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 نحو التطوير واإلبداع الوطن العربيالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد في 
 

 

 :المقدمة

 ،نعـــيش اليـــوم عصـــر الثـــورة المعرفيـــة والـــذي تتســـارع فيـــه االكتشـــافات العلميـــة والتطـــورات التكنولوجيـــة

ولعــل مــن أهــم التطــورات . وانتشــار المعرفــة بشــكل كبيــر قــد يجــد فيــه الــبعض صــعوبة فــي المتابعــة والتطبيــق

إن . وتكنولوجيـا الحواسـيب ،التكنولوجية المتسارعة هو ما يحدث في مجال تكنولوجيا االتصـاالت واإلنترنـت

رضـت تحـديات جديـدة فـي جميـع ثورة االتصاالت وتكنولوجيا الكمبيوتر قد أثـرت فـي جميـع نـواحي الحيـاة وف

حيـث أن هـذه الثـورة التكنولوجيـة فرضـت واقعـًا جديـدًا علـى  ،المجاالت مـن سياسـة واقتصـاد وتربيـة واجتمـاع

 .شتى نواحي الحياةجميع 

مجال التربية هو تكنولوجيا االتصاالت والكمبيوتر  بتطورومن أهم المجاالت التي تأثرت بشكل فاعل 

يواجــه العديــد مــن التحــديات التــي تحــتم التعامــل مــع هــذه التطــورات المتســارعة فــي التعلــيم الجــامعي، حيــث و 

جـــامعي التقليـــدي لمواكبـــة هـــذا دبيـــات التعلـــيم الأ تغيـــر فـــيالمجـــاالت المعرفيـــة والتكنولوجيـــة، ممـــا أدى إلـــى 

أنظمة إدارة التعلم، في الكثير من من ديثة، مثل المكتبة اإللكترونية و فظهرت مصطلحات ح ،التطور الكبير

عــن  والتعلــيم المفتــوحإلــى تطــور التعلــيم الجــامعي  ثــورة اإلتصــاالت والمعرفــة  كمــا أدت. الجامعــات العريقــة 

   .لكترونية أو اإلفتراضيةإلا لتظهر الجامعات بعد؛

 

ـــيمهـــو تســـليط الضـــوء علـــى التجـــارب العربيـــة فـــي مجـــاالت  الدراســـةإن هـــدف هـــذه     الجـــامعي  التعل

التعلـيم فـي وجـود هـذا التي تسـتدعي األهداف األساسية ، و وتحديد مدى الحاجة له  ،المفتوح والتعلم عن بعد

ونقلـه للمسـتويات التـي يطمـح القـائمون علـى التعلـيم العـالي فـي عربية، وكذلك تحديـد عوامـل تطـوره، الدول ال

 .الوطن العربي في الوصول اليها

ومــن ثــم  ،المفتــوح والــتعّلم عــن بعــدتعــرض الدراســة بعــض التجــارب العربيــة فــي مجــاالت التعلــيم كمــا  

وفــي الجــزء ، التعلــيم المفتــوح فــي الــوطن العربــي  ؤسســاتمتواجههــا التــي تســتعرض الصــعوبات والتحــديات 

 ،الــوطن العربــيلبنــاء وتطــوير الجامعــات اإللكترونيــة فــي ) Model( الثــاني تقــدم الدراســا نموذجــا علميــا 

، وتختــتم التعلــيم المفتــوح فــي بيئــة) Competency Model(المهــارات التدريســية نموذجــا اخــرا لتطــوير و 

 .) Total Qulaity Management Model(الدراسة بتقديم نموذج إلدارة الجودة الشاملة للتعليم المفتوح 
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 :تعريف التعليم المفتوح والتعليم عن بعد .1

علــى أنــه ذلــك النــوع مــن ؛ م المفتــوح والتعلــيم عــن بعــد باعتبارهمــا مصــطلحًا واســعاً يالتعلــف يــعر يمكننــا ت 

حيــث يــتم والمتعلمــين، ) المعلمــين(الهيئــة التدريســية بــين  الكلــي المباشــرالــذي  يتميــز بعــدم التواصــل التعلــيم 

اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم من خـالل  )اإلنترنت(أو العالمية  المواد التعليمية من خالل الشبكة المحلية تقديم

ثـــالث والتـــي تتكـــون أساســـًا مـــن  ،، وذلـــك ضـــمن إطـــار العمليـــة التعليميـــة التربويـــة األوســـع إطـــاراً واإلتصـــال

والفـرق األساسـي بـين التعلـيم ). 1(كما هو موضح بالشكل رقم  ضمن بيئة تعليمية محددة، أساسية مكونات

فــي تحــول البيئــة التعليميــة مــن تقليديــة إلــى إلكترونيــة أو كمــن الجــامعي التقليــدي والمفتــوح فــي يومنــا هــذا ي

 .إفتراضية على شبكة اإلنترنت

بشـمل كافـة أســاليب الدراسـة وكــل "التعلـيم عــن بعـد مصــطلح " التعلــيم المفتـوح علــى أنـه هـولمبرج وعـرف

طالبهـم داخـل المراحل التعليمية التي ال تتمتع باإلشراف المباشر والمسـتمر مـن قبـل معلمـين يحضـرون مـع 

قاعــات الدراســة التقليديــة، ولكــن تخضــع علميــة التعلــيم لتخطــيط وتنظــيم وتوجيــه مــن قبــل مؤسســة تعليميــة 

)1(P")معلمين(أعضاء هيئة التدريس و 
P . وعرفت المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم  التعلـيم عـن بعـد بأنـه

لى الطالب عبر وسائط اتصاالت تقنيـة مختلفـة حيـث نظام تعليمي يقوم على فكرة إيصال المادة التعليمية إ"

)P)12"يكون المتعلم بعيدًا ومنفصًال عن المعلم
P. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

البيئة 
 التعليمية

 )المعلم(عضو هيئة التدريس 
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 )1-شكل (



 4 

عاله هي بيئة الكترونيـة أو افتراضـية، حيـث يمكـن تعريـف الجامعـة أفي النموذج  يةإن البيئة التعليم

، وتتبنـي نظـم والتعلـيم عـن بعـدجـامعى تتبنـى التعلـيم المفتـوح بأنهـا مؤسسـة تعلـيم  اإللكترونيـة أواالفتراضية 

لتقــديم بيئـة جامعيــة متكاملـة تقــدم العديــد  ؛وأنظمـة تكنولوجيــا التعلـيم المتطــورة ،)ICT(المعلومـات واإلتصــال 

) المعلم ( عضو الهيئة التدريسية ال المباشر بينعلمية، دون الحاجة إلى الى اإلتصالمن البرامج والدرجات 

فتراضــية اســتخدام وتعتمــد الجامعــات اإل. أو فصــول دراســية تقليديــة جــامعىمبنــى التواجــد داخــل والمــتعلم، و 

واإلرشـاد األكـاديمي، التسـجيل، ائف الجامعـات التقليديـة كـالقبول و األنظمة التكنولوجية لميكنة العمليـات ووظـ

Pمقارنة بالجامعات التقليدية ها أقلتكاليفو  ،دارية بسيطةهياكلها اإلن المهام اإلدارية والمالية، وبذلك فإو 

)2( 

ــيم  ــتعلم،  وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن التعل ــيم عــن بعــد قــد يشــمالن أنواعــا كثيــرة مــن ال المفتــوح والتعل

 ،فـــي المؤسســـات والمنظمـــات راحـــل الدراســـية التأسيســـية، والتـــدريب اإللكترونـــيمكـــالتعليم اإللكترونـــي فـــي ال

ذلـــك التعلـــيم  أنـــه هـــوإال أننـــا فـــي هـــذه الدراســـة  نعنـــي بـــالتعليم المفتـــوح . والتعلـــيم المســـتمر وخدمـــة المجتمـــع

والذي يكون فيه التواجد في البيئة الجامعية من خالل البيئة  ،)K12( ةعي أو ما وراء المرحلة المدرسيالجام

اإللكترونيـة أو اإلفتراضــية أو مــن خــالل النمــوذج المــدمج والـذي يكــون فيــه الحضــور داخــل الفصــل الدراســي 

التعلـيم يـف السـابق، فسـنطلق ا، وحسـب التعر فصـاعد اآلنومـن . بة أقل من الجامعات التقليديةالجامعي بنس

 .المفتوح ليعبر عن مفهومي التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 الجامعات اإلفتراضيةالتعليم المفتوح و تبني  عوامل ومبررات .2

وتبنــي  والمبــررات التــي فرضــت ضــرورة التحــول نحــو اســتخدام التعلــيم المفتــوح العوامــلهنــاك العديــد مــن 

جد أن استخدامها ومما ال شك فيه أن الدول العربية تتاثر بهذه الدوافع، بل ون. تطوير الجامعات اإلفتراضية

ــتعلم المفتــوح  Pأصــبح ضــرورة تفرضــها الظــروف المحليــة للــدول العربيــةلل

)21(
Pفضــال عــن العوامــل العالميــة ، .

  :فيما يليالمبررات و  تلخيص هذه العواملويمكن 

 : وتوصيات المنظمات المختصة عالميةال التوجهات •

هـات العالميـة وكـذلك التوج ،المنظمـات العالميـة المختصـة فـي مجـال تطـوير التعلـيم وصـياتلقد أكدت ت

 الجـامعي ألكبـر عـدد مـن شـرائح التعلـيم، وذلـك لتـوفير تبني التعلـيم المفتـوحفي الدول المتقدمة على ضرورة 

وأثـره علـى اقتصـاديات هـذه الـدول يعتبـرا دافعـا  ،متقّدمةالدول الفي المفتوح جاح التعليم إن ن . المجتمع كافة

قويا ونموذجـا يحتـذى فـي الـدول العربيـة والتـي تعـاني مـن صـعوبات كثيـرة فـي تـوفير التعلـيم الجـامعي ألفـراد 
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علــى أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا والوســائط التلعيميــة فــي  2002كمــا أكــدت اليونســكو فــي عــام  .مجتمعاتهــا

 . التعليم عن بعد

الهائل  في تقنيات المعلومات واإلتصاالت، وبروز التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفـة  ورإن التط

(Knowledge economy)،   فـرض تحـديات كبيـرة أمـام الـدول العربيـة لتبنـي توجهـات حديثـة فـي تطـوير

 .التعليم واستخدام التعليم عن بعد كأحد الحلول لمشاكل التعليم العالي

 :ثقافيةمبررات اجتماعية و  •

لمـــن لـــم يحـــالفهم الحـــظ فـــي اإللتحـــاق بأحـــد الجامعـــات فـــرص التعلـــيم الجـــامعي يـــوفر التعلـــيم المفتـــوح 

ألسباب اجتماعية، أو ثقافية، فيعد وسيلة مثالية لمساعدة أفراد المجتمع الذين ال يستطيعون مغادرة  التقليدية

 .إلنترنت من مكاتبهم،  أو منازلهممجتمعاتهم أو بالدهم، فكثير من الطلبة يستطيعون الوصول إلى ا

بــالجمع بــين التحصــيل الدراســي والعمــل، وهــو األمــر الــذي  للطلبــة هــذا النــوع مــن التعلــيم يســمح كمــا 

يحفز الكثير من الطلبة الستكمال دراستهم الجامعية لالستفادة منهـا فـي التطبيـق العملـي علـى أرض الواقـع، 

هــذا باإلضــافة إلــى إتاحــة الفرصــة للمــرأة واألم أن تكمــل تعليمهــا . واالرتقــاء فــي المجــاالت الوظيفيــة المتعــددة

التربويــة بمــا يناســب وقتهــا، فالمرونــة مــن حيــث التنظــيم اإلداري واألكــاديمي، حيــث ال  بــر التقنيــاتالعــالي ع

ـــدرجات، أو  توجـــد حـــدود أو حـــواجز للقبـــول، وحيـــث يمكـــن قبـــول الدارســـين بغـــض النظـــر عـــن العمـــر أو ال

 .الوظيفة، أو مكان السكن، من أهم مميزات هذا النمط من التعليم

 :مبررات بشرية وجغرافية •

 الكبيـر السـكان  إن التحديات التنموية وتطوير القـوى البشـرية تعتبـر تحـديا جـديا للـدول العربيـة،  فتزايـد

 الناتجة عن عدم ويجب على الدول توفيره حتى ال تكثريزيد الضغط على مؤسسات التعليم بجميع مراحله، 

ح يسـاهم فـي اسـتيعاب أعـداد كبيـرة جـدَا إن التعلـيم الجـامعي المفتـو . والظـواهر السـلبية تـوفر التعلـيم كالبطالـة

من الطلبة تفوق القدرة االستيعابية للجامعات التقليدية، وذلك العتماده على الوسائط التعليمية وٕاعـداد المـواد 

التعليمـــة القائمـــة علـــى مهـــارات الـــتعلم والدراســـة الذاتيـــة الالزمـــين لمتابعـــة كـــل جديـــد فـــي المعرفـــة فـــي ضـــوء 

كمـا أن . ، والحاجة إلى تطوير الكوادر البشرية العاملةICTتسارعة وحقل االتصاالت التطورات المعرفية الم

تـوفير التعلـيم الجـامعي فـي المنـاطق النائيـة التـي شـكلت بعـد المسـافة فيهـا التعليم المفتوح يعتبـر حـال مثاليـا ل

الهيئة ل المطلوب بين الطلبة و عائقًا لاللتحاق بالجامعه، فيتم توفير المناهج والمواد التعليمية، ويتحقق التفاع
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فـــي  المتباعـــدين مكانيـــًا وزمانيـــًا مـــن خـــالل تطبيـــق النظـــام التكـــاملي متعـــدد الوســـائط  )المعلمـــين(التدريســـية 

 .لجامعة اإلفتراضيةا

 :مبررات إنسانية ونفسية •

، والتي تنطلق من ضرورة توفير فرص التعليم لكل الغاية السامية تلك إن  التعليم عن بعد يحقق

ٕان العصر الحالي هو و للجميع، راغب فيه بعض النظر عن الظروف المختلفة التي يمر بها، فالتعليم حق 

عصر المعرفة، وأصبحت أساليب التعلم التقليدية المبنية على حفظ المتعلمين للحقائق واسترجاعها عند 

 أصبح  التعليمكما  .ال تلبي اإلحتياجات الحديثة في التعليمعليم التقليدية الحاجة، واستخدام طرائق الت

اليوم باهظ التكاليف، بحيث ال تستطيع كل فئات المجتمع تحمل أعبائه، وبما أن التعليم عن بعد  التقليدي

ة من هو أقل كلفة من التعليم التقليدي فإنه يكون بذلك أكثر مالئمة لشرائح عديدة من المجتمع، خاص

هؤالء بفضل  أصبحف .نظاميينشكلت ظروفهم االقتصادية أو الجغرافية عائقًا للحاق بأقرانهم من الطلبة ال

ومن  .التعلم الذاتي وتوفرت لهم فرصاإللتحاق ببرامج تعليمية جامعية،  قادرين على التعليم المفتوح

 :مبررات تبني التعليم المفتوح في هذا المجال

لمؤثرات النفسية ابشعور مال تعليمهم الجامعي  دون الستكمن ا لم يتمكنواأولئك الذين مساعدة  .1

 .السلبية التي قد تنعكس سلبيًا على مستوى تحصيلهم الدراسي

أسلوب التعلم الذاتي استطاع ٕان ، و نفجار المعرفي أصبح لزامًا على المجتمعاتإن مواكبة اال .2

عن بعد هو األسلوب األكثر مالئمة لمواجهة أن يبلغ الطالب أهداف التعلم المستمر؛ فالتعليم 

