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ارات التغريات احلاصلة يف العامل اخلارجي، يف حماولة  ملخص: منها  يعترب التعليم عن بعد من بني أهم املناهج اليت تتبناها املؤسسات التعليمية 
حلديث فهو يعترب ممارسة تطورت بتطور إلعطاء الفرص لكافة الراغبني يف متابعة ا لدراسة عن بعد، ومما ال شك فيه أن هذا املصطلح ليس 

التكنولوجيا ووسائل االتصال اليت مكنت من حتديث هذه االجراءات وجعلها أكثر سهولة وفاعلية وذلك ملواكبة عصر السرعة واالتغيري الذي 
مة بعيدا عن ضغط الكثري نعيشه، وهذا ما جعل من التعليم عن بعد من أكثر  ا جتعل كل من املتعلم واملعلم يف أرحيية  الطرق راحة ومرونة كو

  من األمور اليت تصادفهم يف التعليم التقليدي.

  الكلمات املفتاحية: التعليم عن بعد، التطور التكنولوجي.

Abstract: 

Distance education is considered to be the most important curriculum adopted by educational 
institutions to keep up with education in the external region, an attempt to launch opportunities 
for all opportunities to pursue distance study, and there is no doubt that this term is not talking 
about a practice that has developed with the development of technology and means of 
communication that enabled the modernization of these procedures and make More easy and 
effective in order to keep pace with the era of speed and change in which we live, and this made 
distance education the most comfortable and flexible way for both the learner and the teacher to 
be in complete comfort, away from the pressure of many things that they encounter in traditional 

education.  
Key words: Distance education, technological development. 
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  مقدمة:

عليم عن لقد أولت املنظمات التعليمية الكثري من االهتمام للتعليم بشىت أنواعه ليس يف عصر احلايل فقط وإمنا منذ القدم، إال أن النظرة للت   
لتطور اهلائل للتكنولوجيا ووسائل اإلتصال اليت سامهت يف نشر هذه الثقافة بني املتعلمني بطريقة مبهر  ة خاصة يف الظروف اخلاصة بعد تطورت 

ذا الن تمع عامة و املتعلمني خاصة زاد االهتمام  ء، ونظرا ملا فرضته الظروف على خمتلف فئات ا وع من اليت يعيشها العامل جراء هذا الو
  احلفاظ على االستمرارية رغم الصعاب.التعليم وأصبح احلل األمثل إن مل نقل الوحيد حملاولة إجناح املنظومة الرتبوية ومواكبة التغريات احلاصلة و 

لتعليم عن بعد وماهي أهم أشكاله،  وبناءا عما سلف ذكره ونظرا لألمهية الكبرية للتعليم عن بعد ميكن طرح اإلشكالية التالية:    ماذا نعين 
  كيف نشأ وماهي أهدافه؟

  ولإلجابة على هذا التساؤل مت التطرق إىل احملاور التالية:

 تعريف التعليم عن بعد  -1
 نشأة التعليم عن بعد -2
 خصائص التعليم عن بعد -3
  أسباب اعتماد التعليم عن بعد -4
 أمناط التعليم عن بعد -5
 أهداف التعليم عن بعد -6
 أمهية التعليم عن بعد -7
 مزا التعليم عن بعد -8
 بعد عيوب التعليم عن -9

  معيقات التعليم عن بعد - 10
  تعريف التعليم عن بعد: -1

إن مصطلح التعليم عن بعد قد حقق عموما شهرة واسعة، خاصة بداية من أواخر الستينيات من القرن العشرين عندما بدأت اليونسكو         
أحيا  يف االهتمام بتبين صيغ جديدة يف ميدان تعليم الكبار والرتبية املستمرة، وتتعدد مسميات التعلم عن بعد فنجد أنه تتعدد مسمياته فيقال

لثة (الرتبية عن بعد Teaching Distance)، ويف أحيان أخرى (التدريس عن بعد Learning Distanceم عن بعد (التعل رة  ) و
DistanceEducation(  ،جرود و عزاق)2021(.  

