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واالستشارات البحوث معهد يصدرها دراسات سلسلة
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والصالة العلم درجات، أوتوا والذين آمنوا الذين الذي يرفع احلمد هللا

إلى املهد من املستمر بالتعلم أمرنا الذي الكرمي نبينا والسالم على

وبعد؛ اللحد.

الذي املعلوماتية مجتمع في عقود عدة منذ يعيش العالم فإن

عملية في األكبر الدور واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات فيه تلعب

تضاعف ومع املعرفة. كثيف إنتاج بأنه يتسم والذي احلديث، اإلنتاج

على يعتمد اقتصاد إلى  العاملي االقتصاد حتول اإلنسانية املعرفة

األكبر اجلزء املعرفة حتقق املعرفي االقتصاد وفي هذا املعرفة العلمية،

والتكنولوجيا. اإلبداع هو املعرفة هذه ومفتاح املضافة، القيمة من

ال حيث العلم التقني بتطور التطور تعرف من مبرحلة اآلن منر فنحن

القدمي باملفهوم التطبيقية  العلوم  من  مع مجموعة التعامل يتم

التكنولـوجي التطبيق مجـال في معها التعامل يتم وإمنا للعلوم،

الفارق ويجعل األساسية، العلوم كل منجزات مع يتفاعل الذي

وتطبيقها. عنها املتولدة املعرفة بني ضئيالً الزمني

حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي السرعة إن

للعلم املتعاظم الدور إلى إضافة منها، املتقدمة حتى الدول، جلميع

دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير والتكنولوجيا في

فيه وبرزت االيديولوجيات  فيه  انتهت الذي  املعرفة عصر العالم

املعرفة ظهور  بني املسافة فيه  وضاقت والتكنولوجيات،  املعارف

تتوقف ولم الواقع. أرض على لها الفعلي والتطبيق العلميـة

العاملي املعلومـات مجتمـع إن بل احلـد، هـذا عنـد  التطور عجلة

ال والذي املعرفة، مجتمع إلى - ببطئ كان وإن - بثبات يتحول أخذ

في الكثيرون يظن كما املتقدمة املعلومات تكنولوجيـا فقط يعني
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بد ال كثيرة ومقومات أساسية مقدمات له بل إن العـربي، العالم

املعرفة. مجتمع إلقامة توافرها من

وتطبق املعلوماتية عصر  في فترة منذ تعيش اململكة  وملا كانت

من فإنه اتلفة، وبرامجها مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى  التطلع تنشد أن الطبيعي 

العاملي لالقتصاد اجلديدة التوجهات نستوعب منا أن ذلك ويتطلب

التي السريعة للتحوالت احلقيقي  املضمون جيداً ندرك وأن  أوالً،

االقتصاد تشخيص قضايا علينا كما يتعني حولنا، في العالم حتدث

والبحثعنوسائل االستراتيجيةوالوقوفعلىالتحدياتالتيجتابهه،

املستقبل معطيات ومبا تتطلبه املستجدات يواكب وتطويره مبا منوه

إلقامـة بدقـة نخطط أن املستدامة. وعندها ميكن التنمية لتحقيق

والتي  - املعرفة إنتـاج عمليـة فيه  تكـون الذي املعرفة مجتمـع 

املتقدمة واتمعات املتخلفة اتمعات بني املعيار الفاصل ستكون

العلمية املؤسسات وجلميع للمسؤولني الشاغل الشغل هي -

مسيرته في تشكيل مجتمعنا بإعادة املعنية والثقافية والفكرية

والتقدم والنماء. العلمية النهضة نحو - اهللا بإذن - املوفقة

املساهمة على عبدالعزيز امللك جامعة حرصت . . اال هذا وفي

البحوث معهد  أعد أن فكان بالدنا،  في املعرفة مجتمع بناء في

لبيان العلمية الدراسات  من سلسلة اجلامعة في واالستشارات

التي املستحدثة واآلليات اجلديدة للمفاهيم الصحيحة املدلوالت

لنا عوناً  لتكون العوملة، ظاهرة وأفرزتها األخيرة اآلونة  في  راجت

بصيرة لتحقيق التحول التخطيط على به في ودليالً هادياً نسترشد

بالدنا. في معلومات عربي إلقامة مجتمع املنشود

جوانب إلى جديدة إضافة املعرفة) تعتبر مجتمع (نحو سلسلة إن
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وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل  على حي دليل أنها  كما عبدالعزيز،

نشر في إسهاماً جديداً منها ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع

عصر املعرفة. ضرورات من أصبحت التي الثقافة العلمية

لبالدنا ومجتمعنا. املعرفي التقدم حتقيق في التوفيق أسأل اهللا

اجلامعـة  مديـر

طيب صادق بن أسامة أ.د.

ط
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تبدو وال حدود، ليس له أن التقدم العلمي املادي اليوم واضحاً أصبح

املعلومات تقنية باستخدام  تقدماً  تزداد املتقدمة  فالدول نهاية  له

- املتواصلة التنمية مفتاح أنها بالتجربة ثبت والتي - واالتصاالت

التقنيات هذه واستخدام بالركب، اللحاق النامية الدول حتاول بينما

التي تفصل الواسعة والتكنولوجية العلمية بالفجوة يسمى لعبور ما

النامية. والدول املتقدمة الدول بني ما

االقتصاد من حيوياً جزءاً متثل السعودية كانت اململكة العربية وملا

اقتصاد إلى  التحول طريق على حثيثة بخطى يسير الذي العاملي 

العاملية التطورات  مواكبة  على حرصت قد فإنها املعرفة،  على قائم

السوق في لالندماج  والتخطيط العوملة، مجاالت في املتسارعة

وأصبح النمو، عملية لتعزيز واإلصالح التطوير برامج ومواصلة الدولية،

مع وبكفاءة، جملته، في يتعامل وجيزة فترة خالل السعودي اتمع

يعتمد الذي املعرفة مجتمع مقومات املعلوماتية، ويسعى إلجناز عصر

وتأكيد اجلودة الشاملة، مبادئ وتطبيق االبتكار، تشجيع على أساساً

التي عجلت اآلليات من باالستفادة واملنافسة، والتميز مفاهيم اإلجناز

العلمي البحث قطاع أن  على واضحة داللة يدل مما املعرفة، تنمية

الفعالة األداة  وهو الذاتية،  قوتنا بناء أساس هو  العالي والتعليم

السبيل هو وأنه وقواعد سليمة، أسس الشاملة على التنمية إلقامة

باعتبارها القوة واملعرفة احلاضر المتالك قوة العلم الوقت في الوحيد

املعاصرة.

عبدالعزيز امللك جامعة شرعت املعرفة مجتمع ملتطلبات وحتقيقاً

طموحة استراتيجية خطة بحثية أساساً وفق جامعة إلى التحول في

البحثي التميز مجاالت في التفوق مواصلة لها تتيح العلمي للبحث
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حالياً على وتعكف مشهودة، إجنازات اجلامعة هذه فيها  أحرزت التي

كافة على  اجلامعية  أنشطتها لتطوير منهجية خطط تنفيذ

أكادميية عدة مجاالت في نوعية نقلة بالفعل وقد حققت املستويات.

العاملي األكادميي االعتماد على بعد، واحلصول عن التعليم برامج منها

بعد إلكترونية  جامعة إلى للتحول والتخطيط كلياتها، لبعض 

في والدخول الذاتية، اإللكترونية نظام للخدمة وتأسيس استحداث

واإلعداد واخلاصة، العامة اتمع مؤسسات مع استراتيجية شراكات

بدأت التي من املشاريع التطويرية غير ذلك إلى علمية، حاضنات إلنشاء

اجلامعة لهذه األكادميي األداء ومتيز تطوير في بفضل اهللا ثمارها تؤتي

الفتية.

السبيل هي بأن التقنية عبدالعزيز امللك جامعة قناعة وانطالقاً من

إليهما تتطلع اللذين  والتطوير التنمية أهداف لتحقيق  الوحيد

جهود تضافر يتطلب بالدنا في املعرفة مجتمع إقامة وأن اململكة،

لتبنى واالقتصادية  والتربوية والثقافية العلمية اتمع مؤسسات

على قوامها االنفتاح جديدة ومعايير حديثة مبفاهيم متطورة ثقافة

اتمع واقع ودراسة تكنولوجيا العصر، واإلفادة من األخرى، الثقافات

واملشاركة إيجابياته، وتعزيز سلبياته معاجلة بهدف جديدة برؤية

ليشمل والعامة اخلاصة وقطاعاته اتمع شرائح جميع من اإليجابية

مجتمع «نحو سلسلة اجلامعة أصدرت فقد اتمع، عموم التطوير

الدراسات من السلسلة فهذه التطوير،  ثقافة  ونشر لبناء املعرفة»

اعتمدتها التي والتقنيات  اآلليات تقدمي إلى تهدف اجلادة العلمية

باملدلوالت والتعريف الشاملة، تنميتها إقامة في املتقدمة الدول

في راجت التي اجلديدة واالجتاهات للمصطلحات الصحيحة العلمية

واحلدائق املستدامة، والتنمية  املعرفة، مجتمع مثل األخيرة اآلونة

األهلية، واملنظمات  األعمال، وحاضنات التقنية، ومناطق العلمية،
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لنا مناص حيث أنه ال تمعنا، منها يصلح ما وتطبيق بها علينا األخذ

أن التعامل وطاملا والتنمية، للتقدم سبيالً التقنية والتطوير اتخاذ من

ضرورة أصبح والتكنولوجية العلمية وإجنازاته العصر معطيات مع

توافرها عبدالعزيز على امللك جامعة حترص التي األسس بقاء. وهو من

والتي تدعمها، التي التقني والتطوير العلمي البحث مشروعات في

تقدمها التي العليا في برامج الدراسات أساسياً عنصراً أيضاً تشكل

اجلامعة.

على نافذة للقارئ تفتح التي املعرفة» مجتمع «نحو سلسلة إن

إلى ذلك وراء من تهدف إمنا وتقنياً، علمياً واملتقدم املتطور  العالم

التقدم آليات على  التعرف في اتلفة اتمع قطاعات  مساعدة

مع خاصة العالم، في وحديث جديد هو ما على والوقوف والتطوير،

من جزء وهي سريع، بشكل تتطور التي  التقنيات استخدام انتشار

وتطوير أنظمته اتمع خلدمة تهدف التي والبحثية العلمية رسالتها

مبؤسساته. واالرتقاء

السبيل. سواء إلى الهادي وهو القصد، وراء من واهللا

العلمي والبحث العليا للدراسات اجلامعة وكيل

فـطـانـي نــور بــن يـاسـني محـمـد أ.د.

م
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. . . هذه السلسلة

العلمي التقدم ملفهوم خطيراً تطويراً العشرون القرن شهد
بعض يحققها الفردية التي النجاحات على ليس اعتماداً والتكنولوجي،
أيدي على عشر التاسع القرن في يحدث كان ما نحو على العلماء
برامج بحثية على وإمنا اعتماداً واترعني، العلماء من وأمثاله أديسون
ومثالها واملؤسسات، األفراد ملشاركة مجاالت احلكومة وتفتح تتبناها
العلمي للبحث املتحدة األمريكية الواليات حكومة الذي تقدمه الدعم
خالل للعلوم، ومن األمريكية األكادميية من خالل التكنولوجي والتطوير
(بوينج املتطورة التكنولوجيا شركات مع البنتاجون يبرمها جتارية عقود

وغيرها). إلكتريك وجنرال دوجالس ولوكهيد وماكدونالد

من االقتصادية  قدرتها حتول أن في املتحدة الواليات جنحت كما
لإلنتاج النسبية امليزة إلى التجاري لإلنتاج النسبية على امليزة االعتماد
في التكنولوجي التقدم تخصصات تعتمد على وإحداث التكنولوجي،
منواً الصناعات أسرع هي اإللكترونيات وأصبحت صناعة عدة مجاالت،
التي هي منواً الصناعية الصادرات أسرع أن كما العالم، مستوى على

التكنولوجي. املكون بها يرتفع

ليلة وليلة، ألف في الشهير أو املارد باجلني املعلومات أشبه ثورة إن
جدران تكسرت لقد ولكن القمقم، أو الزجاجة داخل حبيساً ظل الذي
املعلومات ثورة ووصلت اجلديدة،  املعلوماتية الوسائل بفعل  الزجاجة 
وتداعياتها آثارها تتفاعل أن وال بد البعيدة، العالم بلدان مختلف إلى
وقت، مسألة فهي الزجاجة. من املارد خرج أن بعد تلك اتمعات داخل
ولن يبلغ مداه بد أن ال التكنولوجية بالغة التقدم الوسائل تأثير ألن 
وأصبح نفسه، على ينغلق أن مجتمع أي بوسع يعد ولم شيء، يوقفه
املتعددة والثقافات العوملة نتعامل مع أن أبينا - أم شئنا - علينا لزاماً

املعلوماتية. ومجتمع
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التي البشري للعنصر احلضاري التطور مراحل من املرحلة هذه إن
عديدة، يتعني حتديات علينا فرضت قد تسميتها بالعوملة، على اصطلح
وبأساليب العلمية بالطرق مجابهتها ثم أوالً، عليها التعرف علينا
على خاصة مقدرة التحديات لهذه الصحيحة وتتطلب اابهة العصر.
للقضايا دقيقاً العاملي، وتشخيصاً لالقتصاد اجلديدة التوجهات استيعاب

املستجدات. يواكب مبا وعالجها مبجتمعنا، اخلاصة االستراتيجية

اإلنسانية وتراكمها املعرفة تضاعف في املعلومات ثورة تسببت لقد
العوملة وأدت والتكنولوجية،  العلمية املعرفة وخصوصاً رهيبة، بسرعة
تدفق املعلومات محابس كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط إلى
سلكية وفوقية حتتية خالل شبكة تواصل من أشكالها، بكل واملعرفة
لهم أتاحت مغلقة  واحدة دائرة في البشر كل ربطت سلكية،  وال
احللقة هو التكنولوجي التقدم وأصبح اإليقاع، وضبط والتداول التفاعل
حتول كله أن ذلك من نتيجة وكان االقتصادي. لتحقيق التقدم احلاسمة
أو العلمية، املعرفة على أساساً يعتمد اقتصاد إلى العاملي االقتصاد
املدنية البحوث عنها تسفر التي املعرفة املبني على املعرفي االقتصاد
خدمة إلى أو إلى سلعة حتولت التي املعرفة اجلديدة وهي والتكنولوجية.
في تتمثل دولة أي قدرة وأصبحت إنتاج. طريقة إلى أو هيكلة إلى أو
بعض في والتكنولوجية العلمية املعرفة تقدر حيث  املعرفي، رصيدها
املعلومات مجتمع أن أصبح ومعنى ذلك اقتصادها. من ٪٨٠ الدول بنحو
للفرد فرصا فيه شيء كل يتيح الذي التعليم مجتمع مبفهوم يرتبط 
ويتعلم اآلخرين، مع ليعيش ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعرف، ليتعلم 
املعرفة. مجتمع في للدخول تتأهل أن بالدنا على لتحقيق ذاته. مما يفرض
املعرفة، على املعتمد االقتصاد بأنه املعرفي االقتصاد البعض عرف وقد
االقتصاد وفي  املضافة. القيمة من األكبر اجلزء املعرفة حتقق  حيث 
وليس القاعدة هي  املستمر التغيير أو واالنتقال ااطرة  تعتبر املعرفي

