
 
 
 

 

 استخدام التعليم عن بعد يف أقسام  

 الوثائق واملكتبات واملعلومات 

 زمة كوروناأيف ظل  
 

 إعداد
 

 زين العابدين سعد عبدالسالم /د 
 مدرس املكتبات واملعلومات بقسم الوثائق واملكتبات واملعلومات

 باملنوفية  زهرجامعة األ فرع كلية اللغة العربية 
 

 م2020 ـ =ه1442



 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 استخدام التعليم عن بعد يف أقسام الوثائق واملكتبات واملعلومات يف ظل ازمة كورونا.
 د/ زين العابدين سعد عبدالسالم

 مدرس المكتبات والمعلومات بقسم الوثائق والمكتبات والمعلومات

 جامعة االزهر –كلية اللغة العربية بالمنوفية 

 يد الإلكوروي:الرب 

  dr_zain_saad76@hotmail.com   
 املستخلص:

هتدف الدراسة إلى معرفة واقع التدريس يف أقسام الوثائق والمكتبات 

والمعلومات قبل ازمة كورونا، ومدى االعتماد على التعليم عن بعد أثناء ازمة 

التعرف على الطرق والوسائل المفضلة يف التعليم عن بعد، كورونا، وكذلك 

وتحديد مميزات ومعوقات التعليم عن بعد لكل من الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس، وكذلك تقديم االقوراحات التي يمكن من خاللها زيادة الوعي بأهمية 

موعة التعليم عن بعد واالعتماد عليه يف العملية التعليمية. وتم التوصل إلى مج

كل من قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات : اعتماد من النتائج لعل أهمها

 كورونا، أزمة قبل التقليدية بالطريقة التدريسبجامعة األزهر وجامعة بنها على 

بينما أصبح االعتماد على التعليم عن بعد يف التدريس أثناء أزمة كورونا، يعد 

لتدريس، كما أوضحت الدراسة ضعف الواتس آب أكثر الوسائل استخداما يف ا

 يف المرونةدور الجامعتين يف تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس، تعد 

صعوبة من أهم مميزات برامج التعليم عن بعد، بينما تعد   والمكان الوقت

االتصال بالإنورنت ورسومه المرتفعة أكثر المعوقات التي تواجه التعليم عن 

راسة إلى مجموعة من المقورحات لعل أهمها بالنسبة بعد. كما توصلت الد

ألعضاء هيئة التدريس: تدشين منصات تعليمية مجانية خاصة بالجامعة، وإقامة 

بالنسبة للطالب: توفير ، دورات تدريبية، ودعم اشوراك االنورنت المنزلي

المقررات الدراسية بشكل إلكوروي، ودعم اشوراك الإنورنت المنزلي، وعرض 

 اضرات ليال مع إمكانية المناقشة واالستفسار.المح
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Using remote emergency education in Libraries and 
Information Departments in light of Corona crisis: 

 a reality study and planning for the future 
By/ Zain El-Abdeen Saad Abdel-Salam, lecturer of 
Libraries and Information - Department of Documents, 
Libraries and Information – Faculty of Arabic Language 
in Menoufia – Al-Azhar University – Egypt 
E-mail: dr_zain_saad76@hotmail.com 

Abstract: 
The study aims to know the reality of teaching in the 

Departments of Documents، Libraries and Information 
before the Corona crisis، and the extent of reliance on 
remote education during the Corona crisis، to identify the 
preferred methods and means in remote education، to 
identify the advantages and obstacles of remote education 
for both students and faculty members، as well as provide 
suggestions that can increase awareness of the importance 
of remote education and rely on it in the educational 
process. A set of results were reached، perhaps the most 
important of them: the reliance of both the department of 
Documents، Libraries and Information at Al-Azhar 
University and Benha University on teaching in the 
traditional way before the Corona crisis، while relying on 
remote education in teaching during the Corona crisis. 
WhatsApp is the most used method in teaching، the study 
also showed the weakness of the two universities’ role in 
providing technical support to faculty members. 
Flexibility in time and place is one of the most important 
advantages of remote education programs، while the 
difficulty of connecting to the internet and its high fees 
are the most obstacles facing remote education. The study 
also reached a set of proposals، perhaps the most 
important for faculty members: launching free 
educational platforms for the university، holding training 
courses and supporting home internet subscription، for 
students: providing academic courses in electronic form، 
supporting home internet subscription and presenting 
lectures at night with the possibility of discussion and 
inquiry.  

Keywords:- Emergency – remote education – crisis – 
Corona – Libraries – planning – future. 
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 متهيد:
يعيش العالم اآلن كارثة لم يشهد مثيال لها من قبل يف تاريخه الحديث، 

التعليم منها بل أنه  ينج ولم العالم، يف  انعكست آثارها على كل جوانب الحياة

ا بتلك الكارثة، والذي وصفته المدير العام كان من أكثر القطاعات تأثر

لم يسبق لنا أبدا أن شهدنا هذا الحد من  ” بقولها أودري أزوالي  لليونسكو

ففي ظل سرعة وحجم االضطراب التعليمي   .”االضطراب يف مجال التعليم

الناتج عن إغالق المدارس والجامعات تجنبا النتشار الفيروس بين أفرادها، 

عالم المنكوب بفيروس كورونا، تسعى الحكومات إلى توفير ويف ظل هذا ال

التعليم والتعلم ألبنائها يف ظل بقاء الطالب يف منازلهم بعيدا عن المدارس 

 .بعد عن  والجامعات يتعلمون فيها

 138وتضاعفت أعداد الطالب المتأثرين بإغالق المدارس والجامعات يف 

ثلون نسبة تتجاوز ثالثة أرباع األطفال مليار طالب، يم 1.37بلدًا، ليبلغ عددهم 

والشباب يف العالم، كما بلغ عدد المعلمين والمدرسين المنقطعين عن الذهاب 

مليون شخص، وفق إحصائيات اليونسكو يف مارس  60.2إلى عملهم قرابة 

2020. 

دولة إغالق  73م، أعلنت الحكومات يف 2020مارس عام  16ففي 

 17ة أغلقت المدارس يف جميع أنحاء البالد ودول 56المدارس، بما يف ذلك 

دولة أغلقت المدارس داخل نطاق محدد. و قد أثر إغالق المدارس يف أكثر من 

مليون متعلم على مستوى العالم، بينما عرض الإغالق محدود النطاق  421

 10مليون متعلم للخطر. وفًقا للبيانات الصادرة عن اليونسكو يف  577للمدارس 
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ترك  19-إغالق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كوفيد مارس، فإن

 ( 1)واحًدا من كل خمسة طالب خارج المدرسة على مستوى العالم.

يف ظل إغالق المدارس والجامعات ويف محاوالت للتغلب على آثار ذلك، 

 عن التعّلم نولوجيا وآليات التك من االستفادة يف اللجوء انصب الوركيز على 

 االجتماعية الشبكات طريق عن المقدمة المتعددة وسائلها خالل من بعد،

 الرقمية التعلم منصات خالل من بثها يتم خاصة دراسية مواد إعداد والإنورنت،

لتحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس  بعد عن التعلم أدوات من وغيرها

الحالة والطالب، ولم تكن جميع الدول على نفس المستوى يف مواجهة هذه 

الطارئة، وظهرت تجارب مختلفة للتعامل مع هذا األمر الطارئ، وتبع ذلك 

ظهور مصطلح التعليم الطارئ عن بعد جنبًا إلى جنب مع مصطلح التعلم 

الإلكوروي، وتدخلت المؤسسات األممية كاليونسكو وغيرها من المؤسسات 

الم، باعتبار أن هذا لمتابعة هذا األمر الطارئ وتقديم يد العون لمختلف دول الع

الوباء شكل قاسمًا مشوركًا لمعاناة الماليين من األشخاص حول العالم، 

ويرجع جانب من تلك المعاناة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار الوباء وأعداد 

 (2)الوفيات اليومية، والحرمان من ممارسة النشاط الإنساي المعتاد. 

لم إلى اعتماد التعليم عن بعد، وإن ويف زمن الكورونا لجأت جميع دول العا

لم يكن شائعا من قبل يف بعض الدول وخاصة الدول العربية إال أنه كان الوسيلة 

الوحيدة الستكمال العملية التعليمية ما بين أعضاء هيئة التدريس والطالب يف 

زمن التباعد االجتماعي يف إطار الحفاظ على سالمة أطراف العملية التعليمية 

 (3)عدد المصابين للحد من انتشار الجائحة والتغلب عليها. وتقليل
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يف الواقع إن فكرة التعليم عن بعد هي فكرة قديمة ظهرت منذ زمن بعيد وقد 

كان يطلق عليها فكرة التعليم بالمراسلة عرب الربيد األمريكي يف منتصف القرن 

أساليب  التاسع عشر، وأدى االنتشار الكبير الستخدام االنورنت إلى ظهور

مختلفة من التعلم الإلكوروي، واعتمدت مؤسسات التعليم الجامعي على هذا 

النوع من التعليم والتعليم االفوراضي. وتتعدد اشكال التعليم عن بعد بحيث كان 

يعتمد يف بداية األمر على المراسلة عن طريق الربيد ثم تطور واصبح يف القرص 

 .(4)وعلى وجه الخصوص األنورنت  ثم أصبح عرب شبكات االتصال CDالمدمج

 Emergency Remote)ولقد ظهر مصطلح التعليم الطارئ عن بعد 

Teaching (ERT  للتعبير عن التحول الذي طرأ فجأة على طرق التدريس

التقليدية، هبدف إيجاد حل مؤقت وسريع للتعليم ُيمكن أن ُيعتمد عليه خالل 

الطارئ عن بعد على تقديم بديل  أوقات الطوارئ واألزمات، وينطوي التعليم

للتعليم الصفي وجها لوجه، والذي ستعود إليه األنظمة التعليمية بمجرد انتهاء 

األزمة أو الطوارئ. أي أن الهدف األساسي يف هذه الظروف ال يتمثل يف إعادة 

إنشاء نظام بيئي تعليمي قوي، بل توفير الوصول المؤقت إلى التعليم والدعم 

 .(5) يقة سريعة الإعداد ومتاحة بشكل موثوق أثناء الطوارئالتعليمي بطر

. والتي عملت يف التدريس Milman N  ( 2020وتوضح نتالي ميلمان  )

الجامعي بجامعة جورج واشنطن لمدة تزيد عن عشرين عامًا، وعاصرت 

، وإعصار 2001سبتمرب  11ظروف استثنائية للتعليم الجامعي أثناء هجمات 

، أن الظروف 2010-2009عامي  N1H1وانتشار فيروس ، 2003إيزابيل 

التي فرضها انتشار فيروس كورونا ظروفًا غير مسبوقة، فما نشهده ال يندرج 
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تحت أساليب التعليم المتعارف عليها، فالوضع الحالي يمثل تعليما طارئا عن 

بعد، أو التعليم يف ظل انتشار األوبئة، وينبع االختالف من حيث االنتقال 

فاجئ إلى تقديم هذا النوع من التعليم كبديل عن التعليم التقليدي، وقد ال الم

تتوافر الشروط والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ التعلم الإلكوروي أو التعليم عن 

بعد، وما يتطلبه من جودة إعداد المحتوى وتدريب للمتعلمين على هذا النوع من 

مرار تلك الحالة، والمخاوف التي التعليم، بالإضافة إلى الشكوك حول مدى است

يثيرها انتشار الوباء، واألسئلة المثارة باستمرار حول الوقاية منه، العالج، أطوار 

 األسئلة من والمزيد العديد إلى..…الفيروس، مراحل انتشاره، انحساره، وهكذا

 .(6)المجتمع فئات من كغيرهم والمعلمين الطالب أذهان تراود التي
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 اإلطار العام للبحث: املبحث األول:
 أواًل: مشكلة الدراسة: 

إن أزمة كورنا وما أحدثته من توقف مفاجئ للدراسة بصفة عامة والدراسة 

الجامعية بشكل خاص، ولجوء الجامعات بشكل عام إلى البحث عن طريقة 

الستكمال الدراسة فما كان من  _بديالُ عن التعليم التقليدي  _أخرى للتدريس 

ات والمعلومات إال البحث عن بديل للتعليم التقليدي  وما كان أقسام المكتب

 متاحًا غير التعليم عن بعد للقيام بالوظائف التعليمية. 

 ثانيًا: اهمية الدراسة:
يعد مجال المكتبات والمعلومات بيئة خصبة الستخدام تقنيات التعلم عن 

تكاك الخاصة بنقل بعد ونظم وبرمجيات التعليم االلكوروي نظرا لتعدد اطر االح

المعرفة والتعليم والتأهيل بين مجتمع المعرفة والقائمين علي المكتبات 

كتخصص علمي أو مجال مهني علي حد سواء، فالمكتبات كتخصص علمي 

ومهنة تقع يف موضع وسيط بين كل العلوم ويف حالة احتكاك دائم بين احتياجات 

 در المعلومات والتعلم.المستفيدين المعرفية من جهة ومن جهة اخري مصا

الموضوع يف الدور الذي يلعبه التعليم عن بعد يف الوسط  وتربز اهمية هذا

التعليمي وخاصة بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية 

كطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية باعتبارها مبنية على التكنولوجيا 

إلى رفع مستوى كل من المعلم والمتعلم واستخداماهتا بكفاءة بحيث تؤدي 

حيث إنه بعد توقف الدراسة إبان أزمة كورونا  وتسهم يف بناء مجتمع المعلومات؛

واللجوء إلى التعليم عن بعد لإتمام العملية التعليمية ظهرت أهمية الموضوع يف 
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التعرف على استخدام التعليم عن بعد يف التدريس قبل أزمة كورونا، ومدى 

د أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات لتقديم برامج التعليم عن بعد يف استعدا

ظل األزمة، وكذلك معرفة مدى االستمرار يف التدريس عن بعد انتهاء ازمة كورنا 

 أم ان هذه الحالة تعترب تعليمًا طارئًا عن بعد.

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة إىل التعرف على ما يأيت:

ى واقع التدريس يف أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات التعرف عل -1

 قبل ازمة كورونا.

 مدى االعتماد على التعليم عن بعد أثناء ازمة كورونا.  -2

 الطرق والوسائل المفضلة يف التعليم عن بعد. -3

 رأي كل من اعضاء هيئة التدريس والطالب يف التعليم عن بعد. -4

لكالً من الطالب وأعضاء تحديد مميزات ومعوقات التعليم عن بعد  -5

 هيئة التدريس.

 وضع مقورحات تفعيل نظام التعليم عن بعد. -6

 : تساؤالت الدراسة:رابعا
يمكن التعبير عن مشكلة البحث من خالل الوصول إلى الحلول المناسبة 

 للتساؤالت اآلتية: 

هل تستخدم أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات التعليم عن بعد قبل  -1

 ا؟ازمة كورون

 هل تم اعتماد التعليم عن بعد الطريقة الرئيسية للتعليم أثناء ازمة كورونا؟  -2

 ما الوسائل المستخدمة يف التعليم عن بعد بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس؟ -3
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هل تم توفير الدعم الفني من الجامعة ألعضاء هيئة التدريس للتعليم عن  -4

 بعد أثناء أزمة كورونا؟

 يم عن بعد ألعضاء هيئة التدريس؟ ما مميزات ومعوقات التعل -5

 ما وسائل التعليم عن بعد المفضلة بالنسبة للطالب؟ -6

 رأي الطالب يف إنشاء مجموعات دراسية ؟  -7

 ما مميزات ومعوقات التعليم عن بعد للطالب؟  -8

 هل تتغير طريقة التدريس بعد انتهاء ازمة كورونا؟ -9

 ما مقورحات تفعيل نظام التعليم عن بعد ؟ -10

 ال الدراسة ومربرات اختيارها:خامسًا: جم
تتناول الدراسة استخدام التعليم عن بعد يف كل من قسم الوثائق والمكتبات 

والمعلومات بكل من كلية اللغة العربية بجامعة االزهر فرع المنوفية، وقسم 

المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة بنها يف ظل ازمة كورونا، ووضع 

 اد على التعليم عن بعد.مقورحات لنجاح االعتم

 أما عن سبب وقوع اختيار الباحث على هذين القسمني فريجع ذلك إىل:

تمثيل جامعة األزهر كمؤسسة مستقلة، وتمثيل جامعة بنها كجامعة  -

 حكومية.  

تقارب نشأة القسمان؛ حيث إن نشأهتما كانت يف العقد األخير من القرن  -

 العشرين.

( 17يف القسمين فالعدد ال يتجاوز ) تقارب عدد أعضاء هيئة التدريس -

( عضوًا بجامعة األزهر، وقت إعداد البحث بما فيهم األعضاء 14بجامعة بنها و)

 المعارين.
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 تقارب المكان حيث يقع القسمين يف الدلتا.  -

 تشابه الالئحة الخاصة بالقسمين إلى حد كبير. -

 سادسًا: منهج الدراسة وأدواتها:
ستخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم لتحقيق أهداف الدراسة تم ا

، حيث يستعرض بالوصف والتحليل االدبيات المتعلقة (7)على البحث الميداي

بالتعليم عن بعد، ودراسة واقع التدريس بأقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات 

 قبل وأثناء أزمة كورونا. 

يانات حيث إهنا تفيد يف واعتمد الباحث على االستبيان كأداة أساسية لجمع الب

جمع أكرب قدر ممكن من المعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة وتم تصميم 

( استبيان واعتمد الباحث على استبيان كلية اآلداب جامعة المنوفية 2عدد )

 الموجه للطالب لتقييم تجربة التعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا.

ة األستاذ الدكتور/ أحمد عباده هذا وقد تم تحكيم االستبيان من قبل سعاد

العربي استاذ علم المكتبات والمعلومات ووكيل كلية اآلداب جامعة طنطا، 

وسعادة األستاذ الدكتور/ رضا محمد النجار أستاذ علم المكتبات والمعلومات 

ورئيس قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية اللغة العربية فرع المنوفية 

 جامعة األزهر:

 ول استبيان موجه ألعضاء هيئة التدريس  يف قسم الوثائق والمكتبات األ

والمعلومات يف كل من كلية اللغة العربية بجامعة األزهر فرع المنوفية، وكلية 

اآلداب جامعة بنها. للتعرف على استخدام برامج التعلم عن بعد يف التدريس 

 بشكل عام، ويف ظل أزمة كورونا بشكل خاص.  
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 يان موجه لطالب قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات يف الثاي استب

كل من كلية اللغة العربية بجامعة األزهر فرع المنوفية، وكلية اآلداب جامعة بنها؛ 

هبدف التعرف على رأي الطالب يف التعليم عن بعد بشكل عام ويف ظل ازمة 

كذا كورونا بشكل خاص، مع التعرف على مميزات وعيوب التعليم عن بعد، و

 التعرف على وجهة نظرهم يف الخطيط الستخدام التعليم عن بعد بشكل اساسي.

 : دراسات سابقة يف املوضوع:سابعا

 أواًل الدراسات العربية:

 (2000) "دراسة محسن االعريني 

 بعرض المعلومات، وقام وعلم المكتبات يف عن ُبعد التعليم تناول بحث 

 المعلومات وعلم المكتبات يف تعليم نهام الإفادة التجارب، محاوال من الكثير

 الوضع" :ما يأيت ُبعد، وضم عن التعليم أنماط فتناول ،1987عام  الصادرة

التقليدي، والتعليم  غير والطالب ُبعد، عن التعليم بربامج وااللتحاق المؤسسي،

 لخصائص والتعرض ُبعد، عن التعليم برامج يف "الصف" الفصل ،وحجم ُبعد عن

 للتعليم عربية تجربة وعرض خيالية، أفكار هيئة على وذلك عن ُبعد، المتعلمين

 أكثر تعرض تكن لم التي الوقت ذلك يف "عبد العزيز" الملك تجربة ،هي ُبعد عن

 هيئة أعضاء ارتياح لعدم يرجع التلفزيون، وذلك خالل من فقط برامج أربعة من

 يفضلون وأهنمالطالب،  مع التواصل من والشكل األسلوب لهذا التدريس

 دور ،تأكيد الدراسة إليها خلصت التي الإيجابيات المباشر، ومن التواصل

 عدم عن فضال والمتحركة، الناقلة الكاميرات من الحديثة التقنيات واألساليب

 الإرشاد عملية وقتها، وضعف يف األسلوب يف هذا التوسع يف الإدارة تفكير
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 زمالئهم أمام األسئلة من طرح الطالبات حرج ظل يف األكاديمي؛ والسيما

 بتحسين الجنسين، وأوصت الدراسة بين يفصل عندهم التعليم ألن الرجال؛

 الإلكوروي والربيد الفيديوهات واستخدام الحالية االتصاالت خدمات

 . مستقبال ُبعد عن التعليم برامج إنجاح أجل التفاعلية؛ من والقاعات الناقلة

  .(2009)دراسة محمد بن أحمد باصفر 

عن التعليم الإلكوروي وأثره على أعضاء هيئة التدريس: دراسة حالة لقسم  

علم المعلومات بجامعة ام القرى؛ يهدف هذا البحث إلى معرفة اتجاهات 

أعضاء هيئة التدريس حول التعليم الإلكوروي وما هي االيجابيات والسلبيات 

لومات بكلية العلوم التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس  بقسم علم المع

االجتماعية بجامعة ام القرى عن قيامهم باستخدام هذه التقنية. استخدم الباحث 

المنهج الوصفي لجمع المعلومات عن طريق توزيع استبانة على أعضاء هيئة 

التدريس لمعرفة أراءهم حول استخدام التعليم الإلكوروي، وتوصلت الدراسة 

سنة  50اء هيئة التدريس الذي تقل أعمارهم عن إلى أن الغالبية العظمى من أعض

وأن جميع أعضاء عينة الدراسة مؤيدون تأييدا كامالً الستخدام تقنية التعليم 

من عينة الدراسة لم يتعرفوا على من تكون الجهة الرسمية  %50الإلكوروي، وأن 

 المسئولة عن تقديم خدمات التعليم الإلكوروي داخل الجامعة، ومعظم أعضاء

هيئة التدريس يرو أن أكرب عائق يواجه الطالب يف استخدام هذه التقنية هو حداثة 

من عينة الدراسة أن أهم فائدة  %95التجربة لدى هؤالء الطالب، بينما يرى 

سوف يكتسبها الطالب هي استخدامهم لهذه التقنية يف أي وقت ومن أي مكان 

مجموعة من التوصيات  داخل وخارج الحرم الجامعي، وتوصلت الدراسة إلى

أهمها تبني تطبيق هذه الخدمة داخل الجامعة عن طريق جهة متخصصة ومؤهلة 
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ومعروفة، وكذلك توفير الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء هيئة التدريس خاصة 

 يف تطبيق المراحل األولى من هذه الخدمة.

 ( 2011دراسة محمد فؤاد الحوامدة ) عن معوقات استخدام التعليم

الإلكوروي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية، 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات استخدام التعليم االلكوروي من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء التطبيقية، ولإجراء الدراسة استخدم 

بندا  24استبانة  مكونة من  الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق أداة

موجهة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اظهرت نتائج الدراسة أن بنود االستبانة 

ككل شكلت معوقات للتعليم االلكوروي فكان ترتيب هذه المعوقات على 

النحو اآليت: المعوقات االدارية والمادية، ثم المعوقات المتعلقة بالتعليم 

 را المعوقات التي تتعلق بالمدرس والطالب.الإلكوروي نفسه، وأخي

 ( 2012دراسة حسام الزلباين)  عن استخدامات التعلم عن بعد يف مجال

المكتبات والمعلومات. يتناول البحث فرص استغالل التعلم عن بعد وخاصة 

تلك المعتمدة علي نظم التعلم االلكوروي والتطبيقات الربامجية الخاصة به 

والمعلومات ودعم خدمات المكتبات، وتستعرض  لدعم تخصص المكتبات

التجارب العالمية الستغالل التعلم عن بعد من قبل كل االقسام األكاديمية 

ومدارس المكتبات، والمؤسسات واالتحادات المهنية، مع عرض لواقع 

استخدام التعلم عن بعد يف العالم لتعليم علوم المكتبات مقارنة مع الموقف 

، وينتهي بعرض خدمة مركز التعلم االلكوروي التي تطبقها المحلي والإقليمي
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بعض المكتبات األلمانية، وذلك لتوفير برامج تدريبية للمستفيدين يف المكتبات 

 القريبة من أماكن تواجدهم.

 ( 2014دراسة سكرة عبد الرحمن) بجامعة ُبعد عن التعليم تناولت 

 واقع التعرف على ؛ هبدفوالمعلومات قسم المكتبات اآلداب بكلية النيلين

 العرض وأسلوب تغطيتها المقررات ودرجة محتوى حيث من الحالي الربنامج

 والوسائل لتطويرها، السبل أفضل وذلك؛ لإيجاد التصميم واسوراتيجيات

من  تبين بعدما الحالي الربنامج تطوير لكيفية مقورح تصور بعرض قامت وبالفعل

 والتحليلي التاريخي :المنهجين تخدامباس ي الحال الربنامج ضعف الدراسة

 وجود وعدم الربنامج ضعف بنتائج، منها: الربنامج، وخرجت لمضمون

 والإخراج،  والتصميم الشكل من حيث المقررات لإنتاج واضحة اسوراتيجية

النظري،  المكمل للمحتوى التطبيقي الجانب يف التمارين بكتابة أوصت كما

واالتجاهات  التكنولوجيا تواكب حةواض أهدافها تكون مقررات ووضع

 .الحديثة

 تكنولوجيا استخدام فاعلية فيها تناولت (2018)  دراسة سها عبدالعال 

 بقسم الرابعة الفرقة لطالب المكتبات مواقع بناء مقرر يف تدريس ُبعد عن التعليم

 باستخدام الباحثة بنها، وقامت جامعة بكلية اآلداب والمعلومات المكتبات

 جامعة والمعلومات قسم المكتبات طالب على تجربة لعمل التجريبي؛ المنهج

 قبل الطالب فرضية على عينة بتحديد لهم، وقامت إلكوروي مقرر بنها، وتدريس

 من  المكونة العينة ومؤشرات، وقسمت بنتائج وخرجت وبعدها، الدراسة

أخرى  نةوعي التقليدية، بالطريقة ( للدراسة17)  ضابطة مجموعة إلى طالبة34

الطالب،  لتعليم صمم الذى الإلكوروي الموقع خالل من لإجراء التجربة (17)
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 بطريقة المادة درسوا الذين الطالب بين فارق عدم وجود إلى الدراسة وخلصت

 النهائية النتيجة بين وجود عالقة إلكورونيا، وعدم تلقوها تقليدية، ومن

 وجود والتجريبية، وكذلك عدم بطةالضا العينتين: اختبارات ونتيجة لالختبارات

التقنية  المواد يف سنوات األربع خالل للطالب التقنية المواد درجات بين ارتباط

 إجراء بضرورة الدراسة أوصت والتجريبية، وقد الضابطة :العينتين ودرجات

 يف للتعليم المختلفة واألساليب الطرق حول والبحوث من الدراسات الكثير

للتدريس،  والطرق النتائج أفضل إلى لمعلومات؛ للوصولوا المكتبات علوم

 إتاحة يف التفكير مع التي تتناسب والطرق المواد نوعية حول دراسات وإجراء

 لمن عن ُبعد التعليم لدعم التقليدية جانب إلى للطالب، إلكورونيا المحاضرات

 . التقليدي التواصل عن الإلكوروي التواصل يفضلون

 ( 2020المنتشري و فاطمة يوسف المنتشري ) دراسة حليمة يوسف

إدارة األزمات والتعليم الطارئ عن بعد يف ضوء التجربة السعودية  عن

. تناولت الدراسة التعليم الطارئ  أنموذجًا كورونا جائحة –والتجارب الدولية 

عن بعد تعريفه والفرق بينه وبين التعليم الإلكوروي والتعليم عن بعد، ثم 

تجارب الدولية يف تطبيق التعلم الإلكوروي والتعلم عن بعد يف استعرضت ال

مدارس التعليم األساسي المرحلة االبتدائية والإعدادية والثانوية يف إدارة األزمة 

الناتجة عن وباء كورونا شملت تجربة كل من الصين والواليات المتحدة 

العربية منها جمهورية األمريكية وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض التجارب يف البالد 

مصر العربية واألردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ثم 

تناولت الدراسة بشيء من التفصيل  المشكالت التي صاحبت تلك التجربة 
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ولعل من اهمها ضعف البنية التحتية التكنولوجية، و وجود قدر كبير من 

عرب الإنورنت، مع وضع مجموعة من المقورحات  المشتتات اثناء التعليم والتعلم

لتطوير واقع التعليم عن بعد أهمها بدء الهيئات التنظيمية يف قطاع التعليم بإجراء 

تغييرات تحولية عدة يف التعليم التقليدي، وتطوير حلول مبتكرة مثل تدريب 

ة اآلباء واألمهات على التدريس، استحداث إدارة الكوارث واألزمات يف وزار

 التعليم، استقطاب خرباء محليين من التعليم العام والعالي.

