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 العملية التعليمية والفرضيات الراهنة يف ظل جائحة كوروان
 ) قراءة نقدية يف الواقع واستشراف املأمول ( 

 *1مجال ساحيي 
 01جامعة احلاج خلضر، ابتنة 1

jamalsaihi111@gmail.comd 

 
 2021/ 10/ 07اتريخ القبول:           2021/ 09/ 27: االرسال اتريخ 

 
 ملخص: 

تناولت يف القسم األول من هذا البحث العملية التعليمية مبفهومها الذي اصطلح عليه رواد املنظومات       
الرتبوية وحتدثت على أقطاهبا وأسباب تطورها، مث قدمت قراءة نقدية لواقع العملية التعليمية خاصة يف البلدان  

لعربية ابلرغم مما حققته من إصالحات ظاهرة العربية، وخلصت يف هذه القراءة إىل أن املنظومة التعليمية ا
وجلية إال أهنا تعاين من ضعف يف التأطري وغياب اسرتاتيجية واضحة املعامل واألهداف . مث تناولت يف القسم 
الثاين العملية التعليمية يف زمننا احلاضر الذي هتيمن عليه التكنولوجيا احلديثة من األنرتنت واحلاسوب والرقمنة 

االصطناعي، فلم جيد املخططون للمنظومة التعليمية سبيال لتطويرها يف زمننا احلاضر إال عن طريق والذكاء  
توظيف الوسائط التواصلية احلديثة، وكان هلذه األخرية الدور الكبري يف ارتقاء عملية التواصل بني أقطاب 

 العملية التعليمية ويف تنمية املهارات لدى املتعلم بطرق سهلة وسريعة،
، وخلصت  -  19كوفيد    –اصة يف الظروف الطارئة، وقد أتكد هذا الكالم عند ظهور جائحة كوروان  خ

يف هناية املطاف إىل أن املستقبل سيكون حتما للعملية التعليمية احلاسوبية، وهي اليت ترتكز على التواصل  
 قل تكلفة وأكثر فائدة.عرب األنرتنت ابلصوت والصورة، فهي أسهل يف االستعمال وأسرع يف االستجابة وأ

 . جائحة كوروان ، رقمنة، حاسوب عملية تعليمية، جودة التعليم،: املفتاحيةكلمات ال
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 : مقدمة
ومل تكن العملية  أحداثه ألنه يشهد حتوالت جذرية يف مجيع ميادينه،    يتميز العامل املعاصر بتسارع

تعرفه من قبل، ويعود ذلك إىل جائحة كوروان  ى عن ذلك، بل شهدت تغريا جذراي مل تكن أالتعليمية يف من
اليت اجتاحت البشرية يف مجيع أحناء الكرة األرضية، فدفعت املنظومة التعليمية إىل أن تعيد النظر يف طرائق 
التعليم عن بعد، وهذا العمل ال ميكن حتقيقه والنجاح فيه إال بعد التحكم يف   التدريس، وفرضت عملية 

الوسائط التواصلية احلديثة، فأصبحت هذه األخرية من العلوم ذات األولوية والواجبة  أجهزة االعالم اآليل و 
يف العملية التعليمية الكتساب اجلودة يف التعليم املعاصر، ومن املسلم به فإن الفرد يكتسب مهارات عن 

 النفس.-العقل، ب -طريق الدربة ويتم ذلك من خالل مكونني رئيسيني مها: أ
تأثر هبا، "ويقوم االنسان بعمليات  يخالل العامل اخلارجي )البيئة( ف مع احلواس منفالعقل يتفاعل 

اإلبداعي  والتفكري  الناقد،  والتفكري  واالستقرائي  االستنتاجي  بنوعيه  القياسي  التفكري  أبرزها:  عقلية 
متعددة   عقلية  مهارات  تتضمن  اليت  التفكري  أنواع  من  وغريها  احلدسي،  والتفكري  كالتفسري )االبتكاري، 

 (.13، ص2011)فارس األشقر، والتحليل والرتكيب والتقومي" 
وعلى هذا فإن املهارات تتطور عن طريق التفاعل بني العقل واحلواس اخلارجية اليت تتأثر ابلبيئة  
احمليطة هبا، وال ميكن تطوير املهارات بعيدا عن هذين األمرين حبال من األحوال. وهذا الذي أوردانه ينطبق  

