملفات، والبريد اإللكتروني إلرسال 

استخدام طرق الرسائل واستقبالها، مع 

، وتوظيفها في الدراسة عن بعد تااإلنترن

 نجملهاأن يمتلك خصاال مهارية إلكترونية با

 Writingالكتابةو  مهارات القراءةي ف

Skills-Readingالحاسوبية مهارات /ال

Computer Skills / مهارات تكنولوجيا

 مهارات إدارة الوقت/IT Skillsالمعلومات 

Time Management Skills/مهارات 

 Critical Reading القراءة النقدية

Skills/ مهارات استرجاع المعلومات

Information Retrieval 

Skills/ مهارات التسجيل الفعال للمعلومات

Effective Record-keeping/ التعامل

/ E-Resourcesمع المصادر اإللكترونية

 /تقييمResearch skillsمهارات البحث 

اتخاذ  /Self-Assessment الذات

 Instructionalالقرارات التعليمية 

Decisions التعلم التعاوني والفرقي عن/

من ثم وشبكة اإلنترنت والوسائل التقنية 

على هذه التكنولوجيا لحل  متعلميعتمد ال

دور كما يتولى  ت وعمل األبحاث.الواجبا

 في العملية التعليمية يالتفاعل المشجع

على  المحفزدور  أيضا التعلمية.وهو يتولى

توليد المعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب 

على استخدام الوسائل التقنية وابتكار 

البرامج التعليمية التي يحتاجونها، ويتيح لهم 

التحكم بالمادة الدراسية بطرح آراءهم 

 .30ووجهات نظرهم

الخدمات التعليمية عبر اإلنترنت  تبليغن إ -

س على الممارسات التعليمية الجيدة  يتأس

تطلب من المعلمين اكتساب كفاءات جديدة يو

 31. وديداكتيك المواد ومهارات التدريس

يتملك المعلم االفتراضي كفايات تصميم -

 Designing Instructionالتعليم

Competencies  لذلك يتحمل مسؤولية

 ت علوم اإللمام بكل ما هو حديث في مجاال

 ومناهج وطرق تدريس والديداكتيك  التربية

عرض المادة ثم نقل و من جهة، تقييم ال

التعليمية بطريقة ممتعة ومناسبة لمستوى 

بأسلوب شيق وألوان  هاإخراجو المتعلم

وأشكال متناسقة إلى جانب اإللمام بكل ما 

هو جديد في عالم اإلنترنت وبخاصة في 

مجال تصميم المواقع والصفحات والوسائط 

والمستجدات المتعددة بكافة أنواعها 

وتوظيفاتها في رصد  نواتصاليةالتك

ها وتبسيط المعارف من مصادر المعلومات

بما ينعكس على حسن أداء وتحصيل  نقلها

استخدام  افتراضيا يستوجبالحركية 

وجودة  نماذج المحاكاة المصممة بإتقان

ومنا أطول  تطويرهايتطلب  عالية

 أكبر.  كلفةو

 قد تبدوبعض المواد الدراسية  -

تحويلها إلى نظام   لدى مستعصية

مواد عن بعد على غرار م يلتعلا

دارة إلكا) المهارات االجتماعية

 التفاعلالتي يكون فيها  والتسويق..(

ونمذجة السلوك اإلنساني  المباشر

في بيئة القسم الدراسي  هاجوهر مهارات

لعب يباشرالمعلم تقنية  التقليدي حيث

 في مهارةمثال  بطريقة نشيطة الدور

 .)نقل لغة البدن(

المواد ذات  مقرراتعملية نقل تعتبر  -

تتضمن  ألنها أنجح  الطابع  األكاديمي

تعلم المفاهيم والمبادئ وممارسة 

وحل  المناقشات وكتابة التقارير

 على الخط. المشكالت

تستلزم عملية تطوير المواد إلكترونيا -

وإنتاجها  هاوكتاب هاتخطيط تصميمها

على محامل مختلفة )مطبوعة  وإرسالها

ترنت واألقراص المدمجة عبر اإلن

المضغوطة وأشرطة الفيديو، محوسبة 

ومرقمنة وعلى منصات تفاعلية..( 

 .حسب األهداف التعليمية

المقررات عبر  نقل عمليات إن -

 اإلنترنت من قبل المؤسسات التعليمية

إذا  عديمة الجدوى تظل  االفتراضية 

                                                           
 .174، ص2111 -القاهرة ، عالم الكتب،(، التدريس بالتكنولوجيا الحديثةأحمد)قنديل  - 31

32  -Youngblood, P. (2001) Facilitating online learning: A descriptive study, Distance Education, vol. 22, no. 2, 
pp. 264-280. 

http://www.ajrsp.com/


م0202-3-5أريخ اإلصدار: | ت اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 18  

ISSN: 2706-6495 

 المتعلم عن بعد. .دبع 

 Using كفايات توظيف التكنولوجيا -

Technology Competencies يتفوق 

التفاعل واالتصال بين  هإيجادب المعلم

المتعلمين افتراضيا وحاصل والمعلمين 

تدريب  :هو المعلم افتراضيا كفايات

المعلمين على مهارات تصميم التعليم 

والتخطيط للعملية التعليمية/ واستخدام 

والبريد  /واإلنترنت /الوسائط المتعددة

وصناعة اإللكتروني وإنتاج الوسائط و

الصفحات  المحتويات الرقمية التعليمية/

م التعل   اإللكترونية/ وإكساب قدراتالتعليمية 

على اتخاذ القرار وحل  هوتدريب /الذاتي

 ..المشكالت

كفايات بيداغوجية  يمتلك المعلم االفتراضي-

مثل توظيفات التكنولوجيا تكنوتعليمية 

عمليات استخدام الوسائل  :الرقمية في

جراء التجارب وإ/التعليمية

لمشاريع على شراف واإل/المختبرية

 وضبط/ومنجزات المتعلم وابتكاراته

التقييمات   وتحديد/المخطط للعملية التعليمة

 ومعاييرها.

ملك الكفايات البيداغوجية للتعليم عن بعد ي-

 المتعلمينفهم خصائص  بدءا من

ة التعلمية واألهداف التربويواحتياجاتهم 

 همتبني أساليب تدريس متنوعة الحتياجاتب

كانت الثقافة والسياسة الخاصة بتلك 

 المؤسسات ليست موجهة تكنولوجيًا

وإلكترونيا وبالجهوزية الكافية لكل 

األطراف المعنية بالعملية التعليمية 

 33 التعل مية افتراضيا وعن بعد.

يجب أن تكون المواد تفاعلية -

ومدعومة بالوسائط المتعددة والتعليقات 

البيئة الجديدة إلشراك المتعلم في هذه 

تتيح االنتقال من نموذج النقل أحادي 

 االتجاه التقليدي إلى إطار محادثة أكثر

إذ وظيفية لكل مرحلة من مراحل التعلم 

 عملية رقمنة المواد ال تعنيمجرد   أن

أن عملية التدريس تغيرت  ضرورة

 34وتطورت.

 عن بعد االفتراضي ( يتعلق بكفايات التعليم15جدول )ال

                                                           
  . 0202 ديسمبر -، اطلع عليهhttps://helearning.wordpress.com ،Dstance learning  ،learning-Definitions of Eموقع  -33 

 
34  -Laurillard, D. (2001) Rethinking university teaching in a digital age, Proceedings of Forum for the Future of 
Universities, September, 2001, Aspen, Colorado. 
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 التعليم والتعلم والبحث في عن بعد تعليقا على هذا الجدول يمكننا الوقوف على أهمية الوسيط اإللكتروني استنتاجات: 

إطارها التفاعلية بين أقطاب المثلث  في ،في دعم وتجويد العملية التعليمية التعلمية من جهة وغيرها من العمليلت المعرفية

داء البحثي واألكاديمي للجامعيين ولإلطار التدريسي ككل من خالل ربط الصالت األرتقاء باال ومن حيث ،الديداكتيكي

مراجــع ونشر البحوث وأحدث الاإلصــدارات العلميــة  لتعـرف علـى أحـدثولالعالميـة األخـرى،  والمكتبات بالجامعـات

ة عالميا، وهو ما العلمي الفتوحات من وغيرهاستفادة من نظم الترجمة اآللية االفضال عن  ، العليمة فـي مجـال التخصـص

ات عينة سـتخداما حول جامعية سوريةإذ ثبت من دراسة  .39أكدته الدراسات الميدانية المنجزة في الفضاء البحثي العربي 

 سـاعات 4أقـل مـن  يستغرق إلنترنـت فـي البحـوث التربويـة نسـبةل من الطلبة الباحثين بكليـة التربيـة بجامعـة دمشـق

اللغـة  إتقانهم ت ساهمت فيستخدامات اإلنترنبأن امـن أفـراد العينـة  % 21 صرح، كمـا منهم % 22.7لدى  أسبوعيا 

 32.األجنبيـة

 عن بعد:اإللكتروني و لبيئة التعليممتطلبات البنية التحتية والتجهيز التقني  -4.8

في مختلف مراحلها التاريخية )مرحلة التعليم المسائي/ والتعليم بالمراسلة/ التعليم  تتطلب العملية التعليمية التعلمية عن بعد