 ( 2020دراسة محمد منير زيود ) بعد اعتماد التعليم عن بعد يف عدد

كبير من مختلف القطاعات التعليمية يف فلسطين اثر جائحة كورونا، يجب تقييم 

يف البالد، هذا الحال، ومعرفة كيف أثر على العملية التعليمية )التعليم األساسي( 

وكذلك التعرف على التحديات التي واجهت المجتمع إثر تطبيق التعليم عن 

بعد، وما هي الحلول المقورحة من أجل تفادي مثل هذه التحديات يف المستقبل. 

توصلت الدراسة إلى أن أزمة كورونا أحدثت نقلة نوعية يف التعليم االساسي 

تبدال التعليم التقليدي بالتعليم عن وكان لها العديد من االيجابيات أهمها: اس

بعد، وإتاحة الفرصة لإعادة الدرس أكثر من مرة مما يعزز فهم الطالب للمادة، 

ومساعده األهل على مشاركة أبنائهم يف التعلم مما يحقق المتعة التعليمية،  

ومكن من الوصول إلى الطريقة المثلى يف تقديم المواد وتبسيطها للطالب. 

اآلخر أظهرت األزمة بعض السلبيات الوربوية أهمها: االنقطاع  وعلى الجانب

عن الذهاب إلى المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياهتا، ضياع وقت الطالب 

بأمور غير مفيدة، تدي رغبه الطالب يف التعلم، بذل وقت وجهد أكرب من قبل 

 المعلمين و الطالب من أجل اتمام العملية التعليمية عن بعد
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 ًا الدراسات األجنبيةثاني
 دراسةChutima Sacchanand "   (1999) عن عن التعليم 

 الهادئ، وتناولت المحيط ومنطقة أسيا يف المكتبات والمعلومات علوم يف ُبعد

 المؤسسات بسرد يف المنطقة، وقامت للمهنيين ُبعد عن التعليم احتياجات

 يف لمكتبات والمعلوماتا علم يف ُبعد عن التعليم دورات تقدم التي المختلفة

الإعالم  ووسائل النظر وجهات جانب إلى الهادئ المحيط ومنطقة أسيا

 أصبح بالفعل، ولقد المطبقة والخدمات والموارد التعليمية والنظم واألساليب

 التعليم لتوسيع وسيلة بوصفه العالم أنحاء جميع يف له ُمريدوه ُبعد عن التعليم

 من المعلم واالتصاالت، وتمكن ياد التكنولوجياازد مع الناس لجميع المستمر

 تلقي من الطالب الدراسية وتمكن الفصول خارج إلى طالبه التحدث من خالله

 يف كل يوم والمعلومات المكتبات مهنة أن والسيما يناسبهم؛ مكان أي يف العلم

 تناول الدراسة وعرضت المستمر، التدريب إلى هبا العاملون جديد، ويحتاج

 وأسوراليا الهادئ، والمحيط أسيا منهم األوروبية البلدان يف عن ُبعد يمالتعل

 وغينيا، واليابان، والهند، وتايالند، وأفغانستان، الصينية، والجمهورية

 من طالبًا 166 بلغ عددها استطالعية دراسة عمل جانب إلى ونيوزيالندا،

 60نحو  تجربة من الإفادة محاولة جانب إلى بالتخصص، ُبعد عن المتعلمين

 مستويات تقدم والتي الهادئ المحيط منطقة يف ُبعد عن التعليم أتاحت مؤسسة

 .والماجستير من الشهادات، منها: الدبلوم مختلفة

 - دراسة" Khalid Mahmood " (1999 )عن تناولت التعليم 

 عن التعليم باكستان عرفت يف باكستان. وقد  والمعلومات المكتبات علوم يف ُبعد
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تعليمية،  مؤسسات لبناء دعم مادي وجود عدم ؛ بسبب1960 عام منذ عدبُ 

 عن نظام التعليم العلم، وتناولت والتلفزيون؛ لنشر الإذاعة إلى الدولة فتوجهت

 والتي ،1988 منذ باكستان يف المفتوحة  Allama جامعة تقدمه الذي ُبعد

 لربامج هاداتالش بمنح بدأت هبا، حيث الدراسة على الشديد لوحظ الإقبال

 وبعض الماجستير لتقديم التخطيط كان أن منذ هذا الموضوع يف البكالوريوس

 قسم وإنشاء الجامعة تاريخ المستقبل، وقدمت الدراسة يف األخرى الربامج

 الدراسية مختلف الدورات أهداف وتوافر والمناهج المعلومات، وعلوم المكتبة

 الإقليمية، والخدمات الدراسية، الموادو القبول،: ذلك يف بما التعليم، نظام يف

 من الهدف أيضا، حيث الفحص ويوصُف  والمهام الدراسة، ومراكز والمعلمون،

 ألنواع والقيادة والإدارة التنظيم لتوفير المؤسسة يف المهنيين هو تأهيل الربنامج

 من الماجستير على الطالب حصول شرط البلد، وكان يف المكتبات من مختلفة

 العاملين المكتبات أمناء تعريف هتدف إلى دورة أو برنامج اجتياز لعالمةا جامعة

 .المعلومات المكتبات وعلوم مجال يف والدولية الوطنية المهنية التطورات مع

  دراسة paling، Stephen ; small.ruth  (2002) تناولت 

 لىإ الدراسة هدفت والمعلومات؛ المكتبات يف ُبعد عن برنامج التعليم تطور

 سيراكيوز، جامعة يف والمعلومات مدارس المكتبات : بموضوعات التعريف

 بالواليات المكتبات ُبعد، وعلم عن والتعليم العالي، التعليم يف والإنورنت

 للطالب الملتحقين الميداي المسح على الدراسة واعتمدت األمريكية، المتحدة

 وتوثيقها التغيرات إلى فالتعر هبدف ُبعد؛ عن والمعلومات المكتبات بربنامج

 طالب على العينة وركزت ،1995 عام بعد ُجمعت التي وتحديث البيانات

بكال الدوامين  طالبًا 104 عددهم وبلغ المسجلين بالربنامج العليا الدراسات
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 برامج يف المشاركين الطالب أن الدراسة إلى نتائج وأشارت والجزئي، الكلي

 ُبعد عن التعليم أن برامج المتوقع عكس على سنال صغار كانوا ُبعد عن التعليم

بالفصول  الدراسة عن وتخلفوا مشكلة لديهم أومن السن كبار هبا يلتحق

 االلتحاق يفضلون الصغار الطالب أن لتوضح الدراسة جاءت حين يف التقليدية

 من أو المنزل من الدراسة يفضلون ألهنم أو مكانية ُبعد ألسباب عن بالتعليم

 لإكساهبم الدراسة؛ إلى واحتاجوا ونقص بالخربة العمل يف كلةمش لديهم

 .العمل سوق احتياجات لتلبية إضافية مهارات

  دراسةUral، Ozana (2007)  تتناول الدراسة اتجاهات طالب

الدراسات العليا نحو التعليم عن بعد وتقنيات التعليم والتعلم المستقل. يف هذه 

ليم عن بعد جنًبا إلى جنب مع أنظمة التعليم الدراسة يتم استخدام أنظمة التع

التقليدية من أجل االستجابة للطلب على التعليم العالي. إن التطورات 

التكنولوجية وإمكانيات التعلم التفاعلي تجرب الجامعات التقليدية على االستفادة 

ء بشكل أكرب من أنظمة وتقنيات التعليم عن بعد. يف هذه الدراسة ، يتم تحديد آرا

طالب الدكتوراه يف الجامعات التقليدية حول استخدام أنظمة وتقنيات التعليم 

عن بعد والتعلم المستقل. تشير النتائج إلى أن طالب الدكتوراه ليس لديهم 

موقف إيجابي تجاه استخدام أنظمة وتقنيات التعليم عن بعد ، وال يتفقون مع 

 تعلم المستقل.فكرة أن أنظمة التعليم عن بعد يمكن أن تدعم ال

 دراسة  Dinesh K. Gupta "  (2010 )المفتوح تناولت التعليم 

 التعليم نظام الدراسة عرضت المكتبات والمعلومات، وقد يف ُبعد عن والتعليم

 التي جودة التعليم إلى الوصول ، وأنه يوفر ( ODL) ُبعد والتعليم عن المفتوح
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 أن المتوقع ومن .العالي تعليمال قطاع يف المتعلمين مجموع من %25 نحو تمثل

 عن أخذ التعليم وقد العليا الفئات يف المتعلمين من %40 نحو ODL نظام يلبي

 المشاكل على للتغلب للتعلم؛ قابلية األكثر هبذه الطريقة تدريجيًا الظهور يف ُبعد

 ومراكز المكتبات لإدارة المختصة البشرية الموارد تطوير يف التي تواجهه

 للتعليم بديل نظام أنه على إليه ينظر يعد لم حيث سريعة التغير بيئة يف المعلومات

 برامج تنمية مراحل من معينة مرحلة يف ي النظام التقليد يف القصور بإصالح ُيعنى

 االحتياجات مع للتكيف وإمكانات كبيرة مرونة لديها التي ُبعد عن التعليم

 اللجنة يف خالل برامج من ،الجامعة نجحت وقد المعلومات، لمجتمع المتغيرة

 المتخلفة، للفئات سبل فتح خالل من والمسؤوليات االجتماعي بالربنامج الوفاء

 .الريفية والجماهير البيوت، وربات العاملين، والمهنيين

 دراسة  Shiful Islam "" (2011) استكشاف تناولت الدراسة 

والمعلومات،  باتالمكت علوم يف مدارس الإلكوروي للتعليم عالمي سيناريو

 العالم حول عن ُبعد للتعليم برنامجًا 370 عدد حصر إلى الدراسة وهدفت

واألساليب  األدوات أكثر ومعرفة الإنورنت على صفحاهتم على واالطالع

 والمعلومات، ونتج المكتبات مجال يف عام لنظام للخروج وأبرزها المستخدمة

 التعليم اختارت الدراسة عينة إجمالي من % 85 نحو الدراسة أن هذه عن

 من % 72 ،وأن وتفاعلية األكثر استخدامًا التفاعلي المدمج الإلكوروي

 مصادر بإيصال للتعليم، وأهنا تقوم المتزامن غير األسلوب باتباع تقوم المدارس

السبورات  وأن الدراسة، لوقت مخالف وقت يف العلمية والمادة المعلومات

 بإضافة للطالب يسمح تفاعلية، حيث وأكثرها تاألدوا أبرز هي الإلكورونية

 .المدرس شرح أثناء يف بينهم والمشاركة فيما التعليقات
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 دراسة"Zhixian yi"  (2012) ُبعد عن التعليم يف المدرب عن دور 

 لتكنولوجيا السريعة التطورات المعلومات، وتناولت وعلوم للمكتبة

 وعلم المكتبات التعليم يف برامج فأخذت الجغرافية، والمسافة المعلومات،

 مهمة جداً  أدوارا   المدربون يؤدي حيث العالم، أنحاء جميع يف تتزايد المعلومات

 التعليمي المناخ بتوافر واالهتمام للطالب الجودة عالي التعليم توفير يف

ُبعد،  عن بالتعليم ي التقليد التعليم -بإيجاز – تقارن وهذه المادة المناسب،

 يقوم بأن توصي فإهنا ثم نظر متعددة؛ ومن وجهات من المدرب أدوار وتناقش

 يف البالغة ألهميتها أثناء التدريس؛ وأدائها المتعددة لألدوار بالتحضير المدرسون

 يمكن االعتماد والإداريين، حيث أنفسهم، المدربين قبل من ُبعد عن التعليم

الذين  والمدربون تقبل،المس يف لتحسينه ُبعد عن التعليم نوعية من بوصفها عليها

 التعليم المقبلة وجهتهم وستكون الدراسية الفصول يف محاضرات تقديم اعتادوا

 المتعددة، والتحول للوسائط جيدين متقنين يكونوا أن عليهم الإنورنت يجب عرب

 يكون أن للمعلم ينبغي التي والمسؤوليات التدريس، واألدوار أدوار يف الواضح

 المتغيرة، والمناظرة والكفاءات المهارات :ومنها ُبعد، عن مالتعلي يف هبا ملمًا

 والقيام ُبعد، عن الجودة للمتعلمين عالي التعليم توفير أجل من باألدوار المتعلقة

 هيئة أدوار عضو من ُبعد، وإن عن والتعليم التقليدي التعليم بين مقارنة بعمل

 عن للتعليم وابتكارها اوتطويره والمعارف المعلومات نقل هي المهمة التدريس

 وعرضت وتطويرها، الإبداعية وقدراهتم النقدي تفكيرهم ُبعد، ولتدريب

 لزامًا ليس أنه ختامها يف وجاء لهم المتعددة إكساب المهارات لكيفية الدراسة

 وتغيير للتطور دائمًا االستعداد عليهم األدوار، ولكن كل معرفة المعلمين على

 .االفوراضية البيئة ظل يف المستقبل يف دورهم
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 دراسة ulsen، Celal  (2014)  هتدف هذه الدراسة التي أجريت

طالب "بطريقة المسح العام يف ضوء هذه األهمية إلى التعرف على آراء 

تقييم التعليم ". تم استخدام مسح "الماجستير يف كفاءة تطبيقات التعليم عن بعد

وتم تطبيقه على عينات ( 2008، الذي طوره أكتاس ) "والتقنيات عن بعد

اسطنبول بواسطة الباحث، من أجل تحديد اآلراء. وتوصلت الدراسة لمجموعة 

من النتائج أهمها: يشكل طالب الجامعة  الذين يدرسون الماجستير بدون 

أطروحة يف معهد العلوم االجتماعية الإدارة الوربوية  قسم التخطيط واالقتصاد 

، اعتقاد طالب الماجستير أن  2014-2013سية بجامعة الفاتح يف األعوام الدرا

تمأل فراًغا مهًما جًدا لألفراد الذين يواجهون  "تطبيقات التعليم عن بعد"

صعوبات خاصة يف إدارة الوقت على الرغم من بعض العيوب. اقوراح اتخاذ 

مجموعة من التدابير التي توافر مزيًدا من نشر تطبيق التعليم عن بعد من خالل 

 فاءاهتم الفنية.  تحسين ك

  دراسةBüşra Özmen and Bünyamin Atıcı (2014 )

تناولت الدراسة آراء المتعلمين فيما يتعلق باستخدام مواقع التواصل االجتماعي 

يف التعلم عن بعد يف تركيا، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة استخدام أنظمة إدارة 

التعليم عن بعد وتحديد آراء التعلم التي تدعمها مواقع التواصل االجتماعي يف 

المتعلمين فيما يتعلق هبذه المنصات. تتكون مجموعة الدراسة يف هذه الدراسة 

طالًبا جامعًيا استأنفوا تعليمهم يف تركيا.  تستخدم الدراسة منهج البحث  15من 

النوعي، تم جمع البيانات عرب نموذج مقابلة شبه منظم يتكون من أسئلة مفتوحة 

دام تحليل المحتوى يف تحليل البيانات. وبحسب نتائج الدراسة كما تم استخ

فقد تبين ضمن نطاق المقرر أن لدى الطالب اتجاهات إيجابية تجاه استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات التعليم عن بعد ، وقد أثرت هذه 

 التطبيقات بشكل إيجابي على جودة االتصال بين المعلمين والطالب.
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 الثاني: اإلطار النظري للبحث: املبحث

 مقدمة: 
شهد العالم أواخر القرن العشرين أعظم خطوة على سلم تطور الحضارة 

البشرية، أال وهي ثورة العلوم والتكنولوجيا فائقة التطور، التي جابت جميع 

أنحاء العالم فارضة تغييراهتا على العالم أجمع، ليصبح هذا التحول محط أنظار 

 يما يف التعليم الحديث المعروف بمسمى التعليم عن بعد.العالم، ال س

والتعليم عن بعد أسلوب من أساليب التعليم الذايت، أدى إلى تعزيز نظام 

التعليم المفتوح، والتعليم المستمر، ويعترب تطويرًا لنظام التعليم بالمراسلة، 

طانيا والذي يعترب بدايات التعليم عن بعد. ترعرع التعليم عن بعد يف بري

ومستعمراهتا وبقية بلدان العالم، ومن ثم انتشر انتشارًا واسعًا وخاصة بين 

الحربين العالميتين األولى والثانية، بعدما طرأ عليه تطور كبير يف محتوى المادة 

الدراسية وتصميمها وطرق تقويمها، وخاصة بعد التطور التكنولوجي، والذي 

 .(8)التعليم عن بعديعترب الركيزة األولى يف تقدم وتطور 

إن التعليم عن بعد ليس شكالً واحدًا بل هو أشكال متعددة وممارسات 

متنوعة، يختلف فيما بينه وبين التعليم التقليدي كثيرًا يف طريقته، حيث يعتمد 

األول )التقليدي( الطريقة المباشرة يف الصفوف التي تجمع بين المعلم وعضو 

ويستعيض عن ذلك بوسائط متعددة لتحقيق  هيئة التدريس، وهنا يفصل بينهما

االتصال والتواصل بينهما من جهة وبين المتعلم والمؤسسة من جهة أخرى؛ 

وذلك هبدف رعاية المتعلم ومتابعة تقدمه، وتذليل الصعاب بصفة مستمرة عن 
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طريقه، وكل ذلك هبدف إعانته على بلوغ األهداف المرجوة وكسر عزلته، 

 .(9)يف نمط التعليم المفتوح وتشجيعه باضطراد وخاصة

لقد استطاع هذا النوع من التعليم أن يحقق نجاحات واسعة كصيغة تعليمية 

تحمل بين جنباهتا الوعد واألمل، وليس من خالل قدرته على توفير المزيد من 

الفرص التعليمية لمن فاهتم قطار التعليم المدرسي والجامعي فحسب، بل 

فة وأهداف التعليم بشكل معاصر، بل واستطاع لقدرته على إعادة صياغة فلس

نقل المتعلم من بيئته المحدودة المعارف إلى فضاء واسع من التعليم المستمر 

والممتد طوال الحياة؛ نظًرا لمرونته يف نقل المعارف وإكساهبا وإثراء المواد 

 .(10)التعليمية وربطها مع جوانب المنهاج

، خلقت الجائحة اضطرابًا عامًا يف (19-ومع ظهور فيروس كورونا )كوفيد

كافة ميادين الحياة، مما شكلت الجائحة المرضية فرصة كربى لإعادة االعتماد 

التعليمي عن بعد؛ نظًرا لتأثيرات الفيروس على المؤسسات التعليمية على وجه 

الخصوص، إضافة إلى عدم بيان موعد زمني محدد النتهائها، مما جعل التعليم 

ر األمثل للمؤسسات التعليمية لتعليم نوعي، وتفعيل المنصات عن بعد الخيا

 التعليمية الإلكورونية لمواصلة عملياهتا التعليمية واألكاديمية معًا.

لقد عمل انتشار فيروس كورونا على تحفيز المؤسسات التعليمية يف جميع 

دول العالم على البحث والسعي من أجل إيجاد وسائل بديلة للتعليم تلبي 

حاجة التعليمية وتطورها وتساندها، ورغم سريان ذلك البحث بصورة بطيئة ال

جًدا، إال أن نتائجه كانت مرضية، فقد ظهر التعليم الإلكوروي كوسيلة مساندة 

وحقيقية يف أوقات األزمات الصحية، فكانت بداية التأثير والظهور يف األداء من 

كوروي من المنزل عرب تطبيقات قبل هونغ كونغ التي أطلقت خاصية التعليم الإل
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تفاعلية؛ للمساهمة يف التقليل من انتشار الفيروس، وتقديم استفادة حقيقية 

للمتعلمين بأكرب عدد ممكن، كما تبعتها الصين يف التعليم عن بعد من خالل 

مليون طالبًا،  120البث التلفزيوي المباشر موفرة بذلك خدمة التعليم ألكثر من 

ل العالم وطالهبا هذا التحول إلى التعليم عن بعد كخيار ال سبيل لتحذو بقية دو

 غيره.

لقد دفعت األزمة الصحية النتشار فيروس كورونا يف المؤسسات التعليمية بما 

فيها من كوادر تربوية إلى إعادة تقييم األداء الوربوي واستحداث طرائق أكثر 

 العملية التدريسية، بالتقييم فاعلية وشمولية واالستعاضة عن التقييم التقليدي يف

الإلكوروي المحوسب، كما عززت الجائحة من التواصل الإيجابي بين الطالب 

وعضو هيئة التدريس بصورة مستمرة، كما أسهمت يف إظهار القدرات 

والمواهب بصورة أكثر وضوًحا خالل الحجر المنزلي الذي فرضته الدول على 

 مواطنيها حرًصا على سالمتهم.

ظ من خالل ما سبق أن انتشار جائحة كورونا كان له الدور يف ابتكار نالح

طرائق جديدة لإدارة األزمة التعليمية واالعتماد على التعليم عن بعد الذي يعد 

البوابة المستقبلية الحقيقية للتعليم؛ نظًرا لإقدام المتعلمين وزيادة أعداد 

علم عن بعد، وهو البديل األكثر المنتسبين إلى عالم التعليم الرقمي المعروف بالت

فاعلية وقوة بين الخيارات التعليمية المتاحة مما يزيد من فرص االستخدام 

والتواصل؛ لذا فالتعليم عن بعد هو االستثمار التعليمي الجديد يف عالم 

 التكنولوجيا الوربوية.
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 تعريف التعليم عن بعد:
فكرته الرئيسية هي الخروج  يعد التعليم عن بعد أحد أشكال التعليم الحديثة،

عن القالب التقليدي للتعليم، فمبدؤه هو الفصل بين أعضاء هيئة التدريس 

والطالب واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتسهيل التواصل فيما بينهم 

وخاصة يف حالة الطالب الذين ال يستطيعون االلتزام بموعد دوام محدد نظرًا  

 ي أو عيشهم بمناطق نائية.النشغالهم بدوام جزئ

توجد تعريفات عدة للتعليم عن بعد ال يتسع البحث لعرضها ولكن نكتفي 

هبذا التعريف الجامع مع ذكر المراجع المتخصصة لمن يبحث عن تعاريف 

 .(11)التعليم عن بعد

يمكن تعريف التعليم عن بعد بأنه: ذلك النوع أو النظام من التعليم الذي يقدم 

ية وتدريبية إلى المتعلم دون االلتزام بوقت ومكان محدد لمن لم فرًصا تعليم

يستطع استكمال الدراسة، أو يعيقه العمل، أو عند حدوث أزمات أو كوارث 

تمنعه عن االنتظام يف التعليم النظامي؛ ويعترب بدياًل للتعليم التقليدي أو مكماًل 

يط والتحضير له، ويتم تحت إشراف مؤسسة تعليمية فاعلة من حيث التخط

للمواد التعليمية، والتقويم، وتكون مسئولة عن إعداد المواد التعليمية واألدوات 

الالزمة للتعلم الفردي اعتماًدا على وسائط تكنولوجية عديدة مثل الهاتف، 

الراديو، الفاكس، التلكس، التلفزيون، الكمبيوتر، االنورنت، الفيديو التفاعلي 

تصال ذي االتجاهين بين المتعلم وعضو هيئة الذي يمكن أن يساعد يف اال

 التدريس.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 مراحل تطور التعليم عن بعد
مر التعليم عن بعد بأربعة مراحل لكل مرحلة طابعها التنظيمي والتعليمي 

 :(12)والذي ينطوي على نوع من االتصاالت وتشمل اآليت

 املرحلة األوىل: أنظمة املراسلة:

ر وال زالت موجودة يف الكثير من البلدان وظهرت منذ هناية القرن التاسع عش

 النامية، وتعتمد على المواد المطبوعة ووسائل سمعية وبصرية .

 املرحلة الثانية: أنظمة التليفزيون والراديو التعليمي:

، Cable TV وتشمل تقنيات متعددة مثل الفضائيات والتلفزيون الخطي

 ية)المباشرة( أو المسجلة.والراديو كوسيلة  للتواصل وتقديم المحاضرات الح

 املرحلة الثالثة: أنظمة الوسائل املتعددة:

وتتضمن نصوصًا وكالمًا مسجالً ألشرطة فيديو ويتم استخدام الحاسوب    

 والتي تستخدم على نطاق واسع يف الجامعات المفتوحة.

 املرحلة الرابعة: األنظمة القائمة على االنرتنت:

وسائط المتعددة التي تنقل عن طريق االنورنت المواد التعليمية تتضمن ال   

باستخدام الحاسوب مع إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات والمكتبات 

 الإلكورونية. 

من العرض السابق لمراحل التعليم عن بعد يتضح أنه ليس من الضروري 

االلتزام بمرحلة دون غيرها فنحن اآلن نستخدم مزيجًا من المراحل األربعة يف 

 بيق التعليم عن بعد.  تط
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 أهمية التعليم عن بعد
إن تطلع مؤسسات التعليم بشكل عام والتعليم العالي بوجه خاص حول 

استبدال التعليم التقليدي بالتعليم عن بعد ناتج عن األهمية التي يوفرها هذا 

 النوع من التعليم والتي يمكن حصرها يف اآليت:

 جود منشأة خاصة أو بناء صفوف تقليل التكاليف؛ حيث إنه ال حاجة لو

  .(13)جديدة للقيام بعمل دورات وحلقات دراسية

   يعمل على زيادة التعلم وتقليل ضياع الوقت؛ حيث ُتلغى فكرة

التفاعالت بين الطالب وضياع الوقت خالل الدردشة واالسئلة فتزداد كمية ما 

 يتعلمه الفرد دون أية معطالت.

 ه ال حاجة الستخدام األوراق واألقالم يعد صديقًا للبيئة؛ نظرًا ألن

 .(14)وغيرها من المواد التي قد تضر بالبيئة عند التخلص منها

  ،يتسم بالمرونة؛ خصوصًا أنه ال توجد ارتباطات بموضوع الوقت

 فيستطيع األشخاص التعّلم يف أي وقٍت شاءوا حسب الوقت المالئم لهم. 

  لدى الطالب المحتوى يوّفر تعليمًا محايدًا ومنظمًا؛ حيث يكون

التعليمي ذاته، بالإضافة لتقييم االختبارات بشكٍل محايٍد، والدقة يف تتبع 

 إنجازات كل طالب وسجل نشاطاته الموجود على الشبكة. 

  يمكن المتعلم من التعلم يف أماكن متنوعة باستخدام التقنيات الحديثة يف

 التعليم، مما يحقق له المتعة يف التعلم. 