نه: "عملية تعليمية يتم فيها إدارة معظم أركان      التدريس من قبل شخص بعيد عن الدارس، من حيث  تعرف اليونسكو التعليم عن بعد 
(خابور و  املكان والزمان على أن يتم القدر االكرب من التواصل بني املعلمني والدارسني من خالل وسيط اصطناعي، الكرتونيا أو مطبوعا"

  . )2021خابور، 

نه توصيل أو تقدمي التدريس أو التدريب عرب وسيط نقل تعليمي الكرتوين الذي قد يشمل االقمار الصناعية       وتعرفه اجلمعية األمريكية 
  .)2021(املطرف،  واحلاسوب او تكنولوجيا الوسائط املتعددة أو غري ذلك من الوسائط املتاحة لنقل املعلومات
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ت  1977ملفهوم التعلم عن بعد الذي قدمه سنة  )Holmbergويعترب تعريف الباحث هوملربج ( من أشهر التعريفات وأبسطها يف دور
ت التعليمية اليت ال ختضع فيه ا التعلم عن بعد حيث يشري إىل أنه "ذلك النوع من التعليم الذي يغطي خمتلف صور الدراسة يف كافة املستو

يمية إلشراف مستمر ومباشر من املدرسني أو املشرفني يف قاعات الدراسة، ولكنها ختضع لتنظيم مؤسسي، وحيدد ذلك التنظيم العملية التعل
  .)2018(بوعشور،  مكانة يف الوسائط التقنية يف العملية التعليمية، ودورها يف حتقيق االتصال بني املعلم واملتعلم دون االلتقاء وجها لوجه"

نه "عملية تعليمية يكون فيها املعلمون واملتعلمون بعيدون عن بعضهم جغرافيا(إدارة املكان)، يديرون نشا طهم ويعرف التعليم عن بعد أيضا 
  .)2020(أكرور و حنصايل،  بطريقة مرنة ومستقلة تقريبا (إدارة الوقت)"

مج تعليمي من موضعه يف حرم مؤسسة تعليمية ما أو من مقر إقامة االستاذ إىل أماكن متفرقة جغرافيا أين ويقصد به    أيضا "عملية نقل بر
  .)2021(سعيدي،  يتواجد الطلبة عرب وسائل تكنولوجية تعليمية متعددة"

  نشأة التعليم عن بعد: -2

أن التعليم عن بعد بدء مع تكنولوجية األنرتنت غري أن ذلك غري صحيح فباعتبار أن األنرتنت وسيلة اتصالية أو الكثري من الناس يعتقدون 
ولكن  تواصلية فهناك أساليب أقدم منها استخدمها اإلنسان لنفس الغاية ومنها الرسائل املكتوبة اليت بدأت منذ األزل وال تزال إىل يومنا هذا

لعديد من املراحل عرب التاريخ نذكر منها:)2014(مراح،  بطريقة متطورة وسريعة   )2019(موالي و صوار،  ، ومنه مر التعلم عن بعد 

فيليبس" عن حبثه عن متعلمني يرغبون  عندما أعلن املعلم "كاليب 1728أول تعليم عن بعد قد يكون عام مرحلة البزوغ:   -  أ
ملراسلة، ويعترب سنة  بداية التعليم عن بعد حيث قام املريب "اسحاق بتمان" بتدريس االختزال  1840بدروس ميكن إرساله هلم 

ملراسلة يف جمال األعمال أي كليات املراسالت التجارية، ويف  تيكنور"  أنشأت "أ 1873عن طريق املراسلة، وتطور التعليم 
رسال مطبوعات إليهن عن طريق الربيد، ويف سنة  قامت  1858مجعية تقدم خدمات تعليمية للنساء للدراسة يف املنزل 

ت  1874جامعة لند بتقدمي خدمات التعليم عن بعد، ويف عام  لوال ملراسلة يف جامعة إليوي  سيس مناهج التعليم 
ملراسالت يف جمال املتحدة، ويف بداية القرن العشرين تو  الت املؤسسات التعليمية تستخدم تعليم عن بعد يف شكل التعليم 

اخلدمة العمومية، ويف منتصف القرن العشرين انتشر الطابع الدميقراطي للتعليم، وتطورت التغطية االعالمية ليصاحبها الراديو 
 نية وصول التعليم إىل اجلمهور.ومن هنا ظهر إمكا 1950والتلفزيون التعليمي سنة  1920التعليمي سنة 

