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Abstract: 

The aim of this research is to find out the reality of e-learning and its future after the 

Corona Covid-19 pandemic, where the study community represented Al-Quds Open 

University in Yatta, south of Hebron, Palestine. And the study of its expected future and the 

role that e-learning practices contribute to the effectiveness of the educational process 

represents a new study, and given the importance of the topic, this research was written.  

In order to accomplish this research, the descriptive approach was used, and it was applied 

to a random sample of the faculty, administrators, and university students. The sample 

number was (250) individuals. Data were collected through personal interviews of focused 

groups for their suitability for research purposes. The results were extracted through 

qualitative analysis of the answers interview questions. The most important results of the 

research were that e-learning heralds a promising future in the field of higher education 

and scientific research, but it needs requirements that contribute to overcoming difficulties 

and overcoming them, in order to reach progress in providing high quality in university 

education. A new model for the development of e-learning that suits everyone  . Policy 

makers, governments, and web site designers must provide the minimum e-learning 

requirements for students and faculty, and organize projects that contribute to supporting 

the ability of universities to use modern systems. In addition, holding training courses for 

the teaching staff on a regular basis, promoting a culture of quality and educating 

administrators and university staff about the importance of development in the use of 

modern educational systems in order to raise the potential of qualified cadres and achieve 

progress in universities. 

Key Words: E-Learning, Corona Pandemic. 

 
                                                             

 http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.18.37 

1  tamarahaddad32@yahoo.com 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, February 2023 

 

 

659  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

  وإقع إلتعليم 
ون     ومستقبله بعد جائحة كورونا إؤللكتر

 

   تمارإ دمحم زهدي حدإد

فلسطي  ،؟؟،ةإلباحث  

  أمي   رمضان سليمان كعابنة

فلسطي  ،؟؟؟إلباحث،  

 

 إلملخص: 

هدفهذإإلبحثلمعرفةوإقعإلتعليم  
ون  مثلمجتمع91-ومستقبلهبعدجائحةكوروناكوفيدإؤللكتر

ُ
إلدرإسة،حيث

هذإإلبحثمنإلموإضيع وُيعتتر ، فلسطي    
يطاجنوبمدينةإلخليلف   

إلحديثةومازإلجامعةإلقدسإلمفتوحةف 

إلتعليم محورإلعديدمنإلدرإساتلكنإلجمعبي    
ون  إلمتوقعلهوإلدورإلمستقبلبعدجائحةكوروناودرإسةإؤللكتر

سهمبهممارساتإلتعليم
ُ
إلذيت  

ون  ةإلتعليميةُيمثلإؤللكتر فاعليةإلمست   
ألهميةإلموضوعتمف 

ً
درإسةجديدة،ونظرإ

كتابةهذإإلبحث.

 إلهيئة من عشوإئية عينة عىل تطبيقه وتم ،  
إلوصف  إلمنهج ؤستخدإم تم إلبحث هذإ ؤنجاز أجل إلتدريسيةومن

وطلبةإلجامعةوبلغعددإلعينة)وإؤلدإر تمجمعإلبياناتمنخاللإلمقابالت052يي   إلشخصيةلمجموعات(فرد،

 ؤلجاباتأسئلةإلمقابالت.مركزةلمالئمتهاألغرإضإلبحث،وتمإستخرإجإلنتائجمنخاللإلتحليلإلنوع 

 إلتعليم أن إلبحث، نتائج وكانتأهم  
ون  وإلبحثإؤللكتر إلعال  إلتعليم مجال  

ف  وإعد بمستقبل
ّ

هُيبّش
ّ
لكن ، إلعلم 

تقديمجودة  
ف  ّ  
إلصعوباتوتذليلها،للوصولؤلإلرفر تخّط   

سِهمف 
ُ
باتت

ّ
،يحتاجؤلمتطل ّ إلتعليمإلجامع   

عاليةف 

نموذج تسعؤلتصميم إتيجّية إستر ة
ّ
خط صياغة توصياتإلبحث: أهم يناسبجديدلتطوومن ّ  

ون  ؤلكتر يرتعليم

موإقع إلسياساتوإلحكوماتوُمصّمم  ونيةإلشبكةإلجميع،ويجبعىلوإضع  باتإؤللكتر
ّ
منمتطل إألدن 

ّ
إلحد توفت 

إلتعليم  
ون  إلجامعاتعىلإستخدإمإألنظمةللطالبوإلهيئةإلتدريسية،وتنظيمإؤللكتر دعمقدرة  

سِهمف 
ُ
مشاري    عت

فةؤلذلك،عقددورإتإلحديثة.باؤلضا تدريبّيةللهيئةإلتدريسيةبشكلدورّي،وتعزيزثقافةإلجودةوتوعيةإؤلدإريي  

إلجامعاتحولأهّمّية  
ف 
ّ
لة،وموظ

َّ
إستخدإمإألنظمةإلتعليمّيةإلحديثةمنأجلرفعؤمكاناتإلكوإدرإلمؤه  

إلتطّورف 

  
مف 

ّ
.إلجامعاتوتحقيقإلتقد

إلتعليمتاحية: إلكلمات إلمف  
ون   .،جائحةكوروناإؤللكتر
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 إؤلطار إلعام

 إلفصل إألول

 .إلمقدمة: 1-1

وري رأسإلمالإلبّشيإلذيهوغايةإلتنميةوكذلكهوإلّشطإلض   
ُيعدإلتعليموسيلةإؤلستثمارإألساسيةف 


ً
إ كبت 

ً
تحديا إلمستدإمة إلتنمية عد

ُ
حيثت إستدإمتها، بشكللضمانتحقيق إلنامية وإلدول عام بشكل إلدول ُيوإجه

  
إلعدإلةأنتتمكنإلدولمنتحقيقإلتنميةلشعوب  هادونإلتضحيةبفرصإألجيالإلمستقبليةف   

خاص،حيثتقتر 

سسإلستمرإرإلتفوقوإلتقدمللدول.
ُ
،لذإفالتعليمؤحدىإأل

ً
تحقيقإلتنميةأيضا

إلمتس وإلتكنولوجر  بموإكبةهذإإلتطورومعإلتقدمإلعلم 
ً
همنإلقطاعاتإلخدميةمطالبا ارعأصبحإلتعليمكغت 

ستخدإمإألمثلللموإردإلماديةنحوُيحققإلمزيدمنإلكفاءةوإإلإلشي    عوإؤلستفادةمنهلخدمةإلعمليةإلتعليميةعىل

وس"ك فت  تفّد  وبعد ،
ً
نطاقا وأوسع أكتر بشكل إلمستدإمة إلتنمية لدعم ؤلوإلبّشية بحاجة إلتعليم أصبح ورونا"

 إلتعليم فكان إلصحية إألزمة مع لتتالءم جديدة آليات  
ون  إؤللكتر أجل من إلوحيد إلعمليةإإلبديل ستمرإر

(0295إلتعليمية.)حامد،

إلدول ؤليها لجأت  
إلتر إلرئيسية إألساليب ضمن وإلعمل، إلتعليم مثل ُبعد، عن إألنشطة أصبحتممارسة

وس"كورونا"،فقدأتاحإلتقلموإجهةتدإ مجالإإلعياتإنتشارفت   
ف  إلكبت  تصاإلتؤمكانيةؤدإرةدورةدمإلتكنولوجر 

إلوقتذ  
ف  وإلسماح إلمساحة، من ضيق حت    

ف  وإلمعلمي   إلطالب لوجود إلحاجة دون كاملة باتخاذتعليمية إته

إزيةلمنعؤنتشإؤلجرإءإتإلصحيةوإإل إؤلحتر إمبالتدإبت   
وس.)رضوإن،لتر (0290ارإلفت 

 إلتعليم ؤلتفعيل إؤلطارسعتإلدول هذإ  
وف   

ون  جائحةإؤللكتر خالل إلتعليمية ؤستمرإرإلعملية أجل من

يستخ نظامتعليم  رتقاءبجودةإلتعليموكفاءةمخرجاتهعىلدمأدوإتإلتكنولوجياإلحديثةلالكورونامنخاللتوفت 

نحومستدإم.