تطوير املهارات التعليمية بوجه عام، ولكن جائحة كوروان أضافت إىل تطوير املهارات أشياء أخرى    على
العملية   فإن  مث  ومن  احلديثة،  التكنولوجيا  بعد عرب  التواصل عن  اخلارجي ابلفرد عن طريق  العامل  فربطت 

والعا املتعلم  مل اخلارجي الذي يؤثر على  التعليمية تتطور حسب تغري األحوال والظروف اليت تتصل ابلفرد 
التعليمية   العملية  إن  القول:  فإنه ميكننا  مث  ومن  مباشرة،  أو غري  مباشرة  بطريقة  التعليمية  العملية  أقطاب 
انتقلت من املشافهة إىل الكتابة، ومن الكتابة الورقية إىل الكتابة الرقمية، ومن الكتابة الرقمية إىل إمكانية 

ال العملية  أقطاب  فإنه كما يقال  اجلمع بني  رب ضارة  –تعليمية عرب األنرتنت ابلصوت والصورة، ولذلك 
 حداث نقلة نوعية يف العملية التعليمية املعاصرة. إفقد تكون جائحة كوروان سببا يف   -انفعة 
 أقطاب العملية التعليمية : أوال

هو الغذاء الذي    تعد العملية التعليمية املقياس الذي يقاس به تقدم األمم وحتضرها، ذلك أن العلم
يغذي العقول خاصة مع تطور التكنولوجيا اليت نعيشها يف عاملنا اليوم، وعلى هذا فإننا نالحظ األمم اليت  
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أكثر   السياسية  إهي  احلياة...  ميادين  مجيع  يف  تقدما  األكثر  األمم  هي  العلمي  البحث  جمال  يف  نفاقا 
 واالقتصادية والعسكرية والثقافية وما إىل ذلك.

أن تطور العملية التعليمية مرهون بتطور طرائق التدريس اليت نطلق عليها مصطلح أقطاب    والشك
 العملية التعليمية أو املثلث التعليمي يف الرتبية والتعليم. 

 وأقطاهبا:  / مفهوم العملية التعليمية1
تعلم العملية التعليمية هي ذلك التفاعل الذي حيدث بني أطراف املثلث التعليمي، من معلم وم

ومعرفة، وتسعى العملية التعليمية دوما إىل إجياد أفضل الطرق وأحسنها إليصال العلوم واملعارف من املعلم 
التقومي   التعليمي وكيفيات  إذا، منظومة مرتابطة ومتماسكة هتتم ابملعلم واملتعلم واحملتوى  املتلقي، فهي  إىل 

 على بعض التعريفات اليت تناولت العملية التعليمية:  واملعاجلة والوسائل املستعملة يف ذلك. وميكن أن نعرج
 التعريف اللغوي: 

 م أي وسم وترك يف الشيء أثرا. التعليمية هي مصدر صناعي مأخوذ من كلمة )تعليم( وهو من عل  
: العني والالم وامليم أصل صحيح واحد، يدل على أثر ابلشيء يتميز به عن علمقال ابن فارس: 

 (. 689)أمحد بن فارس، معجم املقاييس، صغريه 
)ابن  وجاء يف لسان العرب: وعلم ابلشيء: شعر، يقال: ما علمت خبرب قدومه، أي: ما شعرت 

 . (416، ص2003منظور، 
ا كل ما يهدف إىل التثقيف وكل ما  ويقصد هب  Enseignerوصيغة الفعل املاضي » "علم"،  

  .( 03، ص2008)عيسى احلسنات،  »له عالقة ابلتعليم
 أما يف االصطالح: 

له عالقة ابلتعليم، وقد عرفها حممد  التثقيف، وإىل ما  التعليمية هي كل ما يهدف إىل  العملية 
مواقف التعليم اليت خيضع هلا   الدريج بقوله: "هي الدراسة التعليمية لطرق التدريس وتقنياته، وألشكال تنظيم

  ياملتعلم، قصد بلوغ األهداف املنشودة، سواء على املستوى العقلي املعريف، أو االنفعايل الوجداين، أو احلس
، 2011)حممد الدريج،  احلركي املهاري، كما تتضمن البحث يف الوسائل اليت يطرحها تعليم خمتلف املواد"  

 . (01ص
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ها للوقوف على أهم  واملختصون يف هذا العلم العملية التعليمية وقاموا بتحليلوقد تناول العلماء  
 ها ترتكز على أقطاب ثالثة هم:و دمرتكزاهتا فوج

