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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۱۹% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۱.٥۰بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  ــیُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

من رسالة أكادیمیة نوقشت وتم  اكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً والمجالس العلمیة بالجھات األ
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲.٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAقًا لطریقة وف متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،د التالوإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعد ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ا فیرسلھ الباحث بعد التعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(من المصریین والجنسیات األخرى. وتخفیض  المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   لطلبة الماجستیر والدكتوراه. وألى عدد من المرات خالل العام.
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥) نسخة من المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد (۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدول
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰والندوات من داخل مصر بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

صریة للعالقات جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة الم -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمین - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  ثمان�ةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠١٩في عام  ١.٥٠م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١.٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص العلوم  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1االجتماع�ة "متداخلة التخصصات" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى 
" وهي Q2�ة كما ُصنفت �ذلك في تخصص "اإلعالم واالتصال" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "الثان

الفئة الوسطى المرتفعة، �ذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف 
األخیر للمجلس األعلى للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة 

على قاعدة الب�انات العر��ة ). وأص�حت المجلة متاحة ٧) درجات من (٧تخخص "اإلعالم" وتقی�مها بـ (
الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة 
العر��ة المستوف�ة لمعاییر االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة 

 ال�حث العلمي �جامعة أم القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 دار نشر العلوم الطب�ع�ة األمر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"). –العب�كان  –
 والعشر�ن من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال التاسعوفي العدد     

�حوًثا �ضم  عدًدا خاًصا على جزأین حول: "اإلعالم وجائحة �ورونا .. مصداق�ة أم أزمات وشائعات؟"
هدف ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي ب

 تكو�ن رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه والماجستیر.



، ففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي الجـزء األول �العـدد "التاسـع والعشـر�ن" مـن المجلـة   
الجدیـدة:  وسـائطالو  صال الجمـاهیري ، االت١٩فید_كو  ، نجد �حًثا تحت عنوان: "٣ومن جامعة الجزائر

 .الجزائر، من أ.د. علي قسا�س�ةتغیرات عم�قة في الممارسة وأسالیب الدراسة"، وهو مقدم من: 
التعرض  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أ.م.د. مروى �اسین �سیونيومن جامعة بني سو�ف، قدمت:     

لبرامج الرأي �القنوات الفضائ�ة التلفز�ون�ة، وعالقته �مستوى الروح المعنو�ة لدى الش�اب المصري نحو 
 ".)ة (كوروناأداء الدولة المصر�ة في مواجهة الجائحة الو�ائ�

، �حًثا �عنوان:           مصر، من د. سارة سعید عبد الجواد دسوقيومن جامعة قناة السو�س، قّدمت:     
اعتماد الجمهور على الفضائ�ات المصر�ة ومواقع التواصل االجتماعي �مصدر لتعز�ز الوعي حول  "

 ".جائحة �ورونا
، �حًثا �عنوان: السعود�ةمن جامعة الملك عبد العز�ز، من د. آالء بنت علي �كر آل ش�خ، وقّدمت:     

دور اإلعالم في تشكیل اتجاهات راغبي العمرة نحو قرار المملكة بتعل�قها مع بدا�ة جائحة �ورونا "
 ".وعالقته �الصورة الذهن�ة للمملكة العر��ة السعود�ة

دور مواقـع ، �حًثا �عنوان: "مصر، من د. إیناس منصور �امل شرفومن جامعة �فر الش�خ، قّدمت:     
 –التواصل اإلجتماعي في التـرو�ج للشـائعات وعـرض الحقائق الخاصة �فیـروس �ورونا المستجد (كوفید 

١٩."( 
، �حًثا تحت عنوان: د. فاطمة سعود عبد العز�ز السالمالكو�ت، قّدمت: جامعة من  الكو�تومن     

 ".) نموذًجا١٩-مصداق�ة اإلعالم الكو�تي الرسمي أثناء األزمات: جائحة �ورونا (كوفید"
التغط�ة اإلعالم�ة  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،د. حسین خل�فة حسن خل�فةومن جامعة القاهرة، قّدم:    

 ".لجائحة �ورونا ودورها في تشكیل اتجاهات الرأي العام ال�حر�ني نحو أداء المؤسسات الصح�ة
توظ�ف  ، فقد قّدم �حًثا تحت عنوان: "ال�منء، من ، من جامعة صنعاحاتم حیدر علي الصالحيأما     

 ". : دراسة حالة التجر�ة ال�من�ة١٩-تطب�قات اإلنترنت في الحد من تفشي و�اء �وفید
 ، �حًثا تحت عنوان: مصر، من أسماء عبد العز�ز مصطفى أحمدوهاج، قّدمت: وأخیًرا من جامعة س   

اتجاهات الثقة نحو معالجة أزمة فیروس �ورونا: دراسة تعل�قات الجمهور �منهج�ة اإلثنوجراف�ا "
 ".اإلفتراض�ة على التقر�ر الیومي لوزارة الصحة والسكان المصر�ة

، ومن جامعة والعشر�ن فضم عدًدا من ال�حوث في ذات الموضوعأما الجزء الثاني من العدد التاسع    
 توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة لإلنفوجراف�ك في تغط�ة تداع�اتاألزهر، نجد �حًثا تحت عنوان: "

 .مصر، من د. دمحم عبد الحمید أحمد"، وهو مقدم من: )١٩ –و�اء �ورونا (كوفید 
، دراسة حالة مصر، من د. میرهان دمحم السید طنطاوي  ومن جامعة فاروس �اإلسكندر�ة، قدمت:    

تقی�م األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني خالل جائحة �ورونا، ومدى فاعلیتها �عنوان: "
 ".لدى الطالب

، �حًثا �عنوان:           مصر، من  عمرد. هاجر محمود دمحمأكتو�ر، قّدمت:  ٦ومن جامعة     
استخدام الجمهور المصري للتل�فز�ون والف�سبوك للحصول على معلومات عن جائحة �ورونا واتجاهاتهم "

 ".نحو اآلداء الحكومي في ظل الو�اء المعلوماتي
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 ، �حًثا �عنوان: "مصرمن معهد اإلسكندر�ة العالي لإلعالم، من دمحم عثمان حسن علي،  د.وقّدم:     

دراسة تحلیل�ة على عینة من  :) فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة١٩-أطر تقد�م جائحة �ورونا (كوفید
 ". المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة

، �حًثا مصر، من د. عبد الحف�ظ عبد الجواد درو�ش مصطفىومن جامعة طی�ة �السعود�ة، قّدم:     
 ".١٩-دور المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا "كوفید "�عنوان: 

میدان�ة �عنوان:             ، دراسةد. إ�مان صادق صابر شاهینعین شمس، قّدمت: جامعة من  مصرومن     
 ".االعوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمهور المصري في أثناء أزمة فیروس �ورون "

اعتماد المراهقین  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،دمحم دمحم عبد الحل�م د. محمودومن الجامعة ذاتها، قّدم:    
المصر�ین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول علي المعلومات أثناء األزمات الصح�ة : جائحة 

 ".)أنموذجاً ١٩-فیروس �ورونا المستجد (كوفید 
دراسة تطب�ق�ة على ، مصر، من ش�ماء دمحم عبد الرح�م ز�انوأخیًرا من جامعة دمنهور، قّدمت:    

استرات�ج�ات مواجهة الشائعات حول أزمة  تحت عنوان: " لم�ةموقعي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العا
 ". كورونا وانعكاساتها على المواقع اإللكترون�ة الرسم�ة

 
 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
للدرجة األعلى والطالب  للترقي التقدمألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      

 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج
 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     

قبل  خاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكمین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث ال
 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 
 

 وهللا الموفق،،                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



œÆ√Æ K�w …u�� 
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 كورونا، ومدى فاعليتها لدى الطالب: دراسة حالة
 

 

 إعداد
 

 )*( میرھان محسن دمحم السید طنطاويد. 
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التعلیم اإللكتروني خالل جائحة في المستخدمة تصالیة اإل األسالیب تقییم 
 كورونا، ومدى فاعلیتھا لدى الطالب: دراسة حالة  

  
   میرھان محسن دمحم السید طنطاوي د.                                                                     

       

          mmerhan40@gmail.com 
                       فاروسجامعة     



ظهرت أهم�ة التعل�م اإللكتروني �ضروة ملحة فرضتها جائحة �ورونا التي إجتاحت العالم أجمع،        
من و�الفعل إستطاعت عدد من الجامعات حول العالم أن توظف إمكانات التعل�م اإللكتروني في الخروج 

ز من فاعل�ة الطالب و�كسبهم  هذه األزمة، وتوفیر المحتوى العلمي للطالب �شكل ممیز وجذاب، �عزَّ
المهارات الالزمة، و�جعلهم أكثر قدرة على اإلبتكار والتفكیر في أسالیب عصر�ة تحقق س�اسات 

 و�سترات�ج�ات  التعل�م المستدام.
المصر�ة هذا التوجه العالمي، وحرصت على تطو�ر بنیتها وفي هذا الس�اق، واكبت العدید من الجامعات 

التحت�ة �شكل ممیز،حتى �مكَنها من مواك�ة التطورات العالم�ة في مجال التعل�م، وجاءت أزمة تفشي 
م؛ ٢٠٢٠فیروس �ورونا؛ وقرار الحكومة المصر�ة بتعلیق الدراسة في المدارس والجامعات في مارس 

م ضرورة حتم�ة في توظ�ف التقن�ات الحدیثة ممثلة في التعل�م اإللكتروني لتضع المؤسسات التعل�م�ة أما
 لمواجهة تلك األزمة والحفاظ على مستقبل الطالب.

وفي هذا اإلطار؛ هدفت هذه الدراسة إللقاء الضوء على األسالیب اإلتصال�ة التى إستخدمتها جامعة 
ها لدى الطالب، عالوة على إستعراض مجموعة فاروس �اإلسكندر�ة في التعل�م اإللكتروني، ومدى فاعلیت

من الدراسات السا�قة في هذا الس�اق، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة والمدخل الك�فیى في التحلیل، 
 حیث تم رصد وتحلیل األسالیب االتصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني خالل جائحة �ورونا.

تائج والتوص�ات المهمة �ما �ساهم في ز�ادة �فاءة التعل�م اإللكتروني توصلت الدراسة إلى العدید من الن
 وتطب�قة �شكل تفاعلي وافتراضي مع الطالب، والسعي للتغلب على الصعو�ات التي تواجهه.

 

 األسالیب االتصال�ة، جائحة �ورونا، التعل�م اإللكتروني. الكلمات المفتاح�ة:



علم�ة وتكنولوج�ة ه�أ لها مناخ تكنولوج�ا اإلتصاالت ووسائلة الحدیثة، ومن هذا �ع�ش العالم ثورة         
م�ة المنطلق أص�ح التعل�م مطال�ًا �ال�حث عن أسالیب ونماذج جدیدة ومبتكرة لمواجهة التحد�ات العال

 أن ، ورغم وجود العدید من الدول التي تعمل وفق منصات إلكترون�ة، إالالجدیدة على المستوى العالمي
م، أظهر حاجة ٢٠٢٠الوضع الذي تعرض له العالم أجمع بتفشي فیروس �ورونا بدا�ة من مطلع العام

  التعل�م عن �عد ونموذج  E-learningملحة لتفعیل وسائل تعل�م�ة مثل نموذج التعل�م اإللكتروني 
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 Learning Distances   ُ� المدارس  عد حًال لمالیین الطالب في�نمط من أنماط التعل�م والذي
ومن هنا فإن والجامعات والذین منعتهم جائحة �ورونا من الذهاب إلى المدارس والجامعات حول العالم ، 

" جاء ل�فرض نفسه على خارطة التعل�م �أحد األسالیب التعل�م�ة التي ال �مكن "التعل�م اإللكتروني
 .اإلستغناء عنها

والشك أن التعل�م اإللكتروني یوفر ثقافة جدیدة في التعل�م تختلف �شكل جذري عن الثقافة التعل�م�ة      
التقلید�ة، فهي ثقافة المعرفة التي تعنى �معالجة المعرفة و��ف�ة االستفادة منها و��فة التحكم في ظروف 

ترون�ة، والوسائط المختلفة للتواصل عد من خالل توظ�ف �افة اإلمكانات اإللكالعمل�ة التعل�م�ة عن �ُ 
التفاعلي؛ �إعت�ار أن الجانب التقني اإللكتروني هو محور العمل�ة التعل�م�ة وفقًا لهذا المنظور، وهناك 
عدد من دول العالم والدول العر��ة قامت بتجارب رائدة في مجال التعل�م اإللكتروني، و�نتهت بتطبیق 

 البد أن سترات�ج�ات المستقبل�ة في مجال التعل�مالخطط واإل؛ خاصة أن أنظمة متطورة للتعل�م اإللكتروني
  نطالق نحو اإلستدامة.الشأنها تعز�ز مبدأ التنافس�ة واتتماشي مع الرؤى والتطورات التكنولوج�ة التي من 

حول العالم  عد" والتي أطلقتها العدید من الدول "التعل�م عن �ُ  ات " التعل�م اإللكتروني " وتعد م�ادر و      
حول العالم؛ إستجا�ة إتصال�ة تهیئ لمستقبل یوظف  اإلصا�ةنت�جة تفشي فیروس �ورونا و�رتفاع معدالت 

نحو مستقبل التعل�م ًا العدیدة لإلنطالق سر�ع التعل�م�ة تكنولوج�ا اإلتصاالت والمنصات اإللكترون�ة
 المستدام.

في جم�ع  المؤسسات التعل�م�ة �إغالق  بلد ١٠٠ منأكثر  ووفقًا لما رصدته الیونسكو، فقد قام      
 نصف طالب العالم. وتعمل الیونسكو على تقد�م الدعم الفوري إلى البلدان  أنحائه، مما أثر في أكثر من

ستمرار�ة إضطراب العمل�ة التعل�م�ة إلى أقصى حدٍّ ممكن، وتسعى إلى ت�سیر إمحاولة للحّد من في 
و�دخالها  ،مساعدة التقن�ة لإلسراع في إعداد حلول تعل�م�ة بدیلة وشاملة للجم�عوذلك من خالل  ال، التعّلم
على تقد�م تعل�م  والعملإلتاحة ت�ادل الخبرات،  ، والسعي�استخدام التكنولوج�ا المتطورة ،التنفیذحیز 

 م)٢٠٢٠، UNESCO.ORG( .شامل للجم�ع
 



اف التنم�ة المستقبل�ة على الرغم من إهتمام �عض الدول �التعل�م اإللكتروني وأهمیته �أحد أبرز أهد        
؛ وعلى الرغم من التجارب الناجحة التي تحققت في هذا المجال حیث أظهرت نتائج عدة المستدامة

إال  ؛تفرضها التقن�ة والتطور الرقمية عد والتعل�م اإللكتروني �حتم�ة مستقلب�دراسات أهم�ة التعل�م عن �ُ 
م أن الدول العر��ة لم تكن معززة لهذا النوع من التعل�م إال �عد جائحة فیروس �ورونا التي ضر�ت العال

 .التعل�م اإللكتروني �كافة وسائلةوجعلت البدیل الحتمي واآلني هو  ،�شكل مفاجئ
في التعل�م الجامعي  األسالیب اإلتصال�ة المط�قةلتقی�م ومن هذا المنطلق هدفت هذه الدراسة           

اإللكتروني في �ل�ة اإلعالم وفنون اإلتصال جامعة فاروس، �إعت�ارها المرة األولى التي یتم فیها تطبیق 
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م و�ون ٢٠٢٠الدراسة عن ُ�عد، والتي بدأ تطب�قها �فاعل�ة جرَّاء أزمة تفشي فیروس �ورونا في ر��ع 
مؤثرة هي المحرك األساسي في العالقة التفاعل�ة والت�ادل�ة والتشار��ة بین الطل�ة، اإلتصاالت الفعالة وال
إضافة إلى أراء الطل�ة لتحلیل هذه  لرصد آراء أعضاء هیئة التدر�س �الجامعةكما هدفت الدراسة 

، والتوجه األسالیب اإلتصال�ة والعمل على ��ف�ة تطو�رها �ما یتواءم والرؤ�ة المستقبل�ة للتعل�م عن ُ�عد
نحو اإلستدامه، و�ذا تقی�م الطالب لألهداف التعل�م�ة التي �حققونها من خالل المنصة اإللكترون�ة 
ووسائلها وأسالیبها، و��ف�ة التعامل والتفاعل بین الطل�ة واألساتذة والتعرف على آرائهم وجوانب القصور 

للطل�ة، مما �ساهم في بلورة مجموعة من حول التعل�م اإللكتروني وجدواه وأثره على التحصیل الدراسي 
التوص�ات التي �مكن من خاللها المساهمة في تحسین جودة خدمة التعل�م عن ُ�عد �اعت�ارها خ�اًرا 

 مستقبلً�ا حتمً�ا.


