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Abstract
This research peruse the basics of distance education, and how it has been developed, and
introduced, through literary review and direct experience in management and education, at an
international school online. The research traces the development of distance education from
the nineteenth century, when it was based on printed materials being sent to faraway places,
to 1960s and 1970s, when advances in technology led to widespread use of open broadcast
technology in education and development, in England Open University. Special attention was
paid to the development of distance education and conferences were held using
telecommunication and computer technology in early 1980s. Moreover, in 1986, the Q-Link
Education Centre and Community College was established as a center for online academic
learning, which soon became the first online hub for academic learning available nationwide.
Meanwhile, the Community Education Centre was established in the United States.
The research highlights the recent developments in the areas of text-based teleconferencing in
real time, through stand-alone networks on the Internet. It concludes that continued
technological progress and massive demand by global community for education through
distance-saving systems make it necessary for traditional institutions to learn how to make
distance-learning technology more affordable.
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استخدام االنرتنت وتقنية املعلومات يف التعليم عن بعد
أ  .سعدة دمحم عمر االبريش
عضو ىيئة بقسم احلاسوب كلية اآلداب والعلوم  -جامعة بنغازي -ليبيا
د .السيد مصطفي السنباطي
عضو ىيئة التدريس بقسم الصحة النفسية كلية اآلداب – جامعة مصراتو -ليبيا

امللخص
يتم دراسة أسس التعليم عن بعد وتطويره وتقدديو من خالؿ مراجعة أدبية وذبربة مباشرة يف اإلدارة والتعليم يف مدرسة دولية عرب
قائما على الطباعة يعتمد على ادلسافة ،خالؿ
اإلنًتنت .مت تتبع تطور التعليم عن بعد من القرف التاسع عشر ،عندما كاف
ً
أسلوًب ً
ستينيات وسبعينيات القرف العشرين ،عندما أدى التقدـ يف التكنولوجيا إىل استخداـ واسع النطاؽ لتكنولوجيا البث ادلفتوح يف التعليم
والتنمية .جبامعة انكلًتا ادلفتوحة .ومت إيالء اىتماـ خاص لتطويره ،عقد ادلؤسبرات عن بعد واالتصاالت عن طريق الكمبيوتر يف أوائل
الثمانينات من القرف ادلاضي وإنشاء مركز كيو لينك التعليمي وكلية اجملتمع ،الذي بدأ يف عاـ  1986كمركز للتعليم األكادديي عرب
اإلنًتنت وسرعاف ما أصبح أوؿ مركز متاح على الصعيد الوطٍت .يف الوقت ذاتو ،أنشئ مركز التعليم اجملتمعي يف الوالايت ادلتحدة.
وجرى تسليط الضوء على التطورات األخَتة يف رلاالت عقد ادلؤسبرات عن بعد على أساس النصوص ،يف الوقت احلقيقي من خالؿ
شبكات قائمة بذاهتا على اإلنًتنت واإلنًتنت ،وخلص إىل أف استمرار التقدـ التكنولوجي والطلب اذلائل من اجملتمع العادلي على
التعليم من خالؿ نظم توفَت ادلسافات جيعل من الضروري أف تتعلم ادلؤسسات التقليدية تطبيق التكنولوجيا للتعلم عن بعد بطريقة
ميسورة.

الكلمات املفتاحية  :االنًتنت  ،تقنية ادلعلومات  ،التعليم عن بعد.

املقدمة:
لكل نظاـ أي كاف شكلو ونوعو وطبيعتو سواء كاف تعليميا أـ غَت تعليمي فلسفة خاصة بو ،ولكل فلسفة مبادئ
وأسس ،ولكل مبدأ أو أساس نظرية تبٌت عليو ،ولكل نظرية فرضية ،ولكل فرضية رؤية ،ولكل رؤية زاوية أو منظور
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ينظر منها أو منو إىل الشيء ادلستهدؼ سواء كاف مفهوما ماداي أـ معنواي .وللتعليم اإللكًتوين فلسفتو اخلاصة ادلبنية
على مبادئ تكنولوجيا التعليم ،وما ترتبط بو من نظرايت تربوية وعلمية مثل نظرايت التعليم والتعلم ،ونظرايت مدخل
النظم ،وعلم االتصاؿ ومفهومو ومبادئو وقنواتو السمعية والبصرية وغَتىا من القنوات الفاعلة ادلتوافقة مع ادلوقف
التعليمي ،وادلتعلقة خبصائص ادلتعلم يف ادلقاـ األوؿ .والتعليم عن بعد ىو شكل من أشكاؿ التعليم الذي مت إنشاؤه
هبدؼ تقدًن التعليم بُت ىؤالء الطالب الذين ال يستطيعوف االلتحاؽ ًبدلدارس العادية ألسباب سلتلفة .كما ديكن
تعريفو على أنو نظاـ تعليمي يهدؼ إىل توفَت إمكانية الوصوؿ إىل التعلم يف وضع يكوف فيو مصدر التعليم وادلتعلم
بعيدا عن اآلخر بسبب الوقت وادلسافةً .بختصار ،ديكننا أف نقوؿ أف التعلم عن بعد ىو وسيلة مثالية لتقدًن تعليم
ً
ذي جودة متساوية لتلبية ادلتطلبات التعليمية للمتعلم خارج الفصل الدراسي .يتم اعتماد ىذه الطريقة يف التعليم من
قبل عدد كبَت من اجلامعات وادلعاىد حوؿ العامل .وأيضا لقد غَتت شبكة اإلنًتنت طريقة حياتنا وتعلمنا وعملنا
وتواصلنا بشكل كبَت .يف عصر ادلعلومات الرقمية اليوـ ،تتزايد اخلدمات اإللكًتونية ًبستمرار وتصبح جزءًا ال يتجزأ