إُيعدإلتعليم وقدأصبحهذإ للتعليملكافةمستوياته، لنوعمنعنُبعدأحدأهمإلمفاهيموإلتقنياتإلحديثة

لال
ً
مهما

ً
)إلسالم،إلتعليمُركنا  

(،وإلتعليم0292قتصادإلمعرف   
ون  تدريسإلمناهجوتخزينهاعىلأقرإصإؤللكتر  

إليعت 

ح ُبعدهوإلنمطإلتفاعىل  ولكنجوهرإلتعليمعن وبعضهم،مدمجة، إلطلبة بي   مناقشاتمتبادلة وجود  
يثيعت 

. وإلتفاعلمعإلمحاض 

 إلتعليم ويدور  
ون  وإلمتعلم،إؤللكتر إلمعلم بي   وإلتوإصل إلتكنولوجيا، إستخدإم رئيسية: محاور أرب  ع حول

إلمعلوماتوإلتدريب،وإستهدإفجودةإلتعليم)إلزبيدي،وآخرون، (.0292وتضمي  

جميعمفاصلإلحياةوأمامجائحةكو  
عالمتتسارعفيهإألحدإثوتتغلغلفيهإلتكنولوجياف   

روناومابعدهاوف 

من إلحاصلة وإلمعلوماتية إلوقوفموقفإلمتفرجعىلإلتطورإتإلتكنولوجية إلمؤسساتإلتعليمية بإمكان يعد لم

إؤلمكانياتإلهائل ةلتكنولوجياإلمعلوماتوكيفيةتوظيفهامنحولها،حيثبدأإلمعلموإلطالببجميعمستوياتهيع 

إتإألزمات. فتر  
 أجلتحديثإلعمليةإلتعليميةوبالتحديدف 
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ووإعيةلما
ً
وسطبيئةديمغرإفيةمثقفةجدإ  

تعيشف  وإلمؤسساتإلتعليميةليستبمنأىعنذلكإلتطورفه 

ومايمكنأنيجلبهمن نتللقطاعإلتعليم  نت،حيثتمنحشبكةيمكنهأنيقدمهإؤلنتر شبكةإؤلنتر إلتعليمعتر  
رفر

ؤذإماقورنتبتكاليفإلتعليمإلتقليدي،ومن
ً
بويةمنصةؤعالميةمتطورةورخيصةإلكلفةنسبيا نتللمؤسساتإلتر إؤلنتر

بث أجل من وإلفيديوإلرقم  إلرقم  إلصوت مجال  
ف  إلحديثة إلتقنيات إلتعليمية إلمؤسسات توظف أن إلممكن

مبسهولة.)عبود،نش
ُ
إلطالبمنإلتعل نتوتمكي   إؤلنتر  (0292اطاتهاعتر

ومتطلباتإلمرحلةإلرإهنةوبالتحديدمابعدجائحةكوروناتتطلبمنإلمؤسساتإلتعليميةأنتتخطعملها

إلتقليديؤل  
ون  إؤللكتر يتطلبمتطلباتفنيةوإدإرية وهذإ نطاقإلتعليمؤلمجالأوسع،  

جتماعيةإقتصاديةوإوف 

(.0292)إسامة،

 إلتعليم وإقع إلبحثعىلدرإسة ُيركزهذإ  
ون  إؤللكتر  

إلتر إلمتطلبات وأهم كورونا جائحة بعد ما ومستقبله

وإجهه،ويأملإلباحثان
ُ
ت  
ألهميةأمنهللاعزوجليحتاجهاإلتعليمعنُبعدوإلمعيقاتإلتر

ً
بحثهما،نظرإ  

نُيوفقهماف 

  
نحوإلتطورإلتوصياتإلتر

ً
دما

ُ
ق أوضاعهاوإلسع 

إلمؤسساتإلتعليميةلتحسي    
ستخرجمنإلبحثوؤلفادةموظف 

. وإلتحض 



 .إلمشكلة: 1-2

كورونا، جائحة قبل " "إلوجاه  إلتقليدي إلتعليم عتر إلتعليمية خدماتها قدم
ُ
ت إلتعليمية إلمؤسسات معظم

إل يُعد لم كورونا جائحة أمام إلتقليدي وإلتعليم فرضإلحجرإلصح  بعد إلتعليمية ؤلستمرإرإلعملية إلوحيد سبيل

وسكورونا. فت  لتفّد 
ً
منعا  إلمتوإصلعىلإلموإطني  

 ؤل إلتقليدي إلتعليم من إلتحول أن كما  
ون  إلحديثةإؤللكتر إألنظمة تطبيق أجل من ُمتطلبات ؤل بحاجة

يساعد هاعىلإلنهوضوإلتطورإلالئقوإلذييوإزيإلعضإلحديثلتطبيقهابشكلفعالوتفعيلإآللياتإلجديدةحتر

وإلمتطلباتإلرإهنة،وبالرغممنإلمزإياإؤليجابيةللتعليم  
ون  إؤللكتر  

ؤإلأنهناكتحدياتتوإجهإلتعليموبالتحديدف 

:  
إلتساؤلإلرئيسإآلنر   وإقع إلتعليم ما إلدولإلنامية،إألمرإلذيُيثت 

ون  -ومستقبله بعد جائحة كورونا كوفيد إؤللكتر

ظلهذإإلتساؤلإلرئيسيمكنصياغةإلتساؤإلتإلفرعيةإلتالية:؟19  
وف 

  هل إلتعليم  
ون   إلبديل إألنسب خالل جائحة كورونا؟ إؤللكتر

 تطوير إلمناهج إلتعليمية من خالل إألنظمة إلتعليمية إلحديثة؟  
 
  إلجامعة ف

 
 هل ساهمت ؤدإرة إألزمات ف

   توإجه إلتعليم ما ه  
   إلمعيقات إلير

ون   ؟إؤللكتر

 

 .أهدإف إلبحث: 1-3

  وإقع إلتعليم إلتعرف ؤىل  
ون  .19-ومستقبله بعد جائحة كورونا كوفيد إؤللكتر

  إلتعرف ؤىل معرفة ؤن كان إلتعليم  
ون   إلبديل إألنسب خالل جائحة كورونا.  إؤللكتر

   
 
  إلجامعة ف

 
 تطوير إلمناهج إلتعليمية من خالل إألنظمة إلتعليمية إلحديثة. إلتعرف ؤىل مساهمة ؤدإرة إألزمات ف

  توإجه إلتعليم  
  إلتعرف ؤىل إلمعيقات إلير

ون   .إؤللكتر
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  .إلتوصل ؤىل مجموعة من إلتوصيات بهذإ إلخصوص لتقديمها لذوي إلعالقة 

 

 .أهمية إلبحث: 1-4

إلتعرفؤل. إلناحية إلعلمية: 1 إلتعليم وإقع  
ون  كوفيدإؤللكتر كورونا بعدجائحة حيثينبع91-ومستقبله أهمية،

وإلطالبوذوي  هم،كماإعتبارهمحوراإلبحثمنحيويةإلموضوعب بيةوإلتعليموإلجامعاتوإلموظفي  
هتماممديريإلتر

في أوإلدول  أوإؤلقليم  بحاجةؤلإلتخطيطإلمسبقلألزماتسوإءعىلإلمستوىإلمحىل  ايتعلقمأنعضناإلحال 

بالتعليم  
ون  نطالقنحوإلتنميةإلتعليميةإلمستدإمة.لالإؤللكتر

تحديد. إلناحية إلعملية: 2  
إلبحثف  وإقعإلتعليمُيسهمهذإ  

ون  ،91-ومستقبلهبعدجائحةكوروناكوفيدإؤللكتر

سي  
سيتوصلؤليهاهذإإلبحث،باؤلضافةؤلإلتوصياتإلتر  

ُيمكنأنوذلكمنخاللإلنتائجإلتر  
،وإلتر قدمهاإلباحثي  

ةإلتعليمية. تحولدونإستمرإرإلمست   
تستفيدمنهاإلمؤسساتإلتعليمية،منأجلتذليلجميعإلصعابوإلعقباتإلتر

 

 .حدود إلبحث: 1-5

  
وإقعإلتعليمإلحدودإلموضوعية:تمثلتف   

ون  .91-ومستقبلهبعدجائحةكوروناكوفيدإؤللكتر

وطلبةإلجامعةوبلغعددإلعينة)إلبّشية:تتمثلعىلإلحدود (فرد.052عينةعشوإئيةمنإلهيئةإلتدريسيةوإؤلدإريي  

. فلسطي    
تشغلهاجامعةإلقدسإلمفتوحةفرعيطاجنوبمدينةإلخليلف   

إألماكنإلتر  
إلحدودإلمكانية:تتمثلف 

ةإلزمنيةلتطبيقإلب لعامإلحدودإلزمنية:تتمثلبالفتر  
.0200حثإلميدإن 



 .منهجية إلبحث: 1-6

  إلبحث6/1
 
 :منهج إلبحث إلعلم  إلمستخدم ف

إلبياناتوإجرإء جمع  
إلبحثإلذييقتر  طبيعة لمالئمته

ً
نظرإ  

إلوصف  إلمنهج إلبحثباتباع هذإ  
ف  إلباحثان قام

إلتحليللهاإلستخرإجإلنتائجإلمطلوبة.