 .، وكذلك عصر تطوير الذات والقدراتعصر تفجر المعرفة الذي نشهده اليوم

الذي يركز على استخدام الوسائل التقنية التوجهات العالمية للتعليم الجامعي الحاجة إلى تطبيق  .3

وذلك لتلبية احتياجات خطط ، وما يسمى بتعليم القرن الحادي والعشرين في العملية التعليمية

كنولوجيا ، وٕاعداد األفراد القادرين على التعامل مع تعربيالتنمية العربية وسوق العمل ال

 .المعلومات واالتصاالت، والتطورات التكنولوجية الحديثة

عن مواجهة هذا  التقليديةمؤسساته  تعجزفي الوقت الذي العالي تزايد الطلب على التعليم  .4

 .لقصور في تحقيق مبدا تكافؤ الفرص التعليميةادة ازيالطلب، مع 
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 :مبررات اقتصادية •

عدم توفر فرص التعليم للكثير من أفراد المجتمع في العديد من الدول العربية، أظهرت الدراسات أن 

 تدني مستويات المعيشة لكل من الفردكما أن  . كان أحد ابرز معوقات التنمية البشرية واالجتماعية الشاملة

العالقة إن  .العالي التقليدي بين مواطنيها انتشار التعليم  نسبقلل من  العربية في العديد من الدول واألسرة

تبادلية بين االقتصاد والتعليم كونه عامل أساسي من عوامل التنمية االقتصادية، كما أن النمو االقتصادي 

 فإنالتقليدي، لذا  الجامعي التعليما عن تكاليف تقل تكاليفه كثير والتعليم المفتوح . ضروري لتطور التعليم

يساهم في في الكثير من المجتمعات العربية، حيث أنه للتعليم التقليدي  احقيقي بدياليمثل التعليم المفتوح 

 .التنمية البشرية الفاعلةتطوير المجتمع وتقدمه وازدهاره من خالل 

 

 :مبررات سياسية •

في حال االضطرابات السياسية وعدم استقرار األوضاع في بعض  والتعليم عن بعد  يفيد التعليم المفتوح

ومن أمثلة . ، مما يؤدي إلى إغالق المؤسسات التربوية والجامعاتالعربية والتي نشهد منها الكثير البلدان

ة الطالب ، حيث يساهم التعليم عن بعد في مواصل.أهمية الجامعات المفتوحة هنا  جامعة القدس المفتوحة

كما يساهم . دراساتهم حين تغلق الجامعة أبوابها نتيجة الممارسات العدوانية من قبل االحتالل االسرائيلي

 وخلق جيل متعلم  سياسيا في تعريف المواطن بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع استخدام التعليم المفتوح 

 .كرس مفاهيم الديموقراطية والحريةي

 

 التعليم المفتوح أجيال تطور .3

Pلقد مر تطور التعليم المفتوح منذ ظهوره بعدة مراحل، أو أجيال، حتى تبلور بصورته الحاليـة

)2(
P . ويمكـن

تقسيم هذه المراحل إلى أربعة أجيال، حيث تميز الجيل األول باعتمـاده علـى المراسـلة وعـدم وجـود التفاعليـة 

أمــا الجيــل . رســل للدراســين عــن طريــق البريــد التقليــديبــين المــتعلم والمــدرس حيــث كانــت المــادة المطبوعــة ت

الثاني، فلقد تميـز بثـراء المـادة التعليميـة، وتعـدد مصـادر الـتعلم؛ مـن المـواد المطبوعـة إلـى اإلرسـال اإلذاعـي 

كمـا ظهـر . والتلفزيون التعليمي واستخدام الوسائط المتعددة والتعليم باستخدام الحاسـوب واألقـراص الممغنطـة

أمـا الجيـل الثالـث مـن التعلـيم . والمـتعلم ) المعلـم(عضـو هيئـة التـدريس  لجيـل بـدايات التفاعـل بـين في هذا ا

كمـا تميـز بوجـود . المفتوح، فلقد تميز باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ومصـادر الثـورة المعرفيـة
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وتبنـى الجيـل الثالـث . ة إدارة التعلمنوع من التفاعلية بين المعلم والمتعلم؛ عن طريق أدوات االنترنت، وأنظم

، والتعلـيم جامعي مساٍو للتعليم الجامعي التقليـدي من التعليم المفتوح النظريات التربوية لتقديم نموذج تعليمي

أمــا الجيـــل . ، ومهـــارات تعلــيم القـــرن الحــادي والعشـــرينمتعــدد المصـــادر القــائم علـــى نمــاذج حـــل المشــكالت

لتفـــاعلي المـــرن واســـتخدام األدوات األكثـــر تفاعليـــة، مثـــل مـــؤتمرات الفيـــديو علـــى الرابـــع، فقـــد تبنـــى التعلـــيم ا

كمـا يضـم . االنترنت، وأنظمة المحاكاة، وأنظمـة إدارة الـتعلم المتقدمـة وكـذلك اسـتخدام قواعـد بيانـات المعرفـة

ن عـن طريـق هذا الجيل بدايات اسـتخدام المحاكـاة و الفصـول اإلفتراضـية والتواصـل بـين المعلمـين والمتعلمـي

Pودرون  ولقــد قــام اندرســون. أنظمــة الــتعلم والشــبكات اإلجتماعيــة

)13(
P مــن تطــور  باســتعراض ثــالث أجيــال

 .  بداغوجيا التعليم المفتوح

ومما ال شك فيه أننا نعيش إرهاصـات الجيـل الخـامس، والـذي سـينتقل بـالتعليم المفتـوح إلـى التعلـيم التفـاعلي 

الكامل، من خالل استخدام التواصل ثالثي األبعاد والواقع اإلفتراضي، واستخدام الشبكات االجتماعية كجزء 

-m(، وكـذلك التعلـيم الجـوال )Social Online Learning" (أنظمة التعلم االجتماعي"رئيسي مما يسمى 

learning( ونسـتطيع أن نقــيس تفاعليـة هـذه األجيـال المتالحقــة مـن التعلـيم المفتـوح إذا مــا . الثالثـي األبعـاد

، ومن ذلك نستطيع االستنتاج بأننا على أعتاب الجيـل )2شكل ( قمنا بإسقاطها على مقياس جيورا للتفاعلية

 .الخامس من التعليم المفتوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pمقياس جيورا للتفاعلية: 2شكل 

)4( 
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نستطيع أن نحدد الوضع الحالي للتعليم المفتوح في الـوطن العربـي، والـذي  لكيستعراض السابق مهم إن اإل

 .يستعرض في القسم التالي بداياته األولى، ومن ثم سنقوم باستعراض بعض التجارب في الدول العربية

 

 التعليم المفتوح والتعلم عن بعد في بعض الدول العربية تجارب .4

يسـجل   لقـد بـدأ نظـام التعلـيم المفتـوح الجـامعي فـي الـوطن العربـي متمـثال  بنظـام االنتسـاب، وهـو نظـام

.  بالحضور شخصيا النهائيب المقررات الجامعية ويدرسها عن بعد إال أنه يلتزم بتقديم االختبار فيه الطال

  كتوصـية لمـؤتمر ُعقـد مـؤتمر فـي األردن  1979 المفتـوح فقـد كـان فـي   فعليـة للتعلـيمأمـا البدايـة ال

جامعـة عربيـة مفتوحـة  فقـد أوصـى المـؤتمر  بإنشـاء. فيـه مختّصـون عـرب وخبـراء مـن اليونسـكو شـارك

لتدعم الجامعات التقليدية وتساهم في تطوير التعلـيم فـي الـوطن العربـي مـن خـالل تقـديم فـرص  التعلـيم 

Pعــالي لللطلبــة العــرب الغيــر قــادرين علــى اإللتحــاق بالحامعــات التقليديــةال

)5(
P ومنــذ ذلــك الحــين تعــددت ،

وفيما يلي نقدم نبذة مختصرة عن عدد من . التجارب العربية في مجال التعليم المفتوح، والتعليم عن بعد

لتعلـيم المفتـوح، والتعلـيم التجارب العربية فـي هـذا المجـال، لننتقـل بعـدها إلـى تقـديم نمـوذج علمـي جديـد ل

 .عن بعد في الوطن العربي

ونود التركيز هنا إلى أننا نتناول بعض األمثلة والتجارب العربية في التعلـيم المفتـوح، والتعلـيم عـن بعـد، 

 .وال نسعى لحصر كل التجارب

 جامعة القدس المفتوحة: التجربة الفلسطينية 

مجـال التعلـيم المفتـوح باسـتعراض التجربـة الفلسـطينية ممثلـة نود أن نبدأ استعراض التجارب العربية فـي 

شــكلت انطالقــة حقيقيــة تجــارب الرائــدة فــي الــوطن العربــي و بجامعــة القــدس المفتوحــة حيــث أنهــا مــن ال

الثمانينــات مــن القــرن  العــالم العربــي، وتمــت الموافقــة علــى تأســيس هــذه الجامعــة فــي المفتــوحللتعلــيم 

 – 1985 ابتــداًء مــن عــامومناهجهــا  ةفــي إعــداد برامجهــا األكاديميــ أت الجامعــة، حيــث بــدالماضــي

اتخذت الجامعة مدينة القدس ومن ثم عمان، األردنية  ، وافتتح مقر مؤقت للجامعة في العاصمة1991

البدايـة  مقرًا رئيسا لها، وأنشأت مناطق تعليمية ومراكز دراسية في المدن الفلسطينية الكبرى، ضمت في

 .1995 وقد خّرجت أول دفعة من طلبتها في عام .طلبةالمئات من ال
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وتتكـــون جامعـــة القـــدس المفتوحـــة مـــن خمـــس كليـــات  تمـــنح درجـــة البكـــالوريوس وهـــي كليـــة التكنولوجيـــا 

، والعلوم التطبيقيـة، كليـة الزراعـة، كليـة التنميـة اإلجتماعيـة واألسـرية، كليـة العلـوم اإلداريـة واإلقتصـادية

وطبقًا إلحصاءات الموقع الرسمي للجامعة، فقد بلغ عدد الطلبة في . كلية اإلدارة والريادة و كلية التربية

ــــًا وطالبــــة ) 61764(حــــوالي  2012/2013الجامعــــة خــــالل الفصــــل األول مــــن العــــام الدراســــي  طالب

 )P)6.موزعين على الكليات والبرامج المختلفة في الجامعة

 التجربة السعودية: 

وتلبية متطلبات  العلوم،نشر تعزيز التعليم بين أفراد المجتمع، و  عت المملكة العربية السعودية إلىلقد س

المجتمع السعودي من التعليم الجامعي وذلك من خالل استخدام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد  لتلبية 

لكــل  ي بتــوفير مقعــد جــامعوكــان لمبــادرة الملــك عبــداهللا. المتطلبــات المســتقبلية واحتياجــات ســوق العمــل

. تطبيــق بــرامج التعلــيم عــن بعــدبــالتعليم المفتــوح و  التقليديــةأثــره فــي اهتمــام الجامعــات الســعودية طالــب، 

علــيم المفتــوح مــن بــداياتها وســنكتفي هنــا بعــرض تجربــة الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة كونهــا تتبنــى الت

معات السعودية التقليدية اعتمدت عمادات التعليم عن األولى، مع التأكيد على أن هناك العديد من الجا

 .بعد كجزء من هذه الجامعات

Uالجامعة السعودية اإللكترونية: 

Pتــم إنشــاء الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة

)7(
P  ــيم 2011فــي عــام م فــي الريــاض تحــت مظلــة مجلــس التعل

العالي، كمؤسسـة تعليميـة حكوميـة تقـدم التعلـيم العـالي والـتعلم مـدى الحيـاة، وتضـم كليـة العلـوم اإلداريـة 

والماليــــة لتخصصــــي المحاســــبة، والتجــــارة اإللكترونيــــة، وكليــــة الحوســــبة والمعلوماتيــــة لتخصــــص تقنيــــة 

وتمنح الجامعة شهادات البكالوريوس . حية لتخصص المعلوماتية الصحّيةالمعلومات، وكلية العلوم الص

، أمـا فيمـا يخـص الدراسـات العليـا، فـإن الجامعـة )%25انتسـاب بشـرط حضـور  شـهادة انتظـام بدراسـة(

تـــوفر بـــرامج إدارة األعمـــال للطـــالب والطالبـــات، وأمـــن المعلومـــات للطـــالب، إضـــافة إلـــى برنـــامج دبلـــوم 

ية ، هذا باإلضافة إلى تقـديم دورات فـي الـتعلم المسـتمر والـتعلم مـدى الحيـاة، معتمـدة الحكومة اإللكترون

علــى أفضــل نمــاذج التعلــيم المســتند علــى تطبيقــات وتقنيــات الــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد، حيــث 

تـوفر تستخدم تقنيات حديثة فـي برامجهـا األكاديميـة مثلمـا هـو معمـول بـه فـي أرقـى الجامعـات العالميـة ل

ــًا يتواكــب مــع متطلبــات العصــر وقــد أعلنــت الجامعــة الســعودية  .لخريجيهــا تعليمــًا متميــزًا وتــأهيًال عملي

ألف طالب وطالبة لدراسة البكـالوريوس والماجسـتير للعـام األكـاديمي  31اإللكترونية عن تقّدم أكثر من 
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فــــي  والتســــجيلعميــــد القبــــول مــــا تــــم ذكــــره نقــــًال عــــن ، حســــب ، فــــي مختلــــف فروعهــــا2012-2013

وجريدة عسير نيوز اإللكترونية، وجريدة العربية نت ، في جريدة الرياض الدكتور أحمد الربّيع،  الجامعة

 .  2013يونيو  30اإللكترونية بتاريخ 

 :وتوفر الجامعة بيئة الكترونية من خالل عدد من األنظمة الرئيسة، وتشمل

 EF – Education Firstنظام إدارة السنة التمهيدية من شركة   -

  Bannerبانر  –نظام إدارة السجالت الطالبية  -

 Blackboardنظام إدارة التعلم  -

 المكتبة اإللكترونية -

، وذلـــك مـــن خـــالل نظـــام الـــدخول الموحـــد وتتكامـــل هـــذه األنظمـــة مـــن خـــالل بوابـــة الخـــدمات الطالبيـــة

)Single Sign-on( . الخــدمات المســاندة كالبريــد واضــافة لتــك الخــدمات تــوفر الجامعــة العديــد مــن

 .المنتديات والسداد اإللكتروني/ اإللكتروني

 التجربة المصرية : 

Pكانــــت البدايــــة الحقيقيــــة لظهــــور التعلــــيم المفتــــوح

)8(
P  مــــن خــــالل جــــامعتى  1990فــــي مصــــر فــــي عــــام

ــ ا بعــد ذلــك جامعتــا عــين شــمس وأســيوطاالســكندرية والقــاهرة، ثــم تالهمــ زًا أهدافــه فــي البدايــة علــى ُمرّك

، ليساعد على تخفيف الضـغط عـن مؤسسـات التعلـيم العـالى، ، وتطوير المهارات الفرديةالتأهيل المهنى

واالسهام كذلك فى تخفيف بعض األعباء التى تقع على خزانة الدولة، نتيجة لتحمل الدارسين في نظـام 

سـتهدف اإلعـداد مـن أجـل الحصـول علـى المؤهـل، أو وا. التعليم المفتوح جانبا كبيرا مـن تكلفـة تعلـيمهم 

وفيمـا يلـي عـرض لتجربـة . ال تجد عمال مناسباً  إعادة تأهيل بعض أصحاب التخصصات األخرى التى

 . الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني في تبني التعليم عن بعد

Uالجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني 

، )2008لســنة   233قــرار جمهــوري ( بمبــادرة حكوميــة اإللكترونــيتــم إنشــاء الجامعــة المصــرية للــتعلم 