 متعلم يف التعرف على مستواه الحقيقي من خالل التقويم يساعد ال

 الذايت، مما يعطي المتعلم ثقة بنفسه.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

  يساعد التعليم عن بعد يف تنمية مهارة حل المشكالت التعليمية والتقنية

 التي تعورض عملية التعليم.

   .اتقان استخدام الحاسب اآللي والوسائط االلكورونية يف عملية التعليم 

 يف جعل عمليات التعليم أكثر تشويقًا من خالل الوسائط  أنه يسهم

 .(15)المتعددة التي تجذب اهتمام المتعلمين نحو المعلومات بصورة كبيرة

  التقييم المستمر لعمليات التدريب على التعلم باستخدام التعلم

 الإلكوروي يمدنا بالمزيد من المعلومات والبيانات عن أداء المتعلمين.

  تعليمية فعالة من خالل تعلم قائم على التجربة النشطة يتيح وسائل

 حيث يشارك المتعلم بنفسه يف التفاعل المعلومايت بموقف التعلم.

 ..انه يشجع المتعلم على إدارة تعلمه وبالطريقة التي تناسبه 

 أهداف التعليم عن بعد
ف تظهر الحاجة إلى التعليم عن بعد ألنه يساعد يف تحقيق مجموعة من األهدا

  :(16)نذكر منها

  نشر التقنية يف المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر والتعليم

 مدى الحياة، الذي ينبني على االحتياجات الفعلية.

  توفير مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد على مراعاة الفروق

 الفردية بين الطالب.

 ة لعضو هيئة التدريس تقديم الحقيبة التعليمية بصورهتا االلكوروني

 والطالب معا وسهولة تحديثها مركزيا من قبل جهة االختصاص.

 .توفير الكثير من الوقت لدى المتعلمين 
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   تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم ودعم تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير

فرص االنخراط  يف التعليم دون تمييز بين الطالب وفقًا للحالة االجتماعية أو 

 .  (17)دية أو حتى بسبب الجنس أو اللون أو الديناالقتصا

  االسهام يف حل المشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم العالي

 التقليدية عن استيعاب االعداد الهائلة المتزايدة من طالب الدراسة الجامعية.

  توفير التعاون العلمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي وفقًا لوسائل

 عن بعد. التعليم 

 .مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف إعداد المواد التدريسية للطالب 

  خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكورونية جديدة والتنوع يف

 .(18)مصادر المعلومات

  دعم عملية التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل

والحوارات الهادفة لتبادل اآلراء الخربات الوربوية واآلراء والمناقشات 

، والتحدث E.mailباالستعانة بقنوات االتصال المختلفة مثل الربيد الإلكوروي  

Talk/Chatting، غرف الصف االفوراضية ms. 

    نمذجة التعليم وتقديمه يف صورة معيارية؛ فالدروس تقدم يف صورة

تكرارها؛ من امثلة ذلك نموذجية والممارسات التعليمية المتميزة يمكن اعادة 

بنوك األسئلة النموذجية، وخطط الدروس النموذجية، واالستغالل االمثل 

 .(19)لتقنيات الصوت والصورة

  توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العالمية

والمحلية وعدم االقتصار على المعلم كمصدر وحيد للمعرفة، مع ربط الموقع 

 ع تعليمية أخرى كي يستزيد الطالب من المعارف.  التعليمي بمواق



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 خصائص التعليم عن بعد
  يعتمد التعليم عن بعد على استخدام الوسائط التكنولوجية مثل الإذاعة

والتليفزيون، والحاسوب، واالنورنت، والربيد الإلكوروي، والفيديو التفاعلي، 

ديو، وذلك للربط بين والقنوات الفضائية، واألقمار الصناعية، ومؤتمرات الفي

 .(20)المتعلم والمعلم ونقل المادة التعليمية 

  التباعد بين المتعلم والمعلم يف عملية التدريس من حيث الزمان والمكان

او كالهما معا؛ مما يؤدي الى تحرير الدارسين من قيود المكان والزمان، مقارنة 

  .(21)ن المتعلم والمعلم بنظم التعليم المعتادة حيث تتم المواجهة وجها لوجه بي

  إحداث تفاعل حي بين المعلم والمتعلم على السبورة االلكورونية، من

 خالل الصوت المتصل بالحاسب.

 (22)سهولة الوصول إلى عضو هيئة التدريس حتى خارج دوامه الرسمي.  

  مساعدة المعلم على تقسيم الطالب إلى مجموعات عمل صغيرة يف

ورة؛ ليتسنى عمل التجارب يف نفس الوقت لكافة غرف تفاعلية بالصوت والص

 المجموعات، وتمكينه أيضا من النقاش مع أي من المجموعات.

  تمكين المعلم والطالب من عمل تقييم فوري لمدى تجاوب الطالب من

 خالل اختبار سريع يتم تقييم ومناقشة تفاعل الطالب.

 ها مدخالهتا وعملياهتا أن التعليم عن بعد يعترب نظاًما أو منظومة تعليمية ل

ومخرجاهتا؛ بحيث يعمل هذا النوع من التعليم لتحقيق أهداف هذه 

  .(23)المنظومة
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  أن التعليم عن بعد ال يشورط تواجد المتعلم مع المعلم يف فصل دراسي

واحد على عكس التعليم التقليدي؛ فليست هناك مواجهة بينهما حيث تفصل 

 .يدةبينهما مسافات مكانية قد تكون بع

  يمكن للمتعلم مقابلة عضو هيئة التدريس للمناقشة والحوار يف شكل

 .لقاءات غير دورية

 (24)يلبي احتياجات األفراد التعليمية والمهنية واالجتماعية. 

  حرية المتعلم يف اختيار الوقت المناسب للتسجيل، واختيار الربامج

لشخصية بدرجة تفوق التعليمية، ودخول االختبار، والتخرج بما يناسب ظروفه ا

 . قرينه يف التعليم النظامي التقليدي؛ حيث يتقيد الطالب بلوائح نظم موضوعه

  من أبرز خصائص متلقي التعليم عن بعد؛ القدرة الكبيرة على التكيف مع

استيعاب الخربات العملية، حيث يسهم عمل طالب التعليم عن بعد يف إضافة 

 .(25)المختلفة. النواحي التطبيقية للمفاهيم النظرية

  القدرة على تحسين كل من نوعية التعليم، ونوعية التدريس، وإمكانية

 . (26)تطوير أجزاء محددة من المقرر الدراسي، وتحديث معلوماته أو بياناته

  قدرة طالب التعليم عن بعد على التكيف مع متطلبات التعليم بصورة

 ية يف مجملها.افضل واسرع، مما يؤدي إلى إثراء العملية التعليم

  ،هناك التزامات على طالب التعليم عن بعد تجاه انفسهم، وأسرهم

ومجتمعهم، قد تجعل من التعليم التقليدي وحضور المحاضرات عائقًا 

ومشكلة كبيرة أمامهم، ولعل من اهم خصائص نمط التعليم عن بعد انه استطاع 

قي العلم والمعرفة دون ان يلبي احتياجات الطالب التعليمية، واشباع رغبته يف تل

  .(27)أن يتسبب ذلك يف حرمان اسرته أو من هم مسؤلون منه من وجوده معهم



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 متطلبات التعليم عن بعد: 
لكي يؤدي التعليم عن بعد دوره الفعال يف تحقيق ونشر مجتمع المعرفة يف 

هناك البيئة التعليمية العربية بصفة عامة، والبيئة التعليمية الجامعية بصفة خاصة، 

 :(28)متطلبات ال بد من توافرها يف التعليم عن بعد تتمثل يف اآليت

توافر التقنيات التكنولوجية  )أجهزة الحاسوب، التليفون المحمول، آي  -1

 باد ...(  بدرجة كافية لكل متعلم يجيد استخدامه ويكون مسؤوال عنه.

داد وجود كوادر بشرية مدربة على القيام بالتعليم عن بعد من حيث إع -2

 المحاضرات وإدارة النقاشات وإجراء االختبارات.

توفير االختصاصيين المؤهلين تأهيالً جيدًا على تقنيات التعليم عن بعد  -3

 واستخداماهتا.

 توفير الربمجيات التعليمية الحديثة. -4

توفير الإمكانات المادية والمتمثلة بأجهزة الحاسوب وملحقاهتا  -5

التصال عرب االنورنت، والفضائيات ومكتبة وأجهزة العرض الإلكورونية وشبكة ل

 . (29)إلكورونية وقاعات وأثاث مناسب

تدريب االستاذ الجامعي والطالب على حد سواء على مهارات التعامل   -6

 مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعلى الربمجيات التعليمية.

وجود تخطيط ومنهجية مدروسة لتطبيق التعليم عن بعد من خالل  -7

 تفادة من تجارب الدول والجامعات المتقدمة يف هذا المجال.  االس
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  ( 30)مميزات التعليم عن بعد

تتيح بيئة التعليم عن بعد إمكانية مشاركة التجارب بين الطالب أنفسهم وبينهم 

وبين المعلم، بالإضافة إلى إمكانية طرح األسئلة والحصول على الجواب 

الطالب حضور المحاضرة أو مغادرهتا يف الصحيح، بالإضافة إلى ذلك يستطيع 

أي وقت يشاء دون الحاجة إلى أخذ موافقة أو إزعاج اآلخرين ومن المزايا 

 األخرى التي يحققها التعليم عن بعد:  

  .إمكانية االطالع على المواد الدراسية المتاحة 

  توفير الوقت والجهد والتكاليف المادية للدارس والمؤسسة

 التعليمية.

 مع شريحة كبيرة من الدارسين ألنه غير تزامني، ويتناسب مع  يتناسب

 أوقاهتم.

  تتميز تلك التقنيات بإمكانية توصيل المادة العلمية يف أي وقت وأي

مكان، وتقديم العديد من خدمات البحث والتواصل االجتماعي، وتسهيل 

 تخزين واسورجاع المعلومات.

 ب متلقيًا ومرسالً ومتفاعالً تتسم بالتفاعلية والمرونة التي تجعل الطال

ومشاركًا ال مجرد مستقبل ومتلقي سلبي. كما تشجع التعلم التعاوي والتكاملي 

 بين الطالب، فالجميع يتشارك يف التحرير والنشر والإضافة والتعليق.

  الوفرة الهائلة يف مصادر المعلومات وحداثة المعلومات هبا وتجديدها

 باستمرار.

 المكان؛ حيث يمكن الحصول على المعلومات المرونة يف الوقت و

والمادة العلمية الموجودة على االنورنت يف أي مكان ويف أي وقت، دون التقيد 
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بالساعات التعليمية، فالطالب ال يحتاج إلى أماكن وأبنية خاصة كما هو الحال يف 

 التعليم التقليدي.  

 ع أي شخص عدم الحاجة الى االنتقال؛ إن الكثير من الظروف قد تمن

ليس فقط من السفر من دولة لدولة، ولكن ربما من التنقل داخل الدولة، لذلك 

 فالتعليم عن بعد هو السبيل األمثل للتعلم يف المنزل. 

  يظهر مهارات التعلم الفردي؛ حيث إنه يف بعض االحيان قد يعاي

بعض االشخاص من فكرة التعلم وسط مجموعه، لذلك فالتعلم عن بعد قد 

مفيدا للبعض لإظهار مهاراهتم الفردية، كما أنه يساعد على االعتماد على  يكون

 النفس، والبحث عن المعلومة من خالل مصادر مختلفة.

  زيادة امكانية االتصال بين الطالب فيما بينهم وبينهم وبين الجامعة

وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه االطراف يف عدة اتجاهات مثل 

 اش، الربيد الإلكوروي، غرف الحوار.مجالس النق

  الإسهام يف تبادل وجهات النظر يف المواضيع المطروحة مما يزيد

فرص االستفادة من اآلراء والمقورحات المطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة 

 بالطالب.

  سهولة الوصول إلى المعلم؛ اتاح التعليم عن بعد سهولة كبيرة يف

وقت، وذلك خارج أوقات العمل الرسمية؛ ألن  الوصول إلى المعلم يف أسرع

المتعلم أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل وسائل التعليم 

 عن بعد.
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  توفير المناهج وسهولة االطالع عليها وتحديثها؛ تتوافر مناهج التعليم

ي االلكوروي على مدار الساعة، مما يسمح للمتعلم عرب االنورنت بمتابعتها يف أ

 وقت يراه مناسبًا، فهذه الميزة تتيح للجميع التعلم يف الزمن الذي يناسبهم.   

  تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على االنورنت

 مع تحسين وتطوير مهارات االطالع والبحث.

 حتديات التعليم عن بعد 
زات، إال أن بعض على الرغم من أن التعليم عن بعد يتميز بالعديد من الممي

المشاكل والمعوقات الهامة التي يمكن أن تؤثر يف كفاءة التعليم عن بعد، 

وخاصة أن االستفادة من المواد الدراسية تتطلب من أعضاء هيئة التدريس ليس 

التدريب على استخدام التقنيات الحديثة يف التعليم فحسب، بل هم بحاجة إلى 

ضافة إلى الدعم من الطالب واالدارة على حد تطوير المواد الدراسية ذاهتا، بالإ

 :  (31)سواء، بالإضافة إلى ما يلي

 التحديات التقنية:
 .األمية التكنولوجية يف المجتمع ونقص الوعي بالتعليم عن بعد 

  ارتباط التعليم عن بعد بعوامل تكنولوجية أخرى: مثل كفاءة شبكة

على تصميم وإنتاج المحتوى  االتصال، وتوافر األجهزة والربامج، ومدى القدرة

 التعليمي بشكل احورايف.

  صعوبة توفير البنية التكنولوجية التحتية من معداٍت وأجهزٍة وخطوط

 اتصال مناسبة عند الطرفين ليستطيع كلٌّ منهما التواصل مع اآلخر. 

 التحديات الرتبوية:
 .تشتيت انتباه الطالب أثناء المحاضرة 
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 مستقبل التعليم عن بعد يف الوطن من أهم المعوقات التي تقابل 

العربي هي: عدم علم أغلب الطالب بمفهوم التعليم عن بعد، فكيف يكون 

للتعليم عن بعد مستقبل يف الوطن العربي وطالئع المستقبل لم يكن لديهم فكرة 

 .النوع من التعليـم عن هذا

 .صعوبة تدريب جميع المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس 

 الربامج التطبيقية الموجودة على األجهزة النقالة مع  عدم تناغم معظم

تلك الموجودة على أجهزة الحاسوب المكتبية )عدم القدرة على تحميل 

 وتشغيل الربامج(.

 املوارد البشرية:
 .نقص القوى البشرية المدربة 

  االفتقار إلى الكوادر البشرّية المؤّهلة التي تقوم على تصميم، وإنتاج

 .ة، والإشراف على سير العملية التعليمية بالشكل السليمالمواد التعليمي

 املوارد املادية:
 .نقص التمويل والبنية التحتية الالزمة للتعليم عن بعد 

  ارتفاع رسوم االشوراك وثمن وقت االتصاالت التي تفرضها شركات

 االتصاالت.

 ضـعف البنيـة التحتيـة فـي غالبيـة الـدول الناميـة: نظـرًا لصـعوبة 

تخصـيص التمويـل الــالزم لبنــاء البنيــة التحتيــة؛ المتمثلــة فــي تــوفير أجهــزة 

 الحاســبات ومســتلزماهتا، وتسهيل االتصال، وتوفير الصيانة الدائمة بالإنورنت.

 .التكلفة العالية يف تصميم وإ نتاج الربمجيات التعليمية 
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 :(32)التحديات اليت تواجه اجلامعة 
 الرسالة التعليمية يف بلد مورامي االطراف متعدد اللهجات ما  توصيل

زالت تنقصه شبكات االتصال واالنتقال والذي يعد واحدًا من الصعوبات التي 

 تواجه الجامعة.

  عدم ربط مركز الجامعة بفروعها بشبكة اتصال يمثل ثغرة يف عدم

مات، او االتصال يف الوقت المناسب؛ حيث يتم التأخير يف وصول المعلو

وصولها ناقصة، ويف بعض االحيان عدم ايصالها؛ إذ يتم البث يف أوقات ال يعرفها 

 الدارسون.

  التصميم التعليمي: من المشكالت التي تواجه الجامعة مشكلة تصميم

 المواد الدراسية لدى الجامعة؛ وذلك لحداثة التجربة يف مجال إعداد الكتاب. 

 ية والمال والتدريب الفني.مشاكل فنية خاصة باألجهزة واألبن 

  ،تخـوف المعلمـين مـن التقليـل مـن دورهـم فـي العمليـة التعليميـة

وانتقـال دورهـم إلـى مصممي الربمجيات التعليمية، واختصاصي تكنولوجيا 

 التعليم.

 .عدم إلمام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة 

 مربرات استخدام التعليم عن بعد
 :(33)مربرات منطقية العتماد نظام التعليم عن بعد تتمثل يف اآليتتوجد 

  إن التعليم عن بعد يستند إلى فلسفة التعليم المستمر من أجل مواصلة

التعليم  المستمر والتنمية لمواجهة متطلبات الحياة المستجدة، وما يستحدث من 

 مهارات الزمة لمواجهتها.
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  المعريف الكبير والمتكامل يف شتى ان التقدم العلمي السريع والوراكم

المجاالت العلمية يستدعي التواصل المعريف العلمي مع تلك التطورات؛ 

لمواجهة متطلبات الحياة المتجددة بحكم التغيير التقني المتسارع، ولإعطاء 

 إثراء للمسيرة الحضارية يف المجتمع.

  يؤثر إن التحصيل العلمي يشكل حاجة إنسانية ومطلبًا شخصيًا، ال

إزاءه البعد المكاي عند ضمان تحقيق التواصل المعلومايت مع مصدر المعرفة 

 المطلوبة.   

  .عدم التوازن يف التوزيع الجغرايف للمؤسسات التعليمية 

 .ثورة المعلومات التي يشهدها القرن الحادي والعشرون 

  الزيادة الكبيرة يف أعداد المتعلمين الراغبين يف التعلم. مما يجعل

لمؤسسات التعليمية التقليدية عاجزة عن تقديم التعليم لتلك األعداد المتزايدة ا

 يف ظل الإمكانيات المحدودة لهذه المؤسسات.

  النكبات والكوارث التي تحول دون قيام مؤسسات التعليم بوظائفها

التعليم عن  _التعليمية؛ مما يضطر هذه المؤسسات إلى استحداث طرق جديدة 

 رامجها التعليمية. لتنفيذ ب _بعد

 أنشطة هامة يف التعليم عن بعد
لكي يتم تطبيق التعليم عن بعد يف التدريس الجامعي ال بد من توافر مجموعة 

 :(34ا)من األنشطة لعل أهمه
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االتصال عرب الوسائط  توفير فرص تفاعل بين الدارسين بتوفير فرص -1

اللقاءات النقاشية هي التي واللقاءات المباشرة بين الدارسين، والتعليم التعاوي و

 توافر فرصًا أوسع للتعلم.

 تقديم مواد مصممة تصميمًا خاصًا تسلم يف الزمن المحدد لها.  -2

ارسال التغذية الراجعة للدارسين يف أسرع وقت ممكن، يتم هذا من  -3

خالل حل الدارسين للواجبات المكتوبة؛ مما يفسح المجال لتقويم التعليم، 

كن للمصمم توفيرها يف شكل إجابات نموذجية وتعليقات فالتغذية الراجعة يم

 على االسئلة، ترسل للدارسين يف أقرب وقت ممكن.

( تتضمن معلومات Record Keeper)االهتمام بالتسجيل والحفظ  -4

مفصلة للطالب يف الربنامج المعني، وغالبا ما تكون يف استمارة موحدة وتتضمن 

 المستوى االكاديمي(   –االجتماعية  الحالة –مكان السكن  –مثالً ) العمر 

رصد ومتابعة كل األنشطة الخاصة بالعملية التعليمية للتدخل يف الوقت  -5

المناسب لحل المشكالت التي تواجه الدارس، وكذلك ومراجعة المواد المعدة 

 للدراسة هبدف تحسينها.

 االهتمام بنظام حفظ وثائق الدارسين.  -6

 يف التعليم إبان أزمة كورونا: احلاجة إىل تكنولوجيا املعلومات
معديًا لهذا الحد، فعلى الجانب اآلخر أصبح التعلم  فيروس كورونا إذا كان

بعد يف الوقت الحالي أمرًا معديًا بشكل أكرب، ففي ظل الكوارث  التعليم عنو

الطبيعية و األزمات العالمية دائمًا ما نلجأ إلى التكنولوجيا وأدواهتا إما على 

سبيل الحل أو على سبيل المخرج من األزمة بشكل مؤقت، ومن هنا ظهرت 

فقد  .لإنسان على تخطي األزماتأهمية التكنولوجيا ووسائلها يف مساعدة ا

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
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قدمت تكنولوجيا المعلومات مجموعة كبيرة من الميزات التي جعلتها تتصدر 

أي تفكير يف تطوير العملية التعليمية، وجعلتها أيضا حال للمشكالت التي 

نتعرض لها يف وقت األزمة )كورونا(، والنقاط اآلتية توضح أهم أسباب الحاجة 

 :(35)ات يف التعليمإلى تكنولوجيا المعلوم

حيث تتميز أدوات  :استخدام أدواهتا بسهولة يف خمتلف األماكن

التكنولوجيا الرقمية الحديثة بكوهنا مناسبة من حيث حجمها، ابتداًء بالحاسوب 

الشخصي والمحمول )الالب توب(، وصواًل إلى األجهزة اللوحية )التابلت(، 

سهولة يف استخدامها لمختلف وانتهاًء بالهاتف الذكي، مما أنتج مرونة و

 .الظروف ولجميع األعمار يف العديد من المجاالت الحياتية

تتميز التطبيقات التي تعمل بواسطة أجهزة  تنوع التطبيقات اليت تقدمها:

تكنولوجيا المعلومات بالتنوع، فنجد العديد من التطبيقات التي تعالج نفس 

العمرية داخل كل مجال التخصص والمحتوى العلمي بمختلف المستويات 

 .محدد

وتتضمن العديد من مكونات  : دعمها ألنواع خمتلفة من املحتوى الرقمي

الوسائط المتعددة، مثل الصوت والصورة والفيديو والرسوم المتحركة 

والنصوص والصوت واأللوان، وهذه المكونات تساهم يف تحويل المحتوى 

وع وتفاعلي، يخاطب العديد من العلمي للمواد الدراسية إلى محتوى رقمي متن

حواس الإنسان، وقد أنتج دعم التكنولوجيا الرقمية لمكونات الوسائط المتعددة 

العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها بالتعليم؛ مثل: تقنية الهولوجرام، 
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والواقع المعزز، الواقع االفوراضي، والواقع المدمج، واأللعاب التعليمية، 

 .نيات األخرىوغيرها من التق

وتتضمن قدرة األجهزة الرقمية  قدرهتا العالية على التواصل واالتصال:

على التواصل فيما بينها، وذلك عن طريق العديد من الوسائط منها: الشبكات 

السلكية وتتضمن: األلياف النحاسية واالسالك المحورية واأللياف الضوئية، 

شعة تحت الحمراء، والبلوتوث، وغير السلكية، وتتضمن: موجات الراديو، واأل

 .والميكروويف، أو وسائل االتصال الخلوية وشبكاهتا

حيث استطاعت التكنولوجيا : قدرهتا على حماكاة عمل البيئات التعليمية 

الرقمية بناء بيئات تعليمية افوراضية تشابه إلى درجة كبيرة ما هو موجود داخل 

ك البيئات كالً من: المعلم والطالب الفصول الدراسية االعتيادية، حيث تجمع تل

والمنهج، مما يسهم يف جعل التواصل بين األفراد بصورة سهلة وسريعة ويف أي 

مكان ممكنا، وألغت كذلك شرط االجتماع الزماي والمكاي داخل الفصول 

الدراسية، بالإضافة إلى تقليل التكلفة المادية التي تختصرها تلك الفصول 

 .االفوراضية

يشير مفهوم الحوسبة  :ها خلدمات احلوسبة والتخزين السحابيةتوفري 

السحابية إلى التقنية القائمة على نقل ومعالجة وتخزين البيانات والمعلومات 

واألوامر واالعدادات الخاصة بالمستخدم )المعلم/الطالب( إلى ما يسمى 

 بالسحابة، بحيث تحّول برامج تقنية المعلومات من منتجات إلى خدمات

(Services)،  ،ومن هنا تتميز هذه الخدمات بالسرعة وبسهولة الوصول

بالإضافة إلى حّل مشكالت الصيانة والتطوير من المستخدمين إلى الشركات 

المزودة لهذه الخدمات، وتتنوع تطبيقات الحوسبة السحابية التي تقدمها 
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 Google الشركات، مثل: تطبيقات جوجل التعليمية وتتضمن: صفوف جوجل

Classroomجوجل درايف ، Google Drive، مستندات جوجل 

GoogleDocs،  جداول البياناتGoogle Spreadsheets، قع جوجل موا

Google sitesوغيرها من التطبيقات ،. 

يشير مفهوم التكامل والتوافق إلى إمكانية  تكامل تطبيقاهتا وتوافقها:

لحاسوب، أو الهاتف استخدام التطبيقات الرقمية بغض النظر عن نوع جهاز ا

 األجهزة مختلف على العمل إمكانية إلى  الذكي، أو األجهزة اللوحية، بالإضافة

 عليها تعمل التي التشغيل أنظمة أو مواصفاهتا عن النظر بغض

 ..(Android  – Mac – IOS شاندرويد   –  Windowsويندوز)

  :والتعليمية املجتمعية كورونا أزمة مميزات

من إحداث فيرس كورونا العديد من السلبيات يف مجال التعليم على الرغم     

الجامعي مما نتج عنه توقف الدراسة يف الجامعات والبحث عن بديل الستكمال 

 العملية التعليمية إال أنه كان لها العديد من المميزات منها:

  وضعت العلم والعلماء يف المقدمة، وهذا موضعهم الطبيعي، وجعلت

  .(36)ة يف ذيل المجتمع، وهذا هو الوضع الطبيعي لها أيضا  النخبة الفارغ

  ،قدمت أزمة حقيقية لتكشف األفكار التي كانت متاحة يف وقت الرخاء

وتضع لها حدًا وحجمًا، والحكم على مدى صالحيتها وقدرهتا على مواجهة 

األزمات، أهمها أفكار تطوير التعليم، والتي من الضروري أن تنبع من أزمة 

 .قية حتى يكون التطوير حقيقياحقي

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?new&usp=apps_start&hl=ar
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
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  أتاحت الفرصة للتطوير الحقيقي يف كافة المؤسسات وعلى كافة

األصعدة، ووجود الخطط البديلة التي طالما تناولها الجميع يف الكتب 

 .والكتابات، والتي لم تكن موجودة على أرض الواقع بشكل حقيقي

 لتعليم، لفتت األنظار إلى تخصص ومتخصصي تكنولوجيا وتقنيات ا

والتي لم يشعر هبم أحد طوال الوقت، وكان دورهم لألسف مهمشا، فهم ويف 

ظل األزمة يجب أن يكونوا يف طليعة األزمة على الجانب التعليمي والعلمي بل 

 والمجتمعي.