 مجتمع إلبحث:  6/2

وطلبةجامعةإلقدسإلفتوحةفرعيطا.تكونمجتمعإلبحثمنجميع  إلهيئةإلتدريسيةوإؤلدإريي  

 عينة إلبحث:  6/3

.052من)تكونتعينةإلبحث
ً
(فردإ

 أدإة إلبحث:  6/4

وإقعإلتعليمإلمقابلةإلشخصيةكأدإةلجمعإلبياناتمنعينةإلبحث،للتعرفعىلتمإستخدإم  
ون  بلهومستقإؤللكتر

أسئلةإلبحث.91-بعدجائحةكوروناكوفيد  
،ولإلجابةعنبافر
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 .مصطلحات إلبحث: 1-7

  إلتعليم 
ون  أو: إؤللكتر

ً
يقومعىلمنهجللتعليموإلتعلم،يمثلكال  

مننموذجتطبيفر
ً
ونيةستخدإمإلوسائطإجزءإ إؤللكتر

طرقجديدةللفهموإلتعلم  
إألفرإدمنإلحصولعىلإلتدريبوإلتوإصلوإلتفاعلمنأجلتسهيلتبت  كأدوإتلتمكي  

(.0292)إلزبيديوآخرون،

هوإلتعليمإلذييستخدمإألنظمة
ً
ونيةوُيعرفؤجرإئيا إلعمليةإلتعليميةبشكلإؤللكتر إلحديثةمنأجلتسيت 

تقديمإلخدمةإلتعليميةللطالببجهدوتكلفةأقل.  
سلسُيساهمف 

 

وس كوفيد  :19-فت 
ً
قدتسببإلمرضللحيوإنوإؤلنسان،ومنإلمعروفأنعددإ  

وساتإلتر ةمنإلفت  فصيلةكبت  ه 

وساتكوروناتسببلدىإلبّشحاإلتعدوىإل دإلشائعةؤلمنفت  إوححدتهامننزإلتإلتر
تتر  

إلتر جهازإلتنفد 

إلوخيمة"إلسارس"ويسبب إألمرإضإألشدوخامةمثلمتالزمةإلّشقإألوسطإلتنفسيةوإلمتالزمةإلتنفسيةإلحادة

وسكوفيد مرضفت 
ً
وسكوفيدكوروناوإلمكتشفمؤخرإ (.medicine, 1995)91-فت 



محؤدإرة إألزمات:  إألزمة،ه  موإجهة  
ف  إلمناسب إلمناخ وتهيئة إتجاهاتها لرسم مستمرة نظامية وجهود اوإلت

ءمنها إلجيدوإلد  وإبي   ؤدإرةإلمنظماتأنيمت    
ف  عىلإلمقيمي    

ةوإلمتنوعة،وينبع  باؤلمدإدإتإؤلدإريةإلعلميةإلكثت 

وإلف إلمهارإت من خليط إألزمات وإدإرة وإلسلبيات، وإلتأهيلإؤليجابيات وإلتدريب وإلكلفة وإلمهارإت، ة وإلختر هم

(Armstrong,2018وإلتوعية.)


ً
ؤإلعمليةإلتعامليفرضعىلإلناسضغوطاتعدةعىلنحويكفلإلتخطيطلعددمنوتُعرفؤجرإئيا :ماه 

عمليةصنعإ  
ف  ؤلؤرشادإلمسؤولي   باؤلضافة إبطةوتوجيههاوإلتحكمفيها،

لقرإرللوصولؤلقرإرإتإلعملياتإلمتر

ةتوإجههاإلمنظمة. إلوقتنفسه،لتسويةمشكالتخطت   
رسيعة،ومتأنيةف 

 

.هيكلية إلبحث: 1-8

:  
إلبحث،عىلإلنحوإآلنر  

 تتضمنماسيتمتناولهف 

إلفصل إألول: يشتمل عىل إلمقدمة، ومشكلة إلبحث، أسئلة إلبحث، وأهمية إلبحث، أهدإف إلبحث، منهجية 

 إلبحث، حدود إلبحث، ومصطلحات إلبحث. 

: يشتمل عىل إؤلطار إلنظري ويتضمن مفهوم إلتعليم   
  إلفصل إلثان 

ون    ، وأهمية إلتعليم إؤللكتر
ون  خالل  إؤللكتر

  جائحة كورونا، آليات إلتعليم 
ون    ، مزإيا إلتعليم إؤللكتر

ون    ، تحديات إلتعليم إؤللكتر
ون  ومتطلبات إلتعليم  إؤللكتر

  
ون    ، إلتعليم إؤللكتر

ون   وجائحة كورونا، وإلدرإسات إلسابقة وخالصة إلفصل.  إؤللكتر

  تتوإجد فيها. 
، ويشتمل عىل عنارص إلمقابلة إلشخصية وإألسئلة إلير  

 إلفصل إلثالث: يشتمل عىل إؤلطار إلميدإن 
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م إلتوصيات وأهم : مناقشة إلنتائج وإلتوصيات: ويشتمل عىل مناقشة نتائج ؤجابات إإلسئلة وعىل أهرإبعإلفصل إل

حة.  إلبحوث إلمستقبلية إلمقتر
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 إؤلطار إلنظري

  
 إلفصل إلثان 

 . مقدمة: 2-1

ظهرتبدإياتإلتعليم  
ون  إستعانتبأجهزةإؤللكتر  

بعضإلجامعاتإلغربية،إلتر  
ستينياتإلقرنإلعّشينف   

ف 

بعضإلجامعات قيام وإلثمانينيات إلسبعينيات أعقبذلكخالل إلتعليمية، إلعملية  
ف   
وإلمرن   

إلصونر إلتسجيل

صبحإلنفاذ،وبنهايةإلثمانينياتأComputer-based learningبتقديممقررإتدرإسيةعنُبْعدمنخالل  
ون  إؤللكتر

، إلجامعاتإلغربية.)ياسي    
ف 
ً
شائعا

ً
أمرإ (0292ؤلإلمحتوىإلدرإخ 

 للتعليم ى إلكتر إإلنطالقة أما  
ون  إلعالميةإؤللكتر إلعنكبوتية إلشبكة تطوير مع إلتسعينيات حقبة  

ف  فكانت

world wide webإلمنازلوإلّشك  
نتف  إنتشاررسي    علإلنتر من تبعها مورإيوما وقيام اتوإلمؤسساتإلتعليمية،

 ج Murray Goldbergجولدبت  برإمج حزمة شبكةWebCETبتطوير عتر درإسية مقررإت طرح من تمكن  
إلتر

إلمتالحقوظهور إلتكنولوجر  ومعإستمرإرإلتقدم نت، إلتعلمWebcamsإؤلنتر إتسع  
ون  مجاإلتتعليميةإؤللكتر  

ف 

 إلمؤسساتوإلهيئات،وحمالتإلتوعيةإلموجهة.)خليل،عديدةمنهاإلتعليمإلمدرخ   
،وإلتدريبف  (0292وإلجامع 

وُيعدإلتعليم  
ون  ،خاصةأنإلمؤسساتتحقق0..5إآلنصناعةعالميةيبلغحجمهاإؤللكتر ملياردوإلرأمريك 

