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ھدف الورقةھدف الورقة

 زواياا�ستدامة من الع2قة بين التعليم ا�لكتروني ويمكن تناول 
  :مختلفة

 ،توضيح دور التعليم ا�لكتروني في موضوع ا�ستدامة ونشر مفاھيمھا الكترونيايمكن ف•
يمكن أن يكون من خ2ل توضيح الطرق لضمان إص2حات ومبادرات جديدة تكون مستدامة،و•
ويمكن أن يكون عن سبل لتغيير الواقع، •
م يفي سياق التعل (وكذلك يمكن أن يكون في استدامة ا�ستثمار في البنية التحتية •

.)ا�لكتروني .)ا�لكتروني

تھدف ھذه الورقة:وعموما
م افتراضية بطريقة يتحليل كيفية إدارة بيئة تعل ىالعمل عل" 

".  مستدامة
“working out an analysis of how to manage a virtual learning 
in a sustainable way”.
ھذه ھي مھمة واسعة النطاق وصعبة لتوضع ضمن حدود ورقة بحثية 

 وھي كيف يمكن  احاول معالجة القضية المركزية ھننس، . قصيرة
م ا�لكتروني مستداميالتعليصبح  ان

How e-learning can become sustainable.



ھناك خمسة جوانب �ستدامة التعليم ا�لكتروني مركزية في 
استدامة ثقافة ومجتمع التعليم ا�لكتروني وخبراته، وكذلك sسس 

تدريس التعليم ا�لكتروني للمستخدمين أو المتعلمين :
1. Sustainability of learning platforms and learning software.
استدامة اsنظمة اsساسية للتعليم وبرمجيات التعليم
2. Sustainability of institutional responses to the use of e-
learning.

م ا�لكترونيياستدامة ا�ستجابات المؤسسية ال2زمة �ستخدام التعل
3. Sustainability of e-learning materials development.3. Sustainability of e-learning materials development.
استدامة تطوير مواد التعليم ا�لكتروني
4. Sustainability of pedagogic approaches.
استدامة مناھج التدريس
5. Sustainability of teacher and trainers skills.

استدامة مھارات المدرسين  والمدربين 



ث2ثة مصطلحاتث2ثة مصطلحات

التنمية المستدامة، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وعقد •
ولھذه المصطلحات . اsمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة

إيجاد عالم أفضل للجيل الحالي ول�جيال القادمة لكل الكائنات  -الث2ثة ھدف واحد 
.  الحية على كوكب اsرض

إلى تلبية احتياجات الحاضر دون إھمال احتياجات التنمية المستدامة وتسعى •
والتنمية المستدامة رؤية للتنمية تنطوي على احترام كل أشكال . اsجيال القادمة

والموارد الطبيعية، فض2ً عن مراعاة شواغل أخرى  -البشرية وغير البشرية  -الحياة 
مثل الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وحقوق ا�نسان والتعليم للجميع مثل الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وحقوق ا�نسان والتعليم للجميع 

.  والصحة واsمن البشري والحوار الفكري

إلى مساعدة الناس على أن التعليم من أجل التنمية المستدامة ويرمي •
تكون لديھم المواقف والمھارات والمناظير والمعارف ال2زمة �تخاذ قرارات مستنيرة 
والتصرف على أساسھا لتحقيق ما يعود عليھم أنفسھم وغيرھم بالفائدة ا�ن وفي 

والتعليم من أجل التنمية المستدامة يساعد مواطني العالم على التعلّم . المستقبل
.  من أجل الوصول إلى مستقبل مستدام

عقد اsمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة ويسعى •
الذي تقوم اليونسكو فيه بدور الوكالة الرائدة، إلى إدماج مبادئ ، )٢٠١٤- ٢٠٠٥(

التنمية المستدامة وقيمھا وممارساتھا في جميع جوانب التعليم والتعلّم بھدف 
معالجة المشك2ت ا�جتماعية وا�قتصادية والثقافية والبيئية التي نواجھھا في 

 . القرن الحادي والعشرين



التعلم ا�لكتروني والتعليم ا�لكتروني التعلم ا�لكتروني والتعليم ا�لكتروني 
م عن بعدم عن بعدللوالتعوالتع