 املعلومات تكنولوجيا استخدام يف املطلوبة املهارات
اعدهم على يحتاج الطالب اليوم للعديد من المهارات األساسية؛ لتس

 :(37)استخدام أدوات التعلم القائمة على تكنولوجيا المعلومات ومنها

مثل: تشغيل  ،الرقمية األجهزة الستخدام األساسية املهارات -1

األجهزة وإغالقها، تثبيت التطبيقات وإدارهتا، القدرة على تسجيل الدخول 

الشخصي،  للتطبيقات التعليمية وتتضمن: إنشاء مستخدم جديد وإدارة الحساب

واالنضمام إلى مجموعات التعلم ومشاركة المصادر التعليمية وحفظها، 

بالإضافة إلى التعامل مع ملحقات األجهزة الرقمية مثل: السماعات، أجهزة 

تسجيل الصوت والصورة وغيرها؛ لكي يكونوا قادرين على التعامل مع هذه 

 .األجهزة بصورة صحيحة، وتوظيفها أثناء تعلمهم

وتتضمن:  )اإلنترنت(، الرقمية املعلومات شبكات عرب البحث مهارات -2

قدرهتم على الوصول للمواقع الإلكورونية المناسبة للتعليم، والقدرة على 

البحث عن المعلومات المطلوبة ومعالجتها أو تخزينها وحفظها، مع قدرهتم 

 .على التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

لكي يكون الطالب قادرين على التعلم  : الذايت التعلم مهارات -3

 .وحدهم يف ظروف انقطاع التعليم

 وتعد هذه المهارات ذات أهمية لكوهنا تساعد : املشكالت حل   مهارات -4

الطالب على التعامل مع المواقف غير االعتيادية )المستحدثة( التي تواجههم، 

 .والعمل على تطبيق اسوراتيجيات لحّل تلك المشكالت

لكي يكون الطالب قادرين على استيعاب  : األزمات مواجهة مهارات -5

حقيقية المواقف التي تحدث بصورة طارئة، وأخذها على محمل الجدية ال 

لقدرة على التصرف يف األوقات الحرجة، وأن يكونوا قادرين على االستهتار، وا

 .مواصلة تعلمهم يف فورات االنقطاع، واالعتماد على أنفسهم

 

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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 املبحث الثالث: الدراسة امليدانية للبحث:
 كلية من كل يف والمعلومات والمكتبات الوثائق قسم على البحث إجراء تم

 نظام وألن بنها، جامعة اآلداب وكلية نوفية،الم فرع األزهر بجامعة العربية اللغة

 هذا تناول األوفق من كان التدريس هيئة وعضو ومقرر طالب من يتألف التعليم

 سنتناول لذا حده على لك والطالب التدريس هيئة أعضاء من كل لدى الموضع

 يلي: فيما

 التدريس: هيئة أعضاء نظر وجهة من بعد عن التعليم أواًل:
 وأستاذ أستاذ، بين ما تدريس هيئة عضو 24 على الدراسة إجراء تم     

 الباحث اعتمد وقد قسم كل من تدريس هيئة عضو 12 بواقع ومدرس، مساعد،

 اآلتية: المحاور تناولت سؤاالً  29 من تكونت التي االستبانة اداة على الدراسة يف

  الشخصية: البيانات -1

 التي والجامعة والكلية، لمية،الع ودرجته التدريس، هيئة عضو اسم تناولت    

 االلكوروي. الربيد يف متمثلة به؛ التواصل ووسيلة اليها، ينتمي

 وجهة من كورونا ازمة قبل التدريس يف بعد عن التعليم برامج استخدام -2

 التدريس: هيئة أعضاء نظر

 يف استحياء على يتم تطبيقه أن إال بعد عن التعليم ظهور قدم من الرغم على    

 والبعض والمعلومات، والمكتبات الوثائق بأقسام الدراسية المقررات بعض

 برامج استخدام سنتناول البحث هذا ويف مطلقًا التدريس يف عليه يعتمد لم األخر

    بعد. عن التعليم

 طريقة التدريس المتبعة

 ( يوضح طريقة التدريس المتبعة1جدول رقم )



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 قسم  الوثائق  واملكتبات            
 

 يقة التدريسطر

 مج جامعة بنها جامعة االزهر

 % ك % ك % ك

 71 17 84 10 59 7 تعليم تقليدي

 21 5 8 1 33 4 تعليم  خمتلط

 8 2 8 1 8 1 تعليم عن بعد

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 يف والمكتبات قالوثائ قسم يف المتبعة التدريس طرق يوضح السابق الجدول

 السابق الجدول وبتحليل كورونا، أزمة قبل بنها، وجامعة االزهر، جامعة من كل

 بنسبة التقليدية بالطريقة التدريس يمارسون التدريس هيئة أعضاء غالبية أن يتضح

 النوع ذلك وهو المدمج( )التعليم المختلط التعليم بطريقة التدريس تليها ،71%

 عرب والّتعّلم التقليدي الصفي الّتعليم من كل خصائص بين يمزج الذي الّتعّلم من

 (36منهما) لكل المتاحة التقنيات أقصى من يستفيد متكامل، نموذج يف الإنورنت

   .%8 بنسبة األخيرة المرتبة يف بعد عن التعليم بنظام التدريس جاء ثم .%21 بنسبة

 استخدام برامج التعليم عن بعد 

 اآليت والجدول عدة ألسباب محدودا زال ما بعد عن يمالتعل نظام استخدام إن

 األسباب. هذه ترتيب يوضح

 بعد. عن التعليم برامج استخدام عدم أسباب يوضح (2) رقم جدول
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 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 يف بعد عن التعليم نظام على االعتماد عدم أن يتضح السابق الجدول من

 %50 بنسبة الجامعة إلى ترجع اسباب أولها: أسباب عدة إلى يرجع التعليم

 الجامعة تولي وعدم بالجامعة، خاصة تعليمية منصات توافر عدم يف متمثلة

 خاصة وغرف وأجهزة برامج من بعد عن التعليم نظام بمتطلبات الكليات تجهيز

 يف متمثلة %38 بنسبة الطالب إلى تعود أسباب الثانية المرتبة يف يليها بالتدريس،

 بعد، عن التعليم نظام لإتمام الالزمة االجهزة وتوافر عد،ب عن للتعليم استعداده

 وصول يف متمثلة %29بنسبة تقنية اسباب واألخيرة الثالثة المرتبة يف جاء ثم

   بعد. عن التعليم عملية لإتمام الالزمة والربامج االنورنت

 يف بنها وجامعة األزهر جامعة بين فرق يوجد ال أنه يتضح السابق العرض من

   بعد. عن التعليم برامج استخدام عدم أسباب بترتي

 

 

 قسم  الوثائق  واملكتبات                    
 

 أسباب عدم استخدام
 برامج التعليم عن بعد 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 50 12 50 6 50 6 أسباب خاصة باجلامعة 

 38 9 33 4 42 5 أسباب تعود للطالب

 29 7 33 4 25 3 أسباب تقنية



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

استخدام برامج التعليم عن بعد يف التدريس يف ظل انتشار وباء فيروس  -3

 كورونا :

 بشكل الجامعي التعليم يف التدريس نظام تغيير يف كبير أثر كورونا ألزمة كان

 ثحي البحث هذا أكده ما وهذا خاص، بشكل والمكتبات الوثائق وبأقسام عام

 كورونا؛ ألزمة وفقًا تغير التدريس نظام بأن التدريس هيئة أعضاء جميع أجاب

 من يتطلبه لما األزمة؛ هذه ظل يف مستحيالً  التقليدي التعليم نظام أصبح إنه حيث

 هيئة وأعضاء الطالب، وسالمة صحة على وللحفاظ الجامعي، الحرم يف تواجد

 على وللتغلب مزايا، من به يتميز لما ؛الإلكوروي التعليم إلى التحول تم التدريس

 الفيروس. النتشار سببا يكون قد الذي الحضور

 كورونا زمةأ أثناء احملاضرات سري طريقة
 عملية ألهداف وفقًا الطرق هذه وتتنوع طرق، بعدة المحاضرات إلقاء يتم

 فنجد المحاضرات؛ نجاح على والمساعدة المناسبة والظروف التدريس،

 هيئة وأعضاء الطالب حضور واستحالة كورونا فيروس انتشار ناءأث المحاضرات

 الدراسة توقف سوى الحكومة من كان ما الجامعي الحرم إلى التدريس

 والتخلي بعد، عن التعليم نظام إلى التقليدي النظام من المحاضرات واستبدال

 مادواالعت والحفظ، التلقين على تعتمد التي التدريس يف التقليدية الطرق عن

 يوضح اآليت والجدول المعلومات إلى السريع والوصول البحث طريقة على

 كورونا. فيروس وانتشار الدراسة توقف أثناء المحاضرات سير طريقة
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 ( يوضح طريقة سري املحاضرات أثناء ازمة كورونا3جدول رقم ) 

 قسم  الوثائق  واملكتبات            
 

 طريقة سري احملاضرات
 ة كوروناأثناء ازم 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 96 23 92 11 100 12 عن بعد

 4 1 8 1 0 0 خمتلط

 0 0 0 0 0 0 تقليدي

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

 أقسام اعتمدت كورونا أزمة انتشار ظل يف أنه يتضح السابق الجدول من

 يف ،%96 نسبته بلغت حيث بعد عن التعليم على الجامعتين كال يف مكتباتال

 التدريس يف الهجين( التعليم المدمج، )التعليم المختلط التعليم على اعتمد حين

 الستحالة كورونا أزمة أثناء التقليدي التعليم استخدام يتم لم بينما ،%4 بنسبة

  التدريس. هيئة ضاءوأع الطالب من كالً  أرواح على حفاظًا حدوثة

من العرض السابق يتضح أن جامعة األزهر لم تستخدم سوى نظام التعليم عن 

بعد أثناء أزمة كورونا، بينما تم االعتماد على برامج التعليم عن بعد بشكل 

 .%8، والتعليم المختلط بنسبة %92أساسي بنسبة 

 الوسائل املستخدمة يف التدريس
 وسائل على االعتماد يتطلب تعليمي كنظام بعد نع التعليم على االعتماد إن 

 التالي والجدول وسيلة كل لمزايا وفقًا الوسائل هذه وتتنوع التدريس، يف مختلفة

 بعد. عن التعليم يف المستخدمة الوسائل يوضح

 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 ( يوضح الوسائل املستخدمة يف التعليم عن بعد.4جدول رقم )

قسم  الوثائق                         
 ملكتباتوا

 
 الوسائل املستخدمة يف التدريس

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

 % ك % ك % ك

 87 21 75 9 100 12 واتس اب

 54 13 50 6 58 7 فيس بوك

 29 7 58 7 0 0 منصة تعليمية خاصة

 E Mail 1 8 4 33 5 21الربيد االلكرتوني 

Microsoft Team   2 17 5 25 7 29 

Google Classroom  1 8 2 17 3 12 

 8 2 17 2 0 0 يوتيوب

Edublogs Campus  0 0 1 12 1 4 

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

 بقراءة الجدول السابق يتضح أن:

يحتل الواتس آب المرتبة األولى يف الوسائل المستخدمة يف التدريس   -1

 %75 مقابل بجامعة األزهر يف %100وإن كان االعتماد عليه بنسبة  %87بنسبة 

بجامعة بنها، ويرجع ذلك إلى أنه يعد واحًدا من أهم تطبيقات التواصل 

االجتماعي، فهو تطبيق مراسلة بديل للرسائل النصيَّة القصيرة، ومن خالله يمكن 

مشاركة كافة أنواع الوسائط سواء ملفات الصور، أو مقاطع الصوت والفيديو أو 

األسباب التي ساهمت يف دفع المعلمين ، وتوجد مجموعة كبيرة من (39) غيرها



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

نحو إدراج تطبيق الواتس آب يف العمليَّة التعليميَّة، ومّما ال شك فيه أنَّ ُمعظم 

هذه األسباب تكُمن يف حجم الخصائص والمميزات التي يمتلكها الواتس آب، 

تف منها أنه ُيعد من التطبيقات المجانيَّة والتي ال يحتاج تحميلها على جهاز  الها

المحمول والعمل عليها إاّل لالتصال بشبكة الإنورنت. كما يمكن استخدام 

التطبيق بسهولة وبساطة دون أية قيود، كما أنَّه ُيتيح الرسائل المجانيَّة بعدد غير 

محدود ولجميع أنحاء العالم. يسمح تطبيق الواتس آب بإرسال الملفات بكافة 

يرها من برامج مايكروسوفت وغ word أو ملفات pdf صيغها سواء ملفات

على اختالفها. كذلك يدعم الواتس آب المكالمات الصوتيَّة ومكالمات الفيديو 

مجاًنا وبجودة عالية، ويمكن االستعانة هبا يف توضيح الواجبات المفروضة 

للطالب. واألهم أن تطبيق الواتس آب يخلو من أية صفحات إعالنيَّة يمكن لها 

لبة أو ُتضيع وقتهم يف أمور ال فائدة مرجوة منها. وأخيرًا أن ُتشتت من تركيز الط

يتطور تطبيق الواتس آب باستمرار وُتضاف إليه الخدمات والخصائص الُمميزة؛ 

 .(40إذ أصبح يعمل مؤخًرا على أجهزة الويندوز والماك)

، إال أنه %54يحتل الفيس بوك المرتبة الثانية بكال القسمين بنسبة  -2

 ، ويعترب الفيس بوك%50يف مقابل  %58ة األزهر بنسبة اعتمدت عليه جامع

(Facebook)   موقع اجتماعي يسمح للمستخدمين باالنضمام إلى عدة

شبكات فرعية من نفس الموقع تصب يف فئة معينة: مثل منطقة جغرافية معينة، أو 

جامعة معينة، كما أنه يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم على تبادل 

والصور الشخصية، ومقاطع الفيديو، والتعليق عليها، ويسهل المعلومات، 

إمكانية تكوين عالقات يف فورة قصيرة، كما أنه يمكن للمستخدمين االشوراك يف 

شبكة أو أكثر على الموقع مثل المدارس أو أماكن العمل أو المناطق الجغرافية 
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صال أو المجموعات االجتماعية، وهذه الشبكات تتيح للمستخدمين االت

باألعضاء الذين يف نفس الشبكة؛ ويعترب  الفيس بوك أداة تعليمية مبهرة إذا تم 

استخدامه بفعالية ومورد مهم للمعلومات، ويمكن للمعلمين استخدامه يف غرفة 

الصف خصوصًا يف التعليم الجامعي، من أجل تحسين التواصل، ودمج الطلبة 

قليدية، وبناًء علي ذلك فإن يف أنشطة فعالة تختلف عن أساليب التدريس الت

استخدام الفيس بوك يف عملية التعليم ليس بالشيء السهل أو الهين ولكن يلزم 

ذلك إجراء عمليات وترتيبات كثيرة من أجل إخضاع تلك التكنولوجيا القائمة 

متابعة  علي أساس اجتماعي الستخدامها يف األغراض التعليمية منها:

ة الكتب واألبحاث بشكل تعاوي، المستجدات يف التخصص، ومراجع

والمساهمة يف نقل التعليم من مرحلة التنافس إلى مرحلة التكامل والمشاركة 

 .(41)الفاعلة من المتعلمين

كالً من: المنصة التعليمية الخاصة  %29جاء يف المرتبة الثالثة بنسبة   -3

ة بنها والتي تعترب وسيلة هامة من وسائل التعليم عن بعد؛ وقد اعتمدت جامع

يف حين لم  %58على المنصة التعليمية بشكل كبير بعد الواتس آب بنسبة 

يستخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر المنصات التعليمية أبدًا رغم ما 

تحمله من مميزات تعليمية؛ حيث إهنا تعترب بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية 

وى الإلكوروي وبين شبكات الويب، وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحت

التواصل االجتماعي الفيس بوك، وتويور وتمكن المعلمين والمدربين من نشر 

الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية، واالتصال 

بالمعلمين والمدربين من خالل تقنيات متعددة، وتساعد على تبادل األفكار 
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ومشاركة المحتوى العلمي، مما يساعد على واآلراء بين المعلمين والطالب، 

 Microsoftم . ومذلك استخدا(42)تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية

Team  يف حين تم  %25، وقد اعتمدت عليه جامعة بنها بنسبة %29بنسبة

تجربة جديدة كليًا  ، على الرغم من أنه ُيعد%17استخدامه بجامعة األزهر بنسبة 

شخاص والمحادثات والمحتوى يف مكان واحد مع األدوات من شأهنا جمع األ

التي يحتاجها الفريق، بحيث يمكنهم التعاون لإنجاز المزيد من العمل بكل 

 سهولة.

، وقد %21( بنسبة E Mailجاء يف المرتبة الرابعة الربيد االلكوروي ) -4

رغم جامعة االزهر، وعلى ال %12يف مقابل  %33اعتمدت عليه جامعة بنها بنسبة 

من أهمية الربيد الإلكوروي فإنه ما زال االعتماد عليه محدودا يف العملية 

 التعليمية ألنه يعترب شكل من أشكال التعليم غير التفاعلي. 

المرتبة الخامسة  Google Classroomاحتل التعليم باستخدام  -5

جامعة  %12مقابل  %17، فقد اعتمدت عليه جامعة بنها بنسبة %12بنسبة 

 Google Classroom ر، وقد قامت شركة جوجل بإصدار خدمةاألزه

وهي عبارة عن أداة تعليمية مجانية لالستخدام، من شأهنا أن تساعد المعلمين 

واألساتذة على خفض كمية االوراق المكدسة على مكاتبهم، كما أهنا تسمح 

ألعضاء هيئة التدريس بإنشاء الواجبات، ومن ثم تقديمها للطالب. وجمعها 

ترتيبها، وذلك من خالل واجهة مستخدم جميلة وسهلة التنقل. وبالإضافة إلى و

تسمح للمعلمين ببدء المناقشات  Google Classroom ذلك، فإن خدمة

لعة مختلفة، لذلك  42على شبكة الإنورنت مع طالهبم باستخدام ما يصل إلى 
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لدراسية على فإن شركة جوجل تريد بالتأكيد الإدالء بشبكة واسعة من الفصول ا

 .Classroom Google (43)خدمة

، %8جاء يف المرتبة السادسة التعليم باستخدام وسيلة اليوتيوب بنسبة  -6

، يف حين لم يستخدم أعضاء هيئة %17واعتمدت عليها جامعة بنها بنسبة 

التدريس بجامعة األزهر اليوتيوب كوسيلة للتعليم، على الرغم من أن اليوتيوب 

البث  عرب ومشاهدهتا لمستخدميه برفع التسجيالت مجانا يسمح موقع ويب هو

ويعترب اليوتيوب من أقوى و أشهر  .والتعليق عليها وغير ذلك ومشاركتها الحي

ت، ورغم أن أغلب الناس يستعملونه على شبكة الإنورن 2.0تطبيقات الويب 

من أجل الورفيه، إال أن اليوتيوب يمكن أن يكون وسيلة فعالة وأداة تعليمية 

مفيدة؛ سواء يف األبحاث، أو العروض التعليمية، وذلك نظرا لما يتيحه من 

المحتوى الرقمي الذي ال حصر له؛ إال أنه ال يمكن استخدام اليوتيوب يف 

ية أو بديلة، بل كأداة مساعدة يمكن دمجها يف الفصول التعليم كأداة رئيس

الدراسية للمساعدة يف توضيح بعض المواضيع التي يصعب استيعاهبا من طرف 

 .(44)المتعلمين 

 Edublogs Campus يأيت يف المرتبة السابعة واألخيرة استخدام -7

ء ، يف حين لم يستخدم أعضا%12واعتمدت عليها جامعة بنها بنسبة  %4بنسبة 

والذي   كوسيلة للتعليم Edublogs Campusهيئة التدريس بجامعة األزهر 

يعترب تطبيق يساعد على تجميع المدونات المنشئة تحت مظلة مؤسسة تعليمية 

معينة بحيث يكون الهدف منها اكاديميًا، ويساعد يف إبراز صورة المؤسسة 

 . (45)التعليمية وأهدافها األكاديمية والمهنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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تضح أن استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التعليم عن بعد مما سبق ي

يختلف من جامعة األزهر عن جامعة بنها؛ فجامعة األزهر تستخدم الواتس آب، 

 ، و E Mail، والربيد االلكوروي Microsoft Team والفيس بوك، و

Google Classroom   فقط على الورتيب، بينما يستخدم أعضاء هيئة

عة بنها الواتس آب، والفيس بوك، والمنصة التعليمية الخاصة، و التدريس بجام

 Google ، وMicrosoft Team ، وE Mailالربيد االلكوروي 

Classroomواليوتيوب، و ، Edublogs Campus .على الورتيب 

بالإضافة إلى هذه الوسائل يوجد مجموعة وسائل أخرى لم يستخدمها 

 ين رغم انتشارها وظهور أهميتها منها:أعضاء هيئة التدريس يف كال القسم

8- Audacity: و مجاي المسارات متعدد صويت مسجل و محرر هو 

 أو لألفراد سواءً  صويت محتوى نشر على التطبيق هذا يساعد االستخدام. سهل

 جهاز على راً متواف الصويت المحتوى هذا يصبح بحيث التعليمية المؤسسات

 أيضا يساعد كما المحمولة. األجهزة أو اللوحي الجهاز أو الكومبيوتر

 الملفات تصدير و واستيراد ،الصوتية التسجيالت تحرير و تسجيل على

 .إيصالها المراد الرسالة مع للتناسب المؤثرات تعديل و الصوتية،

- Campus Edublogs: المدونات تجميع على يساعد تطبيق وهو 

 صورة إبراز يف يتمثل أكاديمي، هبدف معينة تعليمية مؤسسة مظلة تحت المنشأة

 .المهنية و األكاديمية وأهدافها التعليمية المؤسسة

- Elgg : إنشاء على يساعد المصدر مفتوح تطبيق و مجاي برنامج هو 

 الوربوية. للمؤسسة أو للفرد سواءً  االجتماعي التواصل لشبكات بحث محرك

 و الإضافات من الكثير عديدة، جوائز على الحائز التطبيق هذا ويطرح

http://www.audacityteam.org/
https://www.new-educ.com/6-outils-gratuits-edition-audio
http://edublogs.org/
https://elgg.org/
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 كل معتج واحدة منصة الوربوية المؤسسة تمنح والتي المتكاملة الإعدادات

 و للتطورات مواكب و فعال تعليم إلى للوصول االجتماعي التواصل وسائل

 .(46) للتحديث قابل

 تمكن مجانية اتصاالت برمجية عن عبارة  Skype سكايب -

 وعقد الفورية، الرسائل وإرسال الهاتفية، المكالمات إجراء المستخدمين

 من تحسن سهلة طريقة Skype سكايب ويعترب المباشرة، فيديوال مؤتمرات

 يجعل أنه كما  .التعليمية الموضوعات من لكثير وفهمهم المتعلمين مشاركة

 على ويساعدهم المتعلمين مشاركة على ويساعد وإلهاما، واقعية، أكثر التعلم

 زامنةالمت لالتصاالت سهلة وسيلة يعترب كما الدراسية، لفصولا جدران تجاوز

 (.47)والطالب المعلمين بين

 مشاركة الطالب يف التعليم عن بعد
 وإنما هبا، دراية لهم يكن ولم الطالب، هبا يمر لم تجربة بعد عن التعليم

 التعرف األفضل من كان لذلك وضحاها، عشية بين عليهم الطريقة هذه فرضت

 والجدول بعد، عن التعليم برامج يف التدريس هيئة ألعضاء الطالب مشاركة على

 التعليم برامج يف الطالب مشاركة عن التدريس هيئة أعضاء رضا يوضح التالي

 بعد. عن

( يوضح رضا أعضاء هيئة التدريس عن مشاركة الطالب 5جدول رقم ) 

 .يف برامج التعليم عن بعد

http://www.skype.com/ar/
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 قسم  الوثائق  واملكتبات               
 
 
 رضا أعضاء         

 هيئة التدريس عن
 اركة الطالبمش 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 62 15 67 8 58 7 غري راضي

 38 9 33 4 42 5 راضي

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 عن راضين غير التدريس هيئة أعضاء من %62 أن يتضح السابق الجدول من

 التحول أن إلى ذلك الباحث ويرجع بعد، عن التعليم رامجب يف الطالب مشاركة

 يتم ولم عليه، الطالب يتدرب ولم فجأة جاء بعد عن التعليم برامج إلى

 ومهارة المعلومات تكنولوجيا على يعتمد أنه إلى بالإضافة قبل، من استخدامه

 نحي يف بعد، عن التعليم برامج بمتابعة تسمح أجهزة وامتالك معها، التعامل

 وهذه %38 الطالب مشاركة أداء عن الراضين التدريس هيئة أعضاء نسبة بلغت

 التدريس طريقة عن النظر بغض التعليمية العملية يف الجادين عن تعرب النسبة

 التعليمية. أهدافهم تحقيق سبيل يف تواجههم التي الصعاب على متغلبين

دريس عن مشاركة مما سبق يتضح أنه ال يوجد فرق يف رضا أعضاء هيئة الت

 الطالب يف كل من جامعة األزهر وجامعة بنها. 
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 لعرض املحاضرات: املناسبةالطريقة 

 التسجيل على االعتماد بين ما طريقة؛ من بأكثر المحاضرات عرض يتم

 كلها أوفيس، المايكروسوفت عرب أو الفيديو، عرب التسجيل أو فقط، الصويت

 التالي والجدول المحاضرات رضع طريقة يف عليها االعتماد يمكن طرق

 بعد. عن التعليم يف المحاضرات لعرض المناسبة الطرق يوضح

( يوضح الطرق المناسبة لعرض المحاضرات يف التعليم عن 6جدول رقم )

 بعد.

 قسم  الوثائق  واملكتبات              
 
 

 الطرق املناسبة لعرض
 احملاضرات أثناء ازمة كورونا

 
 جامعة االزهر

 
 ة بنهاجامع

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

Pdf 7 58 3 25 10 42 

 37 9 42 5 33 4 االتصال بالصوت والصورة )فيديو(

الشبكات بأنواعها املختلفة )احمللية، 
 اإلقليمية، العاملية االنرتنت(

3 25 6 50 9 37 

 Voice-Mail 4 33 1 8 5 21الربيد الصوتي 

 4 1 8 1 0 0 بوربوينت

 للبيانات الفعلي لباحثا حصر املصدر:
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 السابق يتضح أن: الجدولبقراءة  

، واعتمدت %42بنسبة  pdfجاء يف المرتبة األولى إلقاء المحاضرات يف شكل 

بينما اعتمدت عليه جامعة  %58عليه جامعة األزهر يف إلقاء المحاضرات بنسبة 

 .%25بنها بنسبة 

ديو( المرتبة بينما احتل التدريس باستخدام الصوت والصورة )الفي -1

، وتقاربت جامعة االزهر مع جامعة بنها يف استخدام الفيديو يف %37الثانية بنسبة 

التدريس. جاء أيضًا يف المرتبة الثانية استخدم شبكات المعلومات يف التدريس 

، وزاد اهتمام جامعة بنها يف التدريس باستخدام شبكات المعلومات %37بنسبة 

 .                      %25ة جامعة األزهر يف حين بلغت نسب %50بنسبة 

بنسبة  Voice-Mailجاء يف المرتبة الثالثة التدريس باستخدام الربيد الصويت 

يف حين بلغت نسبة جامعة بنها  %33، وفيه زاد اهتمام جامعة األزهر بنسبة 21%

8%. 