 يبلغ
ً
ماليا

ً
52وفرإ إلوقتبنسبة  

ف 
ً
ووفرإ 2.٪، إلتعليم إستخدإمها حال إؤللك٪  

ون  إلتدريبية.)عبود،تر برإمجها  
ف 

(0292

سيتناولهذإإلفصلمفهومإلتعليم  
ون  وإلمتطلباتوإلمعيقاتإلإؤللكتر  

توإجهه،وآلياتإلتعليمتر  
ون  إؤللكتر

وجزأهمماتناولهذإإلفصل.
ُ
إلفصلؤلخالصةت ومزإياه،وسينته 



  .مفهوم إلتعليم 2-2
ون   :إؤللكتر

للتعليم معأنهإليوجدتعريفمتفقعليه  
ون  ؤإلأنإؤللكتر له، بسببإلتطورإلشي    عوإلتطبيقاتإلمتعددة

 وتضمي   إلمعلموإلمتعلم، وإلتوإصلبي   إلتكنولوجيا، إستخدإم : معظمتعريفاتهتدورحولأربعةمحاوررئيسيةه 

 ذلك وعىل إلتعليم. جودة وإستهدإف وإلتدريب، للتعلمإلمعلومات إلتال  إلتعريف  
ف  إألربعة إلمحاور جمع يمكن

  
ون  إلوسائطإؤللكتر إستخدإم عىل يقوم  

تطبيفر نموذج من
ً
جزءإ أو

ً
كال يمثل وإلتعلم، للتعليم )منهج هو وإلذي ،

ونية طرقجديدةإؤللكتر  
إألفرإدمنإلحصولعىلإلتدريبوإلتوإصلوإلتفاعلمنأجلتسهيلتبت  كأدوإتلتمكي  

(.0292للفهموإلتعلم()إلزبيديوآخرون،



  .أهمية إلتعليم 2-3
ون   :إؤللكتر

 إلتعليم يعمل  
ون  بهإؤللكتر يقوم أن بالدورإلذييمكن مقارنة إلمستدإمة إلتنمية لتحقيق

ً
دعما عىلتقديم

إلتعلم كزتكلفةتدشي  
إلتعليمإلتقليدي،فعىلإلجانبإإلقتصاديتتر  

ون  إلبنيةإؤللكتر  
إلتكاليفإلثابتةوإلمتمثلةف   

ف 

مقارنةبالتعليمإلتقليدي،وبذلك
ً
ةزهيدةجدإ إمجوإلمقررإت،بينماتعدإلتكلفةإلمتغت  إلتحتية،وإألجهزة،وتصميمإلتر
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ُيحققإلتعلم  
ون  وإلتكاليفإؤلدإرية،وكإؤللكتر وإلمتعلمي   ذإكلفةإألبنيةوفورإتتتعلقبتكاليفنفقاتإنتقالإلمعلمي  

إضيةإلتفاعليةللتعلم.) (0291،أحمدوإلفصولوإلمعاملوإلموإردإلخاصةوإستبدإلهابالبيئةإإلفتر

إلتعلم وفيمايتعلقبتأثت   
ون  للتنميةإلمستدإمة؛فإنهيساعدعىلنفاذإلتعليمؤلإؤللكتر عىلإلمحورإإلجتماع 

إلنائيةمنها،كماأنه إلمرأةوذويإإلحتياجاتإلخاصةمنفرصإلتعليم.كافةإلمناطقحتر يساعدعىلتمكي  

وُيعدإلتعلم  
ون  أجرتهاإؤللكتر  

للبيئة،حيثأثبتتإلدرإساتإلتر
ً
Britain's Open Universityكذلكصديقا

تستخدمهانظمإلتعليمإلتقليدية،ؤضافةؤلإنخفاضحجمإنبعاث12أنهيستهلك  
أكسيد٪أقلمنإلطاقةإلتر  

اتثان 

٪لكلطالبمنخاللترشيدإستخدإموسائلإإلنتقالوإلسفرومتطلباتإلبناءوإلتشغيللألبنية25إلكربونبنسبة

إستخدإمإألورإقوإلمطبوعات،ويحدإلتعلم إلتعليميةوتقني    
ون  إؤللكتر  

منجهةأخرىمنتبعاتإنتشارإلعدوىف 

للتخطيط،إلفصولإلدرإسيةإلمكدسةوقتإألز (0200ماتوإألوبئة.)معهدإلعرنر 

  .آليات إلتعليم 2-4
ون  إت إلمهنية، إؤللكتر  ( :2117)مركز إلختر

 تقنيةإلفيديوكونفرس.

 إلاليفمبارّس. إتإلمبارّسةعتر إلمحاض 

 . إتووضعهاعىلموقعمعي   إلمحاض  تسجيلإألساتذةوإلمتخصصي  

 زوم.إستخدإمإلتطبيقاتإلحديثةمثلتطبيق 



  . مزإيا إلتعليم 2-5
ون   :إؤللكتر

1-  : للموظفسهولة إلوصول للمحتوى إلتعليم  يمكن حيث لألغلبية، مناسبة نتهوطريقة إؤلنتر عتر فالتعلم ي  

لأيض-وإلطالب بلورباتإلمت  
ً
إلوقت-ا  

وذلكف  يرغبونفيها،  
إلمجاإلتإلتر  

إتف  إلحصولعىلدورإتومحاض 

بمرونةإلوقت،عىلعكسإلفصولإلتقليدية.فمنخاللإلتعليمعنبعدُيمكنإلذييناسبهم.فالت عليمعنُبعديتمت  

عطالت  
نتف  إتعىلإؤلنتر منخاللحضورإلمحاض  إلحصولعىلإلدورإتوإلدرجاتإلعلمية للعديدمنإألفرإد

إلمساءبعدإنتهاءأوقاتإلعمل.)حامد،  
(.0295نهايةإألسبوعأوف 

عىلإلطالبإإليعملإلتعليمعنُبعدعىلكشحاجزإلحدود،كما نتقالمندولةؤلدولةحيثلميعديتعي  

نت هوتوفرؤنتر ؤليه يحتاجون وأصبحكلما معينة، تعليمية دورة  
ف  أوإلمشاركة علمية أخرىللحصولعىلدرجة

بشعةعالية.

إتوذلكمنخاللؤمكانيةدعم عملية إإلستيعاب:  -2 إلمحاض  وقيامإلطالببمشاهدة تسجيلإلفصولإلدرإسية،

تبدأ حيث إلتقليدية، إلدرإسية إلفصول  
يتوإفرف  إل ما وهذإ كامل، بشكل إلمعلومات يستوعب حتر مرة من أكتر

،وإذإلميتمكنإلطالبمنحضورهافليستهناكؤمكانيةبالتأكيدلتكرإرهامرة وقتمعي    
ف  ةوتنته  أخرى،إلمحاض 

أيوقت،ممايساعد  
أيمكانوف   

ف  منإلوصولؤلإلمحتوىإلتعليم  نإلمتعلمي  
ّ
بعكسإلتعليمعنُبعدإلذيُيمك

وإؤلعدإدلالختبارإتإلدرإسية.)إلسالم، إتإلتحضت 
خاللفتر (0292إلطالببشكلأكتر
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إلقائمعىلإلتفاعل،وكذل منكماأنإلطالبيفضلونإلمحتوىإلتعليم 
ً
كيفضلونمشاهدةمقطعفيديوبدًل

جاذبيةمن بشكلأكتر يستخدمهاإلتعليمعنُبعدتقدمإلمحتوىإلتعليم   
فاألدوإتإلتر ؤذن، قرإءةصفحاتكتاب.