جملة من الموارد المادية والتجهيزات  (يشبكالو ي المرقمن،بوالحاسالتعليم ا /الكاسيتالتعليم بأشرطة الفيديو و /التلفزي

 قبال وتحصيال وتقويما ومن أهمها:التقنية والمعدات التي تتركز عليها عمليات التعليم والتعلم بثا وت

  . والوثائق البيداغوجية إلخالنصوص المنهجية  ،المطبوعات الورقية -

الصور الثابتة أو و، والبث اإلذاعي، المسموعة والمرئية التسجيليةأشرطة  مثل  والمواد السمعية البصرية المواد الصوتية -

صور ثابتة ال، ووالفائقةالثابتة والتحريرية  بأنواعها ، والنصوصوالميكروفيشات والميكروفيلمات الشرائح التقديمية،

 الفيديو.  وصوال إلى  ومتحركة،

من مناطق  الكبير الديمغرافي تعليم لوسيلة فعالة لوهي  للتلفزيون المدرسي والبرامج والقنوات التعليمية يالبث التلفز -

 . ومتباعدة وقد اعتمد خاصة في أمريكا والكندا خاصة جغرافية متباينة

وذلك بتحويل الكتاب المطبوع إلى كتاب رقمي على اسطوانة مدمجة مع مالحظة إضافة بعض  الكتاب اإللكتروني، -

  الرسومات التوضيحية أو الرسوم المتحركة.

   تفاعلية.البصرية السمعية البرامج وال هي أول المضامين المعرفية األقراص المضغوطة -

، وبرمجياتها وتطبيقاتها االلكترونية Laptopsوالحواسيب المحمولة  Desktopsبنوعيها الحواسيب المكتبية  الحواسيب -

 والشبكات الداخلية والشبكات المعممة التي كان لها الفضل األول في تفريد التعلم. 

 ةكبيرال والسرعة والمرونة والتغطية الديمغرافيةانخفاض التكاليف وميزتها ة يبها المواقع الشبكو االنترنتشبكة  -

 لمتعلمين. ل

                                                           
 .32ص  ،2111  القاهرة، ،1ط   (، إنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية، عالم الكتب،فتحي كرمأ) مصطفى -32 

المتغيرات، جامعة دمشق،  ة مـنلتعلـيم والـتعلم فـي ضوء مجموعت فـي انترنسـتخدام اإلا ة نحـوتجاهـات طلبـة كليـة التربيا ،(فـواز) هللاالعبد -31 

   univ.shern.netwww.damas.: ي.الموقع اإللكترون 2112-8211دريس، تـرائق الاهج وطكلية التربية، قسـم المن
 

http://www.ajrsp.com/
http://www.damas.univ.shern.net/


م0202-3-5أريخ اإلصدار: | ت اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 20  

ISSN: 2706-6495 

وهو واحد من أبرز مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي تقدم المعلومات السمعية والبصرية وفقاً الستجابات الفيديو التفاعلي  

تتابع لقطات أو مشاهد الفيديو، وعليها يتأثر شكل وتكون استجابات المتعلم عن طريق الحاسوب هي المحددة لعدد المتعلم، 

دمج بين تكنولوجيا الفيديو والحاسوب من خالل التفاعل بين المعلومات التي تتضمنها شرائط  إذن وطبيعة العرض، فهو

علم بين حيث ينتقل المت ويختلف الفيديو التفاعلي عن الوسائط المتعددة واسطوانات الفيديو، وتلك التي يقدمها الحاسوب،

عرض لقطات الفيديو مجزأة كل منها في شاشة مستقلة، أي أن العرض يعتمد  ،جميع هذه عناصر الوسائط ومؤثراتها ذهنياً 

أن الحاسوب يوفر الفرص للتفاعل الذي يمنح المتعلم  إضافة إلىعلى نظام الشاشات المتعددة لعرض مختلف العناصر، 

. كما يختلف الفيديو التفاعلي في برامجه عن برامج الفيديو الخطي الذي يكون تقديمه ةالقدرة على التحكم تبعاً لسرعته الذاتي

تعرض من خالل البرنامج بطريقة غير  همعلوماتف بشكل منطقي حيث تكون للبرنامج بداية ونهاية، غير أن الفيديو التفاعلي،

ي قدرة المتعلم على التحكم في سرعته الذاتية. ، حيث يوفر الحاسوب بيئة تفاعلية تتمثل فعلى مجموعة من الشاشات خطية

37 

بشبكة االجتماع بالفيديو عن بعد، وهي نظام لالتصال متعدد األطراف، يمكن مستخدميه في مؤتمرات الفيديو المعروفة  -

أماكن متفرقة من رؤية بعضهم البعض مع سماع أصواتهم من خالل أجهزة الحاسوب، ويعد هذا النظام صورة متقدمة 

ة اإلنترنت فرادى أو في مجموعات، للبريد اإللكتروني، حيث يتمكن األفراد من تبادل الرسائل والمناقشات بواسطة شبك

واجهة جهاز الحاسوب مع ميكروفون هات  تليفزيونية تثبت في كاميراوتتم تلك العملية عبر وبأماكن متباعدة جغرافيا، 

شبكة اإلنترنت لكي تعمل على  بواسطةوسماعات تتصل به، وذلك لكي تتوافر إمكانية النقاط الصوت والصورة معاً، 

 31 صال بين أطراف تفصل بينهم مسافات بعيدة.توصيل خطوط االت

الموظفة في مجال التعليم والتعلم، وكانت  بداية التسعيناتمن أبرز التكنولوجيات التعليمية الحديثة منذ السبورة التفاعلية  -

امين نتيجة التطور في مجال الحاسوب وأساليب التعليم والتعلم، وهــي سبورات بيضاء حساسة باللمــس،  لعرض مض

شاشة حاسوب وتطبيقاته المتنوعة،  وتستخدم في الفصول الدراسية، وقاعات االجتماعــــات، والمؤتمرات، والنـــدوات، 

 وورشات العمـل، وفي التواصــل عبر االنترنـــت.

الذكي حيث يتم وهو ما يطلق عليه الفصل  )الحجرة التعليمية اإللكترونية( ،الفصل المدرسي اإللكتروني أو القسم الذكي -

استخدام شبكة سلكية أو السكلية بين وحدة المعلم ووحدات المتعلمين، ويتم التحكم في وحداتهم من خالل وحدة المعلم حيث 

ويتميز الفصل الذكي بالتجهيز المحكم وخاصياته التفاعلية التالية:  يبث لهم برنامجاً ويستقبل منهم ما يقومون به ومتابعتهم.

البرامج  فيالمشاركة  /السبورة الذكية / ةالكتابي الحوارات / بالصوت فقط أو بالصوت والصورة المباشر التفاعلخاصية 

 ن/المتعلميالمعلم وإرسال الملفات وتبادلها مباشرة بين إمكانية / المتعلمين أنفسهم أو بين المعلم والمتعلمينوالتطبيقات بين 

/ التقديميةض وخاصية استخدام برامج العر /ذات الوقتفي  همحدة أو لمجموع المعلم لنشاطات المتعلمين كل علىمتابعة 

 .التوظيف الالمتزامن لهاو تسجيل المحاضرةو طباعةال/  اإللكتروني التصويت/ عرض األفالم التعليمية إمكانية

 غير معتمدة على اإلنترنت.، وتصميم مناهج إلكترونية تنشر عبر االنترنت، ومناهج إلكترونية برمجيات تعليمية إعداد -

                                                           
 .2113، القاهرة، دار الحكمة(، عمليات تكنولوجيا التعليم، محمد عطية)خميس  -37 

 .2112، الرياض، المملكة العربية السعودية، الخريجي دار ،التعليم تكنولوجيا إلى مدخل ،(سعد) الدايل ،(الحافظ عبد) سالمة - 38 
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 المحاكاة ألنظمة تعد امتدادا والتي وهو أحد مستحدثات تكنولوجيا التعليم (Virtual Labsالمختبرات االفتراضية )-  

، والذي يعد بيئة تعليم مصطنعة أو مشابهة نتائج على منها الحصول ويمكن الحقيقية المختبرات تحاكي فهي اإللكترونية،

عن الواقع الحقيقي وتحاكيه، والمتعلم هنا يعيش في بيئة تخيلية يتفاعل ويشارك ويتعامل معها من خالل حواسه خيالية بديلة 

 سرعة ذات كمبيوتر أجهزة على االفتراضية مختبراتال تحتوى و. جهاز الكمبيوتر وبعض األجهزة المساعدة وبمساعدة

 العلمية بالتجارب القيام من المدرس تمكن العالمية، بالشبكة االتصال ووسائل مناسبة علمية وبرمجيات تخزين وطاقة

 فالمختبرات   ممكنة  وتكلفة جهد وبأقل مخاطرة ألدنى التعرض بدون والنتائج التفاعالت ومشاهدة رهااروتك الرقمية

 عن بريةالمخ التجارب إجراء من المتعلم يتمكن خاللها ومن الحقيقية، المختبرات تحاكي مبرمجةمختبرات  هي االفتراضية