من حياتنا اليومية .واحدة من ىذه اخلدمات اإللكًتونية ىي التعليم اإللكًتوين من خالؿ التعلم عن بعد ،وعلى وجو
اخلصوص التعلم القائم على اإلنًتنت .وتتضح فلسفة التعليم اإللكًتوين يف خصائصو ومساتو ادلنعكسة يف مفهومو
ادلستخلص من األدبيات الًتبوية ،ومن أعماؿ كل من العبادي ( ،)2002مارتُت تساشيل ( ،)2002وادلوسى،
والوائلي ،والتيجي ( ،) 2005والذي يصف التعليم اإللكًتوين أبنو بيئة تعليمية تفاعلية مرتبطة ًبلكمبيوتر ،وتتمركز
حوؿ نشاط ادلتعلم ،شلا يصبغها ًبلفردية يف ادلقاـ األوؿ ،واالعتماد على الذات يف التعلم ،وذلك بتعزيز مبادئ تفريد
التعليم ،والتعليم ادلربمج ،والتعلم ادلفتوح ،والتعلم عن بعد ،والتعليم دبساعدة احلاسوب ،والتعلم ادلعتمد على االنًتنت،
وغَتىا من مبادئ ا لتفريد اذلادفة إىل التعلم لإلتقاف يف هناية ادلطاؼ .وأتسيسا على ىذا ،فتوصف بيئة التعليم
اإللكًتوين وطبيعتو وفقا ل ػ خاف ( ،( Khan2005وترصبة كل من ادلوسوي ،والوائلي ،والتيجي ( ،)2005أبهنا
مفتوحة ،ومرنة ،وموزعة .واستنادا إىل ما سبق ،ورغم وضوح ادلعٌت العاـ للتعليم اإللكًتوين من خالؿ التعريف السابق،
إال أنو الزاؿ ىناؾ لبس وخلط يف معٌت ادلفهوـ عند الكثَت من الناس دبا فيهم الًتبويُت .فالكثَت منهم دييل إىل ربط
ىذا النوع من التعليم (التعليم اإللكًتوين) ًبألجهزة التعليمية ،والكمبيوتر ،وشبكة ادلعلومات الدولية (االنًتنت)،
وغَتىا من ادلستحداثت التكنولوجية ،وما يرتبط هبا من إلكًتونيات ،وأجهزة ،وأدوات ،ومواد مسعية بصرية ،ووسائط
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تكنولوجية متعددة ،وغَتىا ،وليس ىذا فحسب بل حصر مفهوـ التعليم اإللكًتوين يف ىذا اإلطار ربديدا ،وعدـ
إخراجو منو ألي سبب من األسباب .وىذه نظرة قاصرة ألف التعليم اإللكًتوين يف الواقع ،ويف ضوء التعريف السابق،
ليس كذلك ،فهو ليس رلرد تعليم يقوـ على العرض اإلليكًتوين للمادة العلمية ،بل ىو تعليم لو أساسو العلمي،
وفلسفتو النظرية اليت يقوـ عليها  ..وحىت لو سبحور حوؿ طرؽ العرض اإلليكًتونية .ففلسفة التعليم اإللكًتوين اخلاصة
 ..تقوـ يف األساس  ..على مبادئ تكنولوجيا التعليم الناصبة عن التطبيق العملي للعلوـ الًتبوية أو النظرايت الًتبوية،
واليت تنصب على ادلادة العلمية ومدى توافقها مع خصائص اجلمهور ادلستهدؼ ،مراعية يف ذلك مبادئ نظرايت
االتصاؿ ،ومكوانهتا ،وأسسها وعناصرىا األساسية كما سبقت اإلشارة ،واليت يف احلقيقة ال تغفل أبي حاؿ من
األحواؿ الثقافة ادلشًتكة بُت طريف االتصاؿ ادلتمثلُت يف ادلرسل وادلستقبل ،شلا يساعد على ربديد نوع قناة االتصاؿ
ادلناسبة للموقف التعليمي ،وادلتوافقة مع خصائص صبهور االتصاؿ ادلستهدؼ بطرفيو ادلرسل وادلستقبل /أو ادلعلم
وادلتعلم يف مواقف االتصاؿ التعليمية ،وذلك انطالقا من أحد مبادئ جوف ديوي اليت تنص على أف “عملية االتصاؿ
ىي ادلشاركة يف اخلربة بُت طريف االتصاؿ” (صلاح النعيمي ،علي عبد ادلنعم ،ومصطفي عبد اخلالق .)1995 ،وليس
ىذا فحسب ،بل تعتمد عملية االتصاؿ كذلك على ثقافة اجلمهور التكنولوجية ،ومدى األلفة بينهم وبُت وسائل
وقنوات االتصاؿ التكنولوجية ادلستخدمة يف تفعيل ىذا النوع من التعليم مثل االنًتنت ، Internetوأساليب اإلحبار يف
مواقعها ،وطرؽ البحث والتوصل إىل نتائج للبحث عرب ما يسمى دبحرؾ البحث ، Search Engineوطرؽ التعامل مع
الربيد اإللكًتوين ، E-Mailدبعٌت أنو لو مل تراع ىذه األمور عند تصميم برامج التعليم اإللكًتوين ،لردبا تكوف النتيجة
غَت مرضية على اإلطالؽ ،شلا يعٌت أف اذلدؼ من تصميمو مل يتحقق ،وبذلك ال يكوف التعليم اإللكًتوين فاعال وملبيا
لطموحات ادلصمم وادلتبٍت لو من انحية ،وغَت مناسب للموقف التعليمي ادلصمم ألجلو .ويستخلص شلا سبق أف
فلسفة التعليم اإللكًتوين قائمة على أسس علمية حبتة تتمثل يف مبادئ تكنولوجيا التعليم ادلتمركزة يف ادلقاـ األوؿ على
تفريد التعليم والتعلم الذايت ادلعٍت بتقدًن تعليم يتوافق وخصائص كل متعلم ،شلا يعٍت الفردية والتفاعلية واحلرية ،والتعلم
القائم على سرعة ادلتعلم يف التعلم ،واذلادفة يف هناية ادلطاؼ إىل اإلتقاف يف األداء ،وربقيق أكرب قدر شلكن من
األىداؼ ،ومن قبل أكرب عدد شلكن من ادلتعلمُت تصل نسبتهم إىل  %90وتتجاوزىا يف كثَت من األحياف .كما
ربددت مشكلة الدراسة يف االيت:
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أوالا :مشكلة البحث:
تنطلق الدراسة احلالية من خالؿ خاصية التعليم عن بعد ،وذلك من خالؿ رلموعة من العناصر أو ادلعايَت
ادلتعارؼ عليها علمياً .كما تتناوؿ الدراسة أبرز ادلتطلبات ادلسبقة للتعلم عن بعد الفعاؿ ،وىي متطلبات
أساسية وجوىرية ينبغي توفَتىا قبل اإلقداـ على استخداـ ىذا النوع من التعلم اخلالؽ .كما تشَت الدراسة إىل
عدد من مبادرات التعلم اإللكًتوين الناجحة .وكذا واقع وآفاؽ التعليم االلكًتوين يف الدوؿ الغربية والوطن
العريب .وتتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة علي التساؤؿ الرئيسي التايل:
التساؤل الرئيسي للدراسة ما ىو واقع وآفاؽ التعليم عن بعد؟

