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�لتعليم �الإلكرتوين: ق�شايا و�إ�شكاالت
                                                                              د. بوجمعة وعلي
املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل خنيفرة، املغرب

                                                       

 الكلمات املفتاحية:
 التعليم اإللكتروني، التعليم التقليدي، التحديات، اإلشكاالت، املتطلبات،

املقدمة: 

 تركت الثورة التكنولوجية وثورة اإلعالم واالتصال حاجة ماسة إلى أسلوب جديد للتعليم 
والتعلم، يواكب التطور التقني ويساهم في تطوير العملية التعليمية التعلمية. في هذا السياق 
ظهر التعليم االلكتروني كوسيلة للتعليم والتعلم تقوم على استخدام التقنيات الحديثة من 
في  املتعلم  إلى  واملعارف  العلوم  بتوصيل  كفيلة  أدوات  من  بهما  يتصل  وما  وإنترنت  حاسوب 
موجز  بشكل  املقالة  هذه  تناقش  ممكن.  جهد  وأقل  وقت  أقصر  وفي  جيدة  تواصلية  ظروف 
مفهوم التعليم اإلكتروني وأنواعه وأهم القضايا واإلشكاالت والعوائق التي تعترضه )املتطلبلت، 
يتوخى  وتحليلي،  وصفي  منهج  خالل  من  األساسية.  الخالصات  وكذا  اإلشكاالت(  التحديات، 
تحديد تلك اإلشكاالت والقضايا  ودراستها والبحث عن اإلجابات والحلول املمكنة لتجاوزها في 

املستقبل.

تعريف التعليم االلكتروني: 

 للتعليم اإللكتروني تعاريف متعددة من بينها:

 تقديم املادة الدراسية )املحتوى الدرا�سي( للمتعلم عبر مختلف الوسائط والوسائل 	 
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االلكترونية.
تعليم يعتمد على بيئة الكترونية متكاملة، تقوم على الشبكات االلكترونية والبرامج 	 

والتطبيقات التي تدمج النص بالصوت والصورة، وتقدم إمكانية إغناء املعلومات من 
خالل الروابط االلكترونية.

ووسائطه 	  وشبكاته  حاسوب  من  الحديثة  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  استخدام 
املتعددة من صوت وصورة ورسومات وطرق بحث ومكتبات وبوابات الكترونية سواء 

كان ذلك عن بعد أو في الفصول الدراسية.
ومتابعة 	  وتفاعالت  وتمارين  شروحات  من  يتضمنه  ما  مع  التعليمي  املحتوى  تقديم 

االتصال  وسائل  بواسطة  بعد  عن  أو  الدرا�سي،  الفصل  في  كلية  أو  جزئية  بصورة 
الحديثة من حاسوب وإنترنت وبرامج وتطبيقات إلكترونية.

أنواع التعليم اإللكتروني:

التعليم اإللكتروني ثالثة أنواع هي:

لتعليم املتزامن: هو تعليم تفاعلي مباشر، يتطلب وجود املتعلمين املدرس واملتعلمين في  أ-  
املحادثة والنقاش من  اللوحة اإللكترونية إلجراء  أو  الحاسوب  أمام أجهزة  الوقت  نفس 
خالل مختلف الوسائط: غرف املحادثة الفورية، الفصول االفتراضية، مؤتمرات الفيديو، 

اللوح األبيض... .

املدرس  تواجد  إلى  يحتاج  ال  تفاعلي،  وغير  مباشر  غير  تعليم  هو  املتزامن:  غير  التعليم  ب- 
لكل  املناسبة  التعلم  حسب األوقات  في  املتعلمين  الوقت، بل يمكن  في نفس  واملتعلمين 
مجموعات  اإللكترونية،  الصفحة  اإللكتروني،  البريد  مثل:  أدوات  ويستعمل  متعلم 

.PPT أو  PDF النقاش، األقراص املدمجة، التسجيالت الصوتية، نقل امللفات

ج- التعليم املدمج / املختلط: وهو تعليم يدمج ويخلط بين النوعين السابقين حسب املحتوى 
املقررات  التزامني،  االفترا�سي  التعلم  قبيل:   من  أدوات  ويستعمل   املقترح،  والنشاط 
املعتمدة على اإلنترنت،  التعلم الذاتي، إدارة نظم التعلم ...كما أنه يمزج بين ما هو معتمد 
والتعليم  بعد  التعليم عن  في  وما هو معتمد  الحضوري(  )التعليم  التقليدي  التعليم   في 

الذاتي.
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متطلبات التعليم اإللكتروني: 

للتعليم اإللكتروني متطلبات وشروط أهمها:

شبكة إنترنت عالية الصبيب: تضمن سرعة تنزيل الولوج إلى البرامج والتطبيقات والبيانات، 	 
وفتح امللفات واملقاطع وتنزيلها،  وخاصة في حالة التعليم اإللكتروني التزامني.

