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تطوريارابتك:كورونافايروسأزمةبعدأثناءعنالتعليمإلىالمفاجئالتحولنوعما:مقدمة

تعطيلي؟أوثوريأو

كورونا؟فايروسزوالبعدبعدعنالجامعيالتعليمنوعما1.

لتعليمابينالجودةفجوةإغالقإلىالجامعيالتعليمنمطفيالمفاجئالتحولسيؤديهل2.

؟بعدعنالتعليموبينلوجهوجًها

التعليمليةفاعحولالشكمنمزيد  إلىالجامعيالتعليمنمطفيالمفاجئالتحولسيؤديهل3.

الدراسي؟التحصيلفيبعدعن

بية؟سلأوإيجابيةاتجاهاتتكوينإلىبعدعنللتعليمالقسريالتعرضسيؤديهل4.

أفضلاتمخرجلضمانكوروناأزمةانتهاءبعدبعدعنالتعليمتجربةاستثماريمكنكيف5.

بعد؟عنللتعليم

التعليم عن بعد

تحول في النموذج أم لحظة عابرة؟: بعد كورونا
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3

أنواع االبتكارات

تطورية
Evolutionary

ثورية
Revolutionary

تعطيلية
Disruptive

Disruptive Innovations Theoryمفهوم نظرية االبتكارات التعطيلية   : مقدمة

وري أو ابتكار تط: ما نوع التحول المفاجئ إلى التعليم عن بعد أثناء أزمة فايروس كورونا ▪

ثوري أو تعطيلي؟

ما عالقة نظرية االبتكارات التعطيلية بالتعليم عن بعد؟▪
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1

2

3

4

تعليم كلي عن بعد: تحول في النموذج

تعليم عن بعد للظروف الطارئة: لحظة عابرة

؟ %؟ من المقرر وجًها لوجه و: % مدمج/ نموذج هجين 

تعليم عن بعد 

مقررات كاملة وجًها لوجه ومقررات : مدمج/نموذج هجين

كاملة عن بعد

ربعة مشاهدأ

4 Scenarios

ما نوع التعليم الجامعي عن بعد المتوقع بعد زوال فايروس كورونا؟. 1
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الطارئةللظروفبعدعنتعليمعابرة؛لحظة:األولالسيناريو

.امعيةالجوالمدينةالدراسيةالقاعاتفيلوجهوجًهاالتعليميساويالبعدعنالتعليم❖

.بعدعنالتعليممعلوجهوجًهاالتفاعلجودةتتساوىأنيمكنال❖

.الجودةعاليدبععنلتعليمباهتًاتقليًداكانقصيرةفترةفيبعدعنالتعليمتطبيق❖

.سلبيةاتجاهاتإلىأدىضعيفلنموذجوالطالبالتدريسهيئاتجميعتعريض❖

ما نوع التعليم الجامعي عن بعد المتوقع بعد زوال فايروس كورنا؟. 1
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:قبلمنالتقليديللتعليمموازيكنظامبعدعنالتعليمومباركةتبني:الثانيالسناريو

.بعدعنالتعليمنظامبوجاهةمؤسسيوالتزامداعمةسياساتوقيادات❖

.التعليميوالتصميماإللكترونيوالتعلمالتعليمتقنيةخبراء❖

.بعدعنالتعليمواإللكترونيالتعلمفيخبراتلديهمالذينالتدريسهيئات❖

التعليماماستخدإما:خيارينأمامنفسهاووجدتالنفسيالحاجزكسرتالتيالتدريسهيئات❖

.طالبهامعوالتواصلمقرراتهاتدريسمواصلةعلىالقدرةعدمأوبعد،عن

ما نوع التعليم الجامعي عن بعد المتوقع بعد زوال فايروس كورنا؟. 1.
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؟ تعليم عن بعد% ؟  من المقرر وجًها لوجه و: % مدمج/ نموذج هجين : السيناريو الثالث

علىمتعودون)(GY/GZطالبأغلبأنخصوًصاواعتياديًامقبوالً بعدعنالتعليمالتحولهذاسيجعل❖

.استخدامهاويتوقعونالتقنية،استخدامات

بعدعنتعليمالجربواالذينالمترددينسيشجعمماالتدريس،فيالهجينالنموذجمنافعكوروناأزمةبينت❖