لإلنسان. باحلياة الكرمية االرتقاء بهدف االستثناء
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`e للثقافات، عابرة فهي سمات، بعدة املعلومات عصر تقنيات وتتميز
وتقوم الالشخصية،  الوسائط على وتعتمد واملكان، الزمان وتختصر
الذاتي على التعليم تعتمد أنها كما رأسية، ال أفقية معرفية بنية على
بأدوار تضطلع أن  جامعتنا على يتعني وبذلك  احلياة، طوال واملستمر
حتى حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي ألن السرعة جديدة
والتكنولوجيا للعلم الدور املتعاظم إضافة إلى نفسها، املتقدمة للدول
عصـر العالـم دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير في
ظهور املسافة بني فيه وضاقت والتقنيات املعارف برزت فيه الذي املعرفـة

أرض الواقع. لها على الفعلي املعرفة العلمية والتطبيق

ظهور حولنا حتدث التي املتتابعة التحوالت هذه  صاحب ولقد
أن منا مما يستوجب العوملة، ظاهرة أفرزتها عديدة مستحدثة مفاهيم
أعباءها ونستشرف ندرك وأن التحوالت،  لهذه احلقيقي  املضمون ندرك
من ذلك وما يتطلبه احمللية الراهنة واملستقبلية، أوضاعنا على وتداعياتها

والنماء. والتقدم النهضة نحو مسيرتها في مجتمعاتنا تشكيل إعادة

الفجوة غير الدول بني  جديدة فجوات العوملة إطار في ظهرت  ولقد
الفجوة الرقمية يسمى ما واجلنوب، ومن ذلك مثالً الشمال بني املعروفة
البشري  العقل محاوالت التزاوج بني التي أسفرت عنها (Digital Divide)

الذين واألفراد اتمعات بني الفجوة بها ويقصد اإللكترونية، والعقول
وبني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وفعالية بكفاءة يستخدمون
الفجوة وهذه التكنولوجيا. هذه يستخدمون الذين ال واألفراد اتمعات
التي  الفجوة (Quantum Divide) وهي كمية إلى فجوة قد تتطور الرقمية
أعقد املسائل في حل والكمية العمالقة احلاسبات استخدام عن تنجم
زمن حتى والطبيعة الرياضيات علماء حله عن يعجز كان فيما ثوان في
الظواهر في والتركيب والفجائية التعقيد التغلب على منهج وهو قريب،
تعد  لم (Chaos) والتي الفوضى بظاهرة يعرف مما واالجتماعية الطبيعية
والقياس للتحليل قابالً نظاماً لها أن يتبني اللغوي، وإمنا فوضى باملعني
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ثم ظهرت ومن متوقعة. غير مفاجئة بصورة تلك املظاهر بروز يبدو عندما
(Science of Surprise) وليست هذه نهاية  املفاجأة الفوضى أو علم نظرية
والتكنولوجية العلمية الثورة مجاالت في التطور مسلسل في املطاف

متناهية. وبسرعة تدور العجلة ألن واملعلوماتية

املتقدمة والنامية الدول بني الفجوات هذه اتساع متزايد من قلق وهناك
التي مرتفعة الدخل أخرى. فالدول جهة اتمع من شرائح وبني من جهة
سكان من نحو ١٤٪ أي فقط، نسمة ٨٥٥ مليون سكانها نحو يبلغ عدد
لتكنولوجيا واملستخدمة املنتجة العاملية السوق من ٪٩٠ متتلك العالم،
الدخل ومنخفضة متوسطة الدول  بقية أما واملعلومات.  االتصاالت
من نحو ٨٦٪ أي نسمة، ٥٥٠٠ مليون بحوالي عدد سكانها يقدر والتي
هنا السوق. ومن من تلك فقط ٪١٠ تستحوذ على فإنها سكان العالم،
أن ذلك ومعنى الرقمية). (الفجوة تعبير الفجوة هذه على مؤخراً أطلق
الدول املتقدمة، أما الدول املعلومات هي بتكنولوجيا تستفيد التي الدول
مما والعاملي، اإلقليمي االقتصاد  في معظمها تهميش فيزداد النامية
نفسها الدول داخل في وخيمة. أما اقتصادية واجتماعية آثار عليه يترتب
تكنولوجيا استخدام على القدرة ميلكون بني من الفجوات تتسع فسوف
أو التعليمية ظروفهم بسبب ذلك يستطيعون ال ومن املعلومات،

املالية. قدرتهم

الدول بني الرقمية الهوة أو الفجوة هذه لتضييق محاوالت وتبذل
الدولي والبنك املتحدة األمم خالل بعض برامج من النامية والدول املتقدمة
ألبعاد مدركة وغير احملاوالت مرتبكة هذه معظم أن األوروبية، إال واموعة
بامتالك حتل أن من أكبر مشكلة وتداعياتها. فهي الرقمية الهوة مشكلة
الدول أمام معوقات فهناك باإلنترنت. كومبيوتر متصل جلهاز مواطن كل
عصر إلى للدخول الالزمة األساسية البنية  توافر أهمها عدم النامية
األمية وتفشي واملعلومات، االتصاالت خدمات أسعار وارتفاع املعلومات،
كله ذلك قبل ويأتي بصورة خاصة. عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة
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`e منها. واالستفادة واستيعابها املعلومات على على احلصول الدول قدرة
١٠٠٠ فرد  لكل الكمبيوتر أجهزة بعدد املعلومات دخول عصر فال يقاس
االتصاالت تكنولوجيا من تكتسب التي املضافة يقاس بالقيمة مثالً، وإمنا

عينية. أم مادية أكانت سواءً واملعلومات

التي التحديات أمام نتخاذل وأال هذه املعوقات، أال نفزع من يجب إننا
التحديات هذه ندرك أبعاد دمنا ما اجلديد، العاملي النظام علينا يفرضها
وأخذ املعلوماتية عصر في يعيش مجتمع في فنحن ابهتها. ونستعد
مؤسساته في واملعلومات االتصاالت تقنيات من وافر بنصيب منها
كان هنا ومن املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى اآلن يتطلع اتلفة، وهو
إلجراء عبدالعزيز امللك جامعة في واالستشارات البحوث معهد اجتاه
التي للمفاهيم املستحدثة واآلليات اجلديدة موضوعية علمية دراسات
في العلمية الثقافة  نشر وراء سعياً املعرفة، مجتمع عليها يعتمد
وإثماره ومنوه العلم إلنبات الضرورية الشروط من باعتبارها مجتمعنا
واستخدامها العصر تكنولوجيا لتوظيف املالئم املناخ وتوفير وازدهاره،
ليصبح اتمع فئات كل بني العلمية الروح وإشاعة ااالت، كل في
السلسلة هذه تهدف كما حياة. وأسلوب عمل منهاج العلمي التفكير
بني املتنامية التبادلية العالقة بطبيعة الوعي نشر إلى الدراسات  من
من الشعارات لبعض املغلوطة املفاهيم وتصحيح والتقنية،  العلم
من عموماً النامية بالدول أضر شيء فال العصر) (نقل تكنولوجيا قبيل
لفكرة نقل والترويج األغنى البلدان في املتداول املناسب) (العلم شعار
يصحبه أن يجب التكنولوجيا فنقل العلم نقل دون من التكنولوجيا
كان إذا خاصة الطويل، املدى على مجدياً يكون لكي العلم نقل دائما
ما أحدث على للوقوف العاملية التميز مراكز مع احتكاك مباشر هناك

تقنيات الغد. هي اليوم وتقنيات، وعلوم علوم من توصلت إليه

اخلارج من املستوردة التقنيات كل جتاه العربي الفعل رد كان  لقد
وهناك استيعابها. مهارة وليس استخدامها، مهارة اكتساب في ينحصر
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القدرة يعني  فاألخير االستيعاب، وطبيعة االستخدام طبيعة فرق بني
اإلنتاج النهوض مبجاالت لتحقيق وتوظيفها تلك التقنيات توطني على

كل ااالت. في اتمع وحتديث واخلدمي السلعي

في راجت التي املستحدثة واآلليات املفاهيم من طويلة قائمة  إنها
الصحيحة مدلوالتها على الوقوف  علينا يتعني والتي األخيرة، العقود
التنمويـة مشكـالتنا حلـل منها االستفـادة كيفيـة ومعرفة
واالتصاالت املعلومات تقنية بني  التزاوج  أن  ذلك ومثال واالجتمـاعيـة.
العمل ما يسمى وخصوصاً ألداء األعمال، وحديثة جديدة سبالً أوجدت
مجاالت فهناك (Work at Home أو  Teleworking أو  e-Work) بعد عن
بني الفعلي التواجد ضرورة بدون األعمال بعض  أداء إلمكانية واسعة
فيما االجتماعية ظروفنا يناسب ما وهو العمل، مكان في طرفي العمل

املثال. سبيل على اخلاصة االحتياجات وذوى املرأة يخص عمل

(التنمية أو املستدامة  بالتنمية يعرف  أصبح مبا آخر مثاالً ونضرب
املوارد، ومحدودية اإلنسان احلالية حاجات بني توازن التي صديقة البيئة)
االستفادة، توابع من والضرر بها، واإلضرار البيئة من االستفادة وبني
من أمناطاً يتطلب اجلديد وهذا التوجه . واملستقبل . احلاضر بني والتوازن
تستنزف االستهالك ال من أمناطا يتطلب كما املوارد، تهدر ال السلوك

الطبيعية. املوارد

واآلليات واملصطلحات املفاهيم من كثيراً القائمة أيضاً هذه وتشمل
يجري أو اململكة، في جزئياً  تنفيذها بدأ التي املؤسسية  والتنظيمات
اإللكترونية، واجلامعات اإللكترونية، احلكومة مثل لتأسيسها التخطيط
املدنية واملبادرات واملنظمات األهلية، املدني، واتمع بعد، عن والتعليم

إلخ. . التطوعية .

املعرفة) تتوخى (نحو مجتمع سلسلة التي تقدمها الدراسات هذه إن
ومدى اململكة، في اجلديدة املفاهيم هذه تطبيق إمكانية حتديد دائماً
التنموية، التزاماً برامجها تنفيذ في اجلديدة اآلليات هذه من االستفادة
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وبرامجه بأنشطته  العلمي للبحث األسمى الهدف وهو العلمية،

عبدالعزيز. امللك جامعة ترعاها التي املتنوعة ومشروعاته

القواعد إلرساء تهدف التي الدراسات من اجلديدة السلسلة وهذه
بعداً جديداً تضيف إمنا اململكة في املعرفة) (مجتمع لتأسيس العلمية
التي العلمية الثقافة نشر وهو اجلامعة، في العلمي البحث  ألنشطة
تبسيط على - شائع هو كما - تقتصر ال والتي العصر، ضرورات من باتت
غير تثقيف تعنى وإمنا  والتكنولوجيا،  العلم  إجنازات بآخر واإلملام العلوم 
- فعلماؤنا أيضاً. وعلمياً بل ثقافياً، العلميني وتوعية علمياً، العلميني
أسر من يحررهم علمي تثقيف إلى بحاجة - اخلبراء بعض يقول كما 
ألن ذلك لديهم. الفكري الفراغ فجوات ويسد الضيق، تخصصهم
في شائعة ذهنية عامة يصبح بعد ولم يتوافر لدينا، ال العلمي التفكير
فكر إلنتاج إتباع املنهجية العلمية نكون إلى ما أحوج ونحن مجتمعنا.
الواسع الشامل الثقافة مبفهومها علمية املعرفة، وإلى إثراء في يسهم
والتفاعل التعامل نستطيع حتى واملعنوية املادية  احلياة تلف جوانب

املعرفة. مجتمع صرح ونقيم والتكنولوجيا العلم عصر مع

من ليرجو عبدالعزيز امللك بجامعة واالستشارات البحوث  معهد إن
اتمع به ينتفع علماً يقدم أن الدراسات من السلسلة هذه نشر وراء
إلى الدخول ينشد عربي مجتمع وكل  مستوياته، بكافة السعودي

املعرفة. مجتمع

قال كما البحر» في احلوت حتى شيء كل له يستغفر الناس اخلير «معلم و
عنهما. اهللا رضي عباس ابن

. . األولى واآلخرة في احلمد وهللا

واالستشارات البحوث معهد عميد

الفياللي بن يحيى عصام أ.د.
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تـصــديـــر
تـقـــديــم
مـقــدمــة
املقـدمـة

اإللكترونية اجلامعات خصائص األول: الفصل
اجلامعات اإللكترونية إلى ˚  احلاجة

اإللكترونية اجلامعات ومضار ˚  فوائد
الفوائد -
املضـار -

ميدانية ودراسات ˚  استبيانات
بعد التعليم عن في العليا طالب الدراسات -

األقسام رؤساء -
الرأي ˚  استطالع

املعلمون -
الطالبات -

الرأي استطالع نتائج -
خلفيات الثاني: الفصل

تاريخية ˚  نبذة
بعد عن التعليم تطورات -

اجلامعة اإللكترونية فكرة تطور -
اإللكترونية للجامعات اتلفة ˚  الصور

اجلامعات إلى تطور االنتساب -
املراسلة جامعات -

اإللكتروني التعليم -
اإللكترونية اجلامعة -

اإللكترونية اجلامعات ˚  نوعيات
مؤسسات اجلامعات اإللكترونية -

اجلامعات اإللكترونية في التعليم طبيعة -
˚  التقنيات املستخدمة
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اإللكتروني التعليم في التقدم ˚  إحصائيات
السعودية العربية اململكة الثالث: الفصل

للمملكة اإللكترونية اجلامعة ˚  أهمية
اململكة في اإللكتروني التعليم ˚  تطور

إلكترونية جامعة نحو التوجه -
الطالبات شطر -

اجلامعات مبادرات -
عبد العزيز امللك جامعة ˚  مبادرة

اجلامعة في اإللكتروني التعليم قواعد تأسيس -
اإللكترونية للجامعة العليا اللجنة -

اإللكترونية جلنة اإلدارة -
اإللكترونية التعليمية اخلدمات جلنة -

اإللكتروني التعليم جلنة -
باجلامعة اإللكتروني التعليم منوذج -

االنتساب نظام تطوير -
بعد عن التعليم عمادة -

باجلامعة التعليم اإللكتروني خلدمات التحتية البنية -
العزيز عبد امللك بجامعة التعليم اإللكتروني مالمح منوذج -

