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التعليم والتعلم التقني (التعليم عن بعد( المتطلبات 
والتحديات التي تعيق الطموح المنشود

جمموعة قضايا وطنية املرحلة الثالثة 
الدورة السابعة لفعاليات اجملموعة

عنوان الندوة: 
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معلومات عن فعاليات الندوة 
تضمن برنامج الندوة ما يأتي:

فعاليات الندوة على مدار ثالثة أيام ، حيث 

11/2/1442هـ( يوم  للندوة  األول  اليوم  خصص 

الذى  األول  الجزء  لفعاليات  م(   28/9/2020 املوافق 

تضمن أربعة محاور تحدث فيها كل من:

سيرته  السنيدي(انظر  راشد  بن  فهد  بن  سامي  الدكتور   -1

الذاتية (ملحق 1 حيث تناول سعادته املحاور املوضحة قرين اسمه في 

جدول رقم 1 وذلك بالبحث واملناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض 

أحدث ما وصل إليه العلم واملبنى على بعض

األبحاث التى أجريت واملنشورة. 2(الدكتور عبد الله بن محمد املقرن 

انظر سيرته الذاتية ملحق

األستاذ   3  .1 رقم  الجدول  في  املوضحة  املحاور  تناول  1 حيث  رقم 

عييدان بن سفر العتيبي (انظر سيرته الذاتية ملحق رقم

1 حيث تناول املحاور املوضحة في الجدول رقم 1 .

 2-  الدكتورة سحر بنت عبد العزيز املسعود (انظر سيرتها الذاتية (

ملحق رقم 1، حيث تناولت املحور املوضح في الجدول رقم (1( .

29/9/2020م(  املوافق  2/1442هـ   /12 يوم  الثانى  اليوم  خصص 

لفعاليات الجزء الثانى الذى تضمن أربعة محاور تحدث فيها كل من:

الذاتية  سيرتها  انظر  املسعود  العزيز  عبد  بنت  سحر  1.الدكتورة 

ملحق1 حيث تناولت سعادتها املحور املوضح قرين اسمها في الجدول 

رقم 2 وذلك بالبحث واملناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث 

ما وصل إليه العلم واملبنى على بعض األبحاث التى

أجريت واملنشورة.

3-  األستاذ محمد على هادي مدخلي (انظر سيرته الذاتية ملحق1 ، 
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اليوم  لها  خصص  حيث  العلمي. 

الثالث من الندوة.

وقد تناولت سعادته املحور املوضح 

قرين اسمه في الجدول رقم (2(.

فنيس  بنت  هيلة  الدكتورة   -4

الذاتية  سيرتها  (انظر  القحطاني 

ملحق(1(( ، وقد تناولت سعادتها املحورين 

املوضح قرين اسمها في الجدول رقم 2 .

 /13 يوم  الندوة  من  الثالث  اليوم  خصص   -

الثالث  الجزء  لفعاليات  32/9/2020م  املوافق  2/1112هـ 

الذى تضمن أربعة محاور تحدث فيها كل من:

1.الدكتور متعب بن زعزوع ناموس العنزي (انظر سيرته الذاتية (

ملحق1 حيث تناول سعادته املحور املوضح قرين اسمه في الجدول 

رقم 3 وذلك بالبحث واملناقشة والحوار مع الحاضرين،

وعرض أحدث ما وصل إليه العلم واملبنى على بعض األبحاث التى 

أجريت واملنشورة.

 ،  1 ملحق  الذاتية  سيرته  (انظر  الجبر  الله  عبد  أحمد  الدكتور   -5

 .  3 رقم  الجدول  في  اسمه  قرين  املوضح  املحور  سعادته  تناول  وقد 

سيرتها  (انظر  محضر  الله  عبد  العزيز  عبد  بنت  وفاء  الدكتورة   -6

الذاتية

في  اسمها  قرين  املوضح  املحور  سعادتها  تناولت  وقد   ، ملحق1 

الجدول رقم  3.

7- الدكتور بدر عبد الله الصالح  انظر سيرته الذاتية ملحق1 ، وقد 

تناول سعادته املحور املوضح قرين اسمه في الجدول رقم 3.

-مداخالت وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا 

فعاليات الندوة وتم توجيهها ملتحدثي الندوة بعد انتهائهم من

التحدث وعرض املادة العلمية .

الفريق  الندوة والتي أقرها  التي أوصى بها متحدثوا  - التوصيات 
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أوال:فعاليات اليوم 
األول من الندوة:
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(1—1( عرض املتحدثني في الندوة

 املتحدث األول  التعليم والتعلم التقني (التعليم عن بعد( املتطلبات 

والتحديات التي تعيق الطموح املنشود

د. سامي بن فهد السنيدي

كلية التربية – جامعة القصيم 

املحور األول: التعليم وأساليب التعلم عن بعد

تعريفه هناك تعريفات مختلفة للتعلم عن بعد:

فيها  تحدث  تعليمية  »عملية  بأنه  بعد  عن  التعلم   )2020) اليونسكو  ُتعرف 

كل أو معظم العملية التعليمية من قبل شخص بعيد عن الطالب ، مع التأكيد 

 ، وسيط  خالل  من  تتم  واملتعلمني  املعلمني  بني  االتصاالت  معظم  أن  على 

عن  التعلم   )2223) املوسى  ويعرف  مطبًوعا.«  أم  إلكترونيا  أكان  سواء 

بعد »بأنه طريقة للتعليم باستخدام تقنيات االتصال الحديثة من 

الحاسبات االلكترونية وشبكاتها ووسائطها املتعددة من صوت 

وصورة، ورسومات، وآليات البحث، ومكتبات االلكترونية، 

إليصال املادة العلمية للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد 

التعلم عن بعد   )2020) الفرا  فائدة« ويعرف  وأكبر 

والتعلم  التعليم  أشكال  جميع  يضم  »نظام  بأنه 

معترف  نظامية  مؤسسات  ضمن  (أي  النظاميني 

وأنظمة(  بأسس  محكوم  أنه  (أي  املنظمني  فيها( 

حيث ال يجتمع املعلم واملتعلم في غرفة واحدة، أي 

انفصال املعلم

يدي
سن

د ال
ن فه

ي ب
ام

د. س

 المتحدث األول:
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بسم الله الرحمن الرحيم  

ثنائي  تواصل  استحداث  مع  دائمة  شبه  بصورة  املتعلم  عن 

)حوار) بينهما عبر وسائط متعددة كاملطبوعات والوسائط التعليمية 

عن طريق تقانات االتصاالت الحديثة واملسموعة واملرئية«

وُ تّعرفه الجمعية األمريكية للتعلم عن بعد )USDLA, 2009) بأنه »عملية 

، والذي يتضمن  املعلومات  املعرفة واملهارات بواسطة وسيط يقوم بنقل  اكتساب 

جميع أنواع التكنولوجيا وأنماط التعلم املختلفة للتعلم عن بعد.«

وأما تعريف هوملبيرق وآخرين )Holmberg, et al. 2019) »التعلم عن بعد هو مصطلح 

جديد إلى حد ما ويشير إلى أشكال الدراسة التي ال يقودها املعلمون املوجودون في 

الفصول الدراسية ولكن يدعمها معلمون ومنظمة يكونون على

مسافة بعيدة من الطالب.«

كما يعرف بأنه »طريقة للتعلم عن بعد حيث يوجد املعلم والطالب في أماكن مختلفة، 

باستحدام أجهزة الصوت والفيديو وقنوات االتصال عبر األقمار الصناعية واإلنترنت« 

.(Yusupove & Mukhamadieva, 2020(

هناك العديد من التعريفات للتعلم عن بعد ، لكنها جمي عا تتفق على مبدأين أساسيني: 

1- وسائط متعددة )مطبوعة أو إلكترونية). 2- فصل املعلم عن املتعلم.

أهميته يمكن تقسيم أهمية التعلم عن بعد بحسب املستهدفني: 1. أهمية التعلم 

عن بعد للمتعلم:

بإتاحة  يقوم  حيث  املتعلمني  مستوى  على  أهمية  بعد  عن   للتعلم 

الفرصة للعمل على قيادة تعلمهم بشكل مستقل إلتقان املوضوعات 

املقررة عليهم لدراستها، كما أنه يتيح للمتعلم الوصول إلى املواد 

التعليمية عبر اإلنترنت مما يسهم في تنمية مهارات التعلم الذاتي 

Yusupove &(

.)Mukhamadieva, 2020 كما تكمن أهمية التعلم عن بعد في 

مراعاة الفروق الفردية لدى املتعلمني بحيث تمكن املتعلم بتجزئة 

املادة العلمية والبحث عن مصادر أخرى تعزز بعض الجوانب التي 

يحتاجها املتعلم، كما أن املتعلم يستطيع الرجوع للدروس املسجلة 
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التعليمية  املنصات  عبر  بعد  عن  التعلم  خدمات  توفرها  والتي 

والتي ال يتيحها التعلم التقليدي.

.)Brady and Pradhan, 2020) وللتعلم عن بعد أهمية كبيرة 

في تلبية احتياجات املتعلم الرتباطها بحاجاته املعرفية الشخصية، 

العلمي  والشغف  الفضول  خالل  من  واهتماماته  ميوله  يشبع  أنه  كما 

لتوفر املصادر املتنوعة، باإلضافة إلى أنه يرتكز على املبادئ ونظريات التعلم 

املتمركز حول  التعلم والتعليم  التي تنادي بدافعية  الحديثة  التربوية  واالتجاهات 

املرونة في وقت  بتوفير  بعد وذلك  التعلم عن  أهمية  تبرز  الطالب. وجود عدة عوامل 

ومكان الدراسة أثناء التعلم عن بعد والتنوع في أساليب التعلم وتعدد املصادر والتي 

تراعي قدرات وظروف املتعلم )األمني وحسني، 2010). ويهيء التعلم عن بعد بيئة آمنة 

وتواصل أفضل وهذه األهمية تعتبر من أبرز العوامل التي تسهم في استخدامه في 

انتشار األوبئة كانتشار فيروس كورونا املستجد، فوسيلة التعلم عن بعد من أفضل 

القرارات واألساليب التي تعد أكثر أما نا من خالل التواصل بتقنيات التعليم املختلفة 

دون تعريض صحتهم للخطر في ظل هذا الوضع املقلق مع تمتعهم بنفس فرص التعلم 

في  الوضع اآلمن واالعتيادي )Lieberman, 2020).املتاحة 

أهمية  تزداد  املعلوماتي  والتسارع  املعرفي  اإلنفجار  ظل  وفي 

استمرارية  لضمان  املتسارع  التقني  التقدم  من  االستفادة 

التعلم لدى الطالب وتعتبر أساليب التعلم عن بعد تسهم 

بشكل مباشر في تحقيق مهارات التعلم الذاتي التي 

هذا  مواكبة  من  املتعلم  يستطيع  خاللها  من 

التغيرات  هذه  متطلبات  وتلبية  التسارع 

التكنولوجي  املستوى  على 

واالجتماعي،  والتربوي 

والذي يجعل من عملية 

تتالءم  والتعلم  التعليم 

والقدرة  العصر  روح  مع 

على التنافس والتطور ) الفرا،
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2020). 2. أهمية التعلم عن بعد للمعلم:

يعد تعليم وتدريب املعلمني مجاال مه ما في العملية التعليمية 

استمرارية  وضمان  الخدمة  قبل  املهني  األكاديمي  املستوى  لرفع 

التطوير املهني املستمر أثناء الخدمة، وفي ظل األعداد املتزايدة فإن التعلم 

عن بعد يلعب دورا مهما في استخدامه على نطاق واسع لتوفير إعداد املعلم 

له تأثير عميق  املعلمني ويكون  الخدمة، وقد يصل إلى مجموعات كبيرة من  قبل 

على تطوير أنظمة التعليم الوطنية. ولذلك فإن استخدام التعلم عن بعد لتعليم وتدريب 

املعلمني يعد إستراتيجية حاسمة عند الحاجة إلى التوسع أو تحسني الجودة في نظام 

التعليم العام حيث تزداد أهميته خالل الوقت الحاضر في املساعدة في معالجة

(2016 ,Madden(. النقص املتزايد في املعلمني والتربويني وغيرهم من ذوي الخبرة

املهني  التطوير  املتزايدة من موارد ومصادر  واألعداد  املعلموماتي  الرخاء  وفي ظل 

املستندة إلى الويب واملتاحة عبر اإلنترنت للمعلمني على مستوى العالم وبشكل كبير 

في السنوات األخيرة، لذا فإن التعلم عن بعد يوفر فرصا فريدة ملواصلة التطوير املهني 

للمعلمني. فاملوارد التعليمية عبر االنترنت متعددة ومتنوعة لتعزيز املهارات التعليمية 

السنة  املبتدئني خالل  للمعلمني  وخاصة  املجاالت  في شتى  املهني  للتطوير  واملهنية 

األولى لتطوير

 2020 ,Yusupove .(Mukhamadieva & ( املمارسات  التدريسية عبر اإلنترنت

مهنية  تعلمية  إنشاء مجتمعات  للمعلمني  تتيح  االفتراضية  البيئات  أن  كما 

للوصول إلى حلول علمية للمشكالت التي تواجههم في البيئة التعليمية، 

مع  بالتفاعل  وذلك  وتقويمها  وتنفيذها  الدروس  خطط  ومشاركة 

الخبراء في كافة املجاالت، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير 

املناهج والعملية التعليمية. وقد يلعب التعلم عن بعد دو را رئيسا 

استخدام  مجاالت  في  املعلم  ومهارات  معارف  مستوى  رفع  في 

الدراسية.  الحجرة  داخل  والحديثة  الجديدة  التعليم  تقنية  أدوات 

.(Perraton, 2010(

املراجع:

وتكنولوجيا  الوسائل   .(2010( ماريا  وحسني،  آدم  األمني،   -
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التعليم )مفاهيم - أسس - مبادئ). مكتبة املتنبي.

والتعليم  بعد  عن  التعلم   .(2020( صالح  إسماعيل  الفراء،   -

للتربية  الفلسطينية  املجلة  واملبررات.  واملفاهيم  الجذور  املفتوح 

املفتوحة عن بعد، 22-11.

-1-1260  -322/1/1136/194/https://dspace.qou.edu/bitstream

PB.pdf

- املوسى، عبد الله بن عبد العزيز)2223). التعليم االلكتروني مفهومة خصائصه 

فوائده، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة املستقبل في

الفترة 12-12/2/1123هـ جامعة امللك سعود.

 Learning without Borders:  .(2020(  .Brady, A. K. & Pradhan, D  -

Asynchronous and Distance

  

 and Beyond. Perspectives Scholar,  19-Learning in the Age of COVID

0046ps.pdf-2020.20Alsenaidi/Desktop/ats- scholar%file:///C:/Users/Sami

 Distance Education:  .(2019(  .Holmberg, B., Keegan, D. & Sewart, D -

.International Perspectives. Routledge

 Remote Learning: How to  &  19-COVID  .(2020(  .Lieberman, M  -

Make It Work. Education Week. https://www.edweek.org/ew/issues/

remote-learning-how-to- make-it.-19-reopening- schools/covid

.html

 Planning for Distance  .(2016(  .Madden, M., E  -

 Learning: Issues and Strategies. Journal of Behavioral

.286 -255 ,(3(4 ,and Applied Management

 Teacher Education: the Role  .(2010(  .Perraton, H  -

 of Open and Distance Learning. Commonwealth of

.Learning

 OPEN AND  .(2002(  .UNESCO  -
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 DISTANCELEARNINGTRENDS, POLICY AND

STRATEGY CONSIDERATIONSUNESCO. https://

.28463 pf00001/48223/:unesdoc.unesco.org/ark

       

 .(2009( .(United States Distance Learning Association ( USDLA -

 Distance Learning: Enabling the Race to the Top. https://usdla.org/wp-

.Distance_Learning_Br iefing.pdf/05/2015/content/uploads

 METHODS  .(2020(  .Yusupove. G. YU. & Mukhamadieva, F. E  -

 AND MODELS OF DISTANCE LEARNING. Journal NX- A

Multidisciplinary

20Alsenaidi/%file:///C:/Users/Sami ,87-81 ,(6(6 ,Peer Reviewed Journal

Desktop/JOU RNALNX_METHODS_AND_MODELS_OF_DIST ANCE.

.pdf
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موجز تاريخ التعليم عن بعد 
يف اململكة العربية ال�سعودية  

Brief History of Distance Education in KSA

ورقة عمل من إعداد  

التربوية  د. عبدالله بن محمد املقرن األستاذ املشارك بقسم السياسات 

كلية التربية – جامعة امللك سعود

مقدمة

تتسارع عجلة التغيير في قطاع التعليم بتسارع النمو في تفاعل األفراد مع عملياته 

الحوسبة  قطاع  في  وباألخص  الحديث  العصر  بمستجدات  هذه  وتتأثر  ونشاطاته، 

وتقنية املعلومات والشبكات، مما يضيف تحديات مضاعفة على استيعاب ما تقذفه 

الصناعة في هذا املجال استيعابًا يضمن تناغمًا مع إيقاع العصر ورسوخًا في قيم 

الحاسوبية  التقانة  ملعطيات  التعليمية  العملية  استناد  وبات  التعليم.  ومبادئ 

مقومات  من  رئيسًا  وعصبًا  املعرفة،  مجتمعات  سمات  من  سمة  وتطبيقاتها 

تنميتها. وكان توظيف تطبيقات الحوسبة وتقنية املعلومات في التعليم 

وصار  بتنوعها،  التعليم  تقنيات  مجال  في  القديمة  للجهود  تابعًا 

كما  أو  اإللكتروني«  »التعليم  بمسمى  مشهورًا  التوظيف  هذا 

يعرف باملصطلح اإلنجليزي » e-Learning »، وذلك منذ أول 

هو  املصطلح  نحت  من  أول   ) م   1999 عام  له  استخدام 

السيد إليوت ميسي وذلك في نوفمبر 1999 في مؤتمر 

TechLearn الذي ينظمه، وقد استضاف ،( املركز الوطني 

للتعليم اإللكتروني السيد ميسي في حلقة نقاشه الثانية 

التربويني،  أوساط  في  املصطلح  هذا  وشاع   2020 عام 

وتقنية  الحوسبة  استخدامه بني خبراء  مما شاع  أكثر 

املعلومات، 

قرن
 امل

مد
ن مح

ه ب
الل

بد
د. ع

المتحدث الثاني:
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هذا  مع  املتناغمة  النظريات  وتكوين  والدراسات  البحوث  وتتابعت 

املجال الجديد حتى اشتط مناصروه مع بزوغ األلفية وجعلوه هو أساس 

التعليم وال شيء سواه،

 إال أن هذا الشطط بدأ يعود ملسار سوي ينصف التعليم والتعلم، ومفهوماتهما 

 ، آفاقًا  أثرًا ويوسع  ويزيد  قيمة  لهما يضيف  أساسا رئيسا  التقانة بوصفها  ويدرج 

املعرفة  أساطنة  والتشبيك. وحاول  الحوسبة  في مجال  العلمي  التقدم  لوال  لتكون،  تكن  لم 

في مجال التعليم جعل التعليم اإللكتروني، مساندًا للمجال وفرص الوصول واالنتشار، بالقدر 

الذي يعالج اآلثار السلبية الناجمة عن انتشار استخدام التقنيات و وسائط االتصال والتواصل 

تنافسية  قيمة  ويضيف  معرفيًا  يفيد  فيما  لها  الجاد  التوظيف  وضعف  الناشئة،  بيد  الذكي 

للموارد البشرية لألمم. وقد واكب اهتمام اململكة العربية السعودية بالتعليم والتعلم كل ما يدعم 

واملعلومات  التعليم  تقنيات  بإدراج  العناية  كانت  ذلك  رأس  وعلى  أثرهما،  ويعزز  نشاطاتهما 

مساندة للعملية التعليمة كلما كان ذلك ممكنًا. ومن مالمح التعليم في القرن الحادي والعشرين 

التغير في طبيعة الطالب التي كانت تصنف بحسب العمر، إذ كان يغلب على القاعات الدراسية 

فئة الشباب الصغار وأساليب التعليم التقليدية، أما اآلن فقد بدأت طبيعة الطالب تتحول نتيجة 

لتعقيد متغيرات املجتمع والحاجة إلى التعليم املستمر، و إلى تصنيفات أو استقطابات مبعثها 

م لتحقيق األهداف الشخصية، كما أن الطالب تكونت لديهم االتجاهات 
ُّ
الحاجات والرغبات والتعل

واالجتماعية  املعرفية  االقتصاديات  في صناعة  ومؤثرا  أثرا  التقنية  للتطبيقات  الحديثة 

والصناعية. و يبرهن كثير من قادة التطوير التربوي املتخصصني، ونحن على عتبات 

التعّليم اإللكتروني  القرن الحادي والعشرين، على أن تطبيقات  الثاني من  العقد 

قادرة على االستجابة للمنافسة الكونية املتعاظمة، وعلى زيادة جودة خبرات 

التعّلم، وإزالة العوائق املكانية، وجعل التعّلم ذا جدوى اقتصادية أكثر. ومع 

أن التقنية قد ال تكون الحل الكامل لجميع مشكالت التعليم، ولكنها بال 

شك تؤدي دورا جوهريا وأساسيا في تطويره، وفي خدمة مدى واسع 

التعليم، وتوفير قدرات اتصال عالية بني أعضاء  من نشاطات وأغراض 

املجتمع التعليمي من خالل البيئات االفتراضية، وخدمة قطاع واسع من 

املتعلمني ال تتوافر في بيئات التعّلم التقليدية. كما تسهم التقنية في توفير 

أدوات فعالة جدا لتطوير املواد التعليمية ونشرها واستخدامها والتفاعل 
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معها، وجميع هذه امليزات وغيرها تؤكد ضرورة ووجاهة االستفادة من 

نظم التعّلم اإللكتروني والتعليم عن بعد لتطوير التعليم وزيادة فاعليته 

املعرفي.  واالقتصاد  السوق  ومتطلبات  املجتمع  لحاجات  واالستجابة 

إن النمو املتسارع في التعّلم اإللكتروني ساعد في التغلب على الكثير من 

املعوقات التي واجهت التعليم ، ووفر ملؤسسات التعليم التقليدية فرصة مقابلة 

التغيرات العاملية في الطلب على التعليم، والذي يتزايد بشكل كبير جدًا، ومع التزايد 

املطرد للباحثني عن التعليم ، وتقلص فرص العمل الدائم مدى الحياة، تظهر حاجات تعليمية 

.) متجددة تستجيب لحاجات السوق )املقرن 2010 األسس واملنطلقات يعد القبول في التعليم 

الجامعي من القضايا شبه الدائمة لدى القائمني على الكليات والجامعات في شتى أنحاء العالم. 

بقاء  مع  القبول  نسبة  رفع  كيفية  في  الدول  من  العديد  لدى  القضية  هذه  في  االشكال  ويغلب 

مستوى الجودة، إذ تعد الرسوم الجامعية التي يدفعها الطالب املقبولني أعلى دخول مؤسسات 

التعليم الجامعي وأكثرها استدامة واستقرارًا. وعادة ما يكون معدل القبول في جامعة ما، مؤشرًا 

لقّوة هذه الجامعة، وتعلن الجامعة ذلك بشكل واضح، فمثال جامعة هارفرد تبني في إحصاءاتها 

عددهم  وصل  الذين  املتقدمني  مجموع  من  دارس   2010 فقط  قبلت  أنها   2221 للعام  للقبول 

إلى 12010 متقدم ) Harvard 2020 .) ولكن نجد أن هارفرد تفتح القبول عبر برامجها التي 

تقدمها عبر بوابتها االلكترونية بالشبكة العاملية ، أو عبر منصة edX التي تتشارك في إدارتها 

إلى  عددها  يصل  بشهادات  درجات  تقدم  البرامج  هذه  للتقنية،  ماساشوستس  معهد  مع 

ثمانى درجات في الدراسات اإلنسانية، و أربع درجات في العلوم، وثمان في الدراسات 

االجتماعية، كما تقدم عبر برامج التعليم املستمر 23 برنامج دراسات عليا، و ما 

يقرب من 12 دورة وورشة تنتهي بشهادة تثبت الحضور، و برنامج واحد ما 

قبل الطب ) TheBestSchools.org 2020 )، وهو املسار التعليمي الذي 

يتبعه طالب البكالوريوس في الواليات املتحدة وكندا قبل أن يصبحوا 

 Wikipedia ( طالب الطب. ويشمل األنشطة التي تعد الطالب لكلية طب

2020 .) كان من أهم أسباب البحث عن أساليب جديدة للتعليم العالي 

مثل التعليم املفتوح أو التعليم عن بعد أو االنتساب هو: محدودية أعداد 

هذه  قلة  وليس  الجامعات،  في  الثانوية  املدارس  خريجي  من  املقبولني 

األعداد، وذلك ألن نسبة املقبولني في الجامعات الّسعودية، أو الجامعات 
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النسبة  من  أكبر  عامة  بصورة  الثانوي  التعليم  خريجي  من  العربية 

اليابان على سبيل  أو في  نفسها في كثير من دول االتحاد األوروبي، 

املثال )أبوعّمه 2020 ). وقد استهدف االتحاد األوروبي بوصول معدل قبول 

 2010 ,.Koucky et al 2020 في جامعات دول االتحاد إلى ) %12 بحلول عام

إنديانابوليس  الخيرية و هي مؤسسة خاصة مقرها  )، بينما تعمل مؤسسة لومينا 

منذ تأسيسها في أغسطس 2020 ، على توسيع نطاق وصول الطالب إلى التعليم والنجاح 

فيه بعد التعليم . الثانوي، إلى 22 % في الجامعات األمريكية بحلول عام 2020 وبالتأكيد فإن 

التعليم  فرص  كانت  وقت  في  العاملي  للمعدل  مقاربة  كانت  السعودية  العربية  باململكة  النسبة 

الجامعي ال تتوافق مع النمو السكاني وتنامي اإلقبال على التعليم. ماذا نقصد بالتعليم عن بعد: 

يتطلب تتبعنا لتاريخ التعليم عن بعد فهمنا ملاهية املصطلح وكيف نشأ. ويبسط كل من مور و 

كيرسلي ) 2010 ) مفهوم التعليم عن بعد بالقول أن »الفكرة األساسية للتعليم عن بعد تعتمد 

على وجود الطالب واملعلمني في أماكن مختلفة طوال الوقت الذي تتم فيه غالبية عملية التعلم 

والتعليم«. ويعودون إلعطاء تعريفهم ملجال التعليم عن بعد بقولهم » إن التعليم عن بعد هو تعليم 

وتعلم مخطط يتم عادة في مكان يختلف عن مكان التدريس املعتاد، ويتطلب تصميما للمناهج 

وطرائق تدريس مختلفة واالتصال عبر تقنيات عديدة باإلضافة إلى إجراءات إدارية وتنظيمية 

خاصة«. ومايكل مور هذا يعد من رواد وضع املفاهيم وتطوير الدراسة العلمية في مجال علم 

التعليم عن بعد، ونشر في عام 1922 بيانه األول لنظرية التعليم عن بعد، والذي أكد فيه 

أن »التعليم عن بعد ليس مجرد فصل جغرافي بني املتعلمني واملعلمني ، ولكن األهم 

من ذلك هو مفهوم علمي تربوي« ) Keegan1993 .) وإلعطاء فهم أعمق ملفهوم 

التعليم عن  التعليم عن بعد فال بد أن نعلم أن هناك »أربع خصائص تميز 

بعد. أوال ، التعليم عن بعد بحكم التعريف يتم من خالل عمل مؤسسي؛ 

فهو ليس دراسة ذاتية أو تعليم يتم في بيئة غير أكاديمية. فقد تقدم أي 

النهاية  مؤسسة تعليما عبر فصول تقليدية تعليما عن بعد، لكنها في 

تظل بحاجة ألن تكون مؤهلة لالعتماد من قبل نفس الوكاالت و جهات 

التعليم عن بعد  الجغرافي متأصل في  الفصل   ، ثانًيا  االعتماد نفسها. 

، وقد ينفصل الوقت أيًضا بني الطالب واملعلمني، وتعد سهولة الوصول 

للبرامج  التعليم، ويمكن  النوع من  لهذا  املهمة  املزايا  الوقت من  ومناسبة 
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املصممة جيًدا أيًضا أن تخفض من أثر االختالفات الفكرية والثقافية و 

االجتماعية بني الطالب. ثالًثا ، تعمل االتصاالت التفاعلية على تيسير 

التواصل بني األفراد داخل مجموعة التعلم من جهة ومع املعلم من جهة 

أخرى. ويتم في أغلب األحيان ، استخدام االتصاالت اإللكترونية ، مثل البريد 

النظام  مثل   ، لالتصال  التقليدية  األشكال  تلعب  قد  ولكن  وغيرها،  اإللكتروني 

البريدي ، دوًرا أيًضا. ومهما كانت الوسيلة ، فإن التفاعل ضروري للتعليم عن بعد 

، وبالتالي ، فإن اإلنترنت والهواتف املحمولة والبريد اإللكتروني وسائل ساهمت في النمو 

السريع في التعليم عن بعد. و أخيًرا ، التعليم عن بعد ، مثل أي تعليم ، يؤسس مجموعة تعلم 

الشبكات  ، والذي يتكون من طالب ومعلم وموارد تعلم، و تعزز  التعلم  أحياًنا تسمى مجتمع 

االجتماعية على اإلنترنت فكرة بناء مثل هذا املجتمع« ) Berg, and Simonson 2016 .) وعلى 

الرغم من تطور مفهوم هذا العلم، والذي يمكن الجزم بأنه سبق أي مفهوم آخر من املفهومات 

للحوسبة  الحديثة  بالتقنيات  أنه وبعد ممازجته  إال  أو غيره،  االلكتروني«  »التعليم  مثل مفهوم 

آخر تطور الحقًا وهو  يعتمد بشكل رئيس على مفهوم  املعلومات، صار  واالتصاالت وتقنية 

مفهوم »التعليم االلكتروني« ، ومن أجل تبسيط املفهوم نختار هنا التعريف الذي أورده تنظيم 

 ( رقم  بالقرار  الوزراء  الصادر عن مجلس   /1/ والذي  ه،  اإللكتروني 13  للتعليم  الوطني  املركز 

32 ) وتاريخ 1139 ينص على أن » التعليم اإللكتروني: هو توظيف تقنيات التعليم واملعلومات 

جودتها«.  وضبط  أنماطها،  بجميع  والتدريبية  التعليمية  العملية  كفاية  لرفع  واالتصاالت 

ويمكن توضيح العالقة بني التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، أن التعليم االلكتروني 

بات يشكل طيفًا واسعًا، يبدأ من تقديم العملية التعليمية في مؤسساتها املعروفة 

مدعومة بتقنيات الحوسبة واالتصاالت وتقنيات التعليم، وينتهي بفصل هذه 

العملية عن جميع أطرها الزمانية واملكانية، وتقديمها بشكل مستقل عن 

املؤسسات التعليمية املعروفة مثل املدارس واملعاهد والجامعات )انظر 

الشكل رقم 1). وعليه فإن كان التعليم عن بعد في مفهومه أقدم، وكانت 

ممارساته أعمق في نوعيتها وفلسفتها، إال أنه ما عاد ينفك في زماننا 

هذا عن االستناد لتقنيات ومفهوم التعليم اإللكتروني، بل صار مالزمًا 

له، ويستقي العديد من نجاحاته وتوسعاته على املمارسات في حقل 

التعليم االلكتروني وتنوعاتها.
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الشكل ) 1) طيف التعليم اإللكتروني من إعداد الباحث

التعليم عن بعد بمفهومه وممارساته قديما يمكن تتبع  العاملي يعد  البدايات على الصعيد 

الواسع للمصطلح، ويرى )مور و كيرسلي  التعليم عن بعد بناًء على فهمنا للمفهوم  بدايات 

2010 )، أن التعليم عن بعد مر بخمسة أجيال »بدأ الجيل األول عندما كانت وسيلة االتصال 

التدريس  في  يتمثل  كان  الثاني  والجيل  بالبريد،  ترسل  التعليمات  وكانت  نص،  عن  عبارة 

كان  بل  االتصال،  بتقنية  كثيرا  متميزا  الثالث  الجيل  يكن  ولم  والتليفزيون،  اإلذاعة  بواسطة 

ثم  املفتوحة،  بالجامعات  يتعلق  فيما  التعليم وخاصة  لتنظيم  بابتكار طريقة جديدة  متميزا 

بعد ذلك – في الثمانينيات من القرن العشرين – شهدنا أول تجربة للتفاعل بني مجموعة من 

الدارسني عن بعد من خالل مناهج خاصة باللقاءات البصرية والسمعية عن بعد والتي كانت 

وشبكات  واألسالك  الصناعي  والقمر  والتليفزيون  بعد  عن  املؤتمرات  أنظمة  بواسطة  تتم 

الكمبيوتر، وأخيرا كان الجيل األكثر حداثة من التعليم عن بعد والذي يتضمن التدريس 

والتعلم عن طريق اإلنترنت، خالل فصول وجامعات افتراضية ترتكز ) على تقنيات 

اإلنترنت )انظر الشكل 2

 الشكل  2 األجيال الخمسة للتعليم عن بعد
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أن  التقسيم من خبيرين في هذا املجال يمكن    وفي ضوء هذا 

تلمح إلى أن الجيل األول من التعليم عن بعد بدأ في القرن التاسع 

عشر فيما عرف التعليم باملراسلة، حيث كان الهدف منه ربحيا إذ 

الالزمة  التعليمية  املحتويات  بتصميم  التعليمية  املؤسسات  تقوم 

لألساليب غير التقليدية للتعلم تلبية لرغبة التعلم لدى فئات من املجتمع ال 

تتمكن من االنتظام في الفصول الدراسية التي يتطلبها التعليم التقليدي. ففي 

ذلك الوقت كان املحتوى التعليمي يرسل عن طريق البريد ويتألف من )املواد املطبوعة 

التعليم  انتشر  الدراسة، واملقاالت املكتوبة واملهام والوظائف األخرى. وقد  عموما، ودليل 

باملراسلة عام 1223 م بمساعدة من الكنائس املسيحية من أجل نشر التعليم بني األمريكيني. 

وفي عام 1223 م قامت كلية Chautauqua College of Liberal Art في نيويورك بإعداد 

درجات علمية عن طريق التعليم باملراسلة . وفي عام 1292 م تأسست في جامعة شيكاغو 

أول إدارة مستقلة للتعليم باملراسلة وبذلك صارت الجامعة األولى على مستوى العالم التي 

أعطى  أنه  كما  الكبار  للطالب  الفرص  بعد  التعليم عن  أتاح  ولقد  بعد،  التعليم عن  تعتمد 

للطالب اإلحساس باملسؤولية تجاه تعلمهم، فقد كان الطالب يرسلون واجباتهم والوظائف 

التحكم  وكان  الطالب  إلى  بالدرجات  إرسالها  ويعيدون  املعلمون  يصححها  ثم  بالبريد 

بنظام الفحص يتم عن بعد. بعض املربني لم يقبل أسلوب وطريقة التعلم عن بعد واعتبروا 

التعليم باملراسلة البث والتلفزيون الجامعات املفتوحة الفيديو عن بعد الشبكة العاملية 

الجيل األول الجيل الثاني الجيل الثالث الجيل الرابع الجيل الخامس الدراسة باملرسلة 

أدنى طرق التدريس وكذلك كان ينظر للشهادات املمنوحة بهذه الطريقة على 

التعليم  البدء  وتحديات  باململكة  العالي  التعليم   . متدنية  قيمة  ذات  أنها 

العالي في اململكة العربية السعودية هو مرحلة من التعليم تأتي بعد 

التعليم الثانوي، وتتوزع مؤسسات التعليم العالي في السعودية إلى 

 ( واألهلية  )العامة)  الحكومية  ومنها  ومعاهد  وكليات  جامعات 

الخاصة ). هناك عموما ثالث مراحل في التعليم العالي في السعودية؛ 

 . الدكتوراه  ومرحلة  املاجستير،  مرحلة  البكالوريوس،  مرحلة 

بالنسبة ملرحلة البكالوريوس، فتقدمها الجامعات الحكومية بشكل 

املنتظمني  الطالب  لكافة  ويصرف  السعوديني،  للمواطنني  مجاني 
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 . مكافأة شهرية  بها  الدراسة  مدة  الخارجية خالل  املنح  وطالب 

أربع سنوات  السعودية  العربية  اململكة  العالي في  التعليم  يستغرق 

في شعب اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، وخمس إلى ست سنوات في 

شعب الطب، الهندسة، والصيدلة. إحداث جامعة امللك سعود في سنة 1922 

أول  السعودية، وكانت  املعاصر في  العالي  التعليم  لنظام  الفعلية  االنطالقة  كانت 

جامعة ُتحدث في دول الخليج .) العربي ) املنصة الوطنية املوحدة 2020 وبالرغم من 

أن االهتمام ترّكز على نشر تعليم البنني إال أن تلك الفترة شهدت تأسيس عدد من املدارس 

األهلية الخاصة بالبنات، فكانت نواة لنشأة تعليمهن النظامي في البالد، حيث أصدر امللك 

سعود بن عبدالعزيز  يرحمه اله  مرسومًا ملكيًا في عام 1329 ه يقضي بتشكيل هيئة 

حكومية رسمية هي )الرئاسة العامة ملدارس البنات) لترتبط بها املدارس الخاصة القائمة 

ابتداًء من عام 1322 ه، وتتأسس في ظلها املدارس الحكومية للبنات. وفي منتصف عام 

1322 ه وحينما أدرك املسؤولون في وزارة املعارف النفع الذي حققه تحديد االختصاصات 

في كل إدارة وقسم من أقسام الوزارة نتيجة الستقالله بأعماله وإدارته، ظهرت ضرورة 

إنشاء إدارة خاصة للتعليم العالي بجهاز الوزارة ترعى اختصاصاته وتشرف على أعماله 

وتحدد أهدافه ومجاالته، فأنشئت إدارة التعليم العالي بوزارة املعارف وباشرت عملها مع 

بداية 1321 ه وصدر القرار الوزاري رقم 1212 في العام نفسه / العام الدراسي 1322 

1323 ه صدر قرار وزير املعارف الذي /9/ بتحديد صالحيات هذه اإلدارة، وفي 1 

يقضي بتغيير اسم إدارة التعليم العالي إلى اإلدارة العامة للتعليم العالي. وفي 

اإلسالمية  الجامعة  ثم  بالرياض،  امللك سعود  جامعة  أنشئت  ه   1322 عام 

امللك  جامعة  أنشئت  ه   1322 عام  وفي  ه،   1321 عام  املنورة  باملدينة 

عبدالعزيز على أنها أهلية، ثم تحولت إلى حكومية في عام 1391 ه، 

وفي عام 1391 ه تأسست جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

العالي  التعليم  أعمال  على  مشرًفا  املعارف  وزير  وظل  بالرياض، 

التعليمي  التطور  عوامل  أن  إال  العليا،  ملجالسها  رئيسا  بصفته 

والثقافي، وزيادة إقبال الشباب السعودي على التعليم العالي، ورغبته 

للحصول  بها  دراسته  ومواصلة  التخصصات  مختلف  دراسة  في 

على درجات علمية عليا، أوجبت وجود جهة مستقلة تشرف على 
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مؤسسات التعليم العالي، فصدر املرسوم امللكي 1392 ه بتأسيس 

وزارة التعليم العالي، التي /12/ 232 بتاريخ 2 / الكريم رقم 1 تولت 

اإلشراف واإلنشاء لعدد من الجامعات هي : جامعة امللك فهد للبترول 

عام  باإلحساء  امللك فيصل  ه، وجامعة  عام 1392  بالظهران  واملعادن 

1392 ه، وجامعة أم القرى بمكة املكرمة عام 1121 ه، وهكذا أصبح في البالد 

سبع جامعات وهي الجامعات التي نصت عليها املادة الرابعة من نظام مجلس 

املرسوم  الصادر بموجب   /  2 / ه، و قرار مجلس  والجامعات، 1111  العالي  التعليم 

امللكي رقم م/ 2 بتاريخ 1 1111 ه )هيئة الخبراء 2020 ). وفي هذه األثناء / 2 / الوزراء رقم 

»أنشأت  حيث  للبنات  الجامعي  التعليم  على  يشرف  البنات  تعليم  استمر   2 بتاريخ   22

الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام 1392 ه املوافق 1922 م أول كلية تربوية للبنات، ثم 

توالى افتتاح الكليات تباعا إلى أن بلغ عددها 122 كلية، ما بني جامعية ومتوسطة وكليات 

مجتمع موزعة في 22 مدينة سعودية وتضم 2220222 طالبة. وفي مدينة الرياض وحدها 

كانت هناك ست كليات هي كلية التربية لألقسام األدبية - كلية التربية األقسام العلمية - 

كلية التربية إعداد املعلمات - كلية الخدمة االجتماعية - كلية التربية .) االقتصاد املنزلي - 

كلية اآلداب« )جامعة األميرة نورة 2020 كان الطلب واإلقبال على التعليم العالي محدودا 

جدًا، وكانت الفرص املتاحة في مؤسسات التعليم العالي كافية الستيعاب كل الخريجني 

من الثانوية العامة بأقسامها وتخصصاتها املختلفة ، وذلك قبل عشرين عاما تقريبا. 