.لوجهوجًهاللتعليمموازيأومساندكبديلالنموذجلهذاينظرواأن

وبنىرقميةياتوكفاقويةإلكترونيتعلمنظمبناءإلىتحتاجالتيالتعليملنظمتحولنقطةهويحدثما❖

.رقميعصرفيوالتعلمالتعليممنجديدةلمرحلةنفسهاتهيئلكيتقنية

أزمةببسبسرعتهاتزدادأنويتوقعبدأتالموجةولكنأولوية،يمثلالبعدعناإللكترونيالتعلم❖

.كورونافايروس

ما نوع التعليم الجامعي عن بعد المتوقع بعد زوال فايروس كورنا؟. 1.
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مقررات كاملة وجًها لوجه ومقررات كاملة عن بعد: مدمج/ نموذج هجين : السيناريو الرابع

.21قتوسع مؤسسات التعليم في تنويع أنماط التعليم لمقابلة متطلبات العمل في❖

.خدامهدعم هيئات التدريس التي جربت التعليم عن بعد وكونت خبرات عملية في است❖

.لتكلفةا-تزايد الضغوط على مؤسسات التعليم لتجريب أنماط تعليم تحقق الفاعلية ❖

.كوميبحث مؤسسات  التعليم عن سبل تنويع مصادر دعم مالية إضافية إلى الدعم الح❖

ما نوع التعليم الجامعي عن بعد المتوقع بعد زوال فايروس كورنا؟. 1. 
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التعليم هل سيؤدي التحول المفاجئ في نمط التعليم الجامعي إلى إغالق فجوة الجودة بين. 2
وجًها لوجه وبين التعليم عن بعد ؟

إيجابية إذا كانت خبرات هيئات التدريس في استخدام التعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا❖

.ستزيد ثقتهم به

.ها ونشاطاتهاإذا  استخدمت مقررات تعلم إلكتروني تتسم بالجودة بالنسبة لتصميم محتوا❖

. إذا وجد أعضاء هيئة التدريس  دعًما وتشجيعًا وتدريبًا من الجامعة❖

نيي  إذا أدت التجربة إلى اعتراف أكبر بدور التعليم عن بعد وخبراءه من مصممي وتق❖

.  التعليم
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يؤديقدمماةبالجوديتسمبعدعنتعليمتطويراالستعدادضعفومفاجئتحولظلفييصعب❖

.بفاعليتهالثقةعدمإلى

ساتذةواألالطالبأنالمتوقعغيرفمنلطبيعتها،ستعوداألموروأنمؤقتًاالتحولهذاكانإذا❖

التحولسيباركونأنهموالتعلمالتدريسعلمألبجدياتتفتقدضعيفةإلكترونيةمقرراتجربواالذين

.الجامعيةالمدينةفيللتعليممكملأومساندكنموذجبعدعنالتعليمإلى

طوارئططخغيابظلفيبعدعنالتعليمإلىلوجهوجًهاالتعليممنالمفاجئالتحوليسببقد❖

هذاضديةسلبفعلردةآلخجاهزةتدريسوهيئةجيدةإلكترونيةومقرراتللتغييرمناسبةوإدارة

.الدراسييلالتحصفيبعدعنالتعليمفاعليةحولالشكمنمزيًداإلىويؤديالتعليم،منالنوع

بعدعنمالتعليفاعليةحولالشكمنمزيد  إلىالجامعيالتعليمنمطفيالمفاجئالتحولسيؤديهل.3

ساتذتهاأتهيئلمالجامعاتأنومالءمةغيرظروفتحتكانتتجربتهأنبسببالدراسيالتحصيلفي

بعد؟عنللتدريس
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.ام مساندبينت هذه األزمة فوائد نموذج التعليم عن بعد، وربما يشجع المترددين على قبوله كنظ❖

لظروف، قد يؤدي ضغط التحول الطارئ إلى التعليم عن بعد، وغياب خطط قويةً للتعامل مع هذه ا❖

.ر سلبيةوعدم كفاءة البنية التقنية وعدم توافر مقررات إلكترونية قوية، إلى تكوين وجهات نظ

إلى وقت طويل حتى تنضج التجربة، ولذا، فإن تقويمTPيحتاج الوصول إلى النهاية القصوى ❖