الذاتية اخلدمات اإللكترونية نظام -
اإللكترونية اخلدمات -

الطلب عند اجلامعية اخلدمة نظام ملشروع التطويرية املراحل  -
اإللكترونية اخلدمات لنظام حتليلية نتائج -

الطب بكلية األكادميية املعلوماتية - الشبكة
األهــداف -
التصنيف -

الفهرس -
خدمات املعلومات -
املرجعية اخلدمات -

والبصرية السمعية اخلدمات -
املعلومات تنظيم وحدة -
املعلومات خدمات وحدة -
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اآللية األنظمة وحدة -
وحدة الوثائق -

والتطوير التعليم تقنيات وحدة -
التربوية الدبلومات في اإللكتروني املبرمج التعليم -

خدمات اإلنترنت -
اإللكتروني التعليم في ˚  التضامن

إلكترونية جامعة إنشاء الرابع: الفصل
االستراتيجي ˚  التخطيط

إلكترونية جامعة بداية ˚  دعائم
الرسالة وضوح -

الدراسية واملقررات مالمح البرامج -
التدريس استراتيجيات وفنون -

ومصادرها التعلم مواد -
واالتصاالت التواصل -

للمتعلمني احمللي الدعم -
الدروس طرق تقدمي -

اخلاص املعلم مساعدة -
القوى البشرية -

واإلشراف اإلدارة -
واإلدارة التخطيط ˚  دور

اإللكتروني التعليم مناخ ˚  دور
˚  منتجات وخدمات التعلم

املواد العلمية وضع عناصر -
اإلدارة -

املقررات واضعي نوعية -
الدعم -

املقررات الدراسية تنظيم -
الكامل التقييم -

العلمية املواد تطوير -
والتقنية الفنية ˚  النواحي

بالتقنية املتعلقة عوامل النجاح -
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املتعلقة باخلدمات النجاح عوامل -
باجلامعة اإللكترونية حاسوب خاصة برامج -

واجلودة الدعم ˚  قضايا
اإلدارية التسهيالت -

الطالب دعم -
املدرسني دعم -

التقييم -
األكادميي ˚  االعتماد
التنظيم ˚  اختيارات

والتنظيمات ˚  اللوائح
النشر ˚  حقوق

النشر حقوق حماية قانون -
اجلامعة اإللكترونية خصوصية -

اجلديد األمريكي القانون -
اجلديد القانون مضار -
اجلديد القانون فوائد -

القانون متطلبات -
دور حقوق النشر -

العربي حول العالم من مناذج اخلامس: الفصل
عن بعد ˚  صور التعليم

التقليدية اجلامعات -
املتخصصة اجلامعات -

اجلامعة االفتراضية -
الراهن الوضع ˚  تقييم

إلكترونية عربية ˚  منوذج جامعة
العالم العربي خلدمة موجهة إلكترونية ˚  جامعات

التعليم اإللكتروني لتكنولوجيا االفتراضية اجلامعة -
الفصل االفتراضي -

بعد عن التعليم تقنية على تدريب -
دبلومات -
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التعليم تقنية تربية في ماجستير -
اإللكتروني التعليم تقنية في دكتوراه -

فينيكس جامعة -
سيتي جامعة -

اإللكترونية اجلامعة لدعم ˚  جهود
اخلرطوم جامعة -

تونس -
ابن سينا االفتراضية ˚  جامعة

العالم حول من مناذج السادس: الفصل
املتحدة األمريكية ˚  الواليات

اجليش األمريكي -
الواليات جامعات -

جورجيا والية جامعة -
إلينوي والية -

أخرى جامعات -
اخلاصة اجلامعات -
كارديني جامعة -

التجارية املؤسسات -
وإخفاقات إجنازات -

األوروبي االحتاد ˚  دول
املتحدة اململكة -

املفتوحة اجلامعة -
وإخفاقات إجنازات -

أستونيا -
فنلندا -
˚  أستراليا

˚  اليابان
˚  أفريقيا

حتليالت واستنتاجات وتوصيات السابع: الفصل
املـراجـع
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الصفحةاجلــــداول رقم

غ

بعد عن التعليم تقنيات (١) شكل
احلاسوب على استخدام القائمة املواد تأليف معدات (٢) شكل

احلاسوب استخدام قائمة على مواد بعد يدرس عن طالب معدات (٣) شكل
التعلم في الشراكة إطار (٤) شكل

مختلطة بعد عن تعليم أجواء (٥) شكل
بعد عن التعليم شبكات (٦) شكل

ومدرس طالب بني حوار (٧) شكل
بعد عن يتحاوران طالبان (٨) شكل

إلكتروني درس عرض شاشة (٩) شكل
لتعليم اللغة قرص مضغوط (١٠) شكل

عبد العزيز امللك بجامعة اإللكتروني خلدمات التعليم التحتية البنية (١١) شكل
اإللكتروني التعليم مجال في العمل محاور (١٢) شكل

(ODUS) أودس نظام الوب خدمات تشغيل اخلاص مبتطلبات املنطقي التصميم (١٣) شكل
اإللكترونية اخلدمات نظام (١٤ ) شكل

الساعة مدار على اإللكترونية نظام اخلدمات استخدام ١٥ شكل
بعد عن للتعليم منهجي منوذج االستراتيجي: التخطيط ١٦ شكل

الصفحةاألشكـــال رقم

٤٥
٤٦
٤٦
٤٨
٥١
٥٢
٥٢
٥٣
٧٢
٧٣
٧٤
٧٦
٧٧
٧٨
٨٠
٩٢

املقررات الدراسية املباشرة في مسبقة خبرة (١) جدول
املباشر التعليم فوائد (٢) جدول
املباشر التعليم مضار (٣) جدول

تصوري) (إطار التعليم عن بعد مناذج (٤) جدول
التعليم االلكتروني في االستراتيجي التقدم (٥) جدول

املسجلة للتعليم اإللكتروني املواد (٦) جدول
بيانات السنة حتليل اإللكترونية: اخلدمات لنظام حتليلية (٧)  نتائج جدول

         الدراسية ١٤٢٥/١٤٢٤هـ
اإللكتروني للتعليم الفني للهيكل الرئيسية املتطلبات (٨) جدول

بالبرنامج التحاقه املتعلقة بالطالب خالل الفعاليات (٩) جدول
واإلدارة باألساتذة املتعلقة الفعاليات (١٠) جدول

النجاح وعوامل الدعم خدمات متطلبات (١١) جدول
اإللكتروني للتعليم التجارية البرامج من عينة (١٢) جدول

اإلنترنت مستخدمي استبيان (١٣) جدول
واملعاهد الكليات على الرسائل توزيع (١٤) جدول

٢٧
٢٧
٢٨
٤١
٥٤
٧٢
٨٠
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هو درب (e-Learning) اإللكتروني التعليم أو ،(Online Learning) املباشر التعليم إن

اإلنترنت شبكة استخدام  على  القائم (Distance Learning)؛ بعد عن التعليم من

طريق عن العالم حول احلاسوب بني أجهزة االتصاالت تسهل عمليات (Internet) التي

الشبكة توفر  حيث الهاتفية. االتصاالت وخطوط (Satellite) الصناعية األقمار

التي اخلدمات من االستفادة خالل مكان، كل في احلاسوب مستخدمي بني التواصل

واالتصال ،(Chat Rooms) وغرف احلوار ،(e-Mail) اإللكتروني البريد مثل اإلنترنت تسهلها

الذي بالصوت؛ املباشر االتصال تسهل عملية التي (Telephony) اإلنترنت على الهاتفي

واملراسل ،Voice over Internet Protocol (VoIP) اإلنترنت بروتوكالت على حتميله يجري

الصوتية. وااطبة والصور الوثائق  تبادل  عملية يسهل الذي  ،(Messenger) املباشر

«الوب». أو World Wide Web (www)؛ العاملية العنكبوتية الشبكة إلى باإلضافة هذا

وأداء األسئلة، على واإلجابة واملراجع، واملعلومات الدروس محتويات رصد يجري ما وعادة

عن باملعلم االتصال  ويتم الوب. على خاصة صفحات على واالمتحانات، االختبارات

جانب إلى هذا املباشرة. األخرى  االتصال  أساليب من أي أو اإللكتروني البريد طريق

املعلومات اإلضافية واملراجع؛ عن البحث العنكبوتية العاملية، في بالشبكة االستعانة

التي املتخصصة، أو العامة (Search Engines)؛ البحث آليات من العديد باستخدام

املنشورة على الوثائق من  الهائل اخلضم في (Navigation) اإلبحار أو التجوال تسهل

موضوع مضمون متثل  محددة كلمات اختيار  طريق  عن «الوب»؛ وصفحات مواقع 

إلى الدخول على الباحث تساعد (Keywords) كلمات مفتاح مبثابة هي والتي البحث

املنشود. البحث موقع

الدراسي، الفصل جدران خارج التعليم أساليب كل يشمل بعد عن التعليم بينما
اآلخرين الطالب من املباشر مع الزمالء التعامل أو احملاضر مباشر مع للقاء احلاجة ودون
عن التعليم  منظومة  حتت تنضوي التعليم من كوسيلة اإللكتروني؛ التعليم فإن
وعموماً فإن املتاحة. اإللكترونية االتصاالت طريق عن التعليم تلقي على يقتصر بعد،
بدالً من الطالب، أسئلة على اإلجابة على يقتصر وقد أو إشرافي توجيهي املعلم دور
والتحصيل أوقات الدرس تنظيم من التعلم بعملية يتكفل والشرح، فالطالب التلقني

املراجع. على واالستيعاب واإلطالع

٣
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هذا تتبع جلامعات جديد سوق ظهر اإللكتروني التعليم انتشار ممارسات سرعة مع
بتوفير قام وسواء .(e-Universities) اإللكترونية اجلامعات وهي التعليم في األسلوب
تعليمية معاهد أو للتدريب، ربحيـة مستقلـة ومؤسسات شركـات اخلدمـات هذه
درجات متنح التقليدية اجلامعـات من فـروع أو الدبلومات، متنـح خاصـة تدريبيـة أو
االفتراضية اجلامعات أو (Virtual Institutions) االفتراضية املؤسسات فإن تلك علمية،
بصورة التزايد في وعددها اإللكتروني؛ بالتعليم املنوطة هي  (Virtual Universities)

مطرد. حتسن في مواد من تقدمه ما جودة أن كما مستمرة؛

باخلبرة مباشرة اإلنترنت مستخدمي تزويد هو اإللكترونية اجلامعات وهدف 
واملعرفة الالصفية، وأنشطة الطلبة العالي، التعليم كل فوائد من فيها مبا اجلامعية؛
احلصول على ميكن حيث اإلنترنت، بحبوحة في ولكن التقليدية اجلامعات تقدمها التي
اجلامعات احلاضر هناك املئات من الوقت وفي زمان. أي وفي مكان أي في اخلدمات تلك
األمريكية مقدمتها الواليات املتحدة وفي العالم دول كثير من في تعمل اإللكترونية
تاريخ التي لها املتحدة التعليمية؛ واململكة الكبار للخامات املوردين بني من هي التي

حافل في التعليم عن بعد.

وبرامج التعليم اإللكتروني اإللكترونية اجلامعة بني شاسع فارق هناك أن الواقع وفي
التدريب. ومؤسسات والتأهيلية احلرفية املعاهد تقدمها التي

اجلامعية اخلدمات وتقدم النظامية، التعليم عملية تستخدم اإللكترونية اجلامعة
أنها كما بعد، للتعليم عن الالزمة اخلدمات جانب إلى التقليدي بالتعليم املتعلقة

العليا. والشهادات الدراسية األجازات متنح

فقط؛ التعليم بعملية فتختص للمعاهد التابعة اإللكتروني التعليم برامج أما
يتواءم مع الذي يسمى بالتعليم املرحلي أساس ما أسلوب التعليم على يقوم حيث
يتغير معدل التعلم أن أي ،(Self-paced) التعلم عملية في الشخصية الطالب خطى
وقت من يخصصه ما ووفق على االستيعاب، مقدرة الشخص يوائم مبا آخر، إلى من فرد
بعض كانت وإن جامعية؛ شهادة إلى ذاته حد في التعليم ذلك يؤدي للتعليم؛ وقد ال
مجال حرفة أو تعلم من ينجزه ما دبلوم على شهادة أو بها امللتحق قد جتيز املؤسسات

من املعرفة. محدد
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الصفوف في اإللكتروني التعليم نظام تطبق التقليدية اجلامعات فإن بعض كذلك
وسائل لالستفادة من ذلك  املكان. نفس في والطلبة املعلمني وجود رغم الدراسية،
في طالب لكل الفرصة إتاحة جانب إلى احلديثة، املعلومات توصيل وتقنيات اإليضاح

اإلنترنت. طريق عن مجلسه من الفعالة املشاركة

رئيسي، وجهاز إلى جهاز متصل حاسوب بجهاز املدرس تزود اإللكترونية الصفوف
أو توضيحية رسوم أو  خرائط من حاسوبه ما على عرض له يتيح (Projector) عرض
طريق عن احملاضرات الطلبة يتتبع بينما العام، للنقاش اال وفتح للطلبة،  بيانات
(Computer Terminals) مبحطات حاسوب يسمى ما أو (Workstations) محطات عمل

إلخ. . . األسئلة وطرح املعلومات وتدوين مالحظاتهم لتدوين منهم؛ واحد أمام كل

وقد Local Area Network (LAN)؛ محلية بشبكة اتلفة احلاسوب  أجهزة تتواصل
الالسلكية الشبكة احمللية واستخدام الالسلكي االتصال تقنية املهمة سهلت تلك
الكثيرة لربط األسالك من التخلص أمكن حيث Wireless Local Area Network (WLAN)؛
أن يتواجد أو مكتبه، من الطلبة ويتابع احملاضرة يلقي أن للمعلم ميكن الشبكة. لهذا
ودون ضوضاء للمعلم كبير إرهاق دون العدد ازدياد حالة في غرفة من أكثر الطلبة في
بالطلب؛ املكتظة  الكبيرة الفصول في يحدث كما بعض على بعضهم طغيان أو
يطرح أن طالب كل مبقدور يصبح حيث املدرس. باهتمام اآلخر دون البعض ينفرد حيث
آخر دون طالب يستحوذ أن ودون تردد، أو هيبة دون عمله اخلاصة من محطة استفساراً