الشك أن لدعم الدولة للتعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص دورا في 

حث املجتمع السعودي على االهتمام بالتعليم العالي )أبوعمه 2020 ). ولهذا 

جاء توالي افتتاح مزيد من الجامعات الحكومية فصدر قرار افتتاح جامعة 

العالي،  التعليم  وزارة  لعناية  ونتيجة  ه،  بأبها عام 1119  امللك خالد 

ومركز البحوث التابع لها، تم إعداد تصور بعيد املدى شمل الحاجة 

املاسة إليجاد مزيد من الجامعات الستيعاب األعداد املتزايدة من 

الدارسني ولسد احتياجات التنمية املتسارعة من كوادر بشرية ذات 

تأهيل وخبرات جامعية عالية، ومنذ العام 1121 ه حدثت قفزة في 

ذلك  تجسد  املناطق،  جميع  في  وانتشاره  العالي  التعليم  توسع 

القصيم  جامعة  فأنشئت  الحديثة،  الجامعات  من  العديد  بإنشاء 
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بالقصيم عام 1121 ه، و جامعة طيبة باملدينة املنورة عام 1121 ه، 

و جامعة الطائف بالطائف عام 1121 ه، و جامعة حائل بحائل عام 

1122 ه، و جامعة الجوف بالجوف عام 1122 ه، و جامعة جازان بجازان 

 . ه  تبوك عام 1122  و جامعة  ه،  و جامعة نجران عام 1122  ه،  عام 1122 

تلخصت تحديات التعليم العالي آنذاك في أربعة محاور متقاطعة: القبول، والجودة، 

والتمويل، واملواءمة مع احتياجات التنمية وسوق العمل )العثمان وآخرون 2020 ). في 

ضوء ما تقدم يمكن أن نتتبع تطور التعليم عن بعد باململكة العربية السعودية، في إطار 

مشابه لإلطار الذي اقترحه مور وكيرسلي واملذكور أعاله، وليس بالضرورة بذات الترتيب 

الجيل األول: االنتساب كان يعتقد أن   . للتجربة في السعودية من تميز وخصوصية  ملا 

وجود سبع جامعات حكومية، و عددا كبيرا من كليات البنات، كاٍف الستيعاب املقبلني على 

الدراسة في التعليم الجامعي. إال أن هذه لم تكن »قادرة على استيعاب كل خريجي املدارس 

الكليات  إن  إلي  اإلشارة  تجدر   ، يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  من حملة شهادة  الثانوية 

امللك  وكلية  الوطني،  الحرس  لرئاسة  التابعة  العسكرية  خالد  امللك  كلية  وهي:  العسكرية 

عبدالعزيز الحربية وكلية امللك فيصل الجوية وكلية امللك فهد البحرية التابعة لوزارة الدفاع 

والطيران ، وكلية امللك فهد األمنية التابعة لوزارة الداخلية باإلضافة إلى العديد من املعاهد 

التي تقبل خريجي الثانوية في هذه القطاعات، تسهم جميعها في استيعاب أعداد جيدة 

من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها ولكنها تظل نسبة قليلة مقارنة بكثرة أعداد 

لكل  الفرصة  إتاحة  الجامعات هو كيفية  الخريجني. كما أصبح هاجس معظم 

راغب في إكمال دراسته الجامعية، وشعرت الجامعات أهمية إتاحة الفرصة 

لشريحة كبيرة ممن فاتهم التعليم الجامعي وذلك باستحداث نظام يالئم 

النظام  أو  باالنتساب،  التعليم  لنظام  الخيار  الوظيفي فكان  وضعهم 

التقليدي للتعليم عن بعد . بدأت جامعة امللك سعود في فتح مجال 

االنتساب في أوائل السبعينات تقريبا، ثم ما لبثت أن قررت قفله في 

منتصف التسعينات. أما كلية الشريعة واللغة العربية بالرياض، التي 

اإلسالمية  بن سعود  محمد  اإلمام  جامعة  نواة  بعد  فيما  أصبحت 

بالرياض فقد فتحت مجال الدراسة عن طريق االنتساب بعد إنشائها، 

ثم ترددت مرارًا بني االستمرار في نظام االنتساب أو إبقائه للطالبات 
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فقط أو إلغائه. كما أقدمت جامعة امللك عبد العزيز قبل أكثر من ربع 

قرن تقريبًا على فتح مجال االنتساب، وال زال مستمرا في الجامعة 

امللك  جامعة  في  االنتساب  استمر  متتالية.  تعديالت  تبني  مع 

هيئة  أعضاء  أي  الجامعة  أسوار  بني   ، الجدل  استمرار  مع  عبدالعزيز 

التدريس، وخارجها من الجهات املوظفة أو .) املستفيدة من الخريجني حول 

إيجابيات وسلبيات هذا النظام )أبوعّمه 2020 ورد في الئحة الدراسة واالختبارات 

للمرحلة الجامعية الصادر بقرار مجلس التعليم 1112 ه ، و املتوج /2/ 2 في الجلسة 

الثانية املنعقدة بتاريخ 11 / العالي رقم 2 بموافقة خادم الحرمني الشريفني رئيس مجلس 

التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم 1112 ه ، وفي بند االنتساب وفي املادة الحادية /2/ 

رقم 2/ب/ 9212 وتاريخ 22 والعشرين على وجه التحديد ما يلي )مجلس التعليم العالي 

1111 ه): ” يجوز ملجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق 

الدراسة فيها بذلك، وفق  التي تسمح طبيعة  الكليات، والتخصصات  االنتساب في بعض 

الضوابط اآلتية:- أ. أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتسب عن عدد 

الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتظم في التخصصات املتاحة لالنتساب. ب. 

وإعادة  والفصل،  والتحويل،  الدرجات،  ورصد  القبول،  حيث  من  املنتسب  الطالب  يعامل 

القيد، وغيرها معاملة الطالب املنتظم عدا حضور املحاضرات. ج.ملجلس الجامعة بناء على 

اقتراح مجلس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب املنتسبني. د. يثبت 

الطالب  دراسة  بأن  يفيد  ما  والشهادة  التخرج،  ووثيقة  األكاديمي،  السجل  في 

باالنتساب. ويعرف )أبوعّمه 2020 ) االنتساب بأنه »نوع من التعليم العالي أو 

التعليم الجامعي عن بعد، والذي يعتمد على املطبوعة كالكتاب املقرر أو 

متطلباته  في  يماثل  املراجع،  من  محددة  مجموعة  وربما  املذكرة 

السابقة والدراسية متطلبات الدراسة الجامعية املعتادة ويعتمد في 

تقويم الطالب على أدائه في نهاية الفصل أو السنة الدراسية، ويعفى 

الطالب من حضور املحاضرات التي تقدمها الجامعة، أو ال تتاح له 

فرصة الحضور إلى املحاضرات«، ويالحظ أن هذا التعريف مطابق 

تمامًا للتعليم باملراسلة الذي تقدم الحديث عنه بوصفه الجيل األول 

من أجيال التعليم عن بعد. وقد أعطت جامعات اململكة أهمية لنمط 
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التعليم عن بعد عن طريق املطبوعة، أو ما تم التعارف عليه بنظام 

االنتساب منذ زمن بعيد يزيد على خمسني عاًما. حيث كان هذا 

بداية إنشائها عام  امللك سعود منذ  التعليمي متاًحا في جامعة  النمط 

1322 ه وفي كلية اآلداب وكلية التجارة ) العلوم اإلدارية حالًيا ). ثم أوقفت بعد 

ذلك جامعة امللك سعود برنامج االنتساب ألسباب سنتعرض لها في هذا الفصل. 

كما كان نظام االنتساب معمواًل به منذ إنشاء كلية الشريعة عام 1323 ه ثم كلية اللغة 

العربية عام 1321 ه والتي أصبحت فيما بعد نواة لجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

أخذ نظام االنتساب في املد والجزر طول هذه الفترة وكاد أن يتوقف تماًما في مراحل أو أن 

تنحصر خدماته للطالبات دون غيرها، ولكنه الزال في مراحل تقويم وتطوير ودراسة. أما 

جامعة امللك عبدالعزيز بجده فقد كانت .) والزالت أكثر الجامعات حماًسا ملتابعة تقديم هذا 

النمط من التعليم )أبوعّمه 2020 وأما كليات البنات فبالرغم من انتشارها وكثرة عددها، 

الجامعي بعد  للراغبات في إكمال تعليمهن  الوصول  أنها واجهت تحديات كبيرة في  إال 

انتهاء املرحلة الثانوية، وصارت ضغوطا كبيرة على التخصصات التي كانت في غالبها 

تركز على إعداد الدارسات للعمل معلمات في املدارس الحكومية. ولهذا جاء تبني االنتساب 

الكلية، وتخفيفًا  االنتقال ملوقع  العلمية دون معاناة  الدرجة  الطالبة على  لتيسير حصول 

للعبء الذي كانت الكليات تعاني منه وباألخص في نقص الكوادر التعليمية بها والتي 

في  تدقيق  دون  العربية  الدول  من  كوادر  مع  كثيف  بشكل  للتعاقد  تدفعها  كانت 

مستويات الجودة، كما اضطرت إلتاحة تدريس بعض املقررات من قبل خريجات 

بكالوريوس. تجدر املالحظة إلى الجامعات التي كانت تقدم برامج االنتساب 

وكليات الرئاسة العامة لتعليم البنات تعاني من سلبيات مشتركة كثيرة 

وعقبات  أساسية  مشاكل  لتجاوز  البرامج  تطوير  بأهمية  وتشعر 

عملية تحد من كفاءة البرنامج وتقلل من قدرته التأهيلية ، وترى كل 

جديدة  برامج  استحداث  أو  االستمرار  أهمية  تقريًبا  الجهات  هذه 

التلفزيون  مثل  الحديثة  التقنية  بوسائل  تأخذ  بعد  عن  للتعليم 

والحاسب اآللي وشبكة .) االنترنيت والفاكس …الخ )أبوعمه 2020 

في  الطالبات  تعليم  ساد  الفضائي:  البث  عبر  التعليم  الثاني:  الجيل 

الجامعات السعودية التي يدرس بها طالبات عبر الدوائر التلفزيوينة 
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ه   1122 عام  االنتقال  سعود  امللك  جامعة  قررت  وعندما  املغلقة، 

الكليات  مباني  اتاحة  على  االتفاق  كان  بالدرعية،  الجديد  ملقرها 

مد شبكة  وجاء  للطالبات.  بعليشة  األدبية  والكليات  بامللز  العلمية 

ليفة   22 إلى  تصل  وبحزمة   ، كلم   23 عن  يزيد  بطول  بصرية  الياف 

األدبية  الكليات  ومباني  بالدرعية  الرئيس  الجامعي  الحرم  بني  بصرية، 

وانشأت  بامللز.  العلمية  للكليات  الحزمة  هذه  مد  ممكنًا  يكن  لم  بعليشة، حيث 

استوديوهات بث كان مقرها الرئيس هو كلية التربية بالدرعية، وكان أعضاء هيئة 

هذه  عبر  اإلدارية  والعلوم  واآلداب  التربية  كليات  في  الطالبات  يدرسون  التدريس 

هذه  على  يشرف  متخصص  مركز  الجامعية  املدينة  في  وأسس  االستوديوهات، 

االستوديوهات، سمي في البدء بمركز التوزيع الصوتي والتلفزيوني، وغير اسمه الحقا 

العليا  الدراسات  كلية  كانت  األثناء  هذه  في  التلفزيوني«.  والبث  اإلنتاج  »مركز  ملسمى 

هاذين  بمباني  ملحقة  بث  استوديوهات  العلمية، يضم  للكليات  الجامعة  وفرع  للطالبات، 

الفرعني. والحقًا عمل مركز اإلنتاج والبث التلفزيوني على تطوير التواصل عبر امليكرويف 

الليزري بني املدينة الجامعية والكليات العلمية بامللز. ونظرا للتحديات التي واجهت تعليم 

البنات بالكليات التابعة لتعليم البنات، والتي أشرنا إليها الحقًا، جاء األمر امللكي القاضي 

بدمج رئاسة تعليم البنات بوزارة املعارف 1123 ه، و ربط الكليات هذه بوكالة متخصصة 

تحت وزارة – 1 – بتاريخ 12 املعارف، دافعا لتالفي جملة التحديات وباألخص »النقص 

في اعضاء هيئة التدريس نتيجة زيادة عدد الكليات الجديدة وتباعد املسافات فيما 

بينها ، وتم دعم مشروع التعليم عن بعد بميزانية خاصة مكنت من التعاقد 

فيه  أسس  بالرياض،  الكليات  بمقر  بعد  عن  للتعليم  مركز  لتهيئة 

استوديوهات بث مزودة بتقنيات تعليم وحواسيب، و ربط البث من 

هذه االستوديوهات بثمان وثالثني كلية عبر تقنيات البث الفضائي 

V-Sat وذلك من خالل استئجار نطاق محدود يمكن من نقل البث 

االتصاالت  شركة  مع  واالتفاق  للمحاضرات،  والبياناتي  الصوتي 

لتخصيص خط ساخن لدى كل محاضر يمكن للطالبات التواصل 

عبره لطرح االستفسارات واألسئلة )صحيفة الرياض 1122 ). ولم 

تخل هذه التجربة من تحديات، ضعف النطاق املخصص، وحجم 
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البيانات والصوت الذي كان يبث عبر القمر الصناعي، واستقباله 

في القاعات وربطه بأجهزة االستقبال والعرض، حيث كان التقطيع 

يحدث بكثرة، وفي مرات ال تنعقد املحاضرة أصاًل، وهذا ما دفع الوكالة 

هيئة  في  املطبوعة  املقررات  بعض  ترفع من خالله  الكتروني  موقع  بتطوير 

وثائق pdf وحتى ال يكون هناك خلل ملن ال يتوافر لديها اتصال بشبكة األنترنت 

تم اقتناء جهاز نسخ لألقراص املضغوطة CD-ROM وتم توزيع املواد على الطالبات 

القرارات  العمل بهذا املركز وباألخص بعد صدور عدد من  بالكليات مناولة. ولم يستمر 

التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ال 12 فيما يتعلق باإلجراءات التنفيذية لنقل 

كليات املعلمني وكليات البنات من وزارة التربية والتعليم إلى الجامعات )صحيفة االقتصادية 

التقدم  التعليم الجامعي في السعودية ملواكبة  2229 )، وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير 

التربية والتعليم وتركيزها على  العلمي والتقني، باإلضافة إلى تخفيف العبء عن وزارة 

مجلس  قرار  وجاء  مراحله.  بمختلف  العام  التعليم  في  والطالبات  الطالب  مهارات  تنمية 

الوزراء السعودي في 2221 بناء على ما أوصت به اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري، حيث 

وافق املجلس على إعادة تنظيم بعض قطاعات التعليم العالي والتعليم العام من خالل نقل 

وكالة كليات البنات وما يتبعها من كليات والكليات التي ترتبط مباشرة بقطاع تعليم البنات 

وكذلك وكالة كليات املعلمني إلى وزارة التعليم العالي )صحيفة الشرق األوسط 1122 ه). 

التحول للتعليم اإللكتروني: بحلول عام 2020 م لم يكن هناك ممارسات قوّية في 

الجامعات السعودية وال في مؤسسات التعليم العام للتعليم االلكتروني بمفهومه 

إدارة تعلم تقدمها شركات  الجامعات قد تبنت نظم  السليم، وكانت بعض 

القطاع الخاص داخل أو خارج اململكة، وتنازعت التجارب بني تبني نظام 

ويب سي تي WebCT والذي تبنته جامعاتا امللك فيصل وامللك سعود 

في بعض كلياتها )راجع موقع جامعة امللك فيصل 2020 وصحيفة 

الرياض 2020 والعنزي 2229 )، أو نظام بالكبورد والذي سبق وتبنته 

جامعة امللك فهد منذ العام 2223 ) العتيبي 2010 )، أو نظام تدارس 

والذي طورته شركة حرف وتبنته جامعة اإلمام، أو نظام EMES الذي 

تبنته جامعة امللك عبدالعزيز، وكان تبني نظام موودل املفتوح املصدر 

منتشرًا لدى بعض األقسام وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، ويذكر 
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أن الدكتور علي أبوالريش من جامعة أم القرى هو أول من قام بتعريب 

على  استحوذت  بالكبورد  شركة  أن  يذكر  موودل.  نظام  قاموس 

شركة ويب سي تي عام 2020 في صفقة بلغت 122 مليون دوالر 

) Insidehighered2020 .) وكان انتقال كليات البنات إلى وزارة التعليم 

العالي، دافعًا رئيسًا إلعادة النظر في شتات ممارسات التعليم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد، ولهذا جاء التوجيه من معالي وزير التعليم العالي ملركز البحوث 

بالوزارة بالنظر في هذه القضية واقتراح الحلول األنسب لها بعد إعطاء تقييم لألوضاع 

ماهية  إلى  والخلوص  متخصص  فريق  بتكوين  باملركز  املستشار  تكليف  وتم  حينها. 

النظام األمثل للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد بالتعليم العالي باململكة العربية السعودية، 

وجاء ذلك عام 2020 ، وتم تكوين الفريق من سبعة من املتخصصني واملمارسني، وانتهى 

التنسيق مع  له. وبدأ  تنفيذ ما توصل  العمل على  إعداد وثيقة عمله، وباشر  الفريق من 

العمل في ضوء  وآليات  القضايا  الرياض، وتم طرح جملة  الجامعات باجتماع في مدينة 

الوثيقة، وتم تكوين فريق عمل من املسؤولني الذين انتدبتهم الجامعات لهذا الغرض. وكان 

من ضمن ما أوصت به الوثيقة، تأسيس مركز وطني للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد 

يعنى بجميع شؤون التنسيق، وتبادل الخبرات فيما بني الجامعات السعودية. املركز الوطني 

للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد: أولت الدولة حرسها اله اهتماما متزايدًا للقطاعات ذات 

الذي أدركت  القطاعات قطاع تقنية املعلومات،  النمو والتطور املتسارع، وكان من تلك 

القيادة الحكيمة أهميته الحيوية في بناء مجتمع املعلومات، ذلك املجتمع الذي يتميز 

النشاطات  أهم  بصفته  املعلومات،  ومعالجة  ونشر،  بإنتاج،  أساس  بشكل 

املؤثرة في االقتصاد واملعرفة والثقافة، والتي تحول املجتمع إلى مجتمع 

معلومات يدعم استمرار النمو والرقي، ويدفع برامج وعجلة التنمية 

املستدامة  التنمية  برامج  نجاح  استمرار  ويعزز  قدمًا،  واالقتصاد 

خادم  من  الكريم  التوجيه  جاء  وقد  واالجتماعية.  االقتصادية 

لتقنية  الوطنية  الخطة  بوضع  ه   1121 عام  الشريفني  الحرمني 

املعلومات نموذجا لتلك الرعاية واالهتمام، حيث أسند عمل آليات 

مهمة  أسندت  كما  السعودية،  الحاسبات  جمعية  إلى  لتطبيقها 

استكمال الخطة و تنفيذها إلى وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 
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والتي أعدت خطة تنفيذية للخطة الوطنية. بسبعة أهداف عامة، و 

ستة وعشرين هدفا محددا واثنتني وستني سياسة تنفيذية و ثمانية 

الوطنية  الخطة  في  الرابع  العام  الهدف  ويسعى  مشروعا.  وتسعني 

لالتصاالت وتقنية املعلومات إلى التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية املعلومات 

في التعليم والتدريب بجميع مراحله، ويأتي تحت هذا الهدف، الهدف املحدد الخامس 

وتقنية  االتصاالت  بتوظيف  عالقة  له  فيما  عشر  والسابع  عشر  والسادس  عشر 

الخطة  تبنت  حيث  االلكتروني،  التعليم  تبني  و  والتدريب  التعليم  مساندة  في  املعلومات 

السياسات التنفيذية التالية مع مشاريعها املقترحة:: 

كما ركز الهدف املحدد الثامن عشر من الهدف العام الخامس على 

نشر املحتوى املحلي الرقمي على شبكة االنترنت لتسهيل الوصول الى 

املعلومات واملعارف. ومن جهة أخرى حددت الخطة املستقبلية للتعليم 

الجامعي في اململكة العربية السعودية ) آفاق ) برامج تنفيذية لتطوير 

االستراتيجي  للهدف  تحقيقا  بعد  عن  والتعليم  االلكتروني  التعلم 

الخاص بمسار تقنية املعلومات. وقد بادرت وزارة التعليم بالتنسيق 

املباشر مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات فيما يخصها وتم عقد 

الهدف املحدد (15(: توظيف االتصاالت وتقنية املعلومات 

في مساندة التعليم والتدريب وتبني التعليم  االلكتروني

السياسات التنفيذيةاملشاريع 

إنشاء مركز وطني )م ـ 4 ـ 51 ـ 51)إيجاد مرجعية وطنية للتعليم اإللكتروني 

تطوير املناهج إلدخال التعليم اإللكتروني, وزيادة 

املحتوى الرقمي التفاعلي

توظيف االتصاالت وتقنية املعلومات في  مساندة 

التعليم والتعلم )م ـ 4 ـ 51 ـ 55)

الهدف املحدد (16(: إعداد جميع منسوبي التعليم من أساتذة 

وإداريني وطالب الستخدام االتصاالت وتقنية املعلومات في التعليم

السياسات التنفيذيةاملشاريع

تهيئة الطالب ومنسوبي التعليم الستخدام  

االتصاالت وتقنية املعلومات

تدريب منسوبي التعليم على استخدام  االتصاالت 

وتقنية املعلومات
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عدد من االجتماعات باإلضافة إلى مجموعة من الدراسات التي قامت 

بها الوزارة لوضع تصّور أفاد كثيرًا في وضع هذه الالئحة، وتحديد 

مواصفات النظام املقترح للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بشكل 

تحديا  ذاتها تشكل  بحد  والتي  الجغرافية  اململكة  مع طبيعة  يتناسب 

أمام تحقيق هذا الهدف الطموح الذي تسعى إليه وزارة التعليم. حيث كانت 

موافقة املقام السامي الكريم بالبرقية رقم 1122 ه على العرض املقدم من معالي 

وزير التعليم /12/ 2020 /م ب بتاريخ 2 1122 ه ، املتضمن تأسيس املركز الوطني /2/ 

العالي رقم 2122 وتاريخ 11 للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، خطوة بناءة الستشراف 

مستقبل التعليم والنهوض بآليات العملية التعليمية في قطاع التعليم العالي باململكة، ودافعًا 

القصير منذ تأسيسه. كما أن ريادة  الوطني وما حققه في عمره  أكبر لنجاحات املركز 

وزارة التعليم في هذا املسار قد تعززت بما صدر فيما بعد من جملة من القرارات التي 

أصدرها املقام السامي دعمًا لهذا التوجه، وبما يساند املؤسسة املنشودة في نموذج املركز 

الوطني للتعليم اإللكتروني. ومن بني هذه القرارات ما يلي: .1 1132 ه، القاضي /2 / التوجيه 

السامي الكريم رقم 2020 /م ب وتاريخ 22 بعدة أمور منها: استثناء الجهات األكاديمية من 

التنظيم الخاص بالبث الفضائي بنظام املطبوعات والنشر – وفق ضوابط يضعها مجلس 

البث الفضائي في نطاق اختصاصها  العالي-بحيث يحق لهذه الجهات استخدام  التعليم 

و بما يحقق أهدافها، وتنفيذا للتوجيه السامي الكريم، تم عرض هذه الضوابط على 

مجلس التعليم العالي في جلسته )التاسعة والخمسني) املعقودة بتاريخ 1131 ه، 

ووافق على هذه الضوابط، والتي تمت املوافقة عليها /1 /22 من مقام خادم 

الحرمني الشريفني رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم / العالي – 

يحفظه اله-بالتوجيه البرقي الكريم رقم 2213 / م ب وتاريخ 22 1131 

الوزراء  مجلس  رئيس  الشريفني  الحرمني  خادم  موافقة   2.  9/ ه. 

الجلسة  اله- على محضر  العالي – يحفظه  التعليم  رئيس مجلس 

الكريم 1131 ه، باملوافقة على الئحة  البرقي  ) الستني ) بالتوجيه 

التعليم / 2/ رقم 2213 / م ب وتاريخ 23 عن بعد في مؤسسات 

التعليم العالي باململكة العربية السعودية، والتي تضمنت في مادتها 

الرابعة بالنص على مسؤلية املركز الوطني للتعليم اإللكتروني بهذا 
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الشأن. .3 موافقة خادم الحرمني الشريفني رئيس مجلس الوزراء 

رئيس مجلس التعليم العالي يحفظه اله بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

مجلس  قرار  على  ه   1/2/1132  /21/ في   (  1132 وتاريخ  ب  /م   3222

التعليم العالي رقم ) 9 1132 ه الخاص بالخطة /2/ جلسته ) الرابعة والستني 

) املعقودة بتاريخ 2 املستقبلية للتعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية )

في  االلكتروني  التعليم  تطوير  االستراتيجية  أهدافها  ضمن  من  حددت  التي   ( آفاق 

مسار تقنية املعلومات. .1 موافقة خادم الحرمني الشريفني رئيس مجلس الوزراء رئيس 

مجلس التعليم العالي – يحفظه اله- على محضر الجلسة ) الخامسة والستني ) بالتوجيه 

1132 ه، على قرار مجلس / 9 / البرقي الكريم 32129 / م ب وتاريخ 12 1132 ) بجلسته 

الخامسة والستني املنعقدة /22 / التعليم العالي رقم ) 12 1132 ه القاضي بإنشاء الجامعة 

السعودية االلكترونية /2 / بتاريخ 3 وتنظيمها الوارد في الدراسة املعروضة، وقد تضمنت 

الدراسة تنظيمًا للجامعة السعودية اإللكترونية نص في مادته الثامنة على عضوية مدير 

املركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بمجلس أمناء الجامعة. .2 موافقة مجلس 

مركزية  إيجاد جهة  في  التنسيق  الخبراء بضرورة  هيئة  بمحضر  ذكر  ما  على  الوزارء 

مقدمي  بني  والتنسيق   /  1/ ه.   1132 التعليمي  الجانب  في  اإللكترونية  التطبيقات  ترعى 

الخدمات التعليمية بتاريخ 12 و يجسد املركز الوطني للتعليم االلكتروني رؤية اململكة 

الزاوية  حجر  يمثل  حيث  والتعلم،  للتعليم  الواعد  املستقبل  آلفاق  واستراتيجيتها 

بشكل  اإلسهام  إلى  املركز  ويهدف  االلكتروني.  التعليم  ملجال  الرئيس  والداعم 

متخصص وفاعل في تلبية متطلبات التنمية واالرتقاء باملستوى التعليمي 

للمؤسسات التعليمية باململكة، لتتبوأ مكانتها الالئقة بها في هذا امليدان. 

بدأت نواة املركز الوطني في شكل مشروع بحثي، اعتمده معالي وزير 

التعليم العالي بتوصية من مركز بحوث وزارة التعليم العالي، والذي 

التوصية من سعادة وكيل  البحث يعمل به مستشارًا. وجاءت  كان 

الوزارة بتولي املستشار بالوزارة د.عبداله املقرن مديرًا لهذا املشروع. 

وبادر مدير املشروع بتكوين فريق من ذوي العالقة واملتخصصني، 

وبعضهم جاء بتوصية من الوزارة وهم: د.عبداله املوسى، عميد كلية 

الحاسب بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وأستاذ الحاسب 
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استوديوهات  على  املشرف  املطرف،  د.عبدالرحمن  و  التعليمي، 

سعود  امللك  بجامعة  التلفزيوني  والبث  اإلنتاج  ومركز  الجامعة 

املناهج  أستاذ  العبدالكريم،  د.راشد  و  التعليمي،  التصميم  وأستاذ 

وطرق التدريس بجامعة امللك سعود، و د.عبدالعزيز العثمان، األستاذ 

التحضيرية بجامعة  السنة  التطبيقية، ومدير مشروع  الطبية  العلوم  بكلية 

امللك سعود، و د.محمد العبدالكريم أستاذ الحاسب بكلية الحاسب بجامعة امللك 

سعود، واألستاذ عبدالعزيز الجبيري مدير االدارة العامة للحاسب اآللي واملعلومات 

للعلوم  السعودية  الجمعية  مع  التعاقد  وتم  والتعليم،  التربية  بوزارة  البنات  كليات  بوكالة 

النفسية والتربوية لتنفيذ هذا املشروع البحثي، والتعاقد مع أعضاء الفريق. وقد أنجز الفريق 

االلكتروني والتعليم عن بعد  للتعلم  النظام األمثل  نسخة من منتجهم في وثيقة بعنوان 

للتعليم الجامعي باململكة العربّية السعودّية، وصدر الجزء األول منها بتاريخ 23 شعبان 

 RFP العروض  طلب  كراسة  بوضع  التوجيهات  جاءت  الوثيقة  هذه  وفي ضوء  ه،   1122

واستدعاء عروض تتناسب مع الوثيقة البحثية، ولم يكن وقتها يوجد شركات محلية قادرة 

على الوفاء بمتطلبات املواصفات املثبتة في الكراسة، وتمت املفاهمة مع إدارة املشتريات 

بالوزارة، بترجمة الكراسة وإتاحة استدعاء عروض من شركات عاملية، وبالفعل بعد شهر 

من اإلعالن، تلقى الفريق عددًا من العروض من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة 

وسنغافورة وماليزيا، و درست العروض واستقر الرأي على ثالثة عروض، واستبعد 

عرض املجلس الثقافي البريطاني، لعدم استكماله من قبل مستشاري املجلس في 

الوقت املحدد، وطلب من مقدمي العروض األخرى التواصل لدراسة عروضهم 

هيكلة  إعادة  نتيجة  املتحدة  الواليات  من  العرض  مقدم  يتواصل  ولم 

أعمال الشركة، وتمت املقارنة بني عروض الشركتني من سنغافورة 

لعدم  املاليزي،  العرض  مفاوضة  على  الرأي  واستقر  وماليزيا، 

اجتياز العرض من سنغافورة من حيث املواصفات والعرض املالي 

ممثل  استدعاء  تم  و  كبير،  بفارق  املاليزي  العرض  عن  زاد  الذي 

عن الشركة املاليزية الجتماع بمدينة الرياض، وتمت املفاوضة على 

وضع جدول زمني دقيق، واستكملت املفاوضات بني الفريقني عبر 

االجتماعات املرئية، حتى توصال التفاق واضح متكامل، و رفعت 



30

التوصيات ملعالي الوزير، و رأى معاليه أهمية رفعه للمقام السامي، 

ألخذ املوافقة، وصدرت املوافقة السامية، وتم التوقيع بمكتب معاليه 

املشروع  تنفيذ  في  فورا  العمل  وبدأ  املاليزية،  الشركة  رئيس  بحضور 

بحسب املواصفات. وقد بدأ املركز الوطني للتعليم االلكتروني عمله بسنوات 

قبل صدور تنظيمه 1139 ه / 1/ الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم ) 32 

) وتاريخ 13 2010 م، وقام بالتنسيق مع الجهات التي يلزم التنسيق معها /12/ املوافق 

: 23 لتحقيق رؤيته فيما يخص املمارسة األمثل للتعليم عن بعد، وتتلخص في أنه البد 

من تأسيس ممارسات ناجحة في التعليم االلكتروني بحسب األصول التربوية واملفهوم 

الصحيح، وتبدأ هذه املمارسات الناجحة من التعليم الجامعي، وباألخص في كليات التربية 

التي تعد املعلمني وتدرب منسوبي قطاعات التعليم، و إذا استتب الوضع ملمارسات ناجحة 

املتعلم بوصفه هدف  ابتداًء حول  تتمحور  التي  واملتطلبات  االحتياجات  متنوعة بحسب 

العملية التعليمية ومرتكز املوارد البشرية، فيمكن التدرج بالتحول لنقل العملية التعليمية من 

أطرها الزمانية واملكانية إلى آفاق أوسع وأرحب، شريطة وجود معايير وأسس وسياسات 

تربوية وطنية يتم تبنيها وتطويرها من قبل سلطة وطنية متخصصة. ويوضح الشكل 

) 3) ملمحًا يختزل رؤية املركز الوطني للتعليم اإللكتروني أوال ثم التعليم عن بعد ثانيا 

واللذان يقودان إلى تكامل في تبني منظومة التعليم مدى الحياة. 

الشكل  3 رؤية املركز الوطني للتعليم اإللكتروني

األولى  نشأته  منذ  االلكتروني  للتعليم  الوطني  املركز  قام  وقد 

بالتواصل مع الجامعات
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االلكتروني،  التعليم  مجال  في  متخصصني  مسؤولني  لتحديد 

للتحول  االستراتيجية  الخطة  لوضع  بيت خبرة  مع  املركز  وتعاقد 

للتعليم االلكتروني ومن ثم للتعليم عن بعد،

ونفذت عدد من الورش املوسعة، والتي امتدت أوالها على مدى أسبوع 

كامل،

.) وخلصت لوضع خطة استراتيجية يلخصها الشكل 1

الشكل  4 مختصر لخطة املركز الوطني للتعليم اإللكتروني

ويوضح الشكل، كيف أن املركز بدأ بتقوية األسس واألصول التربوية، ووضح 

األصول التعليمية Pedagogy فيما له عالقة بمفهومات وممارسات التعليم 

املستند لتقنيات التعليم والحوسبة والشبكات، ونفذ من أجل ذلك عددًا 

تسميهم  والذين  ملنسوبيه  التدريبية  واالجتماعات  الورش  من 

املركز  دعم  كما  واالجتماعات.  الورش  هذه  لحضور  الجامعات 

التواصل مع الجهات ذات العالقة، ومحاولة تنسيق الجهود في هذا 

وتقنية  االتصاالت  وزارة  الجهات،  هذه  أهم  من  وكان  الصدد، 

املعلومات التي أنيط بها تنفيذ خطة االتصاالت وتقنية املعلومات 

التي استند لها املركز وألهدافها بوصفها منطلقًا رئيسًا، كما قام 

وتسنى  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  هيئة  مع  بالتنسيق  املركز 

الهيئة ، وتم بسط ما يراه املركز  لفريقه االجتماع مع معالي رئيس 
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أن  وباألخص  الجديد،  التوجه  لدعم  املاسة  بالحاجة  يتعلق  فيما 

االتصاالت  شركات  العتماد  املفاوضات  طور  في  كانت  الهيئة 

املركز واضحا حول ضرورة صدور  اقتراح  باململكة، وطرح  والبيانات 

تشريعات وسياسات تدعم التعليم في املقام األول، وتم إيضاح أهمية تكوين 

شبكة وطنية خاصة تدعم التعليم الجامعي على وجه الخصوص والتعليم والتدريب 

بشكل عام، وخصوصًا أن وحدة االنترنت كانت قد نقلت من مدينة امللك عبدالعزيز إلى 

الهيئة، وعرضت تجارب الدول املتقدمة في ذلك، مثل كوريا الجنوبية، واالتحاد األوروبي، 

والواليات املتحدة، وكندا، ولم تفض النقاشات لبرنامج عمل واضح، وتم التوجيه باملفاهمة 

مع الشركات مباشرة! ووضع املركز منذ انطالقته، رؤية و رسالة وأهداف تلخصت فيما 

االلكتروني  التعلم  تقنيات  على  يعتمد  متكامل  تعليمي  نظام  تأسيس  املركز:  رؤية  يلي: 

التعليم  مؤسسات  في  التعليمية  العملّية  يدعم  وطني  مركز  هيئة  في  بعد  عن  والتعليم 

الجامعي في كافة مراحلها ولجميع فئاتها وشرائحها دون قيود للزمان أو املكان، تحقيقًا 

املبادئ والقيم اإلسالمّية السمحة.  العلم واملعرفة املؤسسة على  لرسالة اململكة في نشر 

رسالة املركز: تسخير كل اإلمكانات لدعم العملّية التعليمية في مؤسسات التعليم الجامعي 

األمثل  االستخدام  خالل  من  التعليمي،  تواصلها  وتسهيل  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة 

لتقنيات املعلومات والتعليم، بما يعزز التواصل والتفاعل في هذه العملّية ويمّكن املتعلم 

التعلم  )1 دعم نشر تطبيقات  املركز:  أهداف  والعملية  التعليمية  أهدافه  من تحقيق 

مع  يتوافق  بما  الجامعي  التعليم  مؤسسات  في  بعد  عن  والتعليم  االلكتروني 

بمؤسسات  االستيعابية  الطاقة  توسيع  في  اإلسهام   2( الجودة.  معايير 

التعليم الجامعي من خالل تطبيقات التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد. 