 املعلم.  -
 املتعلم.  -
 احملتوى التعليمي )املعرفة(.  -

 وميكن أن منثل ألقطاب العملية التعليمية ابلشكل البياين اآليت:
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

وبناء على هذا الشكل البياين فإن العملية التعليمية تتم بني املعلم واملتعلم واحملتوى التعليمي، حيث  
تتفاعل هذه األقطاب فيما بينها لتنتج معرفة جديدة وانفعة تقوم على التكامل الناجح الذي حيقق تنمية  

 األفكار ودفعها حنو االبتكار يف خمتلف جماالت العلوم واملعرفة. 
شك أن أقطاب العملية التعليمية اليت أشران إليها فيما أسلفنا قد حتدث عنها املختصون يف  وال

علوم الرتبية والتدريس منذ أكثر من قرن من الزمن، وهذا ما يدفعنا إىل البحث والتدقيق يف العملية التعليمية  
قد متيز بوسائط تواصلية مل تكن وطرائق التدريس يف عاملنا املعاصر، وال خيفى على ذي عقل أن هذا األخري  

قمنة،  ر معروفة من قبل، حيث ظهرت التكنولوجيا احلديثة فأسفرت عن وسائل جديدة منها: احلاسوب، وال
واألنرتنت، واهلواتف الذكية، فأحدثت هذه الوسائل تغريات متسارعة واكتشافات مذهلة، نقلت العملية  

 المعرفيعالقة النقل 

 القطب السيكولوجي القطب االبستيمولوجي

 القطب البيداغوجي

 المحتوى التعليمي

 عالقة التمثل

 المعلم المتعلم
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رقمية، ومن العامل احلسي الوجودي إىل العامل االفرتاضي والتواصل  التعليمية من الكتابة الورقية إىل الكتابة ال
عن بعد، وهو أمر جعل البحث عن املعرفة أمرا ميسورا، والتواصل بني املعلم واملتعلم حيدث من غري عناء  

ه وال كلفة، وهذا ما ساهم يف نشر املعرفة والثقافة بني الشعوب، ومن مث فإن املتعلم مل يصبح وعاء ختزن في
يتمتع   املتعلم  أصبح  بل  اجملال،  املختصني يف هذا  األوائل  عند  معروفا  التعليمي كما كان  احملتوى  معارف 

 بكفاءة معرفية قبلية جتعله يتجاوز مرحلة اجلمع واالستهالك إىل مرحلة االنتاج واالبداع. 
 / قراءة نقدية يف واقع العملية التعليمية: 2
لقد أسفرت بعض الدراسات احلديثة إىل أن االستثمار احلقيقي ال يكون يف جمال املال والثروة     

وفروع االقتصاد، إمنا يكون يف العقل البشري، ألن الفرد إذا كان سيء التصرف فّإن الثروة ال تغين عنه قليال  
معريف يتجاوز تعليمية خللق جمتمع  وال كثريا، واالستثمار يف العقل البشري يكون عن طريق حتسني املنظومة ال

 التعايش والعدل واملساواة.    اجلد و خفاق والكسل، ويرتيب على كل مظاهر العجز واإل
وجامعاتنا     مدارسنا  التعليمية يف  املنظومة  تقدمه  ما  الصدد، هل  نطرحه يف هذا  الذي  والسؤال 

أن ذلك ال يزال ب أم  التعليمية  يتماشى مع التحوالت املعاصرة املتسارعة،  العملية  عيدا عن بلوغ أهداف 
 املعاصرة، واللحوق مبصاف املنظومات التعليمية العاملية. 

–جابة على هذا التساؤل فإننا جند أنفسنا مضطرين إىل االعرتاف أبن منظومتنا التعليمية  ولإل   
تزال تعاين من مشاكل عديدة، ابلرغم من النتائج احملققة ميدانيا إال أهنا ال    -انطالقا من التجربة اجلزائرية 

منها ما يتعلق بقطب املعلم الذي يعاين من نقص التأطري وضعفه خاصة يف مرحلة التعليم العايل، ومنها ما  
من  تنطلق  وال  أخرى،  إىل  سنة  من  االستقرار  تعرف  اليت ال  الدراسية  واملناهج  التعليمي،  يتعلق ابحملتوى 

عامل، ومنها أيضا ما يتعلق ابملتعلم الذي أصبح يعتمد يف جناحه  اسرتاتيجية واضحة األسس واألهداف وامل
وهبذا نكون قد فقدان الشخصية البحثية  اجلهد يف املذاكرة وأخذ املعلومة من منابعها،  بذل  على الغش وعدم  