 .1األسئلة الفرعية:
 ما ادلقصود دبفهوـ التعليم عن بعد؟
 كيف تطور مفهوـ التعلم عن بعد؟
 ودلاذا يتم تبٍت ىذا االسلوب احلديث يف التعليم؟
 ىل التعلم عن بعد يتفوؽ من حيث اجلودة والفعاليػة والكفاءة على أشكاؿ التعلم والتعليم التقليديػة؟
ماىي اىم شليزات التعليم عن بعد؟
 ما ىي اوجو االستفادة من تقنية التعليم عن بعد يف تطور التعليم؟
 ماىي الشروط وادلتطلبات وتقنيات ادلعلومات اليت ينبغي توفَتىا لكي حيقق التعلم اإللكًتوين عن بعد
ىدفو؟
 ما مدى صلاح تطبيق التعلم عن بعد يف ليبيا؟

اثنيا :أمهية البحث:
 يكتسب ىذا البحث أمهيتو من أمهية الدور الذي تلعبػو تقنيات ادلعلومات واالتصاالت يف انتشار
وتفعيل العملية التعليمية وجعلها أكثر فاعليػة وكفاءة شلا يعود ًبلنفع على عناصر عملية التعلم.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 448-468

453

THE USE OF THE INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGY IN DISTANCE
EDUCATION

 ضرورة االستفادة من ذبارب اآلخرين يف البلداف ادلتقدمة شلن سبقوان واستثمروا يف رلاؿ التعليم عن
بعد ،وحصدوا شبار وفَتة ،اقتصادية واجتماعية وتربوية وإنسانية.
 الوقوؼ علي اىم ادلستلزمات والتقنيات والشروط اليت ربقق صلاح التعليم عن بعد.

اثلثا :ىدف البحث:
يهدف ىذا البحث اىل حتقيق األىداف التالية:
 التعريف دبفهوـ التعليم عن بعد.
 التعريف أبمهية استخداـ شبكة اإلنًتنت يف التعليم بعد.
 مقارنة التعلم عن بعد مع التعليم التقليدي.
 تسليط الضوء على ادلتطلبات التقنية ادلسبقػة للتعليم عن بعد.
 عرض عدد من مبادرات التعليم عن بعد الناجحػة.
 االشارة اىل رلموعة من الدوؿ ادلطبقة ذلذا االسلوب

رابعا :اإلطار النظري:
 -1مفهوم االنرتنت يف التعليم عن بعد:
 تعريف االنرتنت: وتعترب الشبكة العادلية للمعلومات“ اإلنًتنت " من التقنيات احلديثة اليت ساعدت على سرعة انتشار
وسائل االتصاؿ ومن ادلهم على األمة اإلسالمية االستفادة منها  ،وتسخَتىا دبا يعود على الفرد واجملتمع
ًبلنفع والفائدة.
 بدأت تقنيات اإلنًتنت تستخدـ على نطاؽ واسع يف إدارة التعليم بسبب إعادة تنظيم شبكات الكمبيوتر
احمللية ًبستخداـ بروتوكوالت اخلادـ  TCP / IPو  .WWWوقد مسيت ىذه الشبكات "إنًتانت" بشبكة
حاسوب خاصة تعتمد على معايَت االتصاؿ لإلنًتنت.
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 إف إنًتانت ىي نسخة أصغر من اإلنًتنت ديكن ألعضاء ادلؤسسة فقط رؤيتها .ديكن للمؤسسات التعليمية
أف تنشئ داخل أسوارىا نسخة سهلة وآمنة من شبكة الويب العادلية .تنمو ىذه الشبكات الداخلية من
نظرا للتوافق التاـ مع أي شبكة من األجهزة ،فإف قابلية
انفجار يف استخداـ وفهم تكنولوجيا اإلنًتنتً .
التطوير الكاملة االستقالؿ عن اإلدراؾ ادلادي للقنوات ،والتوجو ضلو بنية "خادـ العميل" ،واالستخداـ
االقتصادي لنطاؽ سبرير اتصاالت الشبكة ،وتكامل الشبكات ادلوجودة يف نظاـ واحد ،والكفاءة
وخصوصا األماف العايل (احلماية من مستخدمو اإلنًتنت من خالؿ جدار
االقتصادية وسهولة االستخداـ،
ً

احلماية ( ، )firewallيف شبكات إنًتانت  ،أصبح ربقيق الوظائف اإلدارية ادلتنوعة
.

شلكنًا (MOSCOW

)2003

-2استخداـ االنًتنت يف التعليم :من ادلمكن استخداـ االنًتنت يف التعليم عن بعد ًبستخداـ أىم اخلدمات اليت
يقدمها اإلنًتنت وتطبيقاتو يف رلاؿ التعليم ًبستخداـ:
 الربيد اإللكًتوين

)(Electronic Mail

الربيد االلكًتوين يعد من أىم اخلدمات ادلوجودة يف اإلنًتنت ،وأكثرىا شيوعاَ واستخداما ،ومن أىم وسائل
االتصاؿ ،أيضا الربيد اإللكًتوين من أكثر أدوات اإلنًتنت استخداماَ يف التعليم ،دلا يوفره من إمكاانت
التواصل والتفاعل بُت الطلبة وادلعلمُت من جهة ،وبُت الطالب مع بعضهم البعض ،أيضا من أىم ادلميزات
ادلستخدمة للربيد اإللكًتوين يف التعليم السرعة وصوؿ ادلعلومة ،والسرية سبا  ،وقلة اجلهد ،والتكلفة يف
اإلرساؿ واالستقباؿ ادلعلومات  ،واخلصوصية يف التعليم ،وىناؾ نوعاً من احلرية للطالب للتعبَت عن آرائهم
وأفكارىم.
 القوائم