)3 نشر الوعي التقني وتعميم ثقافة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 

تقويم  في  اإلسهام   1( معلوماتي.  مجتمع  بناء  في  واإلسهام  بعد 

مشروعات وبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد )2 دعم األبحاث 

والدراسات في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. )2 وضع 

 2( التعليمية.  املواد  ونشر  وإنتاج  لتصميم  النوعية  الجودة  معايير 

تقديم االستشارات للجهات ذات العالقة في مجاالت التعلم اإللكتروني 

لخدمة  وتعميمها  التعليمية  البرمجيات  بناء   2( بعد.  عن  والتعليم 
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العملية التعليمية على القطاعني العام والخاص. )9 دعم املشروعات 

املتميزة في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات 

التعليم الجامعي. )12 عقد اللقاءات وتنظيم املؤتمرات وورش العمل 

التي تسهم في تطوير التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد )11 التعاون 

الدولي مع املنظمات والهيئات العاملية والجهات ذات العالقة بمجاالت التعلم 

االلكتروني والتعليم عن بعد. وقد تعّمد مدير مشروع املركز تثبيت اسم املركز 

مطواًل بمسمى » املركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد« بهدف املمايزة 

بني املفهومني، وإليضاح أنه للوصول للتعليم عن بعد، فال بد من نجاح ممارسات التعليم 

االلكتروني. وبادر املركز تنفيذ جملة من املبادرات والبرامج وجهت في البداية بشكل قوي 

املبادرات والبرامج ما يلي: .1  الجامعات، ومن بني هذه  البنات، وأشرك فيها بقية  لكليات 

إنشاء عمادات للتعليم عن بعد في معظم الجامعات التي ترغب في وضع برامج للتعليم عن 

ب عد أو للج هات التي لدي ها برامج قائ مة ت قدم بصيغة االنتساب، وترتكز مهامها في 

: .1 توظيف تقنيات املعلومات واالتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد. .2 إيجاد 

بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد. .3 تنمية مهارات 

أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير املقررات االلكترونية مع توفير الدعم 

الفني واالستشاري لهم. .1 التنسيق بني الجهات املختلفة داخل مرافق املؤسسة التعليمية 

تمثيل   2. برامجه.  وتقديم  بعد  عن  التعليم  وحلول  بنظم  يختص  فيما  وخارجها 

الجامعات في االجتماعات واللقاءات مع املركز الوطني. .2 برنامج التدريب وقوافل 

التوعية: نفذ املركز عشرات البرامج التدريبية في مجال اختصاصه زاد عددها 

عن 222 برنامجا غطت جميع موضوعات التعليم اإللكتروني والتعليم 

عن بعد، و زاد عدد املستفيدين منها عن نصف مليون مستف يد، 

مجال  في  متقدمة  دول  في  اململكة  خارج  منها  يد  عد  ال  فذ  ون 

وسن  ية،  الجنوب  يا  كور  و  بان،  يا  ال  ثل  م  اإللكتروني  التعليم 

يا،  طان  وبري  ندا،  وفنل  ند،  واله  يا،  وأسترال  يا،  ماليز  غافورة، 

والوال يات املت حدة، وك ندا. و كان املركز ين فذ قاف لة توع ية مع 

بدا ية كل فصل دراسي، تجوب الجامعات، ويواكبها معرض متنقل، 

إلكتروني  تعليم  إدارة  تبني ن ظام   3. متنوعة.  ولقاءات وعروض 
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ألغراض ال تدر يب وا تاح ته مجانًا ملن يرغب في اال ستفادة منه، 

»نظام  مسمى  تحت  رسمية  صفة  ب  البرنامج  سجيل  ت  تم  وقد 

جسور إلدارة التعلم«، وواصل هذه النظام العمل ألكثر من 2 سنوات، وتم 

تطوير نسحتني منه، و زاد عدد املتدربني عليه واملستفيدين منه على أكثر من 

نصف مليون مستفيد، وكان في النية إطالقه بنموذج أعمال مستقل عن املركز 

إال أن الصفة النظامية للمركز، وعدم توفر املالئة القانونية حال دون ذ لك، ول ما بدأ 

املركز بالت عا قد مع ال جام عات الراغ بة من أجل تغطية تكاليف اال ست ضافة والدعم 

الفني، واجه املركز تحديات في قناعة الجامعات وبع ضها من ال جام عات امله ّمة له، والتي 

مع األسف رأت أن لدي ها ميزان يات كافية ل شراء رخص برامج معروفة عامليًا، ولم يكن 

لدى هذه الجامعات وضوح في االحتياجات سوى محاكاة الجامعات املتقدمة في تصنيف 

شانغهاي مثل جامعة هارفرد، وتم التخلي عن نظام ج سور الوطني بشكل تدريجي مما 

النظام وأتاح موارده  التوقف عن دعم  زاد الضغوط على املركز من ناحية مالية واضطر 

للجامعات الراغبة في استمرار االستفادة منه. .1 إنشاء املركز السعودي للدعم واإلرشاد 

الفني  )سنيد)، والذي يتمحور دوره حول تقديم الخدمات اإلرشادية واألكاديمية والدعم 

للطالب وأعضاء هيئة التدريس بجامعات اململكة من مستخدمي أنظمة التعلم االلكتروني. 

و سنيد هو عبارة عن مركز اتصال وتواصل ودعم فني لجميع املتعاملني مع تطبيقات 

التعلم االلكتروني والتعليم عن ب عد في مؤسسات التعليم ال عالي، و كذ لك املهتمني 

بهذا املجال سواء كانوا مستخدمني لهذه التطبيقات كأعضاء هيئة تدريس أم 

طالب أم حتى كمختصني أو مسئولني من إدارة هذه األنظمة في مؤ سساتهم 

مجاالت  في  للمستفيدين  خدماته  السعودي  املركز  ويقدم  التعليمية. 

الخدمات  من  عدد  توفير  إلى  باإلضافة  والتقنية،  الفنية  املساندة 

اإلر  البرامج  من  حزمة  خالل  من  والطالبات  للطالب  االستشارية 

البنية تصميما متطورا، مهّيأ للتوسع حيثما  شادية، ولقد صممت 

امتدت خدمات « سنيد » التحتية في املركز الوطني، كما تم تزويدها 

التي  عامليًا،  املعتمدة  والتقنيات  الذكية،  األنظمة  من  عال  بمستوى 

وجميع  املتخصصة،  الوطنية  الكفاءات  من  نخبة  ويشغلها  يديرها 

التي يقدمها هذا املركز تتبع مجموعة من مؤشرات األداء  الخدمات 
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الرئيسية ) KPIs ) التي تهدف إلى تحسني جودة الخدمة املقدمة 

التميز  تأسيس مركز   2. للمستفيدين وتطويرها بشكل مستمر. 

الرفع  الوطني من خالله على  الرقمي، والذي حرص املركز  لإلنتاج 

ملساندة  جهود  وتكريس  الرقمي  املحتوى  في  الجودة  مستويات  من 

مركز  خالل  من  الرقمية  مقرراتهم  تطوير  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

العديد من  تطوير  املركز مساندة  لهذا  وقد تسنى  الرقمي،  لإلنتاج  متخصص 

مختلف  في  بات  طال  وال  الطالب  آالف  ها  من  فاد  است  والتي  ية  الرقم  املقررات 

الجامعات ال سعودية، وكان طموح املركز أن يكون املركز بيت خبرة وطني في صناعة 

الجامعات  لدى  مشابهة  مراكز  انشاء  متطلبات  يضع  بحيث  التعليمي،  الرقمي  املحتوى 

وترتبط الكترونيًا باملركز الرئيس وترفع منتجات هذه املراكز األولية والنهائية على منصة 

مشتركة كان املركز يعمل عليها وأسماها املكنز ال سعودي للوحدات التعليمية )مكنز)، 

والذي يهدف إلى ت سهيل عملية تطوير وتخزين وا سترجاع وإعادة ا ستخدام وم شاركة 

الوحدات التعليمية التي تشكل دعمًا لجهود الجامعات السعودية وأساسًا لبناء املقررات 

نفاذ  رغم  التوجه  لهذا  تطويره  املركز  وتابع  أقل،  وتكلفة  أعلى  بجودة  الدراسية  الرقمية 

مع  أعمال  لنموذج  التحول  وتعذر  الوزارة  ميزانية  من  دعمها  وعدم  املخ صصة  امليزانية 

الجامعات التي رأت أن تستقل باملحتوى الذي طورته آنذاك. .2 عقد أكثر من 13 حلقة نقاش 

بالتعاون مع الجامعات، وقد غطت موضوعات مت عددة واستضيف ل ها مت حدثون 

متميزون من دا خل و خارج اململ كة، وحضرها أعداد كبيرة وصلت في حلقة 

النقاش ألكثر من 2020 مشارك، وفيما يلي سرد لهذه الحلقات وموضوعاتها، 

النقاش  حلقة   1. السعودية:  األنباء  وكالة  في  مثبتة  وكلها  وتواريخها، 

األولى، في 2020 ونظمها املركز بمدينة الرياض، تحت عنوان: التعلم 

االلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي : الواقع 

 ،  2020 فبراير   22 الثانية  النقاش  حلقة   2. املستقبلّية.  والرؤى 

امللك  جامعة  رحاب  في  وعقدت  التقنية،  تطبيق  في  آفاق  بعنوان 

م بعنوان،  الثالثة، 13 مارس 2020  النقاش  .3 11- حلقة  فيصل، 

القواعد التنظيمية للتعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية، في 

ديسمبر   1 في  الرابعة  النقاش  حلقة   1. القرى.  أم  جامعة  رحاب 
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2020 م بعنوان: صناعة التعلم االلكتروني، في مؤسسات التعليم 

الجامعي باململكة: في سبيل تعاون أمثل، بمدينة الرياض. .2 حلقة 

النقاش الخامسة في 27 الى 22 مايو 2020 م . بعنوان التعلم اإللكتروني 

 2. طيبة.  بجامعة  مشترك،  لنجاح  عملية  خطوات  السعودية  الجامعات  في 

حلقة النقاش السادسة في 2 فبراير 2229 بعنوان : التعلم اإللكتروني والتعليم عن 

 2. عبدالعزيز.  امللك  بجامعة  املشترك،  التنسيق  في  آفاق  السعودية،  بالجامعات  بعد 

التعليم  في  بعد  عن  التعليم  جودة  بعنوان  م   2010 يناير   2 في  السابعة،  النقاش  حلقة 

الجامعي: املمارسات والتوجهات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. .2 31 أكتوبر 

خدمة  في  السعودية  الرقمية  املكتبة   32 في  الثامنة  النقاش  حلقة   - دور  بعنوان:   2010

مايو   29 التاسعة  النقاش  حلقة   9. الرياض.  بمدينة  املركز  بمقر  وعقدت  العالي،  التعليم 

2211 بعنوان: التعليم عن بعد وتحدي معايير الجودة، وعقدت في رحاب الجامعة اإلسالمية. 

الجامعات  في  االلكتروني  التعلم  بعنوان   2010 ديسمبر   9 العاشرة  النقاش  حلقة   12.

الناشئة القضايا والتطلعات، وعقدت في رحاب جامعة املجمعة. .11 حلقة النقاش الحادية 

عشرة 2 أكتوبر 2213 بعنوان املقررات االلكترونية - التطوير واملشاركة، في جامعة امللك 

خالد بأبها. .12 3 ابريل 2211 م بعنوان: ممارسات - حلقة النقاش الثانية عشرة 2 التعلم 

اإللكتروني عوامل النجاح بالتعاون مع جامعة الجوف. .13 12 سبتمبر 2211 م بعنوان: 

بالتعاون مع  املستقبلية،  اإللكتروني  التعلم  الثالثة عشر 12  النقاش  - حلقة  بيئات 

جامعة امللك سعود . .2 تأسيس املكتبة السعودية الرقمية، وكانت غاية املركز من 

هذا التأسيس تحقيق نموذٍج متفرد في تحالف الجامعات السعودية لتوفير 

املحتوى املرجعي الرقمي ا لداعم للب حث العلمي والتعليم اإللكتروني، بح 

يث يلغي هذا التحالف الهدر واالزدواجية في توفير املحتوى الرقمي 

املرجعي واملتمثل في الك تب وا لدور يات العلم ية الرقم ية وتكون ل 

ها قّوة الت فاوض مع ال ناشرين وموفري هذا النوع من املحتوى ا 

لذي يعد من أهم روافد البحث العلمي الذي تقوم به ال جام عات، و قد 

أدار املركز الوطني هذا الت حالف باق تدار ألكثر من عامني. ضمن 

التنسيق مع الناشرين أن تتملك الوزارة جميع املحتوى الرقمي شاماًل 

ورسوم  وصوتية  مرئية  ومواد  صور  من  التعليمية  الوحدات  ذلك 
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املكتبة، صدر  لهذه  رعايته  في  املركز  استمر  أن  وبعد  إيضاحية، 

القرار املفاجيء لفصل املكتبة عن املركز، واستقلت بإدارة جديدة، 

ولم يتسن للمركز مواص لة ما كان يصبوإل يه من ت كا مل املحتوى 

وجع له متوفرًا للمتعلمني واملستف يدين بجزئ يه املغلق بحقوق فكر 

ية، واملشاع بحقوق املشاع اإلبداعي. .2 اعتماد الئحة خاصة ببرامج التعليم 

عن بعد تهدف إلى إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن ب عد وتمييزه عن األنماط 

األخرى للتعليم في مؤسسات التعليم العالي ، ولضمان جودة التعليم عن بعد فنيًا 

وأكاديميًا وإداريًا ، وكذلك لدعم تطور مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في اململكة بما 

يحقق أهداف التنمية الوطنية وتقدم املجتمع ،وإلتاحة فرص التنوع في تقديم برامج أكاديمية 

وتدريبية في التعليم العالي. وقد بادر املركز بتكوين لجنة مختصة بإشراف مباشر من 

مدير املركز كاتب هذه الورقة، وذلك جراء التسارع في توسع القبول في برامج االنتساب 

دون ضوابط، وتسمية بعض الجامعات هذه البرامج بالتعليم عن بعد، وتشكلت اللجنة من 

ممثلني عن بعض الجهات كان من بني ها، وزارة ال خد مة ال مدن ية، وممثلني عن ال جام 

عات، وممثل عن هيئة التقويم واالعتماد األكاديمي، والتي أصرت أن يتولى املركز موضوع 

اإلشراف على تحول برامج االنتساب للتعليم عن بعد وفق ضوابط ومعايير تضمن الجودة 

واالرتقاء بما يقدم وتحفظها على اعتماد أّيًا من برامج االنتساب بتوجيه من رئيس مجلس 

إدارتها ، معالي وزير التعليم العالي، وبعد االنتهاء من النسخة األولى من الالئحة تمت 

ترجمتها وتحكيمها من ثالثة من خبراء التعليم عن بعد في ثالث دول، ثم أعيد 

الرأي،  البداء  الجامعات،  على  تدويرها  وتم  الجديد،  في شكلها  الالئحة  بناء 

العالي،  التعليم  ملجلس  بها  الرفع  تم  النهائية،  للنسخة  الخلوص  وبعد 

للمقام  ه، ورفعت  بتاريخ 23 1131  الستني  االجتماع  ونوقشت في 

الشريفني  الحرمني   /  2/ خادم  قرار  وصدر  العتمادها،  السامي 

حفظه اله بالتوجيه البرقي الكريم رقم 2213 /م ب وتاريخ 1131/2/23 

ه،   1131 معالي  برقية  بموجب  وعممت  الالئحة،  على  باملوافقة  ه 

لجميع الجهات /2 / وزير التعليم العالي برقم ) 1111 /آ) في 2 ذات 

االنتساب  ألغت  الالئحة  تكون  وبهذا  الجامعات،  فيها  بما  العالقة 

املنصوص عليه في نظام التعليم العالي والجامعات، وأحلت محل 
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الوطني،  املركز  ومعايير يصدرها  وفق ضوابط  بعد  عن  التعليم 

وقد وافق مجلس إدارة املركز مؤخرًا على هذه الضوابط واملعايير. 

املركز  والتعليم عن بعد: وقد نظم  االلكتروني  للتعلم  الدولي  املؤتمر   9.

أربعة إصدارات من هذا املؤتمر العلمي املحكم، وكل ها جاءت برعاية كريمة 

من خادم الحرمني الشريفني، ويفتتح ها م عالي وزير التعليم ال عالي، و قد بدأت 

2229 تحت عنوان صناعة التعلم /3 / 12- باملؤتمر األول خالل املدة 12 2211 تحت 

عنوان /2 / 23- للمستقبل، ثم املؤتمر الدولي الثاني من 21 2213 تحت / 2 /2- تعلم فر يد 

لج يل جد يد. فاملؤتمر ا لدولي ال ثالث من 3 عنوان »املمارسة واألداء املنشود. وكان آخرها 

املؤتمر الدولي الرابع خالل 2 مارس 2010 وبعنوان تعلم مبتكر ملستقبل واعد. وقد دعي 

الدكتور بدر الصالح،  املدة من 2 لهذه املؤتمرات رموز املجال وخبرائه، كان من بينهم:   -

والدكتورة هند الخليفة، وال سيد تيم برناردز لي، و ستيف ووزنياك، و سلمان خان، و 

جيمي ويلز، و مايكل مور، وفيجاي كومار، و كريج وايز، وستيف ويلير، و روبرت كادل، 

وستيفن داونز، ومح مد الجمني، و كيرتس بو نك، وبدر الهدى خان، ومحمد آلي، وغيرهم 

كثير. .12 انشاء شبكة القنوات التعليمية: أحيل موضوع انشاء قنوات فضائية من بعض 

وتفهم  الجامعات  هذه  مع  بالتنسيق  املركز  وقام  الوطني،  للمركز  السعودية،  الجامعات 

الحاجة، ومن ثم قام املركز بجملة من الدراسات، خلصت لتشكيل فريق من املختصني، 

ترأسها الدكتور فهد الخريجي، عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم، وخلص الفريق 

إلى ضرورة استفادة الجامعات من تقنيات البث الف ضائي، و رفع للمقام ال 

بهيئة  املختصة  اللجنة  مناقشات  املركز  وتابع  الوزير،  معالي  من  سامي 

الخبراء بمشاركة من املستشار القانوني بالوزارة األستاذ عبدالرحمن 

العتيبي، وبعد نقاشات خلص املجتمعون، إلى ضرورة إضافة البث 

الفضائي لنظام املطبوعات والنشر بوزارة اإلعالم، وألحقت توصيات 

الهيئة باستثناء الجهات األكاديمية من ذلك، و صدر التوجيه 1132 

ه)، بأحقية /2 / من املقام السامي رقم ) 2020 / م ب) وتاريخ ) 22 

الجهات األكاديمية في استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها، 

العالي،  التعليم  أ هدافها، وفق ضوابط يضعها مجلس  وبما يحقق 

التعليم  وتابع املركز املوضوع بوضع هذه الضوابط ورفعت ملجلس 
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الضوابط. وبعد  املوافقة على هذه  الجهود بصدور  العالي وتوجت 

واستكمال  الف ضائية،  للقنوات  بتأسيس شبكة  املركز  بادر  ذلك 

تجهيزاتها، و استديوهاتها، في مقره بالرياض، كما ساند املركز 

اقتناء سيارة بث فضائي متنقل، وما يلزمها من محطة طاقة، وتركيب 

املرسالت الالزمة. وقد استفيد من هذه القنوات بشكل فاعل في التعليم عن 

بعد لدى الجامعات، حيث كانت الجامعات تعد املحتوى ويرسل بيانيًا بصورة 

آمنة، ومن ثم يقوم املركز بالبث الفضائي. وبدأت القنوات بحزمة قناتني، ثم تم التوسع 

مع  بالتنسيق  املركز  بادر  الجنوبي،  الحد  ملدارس  التعليم  مشكلة  وإبان  تدريجيًا.  فيها 

شركة تطوير للخدمات التعليمية، ببث خدمة دروس كاملة، حيث زيد عدد القنوات إلى 12 

قناة فضائية. .11 أعمال املركز ضمن رؤية اململكة 2030 وبرنامج التحول الوطني: شكل 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية لجنة وزارية تختص ببرنامج التحول الرقمي ضمت 

التعليم والتدريب اإللكتروني،  التحول في مجال  تسع لجان فرعية وكان من بينها لجنة 

اللجنة للمركز الوطني، وبادر املركز لعقد اجتماعات وورش مكثفة  وأنيطت مهمات هذه 

ملناقشة القضايا التي أنيطت باللجنة في أربعة محاور رئيسة وهي: محور منصة إدارة 

التعلم والتدريب االلكتروني، ومحور املدرسة االفتراضية، ومحور املحتوى الرقمي، ومحور 

الحوكمة والتشغيل. وفي سبيل أداء مهامها لتطوير إطار عمل وآلية تنفيذ موحدة لتسريع 

االستراتيجيات  مع  ذلك  مواءمة  من  والتأكد  رقمي  ومجتمع  اقتصاد  إلى  التحول 

واألولويات الوطنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، حددت املهام التالية للجنة 

دراسة   2. العالقة.  ذات  والبرامج  الخطط  جميع  وتقويم  مراجعة   1. الفرعية: 

العمل  إلطار  االلكتروني  والتدريب  التعلم  مشاريع  ضم  مناسبة  مدى 

املوحد. .3 وضع آلية لتسريع تطوير وتنفيذ مبادرات خدمات النطاق 

العريض التي تدعم التعلم والتدريب االلكتروني. .1 تحقيق االستفادة 

املثلى من أصول واستثمارات منظومة التعلم والتدريب االلكتروني 

للمنصات  األمثل  التوظيف  طريق  عن  املشاريع  تكرار  وتفادي 

املشتركة. .2 االستفادة من منظومة التعلم والتدريب اإللكتروني في 

تقليل العبء على الخزينة العامة للدولة. .2 وضع املعايير واملؤشرات 

االلكتروني  والتدريب  التعلم  برامج  تحقق  مدى  لقياس  الالزمة 
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التعلم  خدمات  تطوير  في  اإلسراع   2. منه.  املتوخاة  لألهداف 

والتدريب االلكتروني من خالل آلية اختبار مناسبة وإعداد مقترحات 

خالقة قابلة للتفعيل في وقت قصير واملساهمة في زيادة الوعي بثقافة 

التعلم والتدريب االلكتروني وفق أفضل املمارسات العاملية. .2 تقديم مقترحات 

لتطوير البنية التشريعية لحوكمة التعلم والتدريب االلكتروني، بما يكفل رفع كفاءة 

االلكتروني  والتدريب  للتعلم  األمثل  التوظيف   9. وجودتها.  الرقمي  التحول  جهود 

وتوسيع انتشارهما في قطاعات التعليم والتدريب بما يدعم اإلسراع في تطوير القدرات 

الرقمية الداعمة للتحول الرقمي. .12 وضع املعايير التقنية والتعاقدية االسترشادية للجهات 

الحكومية لالستفادة منها عند التعاقد لتنفيذ مشروعات التعلم والتدريب االلكتروني. .11 

تطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص خدمات التعلم والتدريب االلكتروني، 

ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص. .12 حصر التحديات التي تواجه التحول 

مع  للتعامل  الالزمة  املقترحات  وتقديم  اإللكتروني  والتدريب  التعلم  مجال  في  الرقمي 

التحديات واالستفادة من أفضل املمارسات الدولية. .13 تطوير آليتي الحوكمة والتشغيل 

مع  التنسيق   11. الرقمي.  التحول  أهداف  لتحقيق  االلكتروني  والتدريب  التعلم  في مجال 

الجهات ذات العالقة للحصول على ما تحتاجه من وثائق املعلومات والتقارير والدراسات، 

ودعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها، واالستعانة بالخبراء واملختصني. وقد ن سق 

اللجنة  املختلفة، وا ستغرق عمل  الدولة  أكثر من 23 ممثاًل من قطاعات  املركز مع 

مايزيد عن 9 أشهر بعمل متواصل، وقد خلصت اللجنة لتوصيات، وخ طة ع مل 

رسم في ها كل الخطوات الالز مة في ما له عالقة باملحاور األربعة، ورفعت 

نتائج عملها ووثائقها لوزارة التخطيط. .12 التنسيق مع هيئة الخبراء 

بمجلس الوزراء: حيث كانت تحال للمركز العديد من القضايا امللحة، 

الدراسات  من  جملة  يطلب  وكان  املركز،  مدير  فيها،  الوزارة  ومثل 

التي تسبق االجتماعات، وكان من بني أهم هذه االجت ما  واألعمال 

عات، إ حا لة الم قام السامي للهي ئة تنظيم املركز ال جديد، حيث رفع 

م عالي وزير التعليم للم قام السامي مقترح التنظيم من أ جل املواف 

قة عل يه، وأح يل املقترح للهي ئة، وت مت م ناقشة جميع بنود وأع 

مال املركز ال جديد، وكان املسمى من ضمن األمور التي حسمت في 
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التعليم  مصطلح  حول  السائد  شكال  اال  وباألخص  النقاش،  هذا 

عليه  محافظًا  املركز  ظل  والذي  االلكتروني،  التعلم  أو  االلكتروني، 

الهيئة، أن  القناعة بدت إثر نقاشات  أن  طوال السنوات املاضية، إال 

املصطلح السائد لدى الهيئة هو مصطلح التعليم، ولهذا سميت الوزارة 

بوزارة التعليم، وغير ذلك من الشواهد، التي رأى معها ممثلو املركز القناعة 

بمصطلح التعليم االلكتروني. .13 إنشاء الجامعة السعودية االلكترونية ، خالل 

العالي، بادر  التعليم  أقل من ثالثة أعوام من بدء املركز، وبتوج يه من م عالي وزير 

املركز الوطني للعناية ب جا نب التعليم عن ب عد وهو إ تا حة العمل ية التعليم ية املست 

ندة للتطبي قات الحديثة لتقنية املعلومات واالتصاالت ضمن معايير جودة عالية خارج 

أطر الز مان والم كان التقل يد ية وإلن هاء التصور األم ثل ملنظو مة تعليم جامعي مت كام 

لة تستف يد من تطبي قات التعلم االلكتروني ومنهج ية التعليم عن ب عد، وكون فريق 

املقرن، وعكف  د.عبداله  املركز  بقيادة مدير  املستشارين  الجامعة من نخبة من  مشروع 

الفريق على إنجاز وثائق املشروع األربعة في وقت قياسي، وتوجت هذه الجهود بصدور 

في  االلكترونية  السعودية  الجامعة  إنشاء  على  اله  أيده  الشريفني  الحرمني  خادم  موافقة 

رمضان املبارك من العام 1132 ه، لتكون جامعة حكومية الكترونية رائدة ، تسهم بفاعلية 

في بناء اقتصاد ومجتمع املعرفة وإيصال رسالة اململكة الحضارية ، وتتميز بمرونت ها 

وجودة مخر جات ها وتلبية حاجات سوق العمل، وتعتمد أسلوب التعليم عن بعد با 

لتوفر تعليمًا متميزًا وتأهياًل ع صريًا لجميع شرائح  ستخدام تقنيات متطورة 

العاملية، وتسهم في  املمارسات  الجودة وأفضل  املجتمع، وفق أعلى م عايير 

زيادة كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي، وتنشر العلوم واملعارف 

املركز  وقد حدد  دوليًا.  اململكة  وتعزز حضور  والعربية  اإلسالمية 

 1. التالية:  بالنقاط  االلكترونية  السعودية  الجامعة  إنشاء  أغراض 

بجودة  العالي  التعليم  في  للمملكة  العاملي  والتميز  الريادة  تحقيق 

عالية تستند على تطبيقات التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد . .2 

على  املبني  االقتصاد  وتعزيز  املعرفة  مجتمع  بناء  في  املساهمة 

املعرفة من خالل توظيف تقنيات التعليم االفتراضي. .3 اإلسهام 

في التواصل الدولي وحوار الحضارات وخدمة الهوية الوطنية عامليا 
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العربية،  واللغة  الشرعية  كالعلوم  اململكة،  به  تتميز  ما  بإيصال 

وعرض تاريخ اململكة وأوضاعها االجتماعية والسياسية. .1 إحداث 

نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي بتقديم أنموذج في التعليم االفتراضي 

يحتذى وأكثر قدرة وكفاءة على التعامل مع املستجدات، وتقليل الفروق بني 

أعضاء هيئة التدريس في البرامج. .2 تقديم تعليم عال مبني على تقنيات التعلم 

االلكتروني والتعليم عن بعد وذى فعالية عالية وبكلفة معقولة وتوفير مزيد من الفرص 

التعليم املتميز لذوي  الزمانية واملكانية وتوفير فرص  التعليمية واملرونة وتخطي الحدود 

الظروف االستثنائية وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة ..2 دعم القطاعني الحكومي والخاص 

بمخرجات نخبوية عالية الجودة دون التسبب في انقطاعها الكامل عن أعمالها .كما رسم 

املركز لهذه الجامعة أهدافها االستراتيجية كما يوضح ذلك الجدول التالي: 
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 (  Value chain القيمية  السلسلة  الجامعة:  وظائف  املشروع  وثائق  في  املركز  وضمن 

راجع ) املقرن 215
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ختامًا 
يصعب إيجاز كامل تاريخ التعليم عن بعد باململكة العربية السعودية 

بتفاصيله في ورقة تستهدف التلخيص والتركيز، ولهذا فقد يكون التوقف 

عند هذا الحد أفضل، ويمكن استدراك العديد مما تبقى وباألخص املستجدات 

الوطني وكاتب هذه  املركز  االلكتروني ومساهمات  التعليم  التي طرأت على مسار 

الورقة في أعمال رؤية اململ كة 2030 ، وبر نامج التحول الوطني، ومست جدات بر نامج 

التحول للتعليم الرقمي، والعالقة مع شركتي تطوير للخدمات التعليمية، و تقنيات التعليم، 

وجهود املركز الوطني في وضع حلول إبداعية للتعليم في الحد الجنوبي، ومقترحات املركز 

العديدة فيما يتعلق ببوابة املستقبل، وذلك حتى انتهاء عمل الباحث باملركز وغياب املعلومات 

الوافية عن مستجدات التعليم االلكتروني والتعليم الطاريء عن ب عد إ بان جائ حة كورو 

الورقة.  نا، ح يث ال يتوافر معلو مات أو ب يا نات دقي قة يمكن إث باتها علميًا في هذه 

مراجع مختارة - أبو عمه , عبدالرحمن بن محمد ) 2112 ). واقع التعليم عن بعد ومستقبله 

في التعليم العالي في اململكة العربية السعودية. بحث للتداول املحدود, مركز بحوث التعليم 

العالي, وزارة التعليم العالي. الرياض. -2121 ), تاريخ الجامعة, تم االطالع , جامعة األميرة 

https://www.pnu.edu.sa/  : الجامعة  بوابة  عليه من  بنت عبدالرحمن )سبتمبر 55  نورة 

ar/Pages/UniversityHistory.aspx-2121 ), تعريف بنظام الويب سيتي , جامعة امللك 

https://www.kfu.edu.sa/ar/ الرابط:  عبر  عليه  االطالع  تم   ,  21 )سبتمبر  فيصل 

Deans/Development/E-LearningUnit/Pages/about-webct.aspx-خلود 

عبيد العتيبي. ) 2152 ). تصميم نظام إلكتروني مقترح بجامعة األميرة نورة 

, االثنني 51 املحرم  العدد 54196  الرياض  الرحمن .-صحيفة  بنت عبد 

5426 ه - 29 يناير 2117 م - ما هو نظام الويب سيتي؟ على الرابط: 

http://www.alriyadh.com/220487-صحيفة الرياض العدد 53676 

, الجمعه 27 جمادى األولى 5427 ه - 23 يونيو 2115 م , مقابلة مع 

http://www. :وكيل وزارة التربية والتعليم لكليات البنات, عبر الرابط

alriyadh.com/165515- , صحيفة الشرق األوسط, االثنني 17 شوال 

https://archive. :5427 ه 31 اكتوبر 2115 العدد 51596 على الرابط

.#591  389=article&9896=aawsat.com/details.asp?issueno
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,على  X2Np5WgzY2w-صحيفةاالقتصادية,الجمعة 5مايو 2119 

.86804_article/01/05/2009/https://www.aleqt.com الرابط: 

html-العثمان, عبدالله, الحامد, محمد, مازي, عبدالحليم ) 2111 ). 

جهود وزارة التعليم والجامعات السعودية لتحقيق املواءمة مع احتياجات 

امللك عبدالعزيز,  اآلراء. جامعة  العمل. ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة  سوق 

نظام  استخدام  مهارات  توافر  مدى   .(2009(  . طواش  بن  غانم  -العنزي,  جدة. 

من  فيصل  امللك  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى   (WebCT( تي  سي  ويب 

وجهة نظرهم )ماجستير). جامعة امللك سعود. كلية التربية, اململكة العربية السعودية . تم 

pdf.6029/http://dr-alsaleh.com/wp-content/uploads/master-مجلس  من  استرجاعه 

https:// :التعليم العالي ) 5454 ه). نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. وثيقة من الرابط

council.ksu.edu.sa/sites/council.ksu.edu.sa/files/attach/mjl s_ltlym_lly_wwrd.

اإللكتروني  التعليم  نظام  استخدام  واقع  تقويم   . ثالب. 2156  علي  docx-املحمادي, غدير 

 . الطالب  نظر  العزيز من وجهة  عبد  امللك  بجامعة  بعد  التعليم عن  برنامج  في   (EMES(

 -595 , ص   39 ع.   ,  2156 اإلنسانية,مج.  و  التربوية  للعلوم  األساسية  التربية  كلية  مجلة 

 (  2155  ( عبداله  .https://search.emarefa.net/detail/BIM-839202-املقرن,   577 ص. 

دور الجامعة السعودية اإللكترونية في تحقيق التربية للجميع والتعليم املستمر, ورقة عمل 

قدمت في ندوة »دور الجامعة السعودية اإللكترونية في تحقيق التربية للجميع والتعليم 

القاهرة.  إيسيسكو),   ( والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  املستمر«, 

الوطني  املركز  تنظيم  عرض  مذكرة   .(  2155  ( محمد  بن  عبدالله  -املقرن, 

 , العالي  التعليم  التعليم. -2121 ) نظام مجلس  للتعلم اإللكتروني. وزارة 

الوزراء )سبتمبر 57 والجامعات , تم االطالع  الخبراء بمجلس  هيئة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/ الرابط:  من  عليه 

 1/a9a700f1fcda-8271-4553-3237-LawDetails/a6843359

 Who ,(2010( .Koucky, J. Bartusek, A., and Kovarovic, J

 ,gets a degree? -Access to tertiary education in Europe

 Charles Prague University:Prague. Available  ,2009-1950

at: http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/



46

 Whogetsadegree.pdf Moore, Michael G. and Kearsley,

 Distance Education: -A Systems View of  ,(2012(  .Greg

 Online Learning, Third Edition. Wadsworth, Cengage Learning.

 Theory of transactional .(1993( (.Belmont, CA, USA.Keegan, K. (ed

 distance, in -Theoretical principles of distance education, London and

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/.39–22  .New York: Routledge, pp

 Education and the  (2000  (  -  aboutksa/EducationInKSA -Al-Sharhan, Jamal

 satellite: Possibilities for Saudi Arabia? .International Journal of Instructional

https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/d ,1 .Iss ,27 .Media; New York Vol

142908Berg, Gary A. and Simonson, Michael. (=accountid?204266850/ocview

 Distance learning”, Encyclopædia Britannica, Available”- (2016 ,07 November

 ,2020(  at: www.britannica.com/topic/distance-learningHarvard University

Admissions Statistics. Retrieved -from https://college.harvard.edu/  .(13  .Sep

harvard- .(13 .Sep ,2020( admissions/admissions-statisticsTheBestSchools.org

university-online. Retrieved from https://thebestschools.org/online-colleges/

 Pre-medica. Retrieved .( 13 .Sep ,2020 ( harvard-university-online/Wikipedia

 ,2020(  from. -https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-medicalInsidehighered

Blackboard, WebCT to Merge. -Retrieved from: https://www. ,(20 .Sep

blackboard-webct-merge/13/10/2005/insidehighered.com/news



47

املحور الثالث: املبادئ الأ�سا�سية 
للتعليم اللكرتوين

املعاصرة،  الحياة  بات  ُمتطلَّ مواجهة  إلى  املتزايدة  الحاجة  ظل  في 

ة أن تأخذ بأحدث تقنيات االتصال  سات التعليميَّ أصبح لزامًا على امُلؤسَّ

غرار  على  أهدافه،  وتحقيق  التعليم،  لخدمة  فها  ُتوظِّ وأن  واملعلومات، 

دة.  امُلتعدِّ ق من نجاحات باهرة لهذه التقنية في مجاالت الحياة  ما تحقَّ

والتعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد نفسه نمط جديد من أنماط التعليم 

له برامجه وضوابطه وآلياته، حيث بدأ التعليم عن ُبعد في القرن التاسع 

عشر وكانت جامعة لندن، وتم تطبيقه في عام ( 1222 م( حيث كان 

يسمى آنذاك بنظام الطالب الخارجيني، ثم قامت الواليات املتحدة 

األمريكية بتجارب مماثلة في جامعة شيكاغو عام ( 1291 م( 

وغيرها من الجامعات بعد ذلك.

في البداية كان يعتمد على املراسلة البريدية التي 

واما  واملتعلم.  املعلم  بني  املطبوعة  املواد  تنقل 

تسارع  بحكم  العمليات  تتطور  الحالي  الزمن  في 

التطور التقني ليصبح التواصل مباشرا ومتزامنا 

عبر الشبكات العنكبوتية.

تيبي:
ر الع

سف
ن بن 

يدا
عب

اذ 
ست

األ

المتحدث الثالث:
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حول  الشكوى  Distance Learningتتزايد   : ٌبعد  عن  التعليم  تعريف 

العجز في الوصول إلى تعريف واضح للتعليم عن ُبعد؛لوجود

العديد من املصطلحات له باللغة اإلنجليزية مثل :

 .Independent study3 املستقلة  الدراسة   .Home study2 املنزل  في  التعليم   .1

Distance study الدراسة عن ُبعد .External study4 الدراسات اإلضافية

بهذا  األخذ  يمكن  حيث  املبسط  تعريفه  خالل  من  االلكتروني  للتعليم  األساسية  املبادئ 

التعريف:

) استخدام تقنية املعلومات واالتصال في التعليم )

ويتألف من العناصر الرئيسية:

-1 التقنية.

-2 املحتوى.

-3 التعليم )تدريس املعلم وتعلم الطالب).

-1 التقنية :

التحاق  ذات  تكون  وقد   LMS تعلم إدارة  نظام  وجود  على  التقنية  بنية  في  االعتماد  من خالل   -

محدود كما هو الحال في املقررات التي تدرس في املدارس أو في الجامعات أوفي التدريب، وقد تكون 

ذات التحاق هائل كما في منصات كورسيرا وديديكس وغيرها من منصات التعليم االلكتروني ذات 

. MOOCs االلتحاق الهائل

- االتصال بالشبكة العنكبوتية للوصول للمواد والفصول املتزامنة وغير املتزامنة.

-2 املحتوى :

- تطبيق مبادئ تصميم املحتوى الرقمي وقد يكون وحدات تعليمية

Learning Objects

في  الحال  هو  كما  مسجلة   Lessons دروس   -

اكاديمية خان

مبادئ  تطبيق  فيها  يتم  الكترونية  مقررات   -

العام  النموذج  استخدام   )مثل  التعليمي  التصميم 

للتصميم التعليمي)

-3 التعليم:



49

- ويعتمد على تطبيق أحد نماذج التدريس االلكتروني ومنها مثأل:

النموذج األول :

نموذج التعلم على الطلب:

ويهدف إلى تشجيع األكاديميني على القيام بدور نشط في تطوير استخدام 

التقنية في العملية التعليمية من خالل ثالثة متطلبات:

- املحتوى:

يجب ان يكون شامال وأصيال.

- التسليم:

من خالل الشبكة العنكبوتية على برامج التعليم االلكتروني سهلة

االستخدام التي تدعم التفاعل املباشر وغير املباشر

- الخدمة:

ينبغي أن تتوافر جميع األدوات واملوارد الالزمة للتعلم مع توفر الدعم

اإلداري والتقني.

النموذج الثاني :

نموذج Community of Inquiry CoI والذي يعتمد على ثالثة

عناصر أساسية تؤخذ باالعتبار عند التخطيط والتنفيذ للتعلم االلكتروني نتيجة تفاعل ثالثة أوجه 

من الحضور، هي:

- الحضور املعرفي:

ويتمثل في مدى قدرة املتعلمني على بناء وتأكيد املعنى من خالل

التفكير املستمر واالنتقاد والتحقق.

- الحضور التعليمي:

ويبرز من خالل تصميم وتيسير وتوجيه العمليات املعرفية

واالجتماعية بهدف تحسني ونطوير مخرجات التعلم.

- الحضور االجتماعي:

وهو قدرة املشاركني من االستفسار والتحقق.

النموذج الثالث :

نموذج كالين klein model الذي يركز على تعزيز دافعية التعلم ،
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وحددت خمسة أبعاد تؤثر على فاعلية التدريب عبر اإلنترنت :

- الكفاءة والدافعية للمتعلم.

- املحتوى

- مستوى االتصال بني املعلم واملتعلم.

- البئية التنظيمية.

- سهولة استخدام املورد واألدوات.

على املستوى املؤسسي ال بد من توفر العناصر التالية:

-1 القيادة: السياسات، واإلدارة، املالية، املوظفون، الرؤية، الرسالة

-2 التقنية: توفير البنية التحتية

-3 املحتوى: فريق التصميم التعليمي

-1 التدريب: في الجانبني التقني والتعليمي للمعلم، وللطالب

-2 الدعم: في الجانبني التقني والتعليمي للمعلم، وللطالب

-2 التقويم: ملتطلبات الجودة واالعتماد في التعلم التقني

يحتاج املتدرب للممارسة اليدوية وبناء املهارات العملية، لذا فإنه يفضل تطبيق

النموذج املزدوج Dual system ، حيث يتم فيه املتدرب التدريب العملي في قطاع مهني وفق تخصصه 

تحت يد مدرب خبير ويدفع مكافأة تدريب له من جهة التدريب وال يكتفى بدفع راتبه من جهة عمله. 