، وهذه  ابإلضافة إىل االعتماد على طريقة ضعيفة وغري جمدية يف إجناح املتعلمني يف األطوار التعليميةاملثالية، 
التعليمية   األمور تدفعنا إىل إعادة النظر بشكل موضوعي وبروح من املسؤولية يف مجلة من قضااي العملية 

 منها:
 حتديد طبيعة الفاعلني تربواي وبيداغوجيا وثقافيا. -
 عادة النظر يف نوع الشركاء واملتدخلني يف الشأن الرتبوي.إ -
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 التكوين وإعادة التكوين. طرق التدريس وعالقتها مبسألة  -
 نوع املعرفة املقدمة وحجمها وطبيعتها يف خمتلف املواد الدراسية.  -
 واقع املدرسة اليت فقدت مصداقيتها أمام زحف التعليم اخلصوصي ومساسرة الساعات اإلضافية.  -
وزجرية  حتول إىل ساحة للغش بكل الوسائل يف غياب مسطرة قانونية واضحة  نظام االمتحاانت الذي    -

 . (2021/ 10/ 31اتريخ الزايرة:  www.attadbir.com 2015/ 08/ 13)ينظر: 
عدم االستقرار يف الربامج التعليمية مما أدى إىل إحداث التذبذب يف نفوس املتعلمني ويف تلقيهم ملادة   -

 العلم واملعرفة.
امل واألهداف وبعيدة املدى لضمان اجلودة يف التعليم وحتقيق التوازن بني  عدم تبين اسرتاتيجية واضحة املع -

 املتعلمني واحتياجات الدولة يف ميدان الوظائف.
وهذا الذي ذكرانه ال يعين أن املنظومة الرتبوية يف العامل العريب عامة ويف اجلزائر خباصة خالية من    

ة العربية واجلزائرية إىل إحداث إصالحات متتالية منذ منتصف اجلوانب اإلجيابية، فقد عمدت املنظومة الرتبوي
ذات  القرن املاضي إىل يومنا هذا، ولكنها ال تزال تعاين من نقص ملحوظ، وختلف عن اللحوق ابجلامعات 

التعليم العالية يف  النقص فالبد من حتقيق اجلودة الشاملة يف املنظومة الرتبوية    اجلودة  عامليا، ولتدارك هذا 
 سسات التعليم العايل.ومؤ 

 
 جائحة كوروان: يف ظلالعملية التعليمية  اثنيا: 

على أقطاب مدى جناعته يف الثأثري  لكرتوين و نتحدث يف هذا العنصر من البحث عن التعليم اإل
التعليمية منذ ظهور فريوس   تعيشها املنظومة  الراهنة اليت  األزمة  التعليمية، مث أنخذ  كوفيد كوروان،  العملية 

، حيث أحدث هذا األخري شلال كليا يف حركة مجيع ميادين احلياة، ومل تكن العملية التعليمية يف معزل  19
إال عرب التعليم عن بعد، واختاذ  تعد إليها احلركة    مغلقة ألشهر، وملاملؤسسات التعليمية    فظلتعن ذلك،  

 نظام التفويج يف الدراسة احلضورية، فماذا نقصد ابلعملية التعليمية اإللكرتونية؟
 لكرتوين أو التعليم عن بعد:مفهوم التعليم اإل/ 1
ي لكرتوين مصطلح جديد ظهر يف مطلع التسعينات من القرن املاضي وهو الوقت الذالتعليم اإل   

ظهرت فيه األنرتنت ووسائل التواصل احلديثة، لذلك فإنه ال يعرف مفهوما حمددا، ولكن معظم هذه املفاهيم 

http://www.attadbir.com/
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تركز على بعد املسافة بني املعلم واملتعلم وتعدد الوسائل املستخدمة يف عملية التعليم، ومن أهم هذه التعريفات  
 ما يلي:

ريس أو التدريب عرب وسيط نقل تعليمي إلكرتوين، الذي  هو توصيل ملواد التد  تعريف اجلمعية األمريكية: 
قد يشمل األقمار الصناعية، أشرطة الفيديو، األشرطة الصوتية، احلاسوب، أو تكنولوجيا الوسائط املتعددة  

 . ( 06، ص2018)طارق عبد الرؤوف عامر، أو غري ذلك من الوسائط املتاحة لنقل املعلومات 
قامته أو عمله بدال من انتقال إعملية نقل املعرفة إىل املتعلم يف موقع  التعليم عن بعد هو    تعريف آخر: 