الربيدية)(Mailing List

القوائم الربيدية ىي اليت تستخدـ يف إلرساؿ رسالة إىل رلموعة من العناوين مرة واحدة) كرسائل النشرات
الربيدية(  ,وال يشًتط أف تكوف العناوين ادلراد مراسلتها ضمن نفس اسم النطاؽ.
 نظاـ رلموعات

األخبار) (News groups, Usenet, Net new
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تعريف اجملموعات اإلخبارية أبهنا لوحة إعالنية إلكًتونية كبَتة .وىي تعرؼ بنظاـ إلكًتوين إليداع الرسائل
اإللكًتونية يف شبكة اإلنًتنت ،وتسمى  ،CompuServeوتعد اجملموعات اإلخبارية دبثابة صحف حائط،
أو صناديق بريد عامة ،وىي قريبة الشبو حبلقات النقاش ،وىي من أقدـ خدمات الشبكة واألجزاء ادلكونة
ذلا.
 برامج

احملادثة) (Internet Relay Chat

استخداـ ىذه اخلدمة يف التعليم عن بعد ( )Distance Learningوحيث استخداـ ىذه اخلدمة بنقل احملاضرات
من القاعات الدراسية جلميع الطالب ،وديكن للطالب االستماع إىل احملاضرة أبقل تكلفة.
 الشبكة

العنكبوتية) (World Wide Web

يطلق عليها تقنية الويب أو) ، ( WWWوىي خدمة تتيح للمتعلمُت والباحثُت عن أي معلومة موجودة يف
الشبكة كم ىائل من ادلعلومات ، ،وتعد تقنية الويب )(Webمن أكثر تطبيقات اإلنًتنت استخداماَ يف
العامل ،وًبلتايل فهي أداة ىامة لكل من ادلعلمُت والدارسُت ،وكذا الباحثُت للحصوؿ على ادلعارؼ
وادلعلومات من أي مكاف يف العامل أبقل جهد وأبقل وقت وتكلفة.

(املخطط توضيحي استخدام االنرتنت يف التعليم )
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-3أمهية ومزااي استخدام شبكة اإلنرتنت يف التعليم:
 امهية ومزااي شبكة االنرتنت كوسيلة تعليمية: استخداـ اإلنًتنت كوسيلة مساعدة يف ادلناىج ،حبيث ديكن وضع ادلناىج الدراسية يف صفحات مستقلة يف
اإلنًتنت وتتاح الفرص للطالب وويل األمر ًبلدخوؿ لتلك الصفحات يف ادلنزؿ.
 استخداـ اإلنًتنت كوسيلة تعليمية مساعدة يف تناوؿ ادلناىج وشرح موضوع معُت.
 امهية ومزااي شبكة االنرتنت يف جمال التدريس : استخداـ اإلنًتنت يف احلصوؿ على ادلعلومات ادلطلوبة من العديد من ادلواقع.
 استخداـ اإلنًتنت يف تعزيز طرؽ وأساليب التدريس تفريد التعليم والتعليم التعاوين واحلوار والنقاش .
امهية استخدام اإلنرتنت يف زايدة ثقة الطالب بنفسو وذلك بتنمية املفاىيم اإلجيابية جتاه التعليمالذايت.
امهية استخدام اإلنرتنت يف االطالع على الدروس النموذجية.-4تكنولوجيا املعلومات والتطوير التعليم:
 املفهوم التعليم والتطور التارخيي للتعلم عن بعد:التعليم عن بعد ىو رلاؿ التعليم الذي يركز على طرؽ التدريس والتكنولوجيا هبدؼ تقدًن التدريس  ،يف كثَت من
األحياف على أساس فردي  ،للطالب الذين ليسوا حاضرين يف بيئة تعليمية تقليدية مثل الفصوؿ الدراسية .وقد
وصفت أبهنا "عملية خللق وتوفَت الوصوؿ إىل التعلم عندما يتم فصل مصدر ادلعلومات وادلتعلمُت عن طريق
الوقت وادلسافة  ،أو كليهما"  .اعتمد التعلم عن بعد احلديث يف البداية على تطوير اخلدمات الربيدية يف القرف
التاسع عشر وسبت شلارستو على األقل منذ أف قاـ إسحاؽ بيتماف بتدريس االختزاؿ يف بريطانيا العظمى عرب
ادلراسالت يف أربعينيات القرف التاسع عشر .ت ّدعي جامعة لندف أهنا أوؿ جامعة تقدـ درجات علمية عن بعد ،
وأنشأت برانرلها اخلارجي يف عاـ  ، 1858ويعرؼ ىذا الربانمج اآلف بربامج جامعة لندف الدولية  ،ويشمل
درجات الدراسات العليا والدراسات العليا و الدبلومات اليت أنشأهتا كليات مثل لندف .يف الوالايت ادلتحدة ،
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ادلوسع  ،حيث كاف لدى جامعة
قاـ ولياـ راين ىاربر  ،الرئيس األوؿ جلامعة شيكاغو  ،بتطوير مفهوـ التعليم َّ
أيضا على مفهوـ
األحباث كليات تعليم اتبعة لألقمار الصناعية يف اجملتمع األوسع  ،ويف عاـ  1892شجع ً
الدورات الدراسية ًبدلراسلة تعزيز التعليم  ،وىي الفكرة اليت وضعت موضع التنفيذ من قبل جامعة كولومبيا .يف
أسًتاليا  ،أنشأت جامعة كوينزالند قسم دراسات ادلراسالت يف عاـ  .1911يف اآلونة األخَتة  ،يعترب تشارلز
مهما يف الًتويج لطرؽ أخرى غَت خدمة الربيد لتقدًن التعليم عن بعد يف
ويدمَت من جامعة ويسكونسن ماديسوف ً

أمريكا .من عاـ  1964إىل عاـ  ، 1968قامت مؤسسة كارنيجي بتمويل مشروع ويكيميداي لوسائل اإلعالـ
التعليمية ادلفصلية

()AIM

الذي جلب رلموعة متنوعة من تقنيات االتصاالت اليت هتدؼ إىل توفَت التعلم

جلمهور خارج احلرـ اجلامعي .يستخدـ التعلم عن بعد جملموعة واسعة من األغراض اليوـ ،بفضل التكنولوجيات
اجلديدة ،فإف التطور السريع والتكلفة ادلستمرة ينخفضاف يف معاجلة البياانت وزبزينها ونقلها ،وتقدـ العديد من
ادلؤسسات اخلاصة والعامة وغَت الرحبية والرحبية يف صبيع أضلاء العامل التعليم عن بعد من التعليم األساسي عرب أعلى
مستوى من

الدرجات(Mijo Mirković, 2012) .