 أفكار معظم تغطية يمكن كما المختبرية، األجهزة غيابنقص أو  تعوض كماالمتعلمين عن بعد،  من ممكن عدد ألي بعد

 ، ومن أهمالمختبرات وعدد العملي وقت لمحدودية رانظ الواقع في تحقيقه يصعب ما وهو ضيةارافت بتجارب المقررات

االفتراضية  األجهزة والمعدات المختبرية والحواسيب شبكة االتصاالت واألجهزة الخاصة ت االمكونات الرئيسية للمختبر

ء التجارب اإمكانية إجر، مع النقص في اإلمكانات العملية الحقيقية لعدم توفر التمويل الكافيهذه المختبرات  تعوضو، بها

تجارب الطاقة النووية أو الكيمياء أوالبيولوجيا  مثلالعملية التي يصعب تنفيذها في الحقيقية بسبب خطورتها على المتعلم 

 32 ..إمكانية العرض المرئي للبيانات والظواهر التي ال يمكن عرضها من خالل التجارب الحقيقية، مع الحيوية أو غيرها

 

 لتعليم والتّعلم عن بعد في تونس: الدواعي والمسوغاتالتجربة التونسية ل -9

 التونسية في أرقامالمنظومة التعليمية  -1.9

نوعية في قيمة مخرجات المدرسة نجاحات كمية و 0292عام بلغة األرقام يحسب  للنظام التعليمي في تونس بعد االستقالل 

ية من نسبة   التونسية  0292سنة   %14جعلت منه مثال نجاح بين الدول السائرة في طريق النمو في باب تراجع نسبة األُم 

لما عرف عن  ية طبعت شعبيا بشعار'' تقرأ ما تقراش مستقبل ما ثماش"تونسالمنظومة الأن لى ع. 0221سنة   %39إلى 

 (، بينماااِلبتدائي) هم األوليعليمت  ينهون من بين السبعينات من تالميذ  %02 االنتقائية، من ذلك أن تلك المنظومة من مآخذ

مع الوزير محمد الشرفي سلكت السياسات التعليمية االنتقائية و ومواجهة لهذه شهادة الباكالوريا.  %10ال يحرز منهم سوى 

على مستوى  عالجت المعضلة الكمية لمخرجات المدرسة التونسية توجهات 0220 بْدًءا من العام ي''تعميم التعليمسياسة ''ال

ْدُرس أوجها بنسبة  بلغت حيث األرقام  لمن أعمارهم  %  10،0و عاما( 02و  12 )سن لمن هم بين  % 23،4  نسبة الت م 

 مع برامج تعليم الكبار نسبة األميةتضييق في أسهمت إجراءات  .1100  عاما( حسب إحصائي ات سنة 01و 01بين )

في ظل جودة  يذ ضمن سياسات التعلم مدى الحياة،بيد أنها أخفقت في تقديم مستوًى تعليمي وتحقيق انتشار واسع للتعليم 

التي  %  19تخفيضات الـالتونسية وبخاصة الباكالوريا على الصعيد العالمي بعد انتهاج ما يعرف بتراجع قيمة الشهادات 

ة علميالمؤشرات التراجع أفرزت فشال ذريعا في قيمة مخرجات التعليم التونسي في التقييسات الدولية والمسابقات العلمية. 

ألفا سنويا في صفوف تالميذ المدارس  011ذي بلغ عدد المدرسي ال النسبة العالية النقطاعأكدته  لإلشهاد التونسي

سنة نقطاع في الوسط الطالبي المعاهد الث انوي ة. أما نسبة اال من  %001بنسبة انقطاع بلغ واإلعداديات والثانويات، أي 

 .بمختلف األجزاء الجامعية  بلغت نسبة انقطاع الطلبة عن الدراسة  1100
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نة األولى جامعة ويخفق ثلثهم 1/0 أن نصفذلك لجامعة نسب رسوب الطلبة باوضع تؤكده   في  3/0 الط لبة يرسبون في الس 

نة الث انية ليرتفع الش هادات العليا للطلبة المحرزين على  . أما نسب التخرج بعد هذه اإلصالحات فقد بلغت سقفا كميا عالياالس 

الموضوعية لهذه المؤشرات  التقييمات جل   ك تؤكدومع ذل، 1100و 1111خالل الفترة المتراوحة بين  %021نسبة إلى 

دوليا حيث توجد جميعها خارج مختلف معايير 03وهو أمر يؤكده ترتيب الجامعات التونسية الـ تراجع قيمة الشهادات العلمية

عمق نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات  . وضع ألفضل الجامعات في العالم جودة لمخرجاتها التصنيف الدولي

وأثمر ظواهر اجتماعية خطيرة  بفعل ضعف تشغيلية الشهائد التونسية وخاصة على صعيد سوق الشغل الداخلية ،العليا

 1100جانفي  04رة غير الشرعية وغيرها من الظواهر العنيفة وال سيما إبان ثورة جمنتهاها هجرة األدمغة وظاهرة اله

 حل االنتقالية.والمرا

  للتعليم عن بعد الدولية والسياقاتمبررات الوطنية ال -5.9

اإلنسانية في هذا الهزيع من تاريخ البشرية إلى التعليم  المجامعات ثمة جملة من المسوغات والدوافع الموضوعية للجوء

المجتمعي المحلي  الوعيعالوة عن وطنيا ودوليا،  ةالقانوني والمسار المبادرات التشريعية بينها ، اإللكتروني عن بعد

بل واستمرار هذا الحق مدى الحياة  سنة كاملة، 16بإلزامية  التعليم إلى حدود سن مقبولة تبلغ في تونس  القناعة العالميةو

عليه  ما نصت هذا عينمحو األمية وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، بل  تدستوريا في تونس في سياقات منظوما

منظومات التكوين المهني والتكوين المستمر والتدريب والتطوير والترقية المهنية في شتى المجاالت. على أن مقدرات 

الدولة في المجتمعات السائرة في طريق النمو وفي وضعها الراهن تتطلب وسائل وأدوات وتجهيزات مادية وتأطير وتطوير 

ى األساسية المتوارثة منذ ن  العلم لطالبيه في كافة ربوع البالد في ظل تداعي البُ  بشري يتجاوز قدراتها وإمكاناتها لتوفير

عجز الدولة على تلبية  أدى إلىوغياب السياسات التنموية وفساد بعضها  اإلستراتيجيةاالحتالل األجنبي وغياب السياسات 

حاجيات كل من هم في سن الدراسة ناهيك عن تعليم راقي وذي جودة راقية، لذلك بتنا نرى المؤسسة التعليمية التقليدية 

تشكو من حاالت االزدحام بالفصول واألقسام الدراسية مع نقائص في مدرسي عدد االختصاص وضعف منظومة التكوين 

يما بعد الثورة التونسية. على أن القناعة السياسية والمجتمعية بالجدوى االقتصادية من المستمر وتراجع أدائها والس

ضرورات االستفادة من استخدامات التطورات التكنولوجية في مسارها التكنوتعليمي وما يعرف في األوساط التربوية 

قرار السياسي التربوي إلى المراهنة على ما التونسية  بالتعليم االفتراضي ببعديه المدرسي والجامعي ، شجع ذلك أصحاب ال

يعرف بالمدرسة والجامعة االفتراضيتين  ودورهما المرتقب وإسهامهما المأمول  في تخفيض تكاليف التعليم والتدريب 

المعدات ووالتطوير والتكوين المستمر للدارسين تعليميا ومهنيا والتقشف في األنفاق والتجهيز التربوي من طباعة للكتب 

لطالبي العلم من مختلف الفئات والمراحل العمرية والمستويات بما يتيح التربوية وبناء المؤسسات التعليمية وتعميرها 

الدراسية وبالعدد األكبر والممكن من تجاوز أزمات المجتمعات الحضرية والريفية على السواء فضال عن  المشاكل 

قية المسجلة في التعليم النظامي الحضوري التقليدي وغيرها من راهن االجتماعية المترتب عن التراتب االجتماعي والطب

ثم أن الدولة التونسية أعدت من المنصات ما يشرع لهذا المنوال  المجتمع التونسي وأشباهه عربيا وإقليميا وحتى دوليا.

 التعليمي الجديد.
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 بعد لتجربة التونسية للتعليم عنل مثاال (UVT) االفتراضية تونس جامعة -3.9 

مدرسة ثانوية إلكترونية أو تعليم ثانوي عن بعد، لكن في المقابل شهذت تونس تجربة نشاء إة التونسية بلم تشهد التجر

المتأسسة في  )UVT( بينها جامعة تونس االفتراضية جامعة 03توجد بالبالد التونسية  .41جامعية افتراضية في الصدد 

، والمنار وهي جامعات الزيتونة تونس خمسة منها بالعاصمة جغرافيا كالتاليامعات موزعة . وهذه الج1111العام 

وقرطاج ومنوبة وجامعة تونس، أما البقية فهي موزعة عبر الجهات داخل واليات البالد وهي: جامعة صفاقس وسوسة 

هيكلي إداري موحد، معاهد الدراسات التكنولوجية التي تخضع لتنظيم والمنستير وقابس وقفصة والقيروان وجندوبة، و

مؤسسة تعليم عالي إلى حدود السنة الجامعية الحالية،  114وتضم هذه الجامعات مجتمعة  فضال عن الجامعة االفتراضية.