إلى شكل رقمي ) وجھاً لوجه(عملية تحويل التعلم التقليدي :لتعلم ا�لكتروني ا•
وبعبارة أخرى فھو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على تقنيات . ل2ستخدام عن بعد

ا�تصا�ت ا�لكترونية وتقنيات الخدمة الذاتية، �تاحة المعرفة للذين ينتشرون خارج قاعات 
.  الدراسة

ھو جزء من التعلم ا�لكتروني،  والذي يقدم من خ2ل جھة :التعليم ا�لكتروني • ھو جزء من التعلم ا�لكتروني،  والذي يقدم من خ2ل جھة :التعليم ا�لكتروني •
.تعليمية تكون نشاطاتھا وفعالياتھا في الغالب مكرسة لھذه العملية

التعليم والتعلم الذي ُيعطى أو يحدث عبر جملة من الخدمات والوسائط :التعلم عن بعد•
البريدية وا�ذاعية والتلفازية والحوسبة والھاتفية والصحفية، مع نسبة محدودة من 

.التعليم وجھاً لوجه بين المدرس والدارس



الذاكرة التنظيمية 
ومستودعات 

تشخيص 
المعرفة  

اكتساب 
المعرفة

تطوير وتوزيع  

تطبيق المعرفة 

التعلم ا�لكتروني التعلم ا�لكتروني ووالمعرفة المعرفة 

ومستودعات 
المعرفة 

المعرفة

توليد المعرفة 
تخزين المعرفة 

تطوير وتوزيع  



الخدمات ا�لكترونية الجامعيةالخدمات ا�لكترونية الجامعية

لجميع  (Exchange Server(خدمة التراسل ا�لكتروني الداخلي      -١
.المستفيدين في الجامعة من إداريين ومدرسين وطلبة

لجميع المستفيدين في  (Internet(خدمة الشبكة العالمية      -٢
.الجامعة

 Learning Management(خدمة إدارة التعلم ا�لكتروني      -٣
System)  وتتضمن نشر المحاضرات والواجبات وا�متحانات والنتائجSystem)  وتتضمن نشر المحاضرات والواجبات وا�متحانات والنتائج

.والتسجيل عن بعد
 Enterprise Resources(خدمة إدارة المصادر الجامعية      -٤

Planning) مالية وإدارية : وتتضمن كافة التطبيقات النمطية
.  ومخزنية وأفراد وغيرھا

لتسھيل إستخدام إجھزة  (Wireless(خدمة ا�تصال بدون أس2ك      -٥
. الحواسيب المحمولة من أي بقعة داخل الحرم الجامعي

-e( خدمة المكتبة ا�لكترونية وقواعد بيانات الكتب والبحوث     -٦
Library)



ماذا عن التعلم ا�لكتروني عالمياً؟ماذا عن التعلم ا�لكتروني عالمياً؟

 ٤٦في أمريكا،أنه  يقدر العائد من التعلم ا�لكتروني بشكل عام بـ •
ويتم التوسع . مليار دو�ر في قطاع التعليم  ١٠–٦مليار دو�ر منھا 

من خ2ل ا�ندماجات والتعاونيات بين اsعمال، % ٨٥فيه بنسبة 
والفرص واعدة بأن يتم بين اsعمال والمستھلكين

مليار دو�ر  ١٣–٥العائد من القطاع ما بين  ٢٠٠٥الھند وصل عام •
وذلك حسب إحصائيات المعھد الوطني للتكنولوجيا والمعايير 

(NIST) في أمريكا .
من  ١٧تنفيذ الھدف :الطريق إلى مجتمع المعرفة ”نيوزي2ندا• من  ١٧تنفيذ الھدف :الطريق إلى مجتمع المعرفة ”نيوزي2ندا•

من خ2ل التعلم "استراتيجية التعليم العالي في نيوزي2ندا 
ا�لكتروني 

التعلم ا�لكتروني ھو خيار إستراتيجي أملته التطورات الحاصلة •
وخاصة مع اط2لة القرن في تكنولوجبا المعلومات وا�تصا�ت 