،  بـدعم مـن 2008فـي عـام  كجامعـة أهليـة ال تهـدف للـربح كما تم ذكره على الموقع الرسمي للجامعة،

صندوق تطـوير التعلـيم  كـأول جامعـة مصـرية تتبنـى مبـدأ الـتعلم اإللكترونـي فـي تقـديم خـدمات تعليميـة 

 أسعار مناسـبة، وتعمـل علـى إمـداد سـوق العمـل بعناصـر لهـا مهـارات عاليـةعلى أعلى مستوى جودة، ب

 .مؤهلة باحدث الكنولوجيا
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ــــة   وتضــــم الجامعــــة كليــــة  الحاســــبات والمعلومــــات، و كليــــة إدارة األعمــــال والدراســــات التجاريــــة، و كلي

دكتــوراه  -لســفة ســتير الفماج -جــات دبلــوم الدراســات العليــا الدراســات التربويــة والــذي يمــنح البرنــامج در 

كمـــا يعتبـــر البرنـــامج األول والوحيـــد حاليـــا بمصـــر الـــذي يمـــنح درجـــات . الفلســـفة فـــي الـــتعلم االلكترونـــى

 . ص التعلم االلكترونىالدراسات العليا األكاديمية وليست المهنية في تخص

علــى أعلــى وتحــرص الجامعــة علــى تقــديم كافــة الخــدمات التعليميــة والتدريبيــة بنظــام الــتعلم اإللكترونــي 

مســتوى مــن الجــودة فــي مصــر والشــرق األوســط وٕافريقيــا، وذلــك حتــى تســاهم بشــكل ملمــوس فــي تلبيــة 

الطلب المتزايد على التعليم العـالي، والمسـاهمة فـي إمـداد سـوق العمـل بعناصـر قـادرة علـى التعامـل مـع 

تمد سياسة الجامعـة نظـام تعكما  .التكنولوجيات المتقدمة، وتعمل على التطوير المستمر للبيئة التعليمية

فــي إطــار نظــام  المباشــرةيمتــزج فيــه عناصــر التعلــيم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد مــع الدراســة  اتعليميــ

بين الطالب واألسـتاذ ) وجهًا لوجه(تعليمي متكامل وذلك من خالل  محاضرات وفصول دراسية مباشرة 

، وفصـول دراسـية افتراضـية ية مصر العربيـةأنحاء جمهور في مراكز دراسية للجامعة موزعة جغرافيا في 

 . لتعلم، ومؤتمرات الفيديو المرئيةباستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن خالل برنامج إدارة ا

 التجربة اإلماراتية: 

U جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية 

في تمهيد الطريق أمام وزارة التعليم العالي والبحث  للمساهمة 2002عام في تأسس هذا المشروع 

العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلعداد معايير واضحة العتماد مؤسسات التعليم 

اإللكتروني
P

)9(
P

عملت الجامعة على تطوير اقتصاد المعرفة، كما نشرت ثماني مجالت علمية محكمة و  

في  جديةهذا باإلضافة إلى مبادرات . مختلف أنحاء العالم يقوم على تحريرها أكاديميون بارزون من

 .دعم األبحاث العلمية، ودعم التوجهات األكاديمية والعلمية والقيادية في التعليم والمجاالت ذات الصلة

إنشاء برنامج الشرق األوسط لضمان جودة التعليم   كما شاركت الجامعة في مشاريع ريادية أدت إلى

ية الشرق األوسط للتعليم اإللكتروني وجمعية الشرق األوسط للجودة والجمعية العلمية اإللكتروني، وجمع

الذي أطلقته الجامعة في العام " مبادرة التعليم اإللكتروني للمجتمع"للصحة اإللكترونية، ومشروع 

حظيت الجامعة باعتراف أكاديمي على المستوى الدولي بفضل عالقاتها الوثيقة بأبرز كما  .2013

المؤسسات التعليمية والهيئات المعنية بالتعليم عالميًا، حيث نجحت الجامعة في إبرام تحالفات 

المعهد و جامعة جنوب إفريقيا، و جامعة برادفورد، و بيركلي، و وشراكات دولية مع جامعة كاليفورنيا، 
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الجامعة و ماريالند،  الكلية الجامعية بجامعةو االتحاد الدولي للمستشفيات، و األسترالي للموارد البشرية، 

  .اإللكترونية اآلسيوية، وغيرها

قد أحدثت الجامعة تحوًال نوعيًا في التعليم العالي من خالل إعداد حلول أساسها التركيز على ل

وتنوعًا بفضل بيئة التعلم   الدارسين في استراتيجيتها، ما يعني قدرتها على تقديم خبرات أكثر ابتكاراً 

كما توظف . )E-Campus( بيئة التعلم االفتراضية والحرم الجامعي اإللكترونيالمتميزة التي تشمل 

أحدث التقنيات المبتكرة مثل التعلم بالهاتف المحمول ومدونات النقاش والقاعات الدراسية اإللكترونية 

وتقنيات األلعاب التعليمية والشبكات االجتماعية، ضمن فضاء تعليمي متكامل يهدف إلى تحقيق 

  .المتعلمين والخريجين والمهنيين على حد سواءحاجات 

 

 لتجربة الجزائريةا : 

، المراكـز التـي اهتمـت بتعمـيم التعلـيم فـي الجزائـر فـي الجزائـر هـو أول المركز القومي للتعليم العـامكان 

الــذي اعتمــد التعلــيم بالمراســلة والتلفزيــون والراديــو فــي توصــيل التعلــيم لفئــات عديــدة حرمــت مــن التعلــيم و 

أسـهم المركـز إسـهاما كبيـرًا فـي تنشـيط التعلـيم ومسـاعدة المتعلمـين للوصـول  وقـد .خالل فترة االسـتعمار

للــذين ال يســتطيعون  دروس المقــررات عــن طريــق المراســلة تقــديمب إلــى مســتوى الشــهادة الثانويــة العامــة 

 .جامعية تتبع الدروس في مؤسسة مدرسية أو

م 1989جامعــة التكــوين المتواصــل فــي التعلــيم عــن بعــد، فقــد أنشــئت الجامعــة فــي عــام أمــا عــن تجربــة 

، وخصوصــًا وتنميـة مهــارات العمـل لـديهم الســتيعابهم فـي المجتمـعللعمـل علـى تأهيـل الشــباب والعمـال، 

ولقــد اهتمــت الجامعــة منـــذ البدايــة بتــوفير تخصصــات مهمـــة . الضــعيفين فــي مجــال التحصــيل العلمـــي

ة قبــول الطلبــة فــي الجامعــة للحصــول علــى شــهادات عليــا بعــد أربــع ســنوات مــن الدراســة وتســهيل عمليــ

وتعكــس هــذه التجربــة اهتمامــًا بــالتعليم عــن بعــد فــي الجزائــر واعتمــاده . للحاصــلين علــى الثانويــة العامــة

 حيـث، كأحد الحلول المقترحة لمشكلة حرمان العديد من المتعلمين من مواصلة التعليم والتدريب المهني

عرضا فـي الماسـتر، ) 2252(، وعرضا في الليسانس )3279( 2013بلغت في السنة الجامعية لعام 

عمدت الدولة الجزائريـة إلـى احـداث شـبكة جامعيـة واسـعة ومتنوعـة،  قدو  .في الدكتوراه اعرض )492(و

وتنصــب جهــود  .مؤسســة تغطــي كافــة منــاطق الــبالد 90حيــث أصــبح عــدد المؤسســات الجامعيــة يفــوق 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية حاليًا على نوعية التعليم والبحـث العلمـي مـن خـالل العمـل 

علـــى اقامـــة نظـــام متكامـــل لضـــمان الجـــودة طبقـــا للمرجعيـــات القياســـية الدوليـــة وارســـاء الحكامـــة الراشـــدة 
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مســـتوى االقليمـــي بمـــا يمكـــن مـــن تحســـين تصـــنيف الجامعـــات الجزائريـــة علـــى ال"للمؤسســـات الجامعيـــة 

 .والدولي

 

 التجربة التونسية : 

ويكيبديا  – نشطة االعالم والتكوين عن بعدالمعهد المتوسطي إلتمثلت التجربة التونسية في إنشاء 

دعما وتشجيعا من وزارة التربية والمعهد العالي للتعليم والتكوين المستمر، والذي القى  ،الموسوعه الحره

 .في توزيع الحقائب التعليمية والمساهمة في إعداد وحدات التكوين عن بعد وكذلك من جامعة كيوبيك

طالب يدرسون اآلداب العربية والتربية واللغة الفرنسية  2000ويلتحق بالمعهد كل سنة ما يقرب من 

يمنح ونظام الدراسة في المعهد . والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وعلوم التقنية

الدارسين درجة البكالوريوس في اآلداب والعلوم، وتعتمد الدراسة على الدروس المكتوبة واألشرطة ويتم 

تجميع المنتسبين حسب التخصصات لمدة أسبوع واحد في كل فترة، وتجرى االمتحانات في خمسة 

 .العاصمةمراكز موزعة داخل البالد لكي يتمكن الطلبة من أداء امتحاناتهم دون الذهاب إلى 

 التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس، والمستوى الذي ارتقت اليه العالقات في في تجدر اإلشارة إلى و 

مجال التعليم العالي  في الوقت الحاضر، حيث وصل عدد االتفاقيات المبرمة بين الجامعات في 

بين دواعي االستجابة للطلب االجتماعي المتزايد " المواءمة المثلى"اتفاقية بهدف تحقيق  44البلدين 

المهارية للطلبة على التعليم العالي من جهة، ودواعي ضمان تكوين نوعي راق يرفع القدرات المعرفية و 

مبادرة إلي تفعيل ال، وٕان والخريجين من جهة أخرى، مع ضمان الجودة التعليمية وتعزيز التشغيلية أيضاً 

وتعميم التعليم االلكتروني في البلدان المغاربية من شأنها أن تساهم في وضع لبنة في صرح التنمية 

 . دان المغاربيةفي البللعالمي وعصر السرعة االلكترونية ومواكبة للركب ا

 

  التجربة العراقية 

Uالكلية التربوية المفتوحة : 

 – 2000(، وفتحـــت ابوابهـــا للقبـــول فـــي العـــام الدراســــي )1998(انشـــئت هـــذه الكليـــة فـــي العـــراق عـــام 

 )المعلمــين(ألعضــاء هيئـة التـدريس وهـي كليـة تعتمـد نظــام التعلـيم المفتـوح والتعلــيم عـن بعـد   ،)م2001

فــي المــدارس العراقيــة كافــة دون ان يــؤثر علــى واجبــات المعلمــين الوظيفيــة مــن اجــل إتاحــة الفرصــة لهــم 



 15 

للمعلمــــين إلكمــــال تعلــــيمهم الجــــامعي، إتاحــــة الفرصــــة  ومــــن اهــــدافها العامــــة.إلكمــــال تعلــــيمهم الجــــامعي

يـا لمـن لـديهم القـدرة فتح آفـاق الدراسـات العلالوظيفي والدراسة في آن واحد، و العمل  بينالسماح بالجمع و 

 .والرغبة في مواصلة تعليمهم العالي

وتعتمد الكلية في تقديم المواد التعليمية على المقرر الدراسي المطبوع على اساس التعليم الذاتي، 

، المدرسين، والمساعدات التعليمية المعدة من قبل والمدرسينواللقاءات التشاورية الدورية بين المتعلمين 

الهاتف ، و السمعيةالمرئية و االشرطة مثل والتقنيات الحديثة في التعليم  ،السمعية والبصريةوالوسائل 

 . االنترنتو  اسوب،ح، والاالذاعة والتلفاز، و التربوي

تمنح الكلية الدارسين فيها شهادة البكالوريوس التعليمي في اختصاص الرياضيات والعلوم الطبيعية و 

واللغة العربية، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، والعلوم االجتماعية،  ، واللغة االنجليزية،)الفيزياء(

  .والتربية وعلم النفس وتشمل رياض االطفال واإلرشاد التربوي واإلدارة التربوية

 

 التجربة السودانية: 

Uجامعة السودان المفتوحة: 

أدركت السودان حقيقة النمو المتزايد والسريع في حجم المعلومات وكمها في جميع حقول المعرفة، 

فجميع المعلومات المنتجة في العقود الثالثة الماضية يفوق حجم المعلومات التي انتجتها البشرية خالل 

ًا لثورة التعليم وامتدادالعصور السابقة، حيث إن حجم المعلومات يتضاعف كل أربع سنوات او خمس، 

العالي، ورغبًة في تحرير التعليم العالي من كافة القيود الزمانية والمكانية والتغلب على الظروف 

م 2002 عاماالجتماعية واالقتصادية والعلمية لطالبي التعليم العالي، أصدر مجلس الوزراء في السودان 

 . بإجازة مشروع جامعة السودان المفتوحة

في تنفيذ برامجها الدراسية على استخدام التقنيات الحديثة وخاصة المواد التعليمية عة جامالتعتمد و 

وتشتمل هذه المواد على الكتب المطبوعة المصممة وفق مواصفات التعليم عن بعد . المخزنة الكترونيا

عة السودانية كما تعتبر الجام. والتعليم المفتوح؛ المواد التعليمية المسموعة والمرئية والمواد الحاسوبية

الوحيدة التي اهتمت بتكامل المعارف العلمية والفنية في مجال التعليم المفتوح والتعليم االلكتروني 

اإلنترنت (معتمدة في ذلك على البث اإلذاعي المسموع في اتجاه واحد، وشبكة االتصاالت الدولية 

و المواد الدراسية المختلفة، واللقاءات ، والمراكز الدراسية المزودة بمعامل الحاسب )والبريد االلكتروني

 .الصفية بين الخبراء والطالب بتلك المراكز، والدراسة المقيمة في األوقات التي تحددها الجامعة
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وتقدم الجامعة برامج بكالوريوس تضم تخصصات في التربية، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، 

 .سبة، واالدارةالعلوم اإلدارية، واللغات، القانون، والمحا و

 

 الجامعة االفتراضية السورية: التجربة السورية 

عن افتتاح  2002عام  فيلتعلن الحكومة السورية إلى سورية وصلت فكرة انشاء الجامعة المفتوحة 

وذلك الستقطاب األعداد الغفيرة  جامعة الكترونية في الشرق األوسط،الجامعة االفتراضية السورية كأول 

التدريس من الطلبة الذين لم يجدوا لهم مقعدًا في الجامعات التقليدية، واعتمدت الجامعة على 

االلكتروني من خالل اربعة مراكز للتعليم االلكتروني االفتراضي تتوزع على جامعات القطر العربي 

 :السوري األربعة على النحو التالي

 .وافر فيها تخصص اإلعالم، والمصارف والترجمة، والقانونويت: جامعة دمشق –

 .ويتوافر فيها تخصص إدارة األعمال، والتأمين والمصارف: جامعة تشرين في الالذقية –

 .ويتوافر فيها تخصص الدراسة القانونية، ونظم المعلومات اإلدارية والمحاسبة: جامعة حلب –

 .مة، وهندسة استصالح األراضي الزراعيةويتوافر فيها تخصص الترج: جامعة البعث في حمص –

وقد القت التجربة قبوًال وتجاوبًا كبيرين من قبل المواطنين، حيث بلغ عدد الطالب المسجلين في 

ووصل عدد الطلبة في . ألف طالبا وطالبة 26المراكز األربعة خالل أول عامين دراسيين من افتتاحها 

وتتبع الجامعة االفتراضية السورية أساليب في  .ةطالب وطالب 10,000منفصًال نحو  2010خريف 

التعليم تستند لوجود مادة علمية متاحة للطالب على الشابكة العالمية إضافة لوجود محاضرات متزامنة 

يتم خاللها التواصل المباشر بين الطالب واألستاذ، كما يتم تسجيل هذه المحاضرات كي يرجع لها 