التعل�م هو الر�یزة األساس�ة نحو التنم�ة، والشك أن الفرد المتعلم هو الفرد الفّعال الذي �ساهم في  -١
بناء مجتمعه؛ ومن هذا المنطلق أص�ح تسخیر �افة االمكانات والتقن�ات في التعل�م ضرورة ول�س إخت�اًرا 
�إعت�ار أن التكنولوج�ا وأدواتها فعالة في العمل�ة التعل�م�ة، �ما في ذلك الطالب الذي �عتبر المحور 

 .عت�اره مواطًنا أو طالً�ا رقمً�ااألساسي فیها �إ
ن�ات تكنولوج�ا اإلتصال الحدیثة �ما فیها وسائل التواصل اإلجتماعي، حتم�ة توظ�ف إمكا -٢

وتدشین منصات تعل�م�ة على نطاق واسع و�شكل فاعل ووفق إسترات�ج�ات تفاعل�ة واتصال�ة متمیزة 
 �اعت�ار أن المستقبل �شیر إلى التحول من الجامعات التقلید�ة إلى الجامعات الرقم�ة.

العمل�ة التعل�م�ة اإللكترون�ة ُ�عد موضوعًا ذا أهم�ة محور�ة في  إن األسالیب اإلتصال�ة في -٣
العصر الحالي، خاصة �عد تفشي فیروس �ورونا في العالم أجمع، وهو ما أص�ح توجهًا عالم�ًا و�ات 

 على دول العالم السعي نحو التنافس�ة  من أجل تحسین وتطو�ر جودته لضمان جودة مخرجات التعل�م.
جامعات المختلفة على السعي قدمًا نحو االستمرار في تحدیث وتطو�ر وتفعیل السعي لتحفیز ال -٤

تكنولوج�ا االتصال الحدیثة في العمل�ة التعل�م�ة؛ من أجل رفع مستوى الطالب ور�ط الواقع الدراسي 
�متطل�ات سوق العمل، وتقد�م منظور جدید یرت�ط �سوق عمل جدید �عتمد على تقن�ات وأل�ات العمل عن 

 .ُ�عد
تحلیل الممارسات الخاصة �األسالیب اإلتصال�ة في المجال الجامعي بهدف ص�اغة توص�ات  -٥

مستقبل�ة �شأن تطو�ر استرات�ج�ة اتصال�ة متكاملة للتعل�م اإللكتروني، خاصة وأن نتائج تطبیق هذه 
العمل�ة الممارسات لألسالیب االتصال�ة من شأنه تحقیق منفعه مت�ادلة بین جم�ع األطراف المعن�ة �

 التعل�م�ة.
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 : 
في رصد  التـي أجـر�ت في موضوع الدراسة تم تحدید المحاور التال�ة، و �عد مراجعة دراسات عدیدة    

 الدراسات السا�قة:
 محور التعل�م اإللكتروني وأ�عاده المختلفة و��جاب�اته ومعوقاته ووسائله. أوًال:

 اإلتصال�ة في التعل�م اإللكتروني.ثان�ًا: محور األسالیب 
الدراسات المتعلقة �محور التعل�م اإللكتروني والذي یتناول أ�عاد التعل�م اإللكتروني  :وسنتناول أوالً 

 و��جاب�اته  وأبرز معوقاته ووسائله.
) لتلقي نظرة على تجارب وخبرات   (Traifeh ,Tareaf and Meine 2019جاءت دراسة  -۱

اإللكتروني في العالم العر�ي، والتي أكدت على أن خبرات ومهارات الطل�ة �حاجة إلى مواءمة مع التعل�م 
المجتمعات العالم�ة الیوم، خاصة أن مناهج التعل�م وتقن�اته ال تشجع على التفكیر والتحلیل النقدي 

طالب في المرحلة للطل�ة، �ما أن االستاذ مازال هو محور العمل�ة التعل�م�ة، على الرغم من �ون ال
عد والتعل�م الحال�ة هو محور العمل�ة التعل�م�ة، و�شفت الدراسة عن �ون تكنولوج�ا التعل�م عن �ُ 

إلى أن  النتائج أ�ضاً  وأشارت اإللكتروني؛ من شأنها جعل التعل�م أكثر سهولة و�سرًا وأكثر �فاءة وفاعل�ة،
 �ة ولكنه ینطوي على إمكانات �بیرة للنمو. م الرقمي في العالم العر�ي منخفض للغا�عتماد التعلا 

أوضحت الدراسة أ�ضًا أن الطل�ة  إكتسبوا خبرة جیدة من خالل التعل�م اإللكتروني، وأكدت على الدور 
الفاعل لوسائل التواصل اإلجتماعي مثل الف�س بوك والوتیوب التي تعد وس�ًطا مثالً�ا إلكساب الطل�ة 

 إلى  وأشارت النتائجوني من خالل التفاعل مع األساتذة عبر المجموعات ،خبرة �بیرة في التعل�م اإللكتر 
�مكن أن تسفر عن العدید من الفوائد والمزا�ا مثل تلك التي لنمو التعل�م عن ُ�عد،  إمكانات �بیرة وجود 

معالجة العدید من التحد�ات  وفي المقابل البد من ،أخرى من العالمدول یوفرها التعلم الرقمي في 
 .جودة المحتوى التعل�مي الرقمي العر�ي عبر اإلنترنت من أجل تحسین، والصعو�ات

 

هدفت لتحدید إتجاهات الطالب ومدى رضاهم عن مستو�ات التعل�م  (Paliwal 2019)دراسة  -۲
اإللكتروني والتعل�م عن ُ�عد في أحد الجامعات في الهند، وأكد الطالب على موقفهم اإل�جابي من التعل�م 

روني؛ وأكدوا على فاعل�ة و�فاءة اإلتصاالت التي �قوم بها االساتذة من أجل تطو�ر بیئة التعل�م اإللكت
اإللكتروني �بیئة تعل�م�ة مالئمة لهم؛ وّعبروا أ�َضا عن رضاهم التام واتجاهاتهم اإل�جاب�ة وأدائهم المرتفع 

 .ء التعل�م اإللكترونيوالثقة �النفس التي إكتسبوها واعتمادهم على الذات �شكل �بیر جرَّا
 

فاعل�ة المنصات اإللكترون�ة المستخدمة في التعل�م  منم) ٢٠١٩وعززت دراسة رمضان، الخامسه ( -۳
البیئة اإلفتراض�ة التي تسمح للمعلمین �خلق فضاء  تمثل  اإللكتروني والتعل�م عن ُ�عد، تلك المنصات التي

، التدر�س التي تتطلب مهارات الكمبیوتر الخاصةنترنت، یتم فیها إخت�ار طرق إلعبر ا تفاعلي تعل�مي
الدراسات  التقی�م (التدر��ات، وتوفر هذه المنصة جم�ع أدوات اإلتصاالت (المنتد�ات، الدردشة)، وأدوات



 ا
 

            www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg             سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٤۳۷

 العروض التقد�م�ة، فیدیو، ،صفحات الو�ب، ملفاتمثل ستقصائ�ة)، والقدرة على تقد�م الوثائق الا
یتم  في المستقبل القر�ب بیئة تعل�م�ة مناس�ة لبیئة التعلمات اإللكترون�ة وتوصلت الدراسة إلى أن المنص

توصلت ، نترنت والتقن�ات الرقم�ة، وتتاح لكل فرد في أي زمان أو مكانإلمصادر ا من خالله توظ�ف
عن التعل�م  جامعة قاصدي مر�اح ورقلة� نتائج ال�حث أ�ضًا لمدى الرضا التام من قبل األساتذة والطل�ة

�ما إلى محتوى المحاضرات المقررة علیهم،  وصول الطل�ةفي  التي ساهمتالوسیلة �إعت�اره  اإللكتروني،
 .حققت لهم إستقالل�ة واعتماًدا على الذات �شكل �بیر في عمل�ة ال�حث و�نجاز التكل�فات المطلو�ة منهم

 

ى مدى اإلستجا�ة فر�زت عل Kaban, Adiguzel  and Özaydın(2019)أما دراسة  -٤
عد �التطبیق على طل�ة جامعة إسطنبول التقن�ة، والتفاعل للطل�ة مع التعل�م اإللكتروني والتعل�م عن �ُ 

وأوضحت النتائج إستجا�ة مرتفعة للدارسین من حیث تحقیق األهداف التعل�م�ة في ظل البن�ة التحت�ة 
لتفاعل �شكل إ�جابي، مما خلق نوعًا من التكنولوج�ة التي عززت من قدرة الطالب على اإلستجا�ة وا

التحدي والتنافس بین الطالب في بیئة التعل�م اإللكتروني؛ �ما أكدت الدراسة على أهم�ة رجع الصدى 
�النس�ة للطل�ة على التطب�قات الخاصة بهم، وهو �ُعد جزًءا مهًما في التفاعل واالستجا�ة ومساعدة 

رغبتهم في تحقیق األهداف ومعارفهم الحال�ة، �ذلك أكدت  الدارسین في الوعي �أي فجوة تعوق بین
الدراسة على قدرة الطل�ة على االتصال والتواصل حول ما یر�دونه من التعل�م والخطوات التي �حتاجونها  
نهم من  ر، مكَّ لتطو�ر تعل�مهم، �ما ّعبرالطالب عن سهولة إستخدامهم للمنصات اإللكترون�ة �شكل ُم�سَّ

لمعلومات والصور والرسوم التوض�ح�ة، �ما أكد الطالب على أن إستخدامهم للمنصات الحصول على ا
 اإللكترون�ة دّعم من إبداعاتهم و�فاءتهم وساهم في تحسین تحصیلهم الدراسي.

  

) حول واقع التعل�م اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء م٢٠١٩دراسة المبروك ،أبو �كر العبیدي ( -٥
هیئة التدر�س �جامعة طبرق، توصلت إلى أن األساتذه یوظفون تقن�ة التعل�م اإللكتروني �كفاءة مرتفعة 
في التعل�م اإللكتروني، �ما أنهم �شجعون طالبهم على التواصل عبر اإلنترنت وت�ادل الخبرات ف�ما 

ز من المهارات  الطالب�ة و�راعي الفروق  بینهم، �ما أكدت الدراسة على أن التعل�م اإللكتروني �ساعد و�عزَّ
الفرد�ة لدى الطالب، �ما أوضحت النتائج أن التعل�م اإللكتروني یرّ�ز على الطالب �شكل محوري، ومن 

القدرة على المعوقات التي ذ�رها أعضاء هیئة التدر�س قلة خبرة �عض األساتذة �التعل�م اإللكتروني، عدم 
توظ�فه �شكل جید، �ما أفاد أفراد العینة أن إنقطاع اإلنترنت وعدم �فاءته في �عض المناطق قد یؤثر 
على الطالب وعلى مستواهم العلمي، ومن الجوانب السلب�ة أ�ًضا صعو�ة تدر�س أعداد الطالب المتزایدة 

حي أو صوت وصورة �شكل  عن طر�ق اإلنترنت و�شكل تفاعلي، �ما أن عدم بث المحاضرات �شكل
 عق�ة أساس�ة أمامهم. 
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م) أ�ضًا صعو�ات توظ�ف التعل�م ٢٠١٩( بن عامر، وسیلةوفي الس�اق ذاته؛ رصدت دراسة  -٦ 
مثل ندرة  المعوقات الماد�ة ومنها اإللكتروني من وجهة نظر أساتذة التعل�م العالي �الجامعة الجزائر�ة،

رتفاع تكلفتها لدى �عض انترنت و�طئها في �عض المناطق، و إلوصعو�ة تغط�ة ا الكمبیوترتشار أجهزة نا
المساهمة والمشار�ة في هذا النمط  ال �ستط�عون  وتتمثل في أن هناك أساتذهالمعوقات ال�شر�ة ، األفراد

د من رفض عد من التعل�م، إما لصعو�ة تعاملهم تقن�ًا أو لعدم قناعتهم بهذا النمط التعل�مي، إضافة إلى
الحاجة إلى تدر�ب وعدم قناعتهم �ه،  وتفاعلهم معهلهذا النمط التعل�مي الجدید  الطالب االستجا�ة

ضعف البن�ة التحت�ة في غالب�ة الدول النام�ة ومستلزماتها  ،نترنتستخدام اإلإالمتعلمین لك�ف�ة التعل�م �
�مهارات استخدام التقن�ات عدم إلمام المتعلمین و  نترنتتصاالت، ضعف االتصال �اإلوتسهیل اإل

ضعف البن�ة التحت�ة للتعل�م  ،التكلفة العال�ة في تصم�م البرمج�ات التعل�م�ة و�نتاجها ،الحدیثة
صعو�ة تفهم المسؤولین لدور التقن�ة في التعلم �مثل أحد العوائق التي یواجهها  التعل�م  ،اإللكتروني

عدم توفر الكادر ال�شري و  ،النوع من التعل�مبهذا ع عدم الوعي الكافي لدى أفراد المجتم ،لكترونيإلا
 .المدرب إلعداد مقررات التعل�م اإللكتروني

 

هدفت للتعرف على مدر�ات الطل�ة في جامعة غاندي المفتوحة  في الهند  (Dash2019)دراسة  -٧
ظهرت ف�ما نحو جودة وفاعل�ة التعل�م والعمل الجماعي نحو التعل�م اإللكتروني، رصدت معوقات جدیدة 

أكده الطالب حول جودة وفاعل�ة التعل�م اإللكتروني، إال أن اإلشكال�ة تتمثل في الجانب التطب�قي، مما 
�عني أن هناك جوانب خاصة البد أن تتم ص�اغتها لتحسین العمل�ة التعل�م�ة ف�ما یتعلق �الجوانب 

ث وجدوا أن التفاعل�ة أكثر من التطب�ق�ة، وأكد الطل�ة رضاهم �شكل �بیر عن التعل�م عن ُ�عد، حی
النظام التعل�مي التقلیدي، وأكد الطالب على أن المحتوى �حمل جودة عال�ة و�تم رفعه �إنتظام، �ما أن 
المحتوى �كون ف�ه فیدیوهات ومجموعات نقاش�ة و�جتماعات للمجموعات مما �خلق متعة في العمل�ة 

 التعل�م�ة.
 

عن التعل�م اإللكتروني في مؤسسات التعل�م  Sheikh& Gupta )م٢٠١٨(في حین أن دراسة  -٨
عد فرصة جیدة للطل�ة التعل�م اإللكتروني �ُ  أنأكدت على ، )على جامعتین (دراسة حالةفي الهند العالي 

العالي، وأكدت النتائج على أن الطل�ة �ان لدیهم حافز �بیر في شكل التعل�م  لتحسین جودة التعل�م
لتعلم، و�دارة الوقت �شكل جید، و�انوا �شعرون براحة أكبر في ظل التعل�م اإللكتروني ولدیهم دافع ل

اإللكتروني �ونه أكثر مرونة، �ما أكد الطل�ة على جودة االسترات�ج�ات واألدوات والتقن�ات في نظام 
 التعل�م لتحسین نتائج الطالب، وهو ما عكسته نتائج الطالب.