احتل التدريس باستخدام برنامج الباوربوينت المرتبة الرابعة واألخيرة  -2

 ، وهذه الطريقة اقتصر التدريس هبا يف جامعة بنها فقط.%4نسبة ب

 يف الطرق هذه وتختلف طرق، بعدة يتم المحاضرات إلقاء أن يتضح سبق مما

 إلقاء طريقة احتلت األزهر جامعة ففي بنها؛ وجامعة األزهر جامعة بين ترتيبها

 الفيديو، يقطر عن الإلقاء تالها األولى، المرتبة pdf باستخدام المحاضرات

 يف المعلومات، شبكات باستخدام المحاضرات إلقاء وأخيرا الصويت، والربيد

 شبكات على االعتماد فاحتل بنها جامعة يف الطرق هذه ترتيب اختلف حين

 المرتبة التدريس يف الفيديو استخدام ثم األولى، المرتبة التدريس يف المعلومات

 المرتبة يف جاء ثم الثالثة، المرتبة pdf كلش يف المحاضرات إلقاء جاء ثم الثانية،
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 الباوربوينت وبرنامج Mail-Voice الصويت الربيد استخدام واألخيرة الرابعة

   المحاضرات. إلقاء يف

 احملاضرات عرض طريقة يف الكلية تدخل
 دور على التعرف األفضل من كان المحاضرات عرض طرق لتعدد نتيجة

 الكلية تدخل مدى يوضح التالي والجدول ت،المحاضرا عرض طريقة يف الكلية

 المحاضرات. طريقة يف

 المحاضرات طريقة يف الكلية تدخل مدى يوضح (7) رقم الجدول

 قسم  الوثائق  واملكتبات  
  

 تدخل الكلية يف       
 طريقة عرض احملاضرات

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 59 14 75 9 42 5 نعم

 41 10 25 3 58 7 ال

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 المحاضرات عرض طريقة يف تتدخل الكلية أن يتضح السابق الجدول بقراءة

 نسبة بلغت بينما المحاضرة، من للطالب إفادة أقصى لتحقيق وذلك ،%59 بنسبة

 لعضو الحرية وتركت %41 اتالمحاضر عرض طريقة يف الجامعة تدخل عدم

 للطالب. وإفادة مناسبة األكثر الطريقة يختار التدريس هيئة

 بنسبة المحاضرات عرض طريقة يف تتدخل بنها جامعة أن يتضح سبق مما

 كليات عدد لزيادة ذلك الباحث ويرجع األزهر، لجامعة %42 مقابل يف 75%

  بنها. جامعة من نهع األزهر لجامعة المركزية والإدارة األزهر، جامعة
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 التدريس هيئة أعضاء قبل من املفضلة التعليم طريقة
 ( طريقة التعليم المفضلة من قبل أعضاء هيئة التدريس8يبين الجدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                    
 
 

 طريقة التعليم املفضلة
 أثناء ازمة كورونا 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 96 23 100 12 92 11 التعليم التفاعلي املباشر

 4 1 0 - 8 1 التعليم غري التفاعلي

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

من أعضاء هيئة التدريس يفضلون  %96من الجدول السابق يتضح أن      

تي تعتمد على التفاعل الحي بين عضو هيئة الطريقة التفاعلية يف التدريس، وال

التدريس والطالب؛ حيث يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد وقت للمحاضرة، 

ويكون معدًا مسبقًا يتم االتفاق عليه، ويقوم بالشرح وفقًا لربنامج يتم تحديده، 

ويتاح يف المحاضرة المشاركة بين عضو هيئة التدريس والطالب، وتتم 

تفاعلي يشبه التفاعل يف التعليم التقليدي؛ فهذا النوع من المناقشات بشكل 

التعليم يشتمل على مميزات التعليم التقليدي المتمثلة يف المشاركة والتفاعل، 

ومميزات التعليم عن بعد والمتمثلة يف استخدام التقنيات الحديثة يف عملية 

 التعليم. 

، والذي يعتمد %4اعلي يف حين بلغت نسبة من يفضلون التعليم غير التف     

أو  ، pdf على إعداد المحاضرات مسبقا مثل إعداد المحاضرة ورفعها بصيغة



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

تسجيل المحاضرة عن طريق الربيد الصويت، أو الفيديو، وإتاحتها للطالب 

ويقوم الطالب باالطالع عليها يف الوقت المناسب لكل منهم وترك أي تعليق أو 

 ،  استفسار على المحاضرة

 التالي يوضح استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم التفاعلي والجدول

 ( يوضح استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم التفاعلي.9جدول رقم ) 

 قسم  الوثائق  واملكتبات                
 
 

 استخدام التعليم التفاعلي

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 75 18 92 11 58 7 نعم

 25 6 8 1 42 5 ال

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات
من أعضاء هيئة التدريس يفضلون  %75من الجدول السابق يتضح أن     

 التعليم غير التفاعلي. %25التعليم التفاعلي، يف حين يفضل 

معة بنها يفضلون من الجدول السابق يتضح أن أعضاء هيئة التدريس بجا    

، يف مقابل %92التعليم التفاعلي عن التعليم غير التفاعلي حيث بلغت نسبتهم 

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر. ويرجع الباحث ذلك لتنوع طرق   58%

التدريس بجامعة بنها عن جامعة األزهر فهي تستخدم كل من الواتس آب، 

 ، وE Mailو الربيد االلكورونــــي والفيس بوك، والمنصة التعليمية الخاصة، 
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Microsoft Teamو ، Google Classroom ،واليوتيوب ،

 ومعظم هذه الطرق تعتمد على التعليم التفاعلي.   Edublogs Campusو

 التحول من التعليم التقليدي إىل التعليم عن بعد
ن إن االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكوروي ضرورة م    

ضرورات العصر وأن هذا يتطلب؛ وجود فني مسؤول عن إدارة الشبكة، وآخر 

مسؤول عن صيانة الشبكة بصورة دائمة؛ لإصالح األعطال، ومساعدة المعلمين 

يف تصميم مواقع وصفحات الإنورنت، والإشراف على التدريب، والتخطيط، 

؛ يقوم والإجابة على استفسارات أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى منسق

بالتنسيق بين شبكات تضم مجموعة من الكليات يف الجامعة، أو عدد من 

 الجامعات.

أن عملية دمج التكنولوجيا يف التعليم تتم إذا أصبحت التكنولوجيا داعمة     

للمقرر الدراسي، واستخدمت يف توسيع أهدافه، وجعلت للطالب دوًرا إيجابًيا 

ذا معنى بالنسبة لهم، وتصبح عملية التعلم  يف عملية التعلم، بحيث يصبح التعليم

متمركزة حول الطالب، ويوركز دور عضو هيئة التدريس يف تسهيل العملية 

التعليمية، وال يمكن ألي خطة هتدف إلى دمج التكنولوجيا يف التعليم أن تنجح 

مهما توافر لها من إمكانيات مالية، مكانية وتقنية متقدمة، إذا لم يكن أعضاء هيئة 

التدريس قادرين ومدربين على استخدام الحاسب اآللي، والربامج التعليمية 

الإلكورونية؛ وحتى تحقق أي خطة لدمج التكنولوجيا يف التعليم أهدافها 

المنشودة؛ ال بد من إقامة دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لإكساهبم 

عليم عن بعد، مهارات التعامل مع الحاسب اآللي، والتدريب على برامج الت



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

، والجدول التالي يوضح التحول من التعليم التقليدي (48)واستخدام التكنولوجيا

 الى التعليم عن بعد.

 ( يوضح التحول من التعليم التقليدي الى التعليم عن بعد10جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات           
 

 التحول اىل التعليم عن بعد

 
 جامعة االزهر

 
 هاجامعة بن

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 100 24 100 12 100 12 طلب اجلامعة 

 41 10 33 4 50 6 قناعة شخصية

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات
من الجدول السابق يتضح أن جميع أعضاء هيئة التدريس أفادوا بأن التحول     

جامعة؛ نظرًا من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد كان بناًء على طلب ال

النتشار أزمة كورونا والتي أدت لإغالق جميع الجامعات، وتسمى هذه الطريقة 

الطارئ عن بعد وُيعرب عنه باالنتقال المفاجئ من أساليب يف التعليم بالتعليم 

التدريس التقليدية إلى استخدام التعليم عرب االنورنت، ضمن حالة استثنائية 

العملية التعليمية بصورهتا المتعارف  لمواجهة ظروف تحول دون استمرار

 .(49)عليها

من أعضاء هيئة التدريس بأن التحول من التعليم التقليدي  %41بينما أفاد    

إلى التعليم عن بعد كان بناًء على قناعة شخصية وتماشيًا مع ثورة تكنولوجيا 

 المعلومات.
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 الوقت املفضل إللقاء احملاضرات
 تحقق حتى جدا مهم المحاضرات لقاءلإ المناسب الوقت تحديد إن

 لإلقاء المناسب الوقت يوضح التالي والجدول منها، الهدف المحاضرة

    المحاضرات.

 املحاضرات إللقاء املناسب الوقت يوضح (11) رقم جدول

 قسم  الوثائق  واملكتبات                .
  

 
 

 الوقت املفضل   
 إللقاء احملاضرات

 
 جامعة االزهر

 
 بنها جامعة

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 54 13 58 7 50 6 صباحي

 46 11 42 5 50 6 مسائي

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 من المفضلة الفورة هي الصباحية الفورة أن يتضح السابق الجدول بقراءة     

 الحياة طبيعة مع يتفق وهذا ،%54 نسبتها بلغت حيث التدريس هيئة أعضاء قبل

ْلن ا " تعالى قال حيث للعمل النهار اهلل جعل حيث عليه اهلل خلقنا وما ع  ج  ْيل   و   اللَّ

ْلن ا (10) لِب اًسا ع  ج  ار  النَّ  و  اًشا ه  ع   أعضاء من %46 يفضل بينما [،النبأ] {(11) م 

 رغبة مع تماشيًا وذلك المسائية، الفورة يف المحاضرات إلقاء التدريس هيئة

 الطالب.

 ترتيب يف بنها وجامعة األزهر جامعة بين فرق يوجد ال أنه يتضح سبق مما     

 المحاضرات. لإلقاء المفضل الوقت



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 املكان املفضل إللقاء احملاضرات  

 املحاضرات إللقاء املناسب الوقت يوضح (12) رقم جدول

 قسم  الوثائق  واملكتبات      
  

 
 

 املكان املفضل 
 اء احملاضراتإللق

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 71 17 75 9 67 8 املنزل

 29 7 25 3 33 4 اجلامعة

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

من أعضاء هيئة التدريس يفضلون إلقاء  %71من الجدول السابق يتضح أن     

المنزل وهذا يتماشى مع حظر التجوال الذي تم فرضه بسبب  المحاضرات من

انتشاء فيروس كورونا لذلك آثر أعضاء هيئة التدريس السالمة والمحافظة على 

من  %29النفس البشرية ألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بينما فضل 

ات أعضاء هيئة التدريس إلقاء المحاضرات من الجامعة لتوافر بعض التجهيز

 الخاصة بالتعليم عن بعد. 

 االختبار عن بعد
تعترب االختبارات الإلكورونية أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم       

مخرجات العملية التعليمية باستخدام الحاسب اآللي، واألجهزة الذكية 

المحمولة. وتشكل بديالً فعااًل لالختبارات الورقية التقليدية متميزًة بالمرونة 
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وضح هل تم إعداد والكفاءة يف جميع مراحل تطبيقها. والجدول التالي ي

 اختبارات الكورونية أثناء توقف الدراسة بسبب أزمة كورونا؟

 ( يوضح إجراء االختبارات اإللكرتونية أثناء أزمة كورونا13جدول )

 قسم  الوثائق  واملكتبات 
  

 
 إجراء اختبارات عن بعد

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 12 3 8 1 16 2 نعم

 88 21 92 11 84 10 ال

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات
من أعضاء هيئة التدريس لم يقوموا   %88من الجدول السابق يتضح أن      

بإجراء اختبارات إلكورونية؛ نظرًا للسياسة العامة لوزارة التعليم العالي التي 

الدراسية لطالب فرق النقل، واالكتفاء  نصت على إعداد بحوث يف المقررات

باالختبار التقليدي لطالب الليسانس، أما أعضاء هيئة التدريس الذي قام بإعداد 

االختبارات الإلكورونية فما هي إال عبارة عن اختبارات تجريبية فقط وليس 

 اختبارات هناية العام.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 توفري الدعم الفين من اجلامعة
ة التدريس التعليم عن بعد ال بد أن يتوافر له الدعم إن ممارسة أعضاء هيئ     

الفني من الجامعة المتمثل يف؛ توفير برنامج التعليم عن بعد، وتوفير شبكة 

انورنت بالكلية، وأجهزة حاسب آلي، وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس. 

 والجدول التالي يوضح مدى توافر الدعم الفني من الجامعة.

 وضح مدى توافر الدعم الفين من اجلامعة( ي14جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات    .
 
 

 

 توافر الدعم الفين
 من اجلامعة 

 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 54 13 58 7 50 6 إىل حد ما

 33 8 17 2 50 6 غري متوافر 

 13 3 25 3 0 0 متوافر

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

بقراءة الجدول السابق يتبين أن التعليم عن بعد يتم بدون توافر الدعم الفني      

، وعدم توفيره %54من الجامعة؛ حيث بلغت نسبة توفير الدعم الفني إلى حد ما 

 .%13، وأن الجامعة توافر الدعم الفني بنسبة %33بنسبة 

ه ال يوجد فرق بين جامعة األزهر وجامعة بنها يف ضعف مما سبق يتضح أن     

الدعم الفني لتطبيق التعليم عن بعد، ويرجع الباحث ذلك لعدم وجود إدارة يف 
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كال الجامعتين معنية بالتعليم عن بعد، وعدم توافر التجهيزات الالزمة لممارسة 

بعد قد حدث التعليم عن بعد، أن التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن 

 فجأة بدون ترتيبات نتيجة لتوقف الدراسة إثر أزمة كورونا.

 إشراف الكلية/ اجلامعة على التعليم عن بعد     
لنجاح منظومة التعليم ال بد من الإشراف عليها لضمان تحقيق األهداف      

الوربوية والتعليمية والجدول التالي يوضح اشراف الكلية/ الجامعة على التعليم 

 ن بعد.ع

 ( يوضح اشراف الكلية/ اجلامعة على التعليم عن بعد15اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات          .
  

 
 

 إشراف الكلية/ اجلامعة
 على التعليم عن بعد  

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 71 17 83 10 58 7 نعم

 29 7 17 2 42 5 ال

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 الكلية/ لإشراف يخضع بعد عن التعليم نظام أن يتضح السابق الجدول من     

 المحاضرات، نشر مهمتها؛ لجنة تشكيل يف ذلك ويتمثل ،%71 بنسبة الجامعة

 منظا على الكلية إشراف عدم نسبة بلغت بينما الطالب، استفسارات على والرد

   .%29 بلغت بعد عن التعليم



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 عن التعليم على بالإشراف هتتم بنها جامعة أن يتضح السابق العرض من      

 لإشراف بعد عن التعليم خضوع نسبة بلغت حيث األزهر جامعة من أكثر بعد

 األزهر. لجامعة %58 مقابل يف ،%83 الجامعة الكلية/

 التدريس هيئة أعضاء مهارة تطوير
 التعليمية، المنظومة مثلث رؤوس من رأسًا يمثلون التدريس ئةهي أعضاء إن

 التدريس، هيئة بأعضاء االهتمام من بد ال النجاح؛ المنظومة لهذه ُيكتب ولكي

 تطوير طرق يوضح التالي والجدول التعليمية، مهاراهتم وتطوير ورعايتهم،

 نظرهم. وجهة من التدريس هيئة أعضاء مهارات

 التدريس. هيئة أعضاء مهارات تطوير طرق وضحي (16) رقم جدول    

 قسم  الوثائق  واملكتبات                .
  

 
 

 طرق تطوير مهارات
 أعضاء هيئة التدريس 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 71 17 75 9 65 8 ورش العمل

 46 11 50 6 42 5 احملاضرات

 38 9 42 5 33 4 الدورات التدريبية

 38 9 25 3 50 6 التجربة الشخصية 

 21 5 25 3 17 2 احلوار عن طريق اخلط املباشر

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:
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  أن يتضح السابق الجدول بقراءة

 بالغة؛ أهمية من لها لما %71 بنسبة األولى المرتبة تحتل العمل ورش -1

 إلى يصلوا أن إلى الجميع ويتحاور الفكر أصحاب من العديد فيها يشورك حيث

 أقرب يف ثمارها وتؤيت تنفيذها يسهل ثم ومن التدريس، يف العلمية الطرق أفضل

 والخربات. األفكار وتبادل النقاش على تقوم ألهنا طريق، وأيسر وقت

 التدريس هيئة أعضاء مهارات لتطوير الثانية الطريقة المحاضرات تعد  -2

 هبا يقوم ما وعادة ثابتة، حقائق من هاعلي تشتمل لما %46 نسبتها بلغت حيث

 المجال. يف خرباء

 والتجربة التدريبية، الدورات حضور من كل الثالثة المرتبة يف جاء -3

 يف طويل باع من له لما التدريس هيئة عضو يستطيع حيث %38 بنسبة الشخصية

 المكتبات تخصص بحكم - المعلومات بتكنولوجيا الوثيق واتصاله البحث،

 ومعرفة بعد، عن التعليم يف ومهاراته وخرباته معارفه ينمي أن  - اتوالمعلوم

 التعليمية. مهاراته تنمية يف تساعده التي التدريبية الدورات ووقت مكان

 هيئة أعضاء مهارات لتنمية المباشر الخط طريق عن الحوار احتل -4

 .%21 بنسبة  واألخيرة الرابعة المرتبة

ر مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة مما سبق يتضح أن طرق تطوي     

األزهر ترتيبها  كالتالي: ورش العمل، ثم التجربة الشخصية، المحاضرات، 

فالدورات التدريبية، وأخيرا الحوار عن طريق الخط المباشر، بينما كان ترتيب 

طرق تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها كالتالي: ورش العمل، ثم 

ثم الدورات التدريبية والتجربة الشخصية، وأخيرا الحوار عن المحاضرات، 

 طريق الخط المباشر.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

ويف إطار تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس حاول الباحث معرفة        

حصول أعضاء هيئة التدريس على دورات تدريبية خاصة بالتعليم عن بعد. 

ات تدريبية والجدول التالي يوضح حصول أعضاء هيئة التدريس على دور

   خاصة يف التعليم عن بعد.  

( يوضح حصول أعضاء هيئة التدريس على دورات 17جدول رقم )

 تدريبية خاصة يف التعليم عن بعد

 قسم  الوثائق  واملكتبات .
  

 
 

 احلصول على دورات   
 على  التعليم تدريبية

 عن بعد  

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 79 19 75 9 83 10 ال

 21 5 25 3 17 2 نعم

 100 24 100 12 100 12 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:
 على يحصل لم التدريس هيئة أعضاء من %79 أن يتضح السابق الجدول من

 دورات على حصلوا فقط %21 مقابل يف بعد، عن التعليم يف تدريبية دورات

 ألن التدريبية؛ الدورات هذه مثل حضور ألمورا تستدعي لم حيث تدريبية،

 التعليم نظام إلى التحول مطروح وغير بحته، تقليدية طريقة كانت التعليم طريقة
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 الدورات هذه حضور موعد على التعرف تم هذه النظر لوجهة وتأكيدا بعد، عن

 التدريبية. الدورات حضور موعد يوضح التالي والجدول التدريبية

( يوضح موعد حضور أعضاء هيئة التدريس الدورات 18جدول رقم ) 

 التدريبية 

 قسم  الوثائق  واملكتبات             .
  

 
 موعد حضور دورات 

 على  التعليم عن بعد  تدريبية

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 ك

 

 ك

 

 ك

 

 5 3 2 بعد انتشار ازمة فريوس كورونا

 0 0 0 قبل انتشار ازمة فريوس كورونا

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

 (5) وعددهم تدريبية دورات على حصل من جميع أن يتضح سبق مما   

 وذلك كورونا، أزمة بعد كانت بعد عن التعليم مجال يف تدريس هيئة أعضاء

 نظام إلى وتحولها التقليدي، بشكلها الدراسة توقف على التغلب كيفية لمعرفة

 التدريس. يف مهارته طويرلت بعد، عن التعليم

 ممارسة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا
كان لظهور فيروس كورونا أثر بالغ يف تغيير طريقة التدريس، فقد تحول    

التدريس من تقليدي إلى تعليم عن بعد، ولكن بعد انتهاء أزمة كورنا كيف تكون 

 بعد انتهاء أزمة كورونا. طريقة التدريس؟ والجدول اآليت يوضح طريقة التدريس

   



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 ( يوضح طريقة التدريس بعد انتهاء أزمة كورونا19جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات          .
  

 
 

 ممارسة التعليم عن بعد 
 بعد أزمة كورونا

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 63 15 42 5 84 10 نعم

 37 9 58 7 16 2 ال

 100 24 100 12 100 12 موعاجمل

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

من أعضاء هيئة التدريس عازمون  %63بقراءة الجدول السابق يتضح أن     

إال أن  –إن شاء اهلل  –على تكرار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا 

لجامعة  %42يف مقابل  %84جامعة األزهر تؤكد ممارسة التعليم عن بعد بنسبة 

بنها، ويرجع الباحث ممارسة التعليم عن بعد بشكل مستمر إلى الإرادة السياسية 

التي تبنت فكرة التعليم عن بعد؛ حيث إنه لنجاح مشروع قومي متمثل يف تغيير 

طريقة التدريس هبذا الشكل ال بد من دعم مادي ومعنوي واجتماعي وسياسي 

ن التعليم عن بعد يتطلب تجهيزات مادية، من قبل متخذي القرار، حيث إ

 وإعدادات بشرية، ال يمكن ألعضاء هيئة التدريس أن يتغلبوا عليها بمفردهم.  
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ويرغبون أن  %37بينما بلغت نسبة من يفضلون طريقة التعليم التقليدية     

 ويتبنى هذه الطريقة جامعة –إن شاء اهلل  –يستمروا عليها بعد انتهاء أزمة كورونا 

 لجامعة األزهر. %16مقابل  %58بنها حيث بلغ تأييدهم لطريقة التعليم التقليدي 

مما سبق يتضح أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر يفضلون التعليم      

لما أسفرت عنه هذه التجربة من  –إن شاء اهلل  –عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا 

ة التدريس، حيث يستطيع الطالب نجاح سواء بالنسبة للطالب، أو لعضو هيئ

تلقي العلم يف الوقت وبالطريقة التي يرغب فيها، والحصول على المعلومات، 

واكتساب المعارف من طرق شتى، بينما يفضل أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

بنها طريقة التعليم التقليدية وربما يرجع ذلك إلى عدم تعاون الطالب بشكل 

لطريقتين باالعتماد على التعليم المدمج أو التعليم كبير؛ ويمكن الجمع بين ا

الهجين يف التعليم؛ بحيث يتم تدريس المقرر الواحد بالطريقتين لالستفادة من 

 مميزات كل منهما.  

من العرض السابق والذي اهتم برفع واقع التعليم عن بعد يف كل من قسم 

فرع المنوفية، وقسم الوثائق الوثائق والمكتبات بكلية اللغة العربية جامعة األزهر 

والمكتبات بكلية اآلداب جامعة بنها، كان من األفضل وضع خطة لتطوير برامج 

التعليم عن بعد يف هذه األقسام؛ ويتطلب ذلك حصر فوائد ومعوقات التعليم عن 

 بعد. بعد، وأخيرا وضع مقورحات تفعيل ونجاح برامج التعليم عن

 فوائد التعليم عن بعد 
 ول التالي يوضح فوائد التعليم عن بعد. الجد    



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 ( يوضح فوائد التعليم عن بعد.20جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                            .
  

 
 
 فوائد التعليم عن بعد      

 
 جامعة االزهر

 
جامعة 

 بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 87 21 83 10 92 11 املرونة يف الوقت واملكان

 67 16 75 9 58 7 متوافر على مدار الساعة وحتت الطلب

تعزيز مهارات التعامل مع احلاسب اآللي 
 واألجهزة االخرى

7 58 7 58 14 58 

يوفر تكاليف السفر واالنتقال من مكان  
 آلخر

6 50 7 58 13 54 

استالم البحوث العلمية والواجبات 
 الدراسية األخرى

3 25 7 58 10 42 

التدريب كما يستخدم يف  يستخدم يف
 التعليم

5 42 5 42 10 42 

 25 6 8 1 42 5 يسهل تدريس املقررات الدراسية

 17 4 17 2 17 2 تقليل األعباء اإلدارية لعضو هيئة التدريس

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

 باستقراء الجدول السابق يتضح أن:

 وتعد ،%87 بنسبة مكانوال الوقت يف المرونة األولى المرتبة تحتل -1

 حيث بعد؛ عن التعليم هبا يتميز التي الفوائد أهم من والمكان الوقت يف المرونة
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 والذي له المناسب الوقت يف المحاضرات إلقاء من التدريس هيئة عضو يتمكن

 المرونة وكذلك المساء، أو الصباح يف سواء التعليمية األهداف يحقق أنه يتصور

 من سواء فيه يرغب الذي المكان من المحاضرة إلقاء يمكنه فهو المكان يف

 الوقت  ضياع أو للخروج تجهيزات أي بدون آخر مكان أي أو الكلية أو المنزل

 المواصالت. يف

 الساعة مدار على متاحة تكون المحاضرات أن الثانية المرتبة يف يأيت -2

 غير أو يالتفاعل سواء بعد، عن التعليم يتميز حيث ،%67 بنسبة الطلب وتحت

 واالستفادة عليها، االطالع من الطالب وإمكانية المحاضرات بحفظ التفاعلي،

 على الطالب يساعد مما اجازات؛ أو فواصل، بدون الساعة مدار على منها

  التعليمية. العملية سير على بالإيجاب يؤثر مما االستفادة، وتحقيق االستيعاب،

 واألجهزة اآللي الحاسب مع التعامل مهارات تعزيز الثالثة المرتبة يف يأيت -3

 مع التعامل مهارة إتقان بعد عن التعليم يتطلب حيث %58 بنسبة االخرى

 أو التابلت، أو كالموبايل، األخرى؛ الإلكورونية واالجهزة اآللي الحاسب

 أساسي. بشكل بعد عن التعليم يف تستخدم التي األجهزة من وغيرها اآليباد،

 بنسبة آلخر مكان من واالنتقال السفر تكاليف توفير الرابعة المرتبة تحتل -4

 بعيداً  إقامتهم محل يكون ما غالبًا التدريس هيئة أعضاء ألن ذلك، ويرجع 54%

 اضافية تكاليف ويحمله التدريس، هيئة عضو يستنزف مما الكلية، مقر عن

 هذه من التدريس هيئة عضو يحرر بعد عن والتعليم واالنتقال، بالسفر خاصة

  مناسب. آخر مكان أي أو المنزل من التدريس بإمكانه ألن كاليف،الت

 والواجبات العلمية البحوث استالم من كالً  الخامسة المرتبة يف يأيت -5

 التعليم يف يستخدم كما التدريب يف بعد عن التعليم واستخدام األخرى، الدراسية



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 استالم يف بعد عن التعليم من التدريس هيئة عضو يستفيد حيث %42 بنسبة

 واالعتماد وتصحيحها، الدراسية الواجبات واستالم العلمية، البحوث وتقييم

 العملية. بالمقررات الخاصة العملية التدريبات يف بعد عن التعليم على

 %25 بنسبة الدراسية المقررات تدريس سهولة السادسة المرتبة احتل -6

 التدريس. يف ائلالوس من العديد التدريس هيئة عضو استخدام ذلك يتيح حيث

 هيئة لعضو الإدارية األعباء تقليل واألخيرة السابعة المرتبة يف يأيت -7

 .%17 بنسبة التدريس

مما سبق يتضح أن التعليم عن بعد يتميز بالعديد من الفوائد ويكاد يقورب       

ترتيب هذه الفوائد بين كال القسمين فنجد ترتيب هذه الفوائد يف جامعة األزهر 

المرونة يف المكان والزمان، ثم توافره على مدار الساعة وتحت الطلب،  كالتالي:

يليه أنه يعزز مهارات التعامل مع الحاسب اآللي واألجهزة االخرى، ثم توفير 

تكاليف السفر واالنتقال من مكان  آلخر، يليه استخدامه يف التدريب كما 

سية، يليه استالم يستخدم يف التعليم، ثم سهولته يف تدريس المقررات الدرا

البحوث العلمية والواجبات الدراسية األخرى، وأخيرًا تقليل األعباء الإدارية 

 لعضو هيئة التدريس.