إلطالبإلمعلوماتوتطبيقهابشكلأفضل.  
إلتعليمإلتقليدي،مماُيسّهلتلفر

ة،وهومايرجع:ساهمإلتعليمتوفت  إلوقت وإنخفاض إلتكلفة -3 خفضإلوقتإلالزمللتعلمبنسبكبت   
عنُبعدف 

تخفيضإلتكاليفإلمالية  
ل،كماأنهُيساهمف  وإلعودةمنهؤلإلمت   ؤلؤلغاءإلوقتإلالزملعمليةإإلنتقالللمقرإلتعليم 

أوؤلمدينةأخرىدإخلبسببعدموجودتكلفةلالنتقال،وعدمتكبدنفقاتإؤلقامةوإإلنتقالمندولةؤلأ خرى،

 (0292إلدولةنفسها.)إلصبح 

عدمعوإئد بيئية ؤيجابية:  -4 خالل من إلبيئة يحم  فإنه للتعلم، ورقية غت  هووسيلة ُبعد عن إلتعليم ألن نظًرإ

أن
َ
عنأنهُوِجد

ً
بأشكالإلتعليمإلتقليدي.فضًل

ً
منإألورإقمقارنة برإمجإلتعليمعنُبعدإستخدإموإستهالكعددكبت 

إلمؤسسات أو إلجامعات  
ف  إلتوإجد عىل إلقائمة إلتقليدية إلتعليمية بالدورإت مقارنة أقل بنسبة طاقة تستهلك

، فإنإلتعليمعنُبعدهووسيلةصديقةللبيئةمقارنةبأنماطإلتعليمإلتقليدي.)إلزعتر  (0292إلتعليمية،وبالتال 

  إؤل. تحديات إلتعليم 2-6
ون   :لكتر

عىلإلرغممنؤيجابياتنظامإلتعليمعنُبعد؛ؤإلأنهناكتحدياتتوإجههذإإلنظام،بعضهايتعلقبتفضيل

نت،وهذه بعضإألشخاصأنتكونتجربةإلتعلموجًهالوجهوليسمنخاللإلفيديوهاتأوإلبثإلمبارّسعىلإؤلنتر

عالقةبمدىكفاءةهذإإلنظام.تفضيالتشخصيةتختلفمنشخصآلخر،وليستلها

بعضدولإلعالم،خاصةإلدول  
توإجهإنتشارهذإإلنظامف   

منجانبآخر،إلتزإلهناكبعضإلتحدياتإلتر

،باؤلضافةؤلزيادةأعدإدإألمية  
إذ  ونيةإلنامية،مثل:عدموجودبنيةتكنولوجيةألزمةلدعمنظمإلتعلمإإلفتر ،إؤللكتر

إليزإللديهاحيثيحتاج
ً
أنهناكدوًل حي    

نت،ف  إلتعليمعنُبعدؤلوجودمعرفةأساسيةبالحوإسيبإآلليةوإؤلنتر

نتبشكلكاٍف.)إلزبيديوآخرون، قادرينعىلإستخدإمإلحوإسيبإآلليةأوإؤلنتر غت  منإلموإطني   (0292عددكبت 

  . متطلبات إلتعليم 2-7
ون  ،  إؤللكتر  (:2117)ياسي  

توفرإؤلرإدةإلسياسيةؤلنجاحإلتعليم .9  
ون  .إؤللكتر

إلمناسبةوإلتّشيعاتإألنظمةوجود .0 إلتعليم لتنظيم  
ون  إؤللكتر  

وإلتر  
عىلوإلقدرةبالمرونةتتمتعأنعليهاينبع 

إلتعليممتطلباتمعتتماّخبحيثوإلتّشيعاتإألنظمةتطوير  
ون  .إؤللكتر

ويجب .2 سلس، بشكل نت إؤلنتر تقنياتخدماتعىلإلطلبزيادةمعتتناسبمناسبةتحتيةبنيةتوفرإنتشار

إلخدمة.جودةحسابعىلذلكيكونأنبدونتصاإلتوإإلإلمعلومات

إلتعليمتطبيقاتتحتاجبحيثإلبّشية،وإلطاقاتإلقدرإتبناء .2  
ون  إلمهارةمنقدرعىلمعلمي  توفرؤلإؤللكتر

 بإقتدإر.إلجديدةاتإلتقنيمعإلتعاملعىلوإلقدرة

للمؤسساتإلتعليمية. .5  
 مساعدةإلقطاعإلخاصوإلعامومؤسساتإلمجتمعإلمدن 

إلمبالغإلماليةإلالزمةلدعمإلتعليم .. توفت   
ون   منحيثتصميمبرإمجمناسبةلموإصلةإلتعليم.إؤللكتر
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  . إلتعليم 2-8
ون   وجائحة كورونا:  إؤللكتر

 إلتعليم  
ون  تعطيلإؤللكتر وعدم وس"كورونا"، إنتشارفت  لموإجهة إلدول لجأتؤليها  

إلتر إلحلول أحد ُيعد

بعضإلدولإلناميةبسبب  
إلوقتنفسه؛ؤإلأنهناكتحدياتتوإجههذهإلعمليةف   

إلعمليةإلتعليميةبشكلكاملف 

ونيةعدمتوفرإلبنيةإلتكنولوجيةإلالزمةوإنتشارإألمية للتعليم،لكنبإؤللكتر
ً
الشكلإلعامكانهناكدورإ  

ون  إؤللكتر  
ف 

خاللجائحةكورونا. حدثتأثناءفرضإلحجرإلصح   
سدإلفجوةإلتعليميةإلتر

 يتفوقإلتعليم أن يتوقع كما  
ون  إإلقتصاديةإؤللكتر بأبعادها إلمستدإمة إلتنمية دعم  

عىلإلتعليمإلتقليديف 

أنإلتعليمإلتقليدييوإجهعدةوإإلجتماعيةوإلبيئيةعىلإلنحوإ
ً
لذيإلينتقصمنفرصإألجيالإلقادمة،خصوصا

إلمتوإزنللسكان، غت   
تحدياتمنها:عدمتوفرمصادرإلتمويلبشكلمتوإزنومستدإم،وطبيعةإلتوزي    عإلديموغرإف 

اتجعنثقافةبعضإلمجتمعاتأووصعوبةإلتكيفوموإكبةإلثورةإلتكنولوجيةوإلمعلوماتية،وإلتشبمنإلتعليمإلن

هذه حدة تتضخم وبالطبع إلتعليمية. للعملية
ً
تماما إلمؤهل توفرإلكادرإلبّشي وعدم بسببإلظروفإإلقتصادية،

إلدولبشكل هذه  
إلمستدإمةف  إألمرإلذييحولدونتحقيقإلتنمية إلدخل؛ إلدولإلناميةمنخفضة  

إلتحدياتف 

(0291،أحمد)خاص.


ً
إلتعلمونظرإ لماسبقيتوقعأنيحط   

ون  منإؤلقبالوعىلؤيالءمزيدمنإلجهودلتطويركفاءةإؤللكتر بقدرأكتر

يقومعليهاإلتعلم  
إلعمليةإلتعليمية،حيثؤنإآلليةإلتكنولوجيةإلحديثةإلتر  

ون  مالءمةلروحإلعضإؤللكتر إألكتر ه 

.كماأنسهولةإلتوإصلتعملعىلإلذييتجاوبمعهإلشباببشكلملحوظ،وهو
ً
مايتوقعأنيجعلهمأفضلتحصيال

إلذييولدويظهرإلطاقاتإؤلبدإعية،وتمكنإلمعلم  
عىلإلمشاركةوإلتفاعلمنخاللإلعصفإلذهت  إلمتعلمي   تحفت  

ؤضافةؤلكونإلتعلم ، للمتعلمي   إلتطورإلدرإخ  كذلكمنمقارنةومتابعة  
ون  إلمجاللتنوي    عمنهجيةيتيحإؤللكتر

،حيثيتمكنإلمتعلمونمنخاللإلمقررإت ونيةإلتعليموطرقإؤليضاححسبنوعيةوخصائصإلمتعلمي   منإؤللكتر

. منمستوياتإلتحصيلإلدرإخ 
ً
،ممايرفعؤجماال إلنفاذإلمستمرللمحتوىإلدرإخ 



يمكنإلقولؤنإلتعليمخالصة إلفصل،  
ون  منإلدولقدمتتجاربناجحةخاللجائحةإؤللكتر وإلكثت 

ً
يبدووإعدإ

تنجحآليةإلتعليم وهذإإألمريحتاجؤلمتطلباتحتر إتإلحجرإلصح  كورونا،حيثكانإلبديلإألنسبخاللفتر

  
ون  وإلإؤللكتر إلتعليمإلمدرخ   

تقديمجودةعاليةف   
ف   
إلصعوباتوتذليلهاللوصولؤلإلرفر .وتخط  جامع 

 . إلدرإسات إلسابقة إلعربية وإألجنبية: 2-9

عض( 2118درإسة )مرزوق،   
ف  إلتعليمية إلعملية "ؤدإرة ونيةإؤلدإرةجاءتبعنوإن حيثهدفتإلدرإسةإؤللكتر ،"

 ونيةإؤلدإرةإلتعرفؤل ببعضإلمصطلحاتكإؤللكتر وعالقتها مفهومها بدرإسة إلنظرية إلناحية إلتقليديةاؤلدإرةمن