أسئلة. من يطرحه زمالءه ما يستهجن أن من خوف ودون احملاضر على اهتمام

في اجلامعات  مثل الطلبة؛ عن مبعزل الطالبات فيها تدرس  التي اجلامعات وفي
املدرس نفس من الدرس الطالبات تتلقى  أن املمكن من السعودية، العربية اململكة
احلالة هذه وفي الدراسية. الفصول تباعدت لو حتى للطلبة، بالتدريس يقوم الذي
املغلقة املستخدمة التلفاز دوائر عن اإلنترنت عبر والبث احلاسوب عرض شاشة تغني

بعد. عن التدريس في

صفوف في  منتظمة بصورة تستخدم التعليم في اإللكتروني الفصل طريقة
بحاجيات االهتمام التدريس يتطلب حيث اخلاصة؛ االحتياجات وذوي املعوقني الطلبة

حدة. على فرد كل

٥



á
````«```fh

ô
````à```µ

``dE’
G

ä
É`````©

````e
É``````é

``dG

املشكالت من كثير حلل اجلامعات في اإللكتروني التعليم استخدام  ميكن كما 
اإللكتروني التعليم إن الدراسة، حيث في االنتظام نظام يعاني منها والصعوبات التي
في احلال هو كما منتظمة، مستمرة بصورة اجلامعة إلى باحلضور  الطالب يلزم ال
احملاضرات وبعض املعامل في التجارب إلجراء الطالب عادة بحضور ويكتفي االنتظام،
بواسطة احملاضرات متابعة للطالب وميكن فروعها. أحد أو اجلامعة مقر في تعقد التي
على اإلطالع طريق عن والصوت أو بالصورة احملاضرات عرض يتم احلاسوب حيث أجهزة
سواء عليها إلكترونياً، املعلومات سبق تخزين مدمجة؛ أقراص على املسجلة احملاضرات
الكتابية واحملتويات للبيانات (Digital) الرقمي بالتسجيل  خاصة األقراص تلك كانت
املتحركة العروض تسجيل تسهل التي مرونة األكثر أو (Compact Disc - CD) مثل
بني التواصل ويتم .(Digital Versatile Disc/Digital Video Disc - DVD) مثل والفيديو
بتكوين أو بصورة جماعية  اإللكتروني، البريد  خالل  من فردية بصورة وطالبه األستاذ
النقـاش إدارة املمكن من أن كما احلوار. غرف طريق عن اإلنترنت نقاش على مجموعة
مجهـز احلديـث احلـاسوب جهـاز أن حيـث والصـورة، الصـوت استخـدام طريـق عن
أن جـانب إلى هذا اسم. الصـوت لبـث مجهـار  جهـاز أو وسماعـات مبيكروفـون
 Graphical User احلاسوب أجهزة ملستخدم تظهر التي الشاشات رسوم تصميـم 
احلاسوب بحيث  برامج مع التفاعل في التحكم من املستخدم متكن Interface (GUI)I

على الرد  واالمتحانات التدريس لبرامج ميكن حيث تفاعلية؛  التعليم عملية تصبح
معه. احلي والتفاعل املستخدم مدخالت

في اإللكتروني  والتعليم الصفي التعليم بني جتمع اجلامعات بعض هناك أن كما
وقد العدد. القليلة  الفصول  أو  بالطلبة، املكتظة الفصول في خاصة العلوم، بعض 
األعاصير عقب التقليدية األمريكية  اجلامعات في هاماً دوراً اإللكتروني التعليم لعب
نهاية في األمريكية املتحدة الواليات شرق جنوب سواحل على هبت التي والعواصف
وغرقت أورليانز  نيو مدينة في اجلامعات مباني دمرت حيث ٢٠٠٥م؛ أغسطس شهر
واليات أو بعيدة مدن إلى جلئوا  الذين  التدريس هيئة  أعضاء وبعض الطالب مساكن
من كان وقد اجلامعات. في وتيرتها إلى احلياة وتعود املنطقة إعادة تعمير أخرى حتى تتم
التدريس األول؛ انقطاع الدراسي في بدايات الفصل وقعت التي اجلسام األحداث تداعيات
اجلامعات بعض تداركت وقد مناطق متباعدة. املتناثرين في الطلبة هدد مستقبل مما
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في اجلامعات بعض وساعدت اإلنترنت؛ عبر الدراسية الفصول مبواصلة بعض املوقف
اإلنترنت. بخدمات مبدهم مأواهم والطالب الذين فقدوا األساتذة ااورة الواليات

ال التي خاصة النظرية، حتى عهد قريب، على العلوم اإللكتروني التعليم اقتصر

اإليضاحية. الوسائل من العديد إلى حتتاج املدرس والتي ال إلى الرجوع مداومة تتطلب

املتعددة الوسائط تقنية في  السريع بالتقدم متاما تزول كادت القيود هذه أن إال

جعل مما ،(Bandwidth) حزمة االتصال سعة في خاصة االتصاالت، وتقنية (Multimedia)

والبيانية املتحركة الرسومات إلى جانب بالصوت والصورة، فيديو شرائح املمكن نقل من

الصوت بروتوكوالت نقل إدخال أمكن كما سريعة، بصورة اإلنترنت على والتوضيحية

التعليم عن في أساليب طفرة صاحبه اإللكتروني التعليم فإن كذلك اإلنترنت. على

تنظيم وتقنية ،(Virtual Reality) احلقيقة االفتراضية تقنية استخدام ذلك في مبا بعد؛

منتشرين مشاركني بني (Teleconferencing) بعد بعد وعقد مؤمترات من من اجتماعات

في مشاركني بواسطة اإلنترنت بني أو األثير منت سواء على العالم، بقاع مختلف في

أو فيها العملية واملشاركة التجارب بعض مشاهدة إمكانات مما وفر متباعدة أماكن

أنشطة ظهرت هنا ومن والتمريض. الطب مثل ااالت، بعض في العملي التدريب

مسافات اخلدمات ومتلقي اخلدمات مصدر يفصل حيث كثب عن تأديتها يجري عدة

بعد العالجي من والطب (Tele-education) بعد من التعليم بينها من محدودة؛ غير

.(Tele-work) بعد من والعمل ،(Tele-medicine)

الكلمة جانب إلى والصورة الصوت واستخدام آليات التقنية احلديثة ساعدت وقد
في عليه الطلب وازدياد (Virtual Learning) اإلفتراضي بالتعليم االهتمام على املكتوبة
اجلامعات من  العديد توجه  إلى أدى مما األخيرة اآلونة في املتحدة األمريكية الواليات
بديل كخيار اإلنترنت طريق  عن الدراسية مقرراتها من الكثير تقدمي  إلى األمريكية 
تعتمد التي االفتراضية اجلامعات من  العديد أنشئت  كما التقليدية، الطرق عن
افتراضية دراسة في غرف بعد، احملاضرات عن لتقدمي اإللكتروني على التعليم بالكامل
في التردد رغم بعد، قائم عن التعليم في هذا النمو اإلنترنت. على (Virtual Classroom)
تقنية االتصاالت إمكانات إنكار ميكن ال إذ واعتمادها، اجلامعات تلك بشهادات االعتراف

كان. أينما إنسان لكل سبل التعليم استغاللها لتوفير ميكن واحلاسوب التي
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بعرض فيستهلها اإللكترونية؛ للجامعة  املتشعبة اجلوانب يتناول اإلصدار  هذا
القائمة واحلاجة  إقامتها، إلى تدعو التي الدوافع يناقش حيث اتلفة خلصائصها
هناك مستحدثة منشأة وكأي بها. تقوم أن التي ميكن اخلدمات  في ضوء إلنشائها
كمؤسسة سواء  بعد، عن التعليم لتقدمي كآلية اإللكترونية  للجامعة  يروج من
غير متفائل هناك فريق أن كما التقليدية، اجلامعات أنشطة من أو كجانب مستقلة،
جودة التعليم تدهور في إلى التعليم أساليب في الصيحة تؤدي هذه من أن يتخوف
اإليجابية اجلوانب من العديد لها أن نرى العالي للتعليم جديدة وسيلة وكأي العالي.
التجارب عن بناء وذلك املتوقعة؛ املضار كل تفوق فوائدها أن غير سلبيات، أن لها كما
هذا املضمار وفي العموم. وجه على بعد عن وللتعليم اإللكترونية للجامعات العملية
العالي. وفي التعليم مجال في الرأي واستطالعات االستبيانات نتائج بعض نعرض
تاريخية نبذة فنقدم بعد عن التعليم لعملية اخللفيات بعض الثاني نعرض الفصل
اتلفة الصور بعرض ذلك نتبع اإللكترونية. اجلامعة فكرة ومنو تشمل مراحل تطوره
فيه، املوظفة والتقنيات بعد عن التعليم مؤسسات ونوعيات اإللكترونية للجامعات

اإللكتروني. التعليم التقدم في عن إحصائيات مع

اجلامعة أهمية نناقش حيث السعودية العربية للمملكة الثالث الفصل ونخصص
واخلطوات العزيز عبد امللك جامعة مبادرة على األضواء ثم نلقي للمملكة، اإللكترونية
جامعة إنشاء فنخصصه لتفاصيل أما الفصل الرابع اإلنترنت. خدمات لتوفير اجلارية
عليها تقوم أن التي يجب والدعائم إلقامتها االستراتيجي التخطيط من إلكترونية بداية
األكادميي، واالعتماد واجلودة، الدعم قضايا إلى نتطرق ثم جناحها؛ املؤثرة على والعوامل
وفي التقليدية. اجلامعات كثيراً عن تختلف قد والتي اخلاصة بها، والتنظيمات واللوائح
امللكية حقوق إشكالية نناقش اإللكترونية باجلامعة املتعلقة القضايا عرض سياق 
العنكبوتية الشبكة صفحات على العلمية املواد عرض عند ألهميتها نظراً الفكرية

االستخدام. الطبع لسوء احملمية بحقوق املواد تلك قد تعرض والتي العاملية

العربي العالم من ومناذج جتارب نعرض اإللكترونية اجلامعات لدراسة واكتماالً
الفصل في األخرى العالم  دول بعض من لتجارب عرض اخلامس يعقبه الفصل في
على التجارب بعض بها مرت التي النجاح واإلخفاق إمياءات إلى مالبسات مع السادس،
املبنية والتوصيات، املشاهدات بإيجاز بعض العرض نقدم هذا خامتة وفي الواقع. أرض

الدراسة. على
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اإللكترونية     اجلامعات ومضـار اإللكترونيـة  ˚ فوائد إلى اجلامعـات ˚ احلاجة

الرأي ميدانية  ˚ استطالع ودراسات ˚ استبيانات
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dG اجلامعات اإللكترونية إلى احلاجة
االنتظام أساس على قائم العالم؛ في اجلامعات غالبية الدارج في الدراسي النظام

يومياً مستمرة؛ إلى اجلامعة بصورة باحلضور الطالب النظام هذا يلزم حيث الدراسي،
بعض إن بل  الدراسي. اجلدول وفق مسبقاً محددة أوقات وفي األحيان، معظم في 
شأن شأنها رتيبة يومية بصورة الدراسية باحلصص الطالب وقت تشغل اجلامعات
ذلك وصاحب العامة، الثانوية املرحلة خريجي أعداد تزايدت الثانوية. وعندما املدارس
مما فيها مبن بالطلبة وضاقت الدراسية الغرف تكدست اجلامعي، التعليم على إقبال
وإعادة عديدة، إلى مجموعات طلبة الصف الواحد إلى تقسيم اجلامعة إدارة اضطر
ساعات مدت اجلامعات بعض إن بل الواحد؛ الدراسي الفصل في مرات عدة املادة تدريس
إلى جلأت حيث اجلامعات على  املالي العبء  زاد مما الليل، في متأخر وقت إلى الدوام
التعليم ارتفعت تكاليف وبالتالي املباني في والتوسع التدريس هيئة أعضاء عدد زيادة

اجلامعي.

إلى اجلامعات بعض اضطرت اجلامعات في للطلبة املتاحة محدودية األماكن وإزاء
من له واملؤهلني اجلامعي التعليم في الراغبني بعض وحرمان الطلبة قبول  من احلد
بالتحاقه احلظ الطالب حالف وإذا إقامتهم. أماكن من القريبة باجلامعات االلتحاق
بعده جانب إلى على عائلته أو عليه مالياً عبأ ميثل فهذا منزله عن بعيده بجامعة
إلى الطالب يضطر وقد احملافظة؛ العائالت من يقلق العديد مما ولي أمره، توجيه عن

بلده. من قريبة جامعة في يرغبه ال تخصص االلتحاق بكلية أو

وارتفاع تكاليف املعيشة الدائمة إقامتهم وأماكن عائالتهم عن الطلبة بعد ومع
انتظامه على يؤثر مما اجلامعية دراسته أثناء كثيرة أحيان في إلى العمل الطالب يضطر
الدراسي، أداؤه يتأثر قد األحوال أحسن كلية. وفي عنها االنقطاع إلى ورمبا الدراسة في

املعتاد. الدراسة اجلامعية عن فترة ويطيل

من احلد إلى اجلامعات جلأت إقباالً فقد غيرها من التخصصات أكثر بعض وملا كانت
وحتويله إليها مييل دراسة من مما حرم الطالب الرائجة، التخصصات في تعداد الطلبة
لم إن هذا به، ال يكترث تخصص إلى التخصص مجاالت من فيه يبدع عنوة عما قد
ال قد لكنها مرغوبة اجتماعياً، مبجاالت الدراسة في املتفوق يلتحق بينما يبغضه. يكن
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تفعيل رسالة ويعرقل األكادميية، احلرية مع يتوافق ال بأية حال وهذا رغباته. مع تتوافق

وغالباً وتنميتها. مواهبهم الطبيعية من االستفادة على تشجيع الطالب من اجلامعة
احملبطي اخلريجني من تعداد يزيد البشرية؛ إذ الثروة على تنمية تأثيراً سلبياً ذلك يؤثر ما

الكبيرة. العليا والتطلعات الهمة ذوي من عدد يحد بينما الهمة

اجلامعات لوائح تقضي اجلامعي شبابها على التعليم يقبل التي البالد أن بعض كما
االلتحاق من الثانوي التعليم من إنتهائه فور اجلامعة في ينخرط ال من حرمان فيها
قبل يعمل بضع سنوات أن للطالب الفرصة تتيح املتفوقني؛ فال من كان حتى لو بها
من الفصل الدراسي الواحد طلبة اجلامعة حترم اجلامعي؛ وبهذا التعليم انخراطه في

ناضجني. زمالء خبرة

وتعدادها، واختالف عددها في والزيادة اجلامعات، انتشار األزمة تلك من يخفف لم