املتعلم إىل املؤسسة التعليمية، وهو مبين على أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إىل املتعلم عرب 
القائم   أو  املعلم  عن  منفصال  أو  بعيدا  املتعلم  يكون  حيث  خمتلفة،  تقنية  وأساليب  العملية  وسائط  على 

التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بني كل من الطرفني مبا حياكي االتصال الذي حيدث  
 . (14، ص2020)محد بن سيف اهلمامي وإبراهيم حجازي، وجها لوجه 

صل ومن هذين التعريفني خنلص إىل أن التعليم االلكرتوين هو: طريقة للتعليم ابستخدام آليات التوا   
احلديثة من حاسوب وشبكة األنرتنت ووسائطها املتعددة من صوت ورسومات وآليات حبث، ومكتبات  
إلكرتونية، وابجلملة فإهنا استخدام التقنية احلديثة جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت وأقل  

 جهد وأكرب فائدة.
 : أهدافهمميزات التعليم اإللكرتوين و 

أثبتت املتغريات العاملية األخرية أن املستقبل سيكشف أن املنظومة التعليمية التقليدية البد أن  لقد     
مجيع أساليب العملية التعليمية املعهودة منذ زمن    تغري   -19كوفيد  –تراجع حساابهتا، ألن أزمة كوروان  

يف آلياهتا، ولذلك فإن العملية    بعيد، وأن األايم املقبلة سيتفوق فيها الذي ميتلك التقنية احلديثة ويتحكم
التعليمية اجلديدة تعد حتوال جذراي يف طرائق التدريس ورهاان مستقبليا خالل القرن الواحد والعشرين، وميكن 

 أن تتميز مبميزات أمهها:
 ميكن أن تسد ثغرة هامة يف جمال التعليم املعاصر.  -
 ة من اجملتمع. تزيل كثريا من العوائق اليت حتول دون تعلم فئة كبري  -
 تتميز العملية التعليمية عن بعد ابحلداثة واجلدة، وحرية الوقت ومرونة التعليم.  -
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 عملية البحث وتقرب املعلومة للمتعلم.  لتسه -
واإل  تطلق  - التفكري  يف  للباحثني  واالبتكار  العنان  املبرييك،  بداع  فهد  بنت  هيفاء  ، 2002)ينظر: 

 . (04ص
 ابإلضافة إىل: 

أهنا جتعل الطالب يعتمد على نفسه وتكوين شخصيته املستقلة علميا ومنهجيا، ومبعىن آخر االجتاه أكثر    -
 حنو "تفريد التعليم". 

تعود الطالب على أداء احلوار واملناقشة، وعدم تقبل األفكار كما هي دون نقد أو حتميص، وذلك من    -
 خالل مشاركة اآلخرين يف حوار مفتوح عرب األنرتنت. 

)إبراهيم عبد املوجود  جتعل املصادر واملراجع متعددة أمام الطالب، وسهلة يف حتميلها والرجوع إليها    -
 . ( 144، ص2004حسن، 

 / أزمة جائحة كوروان وتداعياهتا على العملية التعليمية: 2
ة، فاجأ العامل برمته وأحدث شلال شبه كلي يف املنظومة الرتبوي  -19كوفيد  –ظهور فريوس كوروان     

بلد، أي ما يقارب    161مليار متعلم عن التعليم يف    1.6انقطع أكثر من    2020ففي أواخر شهر مارس  
من الطالب املتمدرسني على مستوى العامل، وهذه األرقام تشري إىل حدوث أزمة تعليمية عاملية،    80%

رئة للبحث عن خمرج سريع  وهذا ما دفع ابملنظومات الرتبوية يف خمتلف أحناء العامل إىل عقد اجتماعات طا
فعمدت "املنظمة    ،من األزمة الراهنة. والوطن العريب ليس مبنأى عن هذه اجلائحة وآاثرها اجللية والواضحة

العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( لدعم الدول العربية يف حتقيق أهدافها بصورة عامة، وتلك املعلنة  
 . (09، ص2020)م. خلف العقلة، خاصة"  بصورة 2030للتحقيق يف أفق العام 

املسط األهداف  هذه  األلولتحقيق  منظمة  قامت  عنها  واملعلن  العملية   وسكرة  يف  جديدة  خطة  إبعداد 
، ولذلك البد أن "تقام 19التعليمية ختتلف بشكل واضح عن العملية التعليمية املعهودة قبل ظهور كوفيد  