كما يتم تكليف الطالب بوظائف ونشاطات وتقديم مشاريع . زمانالطالب من أي مكان وفي أي 

  .باإلضافة إلجراء امتحانات في مراكز نفاذ معتمدة للجامعة منتشرة في سوريا وخارجها

 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم المفتوح: التجربة اليمنية 

وهو لبنة رئيسة تضاف . بنظام التعليم المفتوح ُتعّد جامعة العلوم والتكنولوجيا أول جامعة يمنية تأخذ

إلى اللبنات األساسية التي وضعتها جامعة العلوم والتكنولوجيا في صرحها الشامخ في مجال التعليم 

والتعلم، ويقدم خدماته التعليمية للطلبة باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل إيصال 
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علمًا بأن مصطلح التعليم المفتوح تم اعتماده في الجامعة بدًال عن التعلم  .العلم والمعرفة إلى الطالب

م، وتطورت عمادة  التعليم المفتوح إلى كلية مستقلة باسم كلية 2009/2010عن بعد ابتداًء من عام 

 .م2011/2012التعليم المفتوح ابتداًء من العام الجامعي 

ولوجيا إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لمن حرم منها بما ويسعى التعليم المفتوح بجامعة العلوم والتكن

يلبي احتياجات سوق العمل محليًا و إقليميًا و دوليًا من خالل توفير إمكانات مادية وبشرية ذات كفاءة 

  .عالية و تطبيق أحدث التقنيات التعليمية التعلمية

 

 تجربة الجامعة العربية المفتوحة: 

العربية المفتوحة من برنامج الخليج العربي لدعم منظمـات األمـم المتحـدة اإلنمائيـة انبثقت فكرة الجامعة 

لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم العالي والقصور المستمر الذي تعانيه الجامعات والمعاهد ) اجفند(

راسـة الجـدوى وقد بينت د. العربية في استيعاب آالف الطلبة والطالبات المتخرجين من المدارس الثانوية

أن هناك فجوة بين العرض والطلـب علـى مقاعـد التعلـيم العـالي فـي  1998من الشركة المكلفة في عام 

 .طالب من خريجي المرحلة الثانوية) 600.000(البلدان العربية مقداره 

د وتسعى الجامعة العربية المفتوحة إلى إتاحة فرص التعليم العالي والمستمر، عن طريق التعليم عـن بعـ

باستخدام تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت الحديثـة، لكـل مـواطن عربـي راغـب فيـه وقـادر عليـه، سـواء فـي 

المدن أو في المناطق الريفية والنائية، وبخاصة للمرأة العربية، ضمن حدود معقولة من الكلفة اإلضافية 

دولـة عربيـة شـملت حـوالي  لقد تم إجراء دراسة ميدانية في إحـدى عشـرةو  .التي يتحملها المجتمع العربي

خمســة آالف طالــب، وخمســمائة مــن أصــحاب العمــل الســتطالع آرائهــم حــول عــدد مــن البنــود المتعلقــة 

بإنشــاء الجامعــة العربيـــة المفتوحــة، ومنهـــا التخصصــات الدراســية المطلوبـــة، ونتيجــة لهـــذه الدراســة فـــإن 

 : الجامعة العربية المفتوحة بدأت بالتخصصات اآلتية

 . مال بفرعيها في االقتصاد واألنظمةإدارة األع •

 . علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات •

 . اللغة اإلنجليزية •

 ). أو التربية(إعداد المدرسين  •
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في الكويت، ويرتبط به باقي فروع الجامعة في كل من المملكة العربية  يويتواجد مقر الجامعة العربية المفتوحة الرئيس

اعتمدت الجامعة على شراكة مع وقد . السعودية، والبحرين، ولبنان، واألردن،  ومصر، وسلطنة عمان، والسودان

الطالب كما جذبت الفكرة . الجامعة البريطانية المفتوحة الستخدام المواد التعليمية التي ُتعّدها األخيرة

العرب الذين كانوا يفكرون في السفر إلكمال تعليمهم فأعادوا النظر في ذلك عندما وجدوا أنه من 

الممكن أن تأتي الجامعات األجنبية إليهم عبر شركة فعلية مع جامعات محلية وٕاقليمية، بدل أن يذهبوا 

تبنى نظام التعليم المفتوح مع ولكن الجامعة العربية المفتوحة ت .هم إليها عبر هذا النمط من التعليم

، واالمتحانات إجراء بعض التعديالت الالزمة لضمان االعتماد المحلي مثل اللقاءات الصفية المنتظمة

 .عمليات التعليم وجها لوجه) %33 – %25(بنسبة محدودة وأسس القبول، حيث تستخدم 

 

 :التحديات والصعوبات:  التعليم المفتوح في الوطن العربي .5

 :يات التقنية التحد .1

تنبــع هــذه الصــعوبات والتحــديات مــن  ســرعة التغييــر التكنولــوجي فــي التقنيــات والبــرامج واالجهــزة ، 

 .اضافة الى صعوبة التأقلم مع الجديد مها كما يشكل التدريب عليها عائقا لضمان انسيابية العمل

إلــى الحيــاة التربويــة التعليميــة  أضــافة إلــى ذلــك، فغــن مــن الصــعوبات الخطيــرة هنــا ادخــال التكنولوجــا

المعلمـــين بهـــذا وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس  أو  الطلبـــة و" جهوزيـــة"تهيئـــة المنـــاخ الكامـــل والتأكـــد مـــن 

ومن هنا يتبـين أهميـة .  الخصوص وجهلهم بدور التكنولوجيا االيجابي والسلبي فى العملية التعليمية

ـــــيم عـــــن بعـــــ د كمنظومـــــة مترابطـــــة، وتسلســـــل المشـــــاريع إدارة مشـــــروع الجامعـــــات اإللكترونيـــــة والتعل

 .وخصوصا مشروع التدريب والتطوير المهني ومشروع التوعية والتثقيف

 :التحديات التربوية .2

ان اكبــر التحـــديات تتمثـــل فـــي تغييـــر الفكـــر التربـــوي ليتماشـــى مـــع االليـــات والتقنيـــات الجديـــدة والتـــي 

أعضـــاء هيئـــة التــــدريس مرا العـــداد ســـتعرض بيئـــة جديـــدة تتطلـــب فكــــرا تربويـــا جديـــدا، وعمـــال مســــت

 .وتصميم المناهج وطرق التدريس حسب احدث الطرق العلمية) المعلمين(

Pالتحديات التشريعية .3

)15(
P: 

 : إصدار القوانين والسياسات والالوائح التي توفر           
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 .حماية حرية التفكير وتحصيل المعرفة  −

 .التغيير تعديل نظام الترقي والحوافز لدعم عملييه −

 .التكامل بين القطاعات المختلفة −

 .األنظمة والحوافز التعليمية للهيئة التعليمية واالشرافية −

 .حقوق الملكية الفكرية  −

 .اعتماد االدرات االلكترونية والتوقيع االلكتروني  −

 :الموارد البشرية .4

م التقليدي في عملية المعلمين الذين تعودوا على استخدام النظا/ توجيه أعضاء الهيئة التدريسية  −

 التدريس الى النظام التفاعلي االبداعي باستخدام النتعليم االلكتروني

قلـــة عـــدد أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية الـــذين يجيـــدون مهـــارات الـــتعلم اإللكترونـــي واســـتخدام أدوات  −

 .التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 .بصورة مستمرة وفقا لتطور وتجدد التقنية الحاجة الى تدريب الهيئة التعليمية واالشرافية −

 تصميم برامج إدارة التغيير  −

 :الموارد المادية .5

يعتبر توفر الموارد المالية تحديا كبيرا في معظم الدول العربية، اال أن ضمان استمرارية  تدفقها 

في القدرات على تنمية الموارد وتنويعها في الوطن  التدهور االقتصادىإن . يعتبر التحدي األكبر

العربي، والتكلفة العالية لتأهيل وٕاعداد وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة تطور المناهج 

الدراسية  والعمل على تطويرهذه المناهج بصورة تفاعلية وتحسينها باستمرار وتطوير األساليب 

طور فى المجاالت العلمية والتعليمية، والنقص الهائل في أعداد واألنماط التدريسية بما يقابل الت

المعلمين المؤهلين وفي القدرة على تدريبهم، كل ذلك يضع أعباءا كبير على مبادرات التعليم 

المفتوح، حيث ال يمكن ضمان استمرارها اعتمادا على الرسوم الدراسية للطلبة والتي تعتبر منخفضة 

إن حل تحديات الموارد من وجهة نظرنا تكمن . اف العامة للتعليم المفتوحلتتماشى مع تحقيق األهد

 :فيما يلي

اإللكترونيـــة  أو التـــي تعتمـــد التعلـــيم عـــن بعـــد لتوحيـــد /التكامـــل بـــين الجامعـــات العربيـــة المفتوحـــة −

ولعـــل أفضـــل مجـــال للتعـــاون هـــو تطـــوير المنـــاهج . المجهـــود واإلســـتفادة مـــن التجـــارب المشـــتركة
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تكــرار تطــوير المنــاهج، حيــث يــؤدي ذلــك إلــى تــوفير  التفاعليــة، وذلــك لضــمان عــدماإللكترونيــة 

وندعو هنا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى . تكلفة التطوير والتوسع في اثراء المناهج

تبني مشروع تطوير المحتوى العربـي التفـاعلي للمنـاهج الجامعيـة بصـورة كائنـات تعليميـة، والتـي 

مفاهيم علمية مستقلة، ويكون بصورة قواعـد بينـات مشـتركة بـين جميـع الجامعـات العربيـة تعكس 

 .ليتمكن كل منها بناء الناهج العلمية الخاصة بها

المعرفـــي مـــن خـــالل تشـــجيع  تمكـــين الجامعـــات العربيـــة اإلفتراضـــية لتكـــوين فـــي قلـــب اإلقتصـــاد −

 .األبحاث وخلق المعرفة وتطبيقاتها، مما يتيح لتلك الجامعات العديد من فرص تنويع الدخل

 .التحديات الثقافية واالجتماعية .6

إن نجاح التلعليم المفتوح والتعليم عن بعد مرهون بعدة عوامل يجب توافرها لضمان تحقيق األهداف 

وير التعليم وتطوير األدوات الالزمة لجعله أكثر دينامكية، ليؤدي السامية له، والتي تركز على تط

. رسالته في بناء أجيال رائدة، واالرتقاء بالمجتمع العربي ليكون مجتمع العلم والمعرفة واإلنتاج

 .ونشير هنا إلى الدعم القومي والوطني للمشروع، إضافة إلى برامج فاعلة للتغيير والتوعية والتثقيف

 

 المفتوح/اإللكتروني ميلعلمي لتطبيق التعلالنموذج ا .6

يعتمد على كثير من العوامل والجوانب المهمـة سـواء كانـت  التعليم المفتوحإن التطبيق الناجح لمنظومة 

فنيــة وتقنيــة، إداريــة، بشــرية أم ثقافيــة، حيــث تتــداخل هــذه العوامــل وتتكامــل لتشــكل فيمــا بينهــا بوتقــة واحــدة 

وتعمــل هــذه المنظومــة بشــكل فاعــل . ومنظومــة متكاملــة هــي منظومــة الجامعــة اإلفتراضــية و التعلــيم المفتــوح

تطـــوير العمليـــة التعليميـــة وتمكـــن مـــن االســـتفادة تعزيـــز دور التعلـــيم المفتـــوح فـــي المجتمـــع وتســـهم فـــي علـــى 

 . القصوى من تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال التربية والتعليم

 هنــا، فــإن أي تطبيــق للتعلــيم المفتــوح أو تطــوير لجامعــة الكترونيــة أو افتراضــية يجــب ان يــتم وفــقومــن 

إطـــار تنفيـــذي متكامـــل تنفـــذ مـــن خاللـــه  و، يحـــدد أركانهـــا مـــن خـــالل نمـــوذج علمـــي واضـــحة و اســـتراتيجية

و تحقيـق أفضـل إن الهـدف هـ. ، وتتكامل فيما بينهـا بشـكل فاعـل ودقيـقمكوناتها المختلفة المكونة للمنظومة

كــي تكــون قــادرة علــى تــوفير لوضــمان نجاحهــا،  الجامعــات اإللكترونيــةالنتــائج المرجــوة مــن تطبيــق منظومــة 

أنظمة إدارة تعلم و اإلمكانات التعليمية التربوية من خالل استخدام المصادر واألدوات التعليمية الفريدة؛ من 

در والمــواد اإلثرائيــة، بشــكل منــتظم يســاعد الطلبــة علــى منــاهج إلكترونيــة تفاعليــة والمكتبــات الرقميــة والمصــا
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كما تمكن المنظومة أعضـاء . تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يمكنهم من التعامل مع المعارف الحديثة

وتمكــن االداريــين . الهيئـة التدريســية مــن تطـوير قــدراتهم وأدواتهــم التربويـة؛ ليكونــوا مــوجهين للعمليـة التعليميــة

النمـوذج  3ويوضـح الشـكل . )معلمـينال(هيئـة التدريسـية طوير وتفعيل الموارد اإلدارية لخدمـة الطلبـة والمن ت

  .المقترح لتطبيق وتطوير التعليم المفتوح

ويجب  أن يراعي النموذج العلمي لتطبيق التعليم المفتوح جميع االعتبارات التي تعمل على تحقيق أفضل 

ويمكن تلخيص تلك . النتائج للطالب، أعضاء الهيئة التدريسية، واإلدارة التربوية الجامعية، والمجتمع ككل

 :االعتبارات بالجوانب التالية

 .)Pedagogy –البيداغوجي (الجانب التعليمي  −

 Technology) –التكنولوجي (الجانب التقني  −

 )Content-Culture- Comuunity. (الجانب المعرفي والثقافي والمجتمعي −

 البحث العلمي −

 .الجانب االقتصادي وسوق العمل −

 الجانب التشريعي −

 .الجانب اإلداري −

 

 )3-شكل ( 
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)  Tpack P)14والجدير بالذكر أن هذا هذا النموذج يعتمد نموذج 
P) المعرفة البيداغوجية  –المعرفة التقنية

لتطوير بيئة التعليم المفتوح في الوطن العربي مع اضافة تحسين عامل المحتوي )  المحتوى المعرفي –

، مما يعد اً اختصار  3Cأو   )Content- Culture- Community(ليشمل المجتمع وثقافة المجتمع 

تطبيق المقترح ل موذجالن 4ويوضح الشكل  .العربي عامال مهما لنجاح مثل هذه المشاريع في الوطن

 .Tpackبيئة التعليم المفتوح، والذي تم من خالله تحسين نموذج 

إن تقديم المحتوى التعليمي العلمي في التعليم المفتـوح، والتعلـيم عـن بعـد؛ فـي الـوطن العربـي، يجـب أن 

الثقافــة العربيــة وأنمــاط الــتعلم الزالــت إن . يكــون مــن خــالل إطــار محــدد بالثقافــة والمجتمــع العربــي نفســه

تجعل المتعلم العربي في معزل عن بيئـة تعلـم القـرن الحـادي والعشـرين، حيـث يكـون المـتعلم هـو محـور 

لـــذا يجـــب تقـــديم المحتـــوى . العمليـــة التعليميـــة، فيتمتـــع بقـــدرات الـــتعلم الـــذاتي، ومهـــارات حـــل المشـــكالت

تعلمــين مــن خــالل التعلــيم المفتــوح ليكونــوا فــاعلين فــي البحــث التعليمــي بمــا يعــزز هــذا االتجــاه ليحفــز الم

 .عن المعرفة

كما أن نظرة المجتمع العربي إلى التعليم عمومًا، والتعليم المفتوح خصوصًا يجب أن تتغير لتكون   