أنشئت اجلامعة املفتوحة بربيطانيا ليتواىل إنشاء جامعات التعليم عن بعد واستخدام وسائل  1971يف سنة مرحلة اإلزدهار:   - ب
حيث تطور الكمبيوتر واالتصاالت عن بعد وظهرت الوسائط املتعددة كأداة للتعليم،  1890االعالم، لتأيت مرحلة ما بعد 

 ظهور اإلنرتنت والويب ليصاحبهما ظهور مفهوم التعلم االلكرتوين. 2000-1990حلة ويف مر 
ظهور اجليل الثاين للويب أين تقدم تصميم املواقع اإللكرتونية وصاحبه ظهور أرضيات التعليم  2000بعد سنة مرحلة التوسع:   - ت

علم نتيجة لظهور شبكات التواصل ظهور جيل جديد من املتعلمني وطريقة جديدة للت 2004االلكرتوين، ويف عام 
) ألول مرة، حيث قامت جامعة مانيتو بطرح مساق بعنوان MOOCظهر مصطلح الــ( 2008االجتماعية، ويف عام 

جلامعة، و 25"الرتابطية واملعرفة املرتابطة"، التحق به   متعلم عن طريق االنرتنت. 2200متعلم 
رضيات التعليم LMSر بشكل واسع مفهوم نظام إدارة التعليم (يف اآلونة األخرية انتشمرحلة االستيالء:   - ث ) أو ما يعرف 

العتماد  االلكرتوين عرب االنرتنت، أين يتم عرض حمتوى تعليمي يف خمتلف التخصصات للمتعلمني بشكل جماين أو شبه جماين 
ت إىل تعميم مشروع التعليم الرقمي والذي على مرافقني متخصصني أو نظام املرافقة اآليل ومستقبال تسعى احلكومات واملنظما

 حيقق سرعة االتصال بني املعلمني واملتعلمني إلكرتونيا من خالل شبكات إلكرتونية حيث تصبح املؤسسات التعليمية شبكية. 
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  خصائص التعليم عن بعد:  -3

ختالف أنواعها سواء كانت بيئية، يعترب أحد األنظمة التعليمية التكميلية للتعليم التقليدي يف األوقات العادية والبديل  ة له يف وقت األزمات 
و غري سياسية، صحية، أمنية،...اخل، ويتطلب على العموم  أدوات لتحقيق االتصال عن بعد سواء كان هذا االتصال متزامنا بني املعلم واملتعلم أ

شبكة النسيجية، الفيديو التفاعلي، برامج القمر الصناعي، اللوح متزامن ونذكر منها الربيد االلكرتوين، االقراص املدجمة، جمموعات النقاش، ال
(خربارة،  لقياالبيض، مؤمترات الفيديو احملادثة، تطبيقات التحاضر املتزامن وغريها، وغالبا ما يتميز بوجود مسافة فاصلة جغرافيا بني املدرس واملت

2021(.  

 عن بعد:أسباب اعتماد التعليم  -4
حلاالت العديدة  لربامج احلديثة اليت تعين  ت احلكومات على االستثمار يف التعليم ، وكذا مواكبة التحديثات اخلاصة  تقوم اقتصاد

  )2017(بن ديدة،  اليت ال تستطيع متابعة العملية التعليمية لسبب من االسباب، واليت تتلخص فيما يلي:

م الوظيفية يف العمل التعليم مدى احلياة:  - إذ مينح التعليم عن بعد املرونة الضرورية للبالغني والناضجني ملتابعة دراستهم وتدريبهم رغم مسؤوليا
م اإلنتاجية؛ فاالستمرارية يف التعليم تعين دة قدرا م األسرية ويتسع االعرتاف بدور وأمهية التعليم عن بعد لز  العطاء والنضج يف أو مسؤوليا

  التكوين الذايت للرفع من قدرات الفرد يف أي فرتة من فرتات حياته متكنه من التغيري إىل األحسن؛