وفي الجزء الثاني من التدريب يتم دراسة الجزء النظري باستخدام التعليم اإللكتروني وأنظمته 

وأدواته ، لذا يفضل في التدريب املهني استخدام التعليم االلكتروني املدمج – إال في حالة 

واحدة أن يكون التدريب التقني في مجال تقنية

املعلومات وعلوم البيانات ففي هذه الحالة يمكن أن يتم التدريب الكتروني بالكامل 

وال يكتفى في هذه الحالة بنظم إدارة التعلم فقط بل يضاف لها أدوات التطوير 

واملراجعة Authoring tools والتي تمكن املتدرب من بناء الكود والتعامل مع 

إتمام  املتدرب  الفجوات ويعيد بعدها  العمل وإظهار  البيانات وإصدار نتيجة 

التصحيح وفق التغذية الراجعة.

املكونات البشرية للتعليم االلكتروني :

عالقة  ذات  أساسية  عناصر  عدة  من  االلكتروني  التعليم  منظومة  تتكون 

مباشرة به وهي:
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• الطالب.

• الهيئة التدريسية.

• املساعدون .

• الفنيون.

• اإلداريون.

املكونات املادية والبرمجية:

.1 أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية ) مكون مادي أساسي )

.2 شبكات اإلنترنت .

.3 الدعم الفني .

داعمة  برمجية  مكونات  التعليمية  والتطبيقات  البرامج   1.

للعملية التعليمية .

املكونات األساسية للفصل االفتراضي:

يتألف الفصل االفتراضي من املكونات التاليه :

بالصوت  أو  بالصوت فقط   ( املباشرة  التخاطب  .1 خاصية 

والصورة .2 التخاطب الكتابي.

.3 السبورة االلكترونية.

بني   ( والتطبيقات  والبرامج  لألنظمة  املباشره  املشاركة   1.

املدرس والطالب ،

وبني الطالب مع بعضهم بعضا )

.2 إرسال امللفات وتبادلها مباشر بني املدرس وطلبته.

.2 متابعة املدرس وتواصله لكل طالب على حدة أو املجموعة من الطلبة في 

آن واحد.

. Slides PowerPoint 2 خاصية استخدام برامج العرض االلكتروني.

.2 خاصية نظام إدارة املحتوى التعليمي LCMS.9 خاصية توجيه األسئلة 

املكتوبة والتصويت عليها.

.12 خاصية السماح لدخول أي طالب أو إخراجه من الفصل.

Talk Clear.12 خاصية تسجيل  للكالم  عدمه  أو  السماح  .11 خاصية 
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املحاضرة ) الصوتية والكتابية )

شروط ومقومات نجاح التعليم عن بعد :

.1 التخطيط الجيد واملسبق حيث أن عملية التعليم عبر الشبكات ليست عملية 

ارتجالية بل البد من التخطيط واإلعداد املسبق لها من خالل تصميم املواد

التعليمية بشكل الكتروني.

.2 التخطيط البد أن يشمل جميع عناصر العملية التعليمية :

- إعداد املتعلمني الستقبال التعلم بطريقة إلكترونية عند بعد

األنظمة  على  وتدريبهم  املعلمني  إعداد   -. التعلم  استقبال  في  الشبكة  استخدام  على  وتدريبهم 

املستخدمة.

- إعداد البرامج والتطبيقات املناسبة لنقل التعلم عن بعد.

املحتوى  عرض  في  املتعددة  الوسائط  بني  والدمج  املستخدمة  واالستراتجيات  الوسائل  تنويع   3.

التعليمي ، التي تسهم في نقل املعرفة بسهولة للمتعلمني.

.1 عدم التزامنية ، والتي تتيح املرونة في متابعة املحتوى من أي مكان

وفي أي زمان.

.2 سهولة استخدام النظام.

.2 وضوح الخصائص املميزة للتعليم االلكتروني والتي تميزه عن التقليدي.

: يقول باركر 1992 محور نجاح التعليم عن بعد يقوم على املعلم ، فعندما يكون املعلم جيدا 

على  القادر  املحنك  الجيد  املدرس  يتوافر  عندما  لذا   ، وضوحا  أكثر  تصبح  التقنية  فإن 

استخدام التقنية استخداما مبدعا ، سوف يؤدي ذلك إلى إثراء عملية التعلم للطالب 

الذي اليجلس داخل جدران الدراسة العادية.

معوقات التعليم عن بعد:

.1 الحاجة إلى شبكات إنترنت قوية.

.2 تدريب الكوادر البشرية واملعلمني على استخدام التقنية.

على  املتعلمني  تدريب  أجل  من  املبذول  الكبير  الجهد  العالية  التكلفة   3.

أساسيات التعلم عن طريق اإلنترنت.

.1 قلة التفاعل بني املعلم و املتعلمني حيث ينقصه املواجهة البشرية والتي 

يعتمد عليها في اكتشاف املواهب.
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التعلم  ايجابيات و�سلبيات  الرابع:  املحور 
اللكرتوين يف الواقع الفعلي

 حدثت الكثير من التغيرات و التحوالت خالل هذه األيام في ظل أزمة كورونا. و 
أحد أهم هذه التغيرات الطارئة هو إبقاء العديد من الطالب في أكثر من 122 دولة 

خالل  من  بالتعلم  االستمرار  و  الجامعات  أو  املدارس  إتاحة  عدم  و  منازلهم  في 

التعليم اإللكتروني أو التعليم عن بعد. أثبتت اململكة العربية السعودية اهتمامها 

من   % 19 يعادل  ما  أي  ريال،  مليار   193 من خالل تخصيص  و  بالتعليم  الدائم 

التنمية في املستقبل،  لبناء جيل متعلم قادر على قيادة عجلة  امليزانية  إجمالي 

في  الدولة ساهم  من  الالمتناهي  الدعم  هذا  واألسرة.  الفرد  نمط حياة  وتحسني 

العربية  اململكة  في  اإللكتروني  التعليم  نظام  في  جيدة  تحتية  بنية  إيجاد 

السعودية ساعد وزارة التعليم على التأقلم السريع مع املعطيات الجديدة 

و سرعة املبادرة الى تعليق الدراسة منذ بداية ظهور الوباء ، فبوابة 

املستقبل على سبيل املثال تغطي ثلث املدارس تقريبًا، و قناة عني 

تخدم ما يقارب ستة ماليني طالب وطالبة في التعليم العام، و 

ما يقارب مليون وست مئة ألف طالب وطالبة في التعليم 

و  االلكتروني  التعليم  إيجابيات  من  بالرغم  الجامعي. 

لوجود  نظرا  الحالي  الوقت  في  لتطبيقه  اململكة  سعي 

األزمة و التخطيط لتبنيه كخيار للتعليم في املستقبل 

يتم  التي سوف  التحديات  بعض  نواجه  الزلنا  أننا  إال 

 : النواحي  من   عدد  خالل  من  األسفل  في  استعراضها 

العملية التعليمية، املتعلم ، املعلم ، أولياء األمور، اإلدارة 

التعليمية.

ز املسعود
عزي

د ال
 بنت عب

حر
رة س

دكتو
ال

المتحدث الرابع:
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الفرص: من ناحية العملية التعليمية
- 1 ضمان استمرارية التعلم لجميع املراحل الدراسية

-2 زيادة الوعي بأهمية التعلم االلكتروني و فاعليته.

-3 اتاحة التعليم لفئات املجتمع املختلفة

االلكتروني  التعليم  توائم حالة  األكاديمية بحيث  للمقررات  التعليمي  التصميم   -4 تطوير 

الطارئ.

-5 االعتماد الجزئي على الكتب املقررة و إتاحة مصادر إثرائية متنوعة و مختلفة لتلبية احتياجات 

الفروق الفردية بني الطالب

-6 االهتمام بتوفير التقنيات املختلفة التي تيسر عملية التواصل بني املعلم واملتعلم

بشكل متزامن غير متزامن.

-7 تبني عدد من التطبيقات التي يمكن اإلفادة منها في تطوير العملية التعليمية.

-8 تبني نظرية التعلم املجتمعي من خالل تفاعل الطالب مع بعضهم من خالل ما

يتوفر من أدوات تقنية متواجدة على منصات التعلم.

- 9 يدعم التعلم االلكتروني جميع أنماط التعلم لدى الطالب من خالل تفعيل مصادر تعلم

متنوعة.

التحديات : من ناحية العملية التعليمية
1 الكثافة العددية للمتعلمني في الفصول الدراسية يعيق التواصل الفاعل والنشط بني املعلم 

و الطالب .

.2 ضعف إملام املعلمني باستخدام التقنيات الحديثة أدى إلى تأخر البداية الفعلية

الصحيحة للتعلم االلكتروني للفصل الدراسي األول لعام 1112 ه.

.3 صعوبة متابعة اإلدارة للعملية التعليمية في مراحل التعليم العام بسبب 

تدني مستوى كفايات الحاسب األلي نسبة من منسوبي التعليم.

الوقت  في  به  التنبؤ  و صعوبة  للطالب  التعليمي  الفاقد  قياس  .4 صعوبة 

الراهن.

5 صعوبة قياس جودة التعليم املقدم في التعليم االلكتروني.

6 يحتاج إلى مستخدمني ذوي مهارات التقنية.

سير  خالل  االلكتروني  التعلم  نظام  فشل  حال  في  بديلة  حلول  إيجاد   7

عملية التعليمية بما ال يتنافى مع تحقيق أهداف التعلم
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الفرص:  من ناحية المتعلم 
1 حماية الطالب و الطالبات من خطر اإلصابة بمرض كورونا.

.2 تعزيز التعلم الذاتي للطالب بدل من االعتماد على املعلم.

التعلم املفتوحة واملرتبطة بمنصات  التعلم من خالل إتاحة مصادر  .3 مرونة 

التعليم.

.4 إمكانية التواصل االلكتروني مع املعلمني و أعضاء هيئة التدريس و مع األقران

بشكل ميسر من خالل منصات إدارة التعلم االلكتروني أو البريد االلكتروني

للمرحلة الجامعية

5 رفع مستوى كفايات الحاسب اآللي للطالب في املراحل التعليمية املختلفة.

6 رفع مستوى مهارات ذاتية لدى الطالب مثل: مهارات التواصل، من خالل التواصل االلكتروني مع 

)األقران واملعلمني و مختصني التقنية) مهارة إدارة الوقت .

7 الطالب هنا متعلم و مشارك في العملية التعليمية من خالل املشاركة في منتديات النقاش.

 8 بناء شبكات تعلم تضم عددا من الطالب بمستويات مختلفة.

التحديات : من ناحية العملية التعليمية
1 الكثافة العددية للمتعلمني في الفصول الدراسية يعيق التواصل الفاعل والنشط

بني املعلم و الطالب .

.2 ضعف إملام املعلمني باستخدام التقنيات الحديثة أدى إلى تأخر البداية الفعلية

الصحيحة للتعلم االلكتروني للفصل الدراسي األول لعام 1112 ه.

تدني  العام بسبب  التعليم  في مراحل  التعليمية  للعملية  اإلدارة  متابعة  .3 صعوبة 

قياس  .4 صعوبة  التعليم.  منسوبي  من  نسبة  األلي  الحاسب  كفايات  مستوى 

الفاقد التعليمي للطالب و صعوبة التنبؤ به في الوقت الراهن.

.5 صعوبة قياس جودة التعليم املقدم في التعليم االلكتروني.

.6 يحتاج إلى مستخدمني ذوي مهارات التقنية.

.7 إيجاد حلول بديلة في حال فشل نظام التعلم االلكتروني خالل سير 

عملية التعليمية بما ال يتنافى مع تحقيق أهداف التعلم.
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الفرص: من ناحية المعلم و عضو هيئة التدريس
1 النظام قدم فرصة ألعضاء هيئة التدريس واملعلمني واملعلمات الكتشاف 

ادوات التعلم االلكتروني .

.2 ضعف مقاومة التغيير لدى املعلمني و األعضاء ألن التعليم االلكتروني أصبح الخيار 

الوحيد في الوقت الراهن.

.3 تعزيز خبرات املعلمني و أعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التدريس االلكترونية، حيث 

يستطيع املعلمون و االعضاء تطبيق استراتيجيات مختلفة خالل عملية التعلم مثل )التعليم املصغر،

الفصل املقلوب، التعليم بالتعليب) و العديد من استراتيجيات التدريس التي من شأنها رفع مستوى 

تفاعل املتعلمني مع املحتوى األكاديمي.

.4 اكتساب مهارات الحاسب االلي و استكشاف احدث التقنيات املعززة للتعليم.

.5 سهولة بناء اختبارات بنماذج متعددة من خالل نظم ادارة التعلم.

التحديات :  من ناحية المعلم و عضو هيئة التدريس
 .1 ضعف الكفايات الحاسوبية لبعض معلمي مراحل التعليم العام باململكة.

.2 تدني مستوى خبرة القادة واملعلمني في تفعيل منصات التعليم عن بعد لعدم حاجتهم

سابقا لها.

.3 صعوبة إدارة الفصول االفتراضية لطالب املراحل الدنيا.

.4 قصور قنوات التواصل بني املعلم و الطالب في املدارس الحكومية على منصة التعليم

)مدرستي) في مراحل التعليم العام

.5 قصور البرامج التدريبية على استخدام منصة منظومة التعليم املوحد

.6 مقاومة نسبة من املعلمني و أعضاء هيئة التدريس للتطوير و العزوف عن 

التدريب ملواكبة احدث التقنيات في التعليم.

.7 صعوبة السيطرة على محاوالت الغش

الفرص: من ناحية أولياء األمور
1. يصبح أولياء األمور مشاركًا رئيسًا في عملية التعلم و التقويم.

 2. رفع مستوى مهارات الحاسب اآللي لدى اولياء األمور.

.3. سهولة تواصل أولياء األمور مع االدارات املدرسية و املعلمني
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التحديات :  من ناحية أولياء األمور
1 ال تملك جميع العائالت العدد الكافي من األجهزة الحاسوبية مقارنة مع 

عدد األبناء امللتحقني في املدارس والجامعات .

التعليم  منصات  و  املتدني  التعليم  ذوي  األمور  أولياء  بني  التفاعل  ضعف   2.

لضعف مهارات استخدام الحاسب

الفرص: من ناحية األدارة التعليمية
.1 تعزيز البنية التحتية لنظام التعليم اإللكتروني في اململكة من خالل االعتماد

عليها في املرحلة الحالية.

.2 تصميم نظام تعليمي مرن يكفل تلبية االحتياجات املختلفة.

.3 خفض تكاليف ميزانية التعليم.

.4 تفعيل مواقع الجامعات واملدارس بشكل أوسع لتشمل الدروس واملحاضرات وتحقيق التفاعل بني 

الطالب واملعلم

التحديات :  من ناحية األدارة التعليمية
التصميم  و  املعلومات  تقنية  مجال  في  املتخصصني  االلكتروني  التعلم  منسوبي  عدد  قلة   1

التعليمي.

.2 املشاكل التقنية قد تعيق الطالب او املعلمني من تفعيل التعليم املتزامن.

.3 تدني املستوى املعيشي لبعض أولياء األمور، وضعف قدرتهم على التعامل مع التقنية، مما 

يؤثر في عدم تكافؤ الفرص التعليمية بني املتعلمني .

.4 ضعف البنية التحتية الرقمية من ناحية ضعف خدمة االنترنت وأحيانا انعدامها

عن  غنى  ال  أنه  أظهر  التقليدي  التواصل   إلى  املعلمني  و  الطالب  افتقاد    5.

املؤسسة التعليمية بمنشآتها ومبانيها، فاملؤسسة التعليمية ليست مهمتها 

نقل املعرفة فقط، ولكنها باإلضافة إلى التعليم توجه وتربي، وتقوم السلوك، 

في  تسهم  إنها  بل  اآلخرين،  مع  االجتماعية  العالقات  بناء  على  وتساعد 

تكوين شخصية الفرد املستقبلية من خالل تفاعله مع اآلخرين، وهذا ما 

يفتقده التعليم االلكتروني

.6 تجربة أنظمة إدارة التعليم الجديدة قبل بدء العام الدراسي كان من املفترض أن 

تكون أحد الخطوات املهمة التي ال غنى عنها الستدراك العوائق املحتمل حدوثها
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ثانيا : فعاليات اليوم الثاني من الندوة:
موضوعات محاور اليوم الثاني لفاعليات 

الندوة وأسماء المتحدثين
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املحور :التعليم اللكرتوين 
الطارئ يف �سوء جتربة اململكة اأثناء 

جائحة كورونا

قبل التحول للتعليم اإللكتروني الطارئ

.1 منذ بداية الجائحة في دولة الصني ، استجابت وزارة التعليم بشكل طارئ و

سريع من خالل اتخاذ قرار احترازي تمثل بتحويل التعليم ليكون تعليما

الكترونيا طارئا. و قد ساعد على ذلك اتباع الوزارة لخطة استمراية العمل

في حال حدوث أمر طارئ والتي تم تصميمها واختبارها لضمان استمرار

الوظائف بالغة األهمية أثناء وقوع أي مفاجأة و القدرة على سرعة التكيف

في املواقف املجهولة.

خطط  بتحديث  التعليمية  القطاعات  بدأت  فبراير  من  األول  ففي   2.

الطوارئ.

.3 وتم تشكيل عدة لجان على مستويات مختلفه دعما لضمان 

استمرارية التعليم وكفاية الحلول التعليمية وكفاءتها.

ز املسعود
عزي

د ال
 بنت عب

حر
رة س

دكتو
ال

المتحدث األول :

 عرض المتحدثين في الندوة: 1-2 
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بداية التحول للتعلم االلكتروني الطارئ

.1 ُعقد عدد هائل من ورش العمل في مجال التعليم عبر اإلنترنت، والتصميم 

التعليمي عبر اإلنترنت، وغيرها الكثير.

.2 تم زيادة القدرة االستيعابيه ملنصات التعلم التابعة للوزارة.

.3 منذ الساعة الثامنة صباًحا في التاسع من مارس استعد املعلمون واملعلمات وأعضاء 

هيئة التدريس لتعليم حوالي 6 ماليني طالب وطالبة في املدارس وحوالي 1,700,000 طالب وطالبة 

في الجامعات عبر اإلنترنت، وذلك من خالل املنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية واليوتيوب.

 التعلم االلكتروني الطارئ خالل الجائحة:

.1 تم توجيه طالب التعليم العام الستمرار الحضور عن بعد و متابعة الدروس

عن طريق منصة عني.

.2 تم اعتماد درجات الفصل الدراسي االول لطالب التعليم العام لصعوبة قياس و اعتماد مخرجات 

الفصل الدراسي الثاني.

.3 في الجامعات:

مثال على ذلك ، بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن:

التعلم  إدارة  لنظم  االستيعابية  القدرة  زيادة  تمت  فقد  الكبير،  والطالبات  الطالب  لعدد  نظًرا   (  a

اإللكترونية إلى 300 %، وذلك لخدمة جميع الدروس املتزامنة للمقررات وخدمة الطالب والطالبات، مع 

دعم فني على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

b ) تم تزويد الطالب والطالبات الذين يحتاجون ألجهزة كمبيوتر محمول وخدمة إنترنت، 

عبد  بنت  نورة  األميرة  جامعة  من  محموال  كمبيوتر   400 ُقدم  املثال،  سبيل  وعلى 

الرحمن.

االختبارات  من  يوًما   16 وخالل   (  c من أكثر  أجرى  النهائية 

1,600,000

 4,500,000 وطالبًة  طالًبا 

امتحاًنا.

أكثر من 1417  وُقدمت   (  d

منذ  وأطروحة  بحثية  رسالة 

التعليق.
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e ) كما أتيح للطالب والطالبات الذين لم يحققوا نتائج جيدة في االمتحانات 

البقاء على معدلهم التراكمي للفصل الدراسي األول.

.1 ومن الناحية البحثية، تمت املوافقة على أكثر من 7 مبادرات وعدد هائل 

(. 19-COVID ( من البحوث خالل جائحة كورونا

.2 وقدم األخصائيون النفسيون واألخصائيون االجتماعيون استشارات مجانية

للطالب والطالبات وأسرهم الذين تأثروا سلًبا خالل الفصل الدراسي املاضي.

.2 ُسمح للطالب والطالبات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما بالتقدم للعمل

التطوعي ملساعدة وزارة الصحة.

.2 كما شملت املسؤولية الوطنية للوزارة الطلبة املبتعثني في الخارج،

- حيث استمرت الوزارة في صرف املخصصات املالية للطلبة

املبتعثني على نفقة الوزارة،

- وزادت العدد املسموح به من الوحدات املعتمدة )الساعات املعتمدة)

للمقررات عبر اإلنترنت.

نقاط هامة تم اكتشافها خالل األزمة:

.1 إمكانية مساعدة الوصول الرقمي اآلمن في توفير تجربة تعليمية ممتازة

للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

.2 إن القدرات الرقمية ضرورية للمؤسسات والدول، أي أنها ليست من باب

الرفاهية.

جوانب الضعف التي ظهرت خالل التحول للتعلم االلكتروني

إنكار  يمكننا  أنه ال  إال  الجائحة،  السعودي بفرص عديدة خالل  التعليم  حظي 

مواجهتنا لبعض

غير  األزمة  هذه  كشفت  فقد  التحديات، 

املسبوقة أن:

-البنية األساسية لإلنترنت غير مصممة 

الستيعاب أعداد املستخدمني

الضخمة وحركة مرور البيانات الهائلة.

لم  الجغرافية  املناطق  بعض   -
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تتمكن من الوصول إلى اإلنترنت.

التعليم  معلمات  و  معلمي  من  لشريحة  اآللي  الحاسب  مهارات  -ضعف 

العام.

الثقة  مستوى تغطية الوصول اآلمن إلى بنية تحتية مالئمة تم اعتماد نموذج أمان 

املعدومة للشبكات ونقل البيانات والذي يعرف ب Zero Trust واعتماد نهج قائم على املخاطر 

للوصول إلى املستخدمني هو خيار مهم

للمؤسسات عند رغبتها في أن تكون جاهزة للعمل عن بعد. كان فريق األمن السيبراني في جامعة 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن - على سبيل املثال - يتابع على نحو فاعل البنية التحتية الرقمية وذلك 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، حيث راقب الفريق املخاطر السيبرانية وقيمها على نحو فاعل، 

باإلضافة إلى تعزيز الوعي باملخاطر.

العوامل التي كانت خلف نجاح الوزارة بتخطي هذه االزمة:

هي قيادة بلدنا وشفافية وزارة الصحة ومسؤوليها، كما كان التخطيط للقدرة على سرعة التكيف 

في إدارة األعمال املدعوم بجاهزية القدرات الرقمية وسرعة االنتقال من  أهم العوامل الرئيسية خلف 

نجاح الوزارة بشقيها في التعليم العام و الجامعي.
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املحور:التعليم عن بُعد الآثار 
الجتماعية والقت�سادية

التعليم هو أداة املجتمع الفاعلة الحاسمة في التطور واالزدهار، ومن البديهى أن 
بناء املجتمع تكتنفه عوامل وأبعاد شتى تتمثل في األبعاد االقتصادية والثقافية 
عامل  تجلى  الحاضر  عصرنا  وفي  والسياسية.  والنفسية  والبيئية  واإلعالمية 
بصفة  والتعليم  الواسع،  بمعناها  التربية  تكون  وتكاد  طاغية،  بدرجة  التقنية 
املشترك  القاسم  الرئيس يمثالن  الركني فيها وعمودها ومحورها  الركن  خاصة 
األعظم في كل العوامل املؤثرة على رقي املجتمع، سيما إذا كان تعليمًا جماهيريا 
واالنسياب  للتغلغل  تؤهله  التى  والقدرات  اإلمكانات  من  له  االنتشار،  واسع 
والشيوع في كل فئات املجتمع وطبقاته ومساحاته دون عائق يذكر مثل نظام 

التعليم عن بعد أو التعليم املفتوح. التعليم عن بعد مفهوم حديث ومصطلح 
تربوي جديد إلى حد ما انبلج في عاملنا املعاصر بقوة في النصف الثاني 

ر  من القرن املنصرم ويعد هذا النظام الجديد تطورًا طبيعيًا لسنة »التغيُّ
الكون والحياة وكرم اإلنسان  اله تعالى في  التي بثها  والتغيير« 

لئن يكون قطب الرحى فيها ويحدث التغيير املناسب املقابل 
في  خليفًة  جعله  وبذلك  تغيير  من  الحياة  على  يطرأ  ملا 

أرضه، وقائدًا وربانًا ملسيرة العمران املعنوي واملادي في 
األرض. قال تعالى » وإذ قال ربك للمالئكة إنى جاعل في 
األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
أعلم  إني  قال  لك  ونقدس  بحمدك  نسبح  ونحن  الدماء 
على  عرضهم  ثم  كلها  األسماء  آدم  وعلم  ماالتعلمون* 
املالئكة فقال أنبئونى بأسماء هؤالء إن كنتم صادقني* 
العليم  أنت  إنك  ماعلمتنا  إال  لنا  العلم  سبحانك  قالوا 

الحكيم« 32 البقرة. - اآليات 32 

خلي:
 مد

هادي
مد على 

ذ مح
ستا

األ

المتحدث الثاني:
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العام  التعليم  في  بعد  التعليم عن  تطبيق  التعليم  وزارة  اتجهت  وقد 

والجامعي خالل أثناء جائحة كورونا املستجد، وذلك بالتعاون مع جهات 

دولية متخصصة . تطرقت في هذه الورقة إلى كل هذه العوامل ووضحت مدى 

تفعيل التعليم عن بعد وآثاره اإليجابية والسلبية من الناحية االجتماعية واالقتصادية 

في تطوير املجتمع ،بل هيمنته التامة في تكييف املجتمعات و االرتقاء بها مما يجعل 

مرد التقدم واالزدهار االجتماعي كله إلى التعليم بالدرجة األولى. يقول املحاضر بدر سالم 

البدراني : من املعروف ومن املسلمات فيما يخص االقتصاد، أن املتحكم دائًما في السعر والتكلفة 

االقتصادية هي آلية العرض والطلب، والتي تتشكل وتظهر وفق عدة عوامل منها: الوقت، الحاجة، 

الفترة الزمنية املتاحة، الخيارات املتعددة وإمكانية الوصول والحصول عليها ...الخ، وضيق الوقت 

ومحدوديته يعتبر من أشد العوامل تأثيًرا في عملية السعر والتكلفة، وذلك أن الطلب يزداد وتكون 

سلطة تحديد السعر في جانب العرض، أي أن سلطة تحديد السعر تكون في يد البائع . فعندما 

يتأخر القرار فيما يخص التعليم العام - هل هو تعليم منتظم أو تعليم عن بعد؟ - إلى هذا الوقت، 

أًيا كان سوف يكون ذا كلفة اقتصادية على اأُلسر والطالب والطالبات والكادر  القرار  فصدور 

التعليمي واإلداري في املدارس كافة – الحكومية واألهلية- فاأُلسر سوف تكون األثار االقتصادية 
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 – )خاص  التعليم  نوعية  التعليم،  ميزانية  منها:  نواح  عدة  من  عليها 

أو  املدارس  من  بالقرب  السكن  للتوصيل،  سائق  استئجار  حكومي)، 

بالقرب من شبكات االنترنت. وأما الطالب والطالبات من املرحلة االبتدائية 

إلى املرحلة الثانوية حدث وال حرج فيما يخص الجانب االقتصادي: الحقائب 

الدراسية، الدفاتر، املذكرات، ملحقات ولوازم الدراسة واألنشطة، فالتعليم املنتظم 

يختلف تماًما عن التعليم عن بعد. وهل سوف يعاني الجانب التعليمي واإلداري في 

املدارس بسبب تأخر القرار؟ باختصار نعم فمثاًل سوف تكون عملية استئجار شقة في 

منطقة التعيني فيما يخص التسعيرة والفترة الزمنية بحكم املؤجر وليس املستأجر، وكذلك فيما 

يخص بقاء أبناء الكادر التعليمي أو اإلداري في املدارس القريبة من السكن األصلي، يختلف عن 

. )انتهى حديث املحاضر )  التعيني  القريبة من مدينة  كون األبناء سوف يدرسون في املدارس 

يترتب على إغالق املدارس، حتى ولو كان مؤقتًا، تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، حيث يتسبب 

اإلغالق باضطراب جميع املجتمعات املحلية، ولكنه يؤثر بصورة أكبر في الفتيان والفتيات الذين 

ينتمون إلى الفئات املحرومة، كما يؤثر في عائالتهم. وترد أدناه قائمة غير شاملة لبعض األسباب 

تأثير إغالق  للغاية، وهي تساعد في توضيح مدى  أمرًا مضرًا  املدارس  التي تجعل من إغالق 

إغالقها  عند  ولكن  األساسي،  التعليم  املدارس  تقدم  التعّلم:  توقف  في حياتنا جميعًا.  املدارس 

ُيحرم األطفال والشباب من فرٍص للنمو والتطور، وتأتي مساوئ اإلغالق أشد وطأة على الدارسني 

من الفئات املحرومة، الذين يحظون بفرص تعليمية أقل خارج املدرسة. عدم استعداد األهل 

األهل  من  ُيطلب  ما  غالبًا  املدارس،  ُتغلق  عندما  املنزل:  في  أو  بعد  أوالدهم عن  لتعليم 

وال  املهمة،  هذه  أداء  في  يواجهون صعوبة  وقد  املنزل،  في  األطفال  تعليم  تيسير 

سيما بالنسبة إلى األهل محدودي التعليم واملوارد. عدم املساواة في إمكانية 

االنتفاع بمنصات التعّلم الرقمية: يمثل غياب االنتفاع بالتقنية أو ضعف 

إلى  بالنسبة  سيما  وال  املستمر،  التعّلم  أمام  عائقا  باإلنترنت،  الربط 

الطالب الذين ينتمون إلى عائالت محرومة. التفاوت في رعاية األطفال: 

املدارس  ُتغلق  عندما  وحيدين  األطفال  العاملون،  األهل  يترك  ما  غالبًا 

في حال عدم توفر خيارات بديلة، مما قد يؤدي إلى اتباع هؤالء األطفال 

املخدرات.  األقران وتعاطي  تأثير ضغط  زيادة  سلوكيات خطيرة، مثل 

ح أال يتمكن األهل العاملون من تأدية  التكلفة االقتصادية الباهظة: ُيرجَّ
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ُتغلق  عندما  عملهم 

تفرغهم  بسبب  املدارس 

في  يتسبب  مما  أطفالهم،  لرعاية 

ويؤثر  كثيرة،  حاالت  في  الدخل  تراجع 

سلبًا في اإلنتاجية. الضغط غير املتوقع على 

نظام الرعاية الصحية: غالبًا ما يكون أغلب 

العاملني في مجال الرعاية الصحية من النساء 

الالتى ال يتمّكن غالبا من الذهاب إلى العمل بسبب 

يعني التزامهّن برعاية األطفال نتيجة إغالق املدارس، مما 

غياب العديد من مقدمي الرعاية الصحية عن أماكن عملهم التي هي بأشد الحاجة إليهم في وقت 

األزمات الصحية. العزلة االجتماعية: تعتبر املدارس مراكز ملمارسة األنشطة االجتماعية والتفاعل 

اإلنساني، فعندما تغلق املدارس أبوابها، يفقد الكثير من األطفال والشباب عالقاتهم االجتماعية 

التي لها دور أساسي في التعّلم والتطور. التعليم عن بعد وأثره في تطوير املجتمع: أواًل : االزدهار 

االقتصادى: عند تناول الحديث عن آثار التعليم عن بعد في تطوير املجتمع ،المناص لنا إال أن 

نتطرق أواًل للبعد االقتصادى بوصفه عاماًل رئيسيًا وحاسمًا في تركيب وبناء املجتمع وتكييف 

كينونته مظهرًا ومخبرًا بل تعد مكمن تقدمه أو تخلفه، قوته أو ضعفه، االقتصاد أضحى اليوم 

املحرك األول للدول وقطب الرحى الذي تدور عليه املجتمعات، وهذه حقيقة قديمة ومسّلمة 

الحياة،  الروح وعصب  فاملال شقيق  ومنزلتها  الشرائع حقها  وأوفتها  الناس  عرفها 

ولكن االقتصاد أخذ وضعا مختلفا جدًا في عصرنا الحاضر وتشعب وتشابك 

وتعقد بدرجة تفوق الوصف وتجاوزت شبكاته وعالئقه القرى واملدن والدول 

كبير  حد  إلى  عامليا  نظامًا  وأصبح  اشتمااًل  العوملة  واشتملته  والقارات، 

فلم يعد باإلمكان ألي كيان أو دولة أن تكون بمنأى أو معزل عن حركة 

التعليم  بني  جدًا  الوثيقة  العالقة  أحد  على  يخفى  وال  العاملية.  االقتصاد 

بنظمه ومجاالته املختلفة وبني االقتصاد، بل إن العالقة تكاد تكون متداخلة 

ومتشابكة تداخل العصب والعروق في الجسد، وأدرك العالم ذلك بوعي تام 

ودقيق وأضحت القاعدة الحاسمة واألساسية في التخطيط االقتصادى في 

العالم املتقدم ومنذ الربع األول من القرن املنصرم هي التخطيط التربوى، 
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األولويات  من  أضحى  بل 

والبدهات التى المراء فيها، ونرى 

الغالبة من أهل االقتصاد بأن 

يبلغ  ال  االقتصادى  التخطيط 

أهدافه ومراميه وال يستقيم عوده 

للتربية  تخطيط  وداخله  رافقه  إذا  إال 

أن  بنا  يدفع  مما  االقتصاد  حاجات  يلبى 

االقتصادى  التخطيط   · هامني:  أمرين  عند  نقف 

لتخطيط  ا التقدم و التعليم واملردود االقتصادى. مع  التعليمي. · 

من  واسعًا  قطاعًا  التعليم  بأن  الزمان  من  عقودًا  سار  الذى  املفهوم  اندثر  للبشرية  الحضارى 

عبئًا ضخمًا  ويشكل  حقيقى  عائد  دونما  للمجتمع  الدولة  تقدمها  التى  واالستهالك  الخدمات 

المردود له وخالصة تقييمه أنه ُيعد استهالكًا للطاقات واملوارد املالية توظيفًا لها. إال أن األبحاث 

األموال  ليس مجااًل خصبًا لالستثمار وتوظيف  التعليم  أن  أثبتت  الرصينة  والدراسات  العلمية 

بل هو أجدى وأنجح مجال لالستثمار دون املجاالت قاطبة، بل وأسرعها عائدًا من حيث الربح 

املادى واملعنوى للدول واملجتمعات. ثانيا / االزدهار االجتماعي : التعليم عن بعد نظام يختلف 

معه  اتفق  وإن  ووسائطه  وأساليبه  طرائقه  في  وذلك  الحضورى،  أو  الوجاهى  النظام  عن  كثيرًا 

في األهداف العامة التى تدور حول إعداد األجيال وصياغة املجتمعات وفقًا ملعطيات الحياة 

أن  إال  الوطني.  التراث  وثمرات  واملعنويات  القيم  من  املجتمع  ثوابت  وترسيخ  الجديدة 

خصائص هذا النظام ومزاياه الفارقة تتمّثل في قدرته على التخلص عن الكثير من 

األعباء املادية مثل املباني والتأثيث والتجهيزات واملعدات ومن األساتذة وعدد 

كبير من األخصائيني والفنيني املوظفني بصفة دائمة، وذلك العتماده على 

التعاون في هذا اإلطار مع املؤسسات املقيمة، فاملجتمع قد اقام مؤسسات 

ومعامل وصروح علمية موثوق بها بما فيه الكفاية ،أضف إلى ذلك يمكن 

وتفعيل  ممكن  حد  أقصى  إلى  املتوفر  البشرى  الكادر  من  االستفادة 

ووفق  جديدة،  بصورة  علمية  وإبداعات  إمكانات  إلبراز  الطاقة  هذه 

أساليب ونظم ذات أبعاد ووجوه مغايرة بما يثرى القدرات ويفتح آفاقًا 

علمية رحبة لهؤالء األساتذة مع هذا النظام الجديد بممارساته العلمية 
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املختلفة، كما أن استغالل مؤسسات التعليم العالي من أعداد ضخمة 

من الدارسني يعد خدمة اجتماعية واسعة تعبر عن الوجهة االجتماعية 

لهذا النظام. ومن ذلك ينكشف لنا كيف يقلل التعليم عن بعد ويخفف كثيرًا من 

النفقات املادية الضخمة التي تحتاجها الجامعات املقيمة، وهذا التخفيف ينعكس 

مواصلة  على  الحريصة  واملتوسطة  الفقيرة  والفئات  واالسر  الدارسني  على  مباشرة 

الخدمات  أعظم  املرام، وهذا من  بلوغ  املتفاقمة حائاًل دون  املادية  األعباء  التعليم حيث تقف 

االقتصادية أو باألحرى االجتماعية التي يسديها التعليم عن بعد في بناء االنسان واملجتمع ككل 

واملجتمعات النامية في املقام األول. والسالم عليكم ورحمة اله وبركاته . جمع وإعداد / أ . محمد 

علي هادي مدخلي . املراجع 1. أ.د أحمد الخطيب – [الجامعات املفتوحة/ التعليم العالي]، الطبعة 

األولى 1999 م، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد – األردن. 2. موقع اليونسكو. 3. د.ف سويفت، 

ترجمة، اجتماعيات التربية، الطبعة الثانية. طنطا. جمهورية مصر العربية. 1. د. خالد مصطفى 

مالك، تكنولوجيا التعليم املفتوح، عام اإلبداع 2222 م، عالم الكتب، القاهرة. 2. د. محمد محروس 

إسماعيل، اقتصاديات التعليم، كتاب األهرام، العدد 22 ، سبتمبر 1992 م.
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املحور ال�سابع: التخطيط املتكامل 
للتعليم عن بعد و�سبط جودته:

بكافة  للتعليم  الحديثة  والتقنيات  املفاهيم  أهم  أحد  بعد  عن  التعليم  يعد 

مستوياته، وقد أصبح هذا النوع من التعليم ركنا مهما لالقتصاد املعرفي، ومن 

الجدير بالذكر أن التعليم عن بعد، أو ما ُيسمى أحياًنا التعلم االلكتروني املحوسب 

أو التعلم عبر اإلنتر نت، ال يعني تدريس الم ناهج وتخزين ها على أقراص مدمجة، 

مناقشات  يعني وجود  التفاعلي، حيث  النمط  بعد هو  التعليم عن  ولكن جوهر 

متبادلة بني الطلبة وبعضهم، والتفاعل مع املحاضر، فهناك دائما معلم يتواصل 

مع الطالب، ويحدد مهامهم واختباراتهم . يتطلب تطبيق التعلم عن بعد وتوظيفه 

عة من  بتوفير مجمو  له،  واإل عداد  له وتصميمه  التخطيط  منه  واالستفادة 

قسيم  ؛   -2004.418.419 الحيلة،  (محمد  املادية  وغير  املادية  بات  املتطل 

الشناق وحسن دومي، 2005 (، يمكن تلخيصها فيما يلى:

 – توفير اإلمكانات املادية والتي تتمثل في األجهزة واملعدات 

عليها  االعتماد  يتم  التي  واألماكن  واألثاث  والتجهيزات 

واستخدامها. 

– توفير البرامج الالزمة، واملكونات الفنية.

واملدربني،  املصممني  من  البشرية  القوى  توفير   –

وتطوير  املشتركة،  الفئات  بتدريب  واملتخصصني 

واملديرين  املشرفني  تأهيل  حيث  من  البشري  العنصر 

واملعلمني والطالب والفريق التنفيذي في املدرسة .

طاني:
 القح

س فهد
فني

يلة 
رة ه

دكتو
ال

المتحدث الثالث:
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والتعلم  التدريب  أسس  بناء  في  الخاص  القطاع  اشتراك   –  

اإللكتروني. 

– توظيف عناصر التقنية التي نحتاجها لخفض كلفة التعلم اإللكتروني، 

وترسيخ الخبرات املحل ية ولض مان ربط التجربة بثقافة املجتمع واحتياجاته. 

– استعراض وتبني الخطط والخبرات الساب قة ل لدول املت قدمة التي سبقتنا في 

التعلم اإللكتروني لالستفادة من تجاربها في هذا املجال.   ) إلى عشرة متطلبات -  :

 و قد أشار محمد خميس )   ضرورية للتخطيط املتكامل للتعليم وتبنيها وتوظيفها، وحيث 

إن التعلم عن بعد يعد أ حد هذه املست حد ثات، فيمكن تطبيق ت لك املتطل بات عل يه، ولهذا 

فإن متطلبات توظيف التعلم عن بعد في ضوء ما أشار إليه محمد خميس يمكن تلخيصها 

فيما يلى: .