الواحد والعشرين في ضوء فرص وتحديات عولمة اsعمال وعولمة 
المنافسة وا�ستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات كس2ح فعال 

في عالم المنافسة أو�ً وكأداة � غنى عنھا �كتساب الميزة 
التنافسية ا�ستراتيجية في دنيا اsعمال ثانيا، اضافة إلى دورھا 
في خلق فرص أو نماذج جديدة ل�عمال لم تكن معروفة من قبل 

.ثالثاً 



نقاط القوةنقاط القوة

تخطي حدود المكان والزمان من خ2ل ماتوفرة إمكانات تكنولوجيا ١.
المعلومات من خدمة تعليمية وتعلمية على مدار الساعة وخارج 

.  نطاق الجدران الصفية
إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمھور من خ2ل توفير فرص ٢.

التعلم المھني وغير التقليدي والتعلم مدى الحياة، مما ينعكس 
.إيجاباً على أداء وربحية المؤسسات التعليمية.إيجاباً على أداء وربحية المؤسسات التعليمية

.سرعة تطوير البرامج ومحتوى المناھج عبر ا�نترنت٣.

.إعطاء التعلم صبغة عالمية والخروج من الصبغة المحلية٤.



نقاط القوةنقاط القوة

.تنوع آراء العلماء والباحثين والمفكرين-٥
تغيير وظيفة المدرس في الفصل الدراسي ليصبح بمثابة الموجة -٦

والمرشد وليس الملقي والملقن،  وتوفيره sكثر من مجموعة من 
.المتعلمين

.سرعة الوصول إلى المعلومات وتنوع أشكالھا-٧
استمرارية التواصل بين الكلية وخريجيھا من خ2ل إشاعة ثقافة -٨

.التعلم المستمر مدى الحياة.التعلم المستمر مدى الحياة
تنويع وسائل التعلم مثل المشاركات التفاعلية والنقاش الجماعي -٩

.والمؤتمرات الفيديوية
.حصول المتعلم على نتيجة ا�ختبارات فوراً بعد انتھائه من تقديمھا-١٠
يمكن إجراء عملية تقويم للبرنامج التعليمي من خ2ل المسح -١١

ا�لكتروني مباشرة



نقاط الضعفنقاط الضعف

انخفاض درجة التفاعل والتعايش ا�جتماعي بين الطالب ١.
.والمدرس

صعوبة التعرف إلى الجوانب ا�نسانية المتعلقة بخبرة المعلم ٢.
.وسلوكياته التي تشكل أساساً للقدوة الحسنة للمتعلم

يوصف التعلم ا�لكتروني بأنه ممل إذ بموجبه يتعامل المتعلم مع ٣.
.الحاسوب والبرنامج المعد لھذه الغاية

التأثير السلبي أحياناً على الثقافة الوطنية ل�جيال الصاعدة من  التأثير السلبي أحياناً على الثقافة الوطنية ل�جيال الصاعدة من ٤.
.الطلبة  ومدى ا�لتزام بالقيم المجتمعية السائدة



لفرصلفرصاا

توظف تقنيات الحاسوب والمعلومات في مجا�ت التعليم
:من خ2ل

التدريس بمساعدةالتدريس بمساعدة. . (teaching)(teaching)التدريس التدريس ••
التدريس بالحاسوبالتدريس بالحاسوب  ،،  الحاسوبالحاسوب  ••
--e(e)المحتوى ا�لكترونيالمحتوى ا�لكتروني•• contained) contained)  . .
. .  (library) (library)المكتباتالمكتبات•• . .  (library) (library)المكتباتالمكتبات••
.. (cooperation, calibration) (cooperation, calibration)ا�تصال واsعمال المشتركةا�تصال واsعمال المشتركة••
.. ( E(E--cambuscambus))الجامعة ا�لكترونيةالجامعة ا�لكترونية••
.. (Virtual Learning) (Virtual Learning)التعليم ا�فتراضيالتعليم ا�فتراضي••



التحدياتالتحديات

:التحديات ا�قتصادية

التكلفة العالية للبنية التحتية من شبكات •
وأجھــزة ومعــدات ووســائل تقنيــة وبــرامج 

وقوة بشرية وقوة بشرية 
ـــاج • ـــة فـــي تصـــميم وإنت التكلفـــة العالي

ــــة  ــــات التعليمي  Educationalالبرمجي
Software .