-5تعريف التعليم عن بعد:
التعليم اإللكًتوين ىو انفجار الثورة احلديثة يف أساليب وتقنيات التعليم واليت تواكب أحدث ما تتوصل إليو التقنية
من أجهزة وبرامج يف عمليات التعليم ومن ىنا يتم تعريف التعليم عن بعد بعدده تعريفات منا:
 تعريف التعليم عن بعد:أييت مصطلح التعلم عن بعد أبشكاؿ سلتلفة يف اللغة اإلصلليزية منها
.)Electronic learning

( E-learning-learning, Learning,

ومهما كاف شكل كتابة ادلصطلح ،فإف مفهوـ التعلم اإللكًتوين يف جوىره وأبعاده

ومضامينو يعٍت "عملية ربويل التعليم التقليدي (وجهاً لوجو) اىل شكل رقمي لالستخداـ عن بعد.والتعليم عن
بعد يقوـ علي:
التعليم عن بعد  :يقوـ على استخداـ تقنيات الوسائط ادلتعددة احلديثة مع االنًتنت لتعزيز جودة التعليم عنطريق تيسَت التعامل مع مصادر ادلعرفة.
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 -1تعريف اليونسكو للتعلم عن بعد:
ىو أي عملية تعليمية ال حيدث فيها اتصاؿ مباشر بُت الطالب وادلعلم ،حبيث يكوانف متباعدين زمنيا ومكانيا .
ويتم االتصاؿ بينها عن طريق الوسائط التعليمية اإللكًتونية أو ادلطبوعات.
 -2التعليم بعد ىو  :أي تعليم يتعلمو ادلتعلم من خالؿ الوسائط التكنولوجية االلكًتونية مثل التعليم عرب
االنًتنت  ،التعليم ادلبٌت على استخداـ الكمبيوتر ،التعلم الرقمي ،التعلم عرب األقمار الصناعية ،واألقراص ادلدرلة
والفيديو التفاعلي .

()http://staff.uobabylon.edu.iq/lectures.aspx?id=824

 -3التعليم عن بعد :ىو طريقة للتعليم ًبستخداـ آليات االتصاؿ احلديثة من حاسب وشبكاتو و وسائطو
ادلتعددة من صوت وصورة ،ورسومات  ،وآليات حبث  ،ومكتبات إلكًتونية ،وكذلك بواًبت اإلنًتنت سواءً كاف

عن بعد أو يف الفصل الدراسي ادلهم ادلقصود ىو استخداـ التقنية جبميع أنواعها يف إيصاؿ ادلعلومة للمتعلم أبقصر

وقت وأقل جهد وأكرب فائدة.
 -4لقد ظهرت أساليب التعليم والتعلم عن بعد دلواجهة الزايدة اذلائلة يف حجم ادلعارؼ اإلنسانية ،والتطور
العلمى وتطور تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة ،ولتوفَت فرص التعلم جلمهور كبَت من الراغبُت يف التعليم الذين ال
يستطيعوف التفرغ الكامل (لاللتحاؽ ًبلتعليم النظامى  .وعموماً أرجع " طوىن كاى "و "فرانس ىنرى ( "
 ١٩٩١انتشار التعلم عن بعد إىل " ثالثة عوامل أساسية ىى:
 زايدة الطلب على ىذا النوع من التعليم.
 احلاجة إىل زبفيض التكاليف االقتصادية للتعليم فهو ال حيتاج لعدد كبَت من ادلوظفُت وحيتاج لتجهيزات
تربوية أقل من التعليم اجلامعي التقليدى.
 غزو تكنولوجيا وسائل االتصاؿ و اإلعالـ احلديثة لشىت رلاالت احلياة دبا فيها الًتبية والتعليم والىت من
خالذلا أمكن الوصوؿ لشرائح اجتماعية عديدة مل تكن لتستطيع الدراسة ًبلنمط التقليدي ادلألوؼ.
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 –6أساسيات و مفاىيم مرتبطة بـ ” التعليم اإللكرتوين ” :
– التعليم اإللكًتوين ادلباشر:
تعٍت عبارة التعليم اإللكًتوين ادلباشر أسلوب و تقنيات التعليم ادلعتمدة على اإلنًتنت لتوصيل وتبادؿ الدروس
ومواضيع األحباث بُت ادلتعلم و ادلدرس ،حيث يتيح انتشار اإلنًتنت فرصة للتفاعل و اعتماد التعليم اإللكًتوين
ادلباشر عن طريق اإلنًتنت وذلك حملاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية.
– التعليم اإللكًتوين ادلعتمد على احلاسب:
يعترب التعليم اإللكًتوين ادلعتمد على الكمبيوتر (  )CBT – Computer-Based Trainingأسلوًبً مرادفا للتعليم
األساسي التقليدي كما يعترب مكمال ألساليب التعليم ادلعهود و ليس قطيعة معو  ،كما قد يظن البعض و
بصورة عامة ديكننا تبٍت تقنيات وأساليب عديدة ضمن خطة شاملة للتعليم و التدريب تعتمد على رلموعة من
األساليب والتقنيات فمثالً إذا كاف من الصعب بث الفيديو التعليمي عرب اإلنًتنت فال مانع من تقدديو على
أقراص مدرلة طادلا أف ذلك يساىم يف رفع جودة ومستوى التدريب و التعليم .
فالتعليم اإللكًتوين و تقنية ادلعلومات ليسا ىدفاً أو غاية حبد ذاهتما  ،بل مها وسيلة لتوصيل ادلعرفة وربقيق
األغراض ادلعروفة من التعليم والًتبية ومنها جعل ادلتعلم مستعداً دلواجهة متطلبات احلياة العملية بكل أوجهها و
اليت أصبحت تعتمد بشكل أو آبخر على تقنية ادلعلومات و طبيعتها ادلتغَتة بسرعة.
(https://elearning-portal.garmian.edu.krd