بينما كان ترتيب هذه الفوائد بجامعة بنها كالتالي: المرونة يف المكان والزمان،  

ثم توافره على مدار الساعة وتحت الطلب، ثم أنه يعزز مهارات التعامل مع 

حاسب اآللي واألجهزة االخرى وتوفير تكاليف السفر واالنتقال من مكان  ال

آلخر واستالم البحوث العلمية والواجبات الدراسية األخرى، ثم تقليل األعباء 

 الإدارية لعضو هيئة التدريس، وأخيرًا سهولته يف تدريس المقررات الدراسية.         
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  يئة التدريسمعوقات التعليم عن بعد بالنسبة ألعضاء ه
على الرغم من الفوائد السابقة التي يتميز هبا التعليم عن بعد إال أنه يكتنفه     

 بعض العيوب  والجدول التالي يوضح معوقات التعليم عن بعد. 

 ( يوضح معوقات التعليم عن بعد. 21جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                            .
  

 
 

 ات التعليم عن بعدمعوق     

 
جامعة 
 االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 50 12 50 6 50 6 صعوبة االتصال باإلنرتنت ورسومه املرتفعة

عدم توافر املهارات الالزمة للتعامل مع 
 التقنية

7 58 4 25 11 46 

عدم توافر اخلربات البشرية القادرة على 
 القاء احملاضرات عن بعد

6 50 4 33 10 41 

عدم توافر املكونات املادية )حاسب ألي، 
 هاتف حممول(

4 33 5 42 9 38 

التقليل مـن دور أعضاء هيئة التدريس فـي 
العملية التعلمية وانتقـال دورهـم إلـى 
مصممي الربجميات التعلمية واختصاصي 

 .تكنولوجيا التعليم

3 25 3 25 6 25 

 17 4 25 3 8 1 عدم اقتناعي الشخصي بالتعليم عن بعد

التكلفة االقتصادية العالية يف تصميم 
 وإنتاج الربجميات التعلمية.

2 17 1 8 3 13 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

عدم تفاعل بعض الطالب بسبب عدم توافر 
 حاسب آلي وانرتنت

0 0 1 8 1 4 

ليس لدي معلومات كافية عن ماهية التعليم 
 عن بعد

0 0 1 8 1 4 

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 راءة الجدول السابق يتضح أن:بق

تعد صعوبة االتصال بالإنورنت ورسومه المرتفعة أولى العيوب التي  -1

حيث  %50تواجه أعضاء هيئة التدريس يف التعليم عن بعد حيث بلغت نسبتها 

يتطلب ذلك االتصال بالإنورنت والذي يتسم بالبطيء الشديد، وعدم توافره يف 

 إلى رسومه المرتفعة بعض الشيء.كل مكان بجودة عالية، بالإضافة 

المرتبة الثانية  عدم توافر المهارات الالزمة للتعامل مع التقنيةاحتل  -2

وذلك لضعف دور الجامعة يف تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس،  %46بنسبة 

فنجد الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل نادرًا ما تنظمها وتقوم هبا 

ه أعضاء هيئة التدريس ما هو إال عبارة عن تجارب الجامعة، وما يقوم ب

 ومحاوالت شخصية من شأهنا تنمية المهارات برعاية ضعيفة من الجامعة. 

عدم توافر الخربات البشرية القادرة على القاء يأيت يف المرتبة الثالثة  -3

، حيث إن المحاضرات تعترب من أهم طرق %41المحاضرات عن بعد بنسبة 

، فكلما توافرت الخربات البشرية التي تجيد التدريس هيئة ضاءأع مهارات تطوير

إلقاء المحاضرات عن التعليم عن بعد بحرفية، كلما زاد عدد المنتسبين لهذه 

 المحاضرات، واتسعت قاعدة مستخدمي التعليم عن بعد وانتشر تطبيقه. 
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جاء يف المرتبة الرابعة عدم توافر المكونات المادية )حاسب ألي، هاتف  -4

، حيث تعد هذه المكونات أساس نظام التعليم عن بعد، %38بنسبة  محمول(

وتتسم هذه المكونات بارتفاع تكلفتها يف ظل المرتبات المحدودة ألعضاء هيئة 

 التدريس، مما يشكل عقبة يف تطبيق التعليم عن بعد.

التقليل مـن دور أعضاء هيئة التدريس فـي جاء يف المرتبة الخامسة  -5

تعلمية وانتقـال دورهـم إلـى مصممي الربمجيات التعليمة واختصاصي العملية ال

فأصبح عضو هيئة التدريس متحمالً عبئًا فوق  %25بنسبة  تكنولوجيا التعليم

عبئه، فمطلوب منه إعداد والمحاضرات للطالب والتحضير لها، ومتابعة أبحاثه، 

وق تطبيق وانتشار إضافة إلى قيامه بدور مصمم برامج التعليم عن بعد، مما يع

 برامج التعليم عن بعد.

عدم اقتناعي الشخصي بالتعليم عن بعد بنسبة احتل المرتبة السادسة  -6

ويتبنى هذه الفكرة الذين يخافون من تطبيق التكنولوجيا، فليس لديهم  17%

الرغبة يف اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من تطوير أدائهم لتحقيق األهداف 

 التعليمية بدقة. 

ء يف المرتبة السابعة التكلفة االقتصادية العالية يف تصميم وإنتاج جا -7

مما يتسبب يف عدم انتشار برامج التعليم عن   %13الربمجيات التعلمية بنسبة 

 بعد. 

جاء يف المرتبة الثامنة واألخيرة كالً من: عدم تفاعل بعض الطالب  -8

التدريس بسبب عدم توافر حاسب آلي وانورنت، وليس لدى أعضاء هيئة 

 .%4بنسبة  معلومات كافية عن ماهية التعليم عن بعد



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

مما سبق يتضح أن المعوقات التي تحد من استخدام برامج التعليم عن بعد      

 يختلف عددها وترتيبها بين كل من جامعة األزهر وجامعة بنها.

عدم توافر المهارات الالزمة فجامعة االزهر يأيت على رأس المعوقات:      

ويرجع ذلك لتقادم المقررات الدراسية؛ حيث إنه  %58عامل مع التقنية بنسبة للت

يليها كالً من صعوبة االتصال  م،1993لم يتم تحديثها منذ إنشاء القسم سنة 

وعدم توافر الخربات البشرية القادرة على القاء بالإنورنت ورسومه المرتفعة، 

كونات المادية )حاسب ألي، عدم توافر الم، ثم %50بنسبة  المحاضرات عن بعد

التقليل مـن دور أعضاء هيئة التدريس فـي ، يليها %33هاتف محمول(  بنسبة 

العملية التعلمية وانتقـال دورهـم إلـى مصممي الربمجيات التعلمية واختصاصي 

التكلفة االقتصادية العالية يف تصميم وإنتاج ،  ثم %25 بنسبة  تكنولوجيا التعليم

 ، وأخيرًا عدم اقتناعي الشخصي بالتعليم عن بعد%17علمية بنسبة الربمجيات الت

 .%8بنسبة 

أما جامعة بنها فجاء ترتيب معوقات استخدام التعليم عن بعد كما يلي:      

، ثم عدم توافر %50صعوبة االتصال بالإنورنت ورسومه المرتفعة بنسبة 

عدم ليها كالً من ، ي%42بنسبة  المكونات المادية )حاسب ألي، هاتف محمول(

توافر المهارات الالزمة للتعامل مع التقنية وعدم توافر الخربات البشرية القادرة 

كالً من التقليل مـن دور أعضاء ، ثم %33على القاء المحاضرات عن بعد بنسبة 

هيئة التدريس فـي العملية التعلمية وانتقـال دورهـم إلـى مصممي الربمجيات 

نولوجيا التعليم، وعدم اقتناعي الشخصي بالتعليم عن التعلمية واختصاصي تك

التكلفة االقتصادية العالية يف ، ثم تختتم هذه المعوقات بكالً من %25بنسبة  بعد 
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وتنفرد جامعة بنها عن جامعة األزهر باثنين تصميم وإنتاج الربمجيات التعلمية، 

آلي  عدم تفاعل بعض الطالب بسبب عدم توافر حاسب من المعوقات هما

 .%8بنسبة  وانورنت، و ليس لدي معلومات كافية عن ماهية التعليم عن بعد

       من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  مقترحات تفعيل نظام التعليم عن بعد -4

لضمان نجاح استخدام التعليم عن بعد واالعتماد عليه كطريقة أساسية يف 

جموعة من المقورحات من وجهة التدريس بداًل من التعليم التقليدي، تم حصر م

نظر أعضاء هيئة التدريس، والتي من شأهنا أنتشار ونجاح استخدام التعليم عن 

 مقورحات تفعيل ونجاح التعليم عن بعد. بعد، والجدول التالي يوضح

 ( يوضح مقترحات تفعيل وجناح التعليم عن بعد.22جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات               .
  

 
 مقرتحات تفعيل وجناح 

 التعليم عن بعد    

 
جامعة 
 االزهر

 
جامعة 

 بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 79 19 75 9 83 10 تدشني منصات تعليمية جمانية خاصة باجلامعة 

 75 18 67 8 83 10 إقامة دورات تدريبية.

 38 9 42 5 33 4 دعم اشرتاك االنرتنت املنزلي.

توفري املقررات الدراسية تولي اجلامعة مسئولية 
 بشكل الكرتوني.

4 33 3 25 7 29 

 8 2 8 1 8 1 تدشني ورش عمل حول التعلم عن بعد

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 من الجدول السابق يتضح أن

تدشين يأيت على رأس مقورحات نجاح تطبيق برامج التعليم عن بعد  -1

؛ حيث إنه بإنشاء هذه %79نسبة منصات تعليمية مجانية خاصة بالجامعة ب

المنصات فإن عضو هيئة التدريس يتعامل مع وسيلة واحدة مع طالبه من خاللها 

فال يوجد تشتيت يف وسائل التعليم، كما أنه كوهنا مجانية أو اتاحتها برسوم 

بسيطة سوف تمكن أعضاء هيئة التدريس من االعتماد عليها بشكل أساسي يف 

 كذلك يف إنجاز العديد من األبحاث العلمية. العملية التعليمية، و

، والتي من شأهنا %75يأيت يف المرتبة الثانية إقامة دورات تدريبية بنسبة  -2

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف تطبيق برامج التعليم عن بعد، والوقوف 

على أحدث تطبيقاته، واستخدام أحدث الوسائل يف التعليم عن بعد، مما يحقق 

 داف التعليمية بدقة، ويؤدي إلى اتساع رقعة تطبيق برامج التعليم عن بعد.األه

، حيث %38يف المرتبة الرابعة بنسبة  دعم اشوراك االنورنت المنزليجاء  -3

إن ارتفاع اشوراك االنورنت يحول دون تطبيق برامج التعليم عن بعد، فإذا ما تم 

ية فإن ذلك سيكون سببا دعم الحكومة الشوراك االنورنت يف العملية التعليم

مباشرًا لتطبيق برامج االنورنت، وكذلك إصدار شرائح بيانات انورنت مدعومة 

من الحكومة  بسعر رمزي لكل عضو هيئة تدريس تمكنه من استخدام تطبيقات 

 التعليم عن بعد.

تولي الجامعة مسئولية توفير المقررات الدراسية يأيت يف المرتبة الرابعة  -4

، وتفرغ أعضاء هيئة التدريس لإعداد المحاضرات، %29بنسبة  بشكل الكوروي

 وتحمل الجامعة مسئولية تصميم  الربمجيات التعلمية.
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، لما %8 واخيرا يأيت تدشين ورش عمل حول التعلم عن بعد بنسبة -5

 لورش العمل من أهمية كبيرة يف الوقوف على آخر مستجدات التعليم عن بعد.

كال من جامعة األزهر وجامعة بنها يف ترتيب مما سبق يتضح أنه تتفق     

مقورحات تفعيل ونجاح برامج التعليم عن بعد وإن اختلفت نسب كل عامل من 

 جامعة ألخرى.

 ثانيًا: التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب:
طالبًا موزعة على الفرق األربعة، وقد اعتمد  224تم إجراء الدراسة على       

سؤااًل تناولت  35لى اداة االستبانة التي تكونت من الباحث يف الدراسة ع

 المحاور اآلتية:

  البيانات الشخصية:  -1

تناولت اسم الطالب وفرقته والكلية والجامعة التي ينتمي اليها ووسيلة      

 التواصل به متمثلة يف الربيد االلكوروي.

ن وجهة استخدام برامج التعليم عن بعد يف التدريس أثناء ازمة كورونا م  -2

 نظر الطالب:

الطالب مكون أساسي يف المنظومة التعليمية، وقد كان الطالب يعتمدون      

على التعليم التقليدي دائمًا حتى ظهور فيروس كورونا المستجد وما لحق 

بالعملية التعليمية من توقف تام؛ نتيجة انتشار الفيروس وما كان من ذوي 

الجامعات واستبدال التعليم التقليدي بالتعليم  المسئولية إال أن أخذوا قرارًا بغلق

عن بعد، وما كان من الجامعات سوى قبول هذا القرار وتنفيذه بدقة، ومن هنا 

أخذ أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات بإعداد المحاضرات واتاحتها عرب 

الوسائل المختلفة يف التعليم عن بعد وإقبال الطالب عليها لدارستها. لذا كان من 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

المفيد التعرف على آرائهم يف نظام التعليم عن بعد حتى يتمكن الباحث من 

وضع خطة للتطوير قابلة للتطبيق من وجهة نظر الطالب، والجدول التالي 

 يوضح رأي الطالب يف نظام العليم عن بعد.   

 ( يوضح رأي الطالب يف نظام العليم عن بعد23جدول رقم )

 كتباتقسم  الوثائق  وامل           .
  

 
 رأي الطالب يف     
 التعليم عن بعد    

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 46 103 31 35 61 68 مؤيد

 34 76 40 45 27 31 حمايد

 20 45 29 33 11 12 معارض

 100 224 100 113 100 111 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 ق يتضح أن:من الجدول الساب

 وأشادوا بعد، عن التعليم لنظام مؤيدون أهنم الطالب من %46 أفاد -1

 ومميزاهتا. بالتجربة

 لنظام المعارضة أو التأييد يف مورددون بأهنم الطالب من %34 أفاد بينما -2

 محايد، موقفهم ان أي بعد عن التعليم

 بعد، عن التعليم نظام تطبيق معارضون بأهنم الطالب من %20 أفاد بينما -3

 ومعوقات. تحديات من يواجهه لما
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من  %61مما سبق يتضح أن ترتيب آراء طالب جامعة األزهر كالتالي:       

الطالب يؤيدون نظام التعليم عن بعد نظرا لسهولة التجربة وتعدد مميزاهتا، وأن 

رافضون نظام التعليم عن بعد لما يكتنف  %11من الطالب مورددون، و 27%

 العيوب.  التجربة من بعض 

من طالب جامعة بنها بأهنم مورددون يف االعتماد على  %40بينما أفاد       

من  %29من الطالب مؤيد نظام التعليم عن بعد، و %31التعليم عن بعد، وأن 

الطالب معارض نظام التعليم عن بعد ويالحظ تقارب نسب الطالب بين التأييد 

 والرفض لنظام التعليم عن بعد.

 نظام التعليم عن بعد سبب تأييد 

لكل نظام مؤيدون له ومدافعون عنه وفقًا لقناعتهم الشخصية وما يعود      

عليهم من فائدة جراء استخدمه سواء كانت إفادة مادية أو معنوية والجدول 

 التالي يوضح سبب تأييد الطالب نظام التعليم عن بعد.

 بعد. عن يمالتعل نظام الطالب تأييد سبب يوضح (24) رقم اجلدول

 قسم  الوثائق  واملكتبات           .
  

 
 سبب تأييد نظام    
 التعليم عن بعد    

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 63 142 57 65 69 77 ميكن متابعة احملاضرات يف أي وقت

 48 107 40 45 60 62 يوفر تكاليف النقل واملواصالت

 34 76 26 29 42 47    لةنظام يتمتع بالسهو

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 بقراءة الجدول السابق يتضح أن:

يؤيد الطالب نظام التعليم عن بعد بسبب سهولة متابعة المحاضرات يف  -1

، حيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات بكل سهولة %63أي وقت بنسبة 

ضرة، مما يجعله يشعر بالراحة يف أي وقت يشاء دون الخوف من فوات المحا

 وعدم الضغط من فوات المحاضرات، ويساعده على الوركيز والتفوق.

من الطالب نظام التعليم عن بعد بسبب توفير تكاليف النقل  %48يؤيد  -2

والمواصالت، حيث إن طالب الجامعة غالبًا ما يبعد محل إقامتهم عن موقع 

موال يف سبيل الحضور إلى الكلية، الكلية مما يجعلهم يتكلفون المزيد من األ

كما أهنم يحتاجون إلى وقت طويل يقضونه يف المواصالت والتعليم عن بعد 

 يوفر الوقت والتكاليف.

من الطالب نظام التعليم عن بعد بسبب السهولة التي يتمتع  %34يؤيد  -3

هبا النظام، فهو نظام سهل بالمقارنة بالنظام التقليدي؛ حيث إنه يمكن تكرار 

لمحاضرة أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه يمكن عرض المحاضرات بأكثر من ا

 وسيلة مما يساعد على تأييد وانتشار نظام التعليم عن بعد.   

مما سبق يتضح أنه ال يوجد فرق يف ترتيب أسباب تأييد الطالب لنظام      

طبيعة التعليم عن بعد وإن اختلفت نسب التأييد بين كال الجامعتين، نظرًا ل

 الطالب يف الجامعتين.
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 سبب عدم تأييد نظام التعليم عن بعد
على الرغم من تأييد معظم الطالب نظام التعليم عن بعد إال أن بعضهم       

غير مؤيد لهذا النظام وذلك لعدة أسباب؛ والجدول التالي يوضح سبب عدم 

 رضا الطالب عن نظام التعليم عن بعد.

 ب عدم رضا الطالب نظام التعليم عن بعد.( يوضح سب25اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات           .
  

 
 سبب عدم تأييد      
 نظام التعليم عن بعد   

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 54 120 64 72 43 48 أسباب تقنية 

 16 35 16 18 16 17 أسباب خاصة بعضو هيئة التدريس

 14 32 11 12 18 20 خاصة باجلامعة  أسباب

 5 12 5 6 5 6 اسباب أخرى

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

من الطالب يرفضون نظام التعليم عن  %54من الجدول السابق يتضح أن:      

بعد ألسباب تقنية؛ متمثلة يف االجهزة، وضعف االنورنت وعدم توافرها عند 

من  %16اصة بالتعليم عن بعد، بينما يرجع بعض الطالب، والربامج  الخ

الطالب عدم رضاهم عن نظام التعليم عن بعد إلى أسباب خاصة بعضو هيئة 

التدريس؛ متمثلة يف طريقة عرض المحاضرات، والتأخير يف الرد على 

من الطالب إلى أسباب خاصة بالجامعة؛  %14االستفسارات، يف حين يرجع 

لربامج التعليم عن بعد، وضعف االشراف عليها.  متمثلة يف عدم رعاية الجامعة



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

عدم فهم الطالب متمثلة يف  %5بينما ذكر بعض الطالب أسباب أخرى بنسبة 

المحاضرات لعدم تعودهم على طريقة التعليم عن بعد وأنه، غير كاف بمفرده 

 لتحقيق أهداف العملية التعليمية.  

ن طالب جامعة االزهر من العرض السابق يتضح أنه يوجد اتفاق بي      

وجامعة بنها على أن عدم تأييدهم لنظام التعليم عن بعد يرجع يف المقام األول 

ألسباب تقنية، بينما طالب جامعة األزهر يعتربون الجامعة وإدارهتا لنظام التعليم 

عن بعد ثاي أسباب عدم رضاهم عن نظام التعليم عن بعد، ويف النهاية يعتربون 

يس نفسه هو سبب عدم رضاهم عن هذا النظام بسبب طريقة عضو هيئة التدر

التدريس، يف حين يعترب طالب جامعة بنها عضو هيئة التدريس ثاي اسباب عدم 

رضاهم عن النظام، وأن الجامعة تعترب أخر سبب يف عدم رضاهم عن نظام 

 التعليم عن بعد.   

 وسائل  تطبيق التعليم عن بعد من وجهة الطالب.
ف الطالب يف اختيارهم وتفضيلهم لوسيلة التعليم عن بعد كل حسب يختل     

رغبته وميوله وسهولة استخدام الربنامج والجدول التالي يوضح الوسائل التي 

 يفضلها الطالب يف التعليم عن بعد. 
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( يوضح الوسائل اليت يفضلها الطالب يف التعليم عن 26جدول رقم )

 بعد.

 الوثائق  واملكتبات قسم                        
 

 الوسائل املستخدمة يف التدريس

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

 % ك % ك % ك

 64 144 51 58 78 86 واتس اب

 32 72 27 30 38 42 يوتيوب

 21 48 19 21 24 27 فيس بوك

 21 46 20 23 22 24 منصة تعليمية خاصة باجلامعة

 17 37 24 27 9 10 زووم

 17 39 10 11 25 28 تليجرام

 E Mail 4 4 15 13 19 8الربيد اإللكرتوني 

 4 8 3 3 5 5 كالس روم

 3 7 3 3 4 4 مايكروسوفت تيمز.

 3 7 4 5 2 2 سكايب 

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات

 بقراءة الجدو السابق يتضح أن :

 %64يحتل الواتس آب المرتبة األولى يف وسائل التعليم عن بعد بنسبة  -1

باعتباره أهم وسيلة حيث إن تحميله وتشغيله يتسم بالسهولة وغير مكلف وال 

يتطلب أجهزة ذات مواصفات معينة بل من الممكن تشغيله على أي جهاز متصل 

 بالإنورنت.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

لسهولة تشغيل وانتشاره  %32جاء يف المرتبة الثانية اليوتيوب بنسبة  -2

 الواسع.

الفيس بوك، ومنصة تعليمية خاصة بينما جاء يف المرتبة الثالثة كل من  -3

حيث إن الفيس موقع اجتماعي يتميز باشوراك معظم  %21بالجامعة بنسبة 

الطالب فيه، أما المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة فهي تساعد على توحيد 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس على وسيلة واحدة يف التدريس تساعدهم يف 

 تحقيق األهداف التعليمية.

لت المرتبة الرابعة كل من برنامج زووم هو برنامٌج مختٌص احت -4

بمكالمات الفيديو، حيث يستضيف أحُد المتصلين المكالمة، ويملك كامل 

متصٍل آخر كما يمكن  100الصالحيات ضمنها، وقد تحوي المكالمة أكثر من 

وبرنامج تليجرام هو عبارة  (،50)مشاركة الصالحيات مع متصلين آخرين

متعدد و جزئًيا ومفتوح المصدر ، حّر ومجايّللوراسل الفوري تطبيق عن

بما  تشفير عالية ، مستخدمو تيليجرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانيةالمنصات

حيث بلغت  (51)يف ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيُث يدعم كاّفة الملفات

 .%17نسبة كل منهما 

حيث إن  %8بنسبة  E Mailاحتل المرتبة الخامسة الربيد الإلكوروي  -5

 هذه الوسيلة ال يمكن استخدامها مع نظم التعليم التفاعلي.

 .%4كالس روم بنسبة جاء يف المرتبة السادسة  -6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1
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، وسكايب مايكروسوفت تيمزكل من جاء يف المرتبة السابعة واألخيرة  -7

للمرحلة األخيرة لعدم انتشارهم يف  ، ويرجع الباحث سبب تأخرهما%3بنسبة 

 أوساط الطالب وقلة معرفتهم هبذه الربامج. 

من العرض السابق يتضح أن ترتيب وسائل عرض المحاضرات يختلف      

بين طالب الجامعتين، فنجد الورتيب يف جامعة األزهر كالتالي: الواتس آب 

،  يليه الفيس بوك %28، ثم التليجرام بنسبة %42، يليه اليوتيوب بنسبة 86%

، يليه برنامج زووم %24منصة تعليمية خاصة بالجامعة بنسبة ، ثم %27بنسبة 

          ، يليه كل من الربيد الإلكوروي%5، ثم  برنامج كالس روم بنسبة %10بنسبة 

E Mail 2، وأخيرًا برنامج سكايب بنسبة %4بنسبة  مايكروسوفت تيمز ، و%. 

لطالب يف جامعة بنها لهذه الوسائل كالتالي: الواتس آب بينما نجد ترتيب ا     

منصة تعليمية ، يليه %24، ثم برنامج زووم بنسبة %27، يليه اليوتيوب %51بنسبة 

 E، يليه الربيد الإلكوروي %18، ثم الفيس بوك بنسبة %20خاصة بالجامعة بنسبة 

Mail  4بنسبة برنامج سكايب ، يليه %10، ثم تليجرام بنسبة %13بنسبة% ،

     . %3 بنسبة مايكروسوفت تيمزبرنامج كالس روم و وأخيرًا كل من

 الطريقة املناسبة للطالب يف عرض احملاضرات:
طريقة عرض المحاضرات هي التي تحقق االفادة منها وخاصة إذا ما تم        

عرض المحاضرات بالطرق المفضلة والسهلة بالنسبة للطالب حتى تحقق الغاية 

عملية التعليمية، والجدول التالي يوضح الطرق المفضلة للطالب يف عرض من ال

 المحاضرات يف التعليم عن بعد.

( يوضح الطرق المفضلة للطالب يف عرض المحاضرات يف التعليم 27رقم ) 

 عن بعد. 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 قسم  الوثائق  واملكتبات                    
 
 

 الطرق املناسبة للطالب 
 يف عرض احملاضرات

 
 معة االزهرجا

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 54 120 58 66 49 54 االتصال بالصوت والصورة )فيديو(

 Power boint  +Pdf  +Word 73 66 45 39 118 53 

الشبكات بأنواعها املختلفة )احمللية، 
 اإلقليمية، العاملية اإلنرتنت(

8 7 25 22 33 15 

 Voice-Mail 13 11،7 10 9 23 10الربيد الصوتي 

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات
 من الجدول السابق يتضح أن:

؛ %54يفضل الطالب طريقة االتصال بالصوت والصورة )فيديو( بنسبة  -1

حيث إنه كلما تعددت حواس الطالب يف الحصول على المعلومات تحققت 

 األهداف التعليمية.

 Powerرات بصيغة جاء يف المرتبة الثانية طريقة عرض المحاض -2

boint  +Pdf  +Word  حيث إن هذه الطرق سهلة االستخدام %53بنسبة ،

 من جانب الطالب.

جاء يف المرتبة الثالثة عرض المحاضرات عرب شبكات المعلومات  -3

 .%15بأنواعها المختلفة )المحلية، الإقليمية، العالمية الإنورنت( بنسبة 
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أقل وسيلة يتفاعل معها الطالب  Voice-Mailيعترب الطالب الربيد الصويت 

، ألنه ال يمكن االعتماد عليها يف نظام التعليم التفاعلي الذي يفضله %10بنسبة 

 الطالب.   

من العرض السابق يتضح أن طالب جامعة األزهر يفضلون عرض     

، يليها %66 بنسبةPower boint  +Pdf  + Wordالمحاضرات بطريقة 

-Voice، ثم الربيد الصويت %49)الفيديو( بنسبة االتصال بالصوت والصورة 

Mail  وأخيرًا  عرض المحاضرات بواسطة الشبكات بأنواعها %13بنسبة ،

 .%7المختلفة )المحلية، الإقليمية، العالمية الإنورنت( بنسبة

بينما يفضل طالب جامعة بنها عرض المحاضرات بطريقة االتصال بالصوت    

بنسبة  Power boint  +Pdf  +Word، يليها %58والصورة )فيديو( بنسبة 

، ثم الشبكات بأنواعها المختلفة )المحلية، الإقليمية، العالمية الإنورنت( 39%

 .%9بنسبة  Voice-Mail، وأخيرا الربيد الصويت %22بنسبة 

 وسيلة استقبال املحاضرات   

تتحدد وسيلة استقبال المحاضرات على مدى توافرها، ودرجة إجادة     

والجدول التالي يوضح الطرق المفضلة للطالب يف عرض استخدامها، 

 المحاضرات يف التعليم عن بعد.