التحكم 	  أنظمة  واملحتوى،  التعلم  إدارة  تطبيقات  مثل  التعليمية:  والتطبيقات  لبرامج 
والسيطرة واملتابعة.

 الوسائل التكنولوجية الحديثة: مثل الحواسيب، اللوحات اإللكترونية، الهواتف الذكية 	 
.وما يرتبط بها من أنظمة الحماية والصيانة.

وضمان 	  والصيانة  املتابعة  على  القادرة  األطر  وهي  وتربويا:  تقنيا  املؤهلة  البشرية  األطر   
انسياب املعلومات في جميع االتجاهات.

واملدرسين 	  التعليمية  السياسات  صناع  لدى  وخاصة  االلكتروني:  التعليم  بأهمية  الوعي 
واآلباء واملتعلمين واملجتمع السيا�سي واملدني .

من 	  اإللكتروني  التعليم  مجال  في  والفاعلين  املحتوى  لصناع  املوجهة  املادية:  اإلمكانات 
مؤسسات وأفراد وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار.

وجود سياسة وتخطيط للتعليم اإللكتروني:  على األمد الطويل واملتوسط والقصير.	 

إشكاالت التعليم اإللكتروني: 	 

يواجه التعليم اإللكتروني تحديات كثيرة أهمها:

أ- إشكاالت تربوية وبيداغوجية: وتتمثل في:

صعوبة التعامل فيه وفق النظريات التربوية والبيداغوجية مثل نظرية الذكاءات املتعددة 	 
ونظريات علم النفس الفارقي .

صعوبة التقويم بأنواعه )التشخي�سي، البنائي، النهائي(، وخاصة في التعليم غير املتزامن.	 

بعد 	  الدراسية  الحصة  أثناء  يكون  الذي  الفوري  الدعم  وخاصة  الدعم:  صعوبة 
مالحظة نقص أو ضعف، أو الدعم الذي يكون في نهاية الحصة، حيث يصعب تحديد 

الضعف لتقديم الدعم املناسب.

ب- إشكاالت تقنية، لغوية، مادية وبشرية:  ومن  بينها:
بين 	  املباشرة  والعالقة  التلقين  على  القائم  التقليدي  التعليم  من  التحول  صعوبة 
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املعطيات  وتحليل  فهم  على  يعتمد  الذي  اإللكتروني  التعليم  إلى  واملتعلم  الدرس 
واملعلومات بعيدا عن املدرس وخاصة في التعليم غير املتزامن.

تكنولوجيا 	  مع  التعامل  وكفاية  لخبرة  واملتعلمين  املدرسين  من  كبيرة  نسبة  افتقار 
اإلعالم واالتصال ومع البرامج والتطبيقات املرتبطة بالتعليم اإللكتروني.

صورة 	  في  املحتوى  إعداد  في  للمدرسين  املرتفعة  املادية  والتكلفة  الكبير  الجهد 
املحتوى  فهم  في  املتعلم  يحتاجهما  الذين  والوقت  الجهد  إلى  باإلضافة  إلكترونية، 

واستيعابه.
عدم توفر املتعلمين سواء في الفصول الدراسية أو خارجها على مستلزمات التعليم 	 

اإللكتروني من حواسيب ولوحات إلكترونية وشبكة اإلنترنت.
باعتبارها 	  واملتعلمين  املدرسين  كبيرة من  فئة  لدى  اإلنجليزية  اللغة  إجادة  - ضعف 

والبرامج  الوسائط  مع  التعامل  في  صعوبات  يطرح  مما  واالتصال،  التقنية  لغة 
والتطبيقات... .

التعليم 	  وأن  خصوصا  واملتعلمين  املدرسين  بين  واإلنساني  التربوي  التفاعل  ضعف 
التقليدي يقوم على هذه العالقة بشكل كبير.