 -1أمهية التعليم عن بعد :
أدى التطور ادلتزايد يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت إىل التوسع يف استخدامها يف اجملاالت التعليمية ،شلا
أدى إىل زايدة كفاءة أشكاؿ التعليم عن بعد ،وبروز أمناط جديدة أكثر فعالية.
 التعلم عن بعد جيعل الباب مفتوحا أماـ اجلميع (ربقيق مبدأ تكافؤ الفرص).
 التغلب على العائق الزمٍت (فئات عمرية سلتلفة ديكنها االلتحاؽ بنظاـ التعلم عن بعد).
 التغلب على العائق اجلغرايف (حرماف الكثَتين من الدراسة لبعد ادلسافة).
 االستفادة من الطاقات التعليمية ادلؤىلة بدال من تكديسها (يستفيد منها عدد غَت زلدود من الطلبة).
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 االستفادة من التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية (الربيد االلكًتوين-االنًتنت-الساتاليت  -األقراص
ادلدرلة.) Video Conferencing-
 زبفيف الضغط الطاليب على ادلؤسسات التعليمية (عدـ إضاعة فرص التعليم على الطلبة بسبب زلدودية
القدرة االستيعابية للمؤسسات الوطنية).
 -2االجيابيات و لسلبيات التعليم عن بعد :
 اجيابيات التعليم عن بعد :أشارت الدراسات أف التعليم عن بعد استطاع أف حيقق الكثَت من اجلوانب اإلجيابية و من أمهها:
 ادلساعدة على زبفيف الضغط على مؤسسات التعليم العايل التقليدية  ،وإاتحة الفرصة ألعداد كبَتة من
األفراد الراغبُت ىف التعليم اجلامعي.
 مسامهة الدارس ىف نفقات تعليمو  ،وىذا خيفف األعباء ادلالية عن خزانة الدولة
 إاتحة الفرصة للعاملُت ىف اجملاالت ادلختلفة للوقوؼ عل كل جديد ىف زبصصاهتم دوف االنقطاع عن العمل
.
 مساعدة الفرد على تغيَت مهنتو  ،وفقاً للمتغَتات االجتماعية واالقتصادية ىف اجملتمع.
 سهولة الوصوؿ إىل ادلعلم :أاتح التعليم اإللكًتوين سهولة كبَتة يف احلصوؿ على ادلعلم والوصوؿ إليو يف
أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرمسية  ،ألف ادلتدرب أصبح دبقدوره أف يرسل استفساراتو للمعلم
من خالؿ الربيد اإللكًتوين ،وىذه ادليزة مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر بدال من أف يظل مقيداً على مكتبو.
وتكوف أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع اجلدوؿ الزمٍت للمعلم ،أو عند وجود استفسار يف
أي وقت ال حيتمل التأجيل.
 ادلسامهة يف وجهات النظر ادلختلفة للطالب :ادلنتدايت الفورية مثل رلالس النقاش وغرؼ احلوار تتيح فرص
لتبادؿ وجهات النظر يف ادلواضيع ادلطروحة شلا يزيد فرص االستفادة من اآلراء وادلقًتحات ادلطروحة ودرلها
مع اآلراء اخلاصة ًبلطالب شلا يساعد يف تكوين أساس متُت عند ادلتعلم وتتكوف عنده معرفة وآراء قوية
وسديدة وذلك من خالؿ ما اكتسبو من معارؼ ومهارات عن طريق غرؼ احلوار.
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 التعلم اإللكًتوين فعاؿ من حيث التكلفة  ،دبعٌت أنو ال توجد حاجة للطالب أو ادلتعلمُت للسفر.
 يسمح استخداـ التعليم اإللكًتوين ًبلتقدـ الذايت .على سبيل ادلثاؿ  ،تسمح الطريقة غَت ادلتزامنة لكل
طالب ًبلدراسة يف سرعتو اخلاصة وسرعتو سواء كانت بطيئة أو سريعة .وًبلتايل يزيد من الرضا ويقلل من
اإلجهاد.
 يعزز التعلم اإللكًتوين من فعالية ادلعرفة وادلؤىالت عرب سهولة الوصوؿ إىل كمية ىائلة من ادلعلومات.
( )Vol. 2 No. 12 December 2014

 سلبيات التعليم عن بعد: التأثَت سلبا على عالقة الطالب ًبدلعلم كوف اللقاء ادلباشر بُت الطالب وادلعلم استبدؿ ًبللقاء
عرب االنًتنت أحياان شلا يضعف ىذه العالقة.
 ضعف االتصاؿ ًبلطالب الذين ىم ليسو متمرسُت ًبستخداـ وسائل التكنولوجيا احلديثة اليت
ردبا تتالشى ىذه السلبية مع االنتشار الواسع الستخداـ التكنولوجيا.
 بعض وسائل التكنولوجيا احلديثة مكلفة بعض الشيء وليست دبتناوؿ اجلميع للحصوؿ عليها.
 استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات يف التعليم قد ينتج عنو انتشار بعض الظواىر السلبية مثل الغش
والسرقات األدبية واليت ديكن أف تزداد حدهتا مع تطور تكنولوجيا اذلواتف الذكية
() https://ar.wikibooks.org

 دبا أف اختبارات التقييم يف التعليم اإللكًتوين قد تتم ًبستخداـ استخداـ الربوكسي  ،سيكوف
من الصعب  ،إف مل يكن من ادلستحيل  ،التحكم أو تنظيم األنشطة السيئة مثل الغش.
أيضا يف تدىور دور ادلؤسسات يف الدور االجتماعي وكذلك
 قد يتسبب التعليم اإللكًتوين ً
دور ادلدربُت كمدراء لعملية التعليم.
أيضا إىل ازدحاـ أو استخداـ مكثف لبعض ادلواقع .ىذا قد جيلب حوؿ
 قد يؤدي التعلم اإللكًتوين ً
التكاليف غَت ادلتوقعة يف كل من الوقت وادلاؿ ادلساوئ) Vol. 2 No. 12 December 2014 ( .
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 -3أىداف التعليم عن بعد :
يهدؼ التعليم اإللكًتوين إىل ربقيق العديد من األىداؼ على مستوى الفرد واجملتمع منها:
 ربسُت مستوى فاعلية ادلعلمُت وزايدة اخلربة لديهم يف إعداد ادلواد التعليمية.
 الوصوؿ إىل مصادر ادلعلومات واحلصوؿ على الصور والفيديو و أوراؽ البحث عن طريق شبكة االنًتنت
واستخدامها يف شرح وإيضاح العملية التعليمية.
 توفَت ادلادة التعليمية بصورهتا اإللكًتونية للطالب وادلعلم.
 بناء شبكة لكل مدرسة حبيث يتواصل من خالذلا أولياء األمور مع ادلعلمُت واإلدارة لكي يكونوا على
اضطالع دائم على مستوى أبناءىم و نشاطات ادلدرسة.
 تواصل ادلدرسة مع ادلؤسسات الًتبوية واحلكومية بطريقة منظمة وسهلة