التقنية معاهد فتح إلى االجتاه اجلامعي التعليم عن يغنِ ولم مستوياتها األكادميية؛
املناطق في جامعات فتح  مبكان الصعوبة من أنه كما واحلرفية. التربوية واملعاهد 
للمملكة بالنسبة احلال املساحات الشاسعة؛ كما هو ذات الدول في وخاصة املتناثرة

األمريكية. والواليات املتحدة العربية السعودية

الطويل؛ املدى على االقتصادية احلالة وعلى اتمع، خطورة على أشد يبرز عامل وهنا
والبدوية النائية واملتطرفة والريفية والهجر واألماكن القرى عن الشباب نزوح أن وهو
تكدس وإلى دميوغرافي خلل إلى يؤدي باجلامعة لاللتحاق إنشاداً بالسكان املكتظة وغير
أبنائها خيرة من اتمعات بعض يحرم كما أخرى، مناطق حساب املناطق على بعض
دراستهم، إكمال بعد مواطنهم إلى فال يعودون العلم وراء سعياً عنها ينزحون الذين
نزوح العقول أو يؤثر فكما االقتصادي. أو احلضاري أو االجتماعي منوها في يسهمون وال
البعيدة على املناطق وطأة أشد يكون قد تأثيره فإن النامية، على الدول العقول نزيف
الريفية املناطق عانت األمريكية املتحدة الواليات األوطان. ففي جميع في واملترامية
شبه صغيرة، مدن متواجدة في اجلامعات بعض أن رغم املدن إلى الشباب نزوح من 
للريف منها  الكبرى للمدن طبيعتها في أقرب جتعلها اجلامعية احلياة أن إال ريفية؛
ليست فيها املعيشة موارد وضيق مشقتها رغم اجلامعية احلياة أن كما الهادئ؛ 
األمريكي. الريف حتى في الشاقة، ومتطلباتها اجلسدية الريفية احلياة خشونة بدرجة
زال القطاع بلد ما في عنيفة اقتصادية مشاكل إلى يؤدى الريف كاد النزوح عن وقد
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dG تدخل لوال املاضية؛ العصور مر على كان كما اقتصادياته، في كبيراً دوراً يلعب الزراعي
ولوال اقتصادياته، ودعم الريف، إلنعاش الضخمة املشاريع بعض وإنشاء احلكومة
مختلفة، وأطعمة وحلوم ألبان  من واحليواني الزراعي لإلنتاج  الكبرى؛ الشركات  قيام

مؤخراً. الضخم القطاع هذا على التدريجي باالستيالء

الريفي اتمع عن بعيدة بجامعة مباشرة لاللتحاق نتيجة ليس الدميوغرافي والتغيير
للخريج يتاح ال ما فعادة التخرج، بعد للعمل املتاحة الفرص إنها نتيجة فحسب، بل
بينه العودة ويباعد مشقة من مما يزيد موطنه في اجلامعية مؤهالته فيه يوظف عمل
في علمه وكفاءته استخدام من اجلامعي يحرم موطنه اخلريج أن كما موطنه. وبني
خطاه. سيتعقبون الذين النشء من ولغيره لنفسه جديدة محلية عمل فرص خلق
املنطقة عن غرباء خبراء إلى الريف تعمير وهيئات األمريكية تلجأ وزارة الزراعة لهذا
منها. الهجرة نزيف يتوقف حتى املناطق تلك فرص عمل في إليجاد سبل عن للبحث
لها؛ حلول عن في البحث املنطقة أصحاب فاعلية من بأكثر ليسوا فإن اخلبراء وبالطبع

معرفة. من أوتوا مهما

ويسهل  تكوين حالة  في يكونون  ما عادة األولى اجلامعية  املراحل طلبة أن كما
لهذا بعد؛ النضوج حالة يبلغوا لم أنهم إذ حولهم، من بالبيئة وتأثرهم تشكيلهم
املدى؛ بعيد وثقافي اجتماعي الشطر املبكر من حياتهم له تأثير هذا في اغترابهم فإن

مدمر. غالبه شبه بناء، ولكن بعضه

تمعاتهم، أن العائدين منهم الدراسة اجلامعية هو أثناء لالغتراب اإليجابي اجلانب
التي والثقافات الطيبة والعادات احلميدة التقاليد بعض معهم ينقلون قد قلة، وهم
فإن كثر، اخلريجني؛ وهم من الشق الثاني أما نشئوا فيها. التي البيئة قد تثري ثقافة
إذا عليها؛ وينقلب يتنكر لها من فمنهم فيها، نشئوا البيئة التي عن تتحول قلوبهم
من ناقماً على في نفسه، الثقة إلى موطنه مهزوز فيعود موطن آخر؛ في ما يراه بهره
غريبة مشحوناً بأفكار دماغه وقد يصبح عن ماضيه. وال حاضره عن ال راض حوله وغير
قومه تقاليد على وغريبة البسيط تمعه هدامة االفتراضات أو على أهون هدامة،
الذي بني الظاهرة جلية وهذه تخرجه. بينهم عقب تقدير من يلقاه رغم ما وأعرافهم،
إلى يعودون الثانوية مباشرة، ثم عقب  الدول الغربية اجلامعي في تعليمهم يتلقون
حتمية نتيجة وذلك االغتراب؛ عقب سنوات عديدة في احملافظة، الشرقية أوطانهم
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املتباينة. والتقاليد املتكافئة، غير الثقافات بني الهائلة للفجوة

يسبب مما واملتوسطة الكبرى املدن في اجلامعات تتمركز  تكاد العربي العالم في
تأثيرها ولكن عربية، الغير الدول أو في الغرب التعليم عن تأثيراً أقل تكون قد إشكالية
غريب في مجتمع تكون اجلامعية أثناء دراسته الطالب معيشة وأن خاصة محسوس؛
هناك ولكن دينه، بنفس ويدين لسانه  بنفس  يتكلم  كان  وإن له، مألوف وغير عليه

والتقاليد. العرف في اختالف

ابن الريف على تطرأ التي التحول مبشاهد حافلة العربية الشعبي والفنون واألدب
مبجرد وأمه ألبيه  عاقاً وأصبح وفصله، ألصله  وتنكر مجتمعه، على  انقلب الذي
في والثمني بالغالي وتضحيتهم حدبهم عليه رغماً من في املدينة، بجامعة التحاقه
أو ثقافية أو فكرية انحرافات ينحرف قد من منهم إن بل دراسته. على اإلنفاق سبيل
بيته، من أهل ويوجهه عليه يشرف عمن لبعده والكبير الصغير تؤذي مجتمعه دينية

اجلامعي العام. اإلشراف يحجمها ال لتيارات وتعرضه

شائع النظام وهذا االنتساب، نظام العربية الدول في خاصة وقد ابتكرت اجلامعات؛
النظام ذلك يسرى وقد العلوم اإلنسانية، خاصة في بعض التخصصات الدراسية، في
للطلبة املتخلفني ذلك يكون ما وعادة محدودة، بصورة العملية طلبة الدراسات على
على الدراسية الفصول عن يسمح للطالب بالتغيب االنتساب ونظام دراستهم. في
التدريس، هيئة أعضاء على العبء بعض يشكل مما الرئيسية، االمتحانات يؤدي  أن

اجلامعي. اجلو مع التفاعل عن نهائياً يعزلهم لكنه

الغربة في اجلامعي التعليم على تكاليف ال يقدر من حرمان اآلخر؛ فإن اجلانب في
داره عن بعيداً معيشته مصاريف أهله على يشق ومن الصغير، النائي مجتمعه عن
الناس من كبيرة لشريحة حرمان فهو مجانية، أو زهيدة التعليم مصروفات كانت وإن
ميكن والذين واترعني، األفذاذ واملبتكرين بينهم من يكون قد اجلامعي، التعليم من
يخلصون والذين وطنهم، شأن وعلو الكبير مجتمعهم نهضة في املساهمة لهم

لبالدهم بالفعل والعمل والقول.

إلى الشباب من كثير يسعى األمريكية املتحدة والواليات الغربية الدول وفي
إمناء في رغبة إما الثانوي، التعليم من االنتهاء بعد ذويهم عن التامة االستقاللية
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dG عن يعزفون ذويهم أو ألن عائلة، تكوين في ورغبتهم املبكر لزواجهم شخصياتهم أو
وهذا بالكسب. لهم يسمح سناً بعد أن بلغوا من العمر اجلامعية، مبصروفاتهم االلتزام
الشاب يتفرغ األحوال تلك في والدينية. العرقية يستثني منه األقليات قد شائع عرف
إذا لم خاصة العالي؛ للتعليم حاجته بعدها تتكشف قد الوقت من فترة إلى العمل
إلى جانب العمل اضطر إلى باجلامعة فإذا التحق كافياً. دخالً عليه تدر حرفة يحترف
والتفرغ التفرغ للعمل اجلمع بني حاول وتعليمه إذا حياته يفسد عليه قد مما التعليم
ساعات نفسها هي تكون اجلامعة كثيراً ما في الدوام ساعات في حني أن للدراسة
مسائية؛ كما دراسات بتقدمي العليا واملعاهد اجلامعات بعض لهذا بادرت العمل. دوام
في التعليم اجلامعي االنخراط من يرغب في وليلية يلجأ إليها مسائية أعماالً هناك أن

التقليدي.

للمواطنني باان  العالي التعليم تقدم التي االشتراكية؛ الدول بعض وباستثناء
اجلامعة مصروفات دفع على تقتصر املبتدئني قد اجلامعة لطلبة الدراسية فإن املنح
عن بعيداً أو الطلبة مساكن في للعيش تكفيهم ال شهرية مكافأة تتضمن أو 
تغطية يكفي لوقت والعمل الدراسة بني  اجلمع إلى ذلك  فيضطرهم عائالتهم. 
املتفوق للطالب ميكن حيث العليا الدراسات عكس على هذا مصاريف معيشتهم.
على قرض يسدده أو اجلامعة ومصروفات مصاريفه تغطي دراسية منحة على احلصول
ضمن والقروض املنح تلك تدخل التي الطب، طلبة مع احلال هو مثلما تخرجه عقب

األمريكية. املتحدة الواليات العليا في الدراسات

الدراسات طالب وضع ولكن عموماً، مختلفة فاملسألة مجال الدراسات العليا في
اجلامعات األمريكية تتطلب خاصة اجلامعات؛ من فكثير تعقيداً؛ أكثر كان رمبا العليا
اجلامعة رحاب  في األقل على متواصلة سنة يقضي أن العليا الدراسات طالب من
هذا الدكتوراه. أو املاجستير شهادة على للحصول يدرس كان سواء منتظم كطالب
للحصول السعي من النوابغ من الكثير حرمان إلى ويؤدى متعسفاً يعتبر الشرط
وقت أكبر تكون قد بتفوق البكالوريوس خلريج العمل فرص ألن أوالً عليا. مؤهالت على
شهادة على وحصل مسيرته العلمية واصل لو فرص العمل عن اجلامعة تخرجه من
العمل فرصة يقتنص أن أو الدراسية املواصلة يفاضل بني على اخلريج أن وهنا عليا.
وإن فرص طيبة للعمل؛ عليه وتضيع الدخل، يعوزه فقد الدراسة له؛ فإذا واصل املتاحة
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خاصة من االنتظام مبتطلبات اجلامعة االلتزام عليه الصعب العمل فمن سوق دخل
وظيفته. بدايات في

إلى يحتاج أعمال مجزية املنتظمني في العاملني من الكثيرين فإن ذلك جانب إلى
ملدة عمله ترك يستطيع ال ولكنه بهدف الترقية متأخرة؛ مرحلة في العليا الشهادة
بذلك. أما االستقالة من يسمح ال عمله ألن أخرى أو يفوته من ترقيات قد ملا أكثر، أو عام
لضغوط مرحلة متأخرة في على الطالب يتعسر فكثيراً ما والتفرغ للدراسة العمل

العائلية. ورمبا التزاماته املالية، واألعباء عليه احلياة

من البكالوريوس  حاملي من البحوث مؤسسات في العاملني من  هناك أن كما
ببحوث القيام في مقدوره بينما بعمله؛ التضحية دون مقدراته العلمية ينمي أن يريد
املؤسسات برامج  مع يتوافق وهذا فيها. يعمل التي املؤسسة في العليا الدراسات
على لها، ببحوث العليا بالقيام الدراسات الفرص لطالب تتيح التي البحوث وشركات
جامعي؛ إشراف حتت ولكن فيها منتظمني كعاملني فيها البحوث بأداء يقوموا أن
رد أكثر أو سنة ملدة الطالب عن التخلي تلك املؤسسات على يتعذر احلاالت تلك وفي
العليا الدراسات عن اإلحجام إلى أدت أكادميية. مثل هذه اإلشكاليات بلوائح االلتزام

األوروبية. الدول من األمريكية وكثير الواليات املتحدة في خاصة

الدراسات بطالب أو التخرج  قبل بالطالب اخلاصة سواء العوامل لهذه نتيجة
أو مساندة دراسية أنظمة استحداث إلى اجلامعات جلأت أخرى العليا، وألسباب عدة
اجلامعة املستحدثة األنظمة تلك رأس على ونظام االنتساب. االنتظام لنظام بديلة

اإللكترونية.

وضع إلى سارعت األوروبي االحتاد دول أن اإللكترونية للجامعة ومن شواهد احلاجة
لالنتقال إلى عصر الرقميات  ١٩٩٩م نوفمبر في (e-Europe) اإللكترونية» «أوروبا مخطط
على واحلرص والصناعة  اخلدمات مجاالت في  التنافس في مقدرتها على للحفاظ
أن اإللكترونية إلى أوروبا مخطط ويهدف العمل(٢). بيئة وحتسني الطيبة(١)، توفير احلياة
املعلومات من مصادر واالستفادة اإللكترونية االتصاالت استغالل فرص يتيح للجميع
وكل تعليمية، مؤسسة شركة، وكل وكل مواطن، كل في ذلك مبا الرقمية واملعرفة
املمكنة بكل السبل الستغالله اإلنترنت إلى ذلك، التحول ويعنى حكومية. مؤسسة
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dG التعليم مجاالت في اخلدمات السلع، وتقدمي اليومية، وعرض احليوية األنشطة كل في
احلكومية، مع املصالح التعامل وفي األبحاث(٣)، مجال والصحة والترفيه، وفي والتجارة
اطط اصطحب  كما  املعوقني(٤). من اخلاصة  االحتياجات ذوي املواطنني رعاية وفي
في فيها التعليم ومؤسسات االحتاد دول تتضامن حيث اإللكتروني»، «التعلم مبادرة
(Online) مباشرة اإلنترنت على والتدريب فرص التعلم وإتاحة التعليمية توفير البرامج
االقتصاد في الصدارة مرتبة في تصبح أوروبا ألن سعياً أوروبا أرجاء في املواطنني لكل