مثة عدد كبري من البالغني يف مجيع أحناء العامل ممن صنعتهم ظروفهم الشخصية أو االجتماعية من متابعة التحصيل العدالة االجتماعية:  -
نية ألي إنسان مر مبثل هذه الظروف من خالل العلمي من خالل االخن راط يف نظم التعليم التقليدية، لذلك يقدم نظام التعليم عن بعد فرصة 

حتد  إلغاء اجلدود اليت كانت تقيد نفاذه للتعليم من جديد؛ فتطور الوسيلة التكنولوجية منح للمتعلم عن بعد فرصة لتجاوز العقبات اليت كانت
  بغض الطرف عن أي ظرف؛من تطلعات الشخصية 

يف هذه احلالة يستطيع التعليم عن بعد أن يقدم حال معقوال هلذه املشكلة، فهو مينح فرص التعليم والتعلم إىل أعداد كبرية الكلفة املنخفظة:  -
ت لصاحل احلكوما ت من جهة فهي تتخلى عن من الطلبة بكلفة منخفظة أقل من أنظمة التعليم التقليدية؛ وهذا االقتصاد اجلديد يف الرتبو

سعار منخفظة ومعقولة؛   الكثري من املقار والتجهيزات التعليمية وتسخرها كتكنولوجيات لصاحل هذه الفئة من جهة أخرى و

ت يف اجلغرافيا واملناطق النائية:  - خمتلف يف هذه احلالة يستطيع التعليم عن بعد أن يقدم فرصة بديلة للتعليم التقليدي على مجيع املستو
االت وبكلفة اقتصادية مقبولة، يسر وسهولة وصول املادة التعليمية بتطور وسائل االتصال، من مراسلة إىل إذاعة إىل تلفزيون إىل أن رتنت، ا

  سامهت يف طي العراقيل اليت كانت حتد من متكني الفرد ان يتعلم ويطور من ذاته حىت يستفيد ويفيد من حوله؛

استفاد التعليم عن بعد يف إيصال العملية التعليمية إىل املزيد من البشر الذين كانوا ال يستطيعون استكمال فرصتهم يف : االنفجار التكنولوجي-
دت التعليم اال مع التطور التكنولوجي اهلائل خالل العشرية االخرية، وظهور األنرتنت بشكل واسع االنتشار، كلما تطورت التكنولوجيا استفا

م املعرفية لكي يسامهوا هو أيضا يف تطوير احلياة اليومية منها العملية ال تعليمية عن بعد، واستقطبت الكثريين ممن اخنرطوا يف الرفع من قدرا
  لألفراد.   

  أمناط التعليم عن بعد:   -5

  (النور) ميكن تصنيف أمناط التعليم عن بعد إىل نوعني:
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هو التعليم الذي جيتمع فيه املعلم واملتعلم يف الوقت نفسه، بشكل ): Synchronous Learningالتعليم املتزامن (  -  أ
متزامن يف بيئة تعليمية حقيقية، وذلك من خالل لقاء الكرتوين مباشر يتمكن الطرفان فيه من املناقشة واحلوار وطرح االسئلة 

ستخدام اللوح االفرتاضي واحلائط التفاعلي والت عليق على الوسائط واملشاركة، ويكون ذلك عرب غرف حمادثة أو من خالل والتفاعل، 
لفصول االفرتاضية إضافة إىل أدوات أخرى.  تلقي الدروس عرب ما يعرف 

هو تعليم متحرر من الزمن، إذ ميكن للمعلم أن يضع مصادر ): Asynchroones e-Learningالتعليم غري املتزامن: (  - ب
ن التعلم مع خطة التدريس والتقومي على املوقع التعليمي، مث يدخل املتعلم املوقع يف أي وقت، ويتبع إرشادات املعلم يف إمتام التعلم، م

 دون أن يكون هناك إتصال متزامن مع املعلم. 