(قطيط ،غسان.)9002 ,

خامسا  :دارسات سابقة حول املوضوع:
دراسة فيصل عبد اللطيف العطشاف ( )2016هتدؼ ىذه الورقة اىل تسليط الضوء على واقع توظيف اإلنًتنت يف
العملية التعليمية يف ليبيا ودراسة ادلعوقات اليت تقف اماـ تعزيز اسلوب التعليم اإللكًتوين يف مؤسسات التعليم العايل.
مت االعتماد على ادلنهج الوصفي وأسلوب ادلسح ًبلعينة لتحقيق أىداؼ الدراسة .تشَت الدراسات والتقارير احمللية
والدولية السابقة اىل مؤسسات التعليم العايل الليبية تعاين من مشاكل مزمنة وذلا تصنيف متأخر جدا إقليميا ودوليا
كذلك فإف حجم ادلشاركة للجامعات الليبية على شبكة ادلعلومات الدولية ىو متدين جدا أيضا .وًبالستناد لنتائج
ادلسح فإف معظم أعضاء ىيئة التدريس مقتنعوف بتوظيف اإلنًتنت يف العملية التعليمية وعلى الرغم من ذلك فإف جزء
كبَت منهم ال يستخدمها يف العملية التعليمية حيث يعترب حجم استغالؿ شبكة اإلنًتنت لعينة الدراسة ضعيف

سادس ا :النطرة عامة علي التقنيات املساعدة يف التعليم عن بعد:
 -1التقنيات ادلستخدمة يف التعليم عن بعد:
يعتمد التعليم االلكًتوين على العديد من التقنيات االلكًتونية ،واليت ديكن استخدامها يف (االتصاؿ بُت
ادلعلمُت والطلبة وادلؤسسة التعليمية ،وتعتمد طرؽ التعليم االلكًتوين على استخداـ آليات حديثة مثل:
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حاسوب وشبكاتو ووسائطو ادلتعددة من صوت ،وصورة ،ورسومات ،وزلركات حبث ،ومكتبات الكًتونية
وكذلك مواقع االنًتنت سواء أكاف عن بعد أـ يف الصف الدراسي إليصاؿ ادلعلومة للمتعلم أبقصر وقت
واقل جهد واكرب فائدة) (قطيط ومسَت:2009 ،ص (31

 -الصوتيات

):( Audio

وتشتمل الوسائل الصوتية التعليمية على التكنولوجيات ادلتفاعلة للتليفوف وادلؤسبرات الصوتية والالسلكي القصَت
ادلوجو  .أما الوسائل الصوتية السلبية (أى ذات االذباه الواحد) فإهنا تشتمل على الشرائط واإلذاعة .
-

املرئيات)( Video

تشتمل الوسائل التعليمية ادلرئية على:
 الصور الساكنة مثل عرض الشرائح .
 الصور ادلتحركة السابقة التجهيز (مثل أفالـ وشرائط الفيديو) .
 الصور ادلتحركة احلية مصحوبة ًبدلؤسبرات الصوتية (فيديو إرساؿ واستقباؿ وصوت إرساؿ واستقباؿ).
-

املطبوعات)( printer

تعترب ادلطبوعات ادلستخدمة يف التعليم االلكًتوين عبارة عن صبيع الكتب والربامج التعليمية دبستوايت سلتلفة
 PDF ,CDو الصور اليت يتم ربميلها من ادلكاتب و ادلواقع التعليمة .
 -احلواسيب

والربجميات)( computer data

أجهزة كمبيوتر ترسل وتستقبل البياانت الكًتونياً  .ذلذا السبب يتم استخداـ مصطلح (بياانت) من أجل
وصف ىذه الفئة العريضة من األدوات التعليمية  .وتطبيقات الكمبيوتر يف التعليم عن بعد متنوعة وتشتمل
على التعليم ادلساعد ًبلكمبيوتر والذي يتضمن استخداـ الكمبيوتر كأداة تدريس ذايت لتقدًن دروس منفردة
واستخداـ الكمبيوتر لتنظيم التعليم وتتبع تقدـ الطالب واستخداـ الكمبيوتر لتسهيل توصيل الدروس التعليمية
والذي يشتمل على الربيد اإللكًتوين والفاكس وادلؤسبرات والشبكة العادلية .الشبكات أبنواعها ادلختلفة احمللية
و العادلية .
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: ( Video

 تستخدـ ادلؤسبرات الػ  video conferenceأو ادلؤسبرات ادلرئية ىي أحد وسائل االتصاالت ادلرئية من خالؿاالنًتنت حيث يتم نقل الصوت والصورة جملموعة من األشخاص اجملتمعُت يف مكاف ما إىل رلموعة أخرى من
األشخاص اجملتمعُت يف أي مكاف آخر من العامل ،أىم متطلبات ىذه التقنية ىي وجود انًتنت ذات سرعات
عالية ،وميكروفوانت ومساعات ذات جودة معقولة وكذلك كامَتات الويب أو  ،webcamيستطيع ادلشًتكوف
يف مؤسبرات الفيديو مساع ورؤية الطرؼ اآلخر يف نفس الوقت كما لو كاف االجتماع يف نفس احلجرة وليس يف
مكانُت متباعدين حوؿ العاملً .بإلضافة إىل استخداـ الػ  video conferenceيف رلاؿ األعماؿ فهو يستخدـ
أيضا يف اجلامعات على نطاؽ واسع حيث تناقش األحباث وتعقد احملاضرات عن بعد وىو ما يعرؼ ًبلتعليم
االلكًتوين .تقنية الػ

video conference

توفر الوقت وادلشقة أيضا كما تتيح إدارة احلوار ادلرئي بُت رلموعة

من األشخاص يصعب ذبميعهم يف وقت واحد كذلك ديكن تبادؿ ادللفات أبنواعها ادلختلفة والواثئق أثناء
االجتماع ولذلك وًبلنظر إىل ىذه ادلزااي ديكن اعتبار تكلفة ىذه التقنية زىيدة إىل حد كبَت.
()https://sites.google.com/site/filermf/8