 

هدفت للتعرف على  )Kuruppuarachchi and Karunanayakeم) ٢٠١٧دراسة (  -٩
وأكدت النتائج على أن  في واحدة من جامعات سر�النكا، �شكل إلكترونيمدر�ات ومعارف الدارسین 
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عد تحد�ًا �بیرًا والذي �ُ ، عدالكل�ات النظر�ة حققت معدالت نجاح ممیزة من خالل التواصل الفعال عن �ُ 
حیث تم توظ�ف الوسائط المتعددة ، اإلجتماع�ة والتر��ةوخاصة في دراسة برامج اإلنسان�ات والعلوم 

في الكل�ات العمل�ة  اإللكترونيفي حین جاءت إستجا�ات الطل�ة في التعل�م  ،ووسائل اإلعالم اإللكترون�ة
سلب�ة حیث لم تكن التجر�ة موفقة �النس�ة  مثل الهندسة والتكنولوج�ا والعلوم الصح�ة أو العلوم الطب�ة أراءً 

ن و ل الدراسي �ونها �ل�ات عمل�ة، ورأى الطالب أن األساتذة متعاونون للغا�ة بل إنهم مستشار للتحصی
 معهم.لهم، �ماأن لهم دورًا فاعًال في التفاعل مع الطالب وخلق عالقات إ�جاب�ة 

 
بین أداء الطالب الذین یدرسون أحد المقررات  ) (Dondorf, et el . 2016وقارنت دراسة  -١٠

والذین یدرسونه وفق مقررات إلكترون�ة، وأظهرت النتائج أن الدارسین  رغم أنهم أكدوا على �شكل تقلیدي  
"سهولة استخدام المنصات اإللكترون�ة، والتفاعل مع األساتذة إضافة إلى المرونه في الوسائط المتعددة 

توى �شكل ال محدود، المتاحة "، المرونة في التعلم عن ُ�عد، خبرة التعلم الذاتي، إمكان�ة الوصول للمح
هذا إلى جانب توافرالفیدیوهات التوض�ح�ة في المحاضرة وعروض تقد�م�ة والتفاعل�ة بین الطالب 
واالستاذ؛ إال أن النتائج أوضحت أن الطل�ة الذین درسوا المقرر �شكل تقلیدي؛ حققوا نتائج أفضل من 

 .دارسي التعل�م اإللكتروني في معدل التكل�فات المقدمة لهم
 

فهدفت للتعرف على العوامل التي من شأنها تعز�ز جودة التعل�م   Zaheer, 2013 أما دراسة -١١
اإللكتروني، مثل المقررات الدراس�ة اإللكترون�ة، التكنولوج�ا المستخدمة في التعل�م، البن�ة التحت�ة القو�ة، 

ذاتها لفكرة التعل�م اإللكتروني،  التكل�فات المستمرة للطل�ة وتقدیرات الطالب، إضافة  لتقدیر إدارة الجامعه
عن �ون العامل األهم في عمل�ة التعل�م اإللكتروني هم أعضاء هیئة التدر�س؛ فكلما  و�شفت النتائج

كانت درجة رضاهم مرتفعة �لما �انت دوافعهم للعمل أفضل، و�لما �انت العمل�ة التعل�م�ة أفضل، 
عامًال حاسمًا سواًء في جودة التعل�م داخل الصفوف  و�شفت الدراسة أ�ضًا عن �ون أسلوب التدر�س �عد

بین الطالب في أسلوب التدر�س إن لم تتواجد �كون التعل�م ممًال وغیر  ، فالتفاعل�ةأو التعل�م اإللكتروني
جاذب للطالب، وقارنت الدراسة بین رضا أعضاء هیئة التدر�س في التعل�م التقلیدي والتعل�م اإللكتروني، 

ئج إختالًفا بین أعضاء هیئة التدر�س في التعل�م التقلیدي والتعل�م اإللكتروني في مدر�اتهم وأظهرت النتا
نحوه، وظهرت فروق مرتفعة نحو الرغ�ة في تنوع المهارات، رجع الصدى الفوري، الذي ُ�عد عامًال حاسمًا 

حددات مهمة تقود إلى في التعل�م اإللكتروني، والتي توضح أن المهارات المتنوعة ورجع الصدى الفوري م
مخرجات محددة تتمثل في دوافع مرتفعة للعمل والتدر�س اإللكتروني، أداء عالى الجودة ،رضا مرتفع، 

 كما وجد أن المدرسین في مجال التعل�م اإللكتروني �مكن أن �كون أداؤهم أكثر تأثیرًا.
 

والتي ط�قت على أحد الجامعات المالیز�ة، فهدفت للتأكید  (Dahalan et el 2013)أما دراسة   -١٢
لت التدر�س من وجًها لوجه ل�ص�ح التعل�م عبر فصول إفتراض�ة،  على أهم�ة ثورة اإلنترنت التي حوَّ
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وأكدت الدراسة على أن التوسع في هذا النوع من التعل�م �حتاج إلى عناصر جذب مضاعفة وأسالیب  
�ة وتشار��ة حتى �مكن جذب الطالب للتعل�م اإللكتروني، ومنها تصم�م تعل�م وتعلم متطورة وتفاعل

ز من تفاعل الطل�ة، وأوضحت نتائج الدراسة أن درجة الرضا عن  تصم�م  المحتوى التعل�مي �شكل �عزَّ
المواد اإلتصال�ة ذات المحتوى اإللكتروني، تختلف بین الذ�ور واإلناث، والشك أن بیئة التعل�م اإللكتروني 

تى تكون فاعلة البد من أن تعتمد على محتوى تعل�مي مختلف ومصمم �شكل جذاب، لجذب المتعلمین ح
على اإلندماج في س�اق العمل�ة التعل�م�ة اإللكترون�ة، والشك أن تصم�م المحتوى اإللكتروني �شكل 

ضرات عن ُ�عد، جذاب من شأنه تحقیق االتصال �فاعل�ة للطل�ة، ووجد أن اإلناث أكثر تفاعًال في المحا
زت معارفهن �شكل �بیر، وأظهرت الدراسة أهم�ة تدر�ب األساتذة على تصم�م  كما أن التكل�فات عزَّ
محتوى تعل�مي ممیز وخاصة أن الطل�ة س�كون لدیهم الفرصة لإلستمتاع �التعل�م من خالل المحتوى 

تصاالت الذي �ستخدم بیئة التعلم واإلو�رجع هذا التوسع إلى تقدم تكنولوج�ا المعلومات ، الجذابالتعل�مي 
یوفر التعلم القائم على الو�ب أو التعلم عبر اإلنترنت الذي یدمج الصوت ، حیث القائمة على اإلنترنت

والرسومات والرسوم المتحر�ة والمواد النص�ة بیئة تعل�م�ة تجلب التعل�م إلى منزل الطالب وتتغلب على 
 .عدحدود المتعلمین عن �ُ 

 

 تصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني:ال محور األسالیب واألدوات اثان�ا: 
 

ُ�عد محور األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة في التعل�م عن ُ�عد هو المحور األساسي �اعت�ار أن       
أساس التعل�م عن ُ�عد هو �فاءة اإلسترات�ج�ات والتكن�كات اإلتصال�ة بین الطل�ة وأعضاء هیئة التدر�س  

  ومن هذا المنطلق تعكس الدراسات التال�ة التعرف على هذه اآلل�ات اإلتصال�ة. 
أسالیب وسائل التواصل لتؤ�د فعال�ة  Ainebyona(2020) & Ahmedجاءت دراسة  -١

في تحقیق تفاعل مع الطل�ة الدارسین عن ُ�عد، من خالل  المجموعات التي یوفرها الف�س  اإلجتماع�ة
ل بوك والواتس آب والتي ُتعد أحد الوسائل الناجحة في تعز�ز التعل�م اإللكتروني، و�تم من خاللها ت�اد

الحوار والنقاش حول الموضوعات الدراس�ة، ذلك لنشر المعرفة بین الطالب �ونها الوسیلة االتصال�ة 
كما أن وسائل التواصل اإلجتماعي أص�حت أكثر الوسائل اإلتصال�ة   األكثر فاعل�ة �النس�ة للطالب،

لتفضیل الش�اب لوسائل جذ�ًا �أسالیبها وتكن�كاتها المتنوعة، وأبرزت الدراسة أن األس�اب الرئ�س�ة 
التواصل اإلجتماعي ومنها الت�ادل اإلتصالي والمحادثات التي تتم �شكل مرئي بین الطل�ة و�عضهم 
ال�عض، والتعاون والمشار�ة في ال�حث عن المعلومة، �ما أكدت الدراسة على �ون التفاعل عبر الواتس 

 .مشار�ة والتعل�مآب حّسن من األداء األكاد�مي للطل�ة من خالل التفاعل وال
 

�أحد األسالیب  لفاعل�ة استخدام الف�س بوكفتطرقت أ�ضًا Aamir,M(2020) دراسة -٢
والوسائل اإلتصال�ة في التعل�م اإللكتروني، والتي تدعم اإلتصال الفّعال بین الطل�ة واألساتذة، �ما أنها 
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فاعل�ة الف�س بوك في التعل�م  تعمق من إجراءات إرت�اط الطل�ة �فصولهم الدراس�ة، أوضحت النتائج أ�ضاً 
اإلجتماعي �إعت�اره وسیلة إتصال�ة داعمة للتعل�م اإللكتروني، �ما أنها تعمل على ز�ادة التفاعل بین 
الطل�ة وأعضاء هیئة التدر�س من جانب، و�ین الطل�ة مع �عضهم ال�عض من جانب آخر، �ما أن الف�س 

كو�ن مجموعات، و�مكن من خاللها للطل�ة الدخول وقراءة بوك یت�ح التفاعل والتواصل بین الطل�ة عبر ت
الكتب والفیدیوهات ذات العالقة �الدراسة والتكل�فات المطلو�ة والتدر��ات، إضافة إلمكان�ة التحادث عبر 
المجموعات صوت وصورة، و�مكان�ة حل المشكالت و�مكان�ة طرح األسئلة من خالل أعضاء هیئة 

صال�ة الممیزة في العمل�ة التعل�م�ة البث الحي مما �فید في التعبیر عن التدر�س، ومن الخصائص اإلت
األفكار وعرض وجهات النظر وت�ادلها، وهو ما �مّكن الطل�ة من استخدام هذه الخاص�ة �اإلشتراك 
و�المشار�ة للمحاضرات، تكو�ن مجموعات مغلقة و�تم من خاللها دعوة الطل�ة عبر اإل�میل وهو ما �خلق 

ین الطل�ة واألساتذة للتعاون على المنصة بدون الحاجة لمشار�ة الدخول على الصفحة مساحة ب
الشخص�ة، وأكدت النتائج أن الف�س بوك وسیلة مهمة وفعالة وحیو�ة في هذا العصر وُتعد وسیلة إتصال�ة 

 .لها فاعل�ة وتشار��ة بین الطل�ة واألساتذة
 

لتدعم دور التصم�م الجراف�كي في التعل�م اإللكتروني )  م٢٠١٩(فوده، �سمة   دراسة وجاءت -٣
والتعل�م عن ُ�عد، �أحد أبرز األسالیب والوسائل اإلتصال�ة في العصر الحالي، وذلك من خالل تطبیق 
العناصر الجراف�ك�ة في الفیدیوهات التعل�م�ة �أحد األسالیب الفاعلة والمؤثرة في العمل�ة التعل�م�ة وأ�ضًا 

 سیطو اإللكتروني یملتعلااإلتصال�ة ال�صر�ة غیر اللفظ�ة، وأشارت الدراسة إلى أن  كأحد الوسائل
، بُعد نع والتعل�م التقلیدي التعل�م مثل مختلفة نماذج خالل من تطبیقھ و�مكن التعل�م لتنفیذ تكنولوجي

 يحانوو إمكانات بین تجمع یملتعلا في ةجدید وأنماط أشكال رھوظ لىأدى إ اإللكتروني التعل�م كما أن
 الناجح التنفیذ خالل من یقدم ينورإللکتا یملتعلا ، �ما أنبُعد نع یملتعلوا التقلیدي یملتعلا في ةولقا

 االستحداث التكنولوجي لعمل�ة ةمزلالا والمتطل�ات وطرلشا كل یحقق بحیث ،التكنولوج�ة للمستحدثات
 وتسهیل معود ،رضھعو ىولمحتا توصیل في یستخدم اإللكتروني یملتعلا ،النظام من ءاً جز ل�ص�ح
.  التكنولوج�امستحدثات  عم یتالءم بما لمتلقيا لدى التكنولوج�ة المهارات تنمیة والتعلم، التعل�م عمل�ة
 مرسولوا رولصوا التوض�ح�ة�الرسوم  التعل�مي ىولمحتا اءثرإ اإللكتروني التعل�م خالل من یمكن

 انت�اهه وجذب لمتلقيا تركیز ز�ادة، لفضأ بشكل االست�عاب على لمتلقيا یساعد مام الفیدیو عطقامو
 .بالملل رولشعا یخفف مام شرلمباا للتفاعوا وال�صر�ة السمع�ة ادولما توافر خالل من للتعل�م وتشو�قه

 

والتي أجر�ت على طل�ة إحدى جامعات هونج    et el (2018)  Tat-sheung Au,أما دراسة -٤
كونج فأبرزت مدى تفضیل الطل�ة للتعل�م عن ُ�عد ودوافعهم القو�ة لهذا النوع من التعل�م في ظل األسالیب 
اإلتصال�ة المتمیزة التي تحقق تفاعًال �بیًرا بین الطل�ة واألساتذة، وأكد الطل�ة على أن التفاعل والحوار 
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رة لألساتذة عبر المنصات اإللكترون�ة والفصول اإلفتراض�ة والتي تتمیز �التفاعل واالستجا�ة الم�اش 
الم�اشر �الصوت والصورة والفیدیو، إضافة إلى الدردشة الكتاب�ة �لها ممیزات ضمن األسالیب اإلتصال�ة 

 التفاعل�ة من شأنها تحقیق جودة التعل�م اإللكتروني.
 

والتي ط�قت على طل�ة جامعة في المغرب    Faizi,R and El Fkihi,S )2018( أما دراسة -٥
فتطرقت لدور ش�كات التواصل اإلجتماعي في دعم الخبرات التعل�م�ة للطل�ة دراسة حالة على الف�س 
بوك، وأوضحت الدراسة أهم�ة استخدام وسائل التواصل �منصات إتصال�ة  تعل�م�ة �ما أنها تحقق 

 تفاعًال اتصالً�ا ممیًزا.
 