لثا إضافة إىل لتعليم املدمج ( وهناك من يضيف نوعا  والذي يشتمل على  )Blended Learningالنوعني السابقني والذي يسمى 
مج التعلم املدمج ميكن أن يشتمل على العديد من أدوات التعلم، مثل  جمموعة من الوسائط اليت يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض، وبر

األنرتنت ومقررات التعلم الذايت وأنظمة دعم االداء االلكرتونية وإدارة نظم التعلم،  برجميات التعلم االفرتاضي الفوري، املقررات املعتمدة على
التعلم املدمج كذلك ميزج أحداث متعددة معتمدة على النشاط تتضمن التعلم يف الفصول التقليدية اليت يلتقي فيها املعلم مع الطالب 

  . (زوقاي و مرصايل) غري املتزامنوجها لوجه والتعلم الذايت فيه مزج بني التعلم املتزامن و 

التصال التقليدي يف التعليمالفرق بني اإلتصال املتزامن وغري املتزامن يف التعليم عن بعد مقارن): 01اجلدول رقم (   ة 

خصائص االتصال املتزامن يف التعليم عن 
  بعد

خصائص االتصال غري املتزامن يف التعليم 
  عن بعد

  خصائص االتصال التقليدي يف التعليم

إمكانية وجود الطلبة يف أماكن خمتلفة أو 
  جمتمعات متعددة.

إمكانية وجود متعلمني يف أماكن خمتلفة 
  وجمتمعات متعددة

  وجود الطلبة يف قاعة الدراسة (القسم)

اإلتصال الصويت أو املرئي ممكن يف الوقت 
  احلقيقي

  االتصال وجها لوجه ممكن  غياب االتصال وجها لوجه

حيتاج املتعلم إىل معرفة استخدام 
  التكنولوجيا املستعملة يف التعليم

  ال حيتاج املتعلم إىل التحكم يف التكنولوجيا  حيتاج املتعلم إىل نفس املعرفة

إمكانية سؤال املعلم أو الزمالء مباشرة يف 
  حالة عدم الفهم لالستفسار

رات مع طرح إمكانية مراجعة املادة عدة م
األسئلة يف انتظار الرد عليها من طرف 

املشرفني الحقا بواسطة الربيد االلكرتوين 
  مثال

إمكانية طرح األسئلة مباشرة للموجودين 
  معه يف القسم (املدرس والزمالء)

صوت املتعلم معروف مع جهل املعلومات 
  االخرى ما مل يكشف عنها

شكل املتعلم وعمره وجنسه جمهولة ما مل 
  يكشف عنها

شخص املتعلم معروف وميكن أن تؤثر 
االنطباعات االوىل عن هذا الشخص على 

  طريقة النقاش والتفاعل الحقا
حيتاج املتعلم إىل التحكم يف وضعية التعليم 

  عن بعد
حيتاج املتعلم إىل التحكم يف طريقة التعليم 

  عن بعد
التحكم يف وضعية التعليم التقليدي داخل 

  القاعة
ت تلقائية جا يعطي وقتا أكرب للتفكري واالستجابة   ضرورة الرد الفوري 

  املطولة للمواضيع املطروحة للنقاش
  ضرورة االجابة الفورية بطريقة تلقائية
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ت القصرية مالئمة أكثر هلذا النمط  االجا
ت املطبوعة يف  من االتصال، أما احملاد
االتصال التزامين فتتطلب طباعة سريعة 

  راءة فورية من طرف املستقبل وق

القدرة على التفكري يف طريقة االجابة 
وتدقيق املصادر واحلصول على معلومات 

  مكثفة قبل االجابة

ت السريعة واملتزامنة أثناء املناقشة  اإلجا
  يف القسم التقليدي

وجود دافع احلضور املنتظم للمدرسني 
  والزمالء من املتعلمني

قرر الدراسي يف وقته الدافع ذايت إلمتام امل
تج عن  لتايل فالتعلم هنا  وبنجاح، و

  اإلرادة الذاتية أكثر من غريه

تشجيع املثابرة واالجتهاد واحلضور مع 
  الوجود امللموس للمدرسني والزمالء

  .(العاقل) 20واملتعلم،  صاملصدر: سهام العاقل، الوصاية يف التعليم املفتوح عن بعد حنو أشكال جديدة لالتصال والتفاعل بني املعلم 

  أهداف التعليم عن بعد:  -6

ا التعليم عن بعد نذكر من أمهها   :)2018(شريف و عزوز،  هناك العديد من األهداف اليت يتسم 