غياب أو ضعف الكتاب املدر�سي اإللكتروني:  ذلك أن تعميمه يحتاج إلى خبرات تربوية  	 
وإمكانات مادية وتقنية كبيرة.

مع 	  التعامل  ألن  واآلباء،  والطالب  املدرسين  من  فئة  جانب  من  واملقاومة  الرفض 
وسائل االتصال واملعلومات ليس باألمر السهل للذين تعودوا على التعليم التقليدي، 

باإلضافة إلى أن كل تغيير غالبا ما يواجه بمقاومة فئة أو فئات معينة.

تحديات التعليم اإللكتروني: 

 يواجه التعليم اإللكتروني تحديات كثيرة أهمها:

أ- التحدي التقني: ويتمثل في القدرة على إنشاء شبكات واسعة وقوية وسريعة وتوفير أعداد 
كبيرة من املعدات واألجهزة اإللكترونية وصيانتها وتطوير البرامج والتطبيقات التعليمية.

اللغة  األجنبية/  باللغات  والبرامج  التطبيقات  معظم  كون  في  ويتمثل  اللغوي:  التحدي  ب- 
التعامل معها وتوظيفها لدى فئة كبيرة  )لغة مبدعيها(، وهذا يطرح صعوبات  االنجليزية 

من املدرسين واملتعلمين من خالل التعليم اإللكتروني.
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مع  للتعامل  ولغويا  تقنيا  البشرية  املوارد  تأهيل  ضرورة  في  ويتمثل  البشري:  التحدي  ج- 

التكنولوجيات الحديثة، وما توفره من برامج وتطبيقات... .

ومتطور،  حقيقي  إلكتروني  تعليم  إلقامة  الالزمة  املوارد  توفير  في  ويتمثل  املالي:  التحدي  د- 
وقطاع  والتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  بين  الشراكة  وتوسيع  فيه،  االستثمار   وتشجيع 

التعليم.

ه- التحدي القانوني: ويتمثل في ضرورة تكييف القوانين والتشريعات مع التعليم اإللكتروني 
من خالل تقنينه واالعتراف بشواهده.

    انطالقا مما سبق، نستخلص أن التعليم اإللكتروني:

رغم راهنيته وأهميته ال يمكن أن يكون بديال للتعليم التقليدي  في كثير من الدول؛ 	 
التي تعاني الهشاشة االقتصادية واالجتماعية والتخلف العلمي والتكنولوجي، لذلك 

فدوره سيكون مساعدا ومكمال إلى حين.
يعمق الفوارق املهاراتية والتعليمية بين من لديهم اإلمكانات املادية، وبين من ليس 	 

لهم القدرة على توفير لوازم التعليم اإللكتروني.
ال يميز بين فئات املتعلمين، وال يهتم  بالفروقات الفردية، بل يسير بوتيرة واحدة مع 	 

الجميع. 
مثل:  	  التعليمية،  والبيداغوجيات  التربوية  النظريات  من  العديد  ملنطق  يخضع  ال 

نظرية الكفاءات املتعددة، نظريات علم النفس الفارقي، البيداغوجيا الفارقية... .
ال يقيس بشكل دقيق مدى فهم املتعلمين للمحتوى الدرا�سي.	 
وبين 	  جهة،  واملتعلمين من  املدرس  بين  واإلنساني  التربوي  التفاعل  يضعف  أو  يلغي 

املتعلمين أنفسهم من جهة ثانية.
املدرس 	  بين  التفاعل  إضعاف  خالل  من   الدرا�سي  الفصل  دينامية  يقلص  أو  يلغي 

واملتعلمين، وإلغاء التنافس بين املتعلمين.
- يطرح صعوبات في التقويم والدعم وخاصة في النمط غير املتزامن.	 

خاتمة:

   رغم ما يتمتع به من إيجابيات عدة وأفق أرحب خصوصا ما بعد جائحة كورونا، مايزال 
الباحثين  تسائل  ستظل  والنقائص،  السلبيات  من  مجموعة  من  يعاني  اإللكتروني  التعليم 
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والحلول  اإلجابات  لتقديم  والدراسة  البحث  من   مزيد  إلى  وتدعوهم  التربويين  واملختصين 
املمكنة.
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