كلبنة أساسية في بناء مجتمع المعرفة، والمساهمة الفاعلة في المعرفة  نظرة إيجابية تتبنى العلم والتظور

تختزل في هدف الحصول على الوظيفة، أو الشهادة الدراسية البشرية، ال أن تكون نظرة سلبية 

إن مثل هذا التغيير يحتاج تضافر كل الجهود العربية من خالل اعتماد نظام جديد للتعليم؛  .الجامعية

العربي، مثل جامعة الدول العربية، وكذلك عليه من خالل منظمات التعاون في الوطن ليتم االتفاق 

 .منظمات المجتمع العربي المهتمة بالتعليم
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 )4-شكل ( 

المقتـرح والتـي تضـمن نجـاح اإلطـار التنفيـذي لبيئـة التعلـيم للنمـوذج  األساسيةللعوامل وفيما يلي توضيح 

 :المفتوح

األساسية م التعليمي في كل دولة، وأركانه يعتمد هذا الجانب على النظا :التعليميالنظام : أوال •

وهي المعلم، المتعلم والمناهج ، حيث يمتد هذا في منظومة التعليم المفتوح ليهتم بتقديم المناهج 

وشبكاته  اإللكترونية التفاعلية المعتمدة على الوسائط المتعددة و تقدم هذه المناهج عبر الحاسوب 

ويضمن هذا الجانب  تفاعل الطالب مع المناهج . وعبر شبكة اإلنترنت من خالل بنية تحتية فاعلة

بوابة التعليمية مع إمكانية تلقي المعلم للتغذية التزامنيه وغير تزامنيه  من خالل  الرقمية بطريقة

ن خالله المواد والمناهج ، والذي تعرض مالراجعة من خالل نظام إدارة التعلم الذي توفره البوابة

 .الدراسية

إن التطبيق الناجح للتعليم المفتوح، والجامعات اإللكترونية يحتم توفر نظام تعليمي حديث؛ يوفر 

ونالحظ وجود مدرستين في . التفاعلية بين أركان النظام، كما يوفر المرونة لبيئة التعليم المفتوح

وح، حيث تتبنى األولى إدخاله ضمن نظام تعليمي الوطن العربي لتطبيق مبادرات التعليم المفت

إن مثل هذا التوجه يثري . جامعي قائم؛ كما هو الحال في الكثير من الجامعات العربية التقليدية

النظام التعليمي الجامعي، إال أن خطورته تكمن في المقاومة التي قد تنشأ من قبل مجتمع النظام 
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ة التربوية للتعليم المفتوح، والذي قد يطبق من باب حل القائم، أو بعدم وضوح الرؤية والقيم

 .المشكالت التي تواجه النظام القائم

أما المدرسة األخرى، فهي تتبنى إنشاء نظام جديد يعتمد على التعليم المفتوح، ولو بفلسفة مختلفة 

سورية ومن األمثلة هنا؛ الجامعة السعودية اإللكترونية، والجامعة ال .عن التعليم المباشر

 .االفتراضية، وجامعة المدينة العالمية، والجامعة العربية المفتوحة

 

منظومة التعليم المفتوح ويركز هذا الجانب على إدارة : )اإلدارة التربوية( الجانب اإلداري: ثانيا •

ويجب أن . ظومة متكاملة من األنظمة التكنولوجية توفر بيئة الكترونية فاعلةمنمن خالل وذلك 

 :تشمل المنظومة في حدها االدني ما يلي

 نظام القبول والتسجيل .1

 .نظام إدارة التعليم .2

 .نظام إدارة المحتوى اإللكتروني، والمناهج الدراسية .3

 .المكتبة اإللكترونية ومصادر المعرفة .4

 .نظام إدارة السجالت .5

 .نظام التواصل .6

 .يالنظام المال .7

 

تطوير النظام اإلداري التربوي القائم حاليا بما يتوافق مع الحقبة الجديدة  يشمل هذا الجانبوكذلك  

دفق المعلومات والتي ستتطلب امكانات ولوائح جديدة حيث ان ت ،المفتوحللتعليم اإللكتروني 

نموذجا لم يتوفر ما لن يكون سلسا ولحظيا والطلبة ، تي تخص أعضاء هيئة التدريساالدارية ال

 .جديدا لالدارة التربوية يعتمد االدارة االلكترونية

 

ويعتمد هذا الجانب على تنسيق الترابط بين المؤسسات : المؤسسيالتشريعي و  الجانب : ثالثا •

دول، والتي يجب ان تتكامل فيما بينها لتحقق اهدافها حيث ان المدخالت الالتعليمية في 

اضافة . لتعطي جيال يعكس قدرة هذه المؤسساتالتربوي التعليمي لمخرجات تتكامل في الجسم وا

إلى ذلك، يشمل هذا الجانب المؤسسات التشريعية والرقابية، حيث أن الدول العربية تواجه تحديا 
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Pحقيقيا فيما يتعلق بالتشريعات واألنظمة واللوائح التي تنظم التعليم المفتوح وتضمن جودته

)3(
P . ومما

الشك فيه أن هذا الجانب يعتبر من العوامل المهمة جدا عند تبني مبادرات التعليم المفتوح وذلك 

 .لضمان جودة المخرجات وكذلك اإلعتراف األكاديمي العربي والعالمي لبرامج التعليم المفتوح

كذلك وحة و دولة كويت والتي تحوي المقر الرئيسي للجامعة العربية المفتذلك من وكمثال على 

وتحتوي العديد من معاهدها الدراسية تجاربًا ناجحة،  تسعى الطالق جامعة الكويت اإلفتراضية ،

:التكامل والتعاون بين المؤسسات التالية الجانب المؤسسي والتشريعي في الكويت على يعتمدحيث 

  

 ووزارة التعليم العالي وزارة التربية −

 مجلس األمة −

 مؤسسات التعليم العالي  −

o جامعة الكويت، الجامعات الخاصة 

o الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي −

 معهد الكويت لالبحاث العلمية −

 .جمعيات النفع العام −

 

خريجي التعليم ( إن أهمية هذا الجانب تنبع من حقيقة إن المخرجات التعليمية لوزارة التربية

ولذلك، .  تعتبر المدخالت األساسية لبقية المؤسسات وخصوصا مؤسسات التعليم العالي )األساسي

يعتبر التنسيق بين هذه المؤسسات فيما يختص بالقدرات والمهارات الالزم توافرها في خريجي وزارة 

 .البالدالتربية من األهمية بمكان لرفع األداء المؤسسي في كامل 

 

من خالل   المفنوحم يإن التطبيق الناجح لمنظومة التعل: وق العملالجانب اإلقتصادي وس: رابعا •

النموذج المقترح وجوانبه المختلفة سيسهم اسهاما بناءا في حل مشكلة المواءمة بين مخرجات 

وذلك من خالل التركيز على قدرات الطلبة ومهاراتهم من  الدول العربيةالتعليم وسوق العمل في 

بناء جيل مفكر الدول العربية لالتربية  اتورؤية وزار  للتعليم المفتوحواضحة فلسفة  التركيز على

ومخرجات التعليم وسوق العمل المجتمع  اتإن قضية الموائمة بين احتياج. مبدع يتعلم ذاتيا
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، مع مالحظة األعداد الكبيرة من خريجي الدول العربية جميع أصبحت تؤرق متخذي القرار في

ن أن يكون السوق قادرًا على استيعابهم، نظرا لعدم توافر القدرات طلبة الجامعات سنويا من دو 

والمهارات التي يتطلبها السوق في الخريجين، اضافة الى صعوبة قياس كفاءة المخرجات الحالية 

 .بالسوق باحتياجات للنظام التعليمي وربطه

 

م يالتعل مبادراتيمثل هذا الجانب البعد الحقيقي لنجاح : الجانب الثقافي والمجتمعي: خامسا •

هو دفع المجتمع بكل أطيافه يد، حيث أن أحد أهم أهدافه على المدى البع المفتوح والتعليم عن بعدا

ساهما في العملية التربوية التعليمية ومؤثرا فيها ومتفاعال معها بما يساهم في تطوير مليكون 

إن اإلنتقال نحو  .للدول العربيةا يهدف لبناء اإلقتصاد المعرفي المجتمع ويخلق حراكا ثقافي

البحث والتطوير، التعليم، البنية التحتية التكنولوجية،  ت المعرفة يقوم على أربع ركائز هياقتصاديا

Pالحاكمية التشريعيةو 

)15(
P. 

 

 :المفتوحم يالتنفيذي لمنظومة التعلاإلطار  .7

يجــب أن يــتم تطبيــق التعلــيم المفتــوح و تطــوير الجامعــات اإلفتراضــية  مــن خــالل كمــا ذكــر ســابقا، 

تنفـذ مــن ) Integrated Framework(ومـن خــالل إطـار تنفيـذي متكامــل )  Model(نمـوذج علمـي 

خاللـــه المشـــاريع المختلفـــة المكونـــة لمنظومـــة الجامعـــات اإللكترونيـــة، وتتكامـــل فيمـــا بينهـــا بشـــكل فاعـــل 

يق أفضل النتائج المرجوة من تطبيقها وضمان نجاحها حيث تكون قـادرة علـى تـوفير وذلك لتحق. ودقيق

اإلمكانـــات التعليميـــة التربويـــة مـــن خـــالل اســـتخدام المصـــادر واألدوات التعليميـــة مـــن منـــاهج إلكترونيـــة 

اتهم تفاعلية والمكتبات الرقمية  والمصادر والمواد اإلثرائية، بشـكل منـتظم يسـاعد الطلبـة علـى تنميـة قـدر 

أعضــاء الهيئــة كمــا تمكــن المنظومــة . ومهــاراتهم العلميــة بمــا يمكــنهم مــن التعامــل مــع المعــارف الحديثــة

ولإلداريـين   من تطوير قدراتهم وأدواتهم التربوية ليكونوا موجهين للعملية التعليميـة )المعلمين(التدريسية 

 . اء األمور والمجتمع لتطوير وتفعيل الموارد اإلدارية لخدمة الطلبة والمعلمين وأولي

ويتناول كل مكون جزئية خاصة يجب أن يتم تناولها بدقة وفاعلية، لضمان التناغم التـام بـين هـذه 

، التـي يمكـن تلخـيص اإلطـار النـاجح والفاعـل المفتـوحالمكونات التي تشكل في مجملهـا منظومـة الـتعلم 

 :)5شكل ( المشاريع التالية المكونات و التنفيذي لها من خالل
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 :البنية التحتية -1

. وتشــمل تــوفير البنيــة التكنولوجيــة التحتيــة؛ مــن شــبكات، ووســائل اتصــال، ومراكــز بيانــات        

 :ويوجد هنا توجهان

 متطور  مركز بيانات متطور وبنية تحتية. 

  ة يالسحابالحوسبةcloud computing 

 .البوابة التعليمية ونظام إدارة التعلم -2

 .التفاعلي المحتوى اإللكتروني  -3

  أنظمة التواصل والفصول الذكية -4

 الفصول اإلفتراضية 

 أنظمة اتصال مرئي وصوتي. 

 :الخدمات اإللكترونية  -5

 األنظمة اإلدارية التربوية 

 نظام القبول والتسجيل 

 نظام اإلرشاد األكاديمي 

 النظام المالي. 

 .ومصادر التعلم المكتبة اإللكترونية -6

 . الهيئة التعليمية، والتطوير المهني تدريب وٕاعداد -7

 التدريب اإللكتروني 

 المهارات والكفايات الالزمة للتعليم المفتوح 

 .التوعية والتثقيف واإلعالم -8

 إدارة التغيير -9

وفيما يلي وصف مختصـر لمكونـات اإلطـار التنفيـذي لمنظومـة التعلـيم المفتـوح، والتعلـيم عـن بعـد، 

ـــاهج ا ـــيم إللكترونيـــة التفاعليـــة كونهـــا حجـــر امـــع التركيـــز علـــى تطـــوير المن لزاويـــة فـــي بيئـــات التعل

 .المفتوح
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 البنية التحتية   7.1

 يهدف مكون البنية التحتية في الجامعـات المفتوحـة إلـى تـوفير و إعـداد و تجهيـز مركـز بيانـات متطـور

Data Center  يحتــوي أجهــزة الحاســوب الخادمــة)Servers ( ذات مواصــفات فنيــة عاليــة لهــا القــدرة

على استيعاب اكبر عدد مـن حسـابات المسـتخدمين و البريـد اإللكترونـي و البوابـة اإللكترونيـة التعليميـة 

والبـرامج الخدميـة المسـتخدمة مـن  المدرسـينوالمكتبة االلكترونية و المحتوى اإللكترونـي سـواًء للطلبـة و 

كما يهدف هذا المكون إلـى تـوفير المراكـز الدراسـية . لجامعة المفتوحة جميع العاملين والمستفيدين في ا

كمـا يحـوي هـذا المكـون مراكـز . في حـال الجامعـات المفتوحـة التـي تتطلـب نسـبة مـن الحضـور المباشـر

ويمكـن أن  .اختبارات للطلبة ويعتبر ذلك عنصرا مهما للحصول على اإلعتماد في أغلب الـدول العربيـة

لمفتحة اإلتفاقيات مع الجامعات التقليدية أو وزارات التربية الستغالل مرافقهـا فـي ذلـك، تعقد الجامعات ا

 .مما يقلل من عامل التكلفة

 

ـــات الخاصـــة بالجامعـــات المفتوحـــة مـــن خـــالل  وتجدر اإلشارة هنا إلي  ـــوفير مراكـــز البيان نمـــاذج ت

 :نموذجين

  بناء مراكز البياناتData Center ضمن مباني الجامعة نفسها 

 

 التوعية والتثقيف

 التدريب اإللكتروني

 البنية التحتية

نظام اإلرشاد 
 

 نظام إدارة التعلم المكتبة اإللكترونية

 نظام التواصل يالنظام المال
 

نظام إدارة المحتوى  التسجيل اإللكتروني القبول
 

 البوابة اإللكترونية

 )5 – شكل(
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  استضافة البيانات على السحابة الحسابيةCloud Computing 

 

 .للمزيد من المعلومات()   ولكل نموذج مزاياه وعيوبه ويمكن الرجوع الى مرجع

إن مركــــز البيانــــات الرئيســــي ســــيكون الــــرابط األساســــي الــــذي سيستضــــيف بوابــــة الخــــدمات اإللكترونيــــة  

والخـــدمات ) المحتـــوى اإللكترونـــي(المنـــاهج التعليميـــة   والتـــي مـــن خاللهـــا ســـيتم الوصـــول إلـــى التعليميـــة

 . اإلدارية واألكاديمية

 

 :البوابة التعليمية 7.2

حيث تعتبر الواجهة األولى  يعتبر مكون البوابة التعليمية من أهم مكونات الجامعة المفتوحة أو اإلفتراضية

من نظام القبول والتسجيل إلى نظام للتعامل مع الطلبة، اضافة إلى كونها نقطة التقاء الخدمات وتكاملها 

إلى توفير البيئة الدراسية اإللكترونية  البوابة هدف وت. سجل الطالب ونظام إدارة التعلم والمكتبة اإللكترونية

بوابة الجامعة المفتوحة البيئات  توفريجب أن  اختصار،بو  .لب و الهيئة و الطا المدرسوالتي سوف تخدم 

 :الخدمات التالية و

 

• Uبيئة دراسية تعليميةU  تكامل مع إدارة نظام التعلم من خالل)LMS(  الدروسالذي يتم عرض 

تم تطويرها من خالل مشروع المحتوى يوالتي  بالمواد العلميةاإللكترونية الخاصة  والمناهج

أعضاء دوات االتصال والتواصل بين أاضافة الى ذلك توفر هذه البيئة  .، كما سنوضحاإللكتروني