(خمطط يوضح التقنيات املستخدمة يف التعليم عن بعد)
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 448-468

465

THE USE OF THE INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGY IN DISTANCE
EDUCATION

واقع التعليم اإللكرتوين يف ليبيا:
يواجو التعليم العايل يف ليبيا العديد من اإلشكاليات اليت تعيق أداء دوره على النحو األمثل يف ضل رلتمع يغلب علية
الشباب ويف ضل الطلب ادلتزايد على التعليم العايل .فمن بُت تلك التحدايت يربز إشكاؿ التذبذب وعدـ استقرار
اذليكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العايل األخرى نتيجة للتوسع العشوائي والغَت مدروس يف اجلامعات.
كذلك تربز مشكلة النقص يف أعضاء ىيئة التدريس والعبء التدريسي العايل الذي ينعكس على منتوج البحث
األكادديي والعلمي لعضو ىيئة التدريس اللييب .يتزامن كل ما سبق مع ضعف موائمة اخلرجيُت قياسا دبتطلبات سوؽ
العمل احمللية حيث تزداد أعداد ادلتخرجُت على حساب النوعية والذي ينعكس يف ازدايد ظاىرة بطالة ادلتعلمُت.
(منصور .)2013،ويف دراسة وزارية حديثة (العكاري وآخروف )2014 ،مت أيضا تسليط الضوء على أبرز التحدايت
أماـ اجلامعات الليبية حيث تبُت أف اجلامعات الليبية تعاين من تكدس الطالب ألعداد تفوؽ قدرهتا االستيعابية بكثَت
إبضافة اىل قصور واضح يف ادلناىج ونوعية الكادر البشري وادلباين والتجهيزات اخلدمية والعلمية .كما يربز العجز يف
مصادر ادلعلومات وضعف ملحوظ يف استغالؿ تقنية ادلعلومات واالتصاالت يف اجملاالت التعليمية واإلدارية.
( العطشاف ،فيصل  ،.واخروف )2016،
على الرغم من أف الدولة الليبية قد أبرمت عديد االتفاقيات الدولية مع عديد ادلؤسسات وادلنظمات مثل اليونسكو
وشركة مايكروسوفت وسيسكو وساب وىواوي لدعم وربط اجلامعات بشبكات اتصاالت متقدمة وتوفَت الربرليات
وغَتىا من اخلدمات اليت تساىم يف إدماج التقنيات ادلعلوماتية واحلديثة ضمن الوسائل التعليمية يف مؤسسات التعليم
العايل .إال أف ىذا اجلهد مل ينعكس ًبلشكل ادلأموؿ على أداء التعليم العايل( .منصور)2013 ،
تسعى بعض اجلامعات الليبية بطريقة فردية لتطبيق التعليم اإللكًتوين ،واليت قطعت جامعة الزاوية شوطاً كبَتاً هبا بينما
بقيت سلتلف اجلامعات يف ليبيا سبارس التعليم ًبلطريقة التقليدية فضال عن متابعة مشروع التعليم اإللكًتوين بقيمة
 10ماليُت دوالر من قبل اجلهات الرقابية ادلعنية دبراحل التعليم األساسي والثانوي .يشَت دمحم البشيت ،مسؤوؿ التعليم
اإللكًتوين جبامعة الزاوية ،غرب طرابلس ،إف التعليم اإللكًتوين ينقسم إىل ثالثة مراحل مت ربديدىا ،األوىل التعليم
ادلباشر ،والثانية متعلقة دبحاضرات مسجلة للمادة العلمية للطالب ،واجلانب الثالث عبارة عن ساعات مكتبية بُت
الطالب وادلعلم بشأف ادلنهج أو تسجيل األسئلة وادلالحظات.
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وأكد أف الئحة الدراسة واالمتحاانت للجامعات الليبية تقف عائقا أماـ تطبيق التعليم اإللكًتوين ،ألهنا تلزـ حضور
الطالب شخصياً من أجل اال متحاانت وال يوجد هبا أي مصطلح قانوين للمعاجلة ،ومن مث ضلتاج إىل الئحة جديدة
للدراسة واالمتحاانت .وأشار إىل أف وجود بنية ربتية ضعيفة بشأف االتصاالت تسبب يف بعض العوائق ،خصوصا
للطلبة ضواحي ادلدف .كما اشار ببدأ بعض الكليات الطبية وكلية الصيدلة وطب األسناف والطب البشري ،مؤكدا على
وجود ذباوب كبَت بُت الطلبة .ويضيف بشأف الكليات األدبية :نعاين بعض الصعوًبت بشأف طريقة تدريسها وصعوبة
استيعاب الفكرة بشكل كبَتُ ،مشَتاً إىل أف ىناؾ دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريسً ،بإلضافة إىل تعاوف مع

جامعات خارجية بشأف الفكرة.

اثمنا :التوصيات:
 إصدار التشريعات وخلق ادلناخ ادلناسب لتوطيد العالقة بُت مؤسسات التعليم العايل ومؤسسات اجملتمع
لتفعيل التعليم االلكًتوين وتوفَت ادلناخ واالمكانيات لنشر التعليم االلكًتوين,
 ربفيز اجلامعات لتكوف مراكز حبثية فعالة تساىم يف وضع برامج للتعليم عن بعد.
 وضع خطة على مستوى الدولة لنشر الوعي أبمهية االنًتنت وتقدًن الدعم ادلناسب الذي ربتاجو
مؤسسات التعليم العايل وادلدارس لتوظيف التقنية يف التعليم االلكًتوين
 عمل زلاضرات وورش عمل بشكل دوري لتحفَت استخداـ االنًتنت يف العملية التعليمية
 تعميم االنًتنت يف صبيع الكليات واجلامعات وتفعيل دورىا يف صبيع األنشطة وطرؽ التدريس والتقوًن..
 عمل مواقع الكًتونية للجامعات والكليات وادلؤسسات واحملافل البحثية والعلمية األخرى.
 إجراء العديد من الدراسات للتعريف دبنظومة ًبلتعلم عن بعد كأسلوب مستحدث من شأنو أف يسهم

يف حل كثَت من مشكالت التعليمية سيما فيما يلي الطلب ادلتزايد على التعليم اجلامعي.
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