االجتماعية   االضطراابت  ظروف  مواجهة  يف  االحتياجات  وتلبية  الصمود  على  قدرة  أكثر  تعليمية  نظم 
لتعليم يف حاالت األزمات والطوارئ، على اعتبار أن التعليم واملخاطر الطبيعية، مع ضمان استمرارية توافر ا

 . (09، ص2020)م. خلف العقلة، قضية أساسية من قضااي األمن القومي" 
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 تداعيات أزمة كوروان على العملية التعليمية:
فرضت جائحة كوروان على البشرية أن يتباعدوا، وجيتنبوا االختالط والتجمعات بصفة عامة، فأدى    

إىل إغالق املدارس واملؤسسات التعليمية، مما أثر على الطالب من جوانب عدة، كالتحصيل العلمي  ذلك  
وإمتام املقرر الدراسي، فسارعت بعض البلدان إىل البحث عن أساليب جديدة تضمن احلد األدىن الستمرار 

 ." التعليم الطارئ"اسم على ذلك العملية التعليمية، وأطلقوا 
التعليم هو احلل البديل ألزمة األوبئة يف مستقبل البشرية، وهو يعتمد أساسا على وهذا النوع من    

 األنرتنت، اليت تقوم بنقل الصوت والصورة لتتم عملية التواصل بني املعلم واملتعلم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل جنحت التجربة اجلديدة يف العملية التعليمية؟ وما مدى تقبل     

 بوية هلا؟األوساط الرت 
 مواطن القوة والضعف يف التجربة اجلديدة: 

 تكمن اجلوانب اإلجيابية يف العملية التعليمية اليت فرضتها جائحة كوروان يف عدة نقاط أمهها:    
حافظت على سري العملية التعليمية يف زمن الوابء، وحافظت على التواصل بني أقطاب العملية التعليمية،    -

 ني بلدان العامل. ولو بنسب متفاوتة ب
للشعوب املتضررة من اجلائحة، وأن   - التعليم  التعليم حق أساسي من حقوق اإل  أثبتت حق  نسان  حق 

 جلميع. يستفيد منه ا
العملية    - التواصل املرئي عن بعد ألجل بلوغ اجلودة يف  أيضا، بذل املساعي عرب  النقاط اإلجيابية  ومن 

 التعليمية وضمان استمراريتها. 
وكما قيل )رب ضارة انفعة( فإننا نتفق أبن التعليم قبل اجلائحة ليس هو التعليم فيما بعد اجلائحة، لذلك   -

فإن النظرة الناقدة للجائحة تنظر إليها على أهنا أزمة مل حتدث زعزعة يف املنظومة التعليمية فحسب، بل هي  
 فرصة للتغيري حنو األفضل أيضا.

ستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي الذي هو رهان مستقبل البشرية يف دفعت العملية التعليمية لال  -
 القرن الواحد والعشرين.

 أما اجلوانب السلبية ومواطن الضعف ميكن الوقوف عند جمموعة منها فيما يلي:    
 فقدان التالميذ للقاء الذي جيمعهم، وهو عامل تربوي له أثره الواضح يف شخصية التلميذ.  -
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  مشكلة التعامل مع التقانة وجهاز احلاسوب، خاصة مع صغار السن. الوقوع يف -
حداث تذبذب يف  إحدوث انقطاع األنرتنت من حني آلخر خاصة عند البلدان النامية، مما يؤدي إىل    -

 شرح الدرس، وطريقة التواصل بني املعلم واملتعلم. 
التعليمي القدمي  - ي  نظرا لظهور اجلائحة بشكل مفاجئ فإن احملتوى  التعليم عرب الوسائط  تال  ناسب مع 

 التقنية احلديثة، وذلك من حيث احلجم الساعي، واملقرر الدراسي وما إىل ذلك.
 نظرة استشرافية ملستقبل التعليم عن بعد:اثلثا: 

التواصلية احلديثة تفرض نفسها يف الوجود،  الواحد والعشرين بدأت الوسائط  القرن  منذ مطلع 
الطرق   الذكاء وأخذت  سيفرض  املقبلة  العقود  أن  على  واضح  دليل  وهذا  وتنحصر،  تتقلص  التقليدية 

ذروة سنام تقدم األمم ورقيها، فإن متثل العملية التعليمية  مبا أناالصطناعي نفسه يف مجيع جماالت احلياة، و 
عن برامج تعليمية   الفكر اإلنساين املعاصر سيتقبل العملية التعليمية الطارئة، وسيكشف لنا الزمن القريب