تقدم عن األوروبية اططات أسفرت ٢٠١٠م. ولقد عام املعرفة بحلول على القائم

األعضاء(٥). بني الدول التضامن وجيزة نتيجة في فترة املعرفة مجتمع بناء سريع في

اإللكترونية اجلامعات ومضار فوائد
ó``FGƒ```Ø``dG

يترتب وما السكاني، ملواجهة النمو الفعالة احللول أحد اإللكترونية اجلامعة تعتبر
في املواطنني لرغبة واستجابة العالي، التعليم على الطلب زيادة من بالضرورة عليه
أو فيها، جامعات إنشاء العادة في يصعب مناطق في اجلامعي التعليم االنخراط في
أو الداخل في سواء البعيدة عنهم اجلامعات إلى منها االنتقال على أهلها يصعب
في أساتذة متميزين من االستفادة إمكانية اإللكترونية اجلامعة تسهل كما اخلارج.
التعليمية؛ العملية في العالم من ناحية أي من أو الواحد الوطن من مختلفة مناطق
موقع من بالقرب لإلقامة إحضارهم تكلفة تكبد ودون موطنهم من نقلهم دون

اجلامعة.

على اجلامعي التعليم  تكاليف خفض  اإللكترونية للجامعة الهامة  املزايا ومن
من يتيح الفرصة ألكبر عدد وخالفه، مما واملواصالت تكاليف املعيشة الطالب، خاصة
املتوقع من أن كما العالي؛ التعليم من لالستفادة قطاعات اتمع مختلف من الطالب
التحتية إنشاء البنية عقب القصير املدى على اجلامعة تكاليف خفض إلى تؤدي أن
نتيجة املنتظمني؛ الطلبة زيادة مع تتزايد التي التقليدي التعليم بتكاليف لها، مقارنة

اإلداريني. واملوظفني التدريس، هيئة والزيادة في أعضاء واملرافق، املباني في التوسع

هي تكون  قد اإللكترونية  اجلامعة إمكانيات فإن العليا الدراسات مجال في  أما
بأبحاث، والقيام املعلومات، على للحصول  أساساً  يسعى الذي للطالب األنسب
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مع والنقاش احلوار  له فرصة تتيح وسوف تخصصه. في مجال اخلبراء مع والتواصل
في يبحث فيه الذي اال نفس في بأبحاث القائمني أو الواحدة، اجلامعة في الزمالء
مجاالت في  العلمي البحث بقضايا تهتم التي املنتديات وكذلك أخرى، جامعات
املتخصصة األبحاث  ومراكز العلمية الدوريات مواقع إلى باإلضافة هذا اهتمامه.
يصعب احلصول مما بحثية تعليمية ومصادر وسائل ذلك من إلى وما البيانات وقواعد
اجلماعية تسهل الشراكة كما العادة. في اإللكترونية اخلدمة أنظمة توفره بينما عليه
الدولة على اإللكترونية العليا باجلامعة وتوفر الدراسات الكبرى، مشاريع البحوث في

طويلة املدى. اخلارج لفترات إلى االبتعاث تكاليف

الذين الباحثني من جيل عن اإللكترونية اجلامعة تتمخض أن  املتوقع من إن بل 
قبل األولى املراحل طلبة من سواء وتبويبها وترتيبها املعلومات استسقاء يتقنون
في كبير مجال له احلرفية من النوع وهذا العليا.  الدراسات أعوام خالل أو التخرج 
التقنية استخدام سريعة نحو خطوات تخطو التي واخلاصة العامة املؤسسات جميع
اجتاه مع سيتزايد مهارته على استئجار اإلقبال أن كما جميع أنشطتها. الرقمية في
من الدولية املصالح التشابك في ومع املعرفة، القائم على  االقتصاد إلى االقتصاد 

وتعليمية. وثقافية وصناعية جتارية

ما آخر  على التعرف على فسيتدربون  والتطوير البحث مجاالت  في العاملني أما
من املبتكرين ألجيال اال يفسح مما والتقنية، العلم مجاالت في العالم توصل إليه
سيساعد مكان زمان أو من قيود دون العالم حول الباحثني مع التواصل أن واترعني. كما
التضامن في على ويشجع البحث عمليات فيسهل النظر ووجهات املعرفة تبادل على
البحوث في اجلماعي العمل التدريب على إلى سيؤدي بل إنه االبتكار. ومجاالت البحوث
تتم التي تؤدي البحوث ما ال وعادة الفردية. أو االنعزالية الصبغة ذات للبحوث كبديل

الدولة. للباحث أو سواء فوائد عليها تترتب مبتكرة، إلى نتائج فراغ في

طبيعية كنتيجة تتأتى والتي اإللكترونية للجامعة املباشرة غير الفوائد ومن
كفاءة اجلامعة ستعزز أنها والعملية التعليمية التقليدية هو نشاطها بني للتنسيق
توظيف إلى التوجه على بالعون وذلك  االنتظام على القائمة املألوفة  بصورتها
وتسهيل سبل التعبير، واألساتذة، وتيسير الطلبة بني التواصل في احلديثة التقنيات

املعلومات وتبادلها. على احلصول
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dG هدف إلى حتقيق الطريق متهيد هي شمولية األكثر مزايا اجلامعة اإللكترونية ومن
بناء على واملساعدة املعرفة  مجتمع إلى املعلومات مجتمع  من السريع االنتقال
سيفتح العاملية العلمية املؤسسات مع التواصل أن كما املعرفة. على املبني االقتصاد
العاملية الشراكة أو حدود بال التعليم وهي التعليم، من نوعية جديدة انبثاق إلى اال

العصر. مواكبة يضمن مما التعليم اجلامعي عملية في

حاجة في اخلريجني فإن والتقنية العلوم بها تتقدم التي السريعة ونظراً للخطوات
ولتجديد علوم من نسوا ما السترجاع متباعدة مراحل على التعليم مواصلة إلى
املستجدة واملعضالت احلديثة القضايا حلل وآليات وتطبيقات نظريات من تعلموا ما
اإللكترونية للجامعة واسعاً مجاالً هذا يفتح كل املعرفي. التقدم حتديات ومواجهة

مدى حياتهم. شاغالً شغالً التعلم من يجعلوا أن إلى الساعني جهود تعزيز في

الراحة واحلرية؛ هما: كلمتني في التعلم يتلخص في اإلنترنت استخدام فضل ولعل
تضع اجلامعة بنفسه، بدالً من أن للدراسة اليومي ينظم جدوله أن الطالب فبمقدور
درجة علمية على احلصول على حرصه رغم عائلية مسؤوليات مع يتضارب قد جدوالً
في فيصبح أوالد؛ ولها متزوجة تكون  قد التي املرأة على بالذات ينطبق وهذا عليا.
بني املفاضلة إلى أو تضطر التعليم من حترم دون أن وأطفالها أسرتها رعاية إمكانها

التعليم. من حظها ومدى املنزلية املسؤولية

هي التي اإللكترونية اجلامعة يستفيدوا من  أن  املعوقني  لألشخاص ميكن كذلك
يالئمهم. الذي باألسلوب املقررات دراسة ميكنهم حيث افتراضية؛ جامعة مبثابة
بنيتهم ضعف يقعدهم ولن اجلامعة إلى اليومية الرحالت ترهقهم لن فاملقعدون 
أو بالصم، اخلاص الفيديو مثل  حديثة تقنيات توظيف ميكن  كما العلم.  تلقي عن
اإللكترونية اجلامعات من وكثير وهكذا. باملكفوفني  اخلاصة الصوتية التسجيالت

إليها. لالنضمام اخلاصة املعوقني وأصحاب احلاجات تشجع

احلظ فاتهم الذين السن مع كبار اإللكترونية تتواءم بشكل خاص اجلامعة أن كما
ما تعويض في والراغبني الثانوي التعليم من انتهائهم عقب اجلامعي التعليم  في
مع التعلم، في الرغبة سوى دافع دون البطيء، أو السريع بالتحصيل سواء فاتهم
يقتضي بالطبع هذا عملهم. مكان أو بيوتهم خصوصية في يتعلموا تفضيلهم أن
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تعليمهم سنوات على مضت الذين ترفض التحاق التي اجلامعات بعض الئحات تعديل
شهادة على احلصول يريدون الذين أو طويلة، فترة الدراسة عن انقطعوا الذين أو الثانوي؛

من قبل. التي حصلوا عليها جامعية غير

التعليم ملواصلة للفتيات الفرصة إتاحة اإللكترونية اجلامعة فوائد  أهم ومن
اجلامعي التعليم عن الفتيات تتخلف قد حيث  احملافظة الدول في  خاصة  اجلامعي،
والسكن اجلامعية املدن إلى الرحيل عن والهجر الريف مناطق فتيات إحجام نتيجة 
السيدات تشجيع جانب إلى هذا عن رعاية األهل. مبعزل بيوت الطالبات أو في سواء
الفصول في اليومي للحضور احلاجة دون التعليم مواصلة على واألمهات املتزوجات
مبتطلبات واضطالعهن  أطفالهن  رعاية  بني  اجلمع فيمكنهن النظامية الدراسية
تساعد اإللكترونية اجلامعة أن كما تعليمهن. مواصلة في التقصير دون عائالتهن
من لزمالئهم يدرسون الذين األساتذة نفس يد على العلم  تلقي  على الطالبات
وهذا البنات. كليات أساتذة يدي على العلم الطلبة تلقي أي ميكن وبالعكس، الطلبة
املعلمني على رفع كفاءة التركيز وعلى التدريس هيئة خفض عدد أعضاء على يساعد

عددهم. لزيادة كبديل

التقليدية اجلامعات في في القبول احلظ يحالفهم لم الذين الطلبة فإن لدى كذلك
عن بعد للتعليم حيث ميكن اإللكترونية، اجلامعات في العالي التعليم إلكمال فرصة
احلصول في غيرهم من أطول وقتاً استغرقوا وإن قدراتهم توظيف على يساعدهم أن
إلى هذا زمالئهم. عن االستيعاب في بالتخلف شعورهم دون األكادميية، الدرجات على
تقوية دروس أو خاص تعليم من لهم تقدميه من اإللكترونية ميكن للجامعات ما جانب
أو التقليدي العالي بشقيه التعليم  في لالنخراط تؤهلهم الصيفية العطالت في

اإللكتروني.

الذي (Wearable Computers) امللبوس احلاسوب  مثل اجلديدة التقنيات ظهور ومع
واحلاسوبات خوذته، يضعه على أو معصمه على يلبسه كمعطف، أو مستخدمه يرتديه
بعد عن والتعليم يريد. وقت أي أي مكان يرغب وفي في التعلم للطالب ميكن احملمولة
التي العلوم وغيرها من اللغات، تعليم في يصلح احلديثة اإلمكانات باالستعانة بتلك

متواصل. استظهار واستخدام إلى حتتاج
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dG اإللكترونية، باجلامعة االلتحاق من على الطالب العائدة العلمية للفائـدة وبالنسبـة
التفاعلي التعـلم خاصـة اإللكتروني التعليـم فـي احلديثـة  التطـورات فإن
من تزيد احلاسوب على العرض شاشات تصميم في والتقدم (Interactive Learning)
زمالئه مع يتواجد فيها التي احلصص من استيعابه تفوق لدرجة قد الطالب استيعاب
والسؤال االستفسار الطالب على يشجع التفاعلي لوجه. فالتعلم وجها املدرس ومع
أثناء عنه بفكره يشرد قد ما على والتعرف معلومات من عليه عما يغمض حترج دون
والطالب املعلم بني اللقاء وقت يكون التقليدي؛ حيث النظامي في الفصل احملاضرات
التفاعلي، التعلم في خاصة العرض، شاشة أما ضئيالً. االستفسار ومجال محدودا
الدراسية مقارنة املادة في والتعمق املعلومة استيعاب تسهل بصورة تصمم أن ميكن
أو (Touch Screen) الشاشة ملس عن طريق السؤال إدخال مثل وإدخال تقنيات بالسبورة.
حيث واالستفسار؛ االستيضاح عملية تسهل (Electronic Pen) قلم إلكتروني بإشارة
املعروضة النقطة وضوح مدى مثل استفهاما الطالب على الشاشة تطرح أن ميكن
بإصبعه الشاشة يلمس الطالب أن على ما وكل اإليضاح؛ من املزيد عليه، ورغبته في
كل عقب األسئلة  من سلسلة وضع ميكن كما اإللكتروني. بالقلم عليها يؤشر أو
اختيارات الطالب على الشاشة تعرض حيث الطالب؛ استيعاب مدى الختبار درس
وهذا اإلشارة. أو  باللمس الصحيحة اإلجابة منها ليختار (Multiple Choice) متعددة

دروس. من يليه ما إلى الدرس قبل االنتقال استيعاب من ميكن الطالب

اجلامعة جتمع حيث (Blended Learning) التعلم اتلط في االندراج ميكن أنه كما
املدرس. مع وجها لوجه والتعلم بعد عن اإللكتروني التعلم بني اإللكترونية

QÉ````°†``ŸG

في واالقتصار التعليم اإللكتروني شيوع في املضار بعض هناك اجلانب املقابل في
التغلب من املمكن كان وإن اإللكترونية؛ اجلامعة على كلها التعليم اجلامعي مراحل
إلى وتتحول تنمو ال حتى الالزمة االحتياطات وبأخذ أوالً إليها املضار باالنتباه تلك على
العلمي التحصيل عملية على تؤثر وقد التعليم؛ في التربوي اجلانب تهدد قد مخاطر
عن يعجز ممن الطلبة من البعض هناك أن حيث تعلم. من يصاحبها وما نفسها
ضوابط تنظم له وقته، إلى أو التعلم إلى تدفعه حوافز إلى التحكم في وقته ويحتاج

لوجه. وجهاً وتوجيهه عليه الشخصي اإلشراف جانب إلى
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يصاحبها وما اجلامعية احلياة من الطالب حرمان اإللكترونية، اجلامعة مضار بني من
من حصيلة الطالب يثري أنه شك في الذي ال الالصفي النشاط في مشاركات من

إن كثيراً بل شخصيته، على تنمية ويساعد املباشر، واحلوار في التداول الثقافة واخلبرات
أكثر وأساتذتهم زمالئهم مع وتواصلهم اجلامعية من حياتهم يستفيدون الطلبة من
مع الناس التعامل بالنسبة لفنون خاصة الصفي؛ في النشاط يستفيدونه مما مبراحل
وأعراق وألوان وخلفيات ثقافات بتنوع التقليدية أن اجلامعة االجتماعية. كما واملهارات