والتي سعت لتحسین  Mayende,G.,Prinz.A and Isabwe,G.(2017) راسةفي حین أن د -٦
نظام  اإلتصاالت لنظام التعل�م اإللكتروني، فأكدت نتائجها على أهم�ة استخدام األدوات والوسائل 
اإلتصال�ة في التعل�م اإللكتروني عن ُ�عد ور�زت النتائج على أهم�ة االستفادة من وسائل التواصل 

ن الطل�ة واألساتذة في إطار والتي تتمیز �مجال أرحب للنقاش بی  FACEBOOKاالجتماعي مثل: 
العمل�ة التعل�م�ة عن ُ�عد �اعت�ار أن االتصال الت�ادلي من أنجح السبل االتصال�ة، خلصت الدراسة أ�ضًا 
إلى أن التواصل �شكل فاعل �حاجة إلى النقاش وت�ادل األفكار المشتر�ة بین جم�ع الدارسین وذلك من 

جانب تفعیل دور المنصات اإللكترون�ة، والشك ، هذا إلى  VIDEO CONFERENCEخالل تقن�ات 
أن االتصال وفقًا لذلك �مكن أن �ساعد في خلق معاني للتعل�م ضمن إطار الجماعة، والعدید من التعل�م 
اإللكتروني من شأنه تفعیل النقاش عبر المنصات االجتماع�ة والتي تخلق نوًعا من االختالف لدى 

 .البتكار في المعرفةالمتعلمین وهو ما یدعم اإلبداع وا
 

، فهدفت للتعرف على أثر التفاعل في بیئة التعل�م اإللكتروني م)٢٠١٦نو�ي ،دمحم أحمد (أما دراسة  -٧
في تنم�ة األداء األكاد�مي ومهارات اإلتصال لدى طل�ة الدراسات العل�ا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 

ت في وجود بیئة للتواصل والتفاعل والتعاون والتشارك إسترات�ج�ة التفاعل ببیئة التعل�م اإللكتروني ساهم
بین الطل�ة و�عضهم ال�عض، �ما أن التفاعل في بیئة التعل�م اإللكتروني جعل لألستاذ دور الخبیر 
والم�سر للمتعلم، و�التالي أص�ح التفاعل بینهم وسیلة الكتساب المهارات العمل�ة �طر�قة فعالة، وأجاد 

الل األنشطة اإللكترون�ة التفاعل�ة، �ما أن تفاعل الطل�ة مع �عضهم ال�عض �شكل الطل�ة المهارات من خ
تعاوني وتشار�ي جعلهم یتعلمون مهارات أكثر �فاءة وفعال�ة �ما أتاح فرًصا للتفاعل بین المتعلمین 

و�ة واإلجتماع لتطو�ر تلب�ة اإلحت�اجات التعل�م�ة و�ذلك فإن اإلتصال الّفعال والمؤثر ساعد على تق
العالقات الت�ادل�ة، وتحقیق تعلم جماعي وعمل المشروعات المكلفین بها �مهارة و�فاءة، أما ف�ما یتعلق 
�أثر التفاعل ببیئة التعلم اإللكتروني على مهارات اإلتصال اإللكتروني، فأكدت الدراسة على أن التعلم في 

�بیر، �ما ساهمت في تحسین مهاراتهم بیئة التعل�م اإللكتروني من شأنه تطو�ر مهارات الطالب �شكل 
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وتنمیتها، واستفاد الطل�ة من مهاراتهم السا�قة في استخدام أدوات التواصل االجتماعي مما زاد من ثقتهم 
 .�أنفسهم  �شكل �بیر

 

 الحدیثةدور التكنولوج�ا ا حولم) ٢٠١٧أما دراسة حسین جاسم ،عالء وعادل الق�سي ،سهاد (  -٨
 فقد توصلت النتائج لإلعالم...والتي ط�قت على طل�ة �ل�ة اإلعالم جامعة �غداد،اإللكتروني �التعل�م 

إلى أن هناك درجة عال�ة من التوافق لدى الطالب من حیث التعلم وفقًا للتعل�م اإللكتروني واألسلوب 
في تدر�س  مثل المواد الفیلم�ة والسمع�ة والجراف�ك والملتمید�االتعل�م الرقمي، �ما أن توظ�ف تكنولوج�ا 

في تحلیل وتفسیر المواد عالم إلعالم�ة ووسائل اإلتقن�ات االتصال ا �استخدامالعالقات العامة مقرر 
العلم�ة �انت مفهومة و�سیره رغم حداثة التجر�ة �النس�ة لهم، حیث أكد الطالب على أن أسوب التدر�س 

 اإلستجا�ة من الطالب مرتفعة لتقن�ات كان م�سرًا وممتعًا بل ومشوقًا أ�ضًا، و�ناء على ذلك �انت درجة
ستخداماته �ستجا�ة الطل�ة للمتغیرات الخاصة �التحول التكنولوجي، و إ �عكسلكتروني، وهو ما إلالتعل�م ا

المعتمدة على وسائل أن التقن�ات الدجییتال �ما ، المختلفة في مواك�ة الطل�ة ألسلوب التعل�م الحدیث
ناجحًا من خالل إستخدام الم�حوثین للتكنولوج�ا المعتمدة في وسائل  اإلتصال الجماهیر�ة حققت توظ�فاً 

اإلتصال، �ما أن عددًا �بیرًا من الطل�ة إعتمد على مراجع ومصادر إلكترون�ة، وأن الكثیر من الطل�ة 
 .�عتمد على الملتمید�ا

 

على أهم�ة األسالیب اإلتصال�ة  .CIMERMANOVA,I  (2013)في حین ر�زت دراسة -٩
الفاعلة والمؤثرة وجودته وأسالی�ه في التعل�م اإللكتروني عن ُ�عد من خالل التفاعل�ة في اإلتصاالت وقدرة 
األساتذة على خلق مقررات أكثر تفاعل�ة، �اعت�ار أن االتصاالت هي المحور األساسي في العالقة بین 

ل�م اإللكتروني، وأبرزت الدراسة أن العصر الرقمي أفرز عدة وسائل الطل�ة وأعضاء ه�ة التدر�س  في التع
إتصال�ة معلومات�ة، ه�أت المناخ للدراسة والتعلم والتدر�س من خالل تقن�ات تحو�ل المعلومات ،ت�ادل 
البر�د اإللكتروني، العروض التقد�م�ة عبر الوسائط المتعددة وهو ما �شهد نموًا متزایدًا في العصر الرقمي 
الذي نع�شه، ور�زت الدراسة أ�ضأ على اإلتصال التفاعلي من خالل تفاعل المتعلمین و�عضهم ال�عض 
ومع األساتذة، إضافة لتفاعل المتعلمین مع المحتوى المقدم وهو ما �حقق العدید من المزا�ا منها تطو�ر 

ت النتائج إلى أن االتصاالت الدافع�ة، التفكیر النقدي، تنم�ة المهارات الذات�ة والشخص�ة للطل�ة، وتوصل
التفاعل�ة من شأنها خلق عالقات إ�جاب�ة بین الطالب مما �حقق نوعًا من الرضا عبر التفاعل معًا، �ما 

 .أن االتصال التفاعلي یّزود الطل�ة برجع صدى فوري وهو ما �حتاجونه في إتقان المحتوى الذي یدرسونه
 

والتي ر�زت على أهم�ة التعل�م اإللكتروني في التعل�م ، م)٢٠١٢مصطفى أحمد، ر�هام ( دراسة -١٠
عد �ونه �جمع بین إمكانات الصوت والصورة ومقاطع الفیدیو أو الفصول اإلفتراض�ة؛ التي عن �ُ 

یتواصل فیها الطالب مع األساتذة عبر تقن�ات حدیثة، �حیث �ص�ح الطالب قادرًا على المساهمة والتلقي 
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ار واإلبداع والعرض والنقاش ألفكارهم من خالل مشار�ة أستاذ المقرر و�شرافه والتفكیر والتخط�ط واإلبتك 
وتوجیهاته وتحفیزه لهم، وشددت الدراسة على ضرورة التغلب على عق�ات التي تحول دون تطبیق الجودة 
في المنظومة التعل�م�ة عن ُ�عد، من خالل خلق المناخ التعل�مي اإللكتروني البدیل، توافر البیئات 

إللكترون�ة، تطو�ر أسلوب ضخ المعلومات للطالب في المجال اإللكتروني، تعز�ز المهارات الذهن�ة ا
واإلدراك�ة ل�عض الطالب والخر�جین توفیر �افة المقررات والبرامج الدراس�ة في شكل إلكتروني مدعم 

تخصصات  �جم�ع وسائل التوض�ح من صور وفیدیوهات، توفیر روا�ط الطالب �مكت�ات رقم�ة تخدم
المؤسسة لیتمكنوا من اإلستزادة من المعلومات ومصادر أكبر للمعلومات، وتوفیر روا�ط تصل الطالب 

 .�مواقع علم�ة هامة تخدم تخصصاتهم المختلفة وتدعمهم �أحدث المعارف في المجاالت المختلفة
 

والتي ر�زت على أهم�ة دمج األسالیب اإلتصال�ة العدیدة والمتنوعة في (Betts,2009)  دراسة -١١
عد في الوال�ات خاصة في ظل النمو والتزاید في التعل�م عن �ُ  Drexelعمل�ة التعل�م عن �عد في جامعة 

جهم ؛ �إعت�اره عامل أساسي لز�ادة إتصال الطالب ومشار�تهم ودمة االمر�ك�ة في التعل�م الجامعيالمتحد
المشار�ة ، وأبرزت النتائج أن األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة تتمثل في "عمل�ة التعل�م اإللكتروني في

، حیث یتم مشار�ة الب�انات والتعل�قات بین الطالب وأعضاء هیئة التدر�س وخاصة أن االتفاعل "الفعالة
ضي أص�ح من الممكن وفي ظل العالم اإلفترا عبر التعل�م عن �عد یتم من خالل اإلتصال المكتوب،

في الحرم في ظل وجود تفاوت بین المحاضرات  ،ت اإلتصال�ة في العروض التقد�م�ةز�ادة اإلمكانا
  face to face communicationsومن هنا �ان البد من تعز�ز اإلتصال  الجامعي وعبر اإلنترنت،

ا لوجه مع الطل�ة �مكن أن ، وأوضحت الدراسة أن اإلتصال وجهالطالب وأعضاء الهیئة التدر�س�ة بین
یتم من خالل التقن�ات الحدیثه �حیث �جعل الطالب أقرب لألستاذ وخاصة أن االتصال الفظي وغیر 

، ة في المحاضرات من حیث لغة الجسد، ط�قة الصوتاللفظي من حیث لغة الجسد من العوامل المؤثر 
؛ مكّنت الجماهیر من العصر الحدیث تقن�ات المو�ایل فيأن  كما ،االتصال عبر المو�ایل بین الطالب

، ومع هذه المزا�ا والخدمات المبتكرة سیتزاید التعل�م �ةالدخول عبر المو�ایل إلى الفصول اإلفتراض
ص�ح التعل�م عبر اإلنترنت "متنقًال" ومحموًال �شكل متزاید من خالل تمكین الطالب اإللكتروني، �حیث أ

المحاضرات النص�ة المسجلة ضافة إلى تنز�ل مقاطع الفیدیو و من التحدث مع أعضاء هیئة التدر�س �اإل
والرد على رسائل البر�د اإللكتروني والمشار�ة في فصول "م�اشرة" متزامنة  فقط �استخدام الهاتف ، مس�ًقا

، عل�م عن ُ�عد یتمیز �ممیزات عدیدة% من الطل�ة أكدوا على أن الت٩٣، وأوضحت النتائج ان المحمول
، وأكدوا اأنه من الضروري التكامل نس�ة اكثر مع التكل�فات الجماع�ةل�ة على أنهم تفاعلوا بكما أكد الط

اإلعالنات  /المناقشات األسبوع�ة المكتو�ة  / بین التعل�قات المكتو�ة على التكل�فات وعلى درجاتهم
 البر�د اإللكتروني المحاضرات المقدمة. / postsالمكتو�ة 



 ا
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فعال�ة برامج التعلم اإللكتروني من خالل  فتناولت )  .Ebojoh,O.2007)&Xu,H دراسة -١٢
االتصاالت، دراسة حالة على مؤسسات التعل�م العالي في الوال�ات المتحدة، وأبرزت النتائج أن التكل�فات 
، التي �كلف بها الطل�ة  �أداة تعل�م�ة؛ حققت اتصاالت مؤثرة وفعالة من خالل تسل�مها ومناقشتها

و�شفت النتائج أ�ضًا عن �ون االتصاالت هي أكبر مصدر من مصادر فعال�ة التعل�م عن ُ�عد؛ بل هي 
الر�یزة األولى، �ما أن إستخدام المناقشات والرسوم التوض�ح�ة والتكنولوج�ا التفاعل�ة التي تدعم وتعزز 

تحسین  أدوات من شأنها اإلتصاالت بین المستخدمین واألساتذة؛ �ما وأوضحت دراسة الحالة أن هناك
وتعز�ز التكنولوج�ا المستخدمة في االتصاالت من خالل الفیدیو �ونفرنس، منتد�ات النقاش وغیرها من 

 األسالیب االتصال�ة التي تخلق فعال�ة وتشار��ة أكبر بین طرفي العمل�ة التعل�م�ة.
 

 التعلیق على الدراسات السا�قة: 
لوحظ أهتمام الدراسات األجنب�ة والعر��ة �التعل�م عن ُ�عد والتعل�م اإللكتروني �مفهومها الشامل �شكل  -١

 كبیر، �خ�ار مستقبلي نحو االستدامة. 
إهتمت �ل من الدراسات األجنب�ة والعر��ة �التنوع في الدراسات بین الدراسات المیدان�ة على الجمهور  -٢

 راسات الخاصة بدراسة الحالة المتعمقة.أو القائم �االتصال، أو الد
 تعددت وتنوعت األسالیب والوسائل االتصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني �شكل �بیر. -٣
تناولت الدراسات السا�قة أهداًفا متنوعة ف�ما یتعلق �التعل�م اإللكتروني مثل: تسل�ط الضوء على عدد  -٤

اإلكتروني، إ�جاب�ات التعل�م اإللكتروني ومعوقاته، مدى فاعلیته  من التجارب العر��ة الخاصة �التعل�م
و�فاءته ومقارنته �التعل�م التقلیدي وأبرزت �عض الدراسات عدم قناعة �عض الطل�ة وأعضاء هیئة 

 التدر�س بهذا النمط التعل�مي في ظل وجود التعل�م التقلیدي.
لیها ال�احثة لإلستعانة �التعل�م اإللكتروني أو لم تتطرق أيٌّ من الدراسات السا�قة التي توصلت إ -٥

التعل�م عن ُ�عد جرَّاء أزمة ما، �ما هو الحال في الوضع الحالي وهو ما أجبر المؤسسات التعل�م�ة حول 
 العالم أن �كون التعل�م عن ُ�عد والتعل�م اإللكتروني ضرورة حتم�ة ول�ست مجرد خ�ار إسترات�جي.

من الدراسات السا�قة، بلورة موضوع الدراسة وتحدید أهدافها بدقة، من أبرز جوانب االستفادة  -٦
وتحدید أهم المحاور والمداخل النظر�ة المناس�ة التي �مكن دراستها، وتحدید اإلجراءات واألدوات المنهج�ة 

 المالئمة لموضوع الدراسة، إضافة إلى تفسیر نتائج الدراسة من  خالل ر�طها بنتائج الدراسات السا�قة.
 اإلطار النظري: 

ُتعد أزمة تفشي فیروس �ورونا هي العامل األساسي في اللجوء إلى التعل�م اإللكتروني �أسالی�ه      
�اتت مطل�ًا ول�ست خ�ارًا، جرَّاء ما تعرض له التعل�م العالي من عنصر المفاجأة والتي وتقن�اته التي 

ستمرار�ة إإسترات�جي �ضمن ل�س مجرد خ�ار  فرضت أن �كون التعل�م اإللكتروني للجامعات حول العالم 
اناتها بل إن التعل�م لكافة الطل�ة عبر تقن�ات حدیثة وحلول تعل�م�ة منحتها عدة دول لطالبها وفق إمك

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 

 "التعلیم اإللكتروني خالل جائحة كورونافي المستخدمة تصالیة اإل األسالیبتقییم : "د. میرھان محسن طنطاوي ٤٤٦

 

، ( حالوة، األمیر و�حيعد�عض الدول لجأت إلدخال الذ�اء اإلصطناعي في العمل�ة التعل�م�ة عن �ُ  

 .)م٢٠٢٠
والشك أن توظ�ف المستحدثات التكنولج�ة واالتصال �ه في العمل�ة التعل�م�ة من شأنه إحداث نقلة       

نوع�ة في العمل�ة التعل�م�ة، حیث أص�ح ضرورة تفرضها تغیرات ومتطل�ات العصر إلحداث نقلة نوع�ة 
لمهارات التي تتطلبها في األهداف التي تسعى لتحق�قها، والتر�یز على إكساب المتعلمین مجموعة من ا

الح�اة في عصر المعلومات؛ ومنها مهارة التعلم الذاتي ومهارة المعلومات�ة ومهارة ال�حث عن المعلومة 
 .ومهارة إدارة الذات، بدًال من التر�یز على إكسابهم المعلومات

مكاناتها ومن هذا المنطلق؛ سعت الجامعات الخاصة والتي تحظى ببن�ة تحت�ة متمیزة لتطو�ر إ     
�شكل یؤهلها للتعاطي مع هذا الظرف الطارئ، بل لتجعله أسلو�ًا تدر�س�ًا لمن ال تسمح ظروفهم 
�الحضور للجامعه، ومن هذا المنطلق سعت الجامعات على مستوى العالم لتطو�ر إمكاناتها التقن�ة 

ن الطالب من االستفادة والتعاقد على منصات تعل�م�ة أكثر شمول�ة، ولتوفر إمكانات هائلة وتسه�الت تم كَّ
 الكاملة من العمل�ة التعل�مة �اعت�اره أحد أبرز أهداف التنم�ه المستدامة وهو التعل�م المستدام.