... وسيقف العامل العريب  ، وتنمية املهارات، وطرق التقوميجديدة، من طرائق التدريس، واحملتوى التعليمي
أمام حتدايت كبرية يفرضها عليه عامل التحوالت املتسارعة اليت تشهدها املنظومة التعليمية العاملية، إذ مل يعد  

صال العلوم واملعارف إىل املتلقي بطريقة تقليدية معهودة، بل أصبح  اهلدف من عملية التعليم والتعلم هو إي
 ة األوبئة وغريها. ناهلدف من ذلك هو ضمان اجلودة الشاملة وحتقيق االستمرارية يف التعليم يف أزم

وإذا حكمنا أبن املستقبل سيكون للعملية التعليمية اليت تعتمد على التواصل عن بعد ابلصوت  
يدفع البلدان إىل تبين منظومة جديدة تتوافق مع التحدايت التعليمية والثقافية والتكنولوجية  فإن هذا    ،والصورة

 للقرن الواحد والعشرين.
 خامتــــــــــة: 

 بعد هذا البحث الذي قمت به فإنين أخلص إىل ما يلي:
تعليم وحمتوى  ومتعلم  معلم  من  الثالثة  أقطاهبا  على  تعتمد  التعليمية كانت  العملية  وتتم  إن  ي، 

بطريقة مباشرة وجها لوجه، وقد عمدت حكومات البلدان العربية والغربية إىل اختاذ وسائل متعددة لتطوير 
العملية التعليمية، ألن هذه األخرية هي شارة تقدم األمم وازدهارها، وحينما تتبعت املنظومة التعليمية يف  

تعاين من مشاكل عديدة، كعدم وضوح معامل   -احملققة ابلرغم من املكاسب اإلجيابية  –البلدان العربية وجدهتا  
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االسرتاتيجية املتبعة، وعدم االستقرار يف الربامج التعليمية، وانتشار ظاهرة الغش يف االمتحاانت وغري ذلك، 
 وهذا يتطلب مراجعة جذرية إلصالح املنظومة الرتبوية وحتقيق نظام اجلودة الشاملة يف التعليم. 

الت العملية  تعد  الوسائل  ومل  ظهرت  فقد  املعاصر،  عاملنا  يف  الكامل  الدور  تؤدي  القدمية  عليمية 
التكنولوجية احلديثة فنقلت النص من الكتابة الورقية إىل الكتابة الرقمية، ومن الكتابة الرقمية إىل التواصل 

 املرئي ابلصوت والصورة ويف وقت حمدد مع اختالف التوقيت من بلد إىل آخر.
نظومة التعليمية من التواصل املرئي عرب األنرتنت يف زمن جائحة كوروان، حيث  وقد استفادت امل

، حينما  2020جلأت كثري من بلدان العامل إىل العملية التعليمية )عن بعد( خاصة يف الثلث األول من عام  
ذلك يف  أغلقت املدارس واجلامعات، والشك أن التعليم عن بعد له إجيابياته وله سلبياته، وقد وقفت على  

العرض املقدم، وحكمت يف األخري أن املستقبل للذكاء االصطناعي، وال تكون العملية التعليمية بعيدة عن  
 االستفادة من ذلك، ألهنا متثل التكوين األساس للفرد البشري، وهي أيضا مقياس تقدم األمم من ختلفها.

 أما أهم النتائج اليت توصلت إليها ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 االهتمامات األوىل للحكومات اليت أرادت تطوير ثقافة شعوهبا. منينبغي أن تكون العملية التعليمية  -
 وقفت على نقائص واضحة يف العملية التعليمية العربية.  -
 جائحة كوروان كشفت عن مواطن الضعف يف كثري من بلدان العامل، خاصة يف املنظومة التعليمية.  -
 دفعت التعليم من مسمى التعليم الطارئ إىل االنتقال إىل التعليم ابألنرتنت وبشكل رمسي.جائحة كوروان    -
  قناعتنا أبن املستقبل للذكاء االصطناعي مبا يف ذلك احلاسوب، وستكون له اهليمنة على العملية التعليمية  -

 .يف العقود القادمة 
 وأما ابلنسبة للمقرتحات والتوصيات فسأذكر أمهها: 

ع  - االسرتاتيجية  جيب  تعتمد على  وتعليمية  تربوية  يعدوا برامج  أن  الرتبوية  املنظومات  القائمني على  لى 
 الواضحة اليت تتناسب مع متغريات العصر. 