ونيةوإألعمالإلتعليمية ونيةوإلعمليةإؤللكتر ؤلتوضيحعالقةإؤللكتر
ً
ونيةإؤلدإرة،وهدفتأيضا بإدإرةإلتعليممنإؤللكتر

وريةلنجاحتطبيق ونيةإؤلدإرةخاللتقديمأبرزإلمتطلباتإلض  تبةعليها،إؤللكتر إلتعليم،وأهممعوقاتهاوإآلثارإلمتر  
ف 

وإلمقارن.وإستخدمإ  
وإلتاريح   

 لباحثإلمنهجإلوصف 

صتإلدرإسةؤلأنإلتحوللنظام
ُ
ونيةإلتعليميةإؤلدإرةخل يتطلبأنيكونإلموظفونجميعهمذوعقولإؤللكتر

ونيةإلتعليميةإؤلدإرةؤدإريةجديدةتتقبلهذإإلتحول،ذلكأن ربماتقللإؤللكتر إلموظفي    
عدإدهم،لكنسوفألنتلع 
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تعيينهتؤ ورّسط ؤختياره عملية  
وف  للموظف  

وإلفت  إؤلدإري إلمفهوم  
ف  وجوهرية جذرية إت تغت  ؤحدإث ؤل دي

  
ونيةإلتعليميةإؤلدإرةوصالحيةللعملف  إلعملإؤللكتر  

ويجبأنيكونلديهإلمقدرةوإلحماسوليسمجردإلرغبةف 

ونيةإلتعليميةإلتعليميةإلتقليديةإلإؤلدإرةعىلؤنجاحإؤلنتقالمن .إؤللكتر



ونيةإؤلدإرةجاءتإلدرإسةبعنوإن"( 2118درإسة )إلمرإد، جامعةإؤلمامإؤللكتر  
تبسيطؤجرإءإتإلعملف   

ودورهاف 

ونيةإؤلدإرةدمحمبنسعودإإلسالمية"،وهدفتإلدرإسةؤلإلتعرفؤلدور جامعةإؤللكتر  
تبسيطؤجرإءإتإلعملف   

ف 

(مفردةوقدإستخدمإلباحث..2إؤلمامدمحمبنسعودإإلسالمية،إعتمدتإلدرإسةعىلإلعينةإلعشوإئيةإلمكونةمن)

وفروض إلبيانات لطبيعة إلمناسبة إؤلحصائية إإلختبارإت وطبق إلبيانات، لجمع وإإلستبانة إلشخصية إلمقابالت

 تإلدرإسةؤلمجموعةمنإلنتائجأهمها:إلدرإسة،وتوصل

ونيةإؤلدإرةؤنجامعةإؤلمامدمحمبنسعودإؤلسالميةتطبق وإلتنظيم،إؤللكتر إلتخطيط، عملياتهاإؤلدإرية)  
ف 


ً
وإلتوجيه(وبدرجةمرتفعةجدإ آرإءإفرإدإلعينةحولمدىتطبيقوإلرقابة،  

وأنهتوجدؤختالفاتجوهريةف  إؤلدإرة،

ونيةإؤل لكتر
ً
إ عملياتهاإؤلدإرية)إلتخطيط،وإلتنظيم،وإلرقابة،وإلتوجيه(،وأخت   

إلجامعةمحلإلبحثف   
أنلتطبيقف 

ونيةإؤلدإرة إؤللكتر
ً
تبسيطؤجرإءإتإلعملبدرجةمرتفعةجدإ  

.يساعدف 



يل، ونيةإؤللإؤلدإرةجاءتبعنوإن"مدىتوإفرمتطلباتتطبيق( 2116وأما درإسة ) جتر بالّشإكةإلعامةللكهرباء"،كتر

ونيةإؤلدإرةهدفتإلدرإسةللتعرفعىلمستوىتوإفرمتطلباتتطبيق بالّشكةإلعامةلكهرباءبمدينةدرنةليبيا،إؤللكتر

)  
خضعتللتحليلإؤلحصان   

وقد22وقدبلغعددإإلستباناتإلتر إلكهرباء بّشكة إلعاملي   إستبانةتخصإؤلدإريي   )

لتوإفرمتطلبات إلمستوىإلعام أن ونيةإؤلدإرةأظهرتإلدرإسة إؤللكتر
ً
كانمرتفعا لكهرباء إلعامة وأنهبالّشكة ناك،

ونيةإؤلدإرةمعوقاتلتطبيق إلّشكةمحلإلدرإسةبدرجةمرتفعةوأبرزهاغيابإلقانونوإلتّشيعاتإلكفيلةإؤللكتر  
ف 

ونيةإؤلدإرةبتطبيق  .إؤللكتر

 

معوقاتتطبيق( 2116فيما درإسة )حسن، درإسة ونيةإؤلدإرةجاءتبعنوإن" "،إؤللكتر إلعال  مؤسساتإلتعليم  
ف 

ألهميةتطبيقوهدفتإلدرإسة وإلبحثإلعلم  مؤسساتإلتعليمإلعال   
ف  ؤلإلكشفعنمستوىؤدرإكإلعاملي  

ونيةإؤلدإرة تعرقلتطبيقها.إؤللكتر  
هذهإلمؤسساتوإلمعوقاتإلتر  

 ف 

عددها عشوإئية طبقية عينة وطبقتعىل  
إلتقت  وإلمعهد ديال  جامعة منتستر  من إلدرإسة مجتمع تكون

أهميةإلتحولنحو(مفردة،911)
ً
يدركونجيدإ ونيةإؤلدإرةوقدأظهرتإلدرإسةأنأغلبإلعاملي   مؤسسةإؤللكتر  

ف 

. إلتعليمإلعال 

وتطبيق لتحويل إلالزمة إلتحتية للبنية إلمخصصة إلمالية إلموإرد قلة هو: إلتحول يعرقل عائق أهم أن كما

 ونيةإؤلدإرةمّشوع إؤللكتر  
ف  إلثقة ضعف يليه بتكنولوجيا،  

إلثقاف  إلوع  وضعف إلمعلومات وأمن ورسية حماية

. وإلتنظيم  إلمعلوماتعىلإلمستوىإؤلجتماع 
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 درإسة ودرإسة(2115عبد إللطيف )وبينما وفوإئدها إلمعلومات تقنية حوكمة أهمية معرفة ؤل هدفت

  
تنفيذحوكمةتقنيةإلمعلوماتوإلمقاييسإلمتبعةف   

،وكانتأهمأدإءحوكمةتقنيةإلمعلوماتإلخطوإتإلمتبعةف 

توصلت  
 ليهاإلدرإسةتحقيقإلمصنعلألهدإفإألساسيةلحوكمةتقنيةإلمعلومات.ؤإلنتائجإلتر

إلطائفإلذينبلغ(2114إلعتيير  )وأجرى جامعة  
ف  درإسةبحيثتكونمجتمعدرإستهمنجميعإلعاملي  

ألغرإضإلدرإسة،وتوصلتإلدرإسةؤلإلنتائجإلتاليةأن922ن)(وتمؤختيارعينةمكونةم9050عددهم) (موظفي  

جامعةإلطائفتتوإفرفيهامجاإلتحوكمةتكنولوجياإلمعلوماتوفقمقياس"كوبت".  
 تكنولوجياإلمعلوماتف 

ؤطاربعنوإن"تقييمحوكمةتكنولوجياإلمعلوماتباستخدإم(2119،Setiawan and Andryدرإسة)جاءت

5"كوبت  
ف  إألعمال إلمعلوماتوإدإرة تكنولوجيا بي   عىلنتائججيدة إلحصول أجل ومن إلوطنية، عىلإلمكتبة "


ً
هنالكإستخدإما ؤن وكانتإلنتائج كأدوإتبحث، وإلمالحظة وكانتإلمقابلة ؤطار"كوبت" إستخدم تم إلمؤسسة

 لتكنولوجياإلمعلوماتبدرجةمتوسطة.