في التدريس عن بعد  تمثلت التجربة التونسيةو .مؤسسة 114 مؤسسة إلى  022من  1104حيث تطور عددها منذ سنة 

في إنشاء المعهد المتوسطي ألنشطة اإلعالم والتكوين عن بعد، والذي  بداية (UVT) الذي أوكل إلى الجامعة االفتراضية

في توزيع  ''كيوبيك''القى دعما وتشجيعا من وزارة التربية والمعهد العالي للتعليم والتكوين المستمر، وكذلك من جامعة 

طالب  5111معهد كل سنة ما يقرب من ويلتحق بال الحقائب التعليمية والمساهمة في إعداد وحدات التكوين عن بعد.

يدرسون اآلداب العربية والتربية واللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وعلوم 

ا التقنية. ونظام الدراسة في المعهد يمنح الدارسين درجة اإلجازة في اآلداب والعلوم )البكالوريوس(. تعتمد الدراسة في هذ

المنهاج على الدروس المكتوبة واألشرطة ويتم تجميع المنتسبين حسب التخصصات لمدة أسبوع واحد في كل فترة، وتجرى 

االمتحانات في خمسة مراكز موزعة داخل البالد لكي يتمكن الطلبة من أداء امتحاناتهم دون الذهاب إلى العاصمة. هذه 

الثنائية للتعاون بين الجزائر وتونس في مجال التعليم العالي، التي بلغ عددها التجربة استفادت كثيرا من مكاسب االتفاقيات 

اتفاقية مبرمة بين الجامعات بالبلدين لمقاصد ضمان"المواءمة المثلى" بين دواعي االستجابة للطلب االجتماعي المتزايد  44

معرفية والمهارية للطلبة، وضمان الجودة على التعليم العالي من جهة، ودواعي ضمان تكوين نوعي راق يرفع القدرات ال

التعليمية وتعزيز تشغيلية المتخرجين، وتعميم التعليم اإللكتروني ومتطلباته بالبلدان المغاربية إسهاما في تنمية شعوب وبلدان 

 .40المغرب العربي الكبير

اإلمكانيات التي تتيحها هي مشروع للتعلم تركز بشكل أساسي على استغالل  (UVT) ةجامعة تونس االفتراضي

 .41ي والمستمر والدائمب األولتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والتي تتصل بالتدري

 

                                                           
( ألف 27) من أكثر المدرسة خدمت فقد. بعد عن تعليمها تقدم األمريكية المتحدة الواليات مستوى على مدرسة أول االفتراضية الثانوية فلوريدا مدرسة تعتبر -41 

 والهاتف الواب طريق عن يتم التدريس إن حيث المدرسة، موقع على العلمية المواد كل وتوجد معتمدة، مادة( 122) المدرسة وتوفر. واحد عام خالل طالب
 أقرب مع بربطهم الموقع ليقوم فيه الدراسة بدأ يودون الذي الشهر باختيار يقومون فالطالب رسمي منتظم، دوام لها ليس الثانوية المدرسةهذه  .اإللكتروني والبريد
 أراد ما متى للطالب متاحة تكون والواجبات العلمية المادة أن بمعنى متزامن، غير بشكل أسبوعا( 18 إلى 11) بين تتراوح لمدة الدراسة وتستمرّ . شاغر مدرس

 التعليم على مدرسيها بتدريب المدرسة وتقوم المنطقة، من ليسوا وآخرون نفسها، المدرسة خريجي من بعضهم مدرس( 1211) من المدرسة تتألف. إليها الوصول
 المناهج من االستفادة فلوريدا والية خارج إذا أما مجانية، المدرسة في الدراسة. تدريسهم في بعد عن التعليم نهج إتباع في الراغبين بالمدرسين وترحب بعد عن

 المدرسة. موقع عبر المقدمة
 -، )الكويتالكويت. جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي نحو التطوير واإلبداع (،صالح عايد) الشرهان  -41 

 .2112اطلع عليها في ديسمبر  /https://www.researchgate.net، على الموقع   PDF . نسخة14(، ص 2114مارس 

، سيرها وقواعد والمالي اإلداري وتنظيمها االفتراضية تونس جامعة مهام بضبط يتعلق 2112 ماي 1 فـي مؤرخ 2112 لسنة 431 عـدد حكومي أمرصدر  -42 

 num-http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental- رئاسة الحكومة التونسية، – التشريع . تونس –بوابة 

410043032041__20190-2019-jort-2019-05-06-du-430-2019  2112، اطلع عليه في ديسمبر. 
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المتضمن  5115جانفي  58المؤرخ في  15-115والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم جامعة تونس االفتراضية، 

ية للتعليم من خالل منظومة االنترنت لمختلف إنشاء جامعة افتراضية في تونس بهدف تطوير دروس ومقررات  جامع

المؤسسات الجامعية التونسية، باستخدام مناهج بيداغوجية للتعلم متوافقة مع التكنولوجيات الحديثة والتعليم عبر منظومة 

المعلومات شاهد على تطور تكنولوجيا هي أيضا تشكل جزءاً من سياسة تحديث التعليم العالي في تونس. ووهي  االنترنت.

تسعى جامعة  .واالتصاالت في تونس وأثبتت تكييف التعليم العالي مع التقنيات الحديثة وتطوير طرق جديدة للقيام بالتدريب

تونس االفتراضية إلى تحقيق جملة من األهداف حاصلها توفير التعلم عن بعد عن طريق تكنولوجيات التعليم المتقدمة، 

بيئة تركز على المعرفة واالبتكار، واالستجابة لطلبات عدد متزايد من الطالب، وضمان ودعم ثقافة التعلم الدائم في 

بهذا تركز دور جامعة تونس  43.حصولهم على تعليم عالي الجودة، وتعزيز تكافؤ الفرص في مجال التعليم العالي

المنظومة  وىمست بلوغية إلى الرام األهدافلبلوغ  التعليم العالي في تحسين الجودة االفتراضية على تطوير منظومة

 المحتوىإنتاج  التقنيين،والمكونين و األساتذةتكوين و المتكاملة بالعمل على تركيز البنية التحتية التكنولوجية ك تطويرها،

في هذا  تنمية الشراكة الجامعية مع الخارج والعمل على ،يتأمين أنشطة التكوين غير الحضورو ،يالتكويني غير الحضور

 44.الصدد

  (UVT)جامعة تونس االفتراضية سياقات إحداث  -4.9

 تضمن القانون المحدث لجامعة تونس االفتراضية الرسالة المنوطة بعهدتها كما في الجدول التالي: 

 مهام جامعة تونس االفتراضية أهداف جامعة تونس االفتراضية

تعمل جامعة تونس االفتراضية حسب المرسوم المحدث لها 

 األهداف التالية:على تحقيق 

 وتعميمه. تأمين التكوين عن بعدتعمل على   -

ة بالتكنولوجيات الحديثة وخلق صلالمت الرؤىتوحيد  -

 .بيداغوجيا رقمية

 التكنولوجيا ثقافة تكوين مستمر في محيط قائم على ترسيخ -

 البيداغوجي. العلوم والتجديدو

مؤسسات بتدريجي بالشعب ذات األولوية ال تأمين التقليص -

 .من محتوى الدروس %11نسبة  إلى التكوين الحضوري

في مجال التعليم العالي ومقاومة  الفرص تكافؤدعم  -

أكبر  ي ليشملالتكوينالنمط  هذا بتعميم  واالنتقاء قصاءاإل

 عدد من الجمهور المستهدف خارج دائرة الطلبة العاديين.