( يوضح الطرق املفضلة للطالب يف استقبال املحاضرات يف 28رقم ) 

 التعليم عن بعد. 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 

 قسم  الوثائق  واملكتبات                   
 
 

 الطرق املناسبة للطالب 
  يف استقبال احملاضرات

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 89 200 91 103 87 97 بواسطة املوبايل

 6 14 3 3 10 11 بواسطة الالب توب

 5 10 9 7 3 3 بواسطة جهاز  احلاسب اآللي املنزلي 

 100 224 100 113 100 111 اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر المصدر:

 لسابق يتضح أن:باستقراء الجدول ا

من الطالب استقبال المحاضرات عن طريق الموبايل،  %89يفضل  -1

لسهولة حمله واستخدامه وتوافره مع معظم الطالب، وتشغيله لمعظم الربامج 

 المستخدمة يف نظام التعليم عن بعد.

من الطالب استقبال المحاضرات عن طريق الالب توب،  %6يفضل  -2

 لسهولة تنقله من مكان آلخر.

من الطالب استقبال المحاضرات عن طريق الحاسب اآللي  %5ضل يف -3

 المنزلي، وذلك لصعوبة تنقله.  

من العرض السابق يتضح أنه يتفق طالب جامعة األزهر وطالب جامعة      

بنها يف اعتمادهم بشكل أساسي على الموبايل يف استقبال المحاضرات، بينما 
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لحاسب اآللي المنزلي يف استقبال يفضل طالب جامعة االزهر الالب توب عن ا

المحاضرات، على عكس طالب جامعة بنها حيث إهنم يفضلون الحاسب اآللي 

 المنزلي على الالب توب يف استقبال المحاضرات. 

 الوقت املفضل الستقبال احملاضرات
( يوضح الوقت املفضل الستقبال املحاضرات يف التعليم 29اجلدول رقم )

 عن بعد. 

 قسم  الوثائق  واملكتبات                  
 
 

 الوقت  املفضل     
 الستقبال احملاضرات  

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 55 122 55 62 54 60 ال فرق

 25 57 20 23 31 34 الليل

 20 45 25 28 15 17 النهار

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 فعلي للبياناتاملصدر: حصر الباحث ال

يتساوى  %55من الجدول السابق يتضح أن: أكثر من نصف الطالب بنسبة      

أن تكون  %25عندهم وقت المحاضرة سواء صباحًا أو مساءًا، بينما يفضل 

 أن تكون المحاضرات هنارًا. %20المحاضرات ليالً، يف حين يفضل 

 طريقة التدريس املفضلة يف التعليم عن بعد
: (52)األولى: التعليم التفاعليعرض المحاضرات بإحدى طريقتين: يتم        

وهو أسلوب يستخدم يف التعليم والتدريب يعتمد على التفاعل بين الطالب 

وعضو هيئة التدريس، وبين الطالب بعضهم بعضًا، وذلك لتحويل بيئة الدراسة 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

الثانية: ، (Active( إلى تفاعلية أو إيجابية )Passiveمن غير تفاعلية سلبية )

: وهو التعلم غير المباشر الذي ال يحتاج إلى وجود (53)يالتعليم غير التفاعل

المتعلمين يف نفس الوقت أو نفس المكان ، ويتم من خالل بعض تقنيات التعليم 

الإلكوروي مثل الربيد الإلكوروي؛ حيث يتم تبادل المعلومات بين الطالب 

ات متتالية، وينتقي فيه المتعلم الوقت أنفسهم و بينهم وبين المعلم يف أوق

والمكان الذي يناسبه، والجدول التالي يوضح طرق التدريس يف التعليم عن 

 بعد.     

 ( يوضح طرق التدريس يف التعليم عن بعد.30اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                 
 
 

 طرق التدريس يف التعليم عن بعد 

 
 جامعة االزهر

 
 امعة بنهاج

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 75 169 78 88 73 81 نظام تفاعلي

 25 55 22 25 27 30 نظام غري تفاعلي

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات  

 بقراءة اجلدول السابق يتضح أن:

مميزات أهمها: من الطالب يفضلون التعليم التفاعلي لما يتميز به من  75% -1

يمكن للطالب التفاعل بسهولة مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطالب بعضم 

بعضًا مما يجعل األنشطة الجماعية ممكنة، كما أن التعليم التفاعلي يتم يف 

الوقت محدد يتفق عليه الطالب مع أعضاء هيئة التدريس مما يعني أنه يمكن 

اركة األفكار واآلراء بسرعة مع للمتعلمين الحصول على مالحظات فورية ومش
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الزمالء، بالإضافة إلى إمكانية السماح للطالب بطرح األسئلة والحصول على 

 إجابات فورية.

من الطالب التعليم غير التفاعلي بسبب أن هذا النظام  %25بينما يفضل 

يوظف تكنولوجيا المعلومات توظيفا عمليا؛ فيعتمد على الوسائط التكنولوجية 

من الحاسبات، وبرمجياهتا، وشبكة المعلومات الدولية، والربيد الحديثة 

 الإلكوروي، واألقمار الصناعية.

يتفق طالب جامعة األزهر وجامعة بنها يف تفضيلهم لنظام التعليم التفاعلي  -2

 عن التعليم غير التفاعلي.

 املشكالت اليت تواجه التعليم التفاعلي
مشكالت التي تواجه الطالب إثناء عدم وضوح ونقاء الصوت من أهم ال      

تلقيهم المحاضرات يف التعليم التفاعلي، والجدول التالي يوضح مشكلة 

  التفاعلية. الصوت أثناء المحاضرات

 التفاعلية. ( يوضح مشكلة الصوت أثناء املحاضرات31اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                       
 
 

  مشكلة تتعلق بالصوت
 أثناء احملاضرات التفاعلية  

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 45 100 43 48 47 52 ال

 30 67 27 31 32 36 رمبا

 25 57 30 34 21 23 نعم

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

ب ال تواجههم مشكلة خاصة من الطال %45من الجدول السابق يتضح أن 

ربما تواجههم مشكلة خاصة  %30بالصوت يف استقبالهم للمحاضرات، كما أن 

من الطالب أنه تواجههم  %25بالصوت يف استقبالهم للمحاضرات، بينما ذكر 

 مشكلة خاصة بالصوت.

يتضح مما سبق أن طالب جامعة بنها يواجههم مشكالت خاصة بالصوت 

زهر ويرجع الباحث ذلك العتمادهم على التعليم أكثر من طالب جامعة األ

 التفاعلي أكثر من طالب جامعة االزهر.

 التفاعل مع عضو هيئة التدريس أثناء احملاضرات
أهم ما يميز التعليم التفاعلي هو مشاركة الطالب مع عضو هيئة التدريس 

 والجدول التالي يوضح مدى تفاعل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس.

( يوضح تفاعل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس يف 32رقم ) اجلدول

 املحاضرات.      

 قسم  الوثائق  واملكتبات                  
 
 

 تفاعل الطالب مع أعضاء 
 هيئة التدريس أثناء احملاضرات

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 53 119 51 58 55 61 نعم

 30 68 31 35 30 33 إىل حد ما

 17 37 18 20 15 17 ال

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات
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باستقراء الجدول السابق يتضح أن الطالب يتفاعلون مع أعضاء هيئة التدريس 

من الطالب يتفاعلون إلى حد ما وهذه  %30، كما أن %53يف المحاضرة بنسبة 

من الطالب ال يتفاعلون مع  %17مع التعليم التفاعلي، إال أن  المشاركة تتناسب

 أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرة.

مما سبق يتضح أنه ال يوجد فرق بين طالب جامعة األزهر وجامعة بنها يف 

 مشاركتهم أعضاء هيئة التدريس يف المحاضرات.

 طريقة مشاركة الطالب يف التعليم التفاعلي  
مشاركة الطالب أعضاء هيئة التدريس يف التعليم التفاعلي وفقًا  تتنوع طرق    

لنوع المحاضرة فالتفاعل يف المحاضرات النظرية يختلف عن المشاركة يف 

المحاضرات العملية والجدول التالي يوضح طريقة مشاركة الطالب أعضاء هيئة 

 التدريس يف المحاضرات.    

ب أعضاء هيئة التدريس يف ( يوضح طريقة مشاركة الطال33جدول رقم )

 المحاضرات  

 قسم  الوثائق  واملكتبات                   
 
 

 طريقة مشاركة الطالب 
 أعضاء هيئة التدريس أثناء احملاضرات

 
جامعة 
 االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 55 123 58 66 51 57 أتابع فقط

 37 83 33 37 41 46 أسأل

 29 65 24 27 34 38 أعلق

 24 54 21 23 28 31 أجيب

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

من الطالب يتابعون فقط المحاضرات،  %55من الجدول السابق يتضح أن 

من الطالب بطرح األسئلة على أعضاء هيئة التدريس  %37يف حين يقوم 

الب أنه من الط %29لالستفسار أو لرفع اللبس أو زيادة االيضاح، بينما أفاد 

يعترب االجابة عن االسئلة  %24يتفاعل عن طريق التعليق على المحاضرة، إال أن 

 التي يطرحها عضو هيئة التدريس أو حل الواجبات المطلوبة نوع من المشاركة.

مما سبق يتضح أنه ال يوجد فرق بين طالب جامعة األزهر وجامعة بنها يف     

 دريس أثناء المحاضرات.ترتيب طريقة مشاركتهم أعضاء هيئة الت

 املشكالت اليت تواجه التعليم غري التفاعلي
يف التعليم غير التفاعلي تتم االستفادة من المحاضرات المسجلة، وأثناء     

تشغيل المحاضرة عرب وسائل التعليم عن بعد يواجهها بعض المشكالت أهمها 

ثناء عدم وضوح ونقاء الصوت، والجدول التالي يوضح مشكلة الصوت أ

  المسجلة. المحاضرات

 املسجلة. ( يوضح مشكلة الصوت أثناء املحاضرات34اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                   
 
 

 مشكلة تتعلق بالصوت 
 أثناء احملاضرات املسجلة  

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 46 102 42 48 49 54 ال

 29 66 23 26 36 40 إىل حد ما

 25 56 35 39 15 17 نعم

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:
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من الطالب ال تواجههم أي مشاكل  %46بقراءة الجدول السابق يتضح أن 

منهم بأنه تواجههم مشكالت إلى حد ما بشكل  %29تتعلق بالصوت، بينما أفاد 

من الطالب بأنه تواجههم مشكالت خاصة  %25 حين أجاب غير مستمر، يف

 بالصوت.

من العرض السابق يتضح أن طالب جامعة األزهر ال تواجههم مشكالت 

منهم هم من يواجهون بعض المشكالت، يف  %17خاصة بالصوت وأن نسبة 

حين أفاد أكثر من ثلث طالب جامعة بنها أنه يواجههم مشكالت خاصة 

 . %39بالصوت بنسبة 

 مشكلة حتميل احملاضرات املسجلة 
تتم االستفادة من التعليم غير التفاعلي عن طريق تحميل المحاضرات غير أنه 

ثمة مشاكل يمكن أن تحدث أثناء التحميل والجدول التالي يوضح مدى وجود 

 مثل هذه المشكالت.

 املسجلة. ( يوضح مشكلة حتميل املحاضرات35اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                  
 
 

 مشكلة تتعلق بتحميل

 املسجلة احملاضرات 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 41 99 38 43 60 66 ال

 27 60 42 46 13 14 نعم

 25 55 21 24 28 31 إىل حد ما

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 .اتللبيان الفعلي الباحث حصر املصدر:



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

من الطالب ال تواجههم مشكالت أثناء  %41من الجدول السابق يتضح أن      

من الطالب بأنه تواجههم مشكالت  %27تحميل المحاضرات، يف حين أجاب 

بأنه توجد بعض المشكالت  %25إلى حد ما بشكل غير مستمر، بينما أجاب 

 أثناء تحميل المحاضرات.

طالب جامعة األزهر ال تواجههم من العرض السابق يتبين أن معظم     

هم من تواجههم بعض  %13مشكالت خاصة بتحميل المحاضرات باستثناء 

من طالب جامعة بنها بأنه تواجههم  %42المشكالت أثناء التحميل، يف حين أفاد 

مشكالت أثناء تحميل المحاضرات ويرجع الباحث ذلك إلى ضعف شبكة 

 االنورنت يف بعض المناطق.

 ملقررات الدراسة يف التعليم غري التفاعليطريقة عرض ا
إن التعليم غير التفاعلي يعتمد على تسجيل المقررات الدراسية بأي وسيلة     

من وسائل التعليم عن بعد، وإتاحتها إما بطريقة مجمعه لكل المحاضرات مرة 

 واحدة، أو بشكل متفرق كل محاضرة حسب جدول المحاضرات 

 قة عرض املقررات الدراسة يف التعليم( يوضح طري36اجلدول رقم )
 غري التفاعلي

 قسم  الوثائق  واملكتبات                   
 
 

 طريقة عرض املقررات 
 الدراسة يف التعليم غري التفاعلي

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 54 120 49 55 59 65 متفرقة

 46 104 51 58 41 46 جممعة

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:
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من الطالب يفضلون إتاحة المقررات  %54من الجدول السابق يتضح أن     

من  %46الدراسية بشكل متفرق وفقًا لجدول المحاضرات، بينما يفضل 

ية الطالب إتاحة المقررات بشكل مجمع مثل اتاحة الكتاب يف أول السنة الدراس

 ومتابعة الدراسة محاضرة بمحاضرة.

من طالب جامعة األزهر يفضلون إتاحة  %59من العرض السابق يتضح أن    

من الطالب اتاحة المحاضرات  %41المحاضرات بطريقة متفرقة، بينما يفضل 

من طالب جامعة بنها إتاحة المحاضرات  %51بطريقة مجمعة، بينما يفضل 

من الطالب إتاحة المحاضرات بطريقة  %49بطريقة مجمعه، يف حين يفضل 

 متفرقة. 

 درجة افادة الطالب من نظام التعليم عن بعد
إن الهدف من المنظومة التعليمية تحقيق إفادة الطالب من المقررات 

الدراسية، ويريد الباحث التعرف درجة إفادة واستيعاب الطالب من النظام 

والجدول التالي يوضح استيعاب الجديد يف التعليم )نظام التعليم عن بعد( 

 المحاضرات عن طريق التعليم عن بعد.

(  يوضح استيعاب املحاضرات عن طريق التعليم عن 37اجلدول رقم )

 بعد.

 قسم  الوثائق  واملكتبات                  
 
 

 هل تستوعب املادة العلمية
 بطريقة أفضل يف التعليم عن بعد

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 37 83 44 50 30 33 ال

 35 79 34 38 37 41 نعم

 28 62 22 25 33 37 إىل حد ما

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

من الطالب ال يستوعبون المادة العلمية  %37من الجدول السابق يتضح أن    

بعد، لذا يرى الباحث توحيد طريقة واحدة لعرض عن طريق نظام التعليم عن 

واتاحة المحاضرات، وتعدد استخدام الوسائل المختلفة للتعليم عن بعد، بينما 

من الطالب أهنم يستوعبون المادة العلمية ويحققون الإفادة الكاملة  %35أفاد 

 من الطالب بأهم يستوعبون المادة %28من نظام التعليم عن بعد، يف حين أفاد 

العلمية إلى حد ما، ويالحظ تقارب هذه النسب الثالثة نظرًا لحداثة تجربة نظام 

التعليم عن بعد ففكرته وتطبيقاته ووسائله لم يتعرف عليها الطالب بشكل 

 واضح حيث إن تغيير طريقة التدريس حدثت فجأة بدون تمهيد.    

عبون من طالب جامعة األزهر يستو %37من العرض السابق يتضح أن    

ال يستوعبون المادة العلمية، بينما أفاد  %30المادة العلمية بشكل جيد، وأن 

من طالب  %44أهنم يستوعبون المادة العلمية إلى حد ما، يف حين أفاد  33%

فقط من الطالب هم من  %34جامعة بنها بأهنم ال يستوعبون المادة العلمية، وأن 

يستوعبون المادة العلمية إلى  %22يستوعبون المادة العلمية بشكل جيد، وأن 

 حد ما.

 مجموعات التدريس يف التعليم عن بعد

( فعادة Groupsإن أهم ما يميز التعليم عن بعد هو التعليم يف مجموعات )    

ما يأخذ التعليم الإلكوروي أشكااًل متعددة من المجموعات، منها تكوين 

سية، والجدول التالي مجموعة لكل مقرر دراسي، أو مجموعة لكل فرقة درا

 يوضح رأي الطالب يف إنشاء مجموعات دراسية.

 ( يوضح رأي الطالب يف إنشاء جمموعات دراسية.38اجلدول رقم )
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 قسم  الوثائق  واملكتبات                    
 
 

 أيهما تفضل إنشاء جمموعة 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 74 165 70 79 77 86 لكل مقرر

 26 9 30 6 23 25 لكل فرقة دراسية

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات.

من الطالب يفضلون إنشاء مجموعة  %74من الجدول السابق يتضح أن     

دراسية لكل مقرر دراسي، لزيادة الوركيز وألن بعض الطالب الراسبين يف مواد 

 %26سنه سابقة يمكنهم التواصل يف المقرر الراسب فيه، بينما يفضل  تخلف من

من الطالب إنشاء مجموعة لكل فرقة دراسية يتواصل جميع طالهبا فيما بينهم 

 وبينهم عضو هيئة التدريس يف جميع المقررات.

من العرض السابق يتضح اتفاق طالب جامعة األزهر مع طالب جامعة بنها    

 اء مجموعة لكل مقرر دراسي.يف تفضيلهم لإنش

 من تفضل أن يكون األدمن

وهى اختصار لكلمة  Adminإن لفظ األدمن هو المقابل للفظ الإنجليزي      

Administrator  شيء معين على  عن المسؤول المدير أو ”المدير“وهو

االنورنت ومواقع التواصل االجتماعي خصوصا موقع فيسبوك، يتم استخدام 

ثرة خصوصا عند محاولة التواصل مع المسؤولين عن الصفحات هذه الكلمة بك



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

(، والجدول التالي يوضح رأي الطالب يف اختيار أدمن 54على السوشيال ميديا)

 المجموعة.

 ( يوضح رأي الطالب يف اختيار أدمن املجموعة.39جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                    
 
 

 من تفضل أن يكون األدمن

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 75 169 78 88 73 81 عضو هيئة التدريس

 25 55 22 25 27 30 طالب 

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر المصدر:

من الطالب يفضلون أن يكون المدير  %75من الجدول السابق يتضح أن     

)األدمن( عن الموقع )الوسيلة المستخدمة يف التعليم عن بعد( هو المسئول 

عضو هيئة التدريس، لضمان المساواة يف التعامل مع الطالب وعدم التحيز، بينما 

من الطالب أن يكون األدمن طالبًا حتى يستطيعوا التعامل معه  %25يفضل 

 بسهوله بدون إحراج.

معة األزهر مع طالب جامعة بنها من العرض السابق يتبين اتفاق طالب جا   

 يف تفضيلهم بأن يكون المدير المسئول هو عضو هيئة التدريس وليس الطالب.   

 Groups))السياسة العامة لمجموعة الدراسة 
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من األمور المتعلقة بمجموعة الدراسة نشر السياسة العامة للمجموعة،     

ن المجموعة، والجدول التالي والتي تعد بمثابة العقد بين المدير والمستفيدين م

 يوضح نشر السياسة العامة لمجموعة الدراسة.

 ( يوضح نشر السياسة العامة ملجموعة الدراسة.40اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                     
 
 

 نشر السياسة العامة للجروب

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 76 171 81 92 71 79 نعم

 24 53 19 21 29 32 ال

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانات.

أفادوا بنشر السياسة العامة لمجموعة  %76من الجدول السابق يتضح أن      

بعدم نشر السياسة العامة لمجموعة الدراسة، ويتفق يف  %24الدراسة، بينما أفاد 

 الب جامعة األزهر وجامعة بنها.ذلك ط

 التعليم عن بعد يساعد على العمل يف مجاعات
يتميز التعليم عن بعد بأنه يحول الدراسة من العمل بشكل فردي إلى       

العمل يف جماعات، وهذا له بالغ األثر ليس فقط يف الناحية الدراسية بل يف الحياة 

اب عليه، فمن تعود منذ نعومة العملية فيما بعد، حيث إن من شب على شيء ش

أظفاره العمل يف جماعات وتقبل الرأي اآلخر والمناقشة وإدارة الحوار صار هذا 

السلوك مالزمًا له طوال مراحل عمره، والجدول التالي يوضح تأثير التعليم عن 

 بعد على العمل يف جماعات.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 عات.( يوضح تأثري التعليم عن بعد على العمل يف مجا41اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                      
 

 تأثري التعليم عن بعد
 على العمل يف مجاعات

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 60 134 59 67 60 67 نعم

 40 90 41 46 40 44 ال

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 ت.املصدر: حصر الباحث الفعلي للبيانا

من الطالب يعتربون التعليم عن بعد  %60من الجدول السابق يتضح أن     

يؤثر على العمل يف جماعات؛ حيث إن أعضاء التدريس حريصون على مشاركة 

الطالب وإنجاز الواجبات الدراسية وإعداد البحوث بشكل جماعي، يشورك يف 

ان واحد مما إعداد البحث مجموعة من الطالب ويقيم الجميع على البحث ككي

من الطالب أن التعليم  %40يغرس يف الطالب قيمة العمل الجماعي، بينما يعترب 

 عن بعد ال يؤثر على العمل يف جماعات.

من العرض السابق يتضح أن طالب كال الجامعتين يتفقون على تأثير     

 التعليم عن بعد على العمل يف جماعات. 

 ليم عن بعدطرق الرد على االستفسارات أثناء التع
يحتاج الطالب يف كثير من األحيان إلى االستفسار، أو الإجابة على بعض      

األسئلة، ويعتمدون يف ذلك على عدة طرق، والجدول التالي يوضح طرق الرد 

     على استفسارات الطالب  
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 ( يوضح طرق الرد على استفسارات الطالب42اجلدول رقم )

 ئق  واملكتبات قسم  الوثا                   
 

 طرق الرد على 
 استفسارات الطالب      

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 75 167 66 75 83 92 الواتس اب

 36 80 35 40 36 40 اهلاتف احملمول

 16 36 17 19 15 17 الفيس بوك

Google Classroom  11 10 9 8 20 9 

Skype  5 5 2 2 7 3 

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر :املصدر

من الجدول السابق يتضح أن الرد على استفسارات الطالب يتم بعدة طرق     

وذلك ألهميته بالنسبة للطالب  %75أهمها: الواتس آب حيث بلغت نسبته 

 %36واعتمادهم عليه يف المحاضرات، يليه الهاتف المحمول )الموبايل( بنسبة 

، ثم %16ة لدى الجميع، ثم الفيس بوك بنسبة لسهولة وتوافر هذه الوسيل

Google Classroom  وأخيرا %9بنسبة ،Skype  وذلك لقلة  %3بنسبة

االعتماد عليه يف المحاضرات ومن ثم يقل االعتماد عليه يف الرد على 

 استفسارات الطالب.

من العرض السابق يتضح اتفاق طالب كال الجامعتين يف ترتيب طرق الرد     

 ستفسارات وإن اختلفت النسب فيما بينهما. على اال



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

استخدام برامج التعليم عن بعد يف التدريس بعد انتهاء ازمة كورونا من وجهة -3
 نظر الطالب:

  اعتماد نظام التعليم عن بعد بعد انتهاء ازمة كورونا

إن اتباع نظام التعليم عن بعد جاء بشكل مفاجئ بدون الإعداد الكامل أو     

الالزم له، وبما أنه حقق الكثير من أهداف العملية التعليمية، فلماذا لم  الورتيب

يتم االعتماد عليه بشكل أساسي يف العملية التعليمية؟ ومن هنا حاول البحث 

التعرف على درجة رضا الطالب يف االعتماد على نظام التعليم عن بعد باستمرار 

ل التالي يوضح رضا الطالب يف والجدو –إن شاء اهلل  –بعد انتهاء أزمة كورنا 

 االعتماد على نظام التعليم عن بعد. 

 ( يوضح رضا الطالب يف االعتماد على نظام التعليم عن43اجلدول رقم )

 بعد.

 قسم  الوثائق  واملكتبات                        
 
 

 رضا الطالب يف االعتماد
 على نظام التعليم عن بعد 

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 53 118 35 39 71 79 نعم

 47 106 65 74 29 32 ال

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

من الطالب راضون عن االعتماد على  %53من الجدول السابق يتبين أن     

 –لما لمسوه من مميزات نظام التعليم عن بعد بعد االنتهاء من أزمة كورونا، 
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من الطالب بأهنم غير راضون عن  %47بينما أفاد  –سوف نذكرها الحقا 

االعتماد على نظام التعليم عن بعد بعد االنتهاء من أزمة كورونا نظرا لما يكتنفه 

 .–سوف نذكرها الحقا  –من بعض العيوب 

تماد من العرض السابق يتضح أن طالب جامعة األزهر راضون عن االع   

على نظام التعليم عن بعد كطريقة رئيسة يف نظام التعليم بعد االنتهاء من أزمة 

من طالب جامعة بنها بأهنم غير راضون عن  %65، يف حين أفاد %71كورنا بنسبة 

 االعتماد على نظام التعليم عن بعد كطريقة رئيسة يف نظام التعليم.  

 االختبارات عن بعد بعد انتهاء ازمة كورونا
تعد االختبارات تتمة لنظام الدراسة لذا كان من األفضل التعرف على رأي       

الطالب يف االعتماد على االختبارات عن بعد بحكم أهنا تجربة جديدة، 

 والجدول التالي يوضح رأي الطالب يف االختبار عن بعد.

 ( يوضح رأي الطالب يف االختبار عن بعد.44اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                      
 
 

 رضا الطالب يف االختبار عن بعد

 
 جامعة االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 66 147 63 60 78 87 نعم

 34 77 47 53 22 24 ال

 100 224 100 113 100 111  اجملموع

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

من الطالب راضون عن إجراء  %66ن من الجدول السابق يتضح أ     

من الطالب غير راضون عن إجراء االختبارات  %34االختبارات عن بعد، وأن 
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عن بعد ويفضلون االختبارات التقليدية بحجة أهنم لم يتعودوا على االختبارات 

هبذا الشكل، ويتفق يف ذلك طالب كال الجامعتين يف تفضيلهم إجراء االختبارات 

 عن بعد.

 التعليم عن بعد  مميزات
إن ما ساعد على نجاح تجربة التعليم عن بعد إبان أزمة كورنا تلك      

المميزات المتعددة التي تميز التعليم عن بعد عن غيره، والجدول التالي يوضح 

 مميزات التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب.