جريتإلدرإسةعىلجامعة(Gunawan,2018)وجاءتدرإسة
ُ
ستخدإمكوبتعزز،ونتيجةإلSTMIK MBMأ

أنهنالك تإلدرإسة وإعتتر إلعملإؤلدإري، إلمعلوماتوتحسي   عوإملمهمةتحددنجاحتنفيذكوبت2تكنولوجيا

 .إؤلنسانوإلتنظيموإلتكنولوجياوه 

 

 . تعليق إلباحثي   عىل إلدرإسات إلسابقة: 2-11

 .أ تطبيق عىلأهمية ونيةإؤلدإرةركزتإلدرإساتإلسابقة إلمؤسساتوإلمنظماتدونإؤللكتر ؤلنجاح أهمية لها لما

لتعليمإلتطرقل  
ون  ةإلتعليمية.ومدىأهميتهإلإؤللكتر  ستكمالإلمست 

إلدرإساتإلسابقةحولإلتعليم .ب  
ف 
ً
أنهناكنقصا يرىإلباحثي    

ون   بعدجائحةكورونا.إؤللكتر

إلتعليم .ج موضوععمليةإلرْبطبي  
ْ
تناولت  

ندرةإلدرإساتإلتر  
ون   وإألزماتإلصحية.إؤللكتر

تتناولولوجود إلفجوة إلعلمية  
إألبحاثإلتر من إلمزيد ؤلؤجرإء إلماسة تظهرإلحاجة سبقعرضه، ما عىلضوء

إلتعليم  موضوع  
ون  ؤسإؤللكتر يجعلمنه ما إلبحث، كهذإ مابعدإلجائحة، إلمجال، هذإ  

ف 
ً
ؤضافيا

ً
ويتمت   هذإ هاما

 :إلبحث عن إلدرإسات إلسابقة من إلنوإح  إآلتية

ؤلؤبرإزإلدورإلذييمكنأنُيحققهإلتعليم .أ يسعإلبحثإلحال   
ون  .إؤللكتر

ً
 للجامعاتمستقبال
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 إؤلطار إلميدإن 

إلفصل إلثالث

 . منهج إلبحث: 3-1

أدبيات إشتملتعىل  
إلتر إلقديمة، إلبحثإلدرإسات حيثتناول ،  

إلوصف  إلمنهج إتباع إلبحثتم هذإ  
ف 

إلموضوع،وشكلتإلجزءإلنظريمنإلبحث،وإلذيتخللهوصفللحالةإلذيهوموطنإلبحث،وسببإختيارهذإ

 بأهمية إلتعرفؤلإألبجدياتإلمتعلقة يمكنمنخالله إلمنهجهوأنه إلتعليم وإقع معرفة  
ون  بعدإلجائحةإؤللكتر

ومحاولةلتوسيعإؤلطالعوإؤللمامبكافةإلجوإنبوأدبياتإلموضوع.

 . مجتمع إلبحث: 3-2

وطلبةجامعةإلقدسإلمفتوحةفرعيطا.تكونمجتمعإلبحثمنجميع إلهيئةإلتدريسيةوإؤلدإريي  

 . عينة إلبحث: 3-3

وطلبةإلجامعة052دها)حيثبلغعدتكونتعينةإلبحث منإلهيئةإلتدريسيةوإؤلدإريي  
ً
،حيثتممقابلتهم(فردإ

وأخذإلمالحظات. بشكلشخر 

 . أدإة إلبحث: 3-4

إلبحث.نتيجةإألتمإستخدإمأدإةإلمقابالتإلشخصيةوإلمالحظاتللوصولؤل  
سئلةإلموضوعةف 

 . مصادر بيانات إلبحث: 3-5

تمجمعإلبياناتوإلمعلوماتإلمتعلقةبالتعليمإلمصادر إلثانوية:   
ون  خاللجائحةكوروناومابعدها،إلمتمثلةإؤللكتر

بالكتبوإلدورياتوإلدرإساتإلسابقةذإتإلصلةبموضوعإلبحث.

052)تكونتمصادرإلبحثإألوليةمنإلمقابالتإلشخصيةوشملتأسئلةمبارّسةلعينةإلمصادر إألولية: 
ً
من(فردإ

وطلبةإلجامعة. إلهيئةإلتدريسيةوإؤلدإريي  



 جرإءإت إلبحث: ؤ. 3-6

تعينةإلدرإسة) وتمعرضعدةأسئلةعىلبعض052إختت  (مفردة،وتممقابلةأفرإدإلعيناتبشكلشخر 

وطلبةإلجامعة :إلهيئةإلتدريسيةوإؤلدإريي    وكانتإألسئلةكالتال 

  وإقع إلتعليم ما  
ون   ؟19-ومستقبله بعد جائحة كورونا كوفيد إؤللكتر

  هل إلتعليم  
ون   إلبديل إألنسب خالل جائحة كورونا؟ إؤللكتر

 تطوير إلمناهج إلتعليمية من خالل إألنظمة إلتعليمية إلحديثة؟  
 
  إلجامعة ف

 
 هل ساهمت ؤدإرة إألزمات ف

  توإجه إلتعليم  
  ما ه  إلمعيقات إلير

ون   ؟إؤللكتر
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: إؤلجابة من خالل إلمق   تم أخذها كانت كالتاىل 
 ابالت إلشخصية للعينة إلير

إلسؤإلإألولإلُمتمثل  
  وإقع إلتعليم ما  ف 

ون  كانتؤجابات؟19-ومستقبله بعد جائحة كورونا كوفيد إؤللكتر

 أنوإقعإلتعليمأغلبإلمبحوثي    
ون  إلتكنولوجياوإللجوءؤلعضإؤللكتر  

للتطورإلحاصلف 
ً
ُيبّشبمستقبلزإهرنظرإ

إلرقمنةوإلتحولؤلإستخدإمكافةإألساليبإلرقميةبدلإألساليبإلتقليديةحيثأظهرإلتعليم  
ون  نلهنتائجأإؤللكتر

إلؤ أمام آثارؤيجابيةوملحوظة لماله وإلمستقبىل  إللجوءيجابيةعىلإلصعيدإلحال  إلتطوروأمام  
تسارعإلملحوظف 

تطويرأساليبإلتدريسوإلتدريبوإلتعليمبكافة  
وأدوإتإلرقمنةإلحديثةف  نحوإستخدإمأدوإتإلذكاءإإلصطناع 

إستخدإمإلتعليم  
نجحتف   

جامعةإلقدسإلمفتوحةإلتر  
إلمجاإلتوهذإماكانف   

ون  كونهامنإلجامعاتإؤللكتر
ً
نظرإ

تستخدمإلتدريسإلمفتوحوباستخدإمإلتقنياتإألو  
ونيةإئلإلتر لميكنهناكأيعائقأمامإؤللكتر إلحديثةوبالتال 

تقديمإلتعليمبشكلدإئمومستمردونإنقطاع.  
إإلستمرإرف   

بفر إلجامعةللتغلبعىلأزمةكوروناوبالتال 

 إلمتمثل  
إلثان  إلسؤإل كانتؤجابة   إؤلهل إلتعليم فيما

ون  كانتإلبديل إألنسب خالل جائحة كورونا؟ لكتر

أنإلتعليمإؤل جاباتكالتال   
ون  وسكوفيدإؤللكتر للحدمنإنتشارفت 

ً
خاللجائحةكوروناوكانمناسبا

ً
طارئا

ً
-كانبديال

ةإلتعليمية،وإلتعليم91 إستكمالإلمست   
يستمرطالبإلمدإرسأوإلجامعاتف  ،وكانإلبديلإألنسبحتر  

ون  إؤللكتر

 خاللجائحةكوروناهوإألنسبإلستكمالإلعمليةإلتعليمية.