(غير عادلتقويم)التعليم عن بعد في هذه الفترة االستثنائية ربما تضر بما تحقق حتى اآلن 

لدراسي وعدالة ربما يعتبر التعليم عن بعد حالً إلدارة األزمات عوًضا أن يكون لتعزيز التحصيل ا❖

.رونية فعّالةفرص التعليم، ما يؤدي إلى عدم بناء نظام قوي لتطوير هيئات التدريس ومقررات إلكت

التقنية إلى هل سيؤدي التعرض القسري للتعليم عن بعد و تجريب أنماط مختلفة للتعليم المعتمد على. 4

تكوين اتجاهات إيجابية أو سلبية؟
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5

تحديد العوامل الحاسمة لنجاح مشروع  التعليم عن بعد: التخطيط االستراتيجي
The Critical Success Factors for E-Learning Deployment

التقنية
Technology Factor

المؤسسة
Institutional Factor 

هيئة التدريس
Faculty Factor

الطالب
Student Factor

تنفيذ التعلم 
اإللكتروني

eLearning 
Deployment

الرقمي المحتوى
Digital Content 
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*Adapted from: Frimpon, Michael F. (2012). A Re-Structuring of the Critical Success Factors for E-Learning Deployment. American International Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 3. 

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5

جاهزية المؤسسة 
IR

جاهزية التقنية
TR

الطالب جاهزية

SR

السياسات

نظام الجودة

الدعم المؤسسي

االستدامة

منصة التعلم 
اإللكتروني

يةالكفايات التقن

الدعم التقني

صيانة المقرر 
اإللكتروني

ذهنية إلكترونية

يةالكفايات التقن

مالتقوي

االنضباط

تحديث

قابلية التوسع

االتجاه نحو
التعليم عن بعد

المشاركة

التخطيط االستراتيجي

االتجاه نحو

دالتعليم عن بع

الرقمي جاهزية المحتوى

CR 
التدريس جاهزية هيئة

FR

ميتصميم تعلي

أسلوب تطوير 
المقررات

مصدر المقررات

يةالملكية الفكر

  Level Of Readinessتحديد مستوى جاهزية : التخطيط االستراتيجي
العوامل الحاسمة لنجاح مشروع  التعليم عن بعد
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تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح مشروع التعليم عن بعد 

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5

Level of Readinessمفهوم مستوى الجاهزية لتبني التغيير 

متطلبات 

محدودة للتحول 

للتعليم عن بعد

متطلبات 

كبيرة للتحول 

للتعليم عن بعد

IR

مستوى الجاهزية

مستوى الجاهزية

IRTRSRFRCR

TRSRFRCR
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تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح مشروع التعليم عن بعد ▪

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5

IR

Overall Level of Readinessالمستوى العام  للجاهزية 

TRSRFRCR

مستوى جاهزية لتبني تغيير كبير

مستوى الجاهزية لتبني تغيير محدود

16/04/2020مستوى جاهزية غير محتمل أن يتبنى التغيير 15



تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح مشروع التعليم عن بعد ▪

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5

مستوى

الجاهزية المطلوب

لتغيير كبير

مستوى الجاهزية 

المطلوب  لتغيير 

محدود

IR

Overall Level of Readinessالمستوى العام  للجاهزية 

TRSRFRCR
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تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح مشروع التعليم عن بعد ▪

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5

مستوى

الجاهزية المطلوب

لتغيير كبير

IR

Overall Level of Readinessالمستوى العام  للجاهزية 

TRSRFRCR
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ات تقرير النموذج المناسب لتوجه▪
مشروع التعليم عن بعد

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا لضمان مخرجات أفضل للتعليم عن بعد؟ . 5
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إدارة التحول 
بوابة / الرقمي

المستقبل

الجامعة 
السعودية 
اإللكترونية

مشروع المهارات 
الرقمية للتعليم 

العام

الجامعة

العربية 

المفتوحة

اتجاهات محلية

للتحول نحوالتعلم

الرقمي في المملكة 

عمادات التعلم

اإللكتروني والتعليم

عن بعد

المركز الوطني

/للتعلم اإللكتروني
المنصة الوطنية

لدعم مشروع التعليم عن بعدالبناء على خبرات محلية مادية وبشرية▪
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