. تكاليف التدريب•



التحدياتالتحديات

:التحديات التوعوية•
.المقاومة للتغيير•
عــدم إلمــام المتعلمــين بمھــارات اســتخدام •

.التقنيات الحديثة 
عدم اقتناع أعضاء ھيئـة التـدريس بالجامعـات •

.باستخدام التقنية في التدريس أو التدريب.باستخدام التقنية في التدريس أو التدريب
عدم وعي الجھات ا�دارية بالجامعات بأھميـة •

.التعامل ا�لكتروني، وعدم ا�لمام بمتطلباته
.التخوف من التعامل مع شبكة ا�نترنت•
.صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم•
نظرة أفراد المجتمع إلـى التعلـيم ا�لكترونـي •

عــن بعــد بأنــه ذو مكانــة أقــل مــن التعلــيم 
.النظامي



التحدياتالتحديات

: التحديات البيئية•
.القوانين واللوائح •
:المشاكل التقنية•
التأثيرات الداخلية والخارجية•
القيود الزمنية• القيود الزمنية•



المستدام المستدام   م ا�لكترونيم ا�لكترونيييلتعللتعلاااستراتيجيات استراتيجيات 

على مجموعة من  المستدام م ا�لكترونييلتعلاتعتمد استراتيجيات •
العوامل، الخارجية والسياسية والثقافية وخاصة التمويل وقواعد 

. ا�عتماد واللوائح
تركز ا�ن على ث2ث ,جامعات  أوروبا وفي  ,ولكن، بشكل عام•

كل ينظر إليھا على أنھا  -) أو مزيج من الث2ثة(استراتيجيات رئيسية 
توفر نھجا أكثر استدامة للتعليم ا�لكتروني وعلى أساس تكامل توفر نھجا أكثر استدامة للتعليم ا�لكتروني وعلى أساس تكامل 

التعليم ا�لكتروني ضمن الكلية، بد� من أن يكون مشروع خارجي 
.عنھا



وبرامج مختارة من خ2ل التعليم  كورساتتقديم  : ىاsولالستراتيجية 
.للبرامج التقليدية )ملحق(ا�لكتروني كمساعد

The first is the provision of selected courses and programmes 
through e-learning as an adjunct to traditional programmes

القائمة  كورساتتكامل التعليم ا�لكتروني ضمن ال : ةالثانيالستراتيجية 
.ميلتعلمنھج مدمج لفي 

The second is the integration of e-learning within existing 
courses in a blended approach to learning 

التعليم ا�لكتروني في شراكة مع برامج تطوير : ةالثالثالستراتيجية  
وھذا يسمح الجامعات �ستغ2ل . الصناعية ؤسساتالشركات والم

.الكلية ضمنالتدريس من  خبرةالمعرفة و
The third is the development of e-learning programmes in 
partnership with enterprises and industrial organizations. This 
allows universities to exploit the knowledge and teaching 
expertise from within the faculty



لتوصياتلتوصياتاا

قول إن متطلبات تحقيق تعليم النستطيع 
:تحقيقمن خ2ل يتم  مستدامإلكتروني 

تفھم �حتياجات المتعلم-١
ا�ھتمام بالبحث في مجال التعليم -٢

.ا�لكتروني
.إنشاء مراكز للتعليم ا�لكتروني-٣
:بناء وتطوير البنية التحتية التي تحقق-٤ :بناء وتطوير البنية التحتية التي تحقق-٤

).timely feedback(مردود زمني •
) .rich information(معلومات غنية •
 meaningful(مداو�ت ذات معنى •

conversations.(
-learning-by(م بالفعل يالتعل• doing.(

وضع استراتيجيات للتعليم ا�لكتروني على -٥
.كافة المستويات



شكرا لحسن استماعكم