في بينهم االختالف ورمبا االجتماعية ومنازلهم املالية ومستوياتهم فيها الطلبة
اجلامعات أن كما واحلضارة. والتقاليد األعراف لتمازج بوتقة منها جتعل واجلنسيات
يجرى مسرحها وعلى  الناس؛ بني والتقارب  احلضاري للتفاعل محفالً تعتبر العامة
التسابق عن االختالف، وكذلك الناجم الناس والتقارب بني للتعارف العملي التطبيق
ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها {يا تعالى: وفق قول اهللا العمل الطيب؛ في والتنافس
اهللا عليم إن أتقاكم اهللا عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى
قد املطلق اإللكتروني اجلامعة نظام فإن وباملقابل (١٣ اآلية: احلجرات؛ خبير} (سورة

سبالً يتضمن لم إذا الناس ويباعد بني العصبية االجتماعي ويشيع االنغالق إلى يؤدي
املناطق. مختلف األفراد من بني للتفاعل بديلة

التعليم على الكلي االعتماد من الفردي على املستوى عديدة مخاطر هناك كذلك
وطلبة أستاذة من اخلارجي والعالم الطالب بني التواصل فيه يقتصر الذي اإللكتروني
هناك يكن لم إذا خطيرة واجتماعية آثار نفسية إلى يؤدي هذا اإلنترنت؛ على وزمالء

على الدرس. العاكفني خاصة للطلبة للتواصل؛ أخرى مجاالت

الهوية  عن  لإلفصاح احلاجة دون اإلنترنت طريق عن االتصال سهولة أن كما
إلى أدت والنفسية  االجتماعية  املشاكل  من عديد عنها متخض للفرد قد احلقيقية
التقليدية الطرق بإتباع باملقارنة هذا  بيئة؛ أي  في احلدوث محتملة تعقيدات ظهور
في الذين يبالغون أولئك انعزالية ذلك أسباب ومن واملواجهة. والسلوك املعاملة في
عن العزوف من أنفسهم على وانطوائهم تقوقعهم على يترتب وما اإلنترنت مصاحبة
تلجأ اإللكترونية اجلامعات فإن بعض لهذا لوجه. احلقيقية وجهاً االجتماعية املعاملة
معلم عليها يشرف اإلنترنت، مقاهي تضاهي متعددة، مواقع مراكز في إنشاء إلى
من دروس ورمبا يتلقونه فيما للتناقش الطالب يجتمع حيث للجامعة؛ تابع خصوصي
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dG الدراسية. الواجبات أداء في والتشاور بالتعاون قاموا

يؤدي قد الزمالء مبا فيهم اآلخرين مع العفوي أن االختالط يظن البعض وإن كان
خارج الطالب بني االجتماعية املنافسة وأن شر، على جتتمع اجتماعية تكتالت إلى
فإن نفسية،  عقد إلى  أو السوء، أهل صحبة إلى البريء تدفع قد  الدراسي الصف 
اآلباء وأن خاصة وخيمة؛ نتائج  إلى تؤدي  قد  مهلكات من  الوب صفحات حتمله ما
مريبة تداوالت من بعد الطالب الدارسون عن له يتعرض قد قد يغفلون عما واملوجهني
السبل كل أن كما احلقيقة. عالم في جتري أن يندر اإلنترنت على افتراضية واتصاالت
عن املواقع بعض حلجب اإلنترنت وخبراء احلاسوب وأجهزة برامج حاولها مصممو التي
ويحول اهتمامهم الشباب قد يغري ما تبث التي فاجلهات  مجدية تكن لم الشباب
طريق عن سواء عليها تبثه  ما وراء من الكثير تربح لإلنترنت البناء االستخدام  عن

اانية. غير املشاركات أو اإلعالنات

بعد أخذ مثل هذه من التدريس على واملشرفني اإللكترونية بهذا فإن على اجلامعة
مهلكة، تداعيات من التعليم في احلاسوب الستخدام وخاصة ما االعتبار، بعني األمور
املبالغة نتيجة البعض التي يكتسبها  غير احلميدة واخلصال والشرود، التقوقع مثل
أو والسمني؛ منها الغث املعلومات استسقاء في واالنغماس احلاسوب استخدام في
املنحرفة، وما يترتب واألفكار الرذيلة تنشر التي املواقع املريبة استكشاف اجلنوح إلى

عرفه. على حرماته والتمرد وانتهاك اتمع دعائم على القضاء على ذلك من

للمعلم والسلوكية األخالقية املسؤولية وهي هامة قضية يثير هذا ولعل 
فقط معلم من املعلم مهنة في التحول تقتضي والتي اإللكترونية اجلامعة  في
طريق متهيد كل عن طالبه إلى العلم تقدمي على دوره يقتصر  فال وموجه مربٍ إلى
املستوى على واجبه، من وإمنا تخصصهم؛ مجال في املعرفة على حلصولهم السبل
بعرض وذلك املتعلم،  في  واألخالقية السلوكية املعايير بعض يغرس  أن االجتماعي،
أو التعليم سبل من يقدم ما طريق إما مباشرة عن االجتماعية واحملظورات املعايير 

حية(٦). خالل أمثلة مباشرة غير بصورة

النقلة ً؛  قصرا اإللكترونية اجلامعات خالل التعليم  إلى االجتاه مضار من ولعل
(Digital) رقمي مجتمع (Analog) إلى التماثل واملضاهاة على قائم من مجتمع السريعة
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رقمي هو ما كل بينما وسيئ، أمر مذموم بأن التماثل على إشاعة االعتقاد يساعد مما
ومنطقي. ومقبول جيد فهو

يحصر خاص عالم الرقمية بينما ومتواصل، متصل عالم التماثل عالم عموماً؛
االحتماالت من  العديد يشمل  التماثل أن أي ونعم)؛ ال (أو  وواحد صفر في الوجود
متحجر أصبح الرقميات عالم عالم  كان وملا احتمالني. غير تشمل الرقمية ال بينما
التي الرقمية األسئلة من للعديد مكملة متماثلة أجوبة عن البحث الضروري من
هي التماثلية التفكير طريقة إن ثم لهما. ثالث ال عنها بطريقتني اإلجابة يستحيل
ومن وإجرائية(٦). موجهة الرقمي بينما طريقة التفكير موجهة وغير مكتملة طريقة
طريقة في ذلك مبا الشرقية التفكير طريقة تشابه التماثل طريقة فإن املنطق هذا
وتواصل النظر  وجهة بشمولية االعتبار في األخذ إلى متيل التي العربية  التفكير

فقط. احتمالني احلقيقة في دون حصر األحداث،

للمزج بني الفرصة يتيح التعليم اإللكتروني املتعددة في استخدام الوسائط أن غير
واحلضارية. العلمية القضايا من العديد تناول في والتماثل الرقمية

تنظيم ميكن  حيث الرقمية الشبكات طريق  عن  املعلومات تبادل يسهل وبينما

وثيقاً اتصاالً متصلة املعرفة أن إال صاحبها؛ وفصلها عن رقمية بطريقة املعلومات
مؤلفني من وراءها من إلغاء مع رقمية بطريقة وتبادلها ترتيبها يتعسر ولذا بصاحبها
ما استيعاب في هامة املؤلف املدرس أو شخصية أن األمر ومدرسني ومعلمني. وواقع
كان سواء الشخصية، قدراتهم تنمية إلى سعيهم وفي املعرفة من  األفراد يتلقنه
واقعي شخص فوجود التعليمية. العملية في إيجابياً أو سلبياً أثراً الشخصية لتلك

للتعليم. التربية املصاحبة عملية من جزء دراسته أثناء به الطالب أن يقتدي ميكن

املتكامل املباشر  باالتصال مباشرة  املعرفة تبادل هي األفضل الطريقة فإن لهذا 
تدريب املعلمني على احلرص اإللكترونية اجلامعة على فإن ولذلك املعرفة(٦). صاحب مع
ميكنهم من مبا والرقمية التماثلية السبل بني الفوارق وإدراك العربية الطريقة  على

الرقمية. املعرفة مجتمع في املعرفة نقل في بجدارة اخلوض

من خاصة اإللكترونية للجامعات االنتقادات  من العديد هناك  أن في جدال ال
ملضارها. يشفع ما الفوائد من هناك أن إال االجتماعية؛ الوجهة
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dG ميدانية ودراسات استبيانات
ó©H øY º«∏©àdG ‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG ÜÓW

 St.) لويس  سانت مبدينة (Webster University) وبستر جامعة في دراسة أجريت
املعلمني تقييم عن األمريكية؛ الواليات املتحدة في ،(Missouri) بوالية ميسورى (Louis

التربية كلية مقررات ضمن الدراسة أجريت وقد له. تقبلهم وكيفية للتعليم املباشر
التربية في شهادة املاجستير على للحصول برنامجني للطلبة تقدم التي اجلامعة في
١٩٩٩م. عام منذ املباشر التعليم طريق عن كلها  تدرس دراسية مقررات يتضمنان 
وآسيا أفريقيا عليا من دراسات طلبة يشملون املباشرة املقررات هذه في واملشاركون

الشمالية(٧).  وأمريكا وأوروبا

مقرر «مقدمة  بدراسة ملتحقني طالباً ١٨٠ شارك فيه استبياناً شملت الدراسة
لالستبيان باالستجابة الطلبة يقوم حيث العليا، بالدراسات اخلاص املباشر» للتعليم
وقد هويتهم. عن اإلفصاح دون أي مغفلة؛ بصورة الدراسة من األول األسبوع  في
٢٠٠١م ربيع  من بداية  الدراسي باملقرر خاص فصل  ١٢ في للطلبة  االستبيان وجه
وقد طالباً. على عشرين مقصوراً فصل كل الطلبة في عدد وكان ٢٠٠٢م. خريف إلى

أسئلة(٧): ثالثة شمل االستبيان

إختر جواباً الدراسية املباشرة (Online Courses)؟ باملقررات سابقة خبرة لديك هل -١
فقط. واحداً

قدم (أو يقدم) أكثر أو واحد دارسي مقرر في حالياً) أشارك (أو نعم: لقد أكملت -
اإلنترنت). (خالل ٪١٠٠ مباشرة

مواده، بعض قدمت حيث  أكثر أو واحد دراسي مقرر في شاركت  لقد نعم: -
الوب). وصفحات اإللكتروني، البريد طريق (عن مباشرة كلها، وليس

مقرراً أكمل لم ولكنني أكثر أو واحداً مباشراً دراسياً مقرراً تتبعت لقد نعم: -
دراسياً واحداً.

مباشرة. دراسية مبقررات مسبقة لدي خبرة ليس ال: -

متأكداً. أو لست أعلم ال -
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على مباشرة تقدم مقررات دراسية من للتعلم وثمانية فوائد خمسة بني أذكر -٢
اإلنترنت.

على مباشرة تقدم مقررات دراسية من للتعلم وثمانية مضار خمسة بني أذكر -٣
اإلنترنت.

يلخص ،(١) جدول حيث اآلتية؛ اجلداول في ورد ما وفق االستبيان نتائج وكانت
(٢) جدول أما املباشرة. الدراسية باملقررات املسبقة عن اخلبرة األول للسؤال االستجابة
وجدول االستبيان في املشاركون الطلبة إليها توصل التي الفوائد أهم رصد فيشمل
إلى وصل للفوائد الكلي واموع املباشر. من التعليم الناجمة املضار أهم يرصد (٣)
قام الترشيحات التي مت حصر ولقد على ٦٨٦. اقتصر للمضار الكلي اموع بينما ٧٤٧
مدلول في التجانس أو املعنى التشابه في متباينة وفق مجموعات في الطلبة بها
ثم  في ٣٤ عنصر؛ املضار وعناصر عنصر ٣٧ في عناصر الفوائد حصر مت وقد العنصر؛
مجموعة كل من فأكثر أصوات عشرة على حصلت التي العناصر على االختيار مت

(٢) وجدول (٣). لرصدها في جدول

املقدرة وفق الدرس واختيار الدرس، وقت اختيار في «املرونة تكون أن غريباً  ليس
احلاصلة هي املباشر التعليم  فوائد  من كفائدة جدول ٢) ١ في (عنصر الشخصية»
من ٨٣٪) (أكثر ٦١ صوتا القت قائمة الفوائد حيث في األصوات من نسبة على أكبر
واجلامعة وتفادى مشاكل املرور البيت بني والتنقل السفر وقت «توفير بعنصر مقارنة
التواصل توفر «عدم عنصر حصل بينما للسيارة». مناسب موقف وإيجاد واملواصالت
على جدول ٣) ١ في والطلبة» (عنصر املدرس مع لوجه وجها واالجتماعي الشخصي
٤٣ صوتاً  حيث حصل على املباشر؛ قائمة مضار التعليم في األصوات من عدد أكبر
والشبكة (احلاسوب، الفنية  املصاعب «وجود  التالي: العنصر من أكثر (٪٥٢ (حوالي

الفنية». املشاكل لتلك بالنسبة القلق أو اإلنترنت) والكهرباء وخدمات
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dG املباشرة الدراسية في املقررات خبرة مسبقة (١) جدول

النسبة املئويةالعدداإلجابة

(أو قدم أكثر أو واحد دارسي مقرر في (ً حاليا أشارك (أو أكملت
اإلنترنت) (خالل ٪١٠٠ مباشرة يقدم)

٢٨٪٥١

مواده، بعض قدمت حيث أكثر أو واحد دراسي مقرر في شاركت
الوب) وصفحات اإللكتروني، البريد طريق (عن مباشرة كلها، وليس

١٠٪١٨

مقرراً لم أكمل ولكنني أكثر أو ً واحدا ً مباشرا ً دراسياً مقررا تتبعت
ً واحدا دراسياً

٧٪١٣

مباشرة دراسية مبقررات خبرة مسبقة لدي ٥٣٪٩٥ليس

لست متأكداً أعلم أو ٢٪٣ال

١٠٠٪١٨٠اموع

املباشر التعليم فوائد (٢) جدول

األصواتالفوائدالترتيب عدد

املقدرة الشخصية١ وفق الدرس واختيار الدرس، وقت اختيار في ١٣٥املرونة

مشاكل املرور واملواصالت٢ وتفادى واجلامعة بني البيت والتنقل السفر وقت توفير
للسيارة مناسب موقف ٧٤وإيجاد

مكان٣ أي ومن وقت أي في الدرس على والدخول واحلرية ٦٨املالءمة

عليها٤ احلصول وسهولة الدراسية، للمادة املصادر ٥٩توفر

اإلنترنت٥ مهارة واكتساب احلديثة التطورات بآخر والدراية جديدة تقنية ٥٤تعلم

لألسئلة واالستفسارات،٦ سريعة أجوبة على واحلصول باملعلم االتصال سهولة
٢٤ ساعة خالل املساعدة ٤٠وتوفر