فه،  هدا  وأ  وفوائده  وإمكاناته  صائصه  خ  وتحديد  بعد  عن  التعلم  صفات  موا  سة  درا   1

واملشكالت التي يسهم في حل ها، و حدوده ومعو قا ته وإجراءات توظيفه وتنفيذه.

 .2 دراسة جدوى توظيف التعلم عن بعد: وذلك للتأكد من العائد االقتصادي والتعليمي له 

كمستحدث، باملقارنة بالطرائق التقليدية، أو بغيره من املستحدثات املماثلة، ويتم ذلك قبل البدء 

في التخطيط، لكى نوفر الوقت والجهد واملال، إذا أثبتت الدراسة عدم جدواه. 

التي  العوامل  التعلم عن بعد: بحيث يكون شاماًل لجميع  لتوظيف  التخطيط الصحيح   3.

وأن  لتطبيقه على مراحل متدرجة،  ، كما يشمل وضع خطة  بعد  التعلم عن  تؤثر في 

يتضمن إشراك املعلمني وكل من يهمهم األمر في كل خطوا ته، ويتطلب ذ لك تطبيق 

الواقع كاماًل،  التعليم وفق خطوات منهجية ومدروسة، تدرس  ية  مد خل تقن 

وتحدد مشكالته، ومدى توفر اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتطبيق 

دون حدوث  التعليمي  النظام  في  دمجه  يمكن  بحيث   ، بعد  عن  التعلم 

خلل. .1 توفير املنال لتوظيف التعلم عن بعد: بمعنى تهيئة بنية النظام 

التعليمي القائم، وتغيير ما يلزم لقبول التعلم عن بعد ، ووضع قواعد 

وأسس توظيفه، واالستفادة منه. .2 رصد التمويل الالزم لتوظيف التعلم 

عن بعد: بتحديد مصادر التمويل، والتأكد من توفره كامال قبل البدء في 

التطبيق، ألن عدم وجود ميزانية هي السبب الرئيس والعقبة أمام تطبيق 

كثير من املستحدثات التقنية. .2 توفير الك فاءات البشر ية التي يحتاجها 
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توظيف التعلم عن بعد: وهم األفراد ا لذين لديهم الخبرات والم هارات 

الالز مة لتطبيق املشروع وإدارته، وتشمل املدراء والخبراء واملستشارين 

والفنيني واملوظفني وغيرهم من الك فاءات املطلو بة التي ال بد من توفير 

ها ق بل ال بدء في املشروع. .2 توفير املتطل بات ال ماد ية الالز مة لتوظيف 

وكل  وتجهيزات،  وأثاث  أماكن  من  التحتية  البنية  مل  وتش  عد:  ب  عن  التعلم 

األجهزة الالزمة للمؤسسة التعليمية. .2 تجريب التعلم عن بعد قبل تطبيقه وتنفيذه: 

ويتم ذلك على مراحل مت عددة، تبدأ بالتجريب املصغر على عينات صغيرة، ثم التجريب 

املوسع على عينات أكبر، واالستفادة من نتائج التجارب السابقة في املؤسسات التعليمية ، 

وإجراء التعديل والتطوير والتنقيح الالزم. .9 تطبيق التعلم عن بعد والتنفيذ املرحلي: ويقصد 

به التأني في التطبيق وإجراء التنفيذ على مراحل محددة، تبدأ بثالث مؤسسات على األكثر في 

املؤسسات  كل  يشمل  حتى  املوضوعة  الخطة  حسب  تدريجيًا  التوسع  ثم  األولى،  املرحلة 

التعليمية، مع االستفادة بنتائج التطبيق في كل مرة. .12 التدريب: وي شمل تدريب أفراد فريق 

تخطيط التعلم عن بعد والقائمني على إدار ته، واملعلمني وغيرهم، وذ لك ق بل التطبيق وفى أث 

نا ئه، من خالل برامج اإلعداد، والدورات التدريبية القصيرة واملكثفة واملتكررة، على أن تكون 

هذه ال تدري بات كاف ية وف عا لة، وتتضمن موضوعات نظرية وعملية ويقوم بها خبراء 

يتم  بأنه   (  124 م:   2010  ، )القحطاني  ويشير  ومتخصصون. 

النقاط  خالل  من  بعد  عن  للتعليم  املتكامل  التخطيط 

األدوات:  أنسب  واختيار  الجاهزية  اختبار   – التالية: 

أو  التقنية املتقدمة  اتخاذ قرار بشأن استخدام 

البسيطة، باالعتماد على مصادر التغذية 

باإلنتر  واالتصال  ية  املحل  الكهربائية 

للمعلمني  ية  الرقم  هارات  والم  نت 

الحلول  تتراوح  أن  ويمكن  والطالب، 

املتكاملة  املنصات  بني  التقنية 

الدروس  وإعطاء  الرقمي  للتعّلم 

والدورات  الفيديو  طريق  عن 

الحاشدة  املفتوحة  االلكترونية 
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في  اإلدماج  تحقيق  – ضمان  والتلفزيون.  اإلذاعة  طريق  عن  والبّث 

برامج التعّلم عن بعد: تنفيذ تدابير من شأنها ضمان انتفاع الطالب، 

ومن ضمنهم الطالب من ذوي اإلعاقة أو منخفضي ا لد خل، ببرامج التعّلم 

عن ب عد، حتى ولو امتلك عدد محدود منهم فقط أجهزة رقمية. والتفكير في 

إمكانية توزيع األجهزة الرقمية املوجودة في القاعات املجهزة بحواسيب على العائالت، 

بصفة مؤقتة، وتأمني اتصالها بشبكة اإلنترنت. – ح ما ية خصوص ية الب يا نات وأمنها: 

وعند  اإلنترنت،  شبكة  على  التعليمية  املوارد  أو  البيانات  تحميل  عند  البيانات  أمن  تقييم 

مشاركتها مع املؤ س سات أو األفراد؛ والتأكد من أن ا ستخدام التطبيقات واملن صات ال ينتهك 

خصوصية بيانات الطالب. – إعطاء األولوية للحلول التي تعالج املشكالت النفسية االجتماعية 

قبل ال بدء بالتعليم: تجن يد األدوات املتاحة من أجل الربط فيما بني املدارس واألهل واملعلمني 

الرعاية  لتقديم  تدابير  واتخاذ  اإلنساني،  التفاعل  لتأمني  مجموعات  وتشكيل  والطالب، 

ها  يواجه  أن  مل  املحت  من  التي  ية  ماع  االجت  ية  النفس  للمشكالت  والتصدي  االجتماعية، 

التعّلم عن بعد: تنظيم  الخاص ببرامج  الدراسة  الطالب في أث ناء عزلتهم. – تحديد برنامج 

نقاشات مع األطراف املعن ية لب حث ال مدة املحتم لة إلغالق ال مدارس، وات خاذ قرار في ما 

إذا كا نت برامج التعّلم عن ب عد ستركز على تقديم معارف جديدة للطالب أو على مراجعة 

الدروس القديمة، وتحديد برنامج الدراسة تبعًا للو ضع في املناطق املت ضررة والم ستوى 

الدرا سي واحتياجات الطالب وإمكانية تلقيهم الم ساعدة من أوليائهم. واختيار أساليب 

املنازل،  الصحي في  والحجر  املدارس  إغالق  إلى وضع  باالستناد  املالئمة  التعليم 

وتجنب أساليب التعليم التي تتطلب لقاء األشخاص وجهًا لوجه. – تقديم الدعم 

للمعلمني واألهل بشأن استخدام األدوات الرقمية: تنظيم دورات تدريب ية أو 

توجيه ية وجيزة للمعلمني واأل هل ع ند االقتضاء، وم ساعدة املعلمني 

على ضبط اإلعدادات األ سا سية، وتقديم الحلول لهم بشأن استخدام 

البث  طريق  عن  الدروس  إعطاء  منهم  ُطلب  حال  في  اإلنترنت  بيانات 

واملنصات  التطبيقات  عدد  من  والحّد  املناسبة  املناهج  دمج   – الحّي. 

املستخدمة: دمج األدوات أو الوسائط املتاحة ملعظم الطالب واملستخدمة 

املتزامن.  غير  للتعّلم  أم  املتزامنة،  والدروس  املباشر  للتواصل  سواء 

التطبيقات  من  العديد  بتحميل  وأوليائهم  الطالب  كاهل  إثقال  وتجنب 
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عملية  بعد ورصد  للتعّلم عن  قواعد  – وضع  واختبارها.  واملنصات 

تعّلم الطالب: تحديد قواعد التعّلم عن بعد باال شتراك مع األهل والطالب، 

وو ضع أسئلة أو اختبارات أو تمري نات لرصد عمل ية تعّلم الطالب 

عن كثب، ومحاولة استخدام أدوات لتيسير إرسال إجابات الطالب، وتجنب 

نثقل  ال  لكي  وإرسالها،  الطالب  رقمي إلجابات  إجراء مسح  األهل  من  الطلب 

كاهلهم. – تحديد مدة جلسات التعّلم عن بعد استنادًا إلى مهارات التنظيم الذاتي 

لدى الطالب: الحفاظ على مدة مناسبة للدروس وال سيما في أثناء البث الحي، وفقًا لقدرة 

للمرحلة  الجلسات  مدة  تتجاوز  أال  ويفضل  املعرفي،  واإلدراك  الذاتي  التنظيم  على  الطالب 

وتعزيز  مجموعات  تشكيل   – دقيقة.  أربعني  الثانوية  وللمرحلة  دقيقة،  عشرين  االبتدائية 

التواصل: تشكيل مجموعات تضم مدرسني وأولياء ومديري املدارس من أجل التصدي لشعور 

الوحدة أو العجز، وتيسير تشاطر الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعّلم. 

في  املعايير  تلك  وساهمت  املختلفة  التعليم  في جهات  بعد  عن  التعليم  لجودة  وذلك ضبطًا 

توجيه اإلدارات املسؤولة لتقييم جودة التعليم عن بعد في ظل الوضع الحالي، والعمل على رفع 

مستوى وجودة وأداء التعليم عن بعد سواء كان ذلك على املستوى التعليمي أو التقني، ويعتبر 

التعلم عن بعد من أهم طرق التعلم ال حدي ثة وا لذي يمكن املجتمع من التعلم بأ قل و قت وج 

هد وأكبر فا ئدة، وفي حال كان التعليم اإللكتروني عن ب عد فإ نه يتيح فرصة ل عدد أكبر من 

املتعلمني لتلقي التعليم بكل يسٍر وسهولة . .) )الدايل، 2009 م: 95 ولعل من أهم األنشطة 

التي يمكن أن يفعلها األستاذ مع طالبه هو إلقاء املحاضرات املتزامنة من  عن بعد 

خالل الفصول االفتراضية وتمكني الطلبة من املتابعة والتفاعل مع األستاذ وهو 

في منزله، أو مدينته، أو أي مكان من العالم . كما يمكن للطالب الدخول في 

عبر  أقرانه  مع  ويتفاعل  األستاذ  ينشئها  والتي  املناقشات  من  عدد 

منصات إدارة التعلم املتنوعة أو من خالل تطبيقات التواصل عن بعد، 

يتيح أيضًا التعليم عن بعد الفرصة للطالب بأن يطرح عددا من األسئلة 

إدارة  منصات  خالل  من  ألقرانه  أم  لألستاذ  سواء  واالستفسارات 

التعلم املختلفة، وغير ذلك من أنشطة التعليم عن بعد املمكنة . وقبل 

البد  بعد،  عن  املختلفة  األنشطة  واستخدام  طالبه  مع  املعلم  انطالق 

قبلها أن يؤخذ في االعتبار معايير لبناء محتوى املقررات اإللكترونية 
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معايير  هي  املقررات  لبناء  املعايير  أهم  .ومن  أنشطتها  وتفعيل 

بناء  جودة  لضبط  العاملية   (Quality Matters (QM الكوالتيماترز 

املقررات سواء كانت متزامنة أم غير متزامنة، ومن أهم معايير ال QM هي 

منه  املتوقعة  املخرجات  معرفة  للطالب  وتتيح  واضحة  املقرر  مقدمة  تكون  أن 

بنهاية ذلك املقرر . ك ما أ نه من املهم بناء أ هداف تعليم ية تصف مخر جات تعلم 

قابلة للقياس وتتنوع األهداف ح سب ت صنيف بلوم ألنماط التعلم؛ باإل ضافة إلى ذلك 

اختيار طرق تقييم متنو عة تقيس فعل يًا مدى تحقق ت لك األ هداف، وغير ذ لك من املعايير 

املهم مراعاتها في بناء محتوى رقمي ذى جودة عالية . .) )الدايل، 2009 م: 98 من ناحية أخرى، 

فإن التعليم عن بعد يعتمد بشكل أساسي على توفير بنية تحتية متينة، وذلك من خالل توافر 

أجهزة حا سوبية وتطبيقات داعمة للتواصل عن بعد أو من اتصال بشبكة انترنت ذات سرعة 

جيدة؛ ويقع على عاتق اإلدارات والو كاالت املعنية بالتعليم عن بعد توفير البنية التقنية الالزمة 

هوية  من  والتحقق  املستخدمني  خصوصية  ضمان  مع  اإللكتروني  التعليم  برامج  لتنفيذ 

واالختبارات  االفتراضية  والفصول  التعلم  إدارة  أنظمة  تأمني  املهم  من  أنه  كما   . املستخدم 

اإللكترونية وتوفير الدعم الفني الالزم لها؛ لذا نهجت عدد من الجامعات نحو تكثيف الجهود 

والتطوير  تدريب  ال  خالل  من  والطالب  األعضاء  وتأهيل  بعد  عن  التعليم  جودة  رفع  نحو 

لتمكنهم من تقديم مهامهم في مجال التعليم اإللكتروني . )الدايل، .) 2009 م: 99 وأ شار )

أن  التعلم عن بعد بما يملكه من قوة ومرونة  ، 2013 م: 297 ) بأنه يستطيع  القضاة 

يحسن العملية التعليمية ويحل الكثير من املشكالت التي يعني منها التعليم اليوم، 

مع املحافظة على جودة التعليم، حيث: – يوفر املحتوى التعليمي للدارسني في 

أي وقت وفي أي مكان عبر شبكة اإلنترنت وبأشكال أخرى متعددة .– يقلل 

من تكاليف التعليم والتدريب .– يمكن من متابعة العلم بصورة دقيقة 

 –. الدارسني  من  الكبيرة  األعداد  استيعاب  على  الجامعات  يساعد   –.

العوامل  الثامن:  املحور   . البعيدة  املناطق  في  للقاطنني  التعليم  تقديم 

عملية  إدارة   ، املتكاملة  التحتية  البنية  بعد)  عن  التعليم  في  املساعدة 

التعليم عن بعد، تأهيل املعلمني والطالب وأولياء األمور ، توفير حماية 

تقنية لنظام االتصال): أواًل: البنية التحتية املتكاملة للتعليم عن بعد: ي 

هدف ب ناء بن ية تحت ية مميزة تتيح لل مدارس وال جام عات التحول 
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للت عامالت إلكترونية ، قامت اململكة العربية السعودية على بناء بنية 

تحتية للتعليم عن بعد وفق أ حدث املواص فات ال عالم ية مت كام لة 

وذ لك من خالل ال تالي: )القحطاني ، ) 2010 م: 174 - تصميم البنية 

التحتية التي تقسم مركز البيانات إلى أربع مناطق حيوية ) منط قة اإلنترن 

الداخلية،  الخدمات  منطقة  الخارجية،  مات  خد  وال  يت، 

التخزين  منطقة  األمامية،  التطبيقات  منطقة 

تجهيز   - االحتياطي).  والتخزين  األساسي، 

والتي  املوزعات  بأحدث  املعلومات  مركز 

توفر سرعة عالية عن املوزعات العادية 

مما يساهم في سرعة نقل البيانات. - 

تجهيز مركز املعلومات بأحدث أجهزة 

العالية  بالكفاءة  تمتاز  والتي  الخوادم 

وقدرتها على تشغيل الخوادم كخوادم 

عادية أو خوادم افتراضية. - ربط مركز 

املعلومات بأكثر من خط إنترنت من أجل 

إتاحة أعلى للبيانات وتوزيع األحمال عليها. 

وعليه فقد أدت جاهزية البنية التحتية واملنصات 

التعليمية الرقمية، إلى نجاح عمل ية التعلم عن ُب عد، 

األدوات  وتوفير  التعليمية  الكوادر  تأهيل  أن  إلى  فة  إضا 

والتسهيالت، والخدمات املساندة لدعم الخطط وإنجاحها، كلها تصب في 

املسعى الم شترك ملوا صلة م سيرة التعليم والتوا صل والم شاركة من 

أجل م ستقبل األجيال واإلقبال على تجربة تعليمية تحقق االستفادة 

القصوى لكافة األبناء. وأن تجربة التعلم عن ُبعد قابلة فعليًا الستمرارها 

بعد أزمة كورونا، وهو ما يعكس االستعدادات وجاهزية البنية التحتية 

للتعلم عن  األساسية  املرتكزات  وأن  اململكة،  في  التعليمية  للمنظومة 

ُبعد موجودة في اململكة ولكنها تحتاج إلى آليات وضوابط تحمي هذا 

النوع من التعليم، مع اعتماد مخرجاته للقبول في الجامعات ومؤسسات 
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التعليم العالي العاملية . ثانًيا: إدارة عملية التعليم عن بعد: وهي تختص بإعداد وتنفيذ ومتابعة 

برامج التعليم عن بعد ، من خالل االعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة بدياًل عن التعليم 

التقليدي، إضافة إلى العمل على تطوير تلك البرامج لكي تتواكب مع معايير الجودة العاملية، 

وبما تتالءم مع التخصصات املختلفة التي تتميز بها املدارس والجامعات. .) وتتلخص مهامها 

في اآلتي: )محمود، 2013 م: 75 –  إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التعليم عن بعد بالجامعة. –  

اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة التي يتم تطبيقها. –  تطوير برامج التعليم عن بعد، لكي 

تتواكب مع معايير الجودة العالية. –  القيام بأي عمل ُتكلف به. .) وتنقسم اإلدارة إلى 

األقسام التالية: )محمود، 2013 م: 59 .1 قسم التعليم عن بعد، وتتلخص مهامه في 

اآلتي: – املساهمة مع الجهات املعنية في الجامعة في إعداد البرامج التعليمية. 

– إ عداد البيئة املالئمة للعمل ية التعليم ية من آليات التدريس املرتب طة 

 – واإللكترونية.  العلمية  واملصادر  والطلبة  التدريس  هيئة  بأعضاء 

البرامج  وتحديث  إلعداد  ية  املعن  كاديمية  األ  هات  الج  مع  التنسيق 

األكاديمية طبقًا لإلجراءات واللوائح املعمول بها. – املساهمة مع الجهات 

إلى  املقررات  وتحويل  الدراسية،  الخطط  تطوير  في  بالعمادة  املعنية 

مقررات إلكترونية، والتأكد من مطابقتها للمعايير املطلوبة. – القيام بأي 

وتتلخص  اإللكترونية،  واملقاييس  االختبارات  قسم   2. به.  ُيكلف  عمل 

مهامه في اآلتي: – املساهمة والتنسيق مع اإلدارات املعنية بالعمادة للقيام 
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االختبارات  وتنظيم  إعداد   – اإللكترونية.  واملقاييس  باالختبارات 

واملقاييس اإللكترونية مع الجهات األكاديمية املعنية. – القيام بأي عمل 

ُيكلف به. .3 قسم التقييم واملتابعة، وتتلخص مهامه في اآلتي: – تقييم 

البرامج الدراسية ومخرجات عملية التعليم عن بعد، وفق األسس العلمية 

لعملية التقويم. – متابعة سير العملية التعليمية حسب الخطة واآللية املعتمدة، 

وإعداد التقارير الدورية لرفعها للعمادة. – القيام بأي عمل ُيكلف به. وعل يه يلزم 

العمل ية التعليم ية االلكتروني طر قًا حديثة ومبتكرة من أجل إدارة الطالب واملواد واملنهاج 

التعليمي، مما دع الخبراء في قطاعي التعليم والتقنية ابتكار العديد من أنماط إدارة التعليم عن 

بعد. ويتطلب محتوى التعلم اإللكتروني ا ستراتيجيات ومعايير خاصة إلدارة جودته تختلف 

عن تلك التي يتطلبها محتوى التعلم والتعليم التقليدي، كاستراتيجيات تفاعل املتعلمني، وع 

والتي  والبنائي،  اإلداري  املنظورين  من  اإللكتروني  التعلم  مقررات  جودة  إدارة  تقييم  ناصر 

تضعها هيئات ضمان الجودة واالعتماد . ثالًثا: تأهيل التعليم عن بعد املعلمني والطالب وأولياء 

العملية  قيادة  على  وتدريبه  تأهيله  و  املعلم  دور  إلى  باه  االنت  ية، ي جب  بدا  ال  في  األمور: 

التدريبية من املعاهد والجامعات، ويجب تكاثف  البرامج  التعليمية عن بعد، من خالل توفير 

جهود جميع املؤسسات معه، مثل اإلعالم واالتصاالت والجامعات وغيرهم ألنهم شركاء في 

مواجهة هذا الوباء العاملي وفي ضمان جودة التعليم . فيجب علينا ت سليط ال ضوء على 

تحديات وم شكالت التعليم الم ستجد، بتمكني املعلمني أواًل، وأول ياء األمور واإلعالم ثانيًا، 

التي تعيق تعلمه،  ا ل ظوا هر السلبية والتحديات  الطالبب مأمن عن انتشار  ليكون 

ومنها ظاهرة التنمر اإللكتروني، والتي تعد واحدًة من أبرز التحديات التي يمكن 

أن تعيق عمل التعليم في مشروع التعلم عن ب عد ا لذي يتم ف يه توظيف 

األجهزة الرقم ية وصف حات التواصل االجتماعي والتقنيات والبرمجيات 

. وال جا نب اآلخر في التحديات يتمثل في ظهور تحديات تؤثر على 

املبكر  التصدي  أهمية  التربويون  صون  املخت  يرى  إذ  الطلبة،  تعلم 

أو  لة  مشك  أي  جة  عال  م  عدم  وإن  املستجد،  الطلبة  تعليم  لقضايا 

التعليم  في قضايا ومستجدات  ال حدوث  لة  ية محتم  ظاهرة سلب 

كالتعليم عن بعد مثال يؤدي في النهاية إلى انتشارها مما يؤثر على 

العملية التعليمية بشكل سلبي . إن عملية التعليم عن ُبعد ستمكن من 
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وتقدم  متاحة  أصبحت  التعليمية  القنوات  أن  املوجودين، خاصة  املدرسني  أمهر  مع  التعامل 

دروسًا من قبل أكثر املعلمني خبرة ما يساعد على الطالب على تحصيل أعلى قدر ممكن من 

الدرس وفق درجة استيعابه، قائال: »هناك طلبة يستوعبون من املرحلة األولى وآخرون من املرة 

الثانية وهكذا وتقنية الفيديو تساعد على إعادة الدرس أكثر من مرة وتمكن أولياء األمور من 

متابعة أبنائهم بصفة مباشرة«. وإن التعلم عن بعد عملية سهلة ومفيدة ُتيسر متابعة أولياء 

األمور ألبنائهم، ك ما تز يد من دافعية وشغف الطلبة وحبهم للتعليم ألن الطلبة بطبيعتهم 

بعد  عن  التعلم  ينقل  كما  االستكشاف،  ويحبون  اإللكترونية  للوسائط  مياًل  أكثر 

التعليم خارج أسوار املدرسة في فضاء افتراضي رحب ال يقيد الطالب  عملية 

بالزمان واملكان م ما يعزز ن جا حه واإلق بال عل يه. مش يدًا بن جاح التجر 

بة في املدارس الحكومية والخاصة أيض ًا في هذه الظروف االستثنائية، 

واإلدارات  املعلمني  جميع  جهود  وكذلك  التعليم  وزارة  جهود  بفضل 

املدرسية، وأولياء أمور الطلبة . )الهادي، .) 2013 م: 154

 رابًعا: توفير حماية تقنية لنظام االتصال: العمل على ضمان توصيل 

املعلومات والحفاظ على خصوصية املعلومات، وسالمتها من أي تالعب 

أو تغيير غير مرغوب فيه، وضمان عدم تنصل املرسل أو الم ستقبل من 

م سؤوليته تجاه املعلومة مع الحفاظ على قدرة الوصول للمعلومة عند 

طلبها من قبل املستخدمني. .) وتهدف حماية تقنية لنظام االتصال إلى: 
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)الهادي، 2013 م: 199 – تحديد االتجاهات األمنية واللوائح التي تحدد 

الحقوق والواجبات. – البنية األمنية للربط بني األنظمة املختلفة وتحديد 

املوارد وكيفية حمايتها. – وضع مفاهيم الهجمات األمنية وسياسات 

التحكم وضوابط الوصول اآلمن. – تطبيق برنامج الحماية وأمن املعلومات 

مع ضمان تطويره واستمراريته. .) تطبيق اآلليات حماية تقنية لنظام االتصال: 

)الهادي، 2013 م: 200 يتم تطبيق السيا سات األمنية لحماية لنظام االتصال في هذه 

املرحلة بصورة تقنية ومنها: 

- التشفير املالئم للمعلومات. 

- أمن قنوات االتصال املختل فة وتصميم ال جدران النارية وأجهزة فحص لتدفق املعلومات. 

- أمن التطبيقات املختلفة والتي تستخدم الويب كو سيلة اتصال مع املستخدم النهائي.

 - أمن البريد اإللكتروني. - أمن برتوكوالت االتصال املختلفة. املراجع واملصادر:

 .1 القحطاني، ابتسام بنت سعيد حسن. ) 2012 ). واقع استخدام الفصول االفتراضية في 

برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبد العزيز بمدينة 

جدة، مذكرة ماجستير في املناهج و الوسائل التعليمية، اململكة العربية السعودية: جامعة أم 

القرى . .2 القضاة، خالد يوسف و مقابلة، بسام. ) 2013 ). تحديات التعّلم اإللكتروني التي 

تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة ، مجلة املنارة، املجلد التاسع، 

العدد 3 

..3 الدايل ، سعد بن عبد الرحمن ) 2009 ) معوقات التعليم اإللكتروني في كلية 

املعلمني بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، مجلة . اتحاد 

الجامعات العربية، 24 .

1 محمود ، سميح مصطفي ) 2012 ) التعليم اإللكتروني، عمان، دار 

البداية . ناشرون وموزعون، ط 1 

أبعاد   ( املعاصر  اإللكتروني  التعليم   (  2011  ( محمد  الهادي،   2.

املصرية  الدار  القاهرة،  اإللكترونية)  برمجياته  وتطوير  تصميم 

اللبنانية. 
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ثالثا : فعاليات اليوم
 الثالث من الندوة:
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املحور التا�سع: اللوائح والأنظمة 
للتعليم عن بعد

لوائح االختبارات – التقييم - .
للعاملني،  املبعوث رحمة  العاملني والصالة والسالم على  لله رب  الحمد 

نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. حرصًا من حكومتنا الرشيدة حفظها 
وأسرهم  والطالبات  للطالب  والنفسية  البدنية  الصحة  على  تعالى  اله 
 19 (كوفيد-  واملعلمني في ظل جائحة كورونا  التدريس  وأعضاء هيئة 
خادم   تأكيد  مع  الجائحة  أثناء  الدراسة  بتعليق  السامي  األمر  صدر   )
اله  حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني 

العزيز  عبد  بن  بن سلمان  األمير محمد  األمني  وولي عهده  ورعاه 
آل سعود حفظه اله ورعاه على تسخير كافة اإلمكانات ألبنائه 

الطلبة في التعليم العام، والتعليم الجامعي ملواصلة رحلتهم 
التعليمية دون توقف إلى آخر يوم من التقويم الدراسي 

التعليم وحرص  املعتمد، وهذا ما أكده معالي وزير 
الجامعات، ومدراء  رؤساء  املعالي  عليه أصحاب 
التعليم. وعليه تم االنتقال من القاعات والفصول 
التعليم عن بعد، وهذا  إلى  الحضورية  الدراسية 
من  العديد  ذلك  وتطلب  سريعا  جاء  االنتقال 

اإلجراءات.
اللوائح  مع  تنسجم  أن  يجب  اإلجراءات  وهذه 
واألنظمة التي تنظم هذا النوع من التعليم حيث 
يوجد العديد من اللوائح والتنظيمات من أهمها:

عنزي 
ع ال

ن زعزو
ب ب

 متع
دكتور

ال

المتحدث األول :

 عرض المتحدثين في الندوة: 1-3 
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باململكة  العالي  التعليم  التعليم عن بعد في مؤسسات  أواًل: الئحة 

اإللكتروني  للتعلم  الوطني  املركز  من  الصادرة  السعودية  العربية 

والتعليم عن بعد سابقًا عندما كان تابعًا لوزارة التعليم:

تكونت هذه الالئحة من 22 مادة تنظم التعليم عن بعد في مؤسسات 

التعليم العالي في اململكة العربية السعودية وتحقق ما يلي:

-إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن األنماط األخرى للتعليم.

-ضمان جودة التعليم عن بعد.

-دعم تطوير مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية.

-إتاحة فرص للتنوع في برامج أكاديمية وتدريبية في التعليم العالي.

وحسب هذه الالئحة فإن هناك عدد من النقاط الهامة:

- وزارة التعليم هي الجهة املسؤولة عن منح التراخيص لبرامج التعليم عن بعد وفق األنظمة 

والتعليمات ومتابعة هذه البرامج لضمان تطبيقها ملعايير الجودة واالعتماد وموافقتها لسياسة 

التعليم في اململكة العربية السعودية.

- تنشأ في كل مؤسسة تعليمية وحدة أو مركز أو عمادة تعنى بالتعليم عن بعد واإلشراف 

بعد  عن  التعليم  تطبيقات  وتوفير  الجودة  معايير  لتطبيق  مناسبة  بيئة  إيجاد  بهدف  عليه 

وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير املقررات اإللكترونية 

والدعم الفني لها.

- مؤسسات التعليم العالي التي تقدم تعليم تقليدي يمكنها استخدام نمط التعليم 
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الوحدات  عدد  يتجاوز  أال  على  املقررات  بعض  في  جزئيًا  بعد  عن 

املكتسبة بأسلوب التعليم عن بعد ما نسبته 22 % كحد أقصى من 

الوحدات املطلوبة للتخرج ضمن الخطة الدراسية.

مقررات  تدريس  في  خصوصا  الجامعات  منها  استفادت  املادة  هذه 

متطلبات الجامعة،

ومتطلبات الكليات من املقررات النظرية وهذا حقق كثير من الفوائد.

ثانيًا: لوائح وتنظيمات املركز الوطني للتعليم اإللكتروني:

الثقة في  الوزراء ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز  وهو مركز تأسس بقرار من مجلس 

برامج التعليم اإللكتروني وتمكني التكامل بني جهات التعليم والتوظيف، وقيادة االبتكار في 

اإللكتروني  والتدريب  التعليم  وتنظيم  حوكمة  أهدافه  أهم  ومن  التعليم،  في  الرقمي  التحول 

التعليم اإللكتروني، واالستثمار في  السعودية، وتطوير وقياس مؤشرات  العربية  اململكة  في 

التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي والبالكتشني

اللوائح  من  العديد  وأصدر  التعليم  لتحديات  مبتكرة  تقنية  حلول  لتقديم  البيانات  وتحليل 

والتنظيمات واملعايير:

الئحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب اإللكتروني:

)والتي تم اعتمادها بقرار مجلس إدارة املركز الوطني للتعليم اإللكتروني رقم

 35 رقم  مجلس  بقرار  الصادر  املركز  تنظيم  على  بناء   1441/12/21 بتاريخ   41/5/1

بتاريخ 1441/9/13 بحسب هذه الالئحة فإن التعليم اإللكتروني هو توظيف تقنيات 

التعليم واملعلومات

أنماطها  بكافة  والتدريبية  التعليمية  العملية  كفاية  لرفع  معًا  واالتصاالت 

وضبط

جودتها، وأنماطها يقصد بها:

والقاعات  الفصول  في  الكامل  الحضور  الداعم:  اإللكتروني  التعليم 

وتستخدم أنظمة

التعليم اإللكتروني وأدواته وبيئته لدعم عملية التعلم وتسهيلها.

التعليم اإللكتروني املدمج: تستبدل فيه نسبة محددة من الحضور 

داخل القاعات والفصول الدراسية بحضور فصول افتراضية تستخدم 
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أنظمة التعليم اإللكتروني وأدواته.

الحضور  يستبدل  بعد):  عن  )التعليم  الكامل  اإللكتروني  التعليم 

بحضور فصول افتراضية وأنشطة إلكترونية على موقع املقرر باستخدام 

أنظمة التعليم اإللكتروني وأدواته وبيئته مع الحضور للمقر ألداء االختبارات.

وكل ما يتعلق باالختبارات اإللكترونية املرتبط لكل نمط كما حدد املركز عدد من 

املعايير:

معايير التعليم اإللكتروني للتعليم العالي: معايير ضبط الجودة للتعليم اإللكتروني في التعليم 

العالي بما ينسجم مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب وتنقسم قسمني معايير الجهات )

القيادة، والتقنية، والتأهيل والدعم ) وتألفت من 22 معيارًا فرعيًا،

والقسم الثاني معايير البرامج )التصميم، والتفاعل، والعدالة وإمكانية الوصول،

والقياس والتقويم) وتألفت من 39 معيارًا فرعيًا.

معايير التعليم اإللكتروني للتعليم العام: معايير ضبط الجودة للتعليم اإللكتروني في املدارس 

ومؤسسات التعليم العام بما ينسجم مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب وتنقسم قسمني 

والقسم  فرعيًا،  معيارًا   22 من  وتألفت  والدعم)  والتأهيل  والتقنية،  )القيادة،  الجهات  معايير 

والتقويم)  والقياس  الوصول،  وإمكانية  والعدالة  والتفاعل،  )التصميم،  البرامج  معايير  الثاني 

وتألفت من 39 معيارًا فرعيًا.

في  اإللكتروني  للتعليم  الجودة  ضبط  معايير  للتدريب:  اإللكتروني  التعليم  معايير 

وتنقسم  والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  معايير  مع  ينسجم  بما  التدريبية  الجهات 

 22 من  وتألفت  والدعم)  والتأهيل  والتقنية،  )القيادة،  الجهات  معايير  قسمني 

معيارًا فرعيًا، والقسم الثاني معايير البرامج )التصميم، والتفاعل، والعدالة 

وإمكانية الوصول، والقياس والتقويم) وتألفت من 32 معيارًا فرعيًا.

ثالثًا: اللوائح املنظمة لسياسة تقييم تعلم الطلبة:

جميع اللوائح تهتم بعملية تقييم الطلبة ولكل جامعة سياسات التقييم 

التي تنسجم مع

لديها  التقييم وكل جامعة  وتنظم عملية  واالختبارات  الدراسة  الئحة 

إجراءاتها

وقواعدها التنفيذية الخاصة بها.
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أهم املبادئ لعملية تقييم تعلم الطلبة:

-التقييم من أركان العملية التعليمية وأساس نجاحها.

-التقييم مرتبط بشكل وثيق بنواتج التعلم.

-التقييم يعتمد على إشراك الطلبة وتفاعلهم.

-التقييم يعتمد على تقديم تغذية راجعة للطلبة.

- التقييم يتسم بمعايير وقيم النزاهة األكاديمية.

-التقييم عملية مستمرة.

السياسات  هذه  توضح  كما 

كالصدق  التقييم  معايير 

والثبات والتنوع والشمولية،

تعلم  تقييم  أساليب  وكذلك 

مسؤوليات  وتوضح  الطلبة، 

على  الطلبة  تعلم  تقييم 

الجامعة

والكلية والقسم وعضو هيئة 

التدريس والطلبة.

رابعًا: اللوائح التي تنظم الحد األدنى من املتطلبات األكاديمية املطلوبة من أعضاء

هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين يدرسون املقررات بنمط التعليم عن بعد:

- إتمام الدورات الخاصة بالتعليم عن بعد التي توفرها منصات التدريب

بعد  عن  التعليم  في  التعلم  إدارة  نظام  توظيف  دورة  مثل  اإللكتروني 

ودورة

على  واألنشطة  االختبارات  تصميم  ودورة  االفتراضية،  الفصول 

نظام البالك

بورد.

الفصل  بداية  في  التعلم  إدارة  نظام  على  املقررات  توصيف  رفع   -

الدراسي

ونواتج  املقرر  ومصادر  موضوعات  باملقرر  يتعلق  ما  كل  يوضح 
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التعلم

املتوقعة ومنهجية وآلية التدريس وأساليب التقويم وتوزيع الدجات ومكان

ومواعيد االختبارات.

- تحديد ساعات مكتبية عن بعد من خالل نظام الفصول االفتراضية ملمارسة

املشورة واإلرشاد املناسب للطلبة.

- توفير مصادر التعلم املناسبة التي تحقق نواتج التعلم ووضعها على نظام

إدارة التعلم.

- عقد فصول افتراضية ال تقل عن 22 % من الوحدات التدريسية.

-عقد االختبارات بحيث يكون اختبار منتصف الفصل والنهائي حضوريا سواء ورقي أو 

محوسب.

خامسًا: الدليل االسترشادي ومقترح ترتيبات التقويم وأعمال الفصل الدراسي وبدائل

من  الصادرة  كورونا  فيروس  من  للوقاية  الدراسة  تعليق  فترة  االختبارات خالل 

وزارة التعليم بتاريخ 1441/7/22ه 

واالختبار  اإللكتروني  التعليم  مثل  بدقة  املصطلحات  وضحت   -

الطرق  -وضحت  التعلم  وتقييم  التعلم  أجل  من  اإللكترونيوالتقييم 

املقترحة لتأدية االختبارات.

مثل  االختبارات  بأداء  املتعلقة  واملخاطر  التحديات  -وضحت 

املصداقية،

والبنية التحتيه، وتوزيع الدرجات، والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

واالختبارات

-وضعت العديد من الضوابط مثل الرقابة على الغش، وما يتعلق بطلبة 

الكليات
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لالختبارات  األمنية  والضوابط  السريري،  التدريب  مثل  الصحية 

اإللكترونية.

التقويم في عملية التعليم عن بعد:

التقويم في الفصول الدراسية املاضية كان بناء على املادة رقم ) 23 ) 

من الئحة

الدراسة واالختبارات، حيث كان يعتمد على أساليب التقويم التقليدية املنصوص

عليها في توصيف املقرر الدراسي متمثلة في االختبارات التحصيلية التحريرية

وغالبية مفرداتها اختيار من متعدد أو الصواب والخطأ )اختبارات أقصى أداء)

ويكون مباشرًا وجها لوجه.

بينما في ظل التعليم عن بعد من غير املناسب القيام بعملية التقويم املعمول

بها في الفصول الدراسية املاضية ألسباب كثيرة من أهمها:

-قد يتلقى الطالب املساعدة املعرفية من األسرة أو األصدقاء أو قد يلجأ

إلى كتاب املقرر أو املواقع اإللكترونية أو ...

-هناك طرف آخر في العملية التدريسية والتقويمية هو اإلنترنت.

- يحتاج عضو هيئة التدريس والطالب اتصال عالي الجودة.

-عدم جاهزية بعض األسر من حيث توفر األجهزة الحاسوبية واللوحية.

-عدد األبناء لألسرة الواحدة في التعليم العام والجامعي.