وتحظى ال�ا�ان بتجر�ة ممیزة في التعل�م الجامعي اإللكتروني والتعل�م عن ُ�عد، حیث تقدم معظم       
نماذج لجامعات إفتراض�ة في تخصصات متنوعه، حیث یتم  الجامعات ال�ا�ان�ة برامج التعل�م اإللكتروني 

إستخدام التقن�ات اإللكترون�ة في إ�صال المادة التعل�م�ة �أسالیب مرنة،  فالعمل�ة التعل�م�ة في ال�ا�ان 
تعتمد على  التفاعل�ة، ونظرًا  إلمكان�ات ال�ا�ان في مجال اإلتصاالت وتقن�ات الحاسوب وقوة البن�ة 

م�ة في ال�ا�ان �ل ذلك وفَّر بیئة مناس�ة وقاعدة علم�ة وخلف�ة معلومات�ة قو�ة، وفي العام التحت�ة العل
عد �طر�قة فعاله ومعتمدة في البرنامج اإللكتروني والتعل�م عن �ُ م بدأت ال�ا�ان تدرك أهم�ة التعل�م ٢٠٠٠

 -Eكوم�ة ال�ا�ان�ة �ما تم إضافة تطورات في المشار�ع الح ،الجامعي ومؤسسات التعل�م اإللكتروني

JAPAN   م)٢٠١٩(حاتم ، صید والتي ساعدت في تعز�ز إستخدام التعلم اإللكتروني 
؛ خاصة أن"ثقافة الجودة " أص�حت مطل�ًا التعل�م اإللكتروني �الجودة التعل�م�ةو�تزامن الحدیث عن      

و�التالي فإن التعل�م اإللكتروني البد أن تتوافر ف�ه أ�ضًا معاییر  ،أساس�ًا في �افة المؤسسات التعل�م�ة
و�مكن للتعل�م اإللكتروني المساهمة بدور �بیر في تحقیق جودة العمل�ة  ،الجودة في العمل�ة التعل�م�ة

 التعل�م�ة من خالل: 
 من خاللها.تصم�م مناسب للمواقف التعل�م�ة �جم�ع مكوناتها �ما �حقق جودة التعل�م الناتج  -
 ستخدامها وتقو�مها ومتا�عتها.اتصم�م المواد والبرامج التعل�م�ة و�نتاجها و  -
 عد والتي قد تعوق جودة التعل�م للتغلب علیها.�حث وحل المشكالت المتعلقة �التعل�م عن �ُ  -
ثات عد وتدر�بهم من خالل المستحدلألساتذة والمتخصصین في التدر�س عن �ُ  ةتقد�م برامج تدر�ب� -

 التكنولوج�ة �ما �عود �الفائدة على العمل�ة التعل�م�ة.



 ا
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عد �ما �حاث التي من شأنها تقد�م أسالیب وطرائق تعل�م�ة جدیدة للتدر�س عن �ُ ألإعداد الدراسات وا -
دثات التكنولوج�ة �شكل فعال في العمل�ة حمع توظ�ف المست ،لى تحقق جودة التعل�م عند تطب�قهاإیؤدي 

 م).٢٠١٢مصطفى دمحم ، أحمد ، ر�هام  ( التعل�م�ة 
 

 عد والتعل�م اإللكتروني والتعل�م اإلفتراضي: التعل�م عن �ُ  .مفاه�م ..
فتراضي، فالكثیرون یرون أن جم�ع العد أو التعل�م اثمة خلط بین التعل�م اإللكتروني والتعل�م عن �ُ      

�ستط�ع الحصول على التعل�م من  أي شخص یرغب في التعلم ،هذه المسم�ات تصب في المعنى نفسه
�طرح على ش�كة المعلومات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجامعة أو الكل�ة أو مر�ز التدر�ب  خالل ما

عد، فالتعل�م اإللكتروني نمط  أو وسیلة ولكن الواقع أن التعل�م اإللكتروني جزء من التعل�م عن �ُ المطلوب، 
 من أنماط التعل�م اإللكتروني.

هو إحدى ص�غ التعل�م التي تتصف �فصل طب�عي بین المدرس والطالب، �إستثناء فالتعل�م عن ُ�عد      
�عض اللقاءات التي �عقدها المدرس مع الطالب وجهًا لوجه لمناقشة �عض المشروعات ال�حث�ة، فالتعل�م 

د في ظل التكنولوج�ا عن ُ�عد �ستلزم �عض الفرص لتفاعل الطالب مع المعلم، �ما أن التعل�م عن ُ�ع
 وسام�ة ،(عواج �مكن وصفة �أنه ذلك التعل�م القائم على مبدأ االتصال عبر التطب�قات الرقم�ة الش�ك�ة 

 منفصلین نووالمدرس الطالب یکون عندما التعلیم لتوفیر طریقة�أنه  كما �عرف .)م٢٠١٦ ،سام�ه تبري 
، العبیدي( نيالمکا البعد هوة على للتغلب التکنولوجیا وتستخدم، مکانیة بمسافة البعض بعضهن عن

 .)م٢٠١٩بو �كر مجاور أالمبروك 
نظام تعل�مي �قدم بیئة تعل�م�ة تعلم�ة تفاعل�ة متعددة المصادر، إعتمادًا على  و�عرف أ�ضَا �أنه"      

الحاسب اآللي وش�كات اإلنترنت، فضًال عن إمكان�ة إدارة هذا التعل�م ومحتواه إلكترون�ًا، مما أدى إلى 
اعدته في أي تجاوز مفهوم عمل�ة التعل�م والتعلم جدران الفصول الدراس�ة وأتاح للمعلم دعم المتعلم ومس

 )م٢٠١٩( حاتم، صید  "وقت �شكل متزامن أو غیر متزامن
ومن هنا فإن التعل�م عن ُ�عد یتضمن �افة مستحدثات التعلم اإللكتروني التي �مكن من خاللها        

توظ�ف تكنولوج�ا المعلومات واإلتصاالت والوسائط المتعددة وتوظ�فها لخدمة العمل�ة التعل�م�ة �شكل 
ومبتكر؛ ومن ثم تمكنت الجامعات والمؤسسات التعل�م�ة من إطالق برامجها التعل�م�ة والتدر�ب�ة جذاب 

 إلكترون�ًا عبر اإلنترنت.
یتمر�ز حول الطالب و�تسم �التفاعل، یتم من خالله  على أنه نظام  �عرف التعل�م اإللكترونيكما       

تقد�م المقررات الدراس�ة عبر ش�كة اإلنترنت من خالل منصات تعل�م�ة  لدیها اإلمكانات لتقد�م 
تفاعلي  وت�ادلي بین الطالب واألساتذة �شكل إفتراضي �نوع من المحاكاة  المضامین الدراس�ة �شكل

طر�قة  وهو بذلك  الطالب �شكل أقرب ما �كون للواقع،ول إلى للوصللفصول الدراس�ة وذلك بهدف 
التكنولوج�ة الحدیثة ا على مجموعة من الوسائل اإللكترون�ة والتقن�ات الرقم�ة ونظام یرتكزان أساسً 
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والوسائط المتعددة التي تت�ح توظ�ف واإلستفادة من �افة التقن�ات الحدیثة للوصول للطالب �شكل جذاب  
 یتوافق وظروف وقدرات المتعلمین. �ما�التعل�م ه طر�قة ونظام تعل�مي مرن وفعال �سمح �ما أنوممتع، 
تقد�مه عبر مؤسسة  یتممن أشكال التعل�م اإللكتروني،  شكأل ُ�عد التعل�م االفتراضيفي حین أن       

توفر  حیث ،"راض�ةاالفت ةلجامعا تسمى"أكاد�م�ة جامع�ة مماثلة في بنیتها التنظ�م�ة للجامعات التقلید�ة، 
خاللها للطالب متا�عة  و�مكن مننترنت، إلعلى ش�كة اًا للطالب إمكان�ة التعلم في أماكن إقامتهم اعتماد

جهاز الكمبیوتر الخاص �ه في نفس الوقت الذي یلقیها فیها األستاذ �ما هو الحال في  محاضراته عبر
التعل�م و  �ما یتم التفاعل �شكل آني،، ملفات الصوت والصورةعرض عبر  قاعة المحاضرة، وذلك

، ففي األخیر التعل�م �أجهزة �مبیوترفي قاعات خاصة مجهزة  إمتحاناتهفتراضي یت�ح للمتعلم تقد�م إلا
 اإللكتروني یندرج ضمنه �ال األسلو�ین، فالفرق المجود بین هذه المفاه�م فرق �س�ط بین الجمهور

مكن القول أن التعل�م اإللكتروني أشمل وأعم من التعل�م المستهدف من العمل�ة التعل�م�ة، ولذلك �
عد الذي �ستهدف المتعلمین االفتراضي الذي �ستهدف �الدرجة األولى الطالب والجامعات، والتعل�م عن �ُ 

 .)م٢٠١٩بولقواس ، زرقة ( والمتدر�ین
 ى:خصائص التعل�م اإللكترون 
یت�حها التعل�م عن �عد �حیث �كون للمعلم والمتعلم  حر�ة االخت�ار خاصة أمام البدائل المتنوعة التي -

 على حد السواء الحر�ة إلتمام العمل�ة التعل�م�ة وتحقیق هدفها النهائي.
 تحو�ل العمل�ة التعل�م�ة من التعل�م إلى التعلم.   -
 التعل�م قائم على المشار�ة والتفاعل بین الطل�ة و�ین أعضاء هیئة التدر�س. -
ات والمناقشة والتعلیق �ما �ساعد على تنش�ط مهارات الطالب عن طر�ق التعلم ت�ادل المعلوم -

 �األنشطة.
 دعم التعل�م التعاوني بین الطالب.  -
تنوع األسالیب التعل�م�ة، فالتكنولوج�ا الحدیثة في تصم�م الش�كات والمواقع والجامعات االفتراض�ة تت�ح  -

 م).٢٠١٦( عواج ، سام�ة و سام�ة ، تبري للمعلم أن �ستخدم العدید من أسالیب العرض
لكترون�ة والتكنولوج�ا إل، �ستند على استخدام الوسائط الكتروني نهج للتدر�س والتعلماإل التعل�م  -

 .الرقم�ة، مما �سهل عمل�ة التعلم والتعل�م
�سمح للطالب من جم�ع أنحاء العالم المشار�ة في  �ونه�مكن الق�ام �ه في أي مكان وزمان،  :المرونة-

اإللكتروني ال �سهل التعلم فقط و�نما �سمح �الجمع  التعلم، وهو ما �عزز مبدأ ذات�ة التعل�م، �ما أن التعل�م
 ا له.بین التعل�م والعمل �الشكل الذي یراه المتعلم مناس�ً 
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:إذ تتمكن المؤسسات من ب على حد سواءتعل�م فعال من حیث التكلفة �النس�ة للمؤسسات والطال -
توفیر المال والمساحات وحتى �عض المواد التعل�م�ة اإلضاف�ة للطالب، �ما أنه �ختصر المسافات 

 للطل�ة الذین یرغبون في بناء مهاراتهم أو اكتساب معارف جدیدة.
 أكثر على التعلم. ، وهذا من شأنه تحفیزهم�مكن المتعلمین من التواصل مع �عضهم ومشار�ة تقدمهم -
 م).٢٠١٩ بولقواس، زرقة( إضافة إلى التحفیز واإلبداع بین الطل�ة  وفعاالً  اتعل�م مبتكر �جعل التعلم ممتعً  -

 أهداف التعل�م اإللكتروني: 
 :إللكتروني والتي تتمثل ف�ما یليتتعدد وتتنوع أهداف التعل�م ا

الطالب واألساتذة  من خالل الفصول االفتراض�ة عبر التفاعل الكامل �شكل حيَّ وم�اشر بین تحقیق -
 توظ�ف إمكانات التعل�م اإللكتروني.

خدمة التعل�م الذاتي التي تت�ح للطالب فرصة اخت�ار المادة العلم�ة وطر�قة التعل�م وتت�ح إمكان�ـة  توفیر -
 تحدید المحتوى �ما یتاح للمتعلم فرصة تقد�م نفسه.

 .لمعلومة مع ضمان �قائها مدة أطولالتعلم والمساعدة على االتقان الذاتي لفي انتقال أثر المساهمة  -
 إتاحة الفرصه للطالب لل�حث عن المعلومة عبر التواصل والمشار�ة مع الزمالء. -
العمـــل علــــى تنــــوع األدوات؛ حیـــث �فتــــرض النظــــام التعل�مـــي الجدیــــد اخــــتالف المتعلمـــین فــــي المیــــول   -

 الرغ�ات.واإلتجاهات واإلستعدادات و 
 مساعدة أعضاء هیئة التدر�س في إعداد المواد التعل�م�ة للطالب وتعو�ض نقص الخبرة لدى ال�عض. -
معالجة تخف�ض أثر النقص في الكوادر األكاد�م�ة والتدر�ب�ة في �عض القطاعات التعل�م�ة عن طر�ـق  -

 م)٢٠١٧إبراه�م ، منى طه ( الفصول اإلفتراض�ة 
 للجم�ع ومدى الح�اة.تكر�س مبدأ التعل�م  -
 رفع المستوى الثقافي والعلمي لدى أفراد المجتمع. -
 تكو�ن �فاءات علم�ة مؤهلة لتطو�ر القطاع الرقمي في التعل�م. -
 مواك�ة التحوالت المستقبل�ة نحو التعل�م المستدام. -
عــواج ، (المتعلمــینتــوفیر مصــادر تعل�م�ــة متعــددة ومتنوعــة ممــا �ســاعد علــى تقلیــل الفــروق الفرد�ــة بــین  -

 م).٢٠١٦، تبري سام�ة وسام�ة
 :مزا�ا التعل�م اإللكتروني

 :ومن بین مزا�ا هذا النوع من التعل�م ما �أتي
ستعمال العدید من وسائل التعل�م واإل�ضاح السمع�ة وال�صر�ة والتي قد ال تتوفر لدى العدید من إ - 

 المتعلمین.  
 .واالبتعاد عن الحر�ة والملل في التعل�م التقلیديا ومتعة جعل التعل�م أكثر تشو�قً  - 
 .تعل�م عدد �بیر من الطالب دون قیود الزمان والمكان -
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 .اختصار الوقت وتقلیل الجهد المبذول في التعل�م - 
لكترون�ة أو قواعد إلا نترنت أو الذاكرةإلإمكان�ة استعراض �م �بیر من المعلومات من خالل مواقع ا - 

 الب�انات.
 .شج�ع التعلم الذاتيت -
 .إمكان�ة ت�ادل الحوار والنقاش -
 ء.التقی�م السر�ع والفوري والتعرف على نتائج االخت�ارات وتصح�ح األخطا -
 .مراعاة الفوارق الفرد�ة لكل متعلم نت�جة لتحقیق الذات�ة في استعمال الجهاز -
نترنـــت أو قواعـــد الب�انـــات والمكت�ـــات إلتعـــدد مصـــادر المعرفـــة مـــن خـــالل االتصـــال �ـــالمواقع المختلفـــة ل - 

 اإللكترون�ة.
إمكان�ــــة ت�ــــادل الخبــــرات والمعــــارف بــــین الجامعــــات والمراكــــز ال�حث�ــــة والمؤسســــات التعل�م�ــــة �ســــرعة  -

 .وسیرسهولة وسرعة تحدیث المحتوى المعلوماتي
 م).٢٠١٨وآخرون (بن عامر، وسیلة . التكنولوج�ةتحسین وتطو�ر مهارات اإلطالع واستعمال المهارات   -
 

 األسالیب االتصال�ة في التعل�م اإللكتروني:  

 :  دمة في التعل�م اإللكتروني ومنهاتتعدد وتتنوع األسالیب اإلتصال�ة المستخ
ومن أبرز صفاتها ت�ادل األدوار بین المرسل والمستقبل �معني أن �كون هناك أدوار مشتر�ة  التفاعل�ة:

لتفاعل بینهما في العمل�ة اإلتصال�ة مما �خلق مصطلحات مثل الممارسة الثنائ�ة والت�ادل والتحكم، فا
منة مع المعلم من �سمح  لمجموعة �بیرة من المتعلمین أن �شتر�وا في المناقشات غیر المتزا اإللكتروني

  خالل اإلنترنت.
والتي �مكن إستخدامها في تحلیل المفاه�م والمهارات اإللكترون�ة وتنمیتها  الوسائط المتعددة والفائقة

 وعرض المحتوى التعل�مي من خاللها.
و�تم من خاللها إتاحة الفرصة للطالب للتجر�ب �أنفسهم في أداء مهارات  التجر�ب العلمي اإللكتروني

 ل�م وتعلم إلكتروني مثمر مع معرفة رجع الصدى.تع
وهو أسلوب خاص بت�ادل المعلومات اإللكترون�ة بین الطالب من خالل الوسائط التعل�م التعاوني: 
والشك أن أسلوب التعاون  ینقل الطالب من العزلة ، م)٢٠١٢مصطفي دمحم أحمد، ر�هام ( والمواقع اإللكترون�ة 

إلى العمل الجماعي الذي ینسب ف�ه النجاح لكل أفراد المجموعة، و�حتوى الف�س بوك على مجموعة من 
االدوات التي �مكن إستخدامها في التعل�م التعاوني فالف�س بوك �شجع على التعاون حیث �مكن الطالب 

كنهم من عقد لقاءات خارج الفصول الدراس�ة، ومن هنا فإن الش�كات من التحدث والعمل معًا �ما تم
اإلجتماع�ة والو�ب �مكن إستخدامها �كفاءة في النواحي التعل�م�ة من اجل تعل�م تعاوني حیث یؤدي الى 
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 االبداع واالبتكار وز�ادة الدافع�ة بین الدارسین من خالل تصم�م أنشطة تحفز وتنشط عمل�ة التعل�م
 م).٢٠١٨سهام ، (قنقیني

 تقن�ات التعل�م اإللكتروني: 

تتنوع تقن�ات التعل�م اإللكتروني والتي تستخدم �أدوات أساس�ة في التعل�م عن ُ�عد وتشمل تقن�ات 
  التعل�م اإللكتروني:

مثل المؤتمرات السمع�ة والرادیو  تفاعلياألول  وتقسم إلى قسمین :التكنولوج�ا المعتمدة على الصوت -
 قصیر الموجات، أما الثان�ة فهي أدوات صوت�ة ساكنة مثل األشرطة السمع�ة والفیدیو.

یتنوع استخدام الفیدیو في التعل�م و�عد من أهم الوسائل  :المرئ�ات (الفیدیو)التكنولوج�ا المعتمدة على   -
الثابتة مثل الشرائح، واألشكال المتحر�ة �األفالم للتفاعل الم�اشر وغیر الم�اشر، و�تضمن األشكال 

شكال المنتجة في الوقت الحق�قي التي تجمع مع المؤتمرات السمع�ة ألوشرائط الفیدیو، �اإلضافة إلى ا
  �مصاح�ة الصوت.عن طر�ق الفیدیو المستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهین 

تعل�م�ة تفاعل�ة توظف تقن�ة الو�ب وتجمع بین ممیزات  وهي وسائط: لكترون�ةإل المنصات التعل�م�ة ا -
، وتمكن المتعلمین من نشر الدروس الف�س بوكأنظمة إدارة المحتوى و�ین ش�كات التواصل االجتماعي 
 ،واالتصال �المعلمین من خالل تقن�ات متعددة ،واألهداف ووضع الواج�ات وتطبیق األنشطة التعل�م�ة

لكترون�ة وتوز�ع األدوار وتقس�م الطالب إلى مجموعات إلن إجراء االخت�ارات اكما أنها تمكن المعلمین م
وتساعد على ت�ادل األفكار واآلراء بین الطالب والمعلمین ومشار�ة المحتوى العلمي، وتت�ح ألول�اء ، عمل

ة ذات بنائهم مما �ساعد على تحقیق مخرجات تعل�م�أاألمور التواصل مع المعلمین واالطالع على نتائج 
 م)٢٠١٢(مصطفى دمحم أحمد ، ر�هام ،  جودة عال�ة

 .العناصر األساس�ة في عمل�ة التعل�م اإللكتروني من أهم :ش�كة اإلنترنت -
 اإلجراءات المنهج�ة: 



هذا المنطلق برزت أهم�ة التعل�م اإللكتروني جرَّاء جائحة �ورونا التي عصفت �العالم أجمع، ومن      
سارعت الجامعات لوضع آل�ات للعمل وفق الظروف التي فرضتها هذه األزمة ، وتمثل جامعة فاروس 
�اإلسكندر�ة صرًحا تعل�مً�ا ممیًزا، إستطاع أن �حقق العدید من اإلنجازات األكاد�م�ة واإلجتماع�ة وفق 

 رؤ�ة مسؤلة ومستدامة.
والتى تسعى لتوص�ف معلومات تم جمعها من دراسة  وتعد هذه الدراسة من ال�حوث الوصف�ة      

 الحالة حول األسالیب االتصال�ة التي إستخدمتها الجامعات خالل أزمة تفشي فیروس �ورونا.
مة لإلجا�ة ، نظرًا لكونه المنهج األنسب واألكثر مالءعلى منهج دراسة الحالة عتمدت ال�احثةاو      

وذلك من خالل التر�یز على دراسة فرد أو مجموعة أو اذا) ك�ف، وماذا، ولمعن تساؤالت الدراسة (
مجتمع أو وحدة، �قوم فیها ال�احث برصد متعمق لكافة الب�انات والمعلومات المتعلقة �مجموعة من 
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هذه الدراسة المدخل الك�في للتحلیل وذلك  ىوتتبن ) (Heale, R and Twycross, A , 2018.(المتغیرات  
 لتقد�م تصور متعمق حول موضوع الدراسة. 

من أكثر المؤسسات التعل�م�ة  لدراسة حالة لواحدةوفي هذا اإلطار إستهدفت الدراسة التحلیل المتعمق  
 .وهي جامعة فاروس �اإلسكندر�ةالجامع�ة تمیزًا في اإلسكندر�ة، 



�أداة لجمع الب�انات مع عدد من أعضاء الهیئة التدر�س�ة  المقا�الت المتعمقةإعتمدت الدراسة على     
والهیئة المعاونة �كل�ة اإلعالم وفنون االتصال، وذلك للتعرف على األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة في 

من طالب   ٢٠مع قرا�ة  تجر�ة التعل�م اإللكتروني جراء جائحة �ورونا، �ما تم إجراء مقا�الت متعمقة
كل�ة اإلعالم وفنون االتصال �جامعة فاروس للتعرف على مدى فاعل�ة هذه األسالیب لدى الطالب، وتم 
إعداد دلیل المقابلة لكل من أعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة �ضم مجموعة من األسئلة، إضافة إلى 

 ة الموجهة للطل�ة.دلیل أخر للمقابلة المتعمقة �ضم مجموعة من األسئل
والشك أن المقا�الت المتعمقة تمكن ال�احث من إستنتاج إجا�ات الم�حوثین و�جراء تنق�ح لألسئلة وترتیبها 

 ).(Creswell, J. W. 2014�شكل منطقي وفقًا لموضوع ال�حث 

 وقد تم اخت�ار جامعة فاروس �اإلسكندر�ة لألس�اب التال�ة: 
ف�ما یتعلق �التعل�م اإللكتروني على دراسات الحالة �شكل �بیر في ر�زت معظم الدراسات السا�قة  -

الجامعات األجنب�ة، في حین ر�زت الدراسات العر��ة (التي توصلت إلیها ال�احثة) ف�ما یتعلق �التعل�م 
اإللكتروني على مجرد إلقاء الضوء على تجارب دول �شكل عام، وقلة عدد الدراسات التي سلطت الضوء 

 ت عر��ة وتجر�تها مع التعل�م اإللكتروني.على جامعا
بتصن�ف ممیز ضمن ، �ما أنها حظیت الجامعة الخاصة األولى في اإلسكندر�ةتعد جامعة فاروس  -

). وذلك لتحلیل الممارسات واألسالیب االتصال�ة المط�قة ٤٠٠-٣٠١م  (٢٠٢٠ تصن�ف تا�مز العالمي
حة �ورونا، وذلك للوصول إلستنتاجات واقتراحات من مع طالب �ل�ة اإلعالم وفنون اإلتصال خالل جائ

 شأنها دعم الممارسات المستدامة التي تصب في ُ�عد التعل�م المستدام.


 استهدفت الدراسة اإلجا�ة على العدید من التساؤالت ال�حث�ة من أبرزها: 
 ما هي أبرز ممیزات ومعوقات التعل�م اإللكتروني؟ -١
 التواصل مع الطل�ة؟لتفعیل  تم إستخدامها اإلتصال�ة التي األسالیب واألدواتماهي أبرز  -٢
 ؟في تحقیق اإلتصال الفعال مع الطل�ة ما تقی�م تجر�ة التعل�م اإللكتروني  -٣
 ما مدى اإلستفادة من التعل�م اإللكتروني �وسیلة مستقبل�ة مع التعل�م التقلیدي؟  -٤
 ترون�ة تعل�م�ًا وفق متغیرات الدراسة حسب الجنس؟هل توجد فروق في استخدام المنصات اإللك -٥
 فاعل�ة األسالیب االتصال�ة مع الطالب وتقی�م تجر�ة التعل�م اإللكتروني. -٦
 أبرز المقترحات لتطو�ر فاعل�ة التعل�م اإللكتروني. -٧
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 دراسة الحالة: 

 تجر�ة التعل�م اإللكتروني في جامعة فاروس: 
 ٢٥٢ مصر�ة خاصة �اإلسكندر�ة تم إنشاؤها �القرار الجمهورى رقم أول جامعة عد جامعة فاروس تُ       
معتمدة ومعادلة شهاداتها من المجلس األعلى  م٢٠٠٩لسنة  ٣٠٢والقرار الجمهورى رقم  م٢٠٠٦لسنة 

عضو اتحاد الجامعات  ، عضو اتحاد الجامعات العر��ة، للجامعات المصر�ة ووزارة التعل�م العالى
 .عضو اتحاد الجامعات األفر�ق�ة، و و�الة الجامعات الفرنكوفون�ة عضو األورومتوسط�ة

ا ألحدث المعاییر العالم�ة وتم تجهیزها �أعلى مستوى من المعامل التعل�م�ة تم إنشاء الجامعة ت�عً       
 .المتقدمة
؛ مةقامت جامعه فاروس بتوق�ع مجموعة من أتفاق�ات تعاون مع جامعات أورو��ة وأمر�ك�ة متقد       

 تطبیق نظم الجوده العالم�ة.�ر المستمر فى العلوم المختلفة و لألستفادة من أسالیب التعل�م الحدیثة والتطو 
ستفادة من تجارب الجامعات الو�تم ت�ادل الطل�ة وهیئات التدر�س بین فاروس والجامعات المختلفة ل 

 ا لمز�د من التطو�ر.األخرى تحق�قً 
�إنشاء جامعة فاروس �اإلسكندر�ة  ٢٥٢صدر القرار الجمهوري رقم  م٢٠٠٦یولیو  ١٥في        

�الموافقة على إنشاء  ٢٠٣صدر القرار الجمهورى رقم  م٢٠٠٩أغسطس  ٣١متضمنة س�ع �ل�ات. وفى 
أر�ع �ل�ات إضاف�ة، �ما حصلت جامعة فاروس على تصر�ح بدء الدراسة من مجلس الجامعات الخاصة 

 واألهل�ة إلحدى عشرة �ل�ة.
 ىتطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة وعل.... رؤ�ة الجامعة      

لتلبي إحت�اجات المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبها  ي،المستوى الدول
 .التعل�م�ة والمهن�ة وال�حث�ة والق�اد�ة

تهدف جامعة فاروس إلى توفیر فرص تعل�م�ة ذات مستوى متمیز تساعد .... رسالة الجامعة      
الطالب على تنم�ه وتطو�رمهاراتهم ومعارفهم وتمكن خر�جیها من خدمة مجتمعاتهم وتطو�ر إنتاج�ة 

 ).www.pua.edu.eg(مؤسساتهم من خالل تحقیق التكامل بین القدرات التعل�م�ة وال�حث�ة 
كتروني في جامعة فاروس ال تزال في بدایتها، إال أنه رغم ذلك آثرت الجامعة عد تجر�ة التعل�م اإللتُ     

أن تضع أل�ات و�سترات�ج�ات تطبق �شكل فاعل في أزمة جائحة �ورونا، إضافة إلى �ونها وسیلة 
تكنولوج�ة مطلو�ة للعمل بها في المستقبل �ما یتواكب مع العصر وفي هذا اإلطار؛ إتخذت الكل�ة 

 المحتوى العلمي للطالب �أعلى �فاءة ممكنة وذلك من خالل ما یلي:خطوات لضمان العدید من ال
    .ر�عسآثرت �ل�ة اإلعالم وفنون اإلتصال منذ بدا�ة األزمة مواك�ة أزمة تفشي فیروس �ورونا و�شكل  -
 المنصة.تم منح دورات مكثفة ألعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة لشرح أل�ة العمل وفق هذه  -
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حیث التفاعل مع الطل�ة ورفع المحاضرات �إنتظام  تم وضع أل�ة لمتا�عة أعضاء هیئة التدر�س من - 
دق�قة، ثم  ٤٠إلى  ٣٠و�ت�ح البرنامج إمكان�ة ض�ط المحاضرة من  ZOOMتطبیق و�جراء لقاءات عبر 

لكي �ستكمل معهم  �مكنه إعادة إلقاء المحاضرة من خالل نفس اللینك، أو إعطاء الطالب را�ط أخر
 المحاضرة، �ما �مكن األستاذ مشار�ة العروض التقد�م�ة التي أعدها لكي یتفاعل معه الطالب. 