من وضع المواد التعليمية على البوابة ومتابعة اداء  المدرسوالطلبة حيث يتمكن  هيئة التدريس

هيئة وكذلك التواصل والتفاعل فيما بينهم وبين عضو  وكفاءة الطلبة من خالل نظام ادارة التعلم

 , Wikisكما توفر هذه البيئة الكثير من األدوات التفاعلية وأدوات األنشطة مثل . التدريس

Blogs, whiteboards, chatting rooms, forums ..  ، كما يجب ان توفر هذه البيئة

  .الفصول اإلفتراضية وجدولتها للطلبة حسب المقررات المختلفة

 

• Uواألكاديمية داريةاإلخدمات بيئة الU  بالخدمات المساندة األكاديمية مثل القبول وتسجيل  وتتعلق

نظام اإلرشاد األكاديمي اضافة غلى النظام المالي والذي يستطيع نظام سجل الطالب و  المقررات و
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تيح الفرصة للهيئة االدارية كل تلك األنظمة ت,. الطلبة من خالله تسديد المستحقات المالية

 .الطالب  وتوفير الخدمات المختلفة لهواألكاديمية  من متابعة وضع 

 

• U خدمات تربويةالتوفيرU   ومصادر التعلم المختلفة عن طريق توفير المواد اإلثرائيةوذلك عن 

وأدوات التواصل األخرى  وعضو هيئة التدريسكتروني لكل من الطالب لوأدوات التواصل اإل

ان المواد  .بالمنهج الدراسي مدرسيهم والتواصل معهم فيما يختص لتمكين الطلبة من مراسلة 

وعالم المعرفة الخارجي   رابط الرئيسي بين الجامعة المفتوحةاالثرائية التي ستوفرها البوابة ستمثل ال

ومصادر بحيث يتم ربط كل ما يتعلمه الطالب بالمفاهيم الحياتية عن طريق مواقع علمية تربوية 

 .تعلم مختلفة

• Uبيئة دعم اتخاذ القرار يئة لإلدارة الجامعية و ب Dashboard U لمتابعة الكفاءة ودعم عملية اتخاذ

 .رالقرا

 

تكون مراعاة أحدث المقاييس العالمية لبناء البوابة التعليمية حيث أنها س ويجب حين تصميم البوابة التعليم

 :ومن هذه المعايير. الواجهة األساسية للجامعة

يجب أن تكون البوابة التعليمية اإللكترونية مطورة لتستضيف المناهج اإللكترونية حسب احدث  .1

وهي بذلك تتوافق مع اإلصدارات السابقة من المعايير العالمية مثل   SCORMمعيارية ل 

SCROM , AICC, IM 

-Learnerيجب أن تكون مخصصة للعملية التربوية والتعليمية بحيث تدعم بيئة التعلم الذاتي  .2

Centric  والمعلم الموجهInstructor-Led  للبوابة المرتبطمن خالل نظام إدارة التعلم 

في البوابة ويكون لها عملية تسجيل واحدة   للجامعة المفتوحةيجب ان تتكامل جميع األنظمة التابعة  .3

Single Sign-on   

مثل نظام  المختلفةتابعة لالنظمة يجب أن يمتلك النظام القدرة على التكامل مع قواعد البيانات ال .4

 . القبول والتسجيل واإلرشادسجل الطالب، نظام 

ة للطالب يتحكم بها وينظمها المدرس كما هو موضح يجب أن توفر البوابة التعليمية بيئة دراسي .5

 .أعاله



 31 

الجامعة يجب أن توفر بيئة تحتوي على جميع اإلمكانات واألدوات لخلق بيئة إدارية إلكترونية في  .6

 .ويجب أن تتكامل مع أي نظام إدارة وثائق أو سير العمل اإللكترونية

 :المحتوى اإللكتروني 7.3

المحتوى اإللكتروني أحد أهم مكونات منظومة  التعلم اإللكتروني في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد  يعد

ل البوابة التعليمية، حيث يتم حيث يتم من خالله توفير المواد العلمية التفاعلية بصورة رقمية من خال

 .الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان 

إن المحتوى اإللكتروني عبارة عن جزء أو أجزاء من المنهج الدراسي  يتم تصميمه في عدة أشكال مثل 

في صور وحدات تعليمية او ما يسمى ويجب أن يتم تصميمه الصوت، الصورة و العناصر التفاعلية 

وبصورة  . إن توفر المحتوى الرقمي بأشكاله المختلفة. Learning Objectsالتعليمية  )ئناتالكا( العتاصر

حيث يتم عرض  في الجامعات المفتوحة واإللكترونية ضروري إلكتمال عجلة التعلم اإللكتروني تفاعلية

تفاعليا بما يحقق الفائدة  هالمقرر الدراسي من خالل نظام إدارة التعلم، ويستطيع الطالب أن يتعلم من خالل

أن يتابع  عضو الهيئة التدريسية أو المدرسكما يستطيع . القصوى له ويساعده على التميز والتعلم الذاتي

إن . مستوى أداء الطالب من خالل التقارير واألدوات التي يوفرها نظام إدارة التعلم والبوابة التعليمة

تراكم معرفي، لذا يجب أن يصمم بشكل عالي الجودة والدقة  المحتوى اإللكتروني هو عبارة عن مخزون و

 .وحسب المعايير الدولية في هذا المجال

 بيئة التعلم المفتوحمعايير تطوير المحتوى اإللكتروني في  •

 تم تصميم وتطوير المحتوى الرقمي اإللكتروني بما يضمن الجودة العالية حسب المقاييسيجب أن ي

في الوطن من المساهمة في بناء المخزون المعرفي  الجامعات العربية اإللكترونيةالعالمية ويمكن  والمعايير

إن التعاون والمشاركة بين الجامعات العربية في هذا المجال أصبح واجبا تحتمه ثورة المعرفة . العربي

 .المعاييرهذه وفيما يلي نبذة سريعة عن . واإلتصاالت

  E-content International Standardsم المحتوى اإللكتروني المعايير الدولية لتصمي -أ 

أن يتم تصميم المحتوى  اإللكتروني بحيث يكون متوافقا مع آخر إصدار من المعايير العالمية  يجب

  في تسهم بأنها وتكمن أهمية المعايير هنا .  SCORMمعيارية  األكثر شيوعا منها وهو وتحديدا

على اي نظام إدارة تعلم وامكانية إعادة استخدام ) Interoperability(ضمان تشغيل المناهج 

)Reusability (وحدات المناهج اإللكترونية بواسطة طالب اخرين. 
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 Instructional Designالتصميم التعليمي  -ب 

ويعرف على أنه .  يعتبر التصميم التعليمي  المحور األساسي في تطوير المحتوى اإللكتروني الفاعل 

مجموعة اإلجراءات المنهجية المنظمة والتي يقوم على أساسها  تطبيق المعرفة العلمية في مجاالت 

ويقوم المصمم االتعليمي بالدور الرئيسي أثناء تطوير المحتوى اإللكتروني لتحديد . التعلم المختلفة

ائية ودروس الشروط والمواصفات الالزمة للمنظومة التعليمية بما تتضمنه من مصادرعلمية واثر 

التصميم المرن أو "تقوم على نموذج   يجب نإن المنهجية المتبعة في التصميم التعليمي . ومقررات

بما يضمن المرونة القصوى للتعلم وبناء القدرات " التصميم الخطي"مع االبتعاد عن "  العشوائي

 Problemكالتاألخذ بعين اإلعتبار تطبيق منهجية حل المش يجبكما .  والمهارات الطالبية

Solving   اثناء تصميم المحتوى والذي ياخذ في االعتبار جميع العوامل الفاعلة والمؤثرة في  العملية

إن أهمية التصميم . ) Critical Thinking(التعليمية بما ينمي التفكير العلمي النقدي لدى الطلبة 

دم فاعلية العملية التعليمية باستخدام التعليمي تنبع  من كونه العامل الرئيسي تحديد  في فاعلية أو ع

 .الوسائل المختلفة للتدريس والتعليم

مسارا محددا وواضحا لتطوير المناهج اإللكترونية بما يتيح فاعلية أكبر  ونقترح هنا نموذجا علميا و

 Instructional Design (ID) التصميم التعليمي ويتكامل في النموذج المقترح . للتصميم التعليمي

كما هو موضح  )ADDIEنموذج ( وهو  مشهور في تصميم النظمنموذج مع مناهج اإللكترونية لل

 .أدناه) 6(بالشكل رقم 
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SE, ID          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييـم                                        

 

 

 

 

 )6-شكل ( 

 التعليمية )العناصر(الكائنات  تطوير المحتوى اإللكتروني باستخدام -ج 

التعليمي، المتكامل هو عبارة عن وحدة متكاملة تعرض مفهومًا العنصر التعليمي، أو الكائن إن 

 :متكامًال و تحمل هدفًا بيداغوجيًا يمكن قياسه، وتتكون هذه الوحدة من

 

 . الهدف أو األهداف البيداغوجية المتعلقة بالكائن التعليمي −

عددة او المفاهيم التي يشرحها و يقدمها الكائن التعليمي وعرضها بإستخدام الوسائط المت −

 .التفاعلية

 المحتوى التعليمي
المحتوى 

قل  ال

 مصادر التعلم

Story-
boarding 

 
 تحليل

 تصميم

 تطوير

 تطبيق

 تقييم

SCORMING   إدارة التعلم نظام الكائنات التعليمية 

 عرض 
Online/offline 
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 األنشطة والتدريبات المتعلقة بالهدف البيداغوجي للكائن التعليمي −

 .تقويم مدى استيعاب الطالب للمفاهيم التي يقدمها الكائن التعليمي   −

 

أهمية هذا المعيار من كون أن العناصر التعليمية تشكل اللبنة األساسية في بناء مناهج  وتنبع

مرنة وتفاعلية ودائمة الوجود ضمن قواعد بيانات معرفية قابلة للتشارك، وكذلك سهولة تعديل كل 

كما يمكن تعديل المناهج الدراسية دون الحاجة إلعادة التطوير وذلك . عنصر تعليمي على حدة

 .ذف أو اضافة العناصر التعليمية حسب الحاجةبح

 

 :المكتبة اإللكترونية 7.4

على توفر المعلومات والمعارف، وسهولة  إن التحول إلى مجتمع المعلوماتية يعتمد بشكل  كبيراً 

لذلك، كان مشروع المكتبة . الوصول إليها بكل فاعلية وتشجيع الطلبة على مهارات البحث العلمي

اإللكتروني حيث يهدف هذا مشروع إليصال /اإللكترونية مكونا أساسيا  ضمن منظومة التعيلم المفتوح

إن فلسفة هذا المكون من . من خالل بوابة التعليمية المعلومات إلى كل طالب ومعلم بكل سهولة ويسر

منظومة التعليم المفتوح تتركز في بناء وتطوير المكتبات اإللكترونية والعمل على التعاون مع كبري 

المكتبات اإللكترونية ومصادر المعرفة العربية والعالمية والتي سوف تتكامل مع بوابة الكويت التعليمية  

المكتبة  ومن أهداف. م من البحث عن المعلومات في الكتب والمراجع اإللكترونيةبحيث يتمكن المتعل

تشجيع المعلمين والباحثين على اإلبداع وٕانتاج المعلومات والمعارف و زيادة معدالت  اإللكترونية

 .البحث والتطوير

 

 نموذج جديد: المفتوحم يفي بيئة التعل )المعلمين(هيئة التدريس دور  .8

في تكوين بيئة تكنولوجية حديثة وبيئة جامعية يفرض واقعًا جديدًا لمفتوح والتعليم عن بعد التعليم اإن 

وتفرض هذه التكنولوجيا العديد من التحديات التي تواجه المعلم وتفرض عليه العمل بآليات . افتراضية

ونقدم هنا نموذجا  .مختلفة ليواكب التطورات الحديثة سواء أكانت تربوية، أم تكنولوجية أم سلوكيةً 

المعلم /جديدا لتطوير قدرات الهيئة التدريسية يتكون من ست مراحل، يتدرج بها عضو هيئة التدريس

 .TCMM (Teacher Competency Maturity Model(وفقا لمقياس نضج معين 
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تعزز من  مفتوحبيئات التعليم الإن البيئة التربوية الحديثة والقائمة على تطبيق واستثمار التكنولوجيا في 

، حيث يصبح هذا الدور أكثر أهمية وحجر الزاوية في نجاح عضو هيئة التدريس أو المعلمدور 

إن المعلم في بيئة التعلم اإللكتروني هو شخص مبدع . وتحقيق أهداف التعليم المفتوحالعملية التربوية 

ملقنًا في بيئة دوره ، حيث لم يعد ضيةفي بيئة تعليمية افترا وذو كفاءة عالية في إدارة العملية التعليمية

بل أصبح موجهًا للعملية  كما هو الحال في بيئات التعليم التقليدية، )في اتجاه واحد(تعليمية سلبية 

التعليمية وقائدًا لها، ليخلق بيئة تفاعلية يحفز فيها دور المتعلم ليكون هو الباحث عن المعلومات 

ال غنى عنه، ويجب أن عضو هيئة التدريس البيئة، يكون دور في مثل هذه . وليس فقط متلقيًا لها

ونرى في هذا المجال أن . نطور مهاراته بشكل فريد ليتمكن من إدارة العملية التعليمية بشكل فاعل

ستتأثر بالبيئة التكنولوجية الحديثة من عدة جوانب مهمة يجب عضو هيئة التدريس شخصية وكينونة 

وتتلخص هذه الجوانب بما . للوصول إلى المستويات المرجوة منه هها ودعمأن يعمل الجميع على إدراك

 :يلي 

 الجانب المعرفي والثقافي -1

 الجانب الفني والتكنولوجي -2
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ويجب بناء هذه الجوانب في شخصية عضو هيئة التدريس على نحو تدريجي، بحيث تبدأ من الجانب 

. المعرفي وتتدرج حتى نتمكن من الوصول إلى المعلم الشامل والمتقن لعملية التصميم التعليمي بكل أبعادها

 .هذه الجوانب 7ويوضح الشكل 

 

 

 الجانب المعرفي والثقافي  .8.1

من  والتعليم المفتوح المعلم في بيئة التعلم اإللكترونيعضو هيئة التدريس أو إن تأثر شخصية 

الجانب المعرفي ال يقتصر فقط على المعرفة في المجال التدريسي، بل تتعداها كثيرًا لتشمل تدفقًا 

هائًال للمعرفة من خالل شبكات الكمبيوتر واإلنترنت، والمصادر اإلثرائية األخرى والمكتبات 

إن دور المعلم في بيئة التعلم اإللكتروني القائمة على التكنولوجيا واالتصاالت . رونيةاإللكت

ليكون موجهًا للعملية التعليمية ومشرفًا على  في البيئة التقليدية والمباشرة الحديثة، يتجاوز التلقين

Pعملية جمع المعلومات التي يقوم بها المتعلمون، وتصنيفها وتحليلها

)16(
P .ذلك، يتولى  إضافة إلى

المعلم عملية التصميم التعليمي حيث يقوم بإعداد المادة العلمية وطرق تدرسيها وكذلك اختبارها 

على العديد من وسائل العرض كأجهزة الداتا شو والسبورات التفاعلية، وأجهزة الحاسب من خالل 

 .الشبكات أو أنظمة إدارة التعلم

أنه لعضو هيئة التدريس في الجامعات المفتوحة عرفي ومن األمور التي تتطلب تعزيز الجانب الم

في بيئات مختلفة جغرافيا وزمانيا حيث أن التعليم  )غير سلبيين(يتفاعل مع متعلمين متفاعلين 

، حيث يجد كل منهم مصادر المفتوح والتعليم عن بعد يستقطب متعلمين من شتى أنحاء العالم