في ظل الظروف الطارئة كانت األولوية هي العمل على زيادة تفاعل الطالب، وتعزيز 

تعلمه ورفع دافعيته لرفع مستوى التفاعل األكاديمي عن بعد واالستمتاعبالتعلم 

عملية  من  االنتقال  الضروري  من  بات  فإنه  وبالتالي  واالستقالل، 

التقويمالتقليدية إلى استخدام أدوات ومهام جديدة في التقويم، أهم ما 

نفسه،  الوقت  في  والتقويم  للتدريس  إمكانيةاستخدامها  يميزها هو 

وتوفيرها ظروفا حقيقية لتعليم وتعلمالطالب خارج الفصول الدراسية 

وكذلك تشجيع الطالب على إنتاج مكون جديد أو

قياسه  يمكن  تعليمي  معنى  ذات  حياتية  أنشطة  في  االندماج 

ومالحظته.

من هذا املنطلق جاء توجيه وزارة التعليم باستخدام بدائل التقويم 
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التالية:

-اختبارات الكتاب املفتوح.

-االختبارات الشفوية.

-االختبار باملنزل.

-العروض التقديمية.

-املناقشات أثناء املحاضرات في الفصول االفتراضية.

-التكليفات والواجبات املنزلية واألنشطة.

-ملف اإلنجاز اإللكتروني.

-املشاريع العلمية والبحثية.

أدوات التقويم البديلة السابقة: تتطلب معاير خاصة لبنائها في ضوء التوجهات

الحديثة لجودة التقويم في مؤسسات التعليم يجب مراعاتها وااللتزام بها حتى تحقق

األهداف ومخرجات التعلم املستهدفة:

- التقيد بالخطوات العلمية للبناء والتنفيذ والتقويم املوضحة في كتب القياس

والتقويم.

-من أهم وأصعب خطوات البناء إعداد محكات لألداء )أدلة تستخدم للحكم

على أداء الطالب) تعطى للطالب قبل أداء النشاط املطلوب ومن أهم

املحكات:)قوائم الرصد، موازين التقدير، قواعد التصحيح)

- ينبغي أن يطلع الطالب على محكات األداء وقد يشارك في بنائها قبل أداءالنشاط 

بهدف تحفيزهم على التفكير في الطريقة التي سوف يقوم بناء عليها أداؤه.

- محكات التصحيح تساعد الطالب على تقويم أدائه )تقويم ذاتي) وتساعد 

على )تقويم األقران) وتحقق املوضوعية في تقويم أستاذ املقرر.

-أدوات التقويم السابقة تتطلب وجود نشاط تعليمي يركز على املهارات 

العليا في التفكير يتم تصحيحه بناء على محكات األداء ويتم مناقشة 

الطالب فيها.

-ينبغي أن تدمج مهمة التقويم في عمليات التدريس، وإذا كانت املهمة 

تركز على أغراض ختامية، فينبغي أن تقدم تغذية راجعة للطالب وأستاذ 

املقرر
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واملقرر الدراسي والبرنامج األكاديمي.

- البد أن يكون لها دليل استرشادي للطالب وأستاذ املقرر )قبل تنفيذ 

املقرر، محكات  الطالب، دور أستاذ  الواجب) يتضمن: دور  أو  النشاط 

طبيعة  النشاط،  )محتوى  مفصل  بشكل  التقويم  نشاط  التقويم، وصف 

واملكان)  )الزمان  النشاط  تنفيذ  فردي/جماعي، شروط  األداء  طريقة  النشاط، 

طريقة اإلجابة، املصادر واألدوات املطلوبة)

-إدارة واستخدام نتائج التقويم.

املتأمل في مهام تقويم األداء التي تم اعتمادها من وزارة 

املاضي واملوضحة سابقا هي  الفصل  التعليم خالل 

أدوات للتقويم املعتمد على األداء )التقويم األدائي /

األدوات  تأملنا في هذه  حقيقي/ تطبيقي) وإذا 

فإنها  والتقويم  والتنفيذ  التصميم  ناحية  من 

تعتمد على مهارات التفكير العليا وتوظيف النمو 

مشكالت  حل  في  والوجداني  واملهاري  املعرفي 

حياتية واقعية حتى نصل بالطالب إلى مفهوم التعلم 

املستمر مدى الحياة وهذا يعزز الدور الجديد للتقويم 

يساعدنا  وهذا  تعلم).  كعملية  التقويم  للتعلم،  )التقويم 

إلى  التحريرية  التحصيلية  التحول من سياسة االختبارات  ويدعم 

التقويم الواقعي القائم على تقييم األداء الذي يتوافق مع التحول من اقتصاد يعتمد 

املعرفة  أكثر على  إلى اقتصاد معرفي يعتمد بشكل  الطبيعية  املوارد  على 

واإلبداع واالبتكار لدى أبناء الوطن وهذا يتوافق مع رؤية اململكة العربية 

التربوي.  التقويم  في  املعاصرة  العاملية  والتوجهات   2030 السعودية 

بعض املقترحات حول التقويم في التعليم عن بعد: -نشر ثقافة التقويم 

املعتمد على األداء )الحقيقي)، مع ضرورة إقناع املجتمع التعليمي )

الطالب وعضو هيئة التدريس واملعلم ....) باستخدام أساليبه، وتعديل 

االتجاهات غير اإليجابية نحوه.

-تقديم ورش عمل ولقاءات تعريفية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
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في كيفية التعامل مع أساليب التقويم، وطرق تطبيقها.

استخدام  على  واملعلمني  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب  -ضرورة 

مهارات

التفكير العليا باعتبارها املدخل الصحيح لفهم واستخدام كل تطبيقات

التقويم الواقعي )البديل).

-ضرورة ربط تطبيق أساليب التقويم الواقعي بطرق التدريس املناسبة.

- بناء األدلة اإلرشادية املبينة آلليات التطبيق أدوات التقويم في ملف املقرر.

- مراقبة عمليات التقويم املعتمد على األدوات السابقة لتالفي القصور الواضح خالل الفصل 

املاضي وتحقيق أعلى درجات املصداقية.

- تقديم تغذية راجعة الستخدام أدوات التقويم البديلة خالل الفصل الدراسي املاضي حتى ال 

نستمر في تعزيز ممارسات التقويم الخاطئة وتتحول الحقا إلى عرف يصعب تعديله.

-إجراء أبحاث علمية رسمية لدراسة واقع التقويم.

املصادر واملراجع:

-لوائح التعليم عن بعد في املركز الوطني للتعليم اإللكتروني.

-الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.

-سياسة تقيم تعلم الطالب في جامعة امللك سعود.

-القواعد املنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية.

-مقترح ترتيبات التقويم وأعمال الفصل الدراسي وبدائل االختبارات خالل فترة 

تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا الصادرة من وزارة التعليم بتاريخ 

1441/7/22 ه.

املعتمد  للتقويم  املعلم  »لدليل  م).   2010  ( صالح  عبداله  -السعدوي، 

على األداء من النظرية إلى التطبيق«. مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

الرياض.

البديل:  التربوي  التقويم  م).«   2004  ( محمود  الدين  صالح  -عالم، 

أسسه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية«. دار الفكر، القاهرة.
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 دمج التعليم عن بعد 
يف التعليم العايل

مرت اململكة العربية السعودية بمراحل مختلفة خالل تبني التعليم 
اظهرت  السابقة  التجارب  من  كثير  و  العالي  التعليم  في  بعد  عن 
انخفاضا في جودة مخرجات التعلم ولذلك تم ايقاف جميع البرامج 
بنموذج  واالكتفاء  االنتساب  طريق  عن  بعد  عن  تدّرس  كانت  التي 
التعليم املدمج والذي طبقته الجامعة السعودية اإللكترونية لجودة 
مخرجات التعلم و يتضح هذا من نتائج اختبارات القدرة املعرفية 
لخريجي الجامعة حيث أنهم حصلوا على املركز الثاني على مستوى 

لعام  املعرفية   القدرة  اختبار  في  الحكومية  الجامعات  جميع 
1440-1441هـ جاء ذلك في اإلحصائية املقدمة جائتمن هيئة 

تقويم التعليم والتدريب. وقد حققت الجامعة أعلى نسبة 
على مستوى  العام  القطاع  في  للخريجني  توظيف 

في  الرابع  واملركز  الحكومية  الجامعات  جميع 
القطاع الخاص.

بر
ه الج

الل
بد 

د بن ع
د. أحم

المتحدث الثاني :
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لذلك أود تسليط الضوء على خيار التعليم املدمج كخيار استراتيجي لدعم التعليم عن

بعد في التعليم العالي. فالتعليم املدمج يدمج بني التعليم التقليدي بالحضور إلى

في  املباشر  الحضور  إلى  باإلضافة  الجامعي  الحرم  داخل  الدراسية  القاعات 

التعليم  مزايا  بني  يجمع  املدمج  التعليم  فإن  ولهذا  االفتراضية،  الفصول 

التقليدي والتعليم عن بعد وينمي مهارة التعلم الذاتي.

وهذا النمط من التعليم يمكن تطبيقه على أحد ثالث مستويات: املستوى 

األول يكون على مستوى املقرر فيتم تطبيق التعليم املدمج على بعض 

كامل  بشكل  البرنامج  مستوى  على  يكون  أن  وإما  املختارة.  املقررات 

فمثاًل برنامج بكالوريوس تقنيه املعلومات يتم تطبيق التعليم املدمج فيه 

على جميع املقررات في هذا البرنامج.

واملستوى الثالث يكون تطبيقه على مستوى املؤسسة بشكل عام كما 

هو مطبق حاليًا في الجامعة السعودية اإللكترونية فالتعليم املدمج مطبق 
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فيها على جميع البرامج واملقررات.

وهذا الخيار يعطى الطالب املرونة في الحضور فمثاًل إذا كان الطالب 

فقط  واحدا  يوما  أن يحضر  فبإمكانه  الدراسية  الخطة  مع  متماشيًا 

إلى الحرم الجامعي وبقية األيام تكون عن طريق الفصول االفتراضية 

املرونة  من  مزيدًا  اإللكترونية وضعت  السعودية  والجامعة  املباشرة، 
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للطلبة بحيث تكون فترة الدراسة مسائية من الساعة

الثالثة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساًء.

الجامعة تستطيع متابعة  إدارة  أو  الكلية  إدارة  أن  الخيار  ومن مزايا هذا 

أداء أعضاء هيئة التدريس وأداء الطلبة على حد سواء، سواًء في متابعة الحضور 

للمحاضرات الحضورية واالفتراضية أو تسليم الواجبات واألنشطة املختلفة وحصول 

الطلبة على التغذية الراجعة من األساتذة ودرجاتهم في وقت محدد وكذلك قياس مستوى 

فهم الطلبة فبعد أن ينتهي الشرح بإمكان الطالب قياس مستوى فهمه عبر املحتوى التفاعلي 

وذلك باإلجابة على األسئلة التلقائية ويتم على إثر ذلك تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة لدى 

الطالب.

.2 آلية دمج التعليم عن بعد في التعليم العام إن التعلم املدمج على أنه مصطلح لوصف الحل 

األداء  الويب ونظم دعم  التعاوني ومقررات عبر  التعلم  تقديم مثل  الذي يجمع بني عدة طرق 

اإللكترونية وممارسات إدارة املعرفة مع قاعات الدروس وجها لوجه والتعلم اإللكتروني الحي 

لذا يمكن القول بأن الدمج شكال من أشكال الفنون التي يلجأ إليها املعلم للجمع بني املصادر

واألنشطة املختلفة في نطاق بيئات التعلم التي تمكن املتعلم من التفاعل وبناء األفكار.

نماذج للتعليم املدمج يمكن تطبيق نموذج ADDIE كآلية ملشروع دمج التعليم عن بعد في 

التعليم

3 صفوف - العام، وتطبيق نموذج خان كآلية لدمج التعليم عن بعد في كل مرحلة ) 1

2صفوف عليا) )املرحلة املتوسطة ) )املرحلة الثانوية ). - دنيا 1

ADDIE نموذج

* تعريف النموذج وخطواته

هو »واحد من أكثر األوصاف استخداما للتصميم والتطوير التعليمي 

وهو اختصار

يعتبر  لذا  والتقييم«.  والتنفيذ  والتطوير  والتصميم  التحليل  للكلمات: 

نموذجًا توجيهيًا

لتطوير العملية التعليمية املبني على التصميم التعليمي.

املهام واملتعلمني  التعليمية من حيث تحليل  العملية  التحليل: ُتحلل   -

واملحتوى واملوارد والقيود الخاصة بمصادر التعلم والبيئة التعليمية.
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- التصميم: ُتحدد أهداف التعليم والتصميم واستراتيجيات وأنشطة 

التعلم وأساليب التنظيم وتقديم املحتوى ووصف األساليب واإلجراءات 

والتقييمات.

مواد  إلى  مخططات  من  التصميم  عملية  مخرجات  تحويل  التطوير:   -

تعليمية حقيقية، مثل التأليف واإلنتاج ملكونات املنتج التعليمي.

- التنفيذ: القيام الفعلي بالتعليم، وذلك لتحقيق الكفاءة والفاعلية في التعليم،

ومن خاللها يتم التأكد من أن املواد واألنشطة تعمل بشكل جيد مع الطلبة.

- التقييم: قياس مدى كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلم، وقد يكون التقويم

تكوينيًا أو ختاميًا.

Khan نموذج خان

* تعريف النموذج وخطواته:

»هو نموذج ثماني األبعاد يستخدم لتخطيط التعلم املدمج وكل بعد في هذا اإلطار

يمثل فئة من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. هذه القضايا تساعد على تنظيم التفكير

وخلق التعلم الذاتي” وتتضمن تلك األبعاد ما يلي:

- املؤسسي: يشمل الشؤون األكاديمية اإلدارية والتنظيمية والخدمات الطالبية

ويتم من خالله تنظيم املحتوى للمتعلمني وإدارته، وشرح آلية الدراسة للطلبة.

- التعليمي: يشمل تحليل محتوى املقررات الدراسية واألهداف والوسائط

التعليمية واستراتيجيات التعلم ويتم من خالله تحديد أساليب وطرق التعليم.

- التقني: تهيئة البنية التحتية واألدوات الالزمة لقيام البرنامج التعليمي

و  الالزمة  الشبكات  توفير  خالله  من  يتم  و  دوري  بشكل  وصياناتها 

الحواسيب كوسائل تعليمية.

واملحتوى  واملوقع  الصفحات  تصميم  يشمل  الواجهة:  تصميم   -

ويجب أن تكون قادرة على دمج العناصر املختلفة للتعلم و يتم من 

خالله تحديد إمكانية الدخول و طريقة تحديد اسم املستخدم وكلمة 

مرور لكل طالب لدخول املوقع وتحديد الخطة الدراسة ومواعيد اللقاءات 

مع املعلم في القاعات الدراسية.

- التقويم: يحدد مدى فاعلية برنامج التعلم وتقييم أداء كل متعلم. 
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التقويم في نهاية كل وحدة، ويكون  ومن خالله يجيب الطالب على 

التقويم النهائي في نهاية الفصل الدراسي.

- اإلدارة: تشمل التسجيل والجدولة وإدارة التعلم املدمج و يتم من خالله 

جدولة املحاضرات واستخدام الوسائط املتعددة وتحسني التعلم.

- دعم املصادر: توفير املصادر اإللكترونية املباشرة على اإلنترنت وغير

املباشرة ومن خالله يجيب املعلم على جميع األسئلة واالستفسارات التي

خالل  املنتدى  عبر  الطالب  يطرحها 

21 ساعة.

- األخالقي: مراعاة مشاعر املتعلمني 

وتوفير الخيارات البديلة لهم إلنجاز

املعلم  إلى  وإرسالها  األنشطة 

إلكترونيًا.

بعد  عن  التعليم  دمج  لتمكني  مقومات 

في التعليم العام .1 تقسيم العام الدراسي 

فصلني  بدل  دراسية  فصول  أربعة  إلى 

دراسيني كما هو

معمول به في بعض الدول املتقدمة وهذا 

مفيد لزيادة التركيز على املواد

واملوازنة بني الدراسة واإلجازة على النحو التالي:

-مدة كل فصل دراسي شهرين يخصص آخر أسبوع منها لالختبارات

يليه إجازة أسبوعني وبعد الفصل الدراسي الرابع إجازة ملدة شهرين

تقريبًا.

-تقسم مواد الفصل الدراسي األول )الحالي) على الفصلني الدراسيني

األول والثاني ومواد الفصل الدراسي الثاني )الحالي) على الفصلني

الدراسيني الثالث والرابع بحيث يكون عدد املواد في كل فصل دراسي

نصف العدد الحالي.

.2 إشراك الجامعات بالتنسيق مع إدارة التعليم في دعم املدارس في 
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نفس

املنطقة وذلك عن طريق ما يلي:

للمادة  الرقمي  املحتوى  على  تحتوي  تعليمية  منصة  -إنشاء 

واملحتوى

التفاعلي والشروحات والفصول االفتراضية والواجبات واألنشطة.

-تدريب املعلمني والطلبة على االستخدام األمثل للمنصة التعليمية.

.3 االستغناء عن طباعة الكتب واالكتفاء بالكتب االلكترونية عدا الصفوف الدنيا للمواد 

التي تحتاج إلى ممارسة الكتابة والقراءة واإلمالء.

الكتب بإعطاء قسائم شرائية  .1 االستفادة من امليزانية املتوفرة عن االستغناء عن طباعة 

بنصف تكلفة األجهزة اللوحية أو / املكتبية / املحمولة لدعم

جميع الطلبة على حد سواء حيث أن أرباب األسر لديهم في الغالب عدة أبناء

في مختلف املراحل ويصعب عليهم توفير هذه األجهزة.

.2 تدريب وتكليف أمناء املصادر املعرفية بالدعم الفني للمعلمني والطلبة في

نفس املدرسة حيث أنهم أكثر األشخاص املؤهلني داخل املدارس ألداء هذه

املهمة.

مدة الدراسة عن بعد

-املرحلة املتوسطة والثانوية

يكتفى بيومني أسبوعيًا تكون الدراسة فيهما عن بعد للدروس التي ال

تتطلب الحضور إلى املعامل.

الدراسة  األقل تكون  االبتدائية يكتفى بيوم واحد أسبوعيا على  -املرحلة 

فيه عن بعد للدروس  التي ال تتطلب الحضور إلى املعامل.

يفضل  تعليمة  منصة  إنشاء  -عند  مختلفة  تعليم  أساليب  تطبيق 

وفق  يتعلم  أن  الطالب  يستطيع  بحيث  متسلسل  املحتوى  يكون  أن 

تسلسل منهجي دون الحاجة لوجود معلم في جميع

األوقات ويستطيع الطالب أن يتعلم بنفسه في أي وقت يرغب.

الواقع  تقنية  مثل  التعليم،  في  مختلفة  حديثة  تقنيات  دمج  -يمكن 

 AR(( املعزز  الواقع  تقنية  أو   VR Virtual Reality االفتراضي 
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. Augmented Reality

- توفير األلعاب األكاديمية التنافسية: بحيث يتم إشراك املتعلمني مع 

البعض في تنافس أكاديمي لتحديد أي فرد أو مجموعة متفوقة  بعضهم 

في مهمة

معينة وفي مناهج التعليم والدروس املتاحة مثل: كتابة الحروف لألطفال أو غيرها 

من املهارات األكاديمية الجامعية.

.3 املراجع

-الحيلة، محمد محمود 2012 . تصميم التعليم: نظرية وممارسة.

ط 2، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع.

-الزهراني، سعيد ) 2020 ). تقرير صادم يكشف تدني استقطاب خريجي الجامعات بسوق 

العمل، مؤسسة املدينة للصحافة والنشر.

-الفقي، عبد الاله إبراهيم ) 2011 ). التعلم املدمج التصميم التعليمي:

الوسائط املتعددة. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

-جون، اليسون ليتل، وبجلز، كريس ) 2012 ). االعداد للتعلم اإللكتروني املدمج.

-هيئة تقويم التعليم والتدريب ) 2020 ). نتائج اختبارات القدرة املعرفية.

-والي، محمد فوزي ) 2015 ). االستعداد لتطبيق التعلم املدمج لدى طالب الدراسات العليا 

بكلية التربية. متاحة في املكتبة الرقمية السعودية.

 Using the ADDIE Model to Design .(2009( .Wang. S. K.& Hus, H. Y -

 ,Second Life Activities for Online Learners, Techtrends journal

.81-67,(6(53

 .The Future of Blended Learning V3 ,(2009( ,Rose, Mary -

Adopted from https://www.slideshare. ,2020/9/14 Retrieved in

-net/maryrosespring/the-future-of-blended-learning-v3

presentation

 Adopted ,2020/9/14 Retrieved in ,(2014( .Blended Learning -

-ss/from https://www.slideshare.net/Blendedlearning502

34256259
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جتارب رائدة يف توظيف التكنولوجيا يف التعليم 
عن بعد وا�سرتاتيجيات ا�ستثمارها لبناء منظومة 

متكاملة للتعليم يف الزمات

يعد التعليم عن بعد أحد أهم املفاهيم والتقنيات الحديثة للتعليم 
ما  مه  ركًنا  التعليم  من  النوع  هذا  أصبح  وقد  بكافة مستوياته، 
لالقتصاد املعرفي. ومن الجدير بالذكر أن التعليم عن بعد، أو ما 
التعلم عبر اإلنترنت؛ ال  أو  يسمى بالتعلم اإللكتروني املحوسب 
يقتصر على تدريس املناهج وتخزينها على أقراص مدمجة، بل 

يكمن جوهره في النمط التفاعلي من خالل مناقشات متبادلة
مع  والتفاعل  ناحية  من  البعض  بعضهم  الطلبة  بني 

املحاضر الذي يتواصل مع الطالب عبر التقنية ويحدد 
مهامهم واختباراتهم، لقد أتاح التقدم التكنولوجي 

الكبير في مجال االتصاالت إمكانية إدارة دورة 
الطالب  لوجود  الحاجة  دون  كاملة  تعليمية 
معظم  بدأت  وقد  املكان،  ذات  في  واملعلمني 
الجامعات العريقة في أمريكا و أوربا وغيرها 
الكترونية  منهاج  إلى  مناهجها  بتحويل 
perrie, Y.)2003( و مما أعطى مصداقية لهذا 

التطور في التعليم العالي 

ضر
ز مح

عزي
د ال

عب
اء 

وف
د. 

المتحدث الثالثة :
جامعة ام القرى - كلية التربية - قسم اإلدارة التربوية 
الناجحة  العاملية  التجارب  بعض  والتخطيط»عرض 
للتعليم عن بعد وكيفية االستفادة منها للوصول الى 

منظومة متكاملة للتعليم عن بعد في وقت االزمات.
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إن عددا من الجامعات العاملية العريقة قررت استحداث برامج تعليم 

الهدف  لتحقيق هذا  االنترنت ووضعت خطط طموحة  الكتروني عبر 

والعمل على تطويره وفحص مخرجاته باستمرار، لذلك فأن مستقبل التعليم 

العالي مرتبط بتطور التعليم الكتروني Garrison, D. R. )1996) ، يعد التعليم 

عن بعد أحد الحلول التي لجأت إليها الدول ملواجهة العديد من التحديات االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية و الفنية و البشرية و أخيرا الوبائية كما في انتشار فيروس »كورونا«، 

حيث تم استثمار التقنية في التعليم عن بعد للحد من تداعيات هذه االزمة على جودة التعليم، 

اإليجابية  العوائد  الرغم من  التعليمية بشكل كامل؛ وعلى  العملية  تعطيل  العمل على عدم  و 

النامية  الدول  أنه يواجه عدة تحديات ال سيما في  التعليم عن بعد؛ إال  التي يحققها  املتعددة 

التي ال تتوفر بها البنية التكنولوجية الالزمة باإلضافة الى انتشار األمية اإللكترونية. لذا هدفت 

هذه الدراسة الى التعرف على بعض التجارب العاملية الناجحة للتعليم عن بعد ووضع بعض 

استراتيجيات توظيفها لبناء منظومة متكاملة للتعليم واستثمارها وقت االزمات. من خالل 

اإلجابة على تساؤالت الدراسة التي تنص على االتي:

-ما اهم التجارب العاملية الناجحة للتعليم عن بعد؟

-ما االستراتيجيات االزمة لتوظيف التجارب العاملية الرائدة في بناء منظومة متكاملة

للتعليم واستثمارها وقت االزمات؟

حدود البحث:

الدول االجنبية واالوروبية في  الحالي على عرض تجارب بعض  البحث  يقتصر 

»امريكا   من  كاًل  تجربة  عرض  على  اقتصر  حيث  اإللكتروني  التعليم  تفعيل 

بريطانيا  استراليا -كندا  اليابان  الهند  الصني -كوريا الجنوبية- سنغافورا 

-املاليزية«.

منهج الدراسة:

ا ستخدم املنهج الوصفي لوصف واقع خبرات بعض الدول االجنبية 

التعليم عن بعد، وكيفية االستفادة منها لوضع  واالوروبية في تفعيل 

االستراتيجيات االزمة لتوظيف التجارب العاملية الرائدة في بناء منظومة 

متكاملة للتعليم واستثمارها وقت االزمات، حيث يعتمد املنهج

الوصفي على جمع املعلومات وتحليلها.
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أهمية التعلم اإللكتروني:

تتضح أهمية التعلم اإللكتروني »التعليم عن بعد« من خالل توصيات التقارير العلمية ونتائج 

البحوث والدراسات التي أثبتت فاعليته في مختلف جوانب العملية التعليمية. فقد قدم تقرير 

للكونجرس حول أهمية استخدام اإلنترنت في التعليم توصيات من أهمها:

-أن استخدام اإلنترنت في التعليم يزيد من قوته وفاعليته، وأنه ليس من الصعب تبنى ذلك 

برغم احتياجه لدعم مالي قوي اال انه يتيح فرص للتعلم واضحة وقوية ومبنية على املشاركة، 

وقد جعل هذا التقرير املسئولني يعتقدون بضرورة األخذ بهذه الصيغة

في التعلم والتعليم.

على  واالطالع  معلوماته،  لتطوير  دائمة  بحاجة  املعلم  املعلوماتي:  للدعم  -الحاجة 

الجديد

في مجال تخصصه، والتعلم اإللكتروني قد يساعده على ذلك بشكل جيد 

وكبير، فمن

خالل األوجه املتعددة للتعلم اإللكتروني يمكن للمعلم أن يطلع على 

التلفزيونية،  البرامج  من  عددا  فهناك  تخصصه،  مجال  في  الجديد 

والحاسوبية املعدة لذلك، ومنها مواقع اإلنترنت املتعددة التي تقدم له 

ذلك.

-الحاجة لتأكيد نجاح التدريس: يحتاج املعلم ملصادر عديدة لتأكيد 

نجاح عمليات التدريس
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التعلم  له  ويقدم  بها،  يقوم  التي 

اإللكتروني عددا من املصادر التي تتيح 

له ذلك من مصادر لطالبه، وقوائم لتقويم 

أدائه وأداء طالبه، كما يمكن أن يستخدم 

اإلنترنت في ذلك لتلقي عددا من التغذية 

لطالبه  تقديمها  أو  الغير،  من  الراجعة 

بشكل يضمن له الخصوصية في األداء، ومن خالل اإلنترنت يمكن للتعلم االطالع على مواقع 

تساعده في أداء مهامه بدقة.

-الحاجة للوقت: املعلم في حاجة لوقته، خصوصا مع تزايد مهامه وأدواره، ومن ثم فإن التعلم 

اإللكتروني يساعده على جمع معلوماته، بل ويقدم له عددا من مخططات الدروس الجاهزة التي 

تساعده على توفير وقته ملتابعة أعمال طالبه داخل وخارج املدرسة.

-عمليات التدريس وأدوار املعلم: تطور النظريات التربوية، جعل عمليات التدريس وأدوار املعلم 

تتغير، وأصبح التمركز في التدريس يتحول للطالب، وأصبح دور املعلم

تيسير تعلم الطالب، ويقدم له التعلم اإللكتروني مساعدات كثيرة للقيام بدوره، وتغير عمليات 

التدريس.

ان التعلم اإللكتروني وسيلة لتنمية مهارات املعلم وقدراته املهنية؛ إذ يقدم للمعلم من خالل 

اإلنترنت مثال – مصادر عديدة وبرامج وبحوث ودراسات تساعده على تنمية مهاراته 

وقدراته.

أساليب التعليم االلكتروني:

هناك عدة اساليب للتعليم عن بعد، تدريس املناهج وتخزينها على أقراص 

مدمجة إما من

املحاضرات  أو   ،  video conference الفيديو كونفرنس خالل تقنية 

املباشرة ) Live )، أو قيام األساتذة واملتخصصني بتسجيل عدد من 

املحاضرات ووضعها على موقع معني على اإلنترنت.

-مميزات التعلم اإللكتروني عن بعد:

يتمتع التعليم عن بعد بعدٍد من املزايا التي يمكن اإلشارة إليها فيما 

يلي:
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-تقديم فرص للطالب للتعلم بشكل أفضل

-سهولة الوصول للمحتوى التعليمي:

-دعم عملية االستيعاب:

-توفير الوقت وانخفاض التكلفة

-ترك أثر إيجابي في مختلف مواقف التعلم.

-تقديم فرص للتعلم متمركزة حول التلميذ، وهو ما يتوافق مع الفلسفات التربوية 

الحديثة ونظريات التعلم الجادة.

-يقدم أداة لتنمية الجوانب الوراء معرفية للتعلم، وتنمية مهارات حل املشكالت، وتقديم بيئة 

تعلم بنائيه جادة.

- تقديم فرص متعددة لتحقيق األهداف املتنوعة من التعليم والتعلم

- إتاحة فرصة كبيرة للتعرف على مصادر متنوعة من املعلومات بأشكال مختلفة تساعد 

على إذابة الفروق الفردية بني املتعلمني أو تقليلها.

-يدعم استراتيجية تطوير وتدريب املعلمني وتنمية مهاراتهم.

للتعلم، فإنه  التعليم عن بعد هو وسيلة غير ورقية  -يحقق عوائد بيئية إيجابية: نظًرا ألن 

يحمي البيئة من خالل عدم استخدام واستهالك عدد كبير من األوراق مقارنًة بأشكال التعليم 

التقليدي. فضاًل عن أنه -وفًقا للدراسة التي أ جريت على دورات التعليم اإللكتروني- وِجَد أن

التقليدية  التعليمية  بالدورات  مقارنة  أقل  بنسبة  بعد تستهلك طاقة  التعليم عن  برامج 

القائمة على التواجد في الجامعات أو املؤسسات التعليمية. وبالتالي فإن التعليم عن 

بعد هو وسيلة صديقة للبيئة مقارنة بأنماط التعليم التقليدي.

بعض التجارب العاملية الناجحة في التعليم االلكتروني:

يعد التحول من األنظمة التقليدية الى االنظمة الرقمية من اهم سمات 

املجتمع املتحضر،

التحول  موضوع  ان  يلحظ  الرقمي  العالم  الى  الحياة  لتطور  املتتبع 

عدد  فهناك  مستوياتها،  اعلى  على  الدول  باهتمام  يحظى  الرقمي 

ر وحتى دول العالم الثالث قامت بتجارب رائدة  من دول العالم املتطوِّ

في مجال تطبيق أنظمة مختلفة للتعليم اإللكتروني بدأت باستخدام 

وانتهت  والتجارب،  املفاهيم  لتوضيح بعض  وسائل عرض مساعدة 
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رة للتعليم عن بعد. بتطبيق أنظمة متطوِّ

وفيما يأتي عرض لبعض هذه التجارب:

1 - تجربة الواليات املتحدة االمريكية:

تعد الواليات املتحدة االمريكية الدولة الرائدة بال منازع في مجال التعليم عبر 

اإلنترنت،

التدريبية للطالب عبر اإلنترنت. ففي دراسة  الدورات  الكليات وآالف  حيث تتوفر مئات 

عام 1993 تبني ان الدولة سعت الى توفير أجهزة الحاسب االلي في جميع املدارس بنسبة 100 

%، وتعد

تقنية املعلومات لدى صانعي القرار في اإلدارة االمريكية أحد اهم ست قضايا في التعليم 

األمريكي،

حيث تعمل على تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها في مدارسها، وقد اهتمت بتدريب 

نخبة من املعلمني ملساعدة زمالئهم و تقديم الدعم للطالب ايضًا، و عملت على توفير البنى 

التحتية املتضمنة الحاسب االلي و الشبكات، لضمان سالمة العملية التعليمية و لربط املدارس 

عام 2011  أجرتها مجموعة »سلون كونسورتيوم«،  دراسة  أشارت  وقد  البعض.  ببعضها  

في  أن 6 ماليني طالب  بعد،  التعليم عن  الرائدة في مجال  األمريكية  املؤسسات  إحدى  وهي 

الواليات املتحدة

يتلقون دورة تعليمية واحدة على األقل عبر اإلنترنت. ونتيجة تزايد اإلقبال على الدورات 

األمريكية  الجامعات  ذلك  فقد شجع  بعد،  عن  التعليم  نظام  عبر  املقدمة  الدراسية 

املرموقة مثل: استانفورد،

املؤسسات  من  وعدد  كاليفورنيا،  وجامعة  وبرينستون،  وبيركلي، 

اإلنترنت  عبر  تعليمية  دورات  تقديم  على  األخرى  األمريكية  التعليمية 

ألولئك الذين يرغبون في التعلم وال يستطيعون املشاركة في الصفوف 

التعليمية  البرامج  أن  بالذكر  الجدير  ومن  التقليدي.  بشكلها  الدراسية 

في  بعد  عن  التعليم  برامج  أهم  من  تعد  املتحدة  الواليات  في  املفتوحة 

العالم، خاصة البرامج املقدمة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 

التي تمثل انموذًجا دول يا تعمل العديد من دول العالم على محاكاته.

-تجربة جامعة فونكس األمريكية والتي تأسست عام 1976 و اعتمدت 
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كجامعة خاصة في عام 1978 .وفي عام 1989 تأسست جامعة فونكس 

عبر األنترنت التي تعتبر أول جامعة خاصة تمنح درجة البكالوريوس 

في العديد من التخصصات عبر اإلنترنت .وهي اكبر جامعة معتمدة 

يعمل فيها بحدود 8000 عضو من حملة الدكتوراه و املاجستير من ذوي 

الخبرة في حقل التعليم باإلضافة إلى أكثر من 9000 مدرب وفني ومشرف و 

إداري يعملون في أكثر من 170 مركز تعليمي للجامعة .يتفاعل الدارس مع املادة 

يتسنى  بذلك  ،و  االلكتروني  البريد  او  الوسائط  خالل  من  توافقي  ال  بشكل  التعليمية 

التفاعل معها  التعليمية عبر اإلنترنت و  املادة  للتعامل مع  الوقت املناسب  للدارس أن يختار 

بالعمق الذي يحدده وتصل الرسوم الدراسية إلى 10 آالف دوالر وتشكل 50 %من الرسوم 

الدراسية في الجامعات التقليدية .ويتم تطوير املناهج التعليمية على ضوء الحاجات الحالية 

و املستقبلية للصناعة وحقل العمل . ومن الجدير بالذكر ان أكثر من 171 ألفا من امللتحقني 

بالجامعة حصلوا على درجاتهم الجامعية منذ تأسيس الجامعة.

-تجربة جامعة جونز تعتبر من الجامعات االلكترونية الرائدة في الواليات املتحدة األمريكية 
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التي اعتمدت من قبل هيئة االعتراف األمريكية NCAAA عام 1999 

. وقد اثأر

هذا االعتراف في حينها احتجاجات كبيرة من الكيانات االكاديمية بحجة 

انه سيؤدي إلى تدهور نوعية التعليم، مما حذي ستيفن كرو أحد أعضاء لجنة 

االعتراف بالدفاع عن قرار الهيئة بالصحف، وأكد ان الجامعات االلكتروني االفتراضية 

تستحق االعتراف حيث يمكنها تحقيق مستويات متقدمة من التعليم الجامعي لشرائح 

املجتمع املتعددة. )بو غزه والهمشري )2000 .

-تجربة جامعة اتلنتا العاملية التي تقع في والية فرجينيا تضم الجامعة ثالث كليات رئيسية 

هي كليات التجارة و الهندسة و الدراسات اإلنسانية و االجتماعية .تشمل كل

كلية منها على عدد من التخصصات ، فمثال كلية الهندسة تضم الهندسة امليكانيكية و

الهندسة املدنية و الهندسة الصناعية و الهندسة الكهربائية و هندسة الحاسوب و البرمجيات 

الكترونية  مقالة  من عشرة ماليني  أكثر  على  تحتوي  الكترونية  مكتبة  الجامعة  كذلك تضم 

مجلة  من حوالي 4000  املقتبسة  األبحاث  و  املصورة  املقاالت  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة 
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الكترونية .وتفتخر الجامعة بأن لديها أكثر من 100 مستشار وخبير 

الهيئة  و  الجامعة  إدارة  مع  يتعاونون  الفنون  و  العلوم  مختلف  في 

االنترنت  عبر  للدارسني  اإلرشاد  و  التوجيه  بتقديم  فيها  األكاديمية 

يرسل  أو  بالجامعة  التسجيل  دائرة  موقع  على  مباشرة  التسجيل  .ويتم 

طلب االلتحاق عن طريق الفاكس او االيميل، وفي حال موافقة اللجنة األكاديمية 

على طلب االلتحاق يقوم الدارس بدفع الرسوم و االلتحاق بالدراسة .

الثري جونز هويكنز  ،التي أسسها املصرفي  -تجربة جامعة جون هويكن األمريكية 

عام 1976 ،لها خصوصية متميزة حيث تهتم بالتخصصات العلمية و التطبيقية التي

تتطلب توفير تطبيقات للمواد التعليمية االلكترونية .تعرض الجامعة عشر تجارب مختلفة 

في تخصصات علمية وهندسية وإحصائية وهي موضوعة على موقع الجامعة بحيث تساعد 

الطالب على اختيار التجربة و إتباع اإلرشادات لتنفيذ اإلجراءات الواحدة تلو األخرى وبالتالي 

اكتساب الخبرة واملهارات وتشمل التجارب مواضيع هندسية متنوعة

منها على سبيل املثال ال الحصر عمليات الحفر الستخراج النفط وعمليات انتقال الحرارة 

باألنابيب ،وكذلك تصميم وتنفيذ الجسور.

2 - التجربة البريطانية:

التعليم  في  الجديدة  واألساليب  الطرائق  باستنباط  الرائدة  الدول  من  املتحدة  اململكة  تعتبر 

وخاصة ما يتعلق بطرائق التعليم املفتوح والتعليم عن بعد بحيث يتالءم مع احتياجات 

املتعلم و سوق العمل العاملي A . n . )2002 .إن زيادة الضغوط التي مارستها الحكومة 

على املعاهد و الجامعات في اململكة املتحدة لزيادة عدد الطالب امللتحقني بها من 

الفئة العمرية

بني »30-18« سنة بحدود 50 % في العام 2010 ، وضع أملؤسسات 

التعليمية في اململكة املتحدة أمام تحديات كبيرة الستيعاب هذا العدد 

 .Davies املتزايد من الطلبة من جهة، وتطوير مهاراتهم من جهة أخرى

خالل  من  التعلم  مصادر  زيادة  إلى  الحاجة  ظهرت  هنا  .من   2002

استراتيجيات  من  الرئيسي  الجزء  ستشكل  جديدة  تقنيات  اعتماد 

التعليم و التعلم لدى املؤسسات التعليمية.