 ضمان تحقیق مخرجات �ل مقرر ومخرجات البرنامج الدراسي إستجا�ة لمتطل�ات الجودة. -
هدف لترق�ة �وال�عید، و وللوصول إلى غا�ات التعل�م اإللكتروني وتحقیق أهدافه على المدى المتوسط  -

م تم ٢٠٢٠/٢٠٢١ومع إنطالقة العام الدراسي الجدید  ة التنم�ة المستدامة؛ التعل�م العالي وفق استرات�ج�
 Blackboardالتعامل مع منصة إلكترون�ة جدیدة هي منصة 

ضاء هیئة تم اإلتفاق على اإلستفادة من �افة الوسائل اإلتصال�ة في التواصل الدائم والمستمر بین أع -
تدشین توظ�ف وسائل التواصل اإلجتماعي في هذا اإلطار من خالل فتم  ،التدر�س والهیئة المعاونة

هیئة التدر�س والهیئة  بین عمیدة الكل�ة وأعضاء  " Communication Team  Mass"مجموعة 
اإلرشاد األكاد�مي ، إضافة إلى مجموعة أخرى خاصة ب" WHATS APPالمعاونة عبر تطبیق 

 " وذلك للنقاش وطرح أبرز القرارات المتعلقة بوضع الطل�ة مع المرشدین األكاد�مین.للطل�ة
هیئة التدر�س لعقد مجالس  بین عمیدة الكل�ة وأعضاء مجلس �ل�ة إعالم فاروس"تم تدشین مجموعة" -

 .WHATS APPالكل�ة والنقاش في القرارات المختلفة المتعلقة �العمل�ة الدراس�ة  عبر تطبیق 
تم تدشین مجموعات للطل�ة  ؛توظ�ف �افة السبل والوسائل اإلتصال�ة للوصول إلى الطالب في إطار -

، والرسائل WHATTS APP، وعضو الهیئة المعاونة عبر تطبیق وفقًا لكل مقرر مع أستاذ المقرر
إضافة إلى البر�د  ، Messengerلالمكتو�ة والصوت�ة، �ما تم تدشین مجموعات مع الطل�ة عبر ا

 .اإللكتروني واإلتصاالت الهاتف�ة مع الطل�ة
تصال�ة التي سیتم التعامل من خاللها خالل السالیب األتم إعالم الطل�ة �شكل فوري �طب�عة الوسائل وا-

 أزمة �ورونا، حیث تم شرح ��ف�ة دخولهم على المنصة والتفاعل من خاللها مع أساتذة المقررات.
ا لشرح المادة العلم�ة المقدمة وفقًا لكل ومقاطع فیدیو في العدید من المقررات تدع�مً  تم إضافة صور -

 مقرروالمقدمة للطالب لتسهیل فهم المادة العلم�ة.
 Googleیتم الرد على تعل�قات الطل�ة �شكل سر�ع وفوري حول المادة المقدمة عبر منصة  -

Classroom 
حتى �سهل على الطل�ة ط�اعتها  PDFالمحاضرات �ص�غة  تلب�ة لرغ�ات الطالب تم أ�ضًا إضافة -

 .والدراسة منها �عد سماعها او مشاهدتها فیدیو
  :خت�اراتالسترات�ج�ة الكل�ة ف�ما یتعلق �التكل�فات واا

تكل�ف الطالب �عدد من  تم  Google Class Roomمن خالل اإلستفادة أ�ضًا من منصة   -
 التكل�فات خالل فترة زمن�ة محددة وقام الطالب برفع التكل�فات وتسل�مها في تار�خ محدد.
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 ONLINEتم إجراء إخت�ار تجر�بي في �افة مقررات الكل�ة لتدر�ب الطالب على إجراء اإلخت�ارات  -
 جت�ازها.اوقاموا �  SYSTEMعلى الولهم �إعت�ارها تجر�ة جدیدة علیهم والتأكد من إمكان�ة دخ

  وقام الطالب �اجت�ازهم بنجاح �بیر. Quiz’sر�ن قصی �ن تم إجراء إخت�ار  -
في إطار المتا�عة المستمرة للطل�ة؛ تم التواصل الدائم مع الطل�ة �عد �ل إمتحان قصیر و�جراء حصر  -

اإلمتحانات القصیرة لمعرفة ستاذ مقرر لحصر الطل�ة الذین تخلفوا عن حضور أشامل من قبل �ل 
 األس�اب من قبل �ل مرشد أكاد�مي.

مشروعات التخرج لألقسام الثالثة، ومقررات المعامل لألقسام  :ف�ما یتعلق �المقررات العمل�ة مثل -
الثالثة تم إتخاذ قرار یتضمن ق�ام الطل�ة بتنفیذ مشروعاتهم التي تتناول "أزمة �ورونا" ولكن من منازلهم 

مكانات المتوافرة لدیهم، وتم متا�عة مشروعات الطل�ة وتنفیذها وتصو�رها في المنزل وتسل�مها ووفق اإل
مثال على ذلك مشرعات مقررات لقسم اإلذاعة والتلفز�ون وتم نشر محتوى هذه  ،عبر المنصة اإللكترون�ة

ات العامة إضافة إلى عدد من مقررات قسم العالق ،المشروعات عبر صفحة الكل�ة على الف�س بوك
واإلعالن وأ�ضًا تم عرضها أ�ضًا على صفحة الكل�ة في إطار دعم جهود الطل�ة وتشج�عهم على الجهود 

 التي بذلوها رغم تواجدهم في المنازل.
 نتائج المقا�الت المتعمقة مع األساتذة:  

س�غیر طب�عة التعل�م  عن ُ�عد والتعل�م اإللكترونيالتعل�م  أنكشفت نتائج المقابلة المتعمقة عن      
كمفهوم تعل�مي جدید، إلى جانب » اإللكترونيالتعلم «وشكله التقلیدي، وس�ساعد على ترس�خ مفهوم 

 .في الجامعات توظ�ف البرمج�ات التعل�م�ة واستخدامها في المراحل التعل�م�ة المختلفة سواءً 
عدد من المحاور التي �مكن  عالم من خالل إجراء المقا�الت المتعمقة علىإلا ةساتذأكد أ     

 وهي �التالي: االستفادة منها مستق�الً 

 :محور ممیزات وعیوب تجر�ة التعل�م اإللكتروني -١
أكد الم�حوثون من أساتذة �ل�ة اإلعالم وفنون اإلتصال جامعة فاروس، على أن أبرز ممیزات       

 وعیوب تجر�ة التعل�م اإللكتروني جاءت �التالي:
 ممیزات التجر�ة:

توافر البن�ة التحت�ة القو�ة لجامعة فاروس مما أهلها لمواك�ة األزمة �كفاءة، وهو ما یتفق مع دراسة  -
Zaheer, 2013  والتي أكدت على أن قوة البن�ة التحت�ة ألي جامعة من شأنها تعز�ز جودة التعل�م

 اإللكتروني.
في المدارس والجامعات �شكل �بیر، من  ساهم التعل�م اإللكتروني في حل أزمة جرَّاء تعلیق الدراسة  -

 خالل إمكان�ة توفیر الوقت والجهد والوصول �محتوى المحاضرات للطل�ة أینما �انوا.

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 

 "التعلیم اإللكتروني خالل جائحة كورونافي المستخدمة تصالیة اإل األسالیبتقییم : "د. میرھان محسن طنطاوي ٤٥٦

 

مع الطالب �شكل أكبر من خالل المحاضرات االفتراض�ة،  التفاعل والتواصلاإلستفادة من إمكان�ة  -  
  WHATTSوالتواصل من خالل تطبیق ال 

األسالیب واألدوات االتصال�ة المقدمة للطالب �الكل�ة وتنوع أدوات التقی�م أ�ضَا ما بین تنوع وتعدد  -
المنصة اإللكترون�ة �إمكاناتها، لتحقیق أكبر قدر من اإلستفادة للطالب من خالل تزو�د المحاضرات 

صحو�ة �فیدیوهات ولینكات ذات عالقة �محتوى المحاضرات مثل:  العروض التقد�م�ة للمحاضرات الم
�فیدیوهات ووسائط متعددة، اللقاءات الم�اشرة عبر تطبیق زووم، التكل�فات، اإلخت�ارات، وسائل 

وهو ما یتفق مع دراسة رمضان، الخامسه  التواصل اإلجتماعي مثل الواتس آب والماسنجر،
دشة)، (المنتد�ات، الدر المستنخدمة مع الطالب مثل:  أدوات اإلتصاالتالتي أشارت لتنوع  م)٢٠١٩(

صفحات الو�ب، مثل ستقصائ�ة)، والقدرة على تقد�م الوثائق الالدراسات ا التقی�م (التدر��ات، وأدوات
التي أكدت   Dahalan et el 2013و، وهو ما یتفق أ�ضاً ودراسة فیدیوالالعروض التقد�م�ة،  ،ملفات

مقدًما �شكل منوع وجذاب لكي على أن بیئة التعل�م حتى تكون فاعلة البد أن �كون المحتوى التعل�مي 
 �شجع على جذب المتعلمین لالندماج في س�اق العمل�ة التعل�م�ة اإللكترون�ة.

 . أرش�ف من المحاضرات تتاح للطالب في الوقت المناسب والرجوع لها وقت الحاجةتوافر  -
ز�ادة عمق العالقة بین الطالب واألساتذة �ون االتصال �ان دائًما بینهم  عبر وسائل عدیدة  - 

) والتي أكدت على أن األساتذة م٢٠١٩المبروك ،أبو �كر العبیدي (ومتنوعة، وهو ما یتفق مع دراسة 
�شجعون طالبهم على ، �ما أنهم ءة مرتفعة في التعل�م اإللكترونيیوظفون تقن�ة التعل�م اإللكتروني �كفا

التواصل عبر اإلنترنت وت�ادل الخبرات ف�ما بینهم، �ما أكدت الدراسة على أن التعل�م اإللكتروني �ساعد 
 و�عزز من المهارات الطالب�ة و�راعي الفروق الفرد�ة لدى الطالب.

 ة �أنفسهم.من حیث دفعهم إلى ال�حث عن المعلوملدى الطالب �شكل �بیر فكرة التعل�م الذاتي  نمو -
 عیوب التجر�ة:

 وجود �عض المشكالت التقن�ة والتي تم حلها �شكل سر�ع. - 
نترنت، وخاصة وقت أداء اإلخت�ارات �ونها فترة زمن�ة معینة، وهو ما یتفق إلإنقطاع أو ضعف ش�كة ا -

 ) التي رصدت صعو�ات توظ�ف التعل�م اإللكتروني ومنها ندرةم٢٠١٩(بن عامر، وسیلة مع دراسة 
 نترنت و�طئها في �عض المناطق.إلانتشار أجهزة الكمبیوتر وصعو�ة تغط�ة ا

في تدر�ب الطل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �شكٍل �اٍف الستخدام  تقن�ات اإلنترنت واالستفاده النقص  -
 منها في المنصات التعل�م�ة والمحاضرات وعمل التكل�فات ورفعها، إضافة إلى اإلمتحانات.  

  التواصل مع الطل�ة:لتفعیل  تم إستخدامها تصال�ة التيال ا سالیب واألدواتمحور األ -٢
أكد أفراد العینة من أعضاء هیئة التدر�س وأعضاء الهیئة المعاونة، على فعال�ة إستخدام األسالیب 

 اإلتصال�ة مثل: 
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وعبر  Google Class Roomف هذا األسلوب الذي تم إستخدامة عبر منصة وهد :أسلوب اإلعالم
لتقد�م معلومات للطل�ة عن مواعید تكل�فاتهم، ومواعید االخت�ارات القصیرة، Watts Appتطبیق ال 

 وتوض�ح ل�عض المعلومات والتفسیرات.
راء والنقاش من خالل المحاضرات آلمن خالل المشار�ة بین االساتذة والطالب في  إبداء ا :التفاعل�ة

 والسماح �المناقشات غیر المتزامنة مع األستاذ من خالل اإلنترنت.االفتراض�ة وطرح الرأي والرأي اآلخر، 
وهو ما  التجاوب االفتراضي مع الطالب مع خالل الرد على جم�ع تعل�قاتهم واستفساراتهموهو ما یت�ح 

ودراسة   Zaheer, 2013دراسة و (Dondorf, et el . 2016 دراسة �ل  من یتفق مع 
Ainebyona(2020) & Ahmed  أكدت جم�عها على أهم�ة تحقیق األسلوب التفاعلي �أسلوب  التي

 إتصالي للتواصل �شكل إ�جابي مع الطل�ة.
من خالل توع�ة الطل�ة  �ك�ف�ة الدخول للمنصة اإللكترون�ة والتسجیل والدخول  أسلوب التوع�ة واإلرشاد:

 و�رشادهم �خطوات العمل و��ف�ة التسجیل. PUAإلى االمتحان عبر البر�د اإللكتروني
وهو األسلوب األساسي في العالقة مع الطالب خالل فترة األزمة، حیث �ان  أسلوب التواصل المستمر:

 هناك تواصل فاعل ومستمر ودائم. 
خت�ارات القصیرة  الوتمثل هذا األسلوب في حث الطل�ة على المشار�ة في ا :أسلوب التشج�ع والتحفیز

هئ�ة تدر�س والهیئة المعاونة �الكل�ة على بث فیدیو بهم، و�ذلك قام أعضاء  المنوطةز التكل�فات نجا�و 
هم ئللطالب حرصوا  خاللها في �لمات �س�طة على طمأنة الطالب على العام الدراسي مع ضرورة �قا

�ادرة ممیزة �م�ادلة  ن األساتذه س�كونون عونًا لهم �شكل دائم، وفي المقابل قام الطل�ة فيأفي المنازل، و 
 زمة.ألأساتذتهم فیدیو توجهوا خالله �الشكر لهم ولجهودهم معهم خالل فترة ا

 

 تصال�ة فشملت: ال أما عن أبرز األدوات ا 
، واللینكات توفیر مواد تفاعل�ة �الفیدیوهات�شكل افتراضي متزامن عبر تقد�م المحتوى التعل�مي  -

 �ح والتفاعل �شأنه.كنموذج للمحتوى الذى تم عرضه للتوض
 للطل�ة من خالل اإلعالن عن مواعید االخت�ارات أو مهام أخرى.  ةعمل إعالنات توجیه� -
 إتاحة التكل�فات �طر�قة إلكترون�ة لتسهیل عمل�ة إنجازها و�رسالها. -
 عمل تقی�مات إلكترون�ة لتكل�فات الطالب. -
 .خالل عدة وسائل ومن أي مكانعمل اخت�ارات إلكترون�ة �سهل الوصول إلیها من  -
�ما �سمح �الحوار والنقاش  زووم من خالل لقاءات عبر تطبیق الحوار الم�اشر والمناقشة مع الطل�ة -

ب لتفعیل التواصل آئل التواصل االجتماعي مثل الواتسوتشج�عهم وتوجیههم �استخدام وسا�شكل م�اشر 
   الفعال. 
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  :الفعال مع الطل�ة االتصالفي تحقیق  محور تقی�م تجر�ة التعل�م اإللكتروني  -٣ 
تجر�ة أكد أعضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة على أن تقی�مهم لتجر�ة التعل�م اإللكتروني �انت     

، رغم وجود �عض الصعو�ات �إعت�ارها المرة األولى التي یتم فیها تطبیق التعل�م اإللكتروني �شكل ممیزة
موسع، نظرَا إلمتالك أعضاء هیئة التدر�س �جامعة فاروس للمهارات التكنولوج�ة؛ التي مكنتهم من 

ة التي أهلتها إلدارة هذا استخدام التعل�م اإللكتروني �شكل فاعل؛  فضًال عن إمتالك الجامعة للبن�ة التحت�
 األمر، فالتجر�ة األولى أثبتت نجاح النظام من خالل إجراء عدة اخت�ارات �انت نتائجها جیدة للغا�ة.  

�ما أكد أعضاء هیئة التدر�س على أن الجانب العملي في �عض المقررات فّجر طاقات �امنة لدى  -
كل م�سط "�استخدام المو�ایل، و�امیرا المو�ایل" حیث قاموا �إنجاز �عض المشروعات العمل�ة �شالطالب 

نتاج الطل�ة وتشجعیهم على اإل تحفیز إلنجاز المشروعات العمل�ة، إال أن هذا األمر �ان له دور �بیر في
، وذلك من خالل إنتاج والتفكیر اإلبداعي و�عطائهم مساحة إلث�ات قدراتهم وتحو�ل المحنة إلى منحة

 ،من إخت�ار الفكرة وتحدید األهداف اً �كل مراحلها �أنفسهم من البیت بدء متكاملةمشروعات تطب�ق�ة 
والوسائل اإلعالم�ة المستخدمة وتطب�قها �شكل عملي متمثل في  ،وفئات الجمهور المستهدف والمیزان�ة

 .جتماعيالفیدیو للحملة و�نشاء صفحات للحملة على ش�كات التواصل ا
 ةساتذاأل ضاء هیئة التدر�س والهیئة المعاونة على ضرورة تدر�بأكدت النتائج مع الم�حوثین من أع -

المنصات التعل�م�ة، واالستفادة من تقن�اتها وخصائصها حتى یتمكنوا من تصم�م محاضرات للدخول على 
 تفاعل�ة �شكل ممیز و�التالي التفاعل �شكل أفضل مع الطالب.

 إتصال�ة أكثر فاعل�ة للطالب. أسالیبستحداث ضرورة ا -
التعل�م تطو�ر منصات تعل�م�ة ورقم�ة لطل�ة الجامعة  لیتم توظ�فها واالستفادة منها أثناء تطبیق  -

وتندرج جم�عها تحت منصات التعلم الذ�ي، والتي توفر أدوات داعمة للمعلمین والطالب،  اإللكتروني، 
 وتهدف إلى إكساب الطل�ة المهارات الرقم�ة، وتعز�ز التعلم النوعي لدیهم.