ضية حسب المرسوم المحدث لها تعمل جامعة تونس االفترا

 تناط بعهدتها المهام التالية:

 اوتطوير االتكوين عن بعد تصرف رعاية منظومة -

تها أنشطو رقمية وعن بعد صناعة محتوى دروس تأمين -

تأطير المدرسين والمكونين ، عبر على الخط البيداغوجية

 المتخصصين

سين  اإلطار البشري من تكوين - مختصين إداريين ومدر 

 منظومة التكوين عن بعد في

دورات التكوين المستمر ومدى الحياة والمشاركة  تأمين -

 لتجديد البيداغوجي.ل الوطنية في برامج

 ( يتعلق بضبط أهداف جامعة تونس االفتراضية ومهامها.13جدول )ال

 

                                                           
اطلع عليها في  https://www.uninettunouniversity.net/ar/ftntunisia.aspx، (UVT)عن موقع الجامعة االفتراضية التونسية  -43 

 .2112 نوفمبر

 والتعليم للجميع التربية تحقيق في االفتراضية الجامعات دور": ندوة، فتراضياال التعليم مجال في التونسية التجربة(، الجيالني) اللّملومي  -44 

tunisien-mh.uvt.rnu.tn/692/1/experience-http://pf-. 13، ص pdfنسخة  ،2111نوفمبر 24-21 القاهرة -" المستمر
virtuelle.pdf-enseignement 

http://www.ajrsp.com/
https://www.uninettunouniversity.net/ar/ftntunisia.aspx
http://pf-mh.uvt.rnu.tn/692/1/experience-tunisien-enseignement-virtuelle.pdf
http://pf-mh.uvt.rnu.tn/692/1/experience-tunisien-enseignement-virtuelle.pdf
http://pf-mh.uvt.rnu.tn/692/1/experience-tunisien-enseignement-virtuelle.pdf


م0202-3-5أريخ اإلصدار: | ت اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 25  

ISSN: 2706-6495 

  استنتاجات: 

األولية في سياقات التكوين عن بعد قبل أن تكون تندرج في عموم مقاربتها نستنتج أن منظومة التعليم عن بعد في تونس  -

 .1111بعد تأسيس الجامعة االفتراضية في العام  منظومة تعليمية مستقلة بذاتها

نالحظ تأخيرا ملحوظا في تطوير منظومة التعليم اإللكتروني عن بعد وتوظيف تكنولوجيات االتصال وشبكة اإلنترنت   -

 ، وهي الدولة0224الشبكة العالمية للمعلومات منذ العام بقياسا إلى أن تونس تعد الدولة العربية األولى التي قامت باالرتباط 

والتي كان موضوعها سد  الفجوة  1119العام  نوفمبر من لمعلومات فيمجتمع االتي شهدت تنظيم القمة األممية ل العربية

ة  أول وهي  )بين دول الشمال والجنوب، Fracture numérique   /Digital divideالرقمية دولة عربية ستستضيف قم 

تحت شعار ''التواصل في إطار التنوع: الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء  01الفرنكوفونية في دورتها 

فضال عن تنظيمها قمة تونس الرقمية في  ،1111ديسمبر  03و  01بين   تحديدا خالل السنة الحالية الفرنكوفوني

إزاء وأجهزته   السياسي القائم  النظام موقفالتوجس األمني الذي رافق غلبة يعود إلى  تلك الممارساتلعل و .(1102أفريل

والذي جعل تعامل السلطة معه تعامال رقابيا يقوم على الحجب والتضييق من جهة،  والتوظيف  اإلنترنات استخدامات

فضال  ،في المجال اإللكتروني والخبرات التونسية المشهود لها دوليا رغم الكفاءات البشرية ،ئي والشكلي في الغالبالدعا

التي كان بالوسع توظيفها إلحداث نقلة نوعية للمنظومة التعليمية اإللكترونية عن بعد  البنيوية القائمةعن اإلمكانات 

  والمنظومة والمنهاج التعليمي التونسي ككل.

    UVT - 5119التنظيم القانوني الجديد جامعة تونس االفتراضية  -5.9

لسنــة  431حكومي عـدد المر األ (الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالجريدة الرسمية التونسية )صدر ب 1102في العام 

 أهدافهافي ما يتصل ب المتعلق بتحديد مهام جامعة تونس االفتراضية وقواعد سيرها 1102ماي  2مؤرخ فـي  1102

 كالتالي:البيداغوجية والتقنية مهامها و

المهام البيداغوجية لجامعة تونس  أهداف جامعة تونس االفتراضية

 االفتراضية

المهام التقنية لجامعة تونس 

 االفتراضية

 تهدف جامعة تونس االفتراضية إلى:

تأمين وتعميم التكوين غير  -

 .الحضوري بصورة تدريجية

إدماج نسبة من الدروس غير  -

الحضورية ضمن التكوين 

 .الحضوري

توحيد المبادرات المتعلقة  -

 .بالتكنولوجيات التربوية

تيسير نشر ثقافة التكوين المستمر  -

والتعلم مدى الحياة في محيط قائم 

تتكون المهام البيداغوجية من أربع مهام 

 رئيسية وهي:

 .تأمين تكوين غير حضوري مندمج -

 .تأمين تكوين غير حضوري شامل -

إنتاج المحتوى البيداغوجي الرقمي  -

 .المجدد

والمكونين والتقنيين تكوين األساتذة  -

 والمتصرفين.

تتولى جامعة تونس االفتراضية تكوين  -

األساتذة والمكونين في مجال الكتابة 

تؤمن جامعة تونس االفتراضية 

 المهام التقنية التالية:

إيواء المحتوى البيداغوجي الرقمي  -

لمجابهة حاجيات التعليم غير 

 الحضوري.

ـ إدارة منظومات التكوين غير 

 فيها.الحضوري والتصرف 

ـ إحداث وتطوير مواقع الواب 

المتعلقة ببرامج التكوين والتطبيقات 

الخاصة بالجامعة والقيام بإثراء 

http://www.ajrsp.com/
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على العلوم والتجديد وذلك باستعمال  

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال

دعم تساوي الحظوظ في مجال  -

التعليم العالي وتفادي اإلقصاء 

والعمل على أن يشمل هذا التكوين 

أكبر عدد من الجمهور المستهدف 

 خارج دائرة الطلبة النظاميين.

البحث المتواصل للتعرف على  -

الحاجيات المتجددة للتكوين وتطوير 

عالقات الجامعة مع المؤسسات 

 .العمومية والخاصة

مل على تنمية الشراكة الجامعية الع -

في بعديها الوطني والدولي وآفاق 

 تشريك القطاع الخاص.

التفاعلية للدروس وضبط مواصفاتها 

ومنهجية تصميمها ومراقبة الطلبة في 

أنشطة التعليم غير الحضوري. وتقوم 

جامعة تونس االفتراضية بتكوين التقنيين 

م بمتابعة أنشطة التكوين والمتصرفين للقيا

 غير الحضوري وبعمليات تسجيل الطلبة.

كما تتولى جامعة تونس االفتراضية  -

انتداب تقنيين بيداغوجيين مختصين في 

البيداغوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة 

إلعانة المدرسين على تصور سيناريوهات 

بيداغوجية تأخذ بعين االعتبار حاجيات 

 ي.المتعلم غير الحضور

 

 الحاجة.تطبيقات أخرى حسب 

ـ السهر على تأمين حسن سير نظام 

السالمة المعلوماتية التي تربط بين 

منظومة التكوين عن بعد ومراكز 

 بعد.التعليم عن 

ليم ـ اإلشراف على عمل مراكز التع

عن بعد ومراكز التحاور غير 

الحضوري ومخابر اإلنتاج الرقمي 

 ومتابعتها.

إسداء الخدمات المختلفة في مجال  -

التكوين غير الحضوري اعتمادا 

على التجارب والخبرات التي تتوفر 

 لدى الجامعة.

 

 يتعلق بضبط أهداف جامعة تونس االفتراضية ومهامها البيداغوجية والتقنية (14)جدول ال

بل وحتى   لى التجارب العالميةإعن بعد مازالت بدائية بالقياس  االفتراضي إن المقاربة التونسية للتدريساستنتاجات: 

 ستمر والتعليم مدى الحياة تكون سوى جزء افتراضي من منظومة التكوين المفي هذا الصدد وهي ال تعدو أن  العربية

في محيط قائم على العلوم والتجديد وذلك ، التكنولوجيات التربوية ، في سياقبصورة تدريجيةوالتكوين غير الحضوري و

 باستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 (UVT)تطورات أنظمة التدريس بجامعة تونس االفتراضية  -6.9

أنظمتها و المتعلق بتحديد مهام جامعة تونس االفتراضيةو سابق الذكر حكومياألمر ذات  ضبط على صعيد متصل 

 واإلشهاد في مساريه كالتالي:ومهامها التدريسية وطرق التقييم  التكوينية

 التدريس بجامعة تونس االفتراضية ةنظمأ

 شهاداإلنظام  التقييمنظام  البيداغوجية-التدريسيةمهام ال الطلبة المستفيدون التكويننظام 

 

 

 

نظام التكوين 

ي حضوغير ال

 المندمج

يوجه التكوين غير  -

الحضوري المندمج 

 إلى الطلبة النظاميين.

الطلبة النظاميون و -

هم الطلبة المسجلون 

لدى المؤسسات 

تتولى المؤسسات الجامعية في إطار  -

التكوين غير الحضوري تأمين حصص 

المرافقة البيداغوجية بالنسبة إلى الطلبة 

المسجلين لديها قصد متابعة أنشطة التكوين 

 غير الحضوري.

 

تجرى   -

االمتحانات 

بالنسبة إلى 

التكوين 

المندمج 

 حضوريا.

تتولى المؤسسة  -

الجامعية المعنية 

تسليم الطلبة 

شهادات النجاح 

بعد اجتياز 

االمتحانات 
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الجامعية للدخول إلى  

منظومة التكوين عن 

بعد بالنسبة إلى 

الوحدات المزمع 

متابعتها بصفة غير 

حضورية، والتي 

تحددها المؤسسة 

المعنية في بداية السنة 

 الجامعية.

 النهائية.  

ويتم التنصيص  -

في الشهادات على 

أن التكوين غير 

الحضوري تم 

تأمينه بالتعاون 

مع جامعة تونس 

 االفتراضية.