 ب.( يوضح مميزات التعليم عن بعد من وجهة نظر الطال45اجلدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                   
 
 

 مميزات التعليم عن بعد

 
جامعة 
 االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 57 127 58 65 56 62 مكان أي ويف وقت أي يف التعلم

إمكانية تكرار احملاضرة أو جزء منها أكثر 
من مرة دون احلاجة لاللتقاء بعضو هيئة 

 التدريس
76 69 49 43 125 56 

 52 116 47 53 57 63 التعلم يف املرونة

 أيام كل ويف اليوم طوال املناهج توفري

 األسبوع
67 60 40 36 107 48 

وعضو هيئة  الطالب بني التواصل سهولة
 التدريس

65 59 40 36 105 47 
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توفري تكاليف السفر واالنتقال من مكان 
 آلخر

55 50 48 43 103 46 

 38 84 25 28 51 56 الفعلي احلضور على ماداالعت عدم

تعزيز مهارات التعامل مع احلاسب اآللي 
كوسيط من أجل استغالل سرعته 

 وإمكانياته يف عملية التعليم
49 44 35 28 84 38 

 36 81 32 36 41 45 حتسني مهارة إدارة الوقت لدى الطّلاب

 29 65 19 21 40 44 التقنية استخدام يف الطالب ثقة

بعد كوسيلة اتصال  عن التعليم استخدم
تساعد على مواكبة الطالب  حديثة

 مهاراتهم وتطوير للتقنيات

34 31 29 26 63 28 

 27 60 20 22 34 38 باملساواة اإلحساس

 التعلم بعد يف منو عن يساعد التعليم

 الذاتي
37 33 23 20 60 27 

 24 53 16 18 32 35 املوقع خالل من الطالب بني التواصل

 واملعرفية العلمية رفع املستويات

 والثقافية للمجتمع
28 25 25 22 53 24 

 بعد عن للتعليم الدراسية الربامج عرض 

 متعددة بصور
23 21 27 24 51 23 

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:
 من الجدول السابق يتضح أن التعليم عن بعد يتميز بالعديد من المميزات هي:

أهم مميزات التعليم عن بعد حيث  مكان أي ويف وقت أي يف مالتعليعد  .1

ألنه بذلك يعطى حرية للطالب من متابعة محاضراته يف أي  %57بلغت نسبته 

 وقت مناسب وأي مكان متاح.



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

جاء يف المرتبة الثانية إمكانية تكرار المحاضرة أو جزء منها أكثر من مرة  .2

مما يمكن الطالب من  %56نسبة ب  دون الحاجة لاللتقاء بعضو هيئة التدريس

تحقيق أقصى إفادة، وتكرار المحاضرات التي تحتاج إلى مزيد من الوركيز على 

 عكس التعليم التقليدي.

حيث يمكن التعليم  %52التعلم بنسبة  يف جاء يف المرتبة الثالثة المرونة .3

ِرن للطالب عوضًا عن التعليم التقليدي.  عن بعد من تقديم البديل الم 

األسبوع  أيام كل ويف اليوم طوال المناهج يف المرتبة الرابعة توافر جاء .4

حيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات على مدار اليوم ويف كل  %48بنسبة 

 أيام األسبوع بدون إجازات.

جاء يف المرتبة الخامسة سهولة الوصول إلى عضو هيئة التدريس بنسبة  .5

ع عضو هيئة التدريس بأكثر من وسيلة؛ حيث يتمكن الطالب من التواصل م 47%

لمزيد من الفهم، إو الستجالء بعض الغموض يف المحاضرات، أو لالستفسار، 

 أو المناقشة.

جاء يف المرتبة السادسة توفير تكاليف السفر واالنتقال من مكان آلخر  .6

وذلك بتوّفير المال من خالل عدم اضطرار الطاّلب للسفر والتنقل  %46بنسبة 

 تحصيل الِعلم. من أجل

 على االعتماد كل من عدم %38بينما جاء يف المرتبة السابعة بنسبة  .7

الفعلي؛ حيث يتمكن الطالب من متابعة محاضراته دون الحاجة إلى  الحضور

الحضور الفعلي، وإمكانية استدراك ما فاته من محاضرات، وكذلك تعزيز 
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ل سرعته وإمكانياته مهارات التعامل مع الحاسب اآللي كوسيط من أجل استغال

 يف عملية التعليم.

 %36جاء يف المرتبة الثامنة تحسين مهارة إدارة الوقت لدى الطاّلب بنسبة  .8

حيث يتمكن الطالب من إدارة وقته بشكل منظم لمتابعة محاضراته يف جميع 

 المقررات الدراسية بشكل متوازن.

 %29لتقنية بنسبة ا استخدام يف الطالب بينما جاء يف المرتبة التاسعة ثقة .9

حيث إن بعض الطالب كان يوجد لديه رهبة يف استخدام التقنية، فما أن بدأ 

استخدام الطالب تقنيات المعلومات عن طريق التعليم عن بعد زالت هذه 

 الرهبة، وتم بناء جسر من الثقة يف تعامل الطالب مع تقنيات المعلومات.

 بعد كوسيلة اتصال حديثة عن التعليم جاء يف المرتبة العاشرة استخدم .10

بعد بناء جسر  %28بنسبة   مهاراهتم وتطوير تساعد على مواكبة الطالب للتقنيات

من الثقة يف تعامل الطالب مع تقنية المعلومات حرص الطالب على تطوير 

 مهاراهتم يف التعامل مع تقنيات المعلومات وتحقيق االستفادة منها.

بالمساواة؛  كل من الإحساس %27ة جاء يف المرتبة الحادية عشر بنسب .11

ألنه عن طريق التعليم عن بعد يشعر الطالب بالمساواة وخاصة يف التعليم غير 

الذايت حيث يتمكن  التعلم بعد يف نمو عن التفاعلي، وكذلك يساعد التعليم

الطالب من اتقان التعامل مع التقنيات فيستطيع تنمية مهارة البحث يف شبكات 

 مكنه من التعلم الذايت.المعلومات مما ي

 بين كل من التواصل %24بينما جاء يف المرتبة الثانية عشر بنسبة  .12

الموقع حيث يمكن التعليم عن بعد ليس فقط تواصل  خالل من الطالب

الطالب مع أعضاء هيئة التدريس فحسب بل تواصل الطالب بعضهم مع بعض 



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

وح التعاون بين الطالب. مما يساعد على التقارب والتفاهم بين الطالب وبناء ر

والثقافية للمجتمع نتيجة تواصل  والمعرفية العلمية وكذلك رفع المستويات

 الطالب مع بعضهم البعض.

 للتعليم الدراسية جاء يف المرتبة الثالثة عشر واألخيرة عرض الربامج  .13

 مما يساعد على زيادة التحصيل الدراسي. %23متعددة بنسبة  بصور بعد عن

رض السابق يتضح أن التعليم عن بعد يتميز بالعديد من المميزات من الع    

ويختلف ترتيب هذه المميزات وفقًا ألهميتها فنجد تريبها يف جامعة األزهر 

 كالتالي:

يأيت يف مقدمة هذه المميزات إمكانية تكرار المحاضرة أو جزء منها أكثر من     

 المناهج ، يليها توافر%69بة بنس مرة دون الحاجة لاللتقاء بعضو هيئة التدريس

 الطالب بين التواصل ، ثم سهولة%60األسبوع بنسبة  أيام كل ويف اليوم طوال

 ، ثم التعلم%57التعلم بنسبة  يف ، يليه المرونة%59وعضو هيئة التدريس بنسبة 

الفعلي  الحضور على االعتماد ، يليه عدم%56مكان بنسبة  أي ويف وقت أي يف

، يليه %50فير تكاليف السفر واالنتقال من مكان آلخر بنسبة ، ثم تو%51بنسبة 

تعزيز مهارات التعامل مع الحاسب اآللي كوسيط من أجل استغالل سرعته 

، ثم تحسين مهارة إدارة الوقت لدى %44وإمكانياته يف عملية التعليم بنسبة 

م ، ث%40التقنية بنسبة  استخدام يف الطالب ثقة يليه ’%41الطاّلب بنسبة 

الذايت  التعلم بعد يف نمو عن ، يليه يساعد التعليم%34بالمساواة بنسبة  الإحساس

 ، يليه استخدم%32الموقع بنسبة  خالل من الطالب بين ، ثم التواصل%33بنسبة 

 تساعد على مواكبة الطالب للتقنيات بعد كوسيلة اتصال حديثة عن التعليم
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والثقافية  والمعرفية العلمية يات، ثم رفع المستو%31مهاراهتم بنسبة  وتطوير

 بصور بعد عن للتعليم الدراسية الربامج ، وأخيرا عرض %25للمجتمع بنسبة 

 .  %21متعددة بنسبة 

 أما مميزات التعليم عن بعد بالنسبة لطالب جامعة بنها فإن ترتيبها كالتالي:

، %58 مكان بنسبة أي ويف وقت أي يف يأيت يف مقدمة هذه المميزات التعلم   

، ثم كل من إمكانية تكرار المحاضرة أو جزء %47التعلم بنسبة  يف يليه المرونة

منها أكثر من مرة دون الحاجة لاللتقاء بعضو هيئة التدريس، وتوفير تكاليف 

 طوال المناهج ، يليه كل من توافر%43السفر واالنتقال من مكان آلخر بنسبة 

وعضو هيئة التدريس  الطالب بين واصلالت األسبوع، وسهولة أيام كل ويف اليوم

، يليه تعزيز %32، ثم تحسين مهارة إدارة الوقت لدى الطاّلب بنسبة %36بنسبة 

مهارات التعامل مع الحاسب اآللي كوسيط من أجل استغالل سرعته وإمكانياته 

 بعد كوسيلة اتصال حديثة عن التعليم ، ثم استخدم%28يف عملية التعليم بنسبة 

 ، يليه عرض %26مهاراهتم بنسبة  وتطوير مواكبة الطالب للتقنيات تساعد على

 ، ثم رفع المستويات%24متعددة بنسبة  بصور بعد عن للتعليم الدراسية الربامج

 ، يليه كل من الإحساس%22والثقافية للمجتمع بنسبة  والمعرفية العلمية

 ، ثم ثقة%20سبة الذايت بن التعلم بعد يف نمو عن بالمساواة، و يساعد التعليم

 خالل من الطالب بين ، وأخيرًا التواصل%19التقنية بنسبة  استخدام يف الطالب

 . %16الموقع بنسبة 

 عيوب التعليم عن بعد 
على الرغم من المميزات السابق ذكرها فإن التعليم عن بعد ما زال يكتنفه     

 بة للطالب.بعض العيوب والجدول التالي يوضح عيوب التعليم عن بعد بالنس



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 ( يوضح عيوب التعليم عن بعد بالنسبة للطالب46جدول رقم )

 قسم  الوثائق  واملكتبات                    
 
 

 عيوب التعليم عن بعد

 
جامعة 
 االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

ضعف الطالب يف تعاملهم مع 
 التكنولوجيا احلديثة

56 51 33 29 89 40 

 38 86 43 48 34 38 التدريب قلة

صعوبة االتصال باإلنرتنت ورسومه 
 املرتفعة

40 36 38 34 78 35 

 34 77 39 44 30 33 تقدميها عند املادة فهم عدم

عدم تناغم معظم الربامج التطبيقية 
 املوجودة على األجهزة

30 27 39 35 69 31 

 27 61 71 46 14 15 املوقع إىل الدخول صعوبة

 18 40 24 27 12 13 املعلومة الوصول إىل صعوبة

 14 32 12 14 16 18 التكلفة االقتصادية العالية

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

باستقراء الجدول السابق يتضح أن جميع عيوب التعليم عن بعد ال تزيد نسبة 

 وفيما يلي ترتيب هذه العيوب: %40أعالها عن 
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التكنولوجيا الحديثة يف مقدمة هذه  ضعف الطالب يف تعاملهم معيأيت     

، حيث إن نظام التعليم عن بعد ما زال حديث االستخدام %40العيوب بنسبة 

ويحتاج إلى مزيد من التدريب حتى تذلل تلك العيوب، يليه قلة تدريب الطالب 

، ثم صعوبة االتصال بالإنورنت ورسومه %38على برامج التعليم عن بعد بنسبة 

ويتمثل ذلك بضعف سرعته وارتفاع االشوراك الشهري،  %35المرتفعة بنسبة 

حيث تعود الطالب على التعليم  %34تقديمها بنسبة  عند المادة فهم يليه عدم

عدم تناغم معظم الربامج ثم  التقليدي وحدث التحول فجأة دون الإعداد لذلك،

بعد ال حيث إن برامج التعليم عن  %31التطبيقية الموجودة على األجهزة بنسبة 

يمكن تحميلها على نفس االجهزة بإصدار واحد وإنما لكل جهاز إصدار 

إما لضعف االنورنت أو  %27الموقع بنسبة  إلى الدخول مختلف، يليه صعوبة

، وأخيرا %18المعلومة بنسبة  الوصول إلى لزيادة عدد مستخدميه، ثم صعوبة

 .%14التكلفة االقتصادية العالية بنسبة 

ب هذه العيوب بين كل من جامعة األزهر وجامعة بنها فنجد يختلف ترتي    

ترتيبها بالنسبة لطالب جامعة األزهر كالتالي: يأيت يف مقدمة هذه العيوب ضعف 

، يليه صعوبة االتصال %51الطالب يف تعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة بنسبة 

، يليه %34سبة ، ثم قلة تدريب الطالب بن%36بالإنورنت ورسومه المرتفعة بنسبة 

، ثم عدم تناغم معظم الربامج التطبيقية %30عدم فهم المادة عند تقديمها بنسبة 

، %18، يليه التكلفة االقتصادية العالية بنسبة %27الموجودة على األجهزة بنسبة 

، وأخيرًا صعوبة الوصول إلى %14ثم صعوبة الدخول إلى الموقع بنسبة 

 .%12المعلومة بنسبة 
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تيب عيوب التعليم عن بعد بالنسبة لطالب جامعة بنها فكان على أما تر    

، %71الموقع بنسبة  إلى الدخول النحو اآليت: يأيت يف مقدمة هذه العيوب صعوبة

تقديمها بنسبة  عند المادة فهم ، ثم عدم%43يليه قلة تدريب الطالب بنسبة 

األجهزة بنسبة ، يليه عدم تناغم معظم الربامج التطبيقية الموجودة على 39%

، يليه ضعف %34، ثم صعوبة االتصال بالإنورنت ورسومه المرتفعة بنسبة 35%

 الوصول إلى ، ثم صعوبة%29الطالب يف تعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة بنسبة 

 .   %12، وأخيرًا التكلفة االقتصادية العالية بنسبة %24المعلومة بنسبة 

 بعد من وجهة نظر الطالبمقرتحات تفعيل نظام التعليم عن  -4
بعد التعرف على واقع التعليم عن بعد ومعرفة مميزاته وعيوبه، بقي أن      

نضع خطة لنجاح تطبيق التعليم عن بعد، والجدول التالي يوضح مقورحات 

 تفعيل التعليم عن بعد.

( يوضح مقترحات تفعيل التعليم عن بعد بالنسبة 47جدول رقم )

 للطالب
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 قسم  الوثائق  واملكتبات                     
 
 

 مقرتحات تفعيل التعليم عن بعد

 
جامعة 
 االزهر

 
 جامعة بنها

 
 مج

   

 % ك % ك % ك

 71 159 71 80 71 79 توفري املقررات الدراسية بشكل إلكرتوني

 60 135 58 66 62 69 دعم اشرتاك اإلنرتنت املنزلي

عرض احملاضرات ليال مع إمكانية 
 شة واالستفساراملناق

70 63 51 45 121 54 

االلتزام جبدول احملاضرات أثناء عرض 
 احملاضرات عن ُبْعد

57 51 54 49 111 50 

 45 101 45 51 45 50 التنوع يف وسائل التعليم عن بعد

 29 64 28 32 29 32 تدشني منصات تعليمية خاصة باجلامعة

 .للبيانات الفعلي الباحث حصر املصدر:

 ل السابق يتضح أن:من الجدو

توفير المقررات يأيت يف مقدمة مقورحات تفعيل التعليم عن بعد:  -1

بإنشاء بيئة تعليمية إلكورونية جاذبة وذلك  %71بنسبة الدراسية بشكل إلكوروي 

ومحفزة على الإبداع؛ وذلك من خالل إعادة هيكلة المقرر الإلكوروي بكل 

يا يف المقررات الجامعية تدريجيًا من بالإضافة إلى ادماج التكنولوجمحتوياته، 

خالل تصميم المقررات الإلكورونية، بناًء على أسس ومعايير التصميم التعليمي 

 وتقديمها على مدار الساعة.
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، أو %60يأيت يف المرتبة الثانية دعم اشوراك الإنورنت المنزلي بنسبة   -2

مبلغ رمزي توفير شرائح بيانات لطالب الجامعات مجانية وإعادة شحنها ب

 شهري أسوة بطالب الثانوية العامة.

جاء يف المرتبة الثالثة عرض المحاضرات ليال مع إمكانية المناقشة  -3

حيث يحتاج الطالب إلى الرد على استفساراهتم  %54واالستفسار بنسبة 

 والإجابة على أسئلتهم لضمات تحقيق أهداف العملية التعليمية.

ضرات أثناء عرض المحاضرات عن بينما جاء االلتزام بجدول المحا -4

ألن ذلك يساعد الطالب على النظام وحثهم  %50ُبْعد يف المرتبة الرابعة بنسبة 

على حضور المحاضرات وخاصة إذا اعتمد عضو هيئة التدريس على تسجيل 

الحضور والغياب يف المحاضرات وتطبيق نسبة الغياب يف الحرمان من االختبار 

 النهائي.

 %45الخامسة التنوع يف وسائل التعليم عن بعد بنسبة  جاء يف المرتبة -5

حتي يتسنى لجميع الطالب االستفادة من المحاضرات؛ فهمنهم من تتحقق 

إفادته عن طريق الواتس آب، ومنهم من تتحقق إفادته عن طريق المنصة 

التعليمية، واآلخر عن طريق الفيس بوك، فكلما تعددت وسائل التعليم عن بعد 

رقعة إفادة الطالب من المحاضرات وتحققت أهداف العملية  كلما اتسعت

 التعليمية.    

جاء يف المرتبة السادسة واألخيرة تدشين منصات تعليمية خاصة  -6

 .%29بالجامعة بنسبة 
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من العرض السابق يتضح وجود اختالف ضعيف بين طالب جامعة األزهر 

ان ترتيب مقورحات وجامعة بنها يف ترتيب مقورحات نجاح التعليم عن بعد فك

، %71جامعة األزهر كالتالي:  توفير المقررات الدراسية بشكل إلكوروي بنسبة 

، يليه %63ثم عرض المحاضرات ليال مع إمكانية المناقشة واالستفسار بنسبة 

، ثم االلتزام بجدول المحاضرات أثناء %62دعم اشوراك الإنورنت المنزلي بنسبة 

، يليه التنوع يف وسائل التعليم عن بعد %51سبة عرض المحاضرات عن ُبْعد بن

 .%29، وأخيرًا تدشين منصات تعليمية خاصة بالجامعة بنسبة %45بنسبة 

بينما جاء ترتيب مقورحات نجاح التعليم عن بعد يف جامعة بنها كالتالي: جاء 

يف مقدمة مقورحات تفعيل التعليم عن بعد توفير المقررات الدراسية بشكل 

، ثم االلتزام %58دعم اشوراك الإنورنت المنزلي بنسبة  يليه ’%71بنسبة إلكوروي 

، يليه كل من %49بجدول المحاضرات أثناء عرض المحاضرات عن ُبْعد بنسبة 

عرض المحاضرات ليال مع إمكانية المناقشة واالستفسار، والتنوع يف وسائل 

خاصة بالجامعة ، وأخيرًا تدشين منصات تعليمية %45التعليم عن بعد بنسبة 

 .%28بنسبة 
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 النتائج
 أهمها: لعل النتائج من جمموعة إىل التوصل مت -
فيما يتعلق باستخدام أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات التعليم   -1

 عن بعد قبل ازمة كورون.

 والقليل التقليدية، بالطريقة التدريس يمارسون التدريس هيئة أعضاء غالبية -

 تستخدم ما ونادراً  المدمج(، )التعليم المختلط لتعليما بطريقة التدريس يمارس

 بعد. عن التعليم برامج

فيما يتعلق باعتماد التعليم عن بعد الطريقة الرئيسية للتعليم أثناء ازمة  -2

 كورونا. 

 أزمة أثناء بعد عن التعليم على الجامعتين كال يف المكتبات أقسام اعتمد -

 التعليم المدمج، )التعليم المختلط التعليم استخدام مع كبير، بشكل كورونا

 كورونا أزمة أثناء التقليدي التعليم استخدام يتم لم بينما قليلة، أحيان يف الهجين(

  التدريس. هيئة وأعضاء الطالب من كل أرواح على حفاظًا حدوثة الستحالة

فيما يتعلق بالوسائل المستخدمة يف التعليم عن بعد بالنسبة ألعضاء هيئة  -3

 .التدريس

 الواتس كالتالي ترتيبها بعد عن التعليم يف وسائل ثمان على االعتماد تم -

 يليه الإلكوروي، الربيد ثم الخاصة، التعليمية فالمنصة بوك، الفيس ثم آب،

Edublogs  وأخيرا   اليوتيوب، ثم ،Classroom Google باستخدام التعليم

Campus. 
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 عن األزهر جامعة من بعد عن التعليم يف المستخدمة الوسائل تختلف -

 بنها. جامعة

فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني من الجامعة ألعضاء هيئة التدريس  -4

 للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا.

 الجامعة. من ضعيف فني بدعم بعد عن التعليم برامج تنفيذ يتم -

 لتطبيق الفني الدعم ضعف يف بنها وجامعة األزهر جامعة بين فرق يوجد ال -

 بعد. عن مالتعلي

 فيما يتعلق بمميزات ومعوقات التعليم عن بعد ألعضاء هيئة التدريس.  -5

التعليم عن بعد بعدة مميزات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  يتميز -

 الساعة مدار على المحاضرات وإتاحة والمكان، الوقت يف المرونةولعل أهمها: 

 االخرى، واألجهزة لياآل الحاسب مع التعامل مهارات وتعزيز الطلب، وتحت

  آلخر. مكان من واالنتقال السفر تكاليف توفير

يوجد اختالف ضعيف يف ترتيب هذه الفوائد بين جامعة األزهر وجامعة  -

 بنها.

على الرغم من كثرة مميزات التعليم عن بعد إال انه تواجهه بعض  -

توافر عدم المعوقات أهمها:  صعوبة االتصال بالإنورنت ورسومه المرتفعة، ثم 

المهارات الالزمة للتعامل مع التقنية، يليه عدم توافر الخربات البشرية القادرة 

عدم توافر المكونات المادية )حاسب ألي، ثم على القاء المحاضرات عن بعد، 

 هاتف محمول(.

يختلف عدد وترتيب المعوقات التي تحد من استخدام برامج التعليم عن  -

 امعة بنها.بعد بين كل من جامعة األزهر وج



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

 

 فيما يتعلق بوسائل التعليم عن بعد المفضلة بالنسبة للطالب. -6

يفضل الطالب عددًا من وسائل التعليم عن بعد لعل أهمها: الواتس آب،  -

 واليوتيوب، والفيس بوك، وبرنامج زووم. 

يختلف ترتيب وسائل التعليم عن بعد بين طالب جامعة األزهر عن طالب  -

 جامعة بنها. 

 ق برأي الطالب يف إنشاء مجموعات دراسية. فيما يتعل -7

يفضل الطالب إنشاء مجموعة دراسية لكل مقرر دراسي عن إنشاء  -

مجموعة لكل فرقة دراسية يتواصل جميع طالهبا فيما بينهم وبينهم عضو هيئة 

 التدريس يف جميع المقررات.

يفضل الطالب أن يكون المدير المسئول )األدمن( عن الموقع هو عضو  -

 التدريس، هيئة

 يفضل الطالب نشر السياسة العامة لكل مجموعة دراسية   -

 ويتفق يف ذلك طالب جامعة األزهر وجامعة بنها. -

 فيما يتعلق بمميزات ومعوقات التعليم عن بعد للطالب.  -8

يتميز التعليم عن بعد بالعديد من المميزات من وجهة نظر الطالب لعل  -

ثم إمكانية تكرار المحاضرة أو جزء  مكان، أي ويف وقت أي يف أهمها: التعلم

 يف ، يليه المرونة  منها أكثر من مرة دون الحاجة لاللتقاء بعضو هيئة التدريس

األسبوع، وسهولة الوصول إلى  أيام كل ويف اليوم طوال المناهج التعلم، ثم توافر

 عضو هيئة التدريس،
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ب جامعة يختلف ترتيب مميزات التعليم عن بعد وفقًا ألهميتها بين طال -

 األزهر وطالب جامعة بنها

على الرغم من تعدد مميزات التعليم عن بعد بالنسبة للطالب إال أنه توجد  -

عدة معوقات يعتربها الطالب سببًا يف عدم إقبالهم على التعليم عن بعد لعل 

أهمها: ضعف الطالب يف تعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة، يليه قلة تدريب 

التعليم عن بعد، ثم صعوبة االتصال بالإنورنت ورسومه الطالب على برامج 

 المرتفعة.

 يختلف ترتيب هذه العيوب بين كل من جامعة األزهر وجامعة بنها   -

 فيما يتعلق بتغيير طريقة التدريس بعد انتهاء ازمة كورونا. -9

موافقة أغلب أعضاء هيئة التدريس على تكرار تجربة التعليم عن بعد بعد  -

 رونا.انتهاء أزمة كو

يختلف رأي أعضاء هيئة التدريس جامعة األزهر عن رأي أعضاء هيئة  -

تدريس جامعة بنها يف االعتماد على التعليم عن بعد كوسيلة للتعليم بعد أزمة 

 كورونا.      

موافقة أغلب الطالب على تكرار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة  -

 كورونا.

رأي طالب جامعة بنها يف االعتماد  يختلف رأي طالب جامعة األزهر عن -

 على التعليم عن بعد كوسيلة للتعليم بعد أزمة كورونا.      

توصل البحث إلى مجموعة من المقورحات لنجاح نظام التعليم عن    -10

 بعد لعل أهمها:



  

 
 استخدام التعليم عن بعد في أقسام الوثائق والمكتبات والمعلومات

 في ظل ازمة كورونا.

 

 
 

 

 

بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس:  تدشين منصات تعليمية مجانية خاصة  -

دعم اشوراك االنورنت المنزلي، تولي الجامعة  بالجامعة، إقامة دورات تدريبية،

مسئولية توفير المقررات الدراسية بشكل الكوروي، تدشين ورش عمل حول 

 التعلم عن بعد.

تتفق كال من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر وأعضاء هيئة التدريس  -

 بجامعة بنها يف ترتيب مقورحات تفعيل ونجاح برامج التعليم عن بعد. 

سبة للطالب: توفير المقررات الدراسية بشكل إلكوروي، دعم اشوراك بالن -

الإنورنت المنزلي، عرض المحاضرات ليال مع إمكانية المناقشة واالستفسار، 

االلتزام بجدول المحاضرات أثناء عرض المحاضرات عن ُبْعد، التنوع يف وسائل 

 التعليم عن بعد، تدشين منصات تعليمية خاصة بالجامعة.

د اختالف ضعيف بين طالب جامعة األزهر وجامعة بنها يف ترتيب يوج -

 مقورحات نجاح التعليم عن بعد. 

 التوصيات
استنادًا إلى النتائج التي كشف عنها البحث، يمكن طرح بعض التوصيات التي 

يرى الباحث أنه من المفيد لمتخذي القرار النظر إليها يف المرحلة المقبلة لضمان 

 تعليمية.نجاح العملية ال

التعليم المختلط( يف  -تطبيق نظام التعليم المدمج )التعليم الهجين  -

 الدراسة.

تفعيل دور أخصائي المكتبات والمعلومات وتنمية مهاراته التقنية؛ بعقد  -

 دورات تدريبية، وورش عمل لكونه عنصرًا فاعالً يف نظام التعليم عن بعد. 
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بأسعار مدعمة ومقسطة لكافة على الدولة أن تتيح األجهزة الإلكورونية  -

الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وهذا يعد من ضمن معايير الوصول الرقمي 

والإتاحة الرقمية، وهذا حق للجميع يجب أن تكفله الدولة، وذلك لمساعدة غير 

 القادرين على توفيرها.

االهتمام بأعضاء هيئة التدريس ورعايتهم وتطوير مهاراهتم بعقد الدورات  -

 يبية وورش العمل لتحسين تعاملهم مع تقنيات المعلومات.التدر
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