 استخدام اسرتاتيجيات وأساليب تدريسية حديثة؛توفري بيئة تعليمية مرنة، وإعداد هيئة تدريسية مؤهلة وماهرة يف  -
 دعم عملية التفاعل بني الطلبة واملتعلمني واملساعدين من خالل تبادل اخلربات واآلراء واملناقشات واحلوارات اهلادفة؛ -
 اكتساب التدريسيني املهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة؛ -
 نشطة الكرتونية؛تعزيز املنهج من خالل القيام  -
 تزويد املتعلم مبهارات التعليم الذايت؛ -
 تطوير دور املدرسني يف العملية التعليمية حىت يتواكب مع التطورات العلمية التكنولوجية املتالحقة؛ -
للسفر ملراكز  جعل التدريب أكثر مرونة وحتريره من القيود املعقدة، إذ تتسم الدراسة من دون وجود عوائق زمانية ومكانية كاالضطرار -

 اجلامعات ومعاهد التدريب؛ 
، وتنمية ميوله ومواهبه واالرتقاء بقدراته ومهاراته؛ -  تطوير شخصية الفرد روحا وعقال وجسدا ووجدا
 تقدمي املعلومات واملعارف للطلبة واليت ال يستطيع التعليم التقليدي تقدميها؛ -
 افة.  حمو األمية املعلوماتية للعاملني يف حقول التعليم ك -

 
   أمهية التعليم عن بعد: -7

  )2020(زايد،  أدوار التعليم عن بعد فيما يلي: وتتلخص أهم

االت املعرفية؛ -    استمرار احلاجة الدائمة للتعليم والتدريب بسبب التطور يف خمتلف ا

  للمتعلم؛احلاجة للتعليم والتدريب يف الوقت املناسب واملكان املناسب  -

ه عن طريق يوفر التعليم عن بعد ثقافة جديدة هي الثقافة الرقمية اليت تركز على معاجلة املعرفة ويف هذه الثقافة يستطيع املتعلم التحكم يف تعلم -
  بناء عامله اخلاص به عندما يتفاعل مع البيئات األخرى املتوفرة الكرتونيا وهو ما يتوافق مع نظرية التعليم البنائي؛

حة الفرصة لكل الفئات وتوفري بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر ختدم العملية التعليمية؛ -   إ
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  يعمل التعليم عن بعد على تقليص خمتلف التكاليف ويوفر مبالغ كبرية من تكاليف التعليم والتدريب؛ -

من خالل اجياد وسائل اتصال عرب موقع حمدد جيمعهم مجيعا يف  يساعد التعليم عن بعد على تبادل اخلربات واملعارف وتبادل اآلراء والتجارب -
  غرفة افرتاضية رغم بعد املسافات يف كثري من األحيان؛

  يسهم يف تنمية التفكري وإثراء عملية التعلم يف اي وقت وأي مكان وفقا ملقدرة املتعلم على التحصيل؛ -

دة اخلربة لديهم يف -   إعداد املواد التعليمية؛ حتسني مستوى فاعلية املعلمني وز

  يساعد الطالب على االستقاللية وحيفزه على االعتماد على نفسه. -

  مزا التعليم عن بعد:  -8

يث التعليم عن بعد مدخل من مداخل التعليم اليت متيزت بعدد من املميزات جعلته يتجاوز الكثري من العقبات اليت تواجه التعليم التقليدي ح   
جح و مسرية) ا نذكر منها:يتميز بعدة مز  )  

ستخدام  - ي شكل من األشكال: إذ ميكن أت تتم العملية التعليمية التعلمية يف أي مكان وذلك  ملكان والزمان  عدم التقيد 
واملواد املطبوعة وبسبب ذلك يتميز عن األنظمة الوسائل التعليمية احلديثة اليت تشمل األشرطة واملواد السمعية والربيد االلكرتوين 

 التقليدية اليت تعتمد على نظام واحد؛
متكني املتعلم من االعتماد على نفسه: فاملتعلم يف بعض أمناط التعليم عن بعد يتعلم مبفرده معتمدا على ذاته، ويستعني مبصادر خمتلفة  -