البريطانية  الجامعة  تعتبر  املفتوحة:  البريطانية  الجامعة  -تجربة 
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املفتوحة اكبر جامعة في

بريطانيا، أنشأت بأمر ملكي في ابريل -نيسان 1969 ، وهي جامعة 

مواردها  إلى  باإلضافة  الحكومي  الدعم  على  تمويلها  في  تعتمد  مستقلة 

الذاتية عن طريق الرسوم الدراسية وتعاقدها مع مؤسسات أخرى في تسويق 

معايير  وفق  الجامعة  تعمل  كما  والتلفزيوني  اإلذاعي  البث  مواد  أو  الدراسية  املواد 

إنجلترا،  في  أألخرى  الجامعات  من  خارجيني  ممتحنون  مراجعتها  على  يقوم  أكاديمية 

ولها أكثر من 300 مركزا دراسيا في بريطانيا وحوالي 46 مركزا دراسيا خارجها، وتتلخص 

رسالتها بأن تكون مفتوحة للجميع دون قيود زمنية أو مكانية ،وتعمل الجامعة على املوازنة 

بني استخدام الوسيط التقليدي و الوسيط الجديد في نقل املادة التعليمية. ويقوم على تقويم 

أداء هذه الجامعات واملعاهد األكاديمية األخرى مؤسسات متخصصة في وزارة التعليم العالي 

البريطانية مثل مجالس تمويل التعليم العالي في إنجلترا ) HEFCE ) ومجلس نوعية التعليم 

بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  أساليب  على  أساسا  الجامعة  تعتمد   (.  HEGC  ( العالي 

مستخدما الوسائط التعليمية الحديثة املتطورة: املادة املطبوعة املعدة للتعلم الذاتي، وشرائط 

كما  واالنترنت.  املدمجة  واألقراص  والتلفزيونية  اإلذاعية  والبرامج  الفيديو  وشرائط  كاسيت 

تقوم الجامعة ألسابيع أحيانا بأتباع األسلوب التقليدي في الدراسات، كما قد تتطلب بعض 

تقدم  أسبوع.  ملدة  التقليدي  التدريس  في  لدوره  مراكزها  احد  إلى  الطلب  حضور  البرامج 

الجامعة أكثر من 600 مقرر دراسي.

ويتلقى الطالب دروسهم عن طريق كتيبات مطبوعة تصلهم باملراسلة وتعليمات 

بأنفسهم  ويصححونها  يؤدوها  واختبارات  والتلفزيون،  اإلذاعة  برامج  على 

يقومون  الذين  مدرسيهم  إلى  يعيدونها  ثم  عليها  يجيبون  وأخرى 

الدراسات  مرحلة  في  متعددة  برامج  الجامعة  تقدم  كما  بتصحيحها. 

غير  الطلبة  22 %من  بحدود  املفتوحة  الجامعة  طلبة  عدد  يبلغ  العليا. 

املتفرغني في اململكة املتحدة. يصل عدد الطلبة فيها إلى 200 ألف طالب 

داخل اململكة املتحدة وخارجها ويشكل الطلبة من خارج اململكة بحدود 

15 %من مجموع الطلبة امللتحقني ببرامج التعليم للحصول على الدرجة 

الجامعية األولية). يعمل في الجامعة املفتوحة عددا كبيرا من املشرفني 

واألكاديميني واملرشدين ومستشاري التعليم املتفرغني وغير املتفرغني. 
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 Rongliang( . 2000 حيث بلغ عددهم بحدود 76000 شخصا عام

. (2004 .W

البريطانية  الجامعة  استثمرت  األخيرة  الخمس  السنوات  وخالل 

املفتوحة بحدود 50 مليون دوالر أمريكي لتحسني نوعية املنتج التعليمي 

وألعداد مواد تعليمية تفاعلية باعتماد

الوسائط املتعددة وتقنيات الواقع االفتراضي. ومنذ بداية تأسيسها هدفت الجامعة 

الى إتاحة فرص التعليم العالي لشريحة واسعة من األفراد الراغبني من مواصلة تعليمهم 

العالي وال يستطيعون ترك أعمالهم ووظائفهم، ملا يتطلبه عملهم من تفرغ تام ومراعات حاجات 

الراغبني في تطوير مهاراتهم وزيادة تأهيلهم وتوسيع قدراتهم وزيادة مواردهم. كما تساعد 

الجامعة على جعل التعليم الجامعي عملية مستمرة مدى الحياة وتنمي في طالبها االعتماد 

على النفس والتعلم الذاتي.

وال يقتصر التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني على مناهج الجامعات واملعاهد التي تنتهي 

واللغات  اإلنكليزية  اللغة  تعليم  برامج  كذلك  بل شمل  معتمدة،  تدريبية  أو  أكاديمية  بشهادة 

األخرى لغير الناطقني بها. وتتميز تجربة مدرسة اللغات العاملية في اململكة املتحدة في هذا 

املجال تميزًا دوليًا ملحوظًا.

-تجربة أكاديمية التعليم االفتراضي املفتوح: في مجال التعلم اإللكتروني/االفتراضي تعتبر 

أكاديمية التعليم االفتراضي املفتوح في اململكة املتحدة واحدة من أهم املؤسسات التعليمية 

التي تقدم طيفا واسعا وخيارات متعددة من البرامج التعليمية في مختلف الحقول 

التعليم  أكاديمية  .وتفتخر  التطبيقية  و  ،النظرية  اإلنسانية  و  العلمية  املعرفية 

االفتراضي و املفتوح في اململكة املتحدة بطالبها من اململكة وجميع أرجاء 

املعمورة ،حيث يشكل الطلبة األجانب نسبة كبيرة من مجموع الطلبة 

املسجلني في األكاديمية .وكخطوة بناء تنظر األكاديمية إلى األهمية 

املطلقة للتواصل العلمي و الثقافي بني املجتمعات ، بادرت األكاديمية 

بلغتهم  الدراسة  من  الطلبة  تمكن  أكاديميات متخصصة  إنشاء  إلى 

االم مع مساعدتهم على تحسني اللغة اإلنكليزية لديهم في نفس الوقت 

،وتقوم األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي على توفير مناهج 

تعليمية بالعديد من اللغات و منها اللغة العربية.
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3 - التجربة األسترالية:

بالنسبة  متزايد  نحو  على  شائًعا  خياًرا  بعد  عن  التعليم  أصبح 

لألستراليني الذين يرغبون في العودة إلى الدراسة دون ترك وظائفهم. فعلى 

مدار السنوات املاضية، نما سوق التعليم عبر

اإلنترنت في أستراليا بنسبة تقارب 20 %، ومن املتوقع حدوث نمو أكبر في برامج 

الطالب  من  مزيٍد  إقبال  مع  خاصة  األسترالية،  الجامعات  تقدمها  التي  بعد  عن  التعليم 

اآلسيويني، مما يجعل أستراليا أحد أبرز مزودي خدمات التعليم عن بعد، يوجد في استراليا 

عدد من وزارات التربية والتعليم،

إلى  والية  من  متفاوت  التقنية  مجال  في  فاالنخراط  ولذا  مستقلة،  وزارة  والية  كل  ففي 

أخرى.

والتجربة الفريدة في أستراليا هي في والية فكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم 

الفكتورية خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية في عام ) 1996 ) على أن تنتهي هذه الخطة في 

نهاية عام ) 1999 ) بعد أن يتم ربط جميع مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت عن طريق األقمار 

أحد فيه  لم يسبقها  اتخذت والية فكتوريا إجراًء فريدًا  بالفعل، وقد  تم ذلك  ة، وقد  الصناعيَّ

مني الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسب اآللي على التقاعد  حيث عمدت إلى إجبار ال معلِّ

مني واستبدالهم بآخرين.  املبكر وترك العمل. وبهذا تم فعليا تقاعد ) 24 %) من تعداد ال معلِّ

تعد تجربة والية فكتوريا من التجارب الفريدة على املستوى العاملي من حيث السرعة 

والشمولية. وأصبحت التقنية متوافرة في كل فصل دراسي، وقد أشاد بتجربتها 

بزيارة  قام  )بل غيتس) عندما  الكثيرون ومنهم رئيس شركة مايكروسوفت 

اعتبارا من عام ) 2001  التربية األسترالية  لها. وقد هدفت وزارة  خاصة 

يصبح  بحيث  املدارس  جميع  في  التعليم  تقنيات  خطة  تطبيق  إلى   (

الحاسب  أجهزة  استخدام  على  قادرين  والطالب  واملوظفون  املديرون 

املختلفة  املناهج  وعناصر  التطبيقات  من  العديد  من  واالستفادة  اآللي 

باإلضافة الى االستخدام الدائم لتقنيات التعليم وذلك في أنشطة الحياة 

ة كذلك. العادية، وفي البرامج املدرسيَّ

4 - التجربة الكندية:

استطاعت تكنولوجيا الحاسوب واالتصاالت التي تتميز بها كندا إن 
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تحقق األهداف

أكبر  بحصول  الكنديون  التربويون  املسئولون  ينشد  التي  التربوية 

عدد ممكن من السكان على حقهم في التعليم ومتابعته ألعلى املراحل 

الدراسية، سواء لسكان املدن أو القرى رغم املساحة الكبيرة التي تتمتع بها 

كندا كثاني اكبر دولة في العالم، وتعتبر كندا واحده من أهم ثالث دول في مجال 

الدخل  من  التعليم  على  كندا  تنفقها  التي  املئوية  النسبة  إن  كما  الجامعي،  التعليم 

القومي أعلى مما تنفقه أي دولة أخرى، وتعتبر كلفة التعليم في كندا تنافسية، ويتضح 

لكلفة سنة دراسية جامعية شاملة،  التعليم  املتقدمة في مجال  الدول  ذلك ملقارنه بني بعض 

رسوم الدراسة وتكاليف اإلعاشة بالدوالر األمريكي حيث تبلغ في بريطانيا) 27400 ) ،وفي 

أمريكا حكومي ) 22600 ) خاص ) 32100 ) ،أما في استراليا) 23250 )، بينما في كندا ) 

1500 ) دوالر فقط. وقد فرضت املساحات الشاسعة التي تتمتع بها كندا استخدام التعليم 

عن بعد في مختلف املراحل الدراسية من خالل شبكة االتصال عبر القمر الصناعي، وتساعد 

هذه الطريقة الحديثة في التغلب على مشكلة ندرة املتخصصني في بعض املناطق، وخصوصا 

في بعض القرى التي تقع في أقصى الشمال و التي ال زال البعض منها يتحدث بلغة خاصة 

الجدير  .ومن  كندا  في  املعتمدة  الرسمية  اللغة  باعتبارها  الفرنسية  أو  اإلنجليزية  بعيده عن 

بالذكر فأن الجامعات الكندية لها تجارب متميزة في برامج التعلم عن بعد و التعلم االلكتروني 

.وحيث إنها ساهمت في تصميم برمجيات متميزة تمكن معد ومصمم املادة التعليمية من 

وضعها على االنترنت و التعامل معها بسهولة، وكذلك توفير البيئة التعليمية املناسبة 

الخدمات  من  إذ يستفيد  الطلبة  على  الفائدة  يقتصر  وللدارسني، وال  للمدارس 

املدرسني ايض ًا من خالل تقديم عدد من الدورات التدريبية لهم عبر الشبكة، 

و االعتماد على مبدأ العمل الجماعي الذي يوفر قدرا من التفاعل بني 

تتيح  وإنما  املعلومة  فقط  توفر  ال  التي  و  بالشبكة  املتصلة  األطراف 

الفرصة كذلك للتفاعل مع الحضارات والشعوب األخرى . حيث يعتبر 

اللغات األخرى حتى يستطيع املتلقي إن  التعلم عن بعد دافعا لتعلم 

من  لديها  مما  ويستفيد  الشبكة  أعضاء  من  اآلخرين  مع  يتفاعل 

معارف وخبرات. إن التعليم عن بعد في كندا تجربة تستحق الوقوف 

باعتبارها رافد للتعليم يوفر لطالبي العلم سواء داخل أو خارج كندا 
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ما يحتاجونه من معلومات ومواد دراسية وتفاعل مع اآلخرين رغم 

املسافات الشاسعة التي تفصل بني املتعلم واملعلم ولذا يعتبر التعليم 

عن بعد ضرورة لبلد مثل كندا نظرا ملا يتمتع به من مساحة شاسعة.

5 - التجربة اليابان:

شبكة  بمشروع   (  1994 عام)  االلكتروني  التعليم  مجال  في  اليابان  تجربة  بدأت 

تلفازية تبث

املواد الدراسية التعليمية كخطوة للتعليم عن بعد، و في عام 1995 بدأ مشروع اليابان املعروف 

باسم »مشروع املائة مدرسة«، حيث تم تجهيز املدارس باألنترنت بغرض تجريب و تطوير

األنشطة الدراسية و البرمجيات التعليمية من خالل الشبكة، ثم تاله مقترح ان تقوم الوزارة 

بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدى الحياة، و ا نشئ مركز للبرمجيات و توفير 

نظام معلومات إقليمي، كما وضعت لجنة عليا متخصصة الخطة الخاصة بتدريب املعلمني 

وأعضاء هيئات التعليم على هذه التقنية الجديدة بدعم من ميزانية الدولة، كما ا قر انشاء مركز 

بتقنيات  الخاص  العلمي  التطوير  و  البحث  لدعم  تعليمية في كل مقاطعة  برمجيات ملكتبات 

التعليم الجديد، و دعمت كافة األنشطة املتعلقة بالتعليم عن بعد، كذلك د عم توظيف شبكات 

التعليم  التي تطبق أساليب  الدول  اليابان من  التربوية، و تعد  الكليات  املعاهد و  االنترنت في 

االلكتروني الحديث بشكل رسمي في معظم املدارس اليابانية.

6 - التجربة الهندية:

نما التعلم عبر اإلنترنت في الهند بشكل أسرع من املؤسسات التعليمية التقليدية، 

حيث تعاني البالد من أزمة تعليمية كبيرة نتيجة أن أكثر من نصف السكان 

يتلقون تعليًما محدوًدا، وفي كثير من األحيان ال يمتلك املواطنون الهنود 

املتعلقة  العوامل  بسبب  إما  تعليمهم،  الستكمال  الالزمة  الوسائل 

بالتكلفة، أو العوامل الجغرافية التي تتمثل في طول املسافات بني املدارس 

اإللكتروني  التعليم  أتاح  فقد  لذا  الهند،  في  النائية  والقرى  والجامعات 

املجال لشريحة واسعة من الطالب الهنود الستكمال تعليمهم بمراحله 

املختلفة. وتواجه الهند مشاكل وصعوبات متمثلة باملستوى االجتماعي 

بالطرق  الدراسة  ان  والطالب بصورة خاصة، كما  للهند بصوره عامة 

كذألك  ًا،  ايض  الوقت  ناحية  ومن  املادية  الناحية  من  مكلفة  التقليدية 
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وبنية  حاسوبيه  معدات  توفر  يتطلب  واملتفاعل  االلكتروني  التعليم 

تحتية معلوماتية قد تعجز الهند في توفيرها في بعض املناطق، وهذه 

التعليم االلكتروني بصوره عامة. اال ان  النظام  املشكلة قد تؤثر على 

وكفاءات  برامج  توفير  في  البرمجي  تفوقها  تستثمر  ان  تستطيع  الهند 

تقنية واالرتباط بشبكة االنترنت في كل فصل من فصول املدارس. و تعتبر 

تم  االلكتروني، حيث  التعلم  مجال  في  الرائدة  الجامعات  من  غاندي  انديرا  جامعة 

استحداثها بقانون أجازه البرملان الهندي في أيلول/سبتمبر / 1985 وتضم 77 برنامجا 

أكاديميا ومهنيا ومعرفيا وتستعني بخبراء من جميع أنحاء الهند لتصميم وتطوير املقررات 

والبرامج الدراسية، وتمنح الجامعة درجة الدكتوراه، واملاجستير، والبكالوريوس في العديد من 

البرامج األكاديمية التي تقدمها ،وتوفر الجامعة قدرا معقوال من املرونة في شروط االلتحاق 

بها من حيث املكان وسير الدراسة والفترة التي تستغرقها .

-تجربة جامعة انديرا غاندي من اكبر الجامعات في العالم حيث بلغ عدد طالب في الهند لديها 

حاليا ما يزيد عن 1.2 مليون طالب وطالبة موزعني على 1114 مركزا دراسيا منتشرة في 

جميع أنحاء الهند .هذا وقد بلغت املقررات الدراسية فيها 59 مقررا وتقوم الجامعة باستخدام 

التكنولوجيا والطرق العاملية الحديثة االلكترونية في التوصيل الفعال

لبرامجها األكاديمية تيسير 2004 .تقدم الجامعة العديد من البرامج مثل برامج الحاسوب 

وبرامج  الطفولة   ورعاية  والتغذية  واالتصال  الصحافة  وبرامج  اإلعالم  وعلوم  واملكتبات 

تنمية القوى البشرية، و تتبنى الجامعة نظام الوسائط املتعددة في التدريس وهي املواد 

املعدة للتعلم الذاتي وجلسات اإلرشاد والتدريب املباشر واملؤثرات عن بعد، أما 

بالنسبة لبرامج العلوم والحاسوب والتمريض والهندسة والتكنولوجيا تتم 

الدراسة العملية لها في مراكز دراسية مختارة حيث يجد الطالب كل ما 

تحتاجه الدراسة التطبيقية من مختبرات وورش وحسب التخصص.

7 - التجربة الصينية:

الدول  النمو وأصبحت من  نوعية في معدالت  قفزة  الصني  حققت 

املتقدمة. و يشكل الطلبة

بحدود 17 % من عدد سكان الصني وقد ازداد عدد طلبة الجامعات 

العليا من 1.1 مليون طالب عام 1998 إلي حوالي 3 مليون  واملعاهد 
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طالب وطالبة في عام 2002 .إن هذه الزيادة في إعداد الطلبة وكذلك 

الشركات  حاجات  لتلبية  مهنية  كوادر  إلى  الصينية  السوق  حاجة 

واملؤسسات تطلب التفكير في استخدام التعليم االلكتروني وتوفير البنية 

التحتية الضرورية

التعليم  تطور  لقد   2004  .Rongliang W الصني  في  نقطة  ابعد  إلى  إليصالها 

االلكتروني في الصني منذ العام 1999 بشكل كبير واعتمد كبرنامج تعليمي جديد ووضع 

الحكومة  وعملت  نظام  له 

البنية  تتطلبه  ما  توفير  على 

تعمل  ،و  الضرورية  التحتية 

في  كبيرة  شركات  حاليا 

االلكتروني  التعليم  مجال 

في  الصني  مساعدة  على 

توفير ما تحتاجه من حلول 

لدعم  وأجهزة  برمجية 

.التعلم  التعليمية  املؤسسات 

بدأ  الصني  في  االلكتروني 

من خالل التعاون والشراكة مع شركات عاملية متقدمة في حقل تكنولوجيا املعلومات 

في  الرائدة  العاملية  الشركات  من  االمريكية   Blackboard .وتعتبر شركة  والتعليم 

مجال تكنولوجيا التعلم االلكتروني التي تعمل في الصني،

وساهمت في تشجيع الجامعات واملعاهد واملدارس الصينية على استخدام 

منتجاتها والحلول املقدمة من قبلها في مجال التعليم االلكتروني .حيث 

والتعليم  التدريب  مجال  في  تعليمية  مؤسسة   40 من  أكثر  اختارت 

االلكتروني والتعليم الذاتي حيث قدمت حلوال برمجية متكاملة عن

إدارة نظم التعليم وخاصة التعليم عن بعد) manager›s )2005 تعد 

الصني من أهم الدول التي يزدهر فيها قطاع التعليم عن بعد، حيث يوجد 

 online institutions ( في الصني أكثر من 70 مؤسسة وكلية افتراضية

and colleges ). ونتيجة للتنافس الشديد للحصول على الوظائف هناك، 
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يسعى الطالب إلى الحصول على مزيٍد من الدرجات العلمية والدورات 

التدريبية في عدة مجاالت، ليتمكنوا من الحصول على وظائف أفضل. 

فالضرورة االقتصادية قد ول دت فرصة كبيرة لنمو قطاع التعليم عن 

بعد في الصني.

8 - تجربة كوريا الجنوبية:

أتاحت البنية التحتية التكنولوجية القوية في كوريا الجنوبية انتشار التعليم عن 

بعد، حيث إن لديها بنية تعد 

األقوى في العالم، فهي تقدم 

سرعات  أعلى  من  واحدة 

اإلنترنت في العالم، وتتوفر 

في  اإلنترنت حتى  خدمات 

املناطق الريفية البعيدة، مما 

جعل الوضع مؤاتيا الزدهار 

التعليم. وفي  النوع من  هذا 

كوريا  تشهد  السياق،  هذا 

الجنوبية كل عام تزايًدا في 

امللتحقني  الطالب  التعليم عن بعد بنسبة تفوق بكثير  الطالب املسجلني في دورات  عدد 

بمؤسسات التعليم التقليدية.

9 - تجربة سنغافورة:

عملت سنغافورا على تطوير مبادرة؛ لتكون بمثابة قمم التميز في نموذج 

املدارس.  في  واملشاريع  االبتكار  وتشجيع  القدرة،  على  القائم  التعليم 

وذلك بتعزيز تنوع العروض التعليمية لتلبية

احتياجات املتعلمني، وتوفير النماذج املمكنة لدمج تقنية املعلومات 

طريق  عن  التفاعلية  الرقمية  اإلعالم  وسائل  تشمل  التي  واالتصال، 

تسخير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم.

10 - التجربة املاليزية:

للدولة عام ) 1996 ) خطة  املاليزية  الشامل  التطوير  وضعت لجنة 
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مة وقد رمز لهذه  تقنية شاملة تجعل البالد في مصاف الدول ال متقدِّ

 The ( الخطة  للتعليم في هذه  بينما رمز   ،(  2020 Vision ( الخطة 

Education Act 1996 ). ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي 

واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كل فصل دراسي من فصول املدارس. فقد بلغت 

نسبة املدارس املربوطة بشبكة اإلنترنت في ديسمبر ) 1999 ) أكثر من ) 90 %)، 

ق التقنية في الفصول  ة ) 45 %). وتسمى املدارس املاليزية التي تطبِّ وفي الفصول الدراسيَّ

ة »املدارس الذكية« الدراسيَّ

أرجاء  جميع  في  املدارس  من  النوع  هذا  تعميم  إلى  ماليزيا  وهدفت   ،(  Smart Schools  (

البالد.

ق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري  أما فيما يتعلَّ

الكبيرة لخدمة نقل  املعلومات  بنقل حزم  والتي تسمح  السريعة  البصرية  األلياف  من شبكة 

الرئيسية  التطبيقات  إحدى  الذكية،  املدارس  يعتبر مشروع  و  والفيديو.  دة  متعدِّ ال  الوسائط 

السبعة من مشروع ) Malaysian Multimedia super corridor )، وتهدف حكومة ماليزيا 

إلى االستفادة من وجود التكنولوجيا الرائدة في املدارس، في الوقت نفسه تعمل على تحويل 

نظامها التعليمي الى نظام تقني تماشيا مع رؤية 2020 بتحقيق أهداف رئيسة وهي: توفير 

التنمية الشاملة للفرد، وتوفير الفرص، وتعزيز مواطن القوة الفردية إلنتاج القوى العاملة ذات 

الفكر، واإلملام بالتكنولوجيا، وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم، وزيادة مشاركة 

الذكية. تتقدم ماليزيا بأقصى  املدارس  الرئيسية في  أصحاب املصلحة، واملفاهيم 

سرعة فيما يتعلق بفتح فرص جديدة للتعلم عبر اإلنترنت، حيث تعد وتهدف 

ماليزيا إلى تعميم هذا النوع من املدارس في جميع أرجاء البالد. لقد أنجزت 

مع  التخاطب  برمجيات  املاليزية   (  MMU ( املتعددة  الوسائط  جامعة 

املتعلم وكذلك ما يتعلق بشبكة الحاسوب املطلوبة ،فيما قامت جامعة 

كيوتو اليابانية )باستكمال البرمجيات املتعلقة باملعالجة الرقمية للصور 

واألنماط .كما ساهمت جامعات وشركات يابانية وماليزية في دعم هذا 

املشروع املتميز الذي ساهم بشكل فعال في تشجيع طلبة التخصصات 

العلمية باستخدام تقنيات التعليم االلكتروني -االفتراضي ،حيث يتمكن 

الطالب املسجل في إحدى الجامعات من استغالل املواد التعليمية املوجودة 
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لدى الجامعات األخرى) UN report )2004 . أما فيما يتعلق بالبنية 

فقري  بعمود  ماليزيا  وجامعات  مدارس  ربط جميع  تم  فقد  التحتية 

من شبكة األلياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل حزم املعلومات 

الكبيرة لخدمة نقل الوسائط املتعددة والفيديو. ) القرني، )2005 .

تتعاون الجامعات املاليزية مع العديد من الجامعات الدولية لتقديم خبرتها في 

.في  الكترونية  تعليمية  مواد  إلعداد  وكذلك  -االفتراضي  االلكتروني  التعليم  مجال 

منتصف العام 2002 اتفقت عدد من الجامعات املاليزية واليابانية للبدا بتنفيذ مشروع 

طموح إلطالق مواد تعليمية

الكترونية، و قد بلغت نسبة املدارس املربوطة بشبكة االنترنت في ديسمبر 1999 أكثر من 

90 % وفي الفصول الدراسية 45 % وتسمى املدارس املاليزية التي تطبق التقنية في الفصول 

التي  املواد  هذه  مثل  و  والهندسة  العلوم  ).إن   Smart Schools  ( الذكية  باملدارس  الدراسية 

اليد وهذا ما ال يتوفر في معظم  التقارير بخط  التعامل مع معدالت رياضية وكتابة  تتطلب 

النظم التعليمية املتوفرة لقد تم تطوير برمجيات ) ALICWBT ) التي تستخدم الستضافة 

املنظومة  تتمكن  وبالتالي  باليد  املكتوبة  الحروف  تمييز  على  القابلية  لها  أخرى  برمجيات 

اليد وتحويلها إلى  املتعلم واملكتوبة بخط  التقارير املقدمة من قبل  التعامل مع  التعليمية من 

مدخالت يفهمها الحاسوب. وعملت الحكومة على زيادة الدعم في عام 2004 من 400 مليون 

دوالر أمريكي إلى 1200 مليون دوالر أمريكي. كما زاد دعم املشاريع الريادية الجديدة من 

150 مليون دوالر أمريكي إلى 955 مليون دوالر أمريكي Qun.2004 . وقد شجع هذا 

الدعم الشركات الوطنية والشركات العاملية املهتمة بتكنولوجيا التعليم والتدريب 

التعليمية  املواد  لخدمة  وتوظيفها  التحتية  البنية  استغالل  من  االلكتروني 

وإيصالها للمسجلني في برامج التعليم االلكتروني بأقل كلفة ممكنة.

-تجربة جامعة آسيا اإللكترونية ) Asia e- University )، ومقرها 

كواالملبور، إحدى

الجامعة  هذه  عملت  ماليزيا، حيث  في  التكنولوجية  الجامعات  أهم 

على دعم املواطنني في

بإمكانية  تتمتع  ولكنها  الجامعات،  توافر  عدَم  تعاني  التي  املناطق 

الوصول إلى اإلنترنت،
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مما س هل انتشار نظام التعليم عن بعد بني املواطنني املاليزيني بل 

واآلسيويني أيًضا،

دولة   31 لطالب  اإلنترنت  عبر  تعليمية  دورات  الجامعة  هذه  تقدم  حيث 

آسيوية مختلفة،

تتيح  برامج  لتقديم  أخرى  جامعات  مع  شراكات  في  بالدخول  الجامعة  وقامت 

املثال- تطوير  -على سبيل  تم  اإلنترنت، حيث  تعليمية من خالل  الحصول على درجات 

برنامج ماجستير في إدارة األعمال بالتعاون مع كلية إدارة األعمال الدولية في الدنمارك.

نتائج وتوصيات الدراسة:

استثمار  أهمية  على  الضوء  تلقي  التي  والتوصيات  النتائج  من  عدد  الى  الدراسة  توصلت 

تلخصت في  بعد«  »التعليم عن  االلكتروني  التعليم  لتطوير منظومة  الرائدة  العاملية  التجارب 

النقاط التالية:

التعليم  نظام  لتفعيل  العالية  والسرعة  التقنيات  ذات  االتصال  شبكات  استخدام  -ضرورة 

االلكتروني.

-العمل على ترشيد نفقات التعليم والحد من الهدر في التعليم وتوظيف املوارد املتوفرة في 

البرامج التطويرية، واالستفادة من التجربة الكندية في ذلك.

الطب  العملية مثل  التخصصات  لتدريس  املتخصصة  التقنية  البرامج  -ضرورة استثمار 

والهندسة والعلوم بمجاالتها املختلفة واالستنارة بتجربة جامعتا »اتلنتا وجون هويكنز«. 

التطبيقية لتحقيق جودة  الدراسة  اهداف  -عقد شراكات داخلية وخارجية إلنجاح 

مخرجات التعليم.

-توفير بيئة مختبريه تفاعلية لتقوية الواقع العملي للبرامج التعليمية من 

خالل واجهات

تطبيقيه مربوطة الكتروني ًا مع أجهزه مختبريه حقيقية في املختبرات 

العملية في الكليات

واملعاهد.

استراتيجيات  وتطوير  لدعم  والدوليني  املحليني  بالخبراء  -االستعانة 

التعلم االلكتروني.

أدوات  اهم  من  يعتبر  للدارسني  واتاحتها  الرقمية  املكتبات  -تفعيل 
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تفعيل وتطوير التعليم

عن بعد.

انسيابية  القبول والتسجيل لضمان  االلكتروني في  النظام  -اعتماد 

العمليات وتحقيق مبدأ

تكافؤ الفرص.

-اعتماد النظام االلكتروني في دفع الرسوم الدراسية للبرامج املدفوعة. -االستفادة 

التعليمية  البرامج  من  املستفيدين  قاعدة  توسيع  في  والكندية  البريطانية  التجربة  من 

الجامعة  دور  لتحقيق  االلكترونية 

في خدمة املجتمع.

االلكتروني  النظام  -استخدام 

التعليمية  غير  أخرى  مجاالت  في 

واإلعالمية  التجارية  املجاالت  مثل 

وتخصصات أخرى كإدارة عالقات 

املستفيدين وأداره املشاريع وإدارة 

املعرفة.

من  العاملية  املنافسة  -تحقيق 

متميزة  نوعية  برامج  إطالق  خالل 

تستهدف متعلمني من كافة انحاء العالم.

-االستفادة من تجربة بريطانيا في التعاقد مع جهات متخصصة في تطوير 

وتسويق املواد التعليمية.

التقييمية  البرامج  لوضع  متخصصة  تقنية  بشركات  -االستعانة 

لضمان جودة ودقة أدوات التقييم.

لتطوير  دقيقة  معايير  وضع  في  استراليا  تجربة  من  -االستفادة 

والطالب  التدريس  هيئة  اعضاء  مهارات  وتنمية  املعلمني  أداء  جودة 

على استخدام االنظمة االلكترونية الحديثة.

•املراجع العربية:

- أبو عطية، سهام« 2010 »: تجارب دولية وعربية في التعليم املفتوح 
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والتعلم عن بعد.

املفتوح  التعليم  في مجال  العاملة  العربية  للقيادات  التدريبية  الدورة 

والتعلم عن بعد،

الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد وجامعة القدس املفتوحة.

- أبو عمة، محمد عبد الرحمن: التعليم العالي في بريطانيا، مكتب التربية العربي.

 .(  8502 ( الفضيل.  الكريم عبد  الصادق محمد، ومحمد، طارق عبد  أحمد، محسن   -

التعليم

15 ، النقال. مجلة الدراسات العليا: جامعة النيلني – كلية الدراسات العليا، مج 00 ، ع 10

907222/https://search.mandumah.com/Record – 95 . مسترجع من

- تحسني، بشير منصور 2004 : )استخدام االنترنت ودوافعها لدى طلبة جامعة البحرين)

دراسة ميدانية )املجلة العربية للعلوم اإلنسانية – العدد السادس والثمانون.

- الحلفاوي، وليد سالم. ) 2009 ). تصميم نظام تعليم إلكتروني قائم على بعض تطبيقات

الويب وفاعليته في تنمية التحصيل املعرفي والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو استخدامه 

لدى طالب تكنولوجيا التعليم، مجلة تكنولوجيا التعليم مج ) 19 )، ع) 14 )، ج) 2 )

القاهرة: دار  املحمولة.  والتعلم في ظل األجهزة  التعليم   .( الدهشان، جمال علي. ) 2015   -

جوانا للنشر والتوزيع.

- الشرهان، جمال عبد العزيز 1423 : الشبكة العاملية للمعلومات »االنترنت »ودورها 

في تعزيز البحث العلمي لدى طالب جامعة امللك سعود بمدينة الرياض. مجلة كليات 

املعلمني –املجلد الثالث- العدد الثاني.

التعليم  في  وعاملية  عربية  تجارب   (:  (2005( فازع  سعيد  القرني،   -

االلكتروني).

املباشر  بعد)  عن  االفتراضي  :)التعليم   2004  ( تيسير  الكيالني،   -

االفتراضي )مكتبة لبنان-بيروت 2004 .

الجامعي  التعليم  : دور مؤسسات  - محضر، وفاء عبدالعزيز 1433 

األهلي في اململكة العربية السعودية في مواجهة تحديات العوملة »الثقافية، 

االقتصادية، التقنية«.

- محمد فاروق القطب عبد الله 2004 : دراسة مقترحة لتطوير نظم 
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إدارة التعليم

اإللكتروني عبر شبكات الحاسب اآللي. مجلة البحوث والدراسات.

املتنقل  التعلم  فاعلية   .(  2019  ( السيد.  جمال  أمينة  مصطفى،   -

باستخدام الهواتف الذكية

وفنون  لعلوم  العلمية  املجلة  املبارزة.  رياضة  في  املهارات  بعض  تعلم  على 

الرياضة:

https://search.mandumah. جامعة حلوان–كلية التربية الرياضية للبنات. مسترجع من

بعد،  عن  التعليم  استراتيجيات  تطور  ديناميات  عصام:  نجيب،   -1007266/com/Record

املؤتمر العلمي للتربية االفتراضية والتعليم عن بعد. الواقع وأفاق املستقبل، جامعة فالديفيا.

- همشري، عمر وعبد الحميد بوعزة ) 2000 ): )واقع استخدام شبكة االنترنت من قبل

أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس – مجلة دراسات العلوم التربوية –

املجلد 27 العدد 2 –.

- وحدة التدريب والتنمية البشرية. ) 2012 ). التعلم عبر الجوال، جامعة امللك عبد

العزيز، عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد.

134359=https://elearning.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id

املراجع األجنبية:

 multimedia - based instruction design« , (2000( .Lee, W.W.& Diana, L.O- -

 for computer -based training. web-based training distance broadcast

training«, sanfrancisco; jossey -bass publishers, USA

 virtual learning Environment«, the»,(2003(  .perrie, -Y–

.(795-794( .june,pp,pharmaceutical journal, Vo1.270

 Learning  .(1996(  .Anderson, T. D., and Garrison, D. R–

 in a Networked World: New roles and responsibilities. In

 C. C.- Gibson (Ed.( Distance Learners in Higher Education:

 .(112-97  .Institutional responses for quality outcomes (p

.Madison, WI.: Atwood Publishing

 A Revolutionary means  :(1996(  .Grant, C and Scott, T–
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 of supporting collaborative work, International online

 December, London, United  5-3  ,Information meeting

.165-Kingdom, pp151

 a report on distance MBA program, the»,(2002(  .Ubon, A.n–

 University of York, computer science department, April. Online

 document available at.: www. users.cs. yurk.ac.uk adisornn/report/report.pdf.

 E-learning in UK higher education«, online document available»,(2002( .–Davies

 the development»,(2004(  .at: http:// auavisit.open.ac.uk /themes. –Rongliang W

 and application of the e-learning in china« Asia education technology education

 technology and the pacific seminar – workshop on education technology. –Black

 black board accelerates E-learning in china«. Online document«( ,(2006( .board inc

 make your trainings effective »online document»,(2005( available at. –I manager›s

 financing ICT for»,(2004( available at: http:// wwwmanagerindia.com. –UN report

 « 2004.jin, Qun –2004 development in Asia and the and the pacific », November

 Intelligent Information Media that SubconsciouslySupports Interaction between

 Waseda ,2004 ,Learners and Learning Environments– (special research project

.(University
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العوامل احلا�سمة لنجاح التعليم 
اجلامعي عن بعد: مراجعة الأدبيات

 Critical Success Factors of University Distance
EducationA Review of The Literature

تمهيد:
مارشال  الكندي  االتصال  عالم  جاء  عقود  أربعة  من  أكثر  قبل 
مكلوهان )p ,1996 ,Marshall McLuhan( ) Hackbarth.241( بمفهوم 
القرية الكونية ( Global Village )، آبان انتشار البث التلفازي في 

ستينيات القرن املاضي. في األلفية الثالثة تحولت هذه القرية 
بتأثير تقنية املعلومات واالتصال إلى قرية رقمية وشفافية 

ثقافية ومدارس ذكية وبيئات افتراضية.
آبان   ،(  Global Village  ) الكونية  القرية  بمفهوم 

القرن  ستينيات  في  التلفازي  البث  انتشار 
املاضي.

في األلفية الثالثة تحولت هذه القرية بتأثير 
رقمية  قرية  إلى  واالتصال  املعلومات  تقنية 
وبيئات  ذكية  ومدارس  ثقافية  وشفافية 

افتراضية.
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لقد جعلت هذه التقنية العديد من التربويني وصناع القرار التربوي 

في العالم أجمع تقريبا ينظر إلى إمكاناتها باعتبارها فرصة سانحة 

بجميع  التربوية  املنظومة  في  نوعي  تحول  إلحداث  استثمارها  ينبغي 

 ,Morrison  ,2001  e.g.: Rosenberg(. ومخرجاتها  وعملياتها  مدخالتها 

2003) التعليم الجامعي والعالي أحد مكونات هذه املنظومة التي يمكن أن تستفيد 

من تلك اإلمكانات،

خصوصًا في مجال التعلم عن بعد. وإذا كان التعلم عن بعد قد استقطب انتباها محدودًا 

منذ أن ظهر في العام 0292 م مع ظهور أول جامعة )جامعة لندن) تقدم برنامجًا للتعلم عن 

بعد، فإنه في السنوات األخيرة من القرن العشرين ومستهل األلفية الثالثة حقق هذا النوع من 

التعلم حضورًا الفتًا حتى بدأ ينافس املؤسسات التربوية التقليدية في توفير فرص التعليم 

الجامعي. فالعديد من مؤسسات التعليم العالي في العالم تستثمر حاليًا على نطاق واسع 

في تقنيات التعليم بناًء على االفتراض أن هذه التقنيات ستؤدي إلى تحسني الجودة التربوية 

 Cited in: Cohen ,2000 ,Moonen( .وتقلل من التكاليف املالية من خالل تحسني كفائتها

and Nachmis, 2008). وما بني الجيل األول من نماذج التعلم عن بعد )املراسالت البريدية) 

 ( الثالث  والجيل  واألفالم)  والتلفاز  املذياع  الجماهيرية:  االتصال  وسائل   ( الثاني  والجيل 

التقنيات التفاعلية: الصوت ثم النص ثم الصورة والفيديو ثم الشبكة العنكبوتية)، والجيل 

محدودة  غير  اختيار  فرص  التربوية  للمؤسسات  توافرت    8 الويب  )تقنيات  الرابع 

إلتاحة التعليم الجامعي للمستفيدين .

إن الطلب املتزايد للحصول على فرص تعليمية مرنة وبتكلفة أقل ومحتوى 

التعليم  بيئات  تغيير  على  حاليا  يعمل  العمل  ملهام  مناسب  تعليمي 

الجامعي. في هذه البيئات التي تتغير بسرعة في سياق اقتصاد املعرفة 

العاملي، تواجه الجامعات التقليدية تحديات لتكييف أهدافها وهياكلها 

وبرامجها وتظهر مؤسسات جديدة لالستجابة لهذه التغيرات. وغني 

عن الذكر أن التطورات الكبيرة في االتصاالت الرقمية وتقنيات التعلم 

املزيج  إن هذا  أجمع.  العالم  في  التنظيمية  التغيرات  قد حف زت هذه 

من الطلب على فرص التعلم والتكلفة والتقنيات الجديدة يفتح األبواب 

)Hanna, 1998) للحصول على حصة في سوق التعليم الجامعي.
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وقد تنوعت الجهود واملبادرات في مجال دمج التقنية في مؤسسات 

التعليم الجامعي والعالي بدًءا

بتحويل  ومرورًا  وغيرها،  والتسجيل  والقبول  اإلدارة  بعمليات 

التعليم عن بعد التقليدي )أنظمة

املراسلة واإلذاعة والتلفاز) إلى تعلم إلكتروني أو افتراضي على اإلنترنت. 