 محور االستفادة من التعل�م اإللكتروني �وسیلة مستقبل�ة مع التعل�م التقلیدي. -٤
أكدت العینة من أعضاء هیئة التدر�س وأعضاء الهیئة المعاونة، حتم�ة أن �كون التعل�م اإللكتروني      

  HYBRID EDUCATION جن�ًا إلى جنب مع التعل�م التقلیدي وهو ما �طلق عل�ه (التعل�م الهجین)
وهو نمط من التعل�م یزاوج بین التعل�م وجهًا لوجه والتعل�م اإلفتراضي في ش�كة الو�ب، وهو ما سوف 
تنتهجه �الفعل الجامعات المصر�ة ومعظم جامعات العالم لمواجهة أزمة �ورونا، حیث س�قوم الطالب 

ت التدر�س �حضور نس�ة من المحاضرات من الساعات المحددة له في الخطط الدراس�ة في قاعا
�الجامعات، وحضور نس�ة أخرى من المحاضرات عبر تقن�ة التعل�م عن ُ�عد، ذلك حیث أنه ال �مكن �أي 

رغم توافر اإلمكانات التقن�ة للتعل�م نظام التعل�م النظامي التقلیدي حال من األحوال أن یتم االستغناء عن 
 اإللكتروني لدى الجامعات الخاصة.



 ا
 

            www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg             سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٤٥۹

 نتائج المقا�الت المتعمقة مع الطالب:  
مع طالب �ل�ة اإلعالم وفنون االتصال عن �ون تجر�ة التعل�م كشفت نتائج المقابلة المتعمقة      

تجر�ة فرضتها أزمة تفشي فیروس �ورونا، ورغم صعو�تها بدا�ة أنها لم تعد خ�ارًا ولكنها  اإللكتروني
 .ضرورة
من خالل إجراء المقا�الت المتعمقة على عدد من المحاور التي �مكن  طالب جامعة فاروسكد أ      

 وهي �التالي: االستفادة منها مستق�الً 

ممیزات التعل�م 
 اإللكتروني

 جامعة فاروسنتائج المقا�الت المتعمقة لطل�ة 
استطاع الطالب االحتفاظ �المحاضرات عبر أرش�ف حیث ؛ توافر المحتوى المرن للمحاضرات

 المنصات اإللكترون�ة مع إمكان�ة الرجوع إل�ه.
 توفیر الكثیر من الوقت والجهد من خالل الدراسة �المنزل ، إضافة إلى الحفاظ على الصحة 

�إعت�ارها تجر�ة جدیدة وخبرة جدیدة، إضافة إلى دعم تنش�ط  ز�ادة الدافع�ة للتعلم من قبل الطالب
 ) (Traifeh ,Tareaf and Meine 2019وهو ما أكدت عل�ه دراسة  المهارات لدى الطالب،

 الطل�ة  إكتسبوا خبرة جیدة من خالل التعل�م اإللكتروني.والتي أوضحت أن  
وهو ما التفكیر اإلبداعي �أنماط وطرق مختلفة،  ساهم التعل�م اإللكتروني في تحفیز الطالب على

التي أكدت على أن الطل�ة �ان لدیهم حافز   Sheikh& Gupta )م٢٠١٨(اتفق مع دراسة 
زمة تم الخروج �أعمال رغم �ساطتها إال أنها إبداع�ة ألفرغم اكبیر نحو التعل�م اإللكتروني، 

 .ومبتكرة
 تعمیق المشار�ة والتواصل والتفاعل مع الزمالء.

�انت تتم مع األساتذة إمكان�ة طرح األسئلة على األستاذ من خالل منصة زووم عبر اللقاءات التي 
  �شكل م�اشر.

 اعتماد الطالب على أنفسم �شكل �بیر مما ساهم في دعم ذات�ة التعل�م وهو ما یتفق مع دراسة 
(Paliwal 2019)  التي أكد فیها الطالب على اتجاهاتهم اإل�جاب�ة وأدائهم المرتفع، والثقة �النفس

 التي اكتسبوها، واعتمادهم على الذات �شكل �بیر جراء التعل�م اإللكتروني.
المحاضرات �صور توض�ح�ة وفیدیوهات وفقًا لكل  دمجالتنوع في تقد�م المادة العلم�ة من خالل 

 مقرر.
 ل  بین الطالب و�عضهم ال�عض و�ین الطالب واألساتذة، مما ساهم في جعلالتواصل الفعا تعمیق

 ا مع اآلخر�ن.له دور في الحوار، ومشار�ًا إ�جاب�ً  و الطالب إ�جاب�اً 

معوقات التعل�م 
 اإللكتروني

سرعة اإلنترنت، ووجود �عض المشاكل الخاصة �انقطاع الكهر�اء وخاصة خالل ضعف 
     االمتحانات.

 كثر متعة.أل�كون األمر أكبر جتماعي اضرورة ر�ط المنصات اإللكترون�ة بوسائل تواصل 
 

لعدم إتقان  الجانب  الطل�ة بهذا النوع من التعل�م، وتفضیلهم الطر�قة التقلید�ة �عضقلة رغ�ة 
 التقني.

لنقص االهتمام  من طرف ا قلة وعي �عض األساتذة و�ذا قلة اهتمامهم بهذا النوع من التعل�م نظرً 
  .المسؤولین بهذا النوع من التعل�م
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فاعل�ة األسالیب 
االتصال�ة مع 

 الطالب
 

مكنت الطالب أن �كونوا على علم دائم �التكل�فات ومواعید اإلمتحانات القصیرة، واإلمتحانات من 
 أوًال �أول �كافة األمور المطلو�ة منهم. إعالمهمخالل 

جعلت الطالب متفاعًال �شكل مستمر ومتواصل، ولد�ه قدرة على طرح األسئلة والنقاش �شكل م�سر 
 والحصول على إجا�ات من خالل الرد على إستفساراتنا م�اشرة. 

ساهمت األسالیب االتصال�ة في توع�ة الطالب و�رشادهم ف�ما یتعلق �العق�ات التي واجهتنا عند 
 الدخول للمنصة اإللكترةن�ة، وف�ما یتعلق �التكل�فات وغیرها. 

ز�ادة المشار�ة والتعاون، وتعز�ز التواصل تحقیق التواصل والتفاعل �شكل مستمر مع األساتذة و 
أنه أوضحت  التي Aamir,M(2020)دراسة وهو ما أكدت عل�ه  عض،الطالب و�عضهم ال�بین 

البث الحي مما �فید في التعبیر عن تعل�م اإللكتروني هو الممیزة في ال االتصال�ةمن الخصائص 
وهو ما �مّكن الطل�ة من استخدام هذه  مع الزمالء،فكار وعرض وجهات النظر وت�ادلها ألا

و�المشار�ة للمحاضرات، تكو�ن مجموعات مغلقة و�تم من خاللها دعوة الطل�ة  �االشتراكالخاص�ة 
ساتذة للتعاون على المنصة بدون الحاجة لمشار�ة أل�خلق مساحة بین الطل�ة وامما  �میلإلعبر ا

 .الدخول على الصفحة الشخص�ة
 واعید االمتحانات.تشج�ع وتحفیز الطالب �إستمرار إلنجاز التكل�ف�ات وحثهم وتذ�یرهم دومًا �م

تقی�م تجر�ة التعل�م 
 اإللكتروني

، ففي الوقت الذي أكد إنقسم الطالب بین مؤ�د ومعارض حول تقی�م  تجر�ة التعل�م اإللكتروني
ف�ه �عض الطالب على أهم�ة التجر�ة ومواكبتها لظرف أزمة تفشي فیروس �ورونا، وقدرتها على 
تفجیر طاقات إبداع�ة، وتعمیق التفاعل والتواصل بین الزمالء و�عضهم و�ینهم و�ین األساتذة، إال 

میلهم للتعل�م التقلیدي، وعدم  أن الرافضین للفكرة عبروا عن قصور الجانب التقني لدیهم و�التالي
رغبتهم في هذا األسلوب، إضافة إلى عدم توافر ش�كة إنترنت لدیهم مما جعلهم یواجهون مشاكل 

 إزاء هذه التجر�ة. 

الفروق بین الذ�ور 
واإلناث في تفضیل 
 التعل�م اإللكتروني

 

طالب، �ما أنهم أكثر م�ًال وجد أن الطال�ات أكثر أندماجًا و�هتمامًا  �التعل�م اإللكتروني عن ال
 Dahalan et el)للتفاعل واإلستجا�ة لهذا الجانب التقني عن الطالب، وهو ما یتفق مع دراسة 

التي أكدت أ�ضًا على أن اإلناث �انوا أكثر رضَا وتفاعًال مع المحتوى اإللكتروني المقدم ) 2013
أكثر حرًصا و�هتمامًا �الجانب أكثر من الطالب، ور�ما یرجع السبب في ذلك �ون الطال�ات 

 التعل�مي من الذ�ور.

 مقترحات التطو�ر
 

) Facebook, Skype, YouTube, Twitterوسائل التواصل اإلجتماعي ( ضرورة دمج 
إضافة إلى تطب�قات المو�ایل المختلفة التي تم توظ�فها في  االتصال�ةسترات�ج�ات السالیب واألا

 .الهواتف الذ��ة�إستخدام التعل�م، وغیرها من الوسائل الحدیثة التي یتم من خاللها المناقشات 
  ضرورة استحداث أسالیب وأدوات اتصال�ة أكثر تنوًعا وشمول�ة.

واستخدامها خاصة الطالب الذین �عانون من قصور ضرورة تدر�ب الطل�ة على تقن�ات االتصاالت 
  في هذا الجانب.
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 تعززجملة من التوص�ات التي �إمكانها أن  إقتراح�مكن ، من مجمل ما توصلنا إل�ه من نتائج       
مستق�ًال ومن أبرز التعل�م اإللكتروني واألسالیب االتصال�ة لتحقیق جودة التعل�م المطلو�ة إستخدام 

  هذه التوص�ات:
ال، من ستخدام الوسائل التقن�ة �شكل فعَّ اعلى �شكل ُمكثف  هیئة التدر�سأعضاء  بتدر� ة ضرور  -

 ،األسالیب التعل�م�ة من شأنه تعز�زالتطو�ر المهني المستمر �ون التدر�ب و و ، قدراتهم تقن�اً أجل تنم�ة 
 مستق�ًال.  واحتراف�ة ةالتعل�م اإللكتروني �كل مهار اتصاالت تطبیق تهیئتهم لكما أنه �عمل على 

حول ��ف�ة التفاعل إتصال�ًا �كفاءة عبر المنصات إجراء تدر��ات دور�ة ومنظمة للطل�ة ضرورة  -
تقن�ات التعل�م �ضرورة التعامل مع مع إقناعهم  التعل�م�ة؛ �ونهم محور العمل�ة التعل�م�ة في الجامعة،

كما أن التفاعل والتشارك في ظل هذه المنصات یهیئهم لفرص عمل عن ُ�عد  ُ�عد،اإللكتروني عن 
 مستق�ًال.

العمل على تطو�ر وتصم�م المقررات اإللكترون�ة �شكل رقمي، من خالل دمج أدوات التفاعل ببیئة  -
ستخدام  التعلم اإللكتروني، و�تمثل التطور في تقد�م محتوى المحاضرات �شكل ممیز �استخدام؛ وذلك �ا

و�شكل إفتراضي من خالل ما توفره المنصات  مختلفة (فیدیوهات وأنفوجراف)الوسائط المتعددة ال
 اإللكترون�ة.

المحادثة  تفعیل الجانب االفتراضي �شكل فاعل في التواصل بین الطل�ة واألساتذة من خالل إستخدام  - 
المادة الواحدة مهما ت�اعدت المسافات  كوسیلة لعقد االجتماعات �استخدام الصوت والصورة بین أفراد

 Internet Relayأو " "Multi-User Object Orientedبینهم في العالم، وذلك �استخدام نظام "
Chat". 

ودمج وسائل التواصل االجتماعي في منظومة التعل�م اإللكتروني �شكل ، تنو�ع األسالیب االتصال�ة -
االتصال المتنوعة عبر اإلنترنت للتواصل �شكل أكثر فعال�ة مع دمج استرات�ج�ات وضرورة أكثر فاعل�ة، 

  .الطالب عبر اإلنترنت
لكتروني ضمن معاییر الجودة واالعتماد�ة للتعل�م الجامعي واالستفادة إلالتعل�م ا ضرورة إدخال نظام -

 من تقن�ات و��انات ومعلومات الوسائل االتصال�ة اإلعالم�ة.
أنواع التفاعل داخل بیئة التعلم اإللكتروني على تنم�ة التفكیر اإلبداعي دراسة أثر االختالف بین  -

 والتواصل االجتماعي لدى طل�ة الجامعة. 
، س�ما في الجامعات الحكوم�ة �ما كترونياإللتوفیر بن�ة تحت�ة عال�ة تدعم التحول للتعل�م ضرورة  -

خ�ارًا، وضرورة توس�ع أفاق أرحب لتفاعل �سمح بتفعیل التعل�م اإللكتروني وهو ما أص�ح مطل�ًا ول�س 
الطل�ة، خاصة أن التعل�م الحكومي �جعل الطالب معتمًدا على األستاذ، �ما أن دوافع الطل�ة للتعل�م 

 .والتغییر والتحسین ضئیلة مقارنةه �الطالب الجامعي في القطاع الخاص

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 

 "التعلیم اإللكتروني خالل جائحة كورونافي المستخدمة تصالیة اإل األسالیبتقییم : "د. میرھان محسن طنطاوي ٤٦۲

 

عند استخدام التعل�م اإللكتروني ضرورة رصد المعوقات التي تواجه أعضاء هیئة التدر�س والطل�ة  - 
 والسعي لحلها.

ضرورة توفیر سرعة عال�ة لإلنترنت حتى یتمكن أعضاء هیئة التدر�س من رفع المحاضرات واستخدام  -
الوسائط المتعددة �شكل م�سر و�سرعه فائقة، تمكن من الوصول إلى الب�انات اإللكترون�ة، ولكي 

 م وزمالئهم �شكل سر�ع.  �ستط�عوا ت�ادل المعلومات مع أساتذته




من خالل ما تم عرضه �مكن القول أن أزمة تفشي فیروس �ورونا نجحت في خلق حراك جدید في     
توظ�ف اإلمكانات التقن�ة والتكنولوج�ة لخدمة العمل�ة التعل�م�ة �كفاءة عال�ة في نموذج الجامعات 

تم تطبیق الدراسة علیها، تلك األزمة التي ساهمت في  الخاصة ومنها جامعة فاروس �اإلسكندر�ة والتي
التعل�م�ة، وخلقت رؤى مستقبل�ة لشكل جدید من أشكال التعل�م تتواءم  العمل�ةتسر�ع التوجه نحو إستدامة 

، حیث لم �قتصر األمر على المقررات ، لتحسین نوع�ة التعل�ممع التوجهات واالحت�اجات المستقبل�ة
األستاذ الجامعي ودوره في تطو�ر إمكاناته ل�كون أستاذًا قادرًا  الدراس�ة شكًال ومضمونًا بل شملت أ�ضًا 
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Abstract 

        The importance of e-learning has emerged as an urgent necessity 
imposed by the Corona pandemic that has swept the whole world, and indeed 
many universities around the world, have been able to employ the potential of 
E-learning to get out of this crisis, and provide scientific content to students, in 
a distinctive and attractive way, that enhances the effectiveness of students and 
gains skills, and makes them more capable, To innovate and think in new 
methods, that achieve Sustainable Education policies and strategies. 
      In this context, many Egyptian universities followed this global trend and 
were keen to develop their infrastructure, in a distinctive way so that they could 
keep pace with global developments in the field of education. Employing 
modern technologies represented in E-learning to face this crisis and preserve 
the future of students. 
      In this context, this study aimed to spot light on the communication methods 
used by Pharos University in Alexandria in e-learning, and the extent of their 
effectiveness among students, in addition to reviewing a group of previous 
studies in this context, and the study adopted the case study approach and the 
qualitative approach to the analysis, where it was monitored and analyzed. 
Communication methods used in e-learning during the Corona pandemic. 
The study reached many important findings and recommendations, which 
contribute to increase the efficiency of e-learning and its application in an 
interactive manner with students, and strive to overcome the difficulties they 
face. 
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