، األقراص املدجمة،...اخل) وهو خيتار املقررات الدراسية اليت هلا عالقة مثل الكتب، االشرطو ووسائل االتصال احلديثة (االنرتنت
 بتخصصه، وهو يتعلم املقررات مبفرده وبسبب ذلك حتصل املثابرة ليحقق أعلى مستوى من الفائدة والتحصيل العلمي؛

ة الدراسية، ومنها املادة الدراسية املتلفزة، تنويع طرق التعلم أو ايصال املادة العلمية، فهناك عدد من اخليارات يف طرائق توصيل املاد -
 والتفاعل مع برامج الكمبيوتر واملادة الدراسية املسجلة، يف أشرطة كاسيت، واملتوافر عن طريق االنرتنت؛

م حضور احملاضرات يف أماكنها؛ - مكا  مراعاة ظروف الدارسني، فهو يسد احتياجات الدارسني الذين ليس 
من اهليئة التدريسية، فهو يتيح الفرصة الستضافة حماضرين من خارج املؤسسة التعليمية واالستفادة من  استقطاب كفاءات عالية -

م، األمر الذي يصعب حتقيقه بطريقة أخررى، كما أنه يساعد يف التغلب على تقص املعلمني وخباصة يف املناطق النائية ويسهم  خربا
 زين؛يف توسيع نطاق االستفادة من املعلمني املتمي

هضة  - ألنظمة التقليدية اليت تكلف يف كثري من األحيان تكلفة  قلة التكلفة املادية يف التعليم عن بعد، وهذا واضح عند مقارنته 
 حيث ميكن اختصار الوقت واجلهد وكذلك املواد التعليمية وأماكن التعليم؛

االجتماعية والثقافية واالقتصادية املختلفة يف أحناء العامل ويتيح تبادل اخلربات، فهو يوفر فرص التواصل بني املتعلمني من اخللفيات  -
 فرصة تبادل اخلربات املختلفة؛

من الرتكيز على العملية التعليمية، فهو حيول التعليم إىل تعلم ومن مث الرتكيز على املتعلم وعلى عملية التعلم الذايت ألن التعلم يكون  -
ه الذاتية وظروفه اخلاصة وسرعته يف اكتساب املعلومات ومهارته العقلية واحلركية حيث تلقى خالل جهد املتعلم ونشاطه ووفقا احاجت

 املسؤولية كاملة على املتعلم؛
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التعليم للجميع، فهو ميكن الدارسني من اجلمع بني العمل والدراسة أو التدريب كما ميكن من االستفادة العلمية أو احلصول على  -
 فعلي أو اجلسدي إىل قاعات الدراسة؛درجات علمية دون احلضور ال

لتأثري والفاعلية عندما تكون األساليب والتقنيات املستخدمة متناسبة مع العملية  - التأثري والفاعلية، فنظام التعلم عن بعد يتميز 
ارسني واملعلم من آن آلخر التعليمية املهنية وعندما يكون هناك تفاعل بني الدارسني فيما بينهم وعندما يتم تبادل املالحظات بني الد

 ويف الوقت املناسب؛  
تنويع األساليب، فالتكنولوجيا العصرية يف تصميم الشبكات ومواقع األنرتنت واملونتاج التلفزيوين وغريها تتيح للمعلم أن يستخدم  -

 عددا من اساليب العرض والتقدمي مبا يساعده على تنشيط املتعلم ويشرك حواسه اخلمس يف التعليم.
 يوب التعليم عن بعد: ع -9

  )2020(صحة،  هناك الكثري من العيوب يتمثل أمهها يف:  
 احلاجة إىل اعتماد بنية أساسية من حيث توفر األجهزة ذات الفعالية العالية؛ -
 احلاجة إىل ضرورة اعتماد على أخصائيني يف جمال إدارة أنظمة التعلم الرقمي؛ -
ته؛ ارتفاع - شرتاكات مببالغ مالية متفاوتة يف بعض أنواعه ومستو ذا النوع من التعلم، فقد يتم   التكلفة اخلاصة 
 ضعف بعض املتعلمني واملتدربني على االستعمال اجليد الناجح، والسهل ملختلف األجهزة، العلمية املعتمدة يف عملية التعلم الرقمي؛ -