 

 

 

 

 

نظام التكوين 

ي حضوغير ال

 الشامل

الشامل يوجه التكوين  -

في إطار التكوين 

المستمر والتعلم مدى 

الحياة إلى الطلبة غير 

  .النظاميين

الطلبة غير النظاميين  -

هم الطلبة المسجلون 

لدى جامعة تونس 

االفتراضية 

والمتحصلون على 

شهادة الباكالوريا على 

األقل أو على شهادة 

 .معترف بمعادلتها لها

 

. 

طلبة توفر جامعة تونس االفتراضية لل -

غير النظاميين عروض تكوين في شكل 

وحدات تدريس مرقمنة على الخط وتتولى 

اإلعالن بصفة منتظمة عن وحدات 

 .التدريس المرقمنة الجاهزة لالستغالل

يتم تنظيم أنشطة المرافقة البيداغوجية  -

بالنسبة للطلبة غير النظاميين في صورة ما 

إذا كان عدد الطلبة المسجلين في كل وحدة 

( عند ذلك 01كوين ال يقل عن عشرة )ت

يتم إلحاق كل فريق من هؤالء الطلبة 

بمؤسسة جامعية أو أكثر لتأمين حصص 

 .المرافقة البيداغوجية

ل معاليم - للطالب المشاركة  التسجيل تخو 

( دورات امتحان متتالية، وال 3في ثالث )

تخول له االنتفاع إال مرة واحدة بالمرافقة 

 .البيداغوجية

تجرى  -

االمتحانات 

بالنسبة إلى 

التكوين 

الشامل 

 .حضوريا

 

تسند جامعة  -

تونس االفتراضية 

شهادات إلى 

الطلبة الذين 

تابعوا بنجاح 

وحدة تكوين أو 

مسار كامل في 

إطار التكوين غير 

الحضوري مع 

إمكانية تثمين 

الوحدات التي 

تحصل عليها 

 .الطالب

 والتكوين بجامعة تونس االفتراضية أنظمة التدريس( يتعلق بضبط 15جدول )ال

انتهاج نظامين تدريسيين هما التكوين غير الحضوري تقوم المقاربة التونسية للتعليم الجامعي االفتراضي على  استنتاجات:

ولكن بالتمعن في طرق التواصل والتدريس والتقييم لكال النظامين يتأكد لدينا  المندمج،  التكوين غير الحضوري الشامل.

 Correspondenceنموذج المراسلة ) أي  الجيل األول -حبيسي األجيال الثالثة األولى للتعليم عن بعد، أي أنهما 

Modelأي (، والجيل الثاني ( نموذج الوسائط المتعددةMultimedia Modelالجيل الثال  ،)النموذج المعد ل  أي ث

(Enhanced Modelوال زالت هذه التجربة لم تبلغ خصائص وشروط وتقنيات وأدوات وتقييمات  الجيل الرابع ،) أي 

  .(Flexible Learning Modelنموذج التعلم المرن )
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 وتأمينها اإللكتروني تونس االفتراضيةلجامعة  البنية األساسية التقنية -7.2 

قامت الجامعة بتركيز البنية التحتي ة الت كنولوجية الالزمة لتأمين مختلف أنشطة التعل م غير الحضوري وذلك باقتناء تجهيزات 

اتصالية ومعلوماتية عالية الجودة ومنظومات للسالمة المعلوماتية باإلضافة إلى تجهيز مراكز الت علم والت حاور عن بعد 

سين من الن فاذ بسهولة إلى منظومة التعل م عن بعد وإلى بمختلف المؤسسات الجامعية.مع  ضمانات تمكين الط لبة والمدر 

تهم وهي عملية متواصلة بالتنسيق مع مختلف الجامعات حسب  مختلف الموارد البيداغوجي ة الرقمية الموضوعة على ذم 

ة بالتأمين اإللكتروني وسالمة المعلومات كما وفرت الدولة التونسية جملة من مؤسسات ذات العالق الحاجيات واإلمكانات.

 اإللكترونية اآلمنة. بما يوفر الضمانات الكافية للتعليم االفتراضي وغيره من االستخدامات  وحماية المعطيات الشخصية

البنية األساسية 

التقنية لجامعة 

 تونس االفتراضية

المؤسسات التونسية في مجال التأمين 

 تاإللكتروني وسالمة المعلوما

 والمعطيات

مهام المؤسسات التونسية في مجال التأمين اإللكتروني 

 والمعطيات وسالمة المعلومات

 

قد قامت جامعة 

تونس االفتراضية 

منذ إحداثها بتجهيز 

فضاءات التكوين 

غير الحضوري 

 التالية:

مركزا  32 -

 للتحاور عن بعد.

مركز  134 -

 للتعليم عن بعد.

مركزا  04 -

 لإلشهاد.

قاعة  10 -

 للتصوير.

مخبر   10 -

 لإلنتاج.

 الوكالة التونسية لإلنترنت  -

 01التأسيس:أنشأت الوكالة في -

 .0222مارس 

 رابط الموقع: -

http://www.ati.tn 

هي المزود الرئيسي للعبور إلى اإلنترنت في البالد 

ة ميادين التونسية وتعتني بوضع شبكات في عد

كالصحة والتربية والفالحة كما تعتني بالشبكة الوطنية 

.( باإلضافة إلى استضافة مواقع tnوباسم نطاق تونس )

 الويب.

 الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية

 1111أوت  2أحدثت في  -

رابط الموقع:   -

https://www.certification.tn 

 

تحرص الوكالة على إيجاد مناخ ثقة وسالمة للتبادل 

عبر األنترنات، في مختلف الميادين التجاري ة واإلداري ة 

والبنكي ة والمالي ة والصحي ة وغيرها، تقوم الوكالة بمهام 

وضع اتفاقي ات اعتراف متبادلة مع سلطات المصادقة 

والمصادقة على منظومات التشفير اإللكترونية األجنبي ة 

واقتراح حلول لتأمين السالمة في نطاق المصادقة 

اإللكترونية للشبكات والخدمات عبر األنترنات 

 واألنترانات.

 الوكالة التونسية للسالمة المعلوماتية 

فيفري  3تاريخ التأسيس: في  -

1114. 

الرابط اإللكتروني: -

https://www.ansi.tn 

 

تعتبر الوكالة الجهاز الوطني الذي يسهر على تنظيم 

مجال السالمة المعلوماتي ة وحماية ومراقبة  النظم 

المعلوماتي ة والشبكات الراجعة بالنظر إلى مختلف 

متابعة تنفيذ الخطط ب الهياكل العمومية والخاصة، و

مة المعلوماتية في القطاع والبرامج المتعلقة بالسال

العمومية وضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السالمة 

معالجة الحوادث و المعلوماتية. واإلنذار بالمخاطر

السيبرنية والتقرير الشرعي، مع إعادة تشغيل األنظمة 

http://www.ajrsp.com/
http://www.ati.tn/fr
http://www.ati.tn/fr
https://www.certification.tn/
https://www.certification.tn/
https://www.ansi.tn/ar/mcc_ar.html
https://www.ansi.tn/ar/mcc_ar.html
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 التي تعرضت لحوادث سيبرنية والتدقيق في سالمتها.

 

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات 

 .الشخصية

جويلية  17في  تاريخ التأسيس: -

1114.  

 الرابط اإللكتروني:-

 justice.tn/-http://www.e 

 

تتولى الهيئة المهام التالية: منح التراخيص 

التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو  وتلقي

عليها في إطار كايات المعروضة سحبها، تلقي الش

ختصاص الموكول لها، وتحديد الضمانات اال

الضرورية والتدابير المالئمة لحماية المعطيات 

الشخصية، النفاذ إلي المعطيات موضوع المعالجة 

قصد التثبت منها وجمع اإلرشادات الضرورية 

رأي في جميع المسائل ذات لممارسة مهامها، إبداء ال

في المجال، المساهمة  سلوكية إعداد قواعدو، العالقة

في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العالقة 

بحماية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل نشاط 

 .آخر له عالقة بميدان تدخلها

 

 ( حول البنية األساسية التقنية لجامعة تونس االفتراضية ومؤسسات التأمين والسالمة اإللكترونية في تونس16الجدول )

الدولة التونسية في سياقات تأمين معلوماتها في الفضاء نالحظ حرص  من خالل الجدول السابق أعالهجات: استنتا

لضمان  لألشخاص والمؤسسات العمومية بما في ذلك التعليمية، وذلك كل التدابير الحمائية والوقائية على اتخاذ االفتراضي

والتراسل اإللكتروني وتبادل المعلومات عن بعد والتوقي  تأمين المعلومات والمعطيات في شتى االستخدامات اإللكترونية

 .معالجتها في إبانهاومخاطر الحوادث السيبرنية  من

  49 5118-5115 بين السنوات الجامعيةخالل  التونسية لطلبة المسجلين بالجامعة االفتراضيةتطور نسبة ا -8.9

-5115 السنة الجامعية

5113 

5113-

5114 

5114-

5115 

5115-

5116 

5116-

5112 

5112-

5118 

 541184 551911 563812  595591 315283 315513ع الطلبة المسجلين ومجم

                                                           
دراسات والتخطيط والبرمجة لوزارة ، عن وثيقة من إنجاز مكتب ال2118-2113،2117-2112التعليم العالي والبحث العلمي في أرقام:  -42

، 2112التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، وثيقة رسمية منشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اطلع عليها في أكتوبر 
 بتصرف. 