البد من بذل األموال من أجل تعميم األنرتنت حىت تصل كل بيت يسكنه املتمدرسون ألن املستقبل    -
مع ومعدودة  ال ستظل الشعوب اليت مل تسلك هذا السبيل متخلفة  لعامل التكنولوجيا والرقمنة احلاسوبية، وإ

 دول العامل الثالث.
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ة والبخار واجلينات والذكاء االصطناعي فإن الوسائل التعليمية ستتغري وستشهد ما دمنا نعيش يف عامل الذر    -
ذه التحوالت، فيجب  حتوالت جذرية وخيالية خالل الثالثني سنة القادمة، لذلك فإن األوبئة ستكون اتبعة هل

على حكومات البلدان أن يعدوا دراسة دقيقة ورؤية استشرافية واضحة ملواجهة هذه املتغريات حني حدوثها،  
 وعلى وجه اخلصوص املنظومة التعليمية.  

 
Conclusion 

On the basis of the present research, we conclude the following: 

The educational process relied on its three poles of teacher, learner and 

educational content, and it took direct face-to-face form. The governments of 

Arab and Western countries have taken various means to develop the 

educational process as this latter is the sign of the progress and prosperity of 

nations. When I tracked the educational system in the Arab countries, I found 

it - despite the achieved positive gains - suffering from many problems such 

as the unclear strategy of education, the instability of educational programs, 

the spread of cheating in exams and so on, and this requires a radical review 

to reform the educational system and achieve a comprehensive quality system 

in education. 

The traditional educational process no longer plays the full role in our 

contemporary world. The appearance of modern technological means has 

transferred the text from paper writing to digital writing and from digital 

writing to audio-visual communication simultaneously with people at 

different countries' times. 

The educational system has benefited from visual communication via Internet 

during the Corona pandemic spread, as many countries of the world have 

opted for e-learning, especially in the first third of 2020, when schools and 
universities were closed. There is no doubt that distance education has its 

advantages and disadvantages which I have explained in this paper. Finally, I 

deduced that the future is for artificial intelligence, and the educational 

process is not far from benefiting from it because it represents the basic 

formation of the individuals, and it is also a measure of nations’ progress. The 

most important findings can be summarized as follows: 

- The educational process should be one of the first concerns of governments 

that wanted to develop the culture of their people. 
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- I found clear shortcomings in the Arab educational process. 

- The Corona pandemic revealed weaknesses in many countries of the world, 

especially in their educational system. 

- The Corona pandemic shifted education from of emergency education to 

official online education. 

- We are convinced that the future is for artificial intelligence, including 

computer, it will dominate the educational process in the coming decades. 

 

Concerning the suggestions and the recommendations, I will mention the 

most important ones: 

- Decision makers in charge of educational systems must prepare educational 

and teaching programs based on a clear strategy that fits the changes of the 

times. 

- Financial resource must be exploited to expand and facilitate people's access 

to the internet because the future belongs to the world of technology and 

computer digitization. Otherwise, peoples who did not take this path will 

remain backward in third world countries. 

- As long as we live in the world of atom, steam, genes and artificial 

intelligence, the educational means will change and will witness radical and 

imaginary transformations during the next thirty years. Pandemics will be part 

of these transformations. The governments of countries must prepare a careful 

study and a clear forward-looking vision to be ready to these changes when 

they occur, especially in the educational system. 
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Summary 

         The first part of this research dealt with the conventional definition of 

the educational process proposed by the pioneers of the educational systems, 

its poles and the reasons beyond its development. Then, I presented a critical 

reading of the reality of the educational process, especially in Arab countries, 

through which I concluded that despite the clear reforms that Arab 

educational system have undertaken, it suffers from the absence of the 

necessary framing and the well designed strategy with precise goals. The 

second part tackled the situation of the educational process nowadays with 

the domination of modern technology such as the Internet, computer, 

digitization and artificial intelligence. The planners of the educational system 

could not develop it in the present time except through the use of modern 

communicative means. The latter played a significant role in improving the 

communication process between the poles of the educational process and in 

developing the learner’s skills easily and quickly, especially in emergency 

situations such as COVID 19 pandemic outbreak.  At the end, we concluded 

that the future will inevitably be for the computational educational process, 

which is based on audio and video communication via the Internet, as it is 

easier to use, faster in response, less cost and more useful. 
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