  النوع من التعلم لدى املتعلمني واملتدربني.   تدين مستوى االجابة واالقدام هلذا 

  معيقات التعليم عن بعد: - 10

ى تذليل إن تطبيق التعليم عن بعد يف مؤسساتنا التعليمية يتطلب وبشكل كبري جدا توافر خمتلف األجهزة التقنية واملهارات الالزمة، مث العمل عل
ت اليت قد حتول دون التطبيق الفعال هلذا النوع من  التعليم عن بعد، ولقد صنف أهل االختصاص معيقات التعليم عن بعد إىل صنفني، الصعو

  (حاج و روقاب) نوردمها على الشكل اآليت:

ت تعليمية:   - أ  صعو
 استغراق املتعلم وقتا طويال إلجناز مهامه وإعداد أعماله على الشبكة؛ -
 االجتماعي بني املتعلمني أثناء التعلم؛حيد التعليم عن بعد من التفاعل  -
صعوبة الدراسة والتعلم على شاشة احلاسوب، فالدماغ هو األداة املادية للتعلم، وهو جزء من اجلسم الذي تؤثر حالته يف التعلم،  -

عن بعد حني حتدث يف فإيقاع اجلسم بسبب الرتددات العالية واملنخفظة للطاقة يؤثر يف منط التعلم، ولذلك قد تفشل عملية التعليم 
 وقت غري مناسب من الناحية البدنية، بسبب فقدان الرتكيز؛

 قلة املخابر االلكرتونية والوسائط التقنية ملتابعة األحباث؛ -
 توسيع الفجوة بني املتعلم وزمالئه؛ -
 عدم تشجيع األساتذة وأعضاء هيئة التدريس عموما املتعلمني على استخدام أسلوب التعليم االفرتاضي؛ -
لقلق عند إجراء املتعلمني االختبارات القصرية على الشبكة، فالقلق من احلاسوب ينخفض مبرور الزمن وكثرة االستعمال،  - الشعور 

لتعامل املباشر مع احلاسوب بسبب خشية املتعلمني من الفشل أو عدم الكفاية  ت القلق تربز حني يتعلق األمر  ولكن أعلى مستو
 عند استعماله.
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 تتجلى يف:معيقات تكنولوجية:   - ب
 العطل املتكرر يف أجهزة احلواسيب اآللية؛ -
 صعوبة متابعة احملاضرات والقراءة االلكرتونية؛ -
تمعات النامية مع معطيات الثورة املعلوماتية؛ -  قلة املهارة يف التعامل مع مواقع التعليم االفرتاضي، نتيجة صعوبة التكيف لدى ا
 كة، نظرا للبطء الشديد يف التدفق، أو بسبب األمحال الكبرية عليها؛صعوبة احلصول على الشب -
 عزوف بعض املعلمني واألساتذة عن اإلقبال على التعامل مع املعلومات اليت جيمعها املتعلمون من خالل الشبكة؛ -
 عدم امتالك جهاز حاسوب شخصي لكل متعلم؛ -
 جه املتعلم إىل كيفية استعمال الربامج التعليمية على الشبكة؛عدم وجود كفاءة بشرية ذات خربة تعمل كمرشد تكنولوجي يو  -

  خامتة

مما ال شك فيه أن مسامهة التعليم عن بعد يف احلفاظ على االستمرارية واحلياة  العادية للبشر عامة و للمتمدرسني خاصة ال مثيل هلا 
لومل يستغل وبفضل التكنولوجيا ألصبح املتعلم معزوال عن خاصة يف ظل جائحة كورو اليت أثبتت أمهية هذا النوع من التعليم، الذي 

هيك عن ما ينجر من مشاكل وصعاب يكون املتعلم يف غىن عنها، وهلذا فقد اعترب التعليم عن بعد حلقة الوصل اليت مجعت  دراسته 
م التعليمية وكان السبب يف جناح السريورة التعليمية على العموم أو أحد احملفزين هلم لعدم االستسالم ومواصلة  طالب العلم مبنظما

 دراستهم.
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