وقد أدت هذه

 (  E- University( اإللكترونية  الجامعة  ظاهرة  بروز  إلى  الضخمة  التطورات 

والجامعة

االفتراضية )Virtual University) ) . ففي كوريا الجنوبية على سبيل املثال أكثر من ) 09 

جامعة افتراضية )p ,2002 ,Jung.12) ، وفي الصني أكثر من ) 14 ) جامعة افتراضية

p ,2002 ,Zhiting et. al.2) ، في: الصالح: 8559 م) ، كما قدمت ثلث الجامعات والكليات 

في الواليات املتحدة التي يتجاوز عددها ) 0555 ) كلية وجامعة درجات علمية بوساطة  كما 

 2012,Sloan Consortium ( .قدم أكثر من ) 95.555 ) مقرر للتعلم عن بعد في ) 005 ) دولة

(.

في العام 8555 م أشارت 19 % من املؤسسات التربوية في الواليات املتحدة التي ال تقدم 

الطلب لتقديم مقررات وبرامج تعلم عن بعد، وبينت تقارير 99  تعلمًا عن بعد إلى ازدياد 

% من املؤسسات التي تقدم مقررات عن بعد إلى ازدياد الطلب لتقديم مقررات وبرامج 

جديدة عن بعد، بينما أشارت 40 % من املؤسسات التي تقدم برامج كاملة عن بعد 

 (2010 ,Rhode(. بعد  وبرامج جديدة عن  لتقديم مقررات  الطلب  ازدياد  إلى 

كما ناقش الصالح ) 8500 ) قضايا حاسمة في التعليم عن بعد، وتحديًدا 

سبعة  ذلك  وشمل  بعد،  عن  للتعليم  املناسب  النموذج  ماهية  ناقش 

نماذج كما يبينها الشكل ) 0 )، هي:

 Organizational( تنظيمية  نماذج  توجد  التنظيمي:  النموذج 

تقرير  ل  ويمث  بعد.  عن  التعليم  برامج  لتقديم  مختلفة   (Models

نموذج  ولكل  التعليم  من  النوع  لهذا  مهمًا  قرارًا  املناسب  النموذج 

 ,Perry and Rumble( إيجابياته وسلبياته. يشير بيري و رامبل

1987) الى أن هذه النمادج في النصف الثاني من القرن العشرين لم 
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تتجاوز ثالثة نماذج :

-جامعات النموذج الفردي: جامعات أسست لتقدم تعليمًا عن بعد 

.

-جامعات النموذج الثنائي : جامعات أسست لتقدم تعليمًا وجهًا لوجه وتعليًم 

ا عن بعد .

-إئتالف جامعات للتعلم عن بعد: تحالف عدة جامعات في تقديم برامج تعليم عن بعد 

.

، ومع توافر تقنيات أكثر كفاءة، خصوصًا مع انتشار تطبيقات الشبكة العنكبوتية وبزوغ 

ويب 8 ازدادت هذه النماذج تنوعًا.

النموذج البيداجوجي: يرتبط النموذج البيداغوجي بمبادئ علم التدريس ) Pedagogy ) أو 

التصميم التعليمي ) Instructional Design ) التي ينبغي أن تو جه عملية تصميم برامج 

ومقررات التعليم عن بعد. باختصار يجب اختيار نموذج التدريس األفضل لطبيعة أهداف 

التعلم أو املهارات املستهدفة. أسلوبان رئيسان للتدريس: تدريس مباشر )مدرسة سلوكية) 

و تدريس غير مباشر )مدرسة بنائية :تعلم بحل املشكلة واملشروع.

النموذج االجتماعي : جانبان مهمان في هذا النموذج هما: الجمهور املستهدف من برنامج 

والخاص  العام  بقطاعيه  واملجتمع  املستهدف  الجمهور  قبول  ومدى  بعد،  عن  التعليم 

ملخرجات البرنامج.

فأي فئة من الجمهور ينبغي أن تو جه لها برامج التعليم عن بعد؟ وما خصائصها؟ 

وكيف يمكن الحصول على قبول املجتمع لخريجي تلك البرامج؟

تقليديا ارتبط التعليم عن بعد باملتعلمني الكبار حيث أسست جامعات 

الجامعة  املفتوحة،  العربية  الجامعة  املفتوحة،  البريطانية  )الجامعة 

السعودية اإللكترونية الخ) لتوفير فرص التعليم الجامعي. حاليًا، تغير 

تقليد املتعلمني الكبار في التعليم عن بعد، حيث ظهرت برامج تعليم 

عن بعد لخدمة طالب التعليم العام ) Sherry, 1996 ) ، كما أن جيل 

العصر الرقمي يرغبون بالتعلم املعتمد على التقنية.

النموذج األكاديمي : يرتبط النموذج األكاديمي بثالثة قضايا مهمة 

تقدمها  التي  العلمية  والدرجات  األكاديمية،  واملناهج  البرامج  هي: 
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لذا،  بعد.  االلكتروني عن  التعليم  تطوير مقررات  وأسلوب  الجامعة، 

فالسؤال حول النموذج األكاديمي هو: ما البرامج الدراسية والدرجات 

العلمية األكثر

مالئمة للتعلم اإللكتروني عن بعد؟ وما الدرجات العلمية ؟ وما األسلوب 

األفضل لتطوير املقررات؟

نموذج التطوير املهني : تمثل هيئة التدريس ركنا جوهريا ألي جامعة، تقليدية 

كانت أو إلكترونية.

يتعلق نموذج التطوير املهني بهيئة التدريس التي يقع على عاتقها تدريس مقررات التعلم 

عن بعد وتفعيل نشاطات املقرر وتفاعالته. وتبرز في هذا السياق قضيتان مهمتان: األولى 

حول النموذج األفضل لتنظيم هيئة التدريس عن بعد، والثانية حول النموذج اإلفضل للتطوير 

املهني. بالنسبة للقضية األولى، هل النموذج األكثر فاعلية وكفاءة هو توفير هيئة تدريس 

خاصة للتعليم عن بعد؟

 ( Part-Times ( أو جزئيًا ( Full-Times ( و هل تكون هيئة التدريس من املتفرغني كليًا

للتعليم عن بعد أو من كال الفريقني؟

التطوير  لتوفيرفرص  وكفاءة  فاعلية  األكثر  النماذج  استخدام  الثانية،  للقضية  بالنسبة 

املهني لعضو هيئة التدريس للتحول من التدريس التقليدي إلى التعليم عن بعد )مقررات 

عن بعد، ورش عمل آلخ.

النموذج التقني : تمثل التقنية بمكوناتها املختلفة )عتاد وبرامج وشبكات) ركنًا 

جوهريًا في برامج التعلم اإللكتروني عن بعد و ال يمكن العمل في غيابها، وهنا 

يجب اختيار البنية التقنية القوية و اختيالر منصة التعليم عن بعد التي 

توفر أدوات مناسبة ملهام التعليم والتعلم.

يشهد  االقتصادي،  واالنفتاح  العوملة  في عصر   : الجودة  نموذج 

محاولة  في  كبيرًا  تنافسًا  ومؤسساته  قطاعاته  بمختلف  السوق 

لتقديم منتجات وخدمات تتميز بالجودة وتحوز على رضا املستفيد. 

لهذا، اكتسبت قضية الجودة ) Quality ) زخمًا كبيرًا في السنوات 

الحادي والعشرين.  القرن  األخيرة، وأصبحت سمة مهمة ملنظمات 

وتشهد جامعات التعلم عن بعد ربحية كانت أو غير ربحية تنافسا 
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كبيرا الستقطاب الدارسني في وقت أصبحت فيه الشفافية التقنية 

لتجاوز  مهمة  وسيلة  إمكاناتها  وتنامي  استخدامها)،  )سهولة 

الحدود الزمانية واملكانية للوصول إلى جمهور جديد من ثقافات متنوعة. 

ولذا، أصبحت قضية االعتماد ) Credentialization ) لبرامج التعلم عن بعد 

تخضع ملدى مقابلتها معايير مرجعية ) Benchmarkings ) أصدرتها منظمات 

مهنية غير ربحية. لذا، يتطلب النموذج الخاص بالجودة توافر آليات مناسبة للتحقق من 

البرنامج. لهذا، فالسؤال حول هذا النموذج هو: هل تتبنى الجامعة أو تك يف  توافرها في 

معايير دولية، أو تطور معاييرها

الخاصة؟

الشكل 1 عالقة االعتماد املتبادل بني نماذج التعلم اإللكتروني الجامعي 

عن بعد ما يغفله البعض هو أن بيئة التعليم عن بعد مختلفة عن بيئة 

الطالب  دور  في  التغير  أهمها  عديدة  متغيرات  في  التقليدي  التعليم 

ودور األستاذ وتصميم محتوى املقرر والدعم املؤسسي وعمليات

االختالف  أن  إلى  النظر  الخطأ  من  لذا،  و  و،  آلخ  والتقويم  التفاعل 

التعليم  في  لوجه  وجهًا  التفاعل  فقط:  التعليمي  الوسيط  هو  بينهما 

التقليدي والتفاعل من خالل الوسيط التقني في التعليم عن بعد.
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التعليم عن بعد  برنامج  أن نجاح  إلى  األدبيات  العديد من  أشارت 

يعتمد على عوامل عديدة ترتبط بالعوامل البشرية ) الطالب واألستاذ) 

وعوامل مادية منها البنية التقنية والعوامل املؤسسية مثل الدعم الفني 

واإلداري واملالي آلخ، وقد صنفت دراسات عديدة هذه العوامل الرئيسة 

والعوامل الفرعية في تصنيفات مختلفة وعبرت عن بمصطلحات مختلفة 

أيضا.

من  بعد  عن  التعليم  برنامج  نجاح  في  الحاسمة  العوامل  تحيد  الورقة  هذه  تتناول 

خالل مراجعة أدبيات كثيرة في املجال. وتحديًدا، ستناقش الورقة بإيجاز العوامل التالية:

-املؤسسة 

-البيئة التعليمية

-هيئة التدريس

-الطالب

-املحتوى الرقمي

مقدمة: قبل مناقشة هذه العوامل ، ستتطرق الورقة في مقدمتها إلى املوضوعات التالية 

بإيجاز شديد:

-أجيال التعليم عن بعد و أجيال التقنية

-ملن التعليم عن بعد؟ وألي املهارات؟

-سؤال املليون، الفاعلية ملن؟

-التعليم عن بعد بعد فايروس كورونا : تحول في النموذج أم لحظة عابرة؟

التعليم عن بعد: خمسة أجيال:

تتفق أغلب األدبيات التي تناولت تاريخ التعليم عن بعد على تصنيفه 

في خمسة أجيال وإن عرضت بمصطلحات مختلفة، وتشير هذه 

األدبيات إلى تاريخ طويل وحافل بالتجارب لهذا النوع من التعليم.

يعتمد تصنيف هذه األجيال على الوسيط التقني في تنفيذ برامج 

التعليم عن بعد، من تقنية املواد املطبوعة إلى تقنية الصوت والصورة 

 (2019 ,Bozkur(. اإلذاعي والتلفازي، ثم الجامعات املفتوحة

-Correspondence DE  0215 باملراسلة  التعلم  األول:  -الجيل 
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الجيل الثاني: التعلم عن بعد من خالل البث اإلذاعي والتلفازي 0589 

الجامعات  بعد من خالل  عن  التعلم  الثالث:  Radio/TV DE-الجيل 

املفتوحة Open universities DE 1969- الجيل الرابع: التعلم عن بعد من 

خالل مؤتمرات عن بعد Teleconferences DE 0525-الجيل الخامس: التعلم 

1990s Internet/Web-based عن بعد من خالل اإلنترنت

التقنية  باملهارات  املرتبطة  املتعلمني  خصائص  تتفاوت  التقنية:  أجيال  خصائص 

املطلوبة في التعليم عن بعد بحسب الجيل الذي ينتمي له املتعلمون. ومما يعطي دفعًة أكبر 

التكلفة من  بالفاعلية  يتعلق  التعليم عن بعد كخيار استراتيجي خصوًصا فيما  بول  لق 

منظور اقتصادي، هو أن األجيال الشابة الحالية واملستقبلية هي أجيال التقنية بكل ما تعني 

هذه العبارة من معنى. فهؤالء هم الرقميون األصليون )Digital natives) املتم كنون من 

 Digital( الرقميون الرقمية على خالف ما يعرف باملهاجرين  التقنيات  مهارات استخدام 

immigrants) الذين وِلدوا في جيل طفرة املواليد أو جيل )x) . تصنف أغلب األدبيات ذات 

العالقة األجيال بالنسبة ملهارات التقنية في خمسة أجيال،

تتميز األجيال الثالثة اآلخيرة بأنها متمكنة بدرجات متفاوتة من املهارات التقنية، وأكثرها 

تمكًنا

هما الجيالن الرابع والخامس .

65-46 Baby boomers جيل طفرة املواليد-

X Generation X 99 25- جيل-

Millennials, or Generation Y 25 59- األلفية الثالثة-

Z 2010-95 Generation Z جيل-

2015-2010 Generation Alpha جيل ألفا-

 in:  ,2000  ,e.g. Mason  ( األدبيات  تشير  بعد؟  عن  التعليم  ملن 

p ,2004 ,Epper & Epper & Garn.3 ) إلى أن أغلب جامعات التعلم 

من  الكبار  املتعلمني  على  تركز  املفتوح  والتعلم  بعد  عن  اإللكتروني 

املعرفة والثورة  للعمل. وفي عصر  أو كليًا  املتفرغني جزئيًا  العاملني 

هم  ممن  بعد  عن  اإللكتروني  التعلم  في  الراغبني  عدد  ازداد  التقنية 

األهداف  أن  يعني  مما  الثانوية)  الجامعي )خريجي  التعليم  في عمر 
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الجامعي  التعلم  إتاحة  من  تحواًل  تشهد  بعد  عن  للتعلم  التقليدية 

للمتعلمني الكبار في مناطق نائية إلى أهداف تتعلق بتلبية حاجات 

سوق العمل وتحسني نوعية التعليم ))؛ لذلك تو جه الجامعات األقدم 

مثل فونيكس ) phoenix ) وغيرها برامجها للمتعلمني الكبار، بينما تو 

 ( (UNITAR جه جامعات أحدث مثل الجامعة الكندية االفتراضية ويونيتار

املاليزية والسورية االفتراضية وغيرها برامجها لجمهور متنوع يشمل خريجي 

الثانوية.

وقد انتشر التعليم عن بعد في السنوات اآلخرة في مراحل التعليم العام في بعض الدول، 

العام عن بعد 9% و سمحت  التعليم  الواليات املتحدة مثاًل بلغت نسبة نمو مدارس  ففي 

00 والية أمريكية بمدراس عن بعد، ويوجد في 80 والية مدارس حكومية افتراضية تخدم 

185,555 طالب، كما قدمت 80 % من جميع مدارس التعليم العام مقررات تعليم عن بعد )

يوجد في الواليات املتحدة 56.4 مليون طالب و 04.0 مليون معلم و 52.955 مدرسة).

التعليم عن بعد: ألي املهارات؟ يمكن تصنيف املهرات الرئيسة في التعلم إلى ثالث فئات 

رئيسة تعكس أيضا أنواع التعلم. هذه الفئات هي: املهارات املعرفية والوجدانية والحركية أو 

ما تسمى أحياًنا باملهارات النفس حركية. وجدير بالذكر أن اختيار طرق التدريس والتعلم 

يعتمد على نوع التعلم، وبعبارة آخرى طبيعة املهارات املستهدفة. يعتقد بعض املهتمني في 

التعليم عن بعد، خصوًصا مع التطور الكبير في إمكانات التقنية، أن التعليم عن بعد 

يصلح لتدريس وتعلم جميع املهارات، وهذا اعتقاد غير دقيق. فاملهارات املعرفية 

أو ما يعرف بمهارات ماذا )Knowing What) مثل معرفة عدد السكان لدولة 

ما أو حدودها أو خصائص مواد غذائية أو املسافات الجغرافية أو أنواع 

آلخ يمكن تعلمها  أو مهمة ما  تقنيات معينة أو خطوات تنفيذ عمل 

الحركية  للمهارات  بالنسبة  بعد.  التعليم عن  وتدريسها من خالل 

إجراء عملية  بمهارات كيف )Knowing How) مثل  يعرف  ما  أو 

جراحية أو تشغيل جهاز أو قيادة طائرة وما شابه ذلك، فإن التعليم 

املهارات.  هذه  وتعلم  لتدريس  القصوى  الحاجة  يلبي  ال  بعد  عن 

الفيديو  عروض  من خالل  املهارات  هذه  عرض  يمكن  أنه  صحيح 

واملحاكاة إال أن هذه األساليب ال يمكن أن تضمن أن املتعلم يمكنه 
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الطائرة، وهذا  العلمية الجراحية أو تشغيل الجهاز أو قيادة  إجراء 

يعني ضرورة التدرب على هذه املهارات عملًيا تحت إشراف وتوجيه 

في  تنميتها  فيمكن  الوجدانية  املهارات  أما  املناسب.  السياق  في  خبير 

مرحلة أولى من خالل عروض فيديو وفي مرحلة تالية يجب أن يتعلم الطالب 

املهارات  تنمية  بعد ألن  التعليم عن  الدور وهذا يصعب من خالل  لعب  من خالل 

الوجدانية مثل االتجاهات وامليول تأخذ زمًنا طوياًل.

سؤال املليون! الفاعلية ملن؟: حاولت أدبيات عديدة دراسة على مدى عقود من الزمن معرفة 

مدى فاعلية التعليم عن بعد في التحصيل الدراسي مقارنًة بالتحصيل الدراسي في التعليم 

التقليدي.

السابقة في مجال  الدراسات  التي درست  البعدي  الحليل  وبمراجعة ما يعرف بدراسات 

التعليم عن بعد، تبني أنها أي دراسات التحليل البعدي قد توصلت إلى ما يعرف بظاهرة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نوعي التعليم مما يشير إلى أن التعليم عن بعد 

يمكن أن يكون نظاًم ا تعليمًيا مقبواًل. ورغم تضارب نتائج بعض الدراسات إال أنه يمكن 

أن  الدراسات وجدت  :) -%58 من جميع   2015 ,Nguyen ( التالية  النتائج  تلخيصها في 

التعليم عن بعد مساوي في فاعليته للتعليم التقليدي أن لم يكن أفضل.

-%0 وجدت أن التعليم التقليدي أفضل من التعليم عن بعد.

-%1 وجدت نتائج مختلطة مع وضد التعليم عن بعد.

اختيار  لتحيز في  النتائج بحذر ربما  أخذ هذه  أنه يجب  بالذكر،  الجدير  ومن 

بعض الدراسات في املقارنات بني التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

لحظة  أم  النموذج  في  تحول   : كورونا  فايروس  بعد  بعد  عن  التعليم 

عابرة؟ كان هذا عنوا نا ملحاضرة افتراضية قدم تها لكلية الدراسات 

ومن  ه.   0118 شعبان  في  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  العليا  التربوية 

أن  إلى  نظًرا  السؤال  هذا  عن  الدقيقة  اإلجابة  يصعب  أنه  الواضح 

العالم  والجامعات في دول  املدارس  التي جعلت  الظروف االستثنائية 

أجمع تقريًبا تلجأ للتعليم عن بعد هي جائحة فايروس كورونا. وعلى 

الرغم من أن معرفة فيما إذا كانت موجة التعليم عن بعد الحالية تنبئ 

بتحول في نموذج التعليم أم لحظة عابرة و ستنكسر هذه املوجة بعد 
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زوال جائحة فايروس

كورونا تتطلب انتظاًرا للحكم عليها، إال أن مراجعة األدبيات ترشح 

أربعة مشاهد أو توقعات هي:

للظروف  بعد  عن  تعليم  فهو  عابرة‘  لحظة  هو  بعد  عن  التعليم  -أن 

الطارئة التي سببتها جائحة فايروس كورونا.

-أن التعليم عن بعد ينبئ بتحول في نموذج ونظم التعليم، وسيكون التعليم عن 

بعد تعليًم امقبوال ومواز يا للتعليم التقليدي.

-أن انموذج التعليم عن بعد املتوقع بعد زوال جائحة فايروس كورونا سيكون نموذًج ا

ا: نسبة من املقرر الدراسي ستكون وجًها لوجه ونسبة منه ستكون تعليًم ا عن  مدمًج 

بعد.

-أن انموذج التعليم عن بعد املتوقع بعد زوال جائحة فايروس كورونا سيكون نموذًج ا

مدمًج ا: بحيث تَقَدم مقررات كاملة وجًها لوجه ومقررات كاملة عن بعد تَقَدم.

العوامل الحاسمة لنجاح التعليم الجامعي عن بعد: مراجعة األدبيات:

التعليم عن بعد، في  العوامل الحاسمة في نجاح برنامج  التالي  الجزء  الورقة في  تتناول 

أدبيات مختارة ثم ت عرف العوامل الخاصة باملؤسسة و البيئة التعليمية و هيئة التدريس 

و الطالب و املحتوى الرقمي.

 ,2012 ,Frimpon يتضح من مراجعة دراسات التحليل البعدي وغيرها من الدراسات

 .Cheawjindakarn, et al  ,2008  ,.Menchacaa, et al  ,2019  (,.Bozkurt, A

 ,Mason,(2019(  Bozkurt  ,2005  ,Olson  ,2016  ,.Basak, et al  ,2012

 ,Cavanaugh  (,2004  ,Epper & Garn  ,2009  ,Greenberg  ,2000

Selim ,2004, 2014 التي تناولت

الدراسات  تلك  أن  بعد،  عن  التعليم  مجال  في  مختلفة  متغيرات 

تختلف في تحديد وتصنيف تلك العوامل سواء من حيث املصطلحات 

والعوامل  الرئيسة  العوامل  عدد  حيث  من  أو  لوصفها  املستخدمة 

الفرعية أو من حيث ترتيب أهميتها في تقرير نجاح برامج التعليم 

عن بعد.

راجع باساك )Basak, et al. , 2016) وآخرون العوامل الجوهرية 
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تلك  حدد  العالي،  التعليم  في  اإللكتروني  التعلم  تنفيذ  نجاح  في 

العوامل هي  ثمانية مجموعات من  إطار تضمن  العوامل من خالل 

االجتماعي  والتفاعل  واإلدارية  واألخالقية  واملؤسساتية  التقنية  العوامل 

التدريس والتقويم، ويتفرع من كل عامل رئيس أو مجموعة  واملصادر وعلم 

عدًدا من العوامل الفرعية التي تصف بالتفصيل العوامل الرئيسة.

برامج  نجاح  عوامل  حدد   ،  (  (2012  .Cheawjindakarn, et al آخرى  دراسة  وفي 

التعليم الجامعي عن بعد في خمسة مجموعات هي: اإلدارة املؤسساتية والبيئة التعليمية 

الحال مع  التعليم عن بعد. وكما هو  الدعم وتقويم مقررات  التعليمي وخدمات  والتصميم 

الدراسة السابقة، تضمنت هذه العوامل الرئيسة عدًد من العوامل الفرعية لكل منها.

وراجع فرايمبورن )Frimpon, 2012) العوامل الرئيسة في تنفيذ برامج التعلم اإللكتروني 

التشابه  إلى ) 41 ) عاماًل وبعد أن حللها من حيث  عن بعد في ) 01 ) دراسة وتوصل 

واالختالف، حدد 04 ) عاماًل في أربعة فئات أو عوامل رئيسة هي: املؤسسة والتقنية وهيئة 

التدريس والطالب. 

واشتملت هذه العوامل الرئيسة على العوامل الفرعية التالية:

-املؤسسة : خبراء املوضوع والدعم املؤسسي وامللكية الفكرية واالستدامة

-التقنية: منصة التعلم اإللكترونية والدعم الفني وجودة التقنية وصيانة املقرر اإللكتروني 

-هيئة التدريس: ذهنية إلكترونية كفايات تقنية وتطوير املقرر والتقويم وبيئة التعلم

اإللكترونية -الطالب: االنضباط واالتجاه نحو التعلم اإللكتروني عن بعد والكفايات 

 (  (2008  ,.Menchacaa, et al آخرى  دراسة  وفي  واملشاركة  الحاسوبية 

حددت عوامل نجاح التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب واملعلم، بعد 

بالتقنية  املرتبط  العوامل  هي:  العوامل  هذه  دراسة.   (  80  ( مراجعة 

والعوامل املرتبطة باملقرر، والعوامل املرتبطة بعلم التدريس والعوامل 

اإلنسانية )الطالب وعضو هيئة التدريس)، والعوامل املرتبطة بالقيادة. 

وضمن كل فئة من هذه العوامل حددت الدراسة العوامل الفرعية. كما 

حددت الدراسة معايير نجاح برامج التعليم عن بعد وأبرزها ما يتعلق 

بمخرجات التعلم )التحصيل الدراسي) ورضا هيئة التدريس والطالب 

والعائد من البرنامج.



135

الحاسمة  العوامل   ،(  (2009  ,Greenberg جرينبيرج  ناقش  و 

لنجاح تنفيذ برامج التعليم عن بعد في ثالثة فئات هي: املنظمة وهيئة 

التدريس ، ومزود الخدمة، وص ناع السياسات.

وتناول أولسون Olson, 2005) ) العوامل الجوهرية املؤثرة في نجاح 

التعليم عن بعد، وركز على أن فاعلية التعليم عن بعد تعتمد على ثالثة عوامل 

وخصائص  الطالب  وخصائص  التدريس  هيئة  عضو  خصائص  هي:  رئيسة 

التقنية.

وجهة  من  بعد  عن  اإللكتروني  التعلم  نجاح  عوامل   (  (2014  ,Selim سالم  وتناول 

التدريس  أربعة عوامل هي: خصائص عضو هيئة  أربعة مقررات، وحدد  الطالب في  نظر 

وخصائص الطالب والبنية التقنية و دعم الجامعة.

مجال  في  متعددة  أدبيات  بمراجعة  بعد:  عن  الجامعي  التعليم  لنجاح  الحاسمة  العوامل 

في  الدراسات  رجعت عشرات  التي  البعدي  التحليل  دراسات  بعد، خصوًصا  عن  التعليم 

املجال، يمكن اقتراح العوامل الحاسمة في نجاح التعليم الجامعي عن بعد و تصنيفها في 

أو عامل رئيس من عوامل فرعية كما هو  خمسة فئات أو عوامل رئيسة، تتكون كل فئة 

مبني أدناه. ومن الجدير بالذكر أن العالقة بني هذه العوامل هي عالقة اعتمادية أو ترابطية 

أو  أحدها  إهمال  وأن  بعًضا،  بعضها  تدعم  أنها  أي   ،  (Interdependent or Interplay(

بعضها سيؤثر سلًبا على معايير النجاح مثل مخرجات التعلم ورضا الطالب ورضا 

( ، (2008 ,Menchacaa and Bekele( عضو هيئة التدريس والعائد من البرنامج

أنظر الشكل 2 .)



136

 أواًل: عوامل املؤسسة Institutional Factors : تتكون هذه الفئة 

من أربعة عوامل:

بالتخطيط  بالخاصة  السياسات  وضع  بعد:  عن  التعليم  سياسات   .1

والتنفيذ لبرنامج التعليم عن بعد، مثل السياسات الخاصة بطبيعة تخصصات 

البرنامج والجمهور املستهدف ونموذج التعليم عن بعد )تعليم كلي عن بعد أو تعلم 

التدريس  هيئة  و  القانونية  والقضايا  املؤسسية  واإلدارة  الحوكمة  وسياسات  مدمج)، 

والتقنية والطالب والتقويم آلخ.

.2 الدعم املؤسسي: قيادة رقمية لتوفير الدعم اللوجستي والفني وخدمات الدعم للطالب 

وهيئة

التدريس ، وقيادة إدارية توفر الدعم املالي وااللتزام املؤسسي و فرص التطوير املهني،

وثقافة جامعية تدعم وتشجع التعلم اإللكتروني عن بعد. آلخ.

.3 معايير الجودة: املعايير الخاصة الدعم املؤسسي والتخطيط األكاديمي والبنية التقنية

والتصميم التعليمي للمحتوى الرقمي والتقويم ودعم هيئة التدريس والطالب والتقويم.

.4 التقويم: تقويم مخرجات البرنامج ورضا الطالب وهيئة التدريس والعائد من البرنامج 

الطالب وعضو هيئة  التعليم عن بعد، و مستوى خدمات دعم  إلى تقويم مقررات  إضافة 

التدريس آلخ.

ثانًيا: عوامل بيئة التعلم اإللكترونية E-Learning Environment Factors.0 منصة 

برنامج  ومتطلبات  لطبيعة  اإللكترونية  املنصة  أدوات  مالءمة  اإللكتروني:  التعلم 

و  والتصفح  الدخول  سهولة  و  البيني  السطح  تصميم  و  بعد،  عن  التعليم 

االستخدام، ، ونظام إدارة املقرر الخاص بالتسجيل وبنقل و تتبع املقررات 

آلخ.

.1 الدعم الفني: توافر دعم فني ملنصة التعلم اإللكتروني، و دعم فني 

لهيئة التدريس والطالب )مركز اتصال Call center ) آلخ.

.2 البنية التقنية: كفاءة البنية التقنية، ومعايير األمان والخصوصية، 

وتعدد األدوات التقنية، وجودة األجهزة والبرامج وعرض نطاق كاٍف 

والفيديو  الصوتية  امللفات  لتحميل  و  إنترنت مناسبة  لتوفير سرعة 

آلخ.
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.3 تعلم تفاعلي/ تشاركي: إتاحة تعلم تفاعلي بني الطالب، و بني 

الطالب وبني املحتوى وبينهم وبني هيئة التدريس، وتيسير مناقشات 

فعالة من خالل مجموعات تعلم تشاركية وتعاونية في بيئة اجتماعية، 

واستخدام الوسائط املتعددة املناسبة لتشجيع هذه التفاعالت، و مرونة 

اختيار نوع التفاعل التزامني وغير التزامني آلخ.

ثالًثا: عوامل هيئة التدريس Faculty Factors.0 ذهنية إلكترونية: فهم حاجات 

املتعلمني، وذهنية متفتحة نحو التغيير وقبول األفكار الجديدة، آلخ.

.1 الكفايات التقنية: توافر مهارات استخدم منصة التعلم اإللكتروني وأدواتها

املختلفة، ومهارات تنظيم وإدارة التفاعالت اإللكترونية واملناقشة، والتغذية

الراجعة، و مهارات تحميل امللفات آلخ.

.2 االتجاه نحو التعليم عن بعد: اتجاه إيجابي نحو التعليم عن بعد كنموذج تعليم

موازي للتعليم التقليدي، والثقة بالنفس على إدارة عملية التعليم عن بعد.

.3 أسلوب التدريس: تعليم متمحور حول الطالب، تعلم تشاركي معتمد على املشروع وحل 

املشكلة، ومرونة أسلوب التعليم، وتوقيت مناسب للتغذية الراجعة، وثقة بالنفس، و تشجيع 

الطالب على املشاركة والتفاعل وطرح أسئلة،

عالقة إيجابية مع الطالب ويقدر تفاعلهم، ومتحمس لتعليمهم آلخ.

Student Factors رابًعا: عوامل الطالب

االنضباط واالستقاللية واالعتماد على  توافر مهارات  .1 خصائص شخصية: 

النفس

والحافز وإدارة الوقت، الخبرة السابقة

.2 الكفايات التقنية: توافر مهارات استخدم منصة التعلم اإللكتروني 

امللفات  وتحميل  والتفاعل  التسجيل  ومهارات  املختلفة،  وأدواتها 

واملناقشة 

.3 االتجاه نحو التعليم عن بعد: اتجاه إيجابي نحو بيئة التعليم 

اإللكترونية،  التعلم  منصة  أدوات  عبر  التواصل  ومباركة  بعد  عن 

والتعويل عليها بكونها وسيط مقبول في العملية التعليمية .

واملشاركة  التفاعل  أهمية  الدراسات  بينت  واملشاركة:  التفاعل   4.
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كعامل حاسم عندما

يقاس رضا الطالب، ولذا، ينبغي أن يي سر تصميم مقرر التعليم 

عن بعد تفاعال

سهاًل مع املحتوى والطالب وأستاذ املقرر .

خامًسا: عوامل محتوى املقرر الرقمي Digital course content Factors.0 مصدر 

املقررات: اختيار املصدر املناسب لتوفير مقررات برنامج التعليم عن بعد. يعتمد

القرار هنا على مدى توافر الخبرة والدعم املطلوبني في الجامعة نفسها.

- مصدر داخلي ) In-House ): حيث تقوم وحدة خاصة أو قسم خاص في الجامعة

نفسها بتطوير املقررات، أو أن يقوم عضو هيئة التدريس عن بعد في الجامعة بتطوير

مقرراته.

- أو مصدر خارجي  Out-Source )بيت خبرة ).

.أسلوب تطوير املقررات: استخدام األسلوب أو األساليب املناسبة لتطوير املحتوى

الرقمي ملقررات التعليم عن بعد، مثل أسلوب الفريق، أو النموذج التحويلي أو نموذج

الخبير التربوي من فردين حيث يعمل خبير تعليم عن بعد مع أكاديمي لتطوير املقرر،

والكفاءة  بالفاعلية  تتسم  قرارات  اتخاذ  اإللكتروني من خالل  املقرر  إلى صيانة  إضافة 

في

تحسني املقرر في دورة حياته آلخ.

ملقررات  الفكرية  امللكية  وقوانني  سياسات  وتفعيل  تحديد  الفكرية:  امللكية   2.

التعلم

اإللكتروني عن بعد، سواًء ما يتعلق بملكية املحتوى أوالتصميم.

.1 التصميم تعليمي: تطبيق معايير جودة التصميم التعليمي ملقرر 

التعليم عن بعد:

-جودة عملية التصميم التعليمي

-وضوح أهداف املقرر ومتطلباته ومقابلته لحاجات املتعلم

-جودة املحتوى اإللكتروني

-مالءمة استراتيجيات التعليم والتعلم للمهارات املستهدفة

-توفير التفاعل والتغذية الراجعة
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-تصميم الحافز لحفز الطالب

-اختار تقنيات التعلم اإللكتروني املناسبة ملتطلبات املقرر

-تصميم مناسب تصميم للشاشة وواجهة التطبيق

وأهداف  املحتوى  لطبيعة  مناسبة  تقويم  بأدوات  املتعلم  أداء  -تقويم 

التعلم

-تقويم فاعلية املقرر لتحسني النسخة الجديدة من املقرر

معايير قياس نجاح برنامج التعليم عن بعد: رغم وجود أدبيات عديدة تناولت العوامل 

الجوهرية املؤثرة في نجاح برامج التعليم عن بعد، إال أن القليل منها من تناول أيضا معايير 

 Menchaca ( النجاح التي هي نتاج التأثير املشترك لتلك العوامل. اقترح منشاكا وبيكلي

and Bekele, 2008 ) املعايير التالية لقياس نجاح برنامج التعليم عن بعد:

رضا  قياس  الطالب:  -رضا  التعليمية  العملية  وكفاءة  فاعلية  قياس  التعلم:  -مخرجات 

الطالب عن األبعاد املختلفة لبرنامج التعليم عن بعد -رضا هيئة التدريس: قياس رضا هيئة 

التدريس عن األبعاد املختلفة لبرنامج التعليم عن بعد -العائد من البرنامج: قياس العائد على 

الجامعة من االستثمار في التعليم عن بعد .ROIملخص وخالصة:

التعليم عن ٌبعد. وفي هذا  الحاسمة في نجاح برامج  العوامل  الورقة بإيجاز  تناولت هذه 

السياق، قد اقترح الباحث بناًء على مراجعة األدبيات ذات العالقة خمسة عوامل رئيسة أو 

فئات هي العوامل املرتبطة باملؤسسة )الجامعة)، والعوامل املرتبطة بالبيئة التعليمية،

املرتبط  والعوامل  التدريس،  بهيئة  املرتبطة  والعوامل  بالطالب،  املرتبطة  والعوامل 

بمحتوى املقرر الرقمي.

آخيًرا، ينبغي يأن يرتكز التخطيط االستراتيجي لبرامج التعليم عن بعد 

العوامل  تحديد  من خالل  البرامج  هذه  نجاح  متطلبات  تحديد  على 

املهمة لنجاحها و دراسة مدى جاهزيتها لتحقيق النجاح املطلوب. 

كما يجدر التنويه إلى أنه إذا أ ريد لبرامج التعليم عن بعد أن تتميز 

للبرامج  الجودة والدعم  أن تكون موازية من حيث  بالجودة، فيجب 

التي تقدم في املدينة الجامعية و ضمن سياسات هذه البرامج.
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املختلفة  التعليم  مراحل  يف  ودجمه  التقني)،  (التعليم  بعد  عن  للتعليم  متكاملة  ا�سرتاتيجية  و�سع   
املعلومات  اأمن  و�سمان  والإجراءات  ال�سيا�سات  ل�سبط  وذلك  املعنية  واجلهات  التعليم،  وزارة  مع  بالتن�سيق 
التنفيذية وفقا  اخلطط  املرونة يف و�سع  التعليم  موؤ�س�سات  بعد مع منح  التعليم عن  لإدارة  لبناء نظام متكامل   .

للإمكانات املتاحة لكل موؤ�س�سة.

املجتمع ل�سمان جناح �سيا�سة  اململكة وجميع �رشائح  تاأ�سي�س بنية حتتية متقدمة للت�سالت ل�سمان و�سول اخلدمات جلميع مناطق   
التعليم عن بعد.

 توفري برامج تطوير مهني ملعلمي واأ�ساتذة التعليم عن بعد والتعليم والقيا�س وا�ستخدام اأدوات التعليم اللكرتوين وغريها 
من املجالت ذات العلقة.

 اأن تقوم موؤ�س�سات التعليم التي تقدم تعليما عن بعد ب�سياغة ال�سيا�سات التي حتدد متطلبات وخ�سائ�س جميع مكونات 
برنامج التعليم عن بعد ال�رشية واملادية وتنظم عملها.

  التقومي امل�ستمر من قبل اجلهات املخت�سة يف وزارة التعليم واجلهات ذات العلقة للمناهج والربامج التدريبية اللكرتونية 
وتقوميها، مع اإ�رشاك الأكادمييني واملعلمني واأولياء الأمور.

  دعم وت�سجيع طلب الدرا�سات العليا واأع�ساء هيئة التدري�س على القيام باأبحاث علمية ودرا�سات تتعلق بالتعليم عن 
بعد.

الدرا�سية يف  املناهج  اأو برجميات متطورة تتوافق مع  ا�ستخدام تطبيقات  العمل على تخ�سي�س مقررات تعنى مبهارات    
برامج اإعداد املعلم يف كليات الرتبية.

 ن�رش ثقافة التعليم اللكرتوين بجميع اأنواعه عرب و�سائل الإعلم املرئي وامل�سموع والتقني ، وتقدمي برامج وحلقات تو�سح 
اأهميته يف كافة موؤ�س�سات التعليم العام واجلامعات وجلميع فئات املجتمع.

 العناية مبمار�سات الت�سميم التعليمي يف حتديد الحتياجات ور�سم الأهداف التعليمية والتدريبية والتنوع يف اأ�ساليب 
التقومي التعليمي وتوظيف تقنيات  التعليم مبا يخفف الحتياج لأ�ساليب التقومي والختبارات والفحو�س التقليدية.

  دعم ال�سبكة ال�سعودية للبحث والبتكار (معني) ، وتطويرها لتخدم احتياجات الت�سال عرب الألياف وخدمات النطاق 
العري�س مبا يي�رش التو�سع يف ممار�سات التعليم اللكرتوين والتعليم عن بعد.

  تطبيق معايري CLEN للتعليم اللكرتوين ب�سقيه التعليم العام والعايل عند ت�سميم برامج تدر�س عرب النرتنت.

حل  مهارات  تنمية  بهدف  والت�ساركي  التفاعلي  التعليم  ن�ساطات  تفعيل  يف  التقنية  اإمكانات  ا�ستثمار  على  الرتكيز   
امل�سكلة والتفكري الناقد والعمل يف فريق وغريها من مهارات احلياة والعمل يف القرن الواحد والع�رشين.
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التو�صيات املقرتحة لندوة التعليم والتعلم التقني
)التعليم عن بعد(  املتطلبات والتحديات التي تعيق  الطموح املن�صود 
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