  تطوير إلمناهج إلتعليمية فيماكانتإجابةإلسؤإلإلثالثوإلمتمثل
 
  إلجامعة ف

 
هل ساهمت ؤدإرة إألزمات ف

تطويرمن خالل إألنظمة إلتعليمية إلحديثة؟   
وسكوروناساهمتف  أنحدوثأزمةفت  وكانتؤجاباتإلمبحوثي  

إمجإلتعليميةوإلمناهجإلعلميةمنخاللمايسمبإدإرة إلجامعةمنخاللماتمتشكيلهلدىإلتر  
إؤلدإرةإألزماتف   

ف 

برإمج وتشكيل إلتعليمية إلعملية إلستمرإر خطط وضع أجل من نهار ليل تعمل كانت  
إلتر إلعمل بفرق إلجامعة

و إلرإهنة، إلمرحلة مع يتالءم بما وتصميمها وإؤلدإريأحدوث وإلتدريد  إلتعليم  إلطاقم جعل وسكورونا فت  زمة

إلجامعةيتجهوننحوؤيجادآلياتحديثةتتناسبمعإلعضإلحديثوإلتطورإتإلعلميةإلجديدة.  
 وموظف 

 ترسيخإلوع   
ف 
ً
قويا

ً
هميةإلتعليمأحولوكانتجامعةإلقدسإلمفتوحةلهادورإ  

ون  منخاللإلدورإتإؤللكتر

إتوورش ؤللقاءمحاض  قامبهاإلطاقمإلتعليم   
إضيةإألخرى،إلتدريبيةإلتر موإقعإلزوموإلموإقعإؤلفتر اتإلعملعتر

  
إضيةإلتر ؤيصالرسائلهامةتثقيفيةللطالبلتعزيزمناعتهمإلعلميةمنخاللإلصفوفإإلفتر  

ف 
ً
حيثكانلهادورإ

 إلقدسإلمفتوحة. جامعة إلتدريبعىلثقأناهيكنجحتبها ؤعادة عززتإلسلوكإلقويممنخالل إلجامعة افةن

علميةجديدة،وعززتأخالقياتإلمهنةإلتعليميةإلرقميةإلحديثة.

  توإجه إلتعليم 
  فيما كانت إجابة إلسؤإل وإلمتمثل ما ه  إلمعيقات إلير

ون  نؤحدىأكانتإؤلجابات؟ إؤللكتر

 إلعال  توفرإلتمويل وعدم إلمعلوماتية، إلتحتية وإلبنية تقنيةإلمعيقاتهوضعفإؤلمكانياتإلفنية لتطويرمناهج

كما صعوبةإلتكيفوموإكبةنبعضإلطالبإليملكونإؤلأحديثة،  
إلمناطقإلبعيدةممايؤديف   

نتبالتحديدف  نتر

نتفبعضهضعيف،وكماأنإلكادرإلبّشييحتاجؤلتدريبكوجودلإلنكانهناأوإلثورةإلتكنولوجيةوإلمعلوماتية نتر

ةإلتعليميةإلحديثة.دوريحولإلتقنياتإلحد إلإستكمالإلمست 
ً
 يثةوصوال
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 إلفصل إلرإبع

 إلنتائج وإلتوصيات

 .إلنتائج: 4-1

يلجأؤليهاإلدوللموإجهةإنتشاركورونا  
إلبديلإألنسبأثناءفرضإلحجروهوإلتعليمعنُبعد"أحدإلحلولإلتر

 ،وإلتعليمإلصح   
ون  إلجائحةحيثأنإلتكنولوجياإلذكيةأصبحتؤحدىأهمأدوإتعدمابعدإلهمستقبلوإؤللكتر

إلوقتوإلجهد،وهذإمانجحتبهجامعةإلقدسإلمفتوحة. ؤدإرةإألزماتبماتمتلكهمنقدرةعىلتوفت 



.توصيات: 4-2

إتيجيةتسعلتصميمنموذججديدلتطويرإلتعليم .9 ورةصياغةخطةإستر ض   
ون  يناسبإلجميعوتعتمدعىلإؤللكتر

إلبوإبات. إلمعلوماتومستخدم  وإختصاذ  مجالإلحاسبإآلل   
ف  إءإلمتخصصي    إلختر

 .0 إلظروفإلطارئةُيعط   
عنإلتعليمإلتقليديولكندمجإلعمليةإلتكنولوجيةوإلتعليمعنُبعدوبالتحديدف  إلغت 

ةتنافسيةللعمليةإلتعليمية.  مت  

 .2 عنمبادرإتإلتعليميجبعىلوإضع  موإقعإلشبكةإلمسؤولي   إلسياساتوإلحكوماتومصمم   
ون  إؤللكتر توفت 

منمتطلباتإلتعليم إلحدإألدن   
ون  .إؤللكتر  للطالبوإلطاقمإلتدريد 

دعمقدرتهاعىلإستخدإمإألنظمةإلحديثة،كما .2  
ساهمف 

ُ
عىلإلمؤسساتإلتعليميةت

ً
عملمشاري    عربحيةتدردخال

.  
إلقطاعإلمعلومانر  

ف 
ً
أنرّسإكةإلمؤسساتإلتعليميةمعإلقطاعإلخاصُيعززذلككونإلقطاعإلخاصرإئدإ

إلحديثةمنأجلرفعؤمكانياتإلكوإدرإلمؤهلة، .5 بشكلدوريحولإألنظمة للطاقمإلتعليم  عقددورإتتدريبية

تزيدمنت  
ةوإألفكارإؤلبدإعيةوإلتر وقإلجامعات.ودعمإلعقولإلمتمت  

ُ
ف

إستخدإمإألنظمة ..  
إلمؤسساتإلتعليميةحولأهميةإلتطورف   

وموظف  تعزيزثقافةإلجودةوتوعيةإلطاقمإلتدريد 

 إلحديثة.

تدعمإلتعليم .2  
وإللوإئحوإلتر سنقوإني    

ون  وضمانأمنورسيةإلتعامالتإلالزمة.إؤللكتر

عملورشاتعملومؤتمرإتحولأهميةإلتعليم .2  
ون  مابعدكورونا،وإلتأكيدعىلدورإلمؤسساتإلتعليميةإؤللكتر

حولذلك.  
إلتثقيف  ترسيخإلوع   

 ف 



حات مستقبلية: 4-3  . مقتر

دقة. .9 وأكتر بإجرإءدرإساتحولإلموضوعبشكلتفصيىل 
إلباحثي   يوذ 

ركزعىلمدىأهميةإلتعليم .0
ُ
ؤجرإءدرإساتت  

ون  .خاللإألزماتومابعدهاإؤللكتر
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إلحديث،جامعةحلوإن،مض.  إلمكتبإلجامع 
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 مض.

(، ،إلزيدي،ناظم،عباس،حسي    
(،إلطبعةإألول،دإرإلحامدللنّشوإلتوزي    ع،عمان،إألردن.0292إلزبيدي،غت 
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"،ؤثرإءللنّشوإلتوزي    ع،عمان،إإلردن.0292مؤيد،)إلسالم، تكامىل  إتيحر   (،"ؤدإرةإلموإردإلبّشية:مدخلإستر

) ،دمحم، 0292إلصبح  بوإباتإلحكومة  
ف  إلمعرفة ،"ؤدإرة ونية( إلعربية،إؤللكتر إلخليج لدول مجلسإلتعاون بدول

 إلعدد إألول، مركزإؤلمارإتللدرإساتوإلب921إلطبعة إؤلمارإت، دولة ، أبوظتر  إتيجية،
حوثإؤلستر

 إلعربيةإلمتحدة.

،.إلمدينةإلمنورة،م–(،حوكمةتقنيةإلمعلومات:درإسةحالةمصنعإلدخيلللغازإت0295عبدإلطيف،إلمها،)

 جامعةطيبة،إلمملكةإلعربيةإلسعودية.

نجم،) "0292عبود، ونية(، إؤللكتر وإلمعرفة إؤلدإرة إليازوريللنّشوإلتوزي    ع،: إلوظائف_إلمجاإلت"، إتيجية_ إإلستر

 عمانإإلردن.

،محمود،) جامعةإلطائفباستخدإممقياسكوبت،0292إلعتيتر   
(،"تقييممستوىحوكمةتكنولوجياإلمعلوماتف 

 ،مجلةدرإساتإلعلومإؤلدإرية.9،إلعدد29إلمجلد

ونيةإؤلإؤلدإرة(،"0292إلمرإد،زإهر،) جامعةإؤلمامدمحمبنسعودإإلسالمية"،لكتر  
تبسيطؤجرإءإتإلعملف   

ودورهاف 

 إلجامعةإلسعودية،إلسعودي.

إتإلمهنية،) ونيةإؤلدإرة(،"0292مركزإلختر إلشؤونإإلدإرية"،إلقاهرة،مض.إؤللكتر  
 ف 

للتخطيط (،"إلتعليم0200)،إلمعهدإلعرنر   
ون  توإجهه".إؤللكتر  

 وإلتحدياتإلتر

) أسامة، 0292إلمناعة، إلحكومة ونية(،" عمان،إؤللكتر دإرإلنّشوإلتوزي    ع، إألول، إلطبعة وإلتطبيق، إلنظرية بي  
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