واقعًا جديدًا يتمثل  )المعلم(عضو هيئة التدريس يواجه وبذلك . المعرفة المختلفة كلٌّ حسب قدرته

في الكم الكبير من المعلومات التي يجلبها المتعلمون من المصادر المختلفة على اإلنترنت مما 

يضع المعلم أمام تحٍد ثقافي جديد، يحتم عليه أن يكون على معرفة عالية سواء على مستوى 

 . ي أو التربويالمنهج العلمي أم على المستوى الثقاف

المعلم ملمًا بأشكال المعارف المتعددة ليكون نعم /عضو هيئة التدريس ويفرض كل ذلك أن يكون 

التفاعل وتكوين الموجه والقائد للبيئة الجديدة وللمتعلمين، حيث إن دوره أصبح دور المشجع على 

Pالمعرفة واإلبداع

)17(
P . 
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 الجانب الفني والتكنولوجي .8.2

التعامل مع  )المعلم(عضو الهيئة التدريسية  التعلم اإللكتروني تفرض على /المفتوحالتعليم إن بيئة 

كثير من وسائل التكنولوجيا كأجهزة الحاسب اآللي وشبكات الحاسب واإلنترنت، وأنظمة إدارة التعلم 

ًا لذا، أصبح لزام. واللقاءات عبر الفيديو، إضافة إلى أجهزة العرض المختلفة اإلفتراضية والفصول

على المعلم أن يكون ملمًا بكيفية استخدام تلك التقنيات والتعامل معها ضمن بيئة الفصل الدراسي، 

 .وكذلك كيفية تطويعها لخدمة المنهج التعليمي ومساعدة الطلبة على استخدام تلك التقنيات

إن  بـل ،لمفتـوحفي بيئة التعليم ا في ذاته ويجب التركيز هنا على أن استخدام التكنولوجيا ليس هدفاً 

 البيئة الجامعية و الهدف األسمى هو استخدام وتوفير أحدث التقنيات التكنولوجية لتتكامل في بوتقة

، وتوظيــف العــالي فــي الــوطن العربــي العمــل التربــوي، وذلــك لخلــق تطــور نــوعي فــي الــتعلم والتعلــيم

تطـوير المقـررات والمنـاهج  أحدث ما توصل إليـه العلـم فـي مجـال التكنولوجيـا والتعلـيم واسـتثماره فـي

للمواصفات الدولية المتعارف عليها، بما يساهم في خلـق المنـاهج التفاعليـة التـي تشـجع الـتعلم  طبقاً 

متمكن من قيـادة العمليـة عضو هيئة التدريس الذاتي وتفتح أمام الطالب آفاق المعرفة تحت إشراف 

 .   التعليمية وتوجيهها

لشارح والموضح للمادة العلمية باستخدام كافة الوسائل التقنية، إن دور المعلم هنا أصبح دور ا

ولذلك فعليه أن يكون ملمًا باستخدام تلك األدوات والوسائل التقنية، إضافة إلى القدرات الخاصة 

عضو بإعداد المادة العلمية وعرضها وشرحها للمتعلمين باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وعلى 

المعلم في بيئة التعلم اإللكتروني أن يكون ملمًا بالتعامل الفني مع تلك التقنيات أو الهيئة التدريسية 

Pوقادرًا على التعامل معها بكفاءة، ومساعدًا للطلبة على استخدامها

)17(. 

أن يكون على قدر واٍف من المعرفة  او عضو هيئة التدريس كما يحتم الدور الجديد للمعلم

ومن الكفايات التي يجب أن تتوافر في . والعامة  ومفرداتها الخاصة باستخدام اإلنترنت ومكوناتها

من هذا الجانب التعرف على مصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت عضو هيئة التدريس 

إضافة إلى . والوصول إليها عبر أدوات وآليات البحث الستخدامها الفعَّال في العملية التعليمية

ة العالمية وكيفية التعامل معها والقدرة على تقييم المعلومات المتاحة المعرفة بالمكتبات اإللكتروني

كما . وثقافية، اجتماعية هج الدراسي وفق أسس تربويةعبر اإلنترنت واستخدامها ضمن نطاق المن

أن المعرفة بكيفية التعامل مع شبكات الكمبيوتر والتعامل مع نظام إدارة التعلم والتعامل مع 
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التربوية التي توفرها الشبكة من مثل خدمة البحث، والبريد اإللكتروني، والمحادثة، ونقل التطبيقات 

، واستخدامها في بعض األنظمة والبرامج العاملة في الملفات وكيفية تحميل الملفات إلى الشبكة

كفاية التحقق من  ) المعلم(عضو الهيئة التدريسية كما يجب أن يمتلك . التطبيقات الحسابية

 .ارات المتعلمين التكنولوجية والفنية للتعامل مع أنظمة إدارة الفصول وٕادارة التعلممه

 

 :الجانب العملي والتطبيقي .8.3

يتركز هذا الجانب في الواقع الجديد الذي يفرضه التعلم اإللكتروني وتعليم القرن الحادي والعشرين 

ل مع الدروس التعليمية وطرائق عمومًا، في توافر العديد من الجوانب العملية الملموسة للتعام

، للطالب )المعلم(عضو الهيئة التدريسية تدريسها التي لم تعد مصورة في أدوات بسيطة ليلقنها 

فبيئة التعلم اإللكتروني تسخر التكنولوجيا لتوفير العديد من األدوات الحديثة وأنظمة المحاكاة 

توفر المحاكاة والمحتوى التفاعلي للطالب ليعيش المتعلم تجربة حية وعملية، فعلى سبيل المثال، 

أن يعيش تجربة عملية بنفسه ويتحكم بها كتحكمه بقوة تيار كهربائي عبر سلك كهربائي، وذلك 

 .على جهاز الحاسوب، أو التعامل مع بيئات حية مختلفة) الفأرة(تخدام عن طريق اس

عصر التعليم التطبيقي متعددة وتأخذ أشكاًال مختلفة وتحتاج  إن الجوانب العملية والتطبيقية في

لقد أصبح من الضروري أن يكون المعلم على قدر كبير . وسائل ومهارات متعددة للتعامل معها

والمنهج  الدارسينمن المهارة في التعامل مع تلك األدوات واالستفادة القصوى منها في التعامل مع 

ونذكر من تلك الوسائل على سبيل المثال، الفيديو . االفتراضي سيالتعليمي داخل الفصل الدرا

بأشكاله المتعددة سواء أكان على اإلنترنت، أم باستخدام الوسائط المتعددة أم من إعداد المعلم 

عضو الهيئة  نفسه واالختيار األخير يعتبر من أهم األدوات ويحتاج إلى مهارات عالية من قبل

 Subject Matter Expert)(ث يقوم المعلم بدور خبير المادة العلمية ، حي)المعلم(التدريسية 

ويقوم بتجهيز مصادر التعليم المطلوبة، وكذلك المشاركة في التصميم التعليمي وكتابة السيناريو، 

 وكل ذلك يستلزم الكثير من الكفايات والمهارات التي يجب أن يكتسبها المعلم. وٕاخراج العرض

ن يستضيف افة إلى ذلك وفي ظل توافر اإلنترنت وأدواتها، يستطيع المعلم أ، وٕاضوُيدّرب عليها

ليشرح الضيف موضوعًا محددًا ) video conference" (الفيديومؤتمرات "ضيفًا عبر أدوات 

ومن الوسائل الحديثة في . ويستدعي ذلك أن يكون المعلم ملمًا بتلك األدوات واستخداماتها. للطلبة

روني، الكتاب اإللكتروني التفاعلي، والمنهج اإللكتروني المصمم وفق الوسائط عصر التعلم اإللكت
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المتعددة، وأدوات السبورة التفاعلية كاداة التصويت واألقالم اإللكترونية، مما يحتم على المعلم أن 

 .يكون ملمًا بها وباستخداماتها المختلفة

أدوات جديدة لتنمية وتطوير ) المعلم(ريسية عضو الهيئة التدإن هذا الواقع العملي والتفاعلي يعطي 

ويوضح . مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين وربطهم بالواقع العملي وعدم االقتصار على النظريات

الشكل اآلتي بعض المهارات الالزمة للتفكير العملي والتي يلعب المعلم دورًا هامًا وكبيرًا لتعزيزها لدى 

 لتعلم اإللكتروني الطلبة باستخدام تقنيات ا

 :الجانب السلوكي واالجتماعي .8.4

وبيئات دورًا مختلفًا في بيئة التعلم اإللكتروني،  ، لمعلمعضو هيئة التدريس أو القد أصبح جليًا أن ل

أن كان دوره بمثابة الناقل الوحيد للمعرفة، أصبح هو القائد للعملية التعليمية  فبعد. التعليم عن بعد

إن دور المعلم يجب أن يتطور في عصر التعلم . والموجه الذي يتفاعل ويتناغم مع طلبته

إضافة لذلك، . اإللكتروني ليصبح مزيجًا من دور القائد للعملية التربوية، والمخطط، والموجه لها

على  تحقيق الدور المرجو منه كتربوي متفهم  )المعلم(عضو الهيئة التدريسية  يجب أن يعمل

لألبعاد في التعامل مع المتعلمين، وسلوكياتهم المختلفة على اختالف قدراتهم وطباعهم الشخصية 

وكذلك غرس السلوكيات اإليجابية عن طريق حث وتوجيه الطلبة على مراعاة . وبيئاتهم الثقافية

 :ومن تلك السلوكيات. والسلوكيات التربوية في التعامل مع بيئة التعلم اإللكترونياألخالقيات 

 

  ًوتشجيع البحث العلميالبحث عن كل ماهو مفيد علميًا وتربويا ،. 

 الحرص على التعامل الصحيح والسليم مع األجهزة والبرمجيات التعليمية 

 نشرالتعامل األخالقي مع أدوات التواصل االجتماعي 

 ل البّناء مع الزمالء واألساتذة في جو من المنافسة العلميةالتواص 

  غرس قيم احترام حقوق اآلخرين لدى المتعلمين، وذلك عن طريق ذكر مصادر المعلومات

 واالقتباسات حفاظًا على الملكية الفكرية

 نشر الوعي حول كيفية االستخدام المسؤول واآلمن لإلنترنت 

، واستحداث )معلمينال(الجديدة تستدعي أدوارًا جديدة ألعضاء الهيئة التدريسية  وبما أن التكنولوجيا

أساليب تربوية، ويتوقف نجاح دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في قاعة الدرس على قدرة 
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المعلمين على بناء بيئة للتعلم بوسائل غير تقليدية، ودمج التكنولوجيا مع األساليب التربوية 

الجديدة، وتطوير الفصول الدراسية لتكون نشطة اجتماعيًا، وتشجع األسلوب التفاعلي  والتثقيفية

في بيئة الحرم الجامعي اإللكتروني أو  والتعلم القائم على التعاون، والعمل ضمن فرق صغيرة

التقليدية ، فإن تطوير مجموعة مختلفة من المهارات في إدارة الفصول الدراسية االفتراضي

أمر ضروري ويجب ان تشمل هذه المهارات وسائل إبتكارية الستخدام التكنولوجيا  واالفتراضية

Pبهدف تعزيز بيئة التعلم،  وتعميق المعرفة وٕانتاجها

)18(
P  . كذلك عليه فهم خصائص المتعلمين

، والعمل على توفير فرص تعَّلم تساند نموهم العقلي واالجتماعي وفق األسس والتكنولوجيا الحديثة

المتعلمين للتفكير الناقد وحل المشكالت  ستراتيجيات تدريس متنوعة لتساعد على تنميةوتوفير ا

Pومهارات األداء

)20(
P. 

 

 جانب اإلشراف والتخطيط  .8.5

مخططًا للعمل التربوي  ؛ المعلم/ عضو الهيئة التدريسية في عصر التعلم اإللكتروني يصبح 

ن يتمكن المعلم من التخطيط للعملية التعليمية ويجب هنا أ. ومشرفًا عليه وموجهًا للعملية التعليمية

في استخدام مهارات االتصال ،  الطالبوأن يصمم األدوات واآلليات التي تحسن من قدرات 

واألساليب  الرئيسة، وتحقيق االكتفاء الذاتي، كما يعودهم على التفكير العلمي وتطبيق المفاهيم

 . الحديثة في حل المشكالت والتكامل المعرفي

Pوفيما يلي الكفايات الواجب توافرها في المعلم من هذا الجانب

)20(
P. 

 

 :كفايات التخطيط  -

 :وتتضمن مجموعة من الكفايات المتمثلة في

 . تحديد األهداف العامة للمادة العلمية إلكترونياً  –

 . تحديد متطلبات المادة العلمية –

 .وكذلك اتجاهاتهم ية المستهدفة، وخبراتهم السابقة،تحديد خصائص الفئة العمر  –

 . تحديد المتطلبات المادية والبشرية للمادة العلمية إلكترونياً  –
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 :كفايات التصميم والتطوير -

 :في وتتضمن مجموعة من الكفايات المتمثلة 

 . تحديد األهداف التعليمية للمادة العلمية إلكترونياً  –

 . تحديد طرق واستراتيجيات التدريس الالزمة لتحقيق أهداف المادة العلمية –

لتي تشجع التفاعل بين المتعلمين، سواء في حاالت االلتقاء تحديد أنشطة التعلم ا –

 .المباشر أو من خالل الفصول االفتراضية

 . تحديد الوسائل المتعددة المستخدمة في المادة العلمية إلكترونياً  –

 تحديد طرق التفاعل اإللكتروني بين بعض المتعلمين وبعضهم اآلخر،وبينهم وبين –

 . ، وبينهم وبين مواد التعلم)المعلم(عضو الهيئة التدريسية 

تحديد أساليب التغذية الراجعة، وقياس المهارات المكتسبة من خالل تصميم اختبارات  –

 .مختلفة

 

 :كفايات اإلشراف والتوجيه -

 .اإلشراف على العملية التعليمية وتوجيهها  –

واالندماج النشط في التعلم  خلق بيئة تعلم تشجع التفاعل االجتماعي اإليجابي –

 .والدافعية النابعة من الذات 

شط والتعاون والتفاعل بين الطلبة، وتشجيع تعزيز البحث اإليجابي واالستقصاء الن –

 .البحث العلمي

الوسائل التقنية من تلقاء  معرفة واإلبداع وعلى استخدامتشجيع الطلبة على توليد ال –

 ذاته

الذكاء العلمي، الذكاء اللغوي، : المختلفة لدى المتعلم ومنها تنمية إمكانيات الذكاء –

 .الرياضي، والذكاء االجتماعي الذكاء الذهني، الذكاء
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 :طرائق التدريس والتصميم التعليمي .8.6

تطبيق منظومة  يم نحو تعليم القرن الحادي والعشرين من خاللنحن نرى أن عملية االنتقال بالتعل

تفرض واقعًا جديدًا على عملية التصميم التعلم اإللكتروني، وتبنى التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، 

عضو هيئة لقد كان دور . المعلم بشكل أكبر/عضو هيئة التدريسالتعليمي، حيث يبرز دور 

محدودًا في عملية التصميم التعليمي، حيث يتبع ما يرسم له من أهداف تعليمية المعلم، / التدريس 

وتطبيقها من خالل طرق ووسائل تدريسية محددة سلفًا، لكن في ظل بيئة التعلم اإللكتروني، 

بشكل فاعل حيث يسهم في عملية التصميم التعليمي، وتحديد األهداف التعليمية هذا الدور يبرز 

 .تعليمي للمتعلمين وكذلك طرق ووسائل التعليم المثلىوتحديد الواقع ال

فإذا نظرنا مثًال إلى أحد أحدث النماذج في عملية التصميم التعليمي، وهو نموذج روبرتس 