 

http://www.ajrsp.com/
http://www.e-justice.tn/
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 بالجامعات التونسية

 العمومية 

 طالبا طالبا طالبا طالبا طالبا طالبا

مجموع الطلبة المسجلين 

 االفتراضيةبجامعة تونس 

592 

 طالبا

515 

 طالبا

389 

 طالبا

 

528 

 طالبا

259 

 طالبا

855 

 طالبا

 %0.35 %0.30 %0.22 %0.13 %0.17 %0.19 %النسبة المائوية

 ( تطور نسبة الطلبة المسجلين بالجامعة االفتراضية التونسية16الجدول )

طالبا  927من  1101و 1101بين سنتي  بطيئا تصاعديانستنتج أن عدد ونسبة الطلبة المسجلين قد شهد نسقا استنتاجات:  

لم نسبة ضعيفة جدا ال لكنها تبقى على مستوى طالبا جديدا خمس سنوات جامعية و 191بـ  طالبا وهي زيادة تقدر 199إلى 

من عموم الطلبة وذلك   1101-1107بالنسبة إلى السنة الجامعية  %0.35تبلغ الواحد حيث أن مداها األقصى بلغ 

وتعتبر هذه األرقام ضعيفة  .1101-1101بين  الثالثة عشرة التونسية خالل السنوات الجامعية اتلمسجلين بالجامعا

طالبا  901إذ ال يتجاوز عدد المسجلين بالجامعة االفتراضية التونسية  1103مغاربيا بالقياس إلى عدد المسجلين بها سنة 

طالبا مسجال عن بعد  2113بلغ  الجامعية بالجارة الجزائر في ذات السنةعدد المسجلين ، بيد أن فقط دارسا عن بعد

بل  . رادكتوطالب   421ستر، و جالماب مسجال  1191، و (الليسانس) في مستوى اإلجازة طالبا  3172توزيعهم كالتالي: 

على غرار  في العالم في دول أخرى الطلبة المسجلين عن بعد نسبعدد وإذا ما قيست بإن هذه النسبة هي جد محتشمة 

من المحاضرات في الواليات المتحدة  %29ستكون  1119وبحلول العام إذ تفيد المعطيات أنه  الواليات المتحدة األمريكية

على األقل مدعومة رقمياً. وستكون المقررات التعليمية الرقمية لمعظم المستويات التعليمية في الكليات متاحة قبل العام 

من مجموع  %91مقرراً تعليمياً لمستوى الكلية ستحظى بنحو  19أوضحت الدراسات أن هناك  بكثير. وقد 1119

متاحة لتلك المقررات ” تطبيقات قاتلة ”  ما أطلق عليها الشهادات المسجلة في التعليم العالي األمريكي، وستكون هناك

بسبب   Killing Applications ت القاتلة، وقد سميت تلك التطبيقات بالتطبيقا1101الخمسة والعشرين بحلول العام 

، كما أن 42جودتها، ومميزاتها الشاملة، واستخداماتها الواسعة، وستكون متاحة للتعليم عن بعد واالستخدام المحلي

  47. اشخصي اماليين حاسوب 2ها تتوفر ب ألف مدرسة أمريكية مرتبطة بشبكة اإلنترنت 17إحصائيات أخرى تفيد أن 

 خالصة عامة -11

أن من أهم مميزات التعليم االلكتروني النشيط تجاوز لعوائق المكان والزمان في العملية التعليمية مع قيمته  : الخالصة

التفاعلي الفورية إلكترونيا بين أطراف العملية التعليمية التعلمية، بما يتيح  نشر ثقافة التعلم و التدرب الذاتيين في المجتمع 

لمتعلم ومراعاة قدراته. بيد أن ذلك يتطلب عمليا ونظريا بيئة تعليمية تستوجب بنية تحتية وظيفية وتحسين و تنمية كفاءات ا

من حيث التجهيز وسرعة االتصال باإلنترنت وكفاءات بشرية  متخصصة بيداغوجيا وتكنولوجيا وإداريا، فضال عن أنظمة 

ندة لهذا الخيار التعليمي المجدي والجيد، ولكن وباألساس قانونية وتشريعية وموارد المالية وحاضنة اجتماعية وثقافية ومسا

 وقناعة ذاتية من المعلم والمتعلم، 
                                                           

، http://al3loom.com/?p=1591، موقع أفاق تعليمية وتربوية، والمستقبل الواقع…  العربي الوطن في بعد عن التعليم(، أمجد) قاسم -41 

 .2112، اطلع عليه في أكتوبر 2111ماي  7نشر في 

 .22، ص 2112، 1، مركز الكتاب األكاديدمي، ط التفاعلي االلكتروني التعليم مازن، حذيفة (المجيد عبدشعبان(، و) )مزهر  العاني  -47 

http://www.ajrsp.com/
http://al3loom.com/?p=1591
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ولكن اندراج التعليم اإللكتروني عن بعد في البيئات العربية والتونسية ال يتطلب قطيعة نهائية مع المنظومة التقليدية بل البد  

  مي الجدية في الببيءة التعليمية التونسية.أن  من التعايش والمرونة في تنزيل هذا السياق التعلي

 العامة للبحث االستنتاجات -11

المسوغات مبررات وبرزت ال (Knowledge economyضمن التوجهات العالمية نحو ما يعرف باقتصاد المعرفة ) -

التعليم االفتراضي وذلك في سياقات التوجهات العالمية  اتناهرالعالمية اليوم نحو تبني الدول ذات االقتصادات النائشئة 

أهمية استخدام  علىأكدت التي  وتوصيات المنظمات العالمية المختصة على غرار اليونسكو واأللكسو واإليساسكو

 رعب ،بدول الجنوب عموما والجامعي خصوصا تطوير التعليمفرص  التعليم عن بعد، التكنولوجيا والوسائط التلعيمية في

كما تتيح  مردودية. ، وذلك لتوفير التعليم الجامعي أكبروالتربية المستمرة والتعليم مدى الحياة المفتوح الجامعي تبني التعليم

 تعليمية عالميا.-بقاء تعليمها مواكبا للمتغيرات التكنوو تنمية مواردها البشرية والرقي بكفاءاتها لتلك الدول

التعليم  الجامعي أنظمة فرص التعليم الجامعي لكل من انقطعت بهم سبل  االندراج ب يوفر التعليم االفتراضي عن بعد -

استكمال المنقطعين  لكثير من الطلبةل يضمنو التقليدي ألسباب اجتماعية، أو موانع ثقافية أو ارتباطات مهنية ثقافية،

  الترقية المهنية.من أجل أفاق أرحب للتكوين المستمر والجامعية  مساراتهم

التفاعل ضمانات توفير المناهج والمواد التعليمية، مع ل نموذجيااالفتراضي عن بعد يعتبر حال  إن التعليم الجامعي -

 من NTCالتكنولوجيات الجديدة لالتصال  عبر تعل ما وتعليما وتقييما التدريسية اتوالهيئ الدارسين عن بعدالمطلوب بين 

أكبر عدد ساهم في استيعاب لت واليسر تتسم بالمرونة تطبيقات وبرمجيات ومواقع إلكترونية ووسائط  ومنصات متعددة

 كثيرا تجاوزوهي قدرات وفرص ت بفضل إكسابهم واكتسابهم لمهارات التعلم الذاتي ممكن من الطلبة والدارسين عن بعد

، بما يحقق مفهوم الديمقراطية التعليمية القائمة على التعل م الحر وتكافؤ فة منهاوأقل تكل االستيعابية للجامعات التقليدية الطاقة

 .الفرص

ضمن  لم تستفد الجامعة االفتراضية التونسية من التجارب العربية في الصدد ولم تنفتح عليها ناهيك عن عدم مشاركتها -

مقرها الرئيسي بدولة الكويت، وترتبط به فروع جامعية يقع و ، 0221المنبعث منذ العام  الجامعة العربية المفتوحة مشروع

الجامعة  كة معاشر، وبالسعودية، والبحرين، ولبنان، واألردن، ومصر، وسلطنة عمان، والسودان بكل من المملكة العربية

يها في االقتصاد في اختصاصات: إدارة األعمال بفرع البريطانية المفتوحة الستخدام المواد التعليمية التي تُعد ها األخيرة

 واألنظمة، وعلوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات، واللغة اإلنجليزية، والتربية في بداتها.

http://www.ajrsp.com/
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 التعليم''مع  عن األجهزة اإلدارية والتسييرية والمتعلمين ناهيكتأقلم المعلمين  على الصعيد األكاديمي تبرز صعوبات- 

التربوي مع التمسك  صالحاإلأو  البيداغوجي تجديدالأو  تغييررفض كل التعليم التقليدي و بفعل االطمئنان إلى الجديد''

بالمقاومة  أن يسميه فيما يمكن باألساليب التعليمية القديمة ورفض كل أشكال التكيف مع األساليب والتقنيات الحديثة 

 ".41 إلنترنتل ةمضادوالالرافضة 

بين طرفي االتصال المتمثلين في المرسل  بين ةكبير ة مهاريةفارقيوثمة قطيعة جيلية جديدة يؤكدها ما نعيشه من تناقض  -

إزاء المسألة التعليمية اإللكترونية، ففي حين  يتصف أجيال اليوم بكفاءات عالية  ،المعلمين والمتعلمينأي   والمستقبل

 يةالتدريس اتهيئوالالتعليمية و المؤسسات المجتمعيةمع كل  االفتراضي  لالتفاعومواهب في التعاطي اإللكتروني و

والجامعات االفتراضية، في حين يعم الفضاء التدريسي الجامعي جيال جامعيا وبيداغوجيا تقليديا مازال في قطيعة 

تطور التي  النظريات التربويةمبادئ تكنولوجيا التعليم الناجمة عن التطبيق العملي للعلوم التربوية أو ابستيمولوجية مع 

مبادئ وها مع خصائص الجمهور المستهدف اتتوافقلتواكب المستجدات التكنو اتصالية والتكنوتربوية والعلمية  وادالم

عملية “أن ب القاضيمبادئ جون ديوي  استفادة من أشهرنظريات االتصال، ومكوناتها، وأسسها وعناصرها األساسية 

  42. ”الخبرة بين طرفي االتصال االتصال هي المشاركة في

 تحقيق ومتجددة وتبقى إيجابيةيبقى االنخراط في عملية التعل م الذاتي االفتراضي وعن بعد عملية مستمرة و متطورة  -

للفرد المتعلم وكفاءاته، تماما كما التعليم االفتراضي عن بعد فهو يتوقف الذاتي غاياتها مرتبطة بالدافعية ومستوى الطموح 

التعليمية  وكفاءاته ديد معارفهة االلكترونية وتطوير مهاراته وتجمة التعليميالمعلم وتحفزه لالنخراط في المنظومهارات  على

 والبيداغوجية والديداكتيكية.

 توصيات ال -15

مشروعها البيداغوجي  سنوات من ثورتها الديمقراطية 2يكون للدولة التونسية بعد أكثر من أن  البدبيداغوجيا  -

الوطنية لدولة يناط بعهدتها مشروع في مستوى تحديات ورهانات اإلصالح التربوي لالستراتيجي الشامل لوزارة معارف ا

محو  الموسوم بإصالح الوزير األديب المفكر محمود المسعدي، أي إصالح شامل لكل مسارات التعليم والتكوين والتدريب

ر التعليمي التعلمي الجديد العصتواكب  يةتيجيات تعليماسياسات واستر وفق نولوجية واالتصاليةاألمية المعلوماتية والتك

 .''الشاملة لتنمية البشريةل''تكنوتربوي خطط على أساس م، اتقنيو اعلمي

والشراكة بين  والتكنولوجية في إطار من التكاملالمعرفية التونسية منصاتها اإللكترونة والمهارية  ياالبد لالستراتيج تقنيا -

، اإلنترنت التعليمية الجديدة القائمة على التدريس والدراسة عن بعد وعبرالبنية التحتية  إلنشاء PPPالقطاع الخاص والدولة 

 .لذلك والتدريبي والتمهيد لها بتطوير اإلطار التشريعي

ت تشجيع البحث في مجاالنية باالستراتيجيات التعليمية التعاون المشترك لعربيا يجدر بالهياكل العربية المخولة والمع -

التعليم اإللكتروني وعن بعد في بيئة تعليمية انتقالية متكاملة مع التعليم التقليدي ومتعايشة معه ظرفيا عبر النقل اإللكتروني 

، للمدارس والمنشئات والفضاءات التعليمية ذات العالقةللموارد التقليدية ورقمنتها وإعادة تأهيل البُنى االتصالية والتعليمية 

                                                           
 .241ص ،1 ، ط2113التعليم، رام هللا، الشروق، ب واإلنترنت في ميادين التربية و، استخدام الحاسو (جودت)سعادة  - 48
 .14ص ،(21) العدد ،(2112) المعرفة، مجلة المعلوماتية؟ الفوضى أما نثبتهم كيف: للتربويين جديد تحد اإللكتروني التعليم، تساشيل مارتين - 42
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وإيجاد آلية فاعلة للتعاون بين المؤسسات البحثية العربية والجامعات  مع االهتمام بالبحث العلمي واإلنتاج المعرفي المشترك 

ومناهج العربية في مجال البحث العلمي التكنواتصالي وتوظيفاته التربوية تستند إلى مواصفات جودة المحتوى المعرفي 

، ومراكمته في هذا الصدد ياهإسناد اإلنتاج المعرفي ذي االرتباط بقضافضال عن ، تعليمه وجودة مخرجات المدرسة العربية

 مع مراعاة المتغيرات الثقافية والبيئية التعليمية الخاصة بكل بلد وعوائقها التكنومعلوماتية.

 مشاريع العلمية والبحثية المشتغلة على التعليم اإللكتروني وعن بعدالتبني ب المراهنة على العنصر البشري أكاديميا -

  .وتيسير إدماجها في البيئة التعليمية وتطبيقاتها برامج تدريبها

بيداغوجيا ومرحليا التشجيع على ابتكار سيناريوهات بيداغوجية رقمية متخصصة في التعليم اإللكتروني بالمراحل  -

 الصوتية،االبتدائية والثانوية استنادا إلى أساليب الشرح والمحاكاة الواقعية المسند بالتوثيق اإللكتروني كالفيديوهات، الملفات 

مع اعتماد معايير الجودة الشاملة في بيئات التعليم المفتوح والتعليم  .. الكتب اإللكترونية واإلحالة إلى المنصات الرقمية إلخ

 .عن بعد بما يضمن  وضوح عملية تقييم كفاءة األداء التعليمي بصورة دائمة مستمرة

 آفاق البحث  -13

 

ظل البحث من ثمة يو تقييمية أولية للتجربة التونسية في محيطها العربي والدوليومالمسة نا مبادرة تحسيسة بحث يبقى       

عن بعد إلكترونيا وافتراضيا وخاصة فيما يعرف  لتعليمجيال الجديدة لاأل اتدراستعمق   الحقةبحوث ودراسات منفتحا على 

 تستفيد عمليا من األجيال أجيال بشرية صاعدة فق بلوغفي أ،  للميديا االجتماعية بالتعليم االجتماعي في الفضاء االفتراضي

 .بما أن التحوالت متسارعة والمتغيرات جمة في هذا الصدد بعدعن والجديدة  التكنومعرفية

 

 بيبليوغرافيا

 المراجع  باللغة العربية

 التقييم،   – التطبيق – القضايا – ومهالمف- التعلم اإللكتروني التعليم في جديدة رؤية ، حسين( )حسن زيتون -0

 .1119المملكة العربية السعودية،  –، الرياض 0 للتربية، ط الدارالصوتية

 رؤية التعليم الجامعي، على االجتماعي الطلب لمواجهة مدخل االفتراضية جورج، الجامعة دميان جورجيث -1

 والمأمول. الواقع العربي، الوطن في  بعد من التعليم مؤتمر  "معاصرة تربوية

 .1114سالم )أحمد محمد(،  تكنولوجيا التعليم والتعليم التكنولوجي، القاهرة،  -3

بولبازين )حنان(، االستخدام المنزلي لالنترنت لدى التلميذ الثانوي وتأثيره على التحصيل الدراسي،  مجلة  -4
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 الرياض، المملكة العربية السعودية.
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 .1117دن، عمان، األر
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سويدان )أمل عبد الفتاح(، ومبارز )منال عبد العال(،  التقنية في التعليم مقدمة في أساسيات الطالب والمعلم، دار  -1

 .1117، عمان، األردن، 0الفكر للنشر والتوزيع، ط 

 .  1117رة، ه،  القا3دريس رؤية في تنفيذ التدريس، عالم الكتب، ط ارات التهزيتون )حسن حسين(، م -2
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والتخطيط والبرمجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، وثيقة رسمية منشورة على موقع وزارة 

 . 1102ا في أكتوبر التعليم العالي والبحث العلمي اطلع عليه

، 0العاني  )مزهر شعبان(، و)عبد المجيد( حذيفة مازن، التعليم االلكتروني التفاعلي، مركز الكتاب األكاديدمي، ط  01

1109. 

صهود )محمد(، مفهوم الديداكتيك: قضايا وإشكاالت، مجلة التدريس، كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس،  -02

 . -1109-لمملكة المغربية  السلسلة الجديدة، ا 7العدد 

 .1112 -قنديل )أحمد(، التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، عالم الكتب، القاهرة -11

، المملكة العربية 0الموسى )عبدهللا( والمبارك )أحمد(، التعليم اإللكتروني واألسس والتطبيقات، مكتبة الرشد، ط  -10

 .1119السعودية، الرياض، 
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