(Roberts)  لتصميم التعليم، واتباع هذا النموذج في بيئة التعلم اإللكتروني، يتجلى لنا أهمية

 .يتصميم التعليمالالمعلم في عملية / عضو هيئة التدريسالدور الذي سيلعبه 

ب الهرمي، حيث يمثل ويتكون نموذج روبرتس لتصميم التعليم من ثالث عشرة خطوة تتبع األسلو 

 :المدخل للخطوة التالية، وهيمخرج كل خطوة 

 .تحديد احتياجات المتعلمين -1

 .تحديد األهداف التعليمية -2

 .ليميةإجراء التقويم التكويني لألهداف واالحتياجات التع -3

 .تحليل الهدف التعليمي وخصائص المتعلمين -4

 .إجراء التقويم التكويني لتحليل األهداف وخصائص المتعلم -5

 .كتابة األهداف األدائية والبنود االختبارية -6

 .إجراء التقويم التكويني لألهداف األدائية والبنود االختبارية -7

 .تحديد االستراتيجيات التعليمية -8

 .لالستراتيجيات التعليمية إجراء التقويم التكويني -9

 .تطوير إعداد التعليمية -10

 .إجراء االختبارات األولية للتعليم -11

 .تحديد التصميم بحسب الحاجة -12

 .صياغة إعداد التعليمية بشكلها النهائي -13
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 نموذج روبرتس للتصميم التعليم بمستوياته المختلفة) 8(ويوضح الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 )8-شكل ( 

 

عضو الهيئة التدريسية وبنظرة سريعة لتلك الخطوات ومحاولة تطبيقها في بيئة التعلم اإللكتروني، نرى أن 

وهو من يحدد االحتياجات، وبالتالي األهداف . هو الالعب الرئيسي في عملية التصميم التعليمي ،)المعلم(

التعليمية ومن ثم ينطلق في تحديد اختيار آليات التقويم، وتحديد شكل الوسائل التعليمية والتقنيات المطلوبة 

 .وبنود االختبارات بحسب الخطة العامة المرسومة للمنهج الدراسي

ب أن نشير إلى أن دور المعلم حيوي جدًا في مجال إعداد االختبارات، خصوصًا االختبارات وهنا يج

، حيث يجب أن تصمم بطريقة فنية لتقيس مجموعة Criterion – Referenced Tests)(المرجعية 

محددة من األهداف والتي أصبحت اآلن ذات مدى أوسع نتيجة تدفق المعلومات وتعدد الوسائل التدريسية 

إضافة إلى ذلك، نرى أن عملية التقويم أصبحت . وتوسع االحتياجات التعليمية في بيئة التعليم اإللكتروني

 صياغة إعداد التعليمية بشكلها النهائي

 تحديد التصميم بحسب الحاجة

 إجراء االختبارات األولية للتعليم

 تطوير إعداد التعليمية 

 إجراء التقويم التكويني لالستراتيجيات التعليمية

 تحديد االستراتيجيات التعليمية

 إجراء التقويم التكويني لألهداف األدائية والبنود االختبارية

 األدائية والبنود االختباريةكتابة األهداف 

 إجراء التقويم التكويني لتحليل األهداف وخصائص المتعلم

 تحليل الهدف التعليمي وخصائص المتعلمين

 جراء التقويم التكويني لألهداف واالحتياجات التعليميةإ

 تحديد األهداف التعليمية

 تحديد احتياجات المتعلمين



 44 

المعلم عضو الهيئة التدريسية أو من األجزاء المهمة والدائمة في عملية تصميم التعليم، ويجب أن يكون 

 .ملمًا بكل أدواتها

 

 :في بيئة التعليم المفتوح لنظام ضمان جودة النظام التعليميمقترح نموذج  .9

تعتبر الجودة أحد أهم عوامل النجاح الحاسمة لخلق بيئة تعليمية فعالة هو ضمان جودة النظام التعليمي، 

وهناك عدد كبير من المبادرات لتنفيذ وتطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية على مستوى العالم على ضوء 

شكل ممتاز، غير أنه نظام ذو حدين؛ حقيقة إدراك فعاليتها كأداة إلدارة الخدمات التعليمية بهدف تقديمها ب

وهذا هو السبب . ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويصبح عبئًا بدًال من ذلك إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح

أن عدد قليل فقط من تلك المبادرات قد أتت بثمارها وحققت نجاح حقيقيا، فأحد األسباب الرئيسية الخفاق 

. ان جودة التعليم الشاملة، ومخطط العمل الالزم لتبني النظامنظم ضمان الجودة هو غياب نموذج ضم

ويشكل تطبيق نظم ضمان الجودة الناجحة في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد التحدي األكبر واألصعب 

ومن هذا المنطلق تتضح أهمية اختيار نمودج تطبيق النظام بتأسيس النظام التعليمي، نظرًا ألنه يرتبط 

 .صحيح لتحقيق األهداف المرجوة من تنفيذهالمناسب وال

ونطاق عمل  ،)EQA( وهنا، سوف سوف يتم عرض مقترح لنموذج جديد لنظام ضمان الجودة التعليمية

تطبيقه؛ مع األخذ بعين االعتبار العوامل المتعلقة بتأسيس النظام التعليمي، أو ما يسمى بالعوامل الداخلية، 

 .العوامل الخارجية باإلضافة إلى عوامل البيئات، أو

 

 :وصف النموذج المقترح  .9.1

إلى شكلها الحالي، حيث  21لقد تطورت النظم التعليمية على مرالسنوات الماضية حتى وصلت في القرن 

عنصرا حاسما لنجاح النظم التعليمية في تحقيق أهدافها ) TQM(أصبحت إدارة الجودة الشاملة في التعليم 

القريبة، وأهدافها طويلة األمد، ووفقًا لذلك، فالبد أن تنفذ جودة التعليم إلى كل العوامل والمكونات الفعالة 

د ، حيث يجسوتنفيذه تطبيقه إطاروبالتالي ينبغي تنفيذ النموذج المقترح على أساس إدراك . للعملية التعليمية

 .جميع أبعاد جودة العملية التعليمية

ويهدف النموذج المقترح إلى تطوير وتشجيع ثقافة الجودة في النظام التعليمي؛  بدءا من مفهومه كوسيلة 

والطلبة، سواء كان مباشرة أي وجها لوجه كما هو الحال في عضو الهيئة التدريسية لتلقي المعلومات بين 

ويتطلب تطبيق تدابير ضمان الجودة في مثل هذه البيئة وضع . علم اإللكترونيبيئة التالبيئة التقليدية، أو 
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وبالتالي، فإن عوامل . مستمرة من خالل حملة توعيةفي المجتمع العربي معايير الجودة، وخلق ثقافة 

النجاح المتعلقة بالتعليم وتلقي المعلومات ترتبط بشكل أساسي بتوفير مستويات عالية من التفاعل بين 

وبعبارة أخرى، ترتبط . لمعلم وطالبه، وهذا باإلضافة إلى تدابير البنية التحتية وكفاءة الشبكة المستخدمةا

تتطلب عملية تلقي المعلومات في هذه  ، حيثبنية تحتية تراعي العملية التعليميةهذه العوامل بتصميم  

يستخدم ) المعلم(عضو الهيئة التدريسية ، حيث أن )أي اإلرسال المتعدد (البيئة اتصاالت كثيرة ومتشعبة 

أبعاد لضمان جودة  8واستنادا إلى ذلك، يمكن وضع . لتحسين التفاعل مع طالبه  جميع أدوات المشاركة

وهذه . التعليم المستهدفة ، وهذه األبعاد  تصور مختلف المجاالت التي ينبغي أن تهتم بها  اإلدارة التعليمية

 :هيواألبعاد المجاالت 

 ).المعلمين، والموظفين/ أعضاء هيئة التدريس (فاءة الك −
 .نوسلوك المعلميسلوك الطالب  −
 )اإللكتروني(المحتوى التقليدي، والمحتوى الرقمي  −
 البنية التحتية −
 )التعلم(بيئة تلقي المعلومات  −
 )الدعم الفني(خدمات الدعم  −
 )األهلية(االستمرارية، واالعتمادية  −
 )التقويمالقياس و (أدوات  −

وٕاضافة إلى نموذج ضمان الجودة المقترح للنظم التعليمية، يجب كذلك تناول جميع العوامل المتعلقة 

فالبيئة الداخلية نعني . بالجودة في كل من البيئتين؛ الداخلية، والخارجية، نحو تطبيق فعال لضمان الجودة

وترتبط األبعاد الثمانية لضمان جودة . البيئة الجامعية، في حين أن البيئة الخارجية يعني بها بيئة المجتمع

التعليم السابقة مع البيئة التعليمية الداخلية،  في حين تتلخص  العوامل الخارجية ذات الصلة في كل مما 

 :يلي

 اإلدارة التعليمية −
 متطلبات واحتياجات السوق −
 .واحتياجاته وتشريعاته التعليم العالي −
 )لمعلمينا(لهيئة التدريسية مستوى الكفاءة ل −
 المجتمع −
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 ):منظور اإلدارة التنفيذية(تطبيق ضمان الجودة التعليمية  .9.2

، وهو األكاديمي إن إحدى الطرق األكثر استخداما على نطاق واسع في مجال ضمان الجودة هو االعتماد

عملية تقييم يتم فيها تحديد ما إذا كانت المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي فيها يلبي المعيار 

كما تتكون البنية التحتية التعليمية إلدارة الجودة من المبادئ . ، ومؤهال للحصول على مكانة معينةاألساسي

ومواصفات  البيانات القياسية ،،وتقارير يم العاليالتوجيهية والنقاط المرجعية لعناصر مثل إطار خبرات التعل

 الخ...... البرنامج

، والتي اد األكاديمي وضمان جودة التعليممن مؤسسة االعتم) TQM(ويبدأ نموذج إدارة الجودة الشاملة 

بدورها تضع الخطط واالستراتيجية للتعليم العام والتعليم العالي في الدولة على حد سواء، ويقوم نظام إدارة 

شهادة الجودة الشاملة بأخذ هذه الخطط االستراتيجية و ترجمتها إلى سياسات وٕاجراءات وفقا لمتطلبات 

كمخرجات من النظام فهي تتعلق  )القوانين( اتأما تحديد األدوار، والتشريعالمواصفة القياسية الدولية، 

وعلى . بجميع أصحاب المصلحة التعليمية من آباء وطلبة وٕادارة مدرسية ومدرسين وموظفين وكذلك السوق

للنظام وهو اإلفادة ) معطى(بإعطاء مدخل ) المساهمون(الجانب اآلخر، يجب أن يقوم  مؤسسو العمل 

 عليم، حيث أنهما عمليتان مرتبطتان ببعضهما البعض، فال يمكن عن عملية التعلم والت) ردود الفعل(

 ) 9-شكل ( 

 

 

 )الجهة الرقابية( مؤسسة االعتماد األكاديمي وضبط الجودة التعليمية

 سوق العمل إدارة الجودة الشاملة

 القياس والتحليل اإلدارة

)التطوير(التحسين   

دمج نظام التعلم االلكتروني   

/ أعضاء الهيئة التدريسية 
 المعلمون

لطلبةا  

)العملية التعليمية(عملية التعليم والتعلم   
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 أعضاء هيئة تدريس أو التدريس إذا لم يكن هناك طلبه، وال يمكن للطالب أن يتعلموا إذا لم يكن هناك

، وتحليلها، ويجب على نظام إدارة الجودة الشاملة تقييم هذه اإلفادة.معلمون؛ تماما مثل عملية البيع والشراء 

ثم الوصول في النهاية إلى كيفية تحسين عملية التعلم والتعليم وتغذية نظام التعلم اإللكتروني بمحتوياته 

 9ويوضح الشكل . الجديدة التي تم تحسينها، وهذا ينهي حلقة العمل محققًا هدفه بخلق نظام متكامل

 .العملية كاملة

فالعامل األول . هناك الكثير من العوامل لنجاح تحقيق تنفيذ إطار إدارة الجودة الشاملة في النظم التعليمية

واألهداف  الجامعات اإللكترونية وبيئات التعليم المفتوحهو توفير رؤية واضحة من اإلدارة العليا في 

التنفيذي والذي تم ذكره في  اإلطاراح عامال مهما من عوام لنج يعتبر ذلك وأهداف ما بعد التنفيذ ، حيث 

ويجب نشر هذه األهداف والغايات في جميع مستويات الجامعى من المجتمع الطالبي إلى  .5الفصل 

كما ينبغي أن تدرج في إطار التخطيط االستراتيجي  .اعضاء الهيئة التدريسية مرورا بالهيئة اإلدارية

م إال بمساهمة كل عضو لة في التعليم هي عملية طويلة لن يت؛ فعملية تطبيق إدارة الجودة الشامللجامعات

أما عامل النجاح الثاني من التنفيذ الجيد لإلطار المقترح هو برنامج إدارة . في النظام البيئة التعليمية

) جامده(بيئة ثابته  نتجو    ،على مر السنينببطء التغيير، حيث أن النظم التعليمية كانت وال تزال تتطور 

وعادة ما يظهر ذلك في الجامعات التقليدية التي ترغب بتبني التعليم . تغييرأي مقاومة لعادة  تميل

ويجب أن يعتد هذا البرنامج من يجب تحديد برنامج مناسب وفعال إلدارة التغيير ولتفادي ذلك، .  المفتوح

وأدوات وتقنيات تحليل وثمة عامل نجاح حاسم آخر، وهو توفير أدوات قياس فعالة، . الجامعةإدارة  قبل

في  دعم عملية القياس و التحليل، ويساهم ذلكوهذا يشمل وضع التقويم واالختبارات القياسية التي ت. جيدة

تقييم نقاط القوة وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز، ويضاف على ذلك من عوامل نجاح 

المؤسسات التعليمية،  حيث أنها تلعب دورا هاما أخرى وهي نشر الوعي، وخلق ثقافة الجودة في النظم و 

في مستويات الكما يجب تصميم برنامج توعية يستهدف جميع . في نجاح تنفيذ إطار إدارة الجودة الشاملة

 .بالطالب وانتهاءاوالموظفين ذوي الصلة، أعضاء هيئة التدريس من اإلدارة العليا التربوية، و  الجامعة
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 :الدراسة توصيات
التعلم اإللكتروني بشكل فعال ومثمر يرتكز على العنصر البشري /التعليم المفتوحإن نجاح تطبيق 

أهمية خاصة لمهنة التعليم  المعلم خصوصًا، ومن هنا يجب إعطاءعضو هيئة التدريس أو عمومًا و 

الجهود محددة لتوحيد ، إضافة لذلك، يجب وضع برامج بقية المهن في الدول العربيةعن  وتميزها

 :ومن التوصيات في هذا المجال. العربية في مجاالت تطوير التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

عن بعد وخصوصا في مجال تطوير مجاالت تطوير التعليم المفتوح والتعليم توحيد الجهود العربية  −

 .اإللكترونيةالجامعية اهج المن

بين الدول العربية على سن التشريعات العربية الموحدة التي تنظم عمل الجامعات  اإلتفاق −

 .اإلفتراضية أو المفتوحة وتضمن لها اإلعتراف واالعتماد

 .)المعلم(لعضو هيئة التدريس االهتمام بالتطوير المهني  −

لعالمية في ضوء بما يتناسب ومعايير الجودة المحلية وا تصميم برامج إعداد مدرس التعليم المفتوح −

 .التربوية والتكنولوجية الحديثة االتجاهات

ويضمن ذلك  .بيئات التعليم المفتوح والتعليم عن  بعدضرورة اعتماد معايير الجودة الشاملة في  −

وذلك من خالل توفير األدوات الالزمة  ،ة مستمرةاألداء التعليمي بصور كفاءة تقييم  وضوح عملية

 .التقييم والمراقبة لعملية
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