الطالب٧ أي مكان يختاره في أو املنزل في الدراسة سواء مكان في الراحة توفر
إلخ) . . مقهى نادى، ٣٢(مكتبة،

األسئلة٨ على اإلجابة قبل للتفكير الوقت متسع من ٢٩توفر

(للنساء)٩ الطفل ورعاية املسكن وإيجار والسيارة الوقود ٢٥توفير نفقات

فرص االتصاالت املفيدة١٠ وتوفر الدراسي، الفصل في مع الزمالء التعامل مزيد من
النافعة أو الشخصية ٢٢سواء

وتكرارا١١ً ً مرارا الدراسية ٢٢إمكانية مراجعة املواد

من١٢ (التخوف القلق وعدم والضغط النفسي بااوف مشحون غير دراسي جو
(ً متأخرا للصف ٢٠الوصول

والدافع١٣ الشخصية الهمة وشحذ النفس على واالعتماد التركيز، التدريب على
وااللتزام ١٨الذاتي

العالم١٤ مع طلبة حول ١٤التواصل

واضحة وفعالة١٥ بصورة الدراسي الفصل زمالء مع ١٤االتصال

باملظهر١٦ االهتمام طريقة اللبس وعدم على القلق ١٣عدم
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تهيب١٧ أو خجل دون اآلراء تبادل من والتواصل واملزيد من الشراكة ١٣املزيد

واملقبضة١٨ اململة الدراسية ١١تفادى احلصص

التعلم الشخصي١٩ أسلوب ١١تتوافق مع

والطالب٢٠ املدرس بني عملية وتتضمن تفاعالً وحيوية: وتنوعاً، مرونة، أكثر التدريس
دراسياً كتاباً تتطلب ١١وال

١٠ أصوات٢١-٣٧ من أقل على منها كل حصل ١٧٦٣ عنصراً

األصوات ٧٤٧مجموع

مضار التعليم املباشر (٣) جدول

األصواتاملضارالترتيب عدد

والطلبة١ املدرس لوجه بني وجهاً واالجتماعي الشخصي التواصل توفر ١٢٦عدم

٢
أو اإلنترنت) وخدمات والكهرباء والشبكة (احلاسوب، الفنية املصاعب وجود

الفنية القلق بالنسبة لتلك املشاكل
٨٣

٣
الوقت في التحكم على واملقدرة الذاتي والدافع االلتزام ً من كبيرا قدراً تتطلب

والتنظيم
٧٩

٤
الكتابة على احلروف واملقدرة والئحة باحلاسوب الفائقة الفنية الدراية تتطلب

والبرامج األجهزة االرتياح الستخدام من ومستوى وفيراً السريعة
٦٣

محيرة٥ أو صعبة أو تكون واضحة ال قد أو املناقشات اإلرشادات أو ٤٥االتصاالت

أو االستجابة املباشرة٦ املساعدة الفورية توفر ٣١عدم

الدراسة٧ على التركيز وصعوبة اخلارجية، واملقاطعات من املشاغل ٢٩العديد

الدراسية٨ احلصة وبعد قبل اآلخرين الطلبة أو املعلم مقابلة فرص ٢٩انعدام

اجلامعة٩ في محيط احلياة وافتقاد الدراسي، الفصل جو توفر ٢٠عدم

بالسماع١٠ يتعلمون الذين األشخاص تناسب ١٤ال

احليرة١١ أو على األمر الغلبة أو القصور أو الغباء أو العجز بالنقص أو ١٤الشعور

واإلنترنت١٢ احلاسوب توفر ١٣تتطلب

١٣
املرئي، واإلثبات التوضيحي، والتصوير (التمثيل، التدريس سبل بعض من حتد

اللحظي) والتواصل
١٣

شيء١٤ كل كتابة ١١يلزم

عملية التعلم١٥ في توفر الدعم االجتماعي بالعزلة وعدم ١١الشعور

مربك١٦ املباشر اجلماعي ١١النشاط

١١تستهلك وقتاً كبيرا١٧ً

احلركة١٨ وعدم الصداع، الرقبة، تصلب ١١مشاكل جسدية:

١٠ أصوات١٩-٣٤ من أقل على منها كل حصل ١٦٧٤ عنصراً

األصوات ٦٨٦مجموع
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dG بعض ترشيح  في الظاهري التناقض هو القوائم  تلك في للنظر امللفت ولعل
املثال: سبيل فعلى واملضار الفوائد

يوفر املباشر فالتعليم واملضار؛ الفوائد قائمة في هامة قضية الوقت أن يبدو   ˚
تفادى مشاكل املرور على ويساعد واجلامعة البيت والتنقل بني السفر وقت في
اآلخر اجلانب وفي جدول٢)؛ في ٢ (عنصر للسيارة مناسب موقف وإيجاد واملواصالت

جدول٣). في ١٧ كبيراً (عنصر يستهلك وقتاً أنه املباشر التعليم مضار من فإن

التطورات بآخر والدراية جديدة تقنية لتعليم الفرصة توفير املباشر للتعليم ˚  ميكن
التعليم أن حني في جدول٢)؛ في ٥ (عنصر اإلنترنت مهارة واكتساب احلديثة
والئحة باحلاسوب الفائقة الدراية الفنية من مبا يتطلبه كبيراً معوقاً يكن املباشر
الستخدام االرتياح من وفير  ومستوى السريعة الكتابة على  واملقدرة احلروف 

جدول٣). في ٤ (عنصر والبرامج األجهزة

واالعتماد التركيز، على التدريب من يوفره املباشر ملا بالتعليم كبير ترحيب ˚  هناك
١٣ في  (عنصر وااللتزام الذاتي والدافع الشخصية الهمة وشحذ النفس على

كبيراً قدراً تتطلب ألنها ترحيباً تلقى املباشر ال التعليم أن جتارب غير ٢)؛ جدول
(عنصر والتنظيم الوقت في التحكم واملقدرة على الذاتي والدافع االلتزام من

جدول ٣). ٣ في

واحلصول  االتصال باملعلم لسهولة املباشر التعليم صالح في صوتاً ٤٠ من أكثر ˚  هناك
(عنصر  ٢٤ ساعة خالل املساعدة وتوفر واالستفسارات، لألسئلة سريعة أجوبة على
الفورية  توفر املساعدة لعدم املقابل اجلانب في صوتاً ٣١ هناك بينما جدول٢)؛ في ٦

جدول٣). في ٣ (عنصر املباشر االستجابة املباشرة في التعليم أو

الفصل في الزمالء مع التعامل من مزيد املباشر التعليم على  يترتب بينما   ˚
 ١٠ (عنصر أو النافعة الشخصية سواء املفيدة االتصاالت وتوفر فرص الدراسي،
تكون واضحة ال قد املناقشات أو اإلرشادات أو االتصاالت فإن كون ٢)؛ جدول في

جدول٣). في ٥ (عنصر املباشر التعليم مضار من يعتبر محيرة أو صعبة أو

ومحل مغرية أو إيجابية أنها على  معينة أو خاصية جتربة البعض يراعي فبينما
التباين قد يكون نتيجة محمودة. هذا وغير منفرة أو سلبية  يراها ترحيب، هناك من 
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املباشر التعليم جرب البعض أن نتيجة يكون وقد متشائمة، وأخرى متفائلة نظرة
تباين عن النظرة ناجماً في االختالف كان التجربة؛ ورمبا بنفس ميروا لم اآلخرون بينما

أوجه التفضيل. أو األولويات أو الشخصية، القيم في

التالي(٧): الوجه على املالحظات تعاقبت املشاركني، على نتيجة االستبيان وبعرض

التعليم واملضار لعملية الفوائد حساباتي عند سرد في املالية النفقات تدخل ˚  لم
منحة هناك أن حيث املصروفات، بعض خفض استطعت أنني املباشر؛ إال أنه رغم
أو الوقود تكاليف أدفع لم أعد أنني كما املقرر الدراسي، تكاليف جزءً من تدفع
من توفيره ما استطعت تفوق جديدة بنفقات ووجهت إال أنني السيارة؛ موقف
أضابير تكاليف منها: التقليدي؛ للتعليم كبديل املباشر التعليم نفقات خالل
الطباعة وإعادة الوب على أجد ما طبع كل في استهلكها التي الهائلة الورق
املعلومات افقد أن وفزع من اندفاع نتيجة ذلك كان (رمبا مرات عدة املادة لنفس
الهاتف خط وتكلفة الوب)؛ على املعلومات عليه وجدت الذي يختفي املوقع أو

شخصاً ال أشارك حتى يلزمني الذي وثمن جهاز احلاسوب ركبته؛ الذي اإلضافي
مشاع حاسوب النوم الستخدام أفقد أن من بدالً بالليل النوم من وأمتكن آخر
مقهى على  الوقوف مثل  عرضية أخرى مصروفات هناك أن كما  الليل. أثناء 
الصباح في مجهد ألني شاي كوب أو قهوة فنجان أو بارد مشروب لتناول 
أملك أكن لم هناك (إذا الستخدام احلاسوب اجلامعة إلى الذهاب عن ومتكاسل
من كسبته ملا املباشر بالتعليم سعيد فأنا ذلك كل ورغم املناسب). احلاسوب

اإلنترنت. باستخدام أمتتع أنني جانب إلى حقيقية تعليمية جتربة

واملتشائمة لألمور، املتفائلة النظرة بني التباين عن ناجم اإلجابات في ˚  التناقض
اإلنسانية الطبيعة ومن مستجد أمر املباشر التعليم يعتبر منا فبالنسبة لكثير
وكوننا املألوف. عن  خارج هو ما كل في والتشكك جديد هو  ما كل مقاومة 
احلال ويستقر جنربه حتى منه هيبة في يجعلنا املباشر التعليم على مستجدين
اجلوانب له احلياة في شيء كل كما أن نفعه وقصوره. عن واقعية فنكون فكرة بنا

واملضار. الفوائد بني املوازنة هو واملهم احلميدة، واجلوانب السيئة

شخصية  نظر متثل وجهات التعليم املباشر فوائد ومضار وفي الواقع أن الكثير من
يؤدى املتوقع أن ومن ذاتها. التقنية من وليس للتقنية األفراد تقبل نابعة من كما أنها
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dG احلوار انطفاء جذوة إلى للتعلم مشروعة كوسيلة وتقبله املباشر التعليم على اإلقبال
ومضاره(٧). فوائده حول

ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQ

الزراعة باجلامعات  كليات قسم في رئيس رأي ٦٢ باستطالع اخلبراء من جلنة قامت
(Delphi) دلفي  طريقة باستخدام  (Land-grant Universities) أرض منح على املنشأة
وفي نهاية عدة مرات طرح األسئلة تكرار دلفي يتضمن طريقة واستخدام معدلة؛
على قائم جديد استبيان تصميم ثم األجوبة املشاركني بخالصة يتم إخطار مرة كل
تتضمن مجموعات ثمانية االستبيان وتضمن مرات. لعدة الكرة وإعادة األولية اإلجابات
التعليم العالي  مؤسسات في اإلدارية القرارات على تؤثر التي العوامل من عامالً ٦٢
التعليم عن خاصة دراسية مواد أو برامج تنفيذ بخصوص قرارات اتخاذ على عند العزم

األهمية التنازلية: وفق يلي كما الثمانية اموعات ترتيب النتيجة كانت وقد بعد(٨).

املهارة. وتنمية التدريس هيئة ˚  التزام

ودعمها. التقنية ˚  تكامل

القسم. في التركيز مجاالت ضمن بعد عن التعليم ˚  وضع

˚  القضايا املالية.

ودعمهم. الطلبة ˚  التزام

النتائج. وتوثيق الدراسية املواد إدارة ˚  جودة

عرضها. وطريقة الدراسية للمواد وتوجيهات سياسات ˚  وضع

القانونية. والشؤون باللوائح ˚  االلتزام

بني األقسام تعاون جهود يتطلب بعد عن التعليم تنفيذ أن على النتائج دلت وقد

حتماً يؤثر كل مستوى على تصرف أي ألن للجامعة العليا املركزية والكليات واإلدارة
تناول القضايا خاللها التي يتم الطريقة أن ومن املتوقع برمتها. التنفيذ عملية في
وترسخ تنمو عندما وجتاوب  تفاعل عملية تتطلب البداية في تعريفها أمكن التي
في جديدة  مهارات  التدريس هيئة تكتسب وبينما بعد. عن التعليم تقدمي  سبل
على للدعم ماسة  في حاجة الدروس فهي بإعادة تصميم وتقوم  بعد عن  التدريس
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وقضايا املالية االحتياجات حيث من التنظيمي الهيكل وضع في الكلية مستوى 
اإلدارة من محددة حتت سياسة التدريس تعمل كون هيئة ومع النتائج. الطالب وتقييم
القيادة حتديد تتولي املركزية اإلدارة فإن والقوانني اللوائح بفحوى على االلتزام وحترص
على تتخذ القرارات كل أن ومبا اجلامعة. ضمنها وضع احلدود التي تعمل على القائمة
النماذج االعتبار في األخذ القرار فإن على صاحبي واإلدارة املركزية، الكلية مستويات
املواد بتوصيل أعضاؤها يقوم بحيث اتلفة األقسام في التدريس هيئة تصممها التي
عملية في أساسياً دوراً  األقسام لرؤساء أن الواقع وفي وجه.  أفضل على الدراسية 
بعد الدراسية من املادة في توصيل القسم قيامهم بتوجيه بعد ألهمية عن التعليم
هم وألنهم  أقسامهم  في  بعد  عن التعليم عملية تنفيذ في  القيادي  دورهم  وفي
األعضاء تبليغ عن واملسؤولون مستوياتها كل على اإلدارة مع التعامل على القائمون

املواد الدراسية(٨). لتوصيل بالنسبة املؤسسة استراتيجية في حتول بأي

الرأي استطالع
لقاء مع  بعقد املتحدة العربية اإلمارات جامعة في النسوية(٩) فيستا مجلة قامت
املتحدة، العربية اإلمارات  بجامعة  اجلامعية، املتطلبات وحدة من املعلمني، من عدد 
املتفاوتة اآلراء الستطالع باجلامعة التخصصات مختلف من الطالبات من وعدد
االستبيان أن ورغم اإللكتروني. التعليم واستخدام إلكترونية جامعة بالنسبة إلنشاء
شريحة واسعة مشاعر يعكس أنه قائماً على أسس علمية إال صحفي ليس كتحقيق

إلكترونية. جامعة إنشاء من واملتضررين املستفيدين من

الشبكة مواقع إمكانيات في اإللكترونية، خاصة االتصاالت في الهائلة الطفرة مع
كالبيع اخلدمات من مختلف تقدمه مبا شبكة اإلنترنت وكذلك العاملية؛ العنكبوتية
العالم، أصبح لإلنترنت بني املتعة وتوثيق الروابط وسائل ومن الصفقات، وعقد والشراء،
ميكن والتعلم، وبهذا والتدريب املعلومات استسقاء ذلك في مبا الناس، حياة في هام دور

مثل: التعليم؛ في اإلنترنت دور عن األسئلة من طرح العديد

محل املعلم؟ كلية اإلنترنت حتل أن ميكن ˚  هل

الكتاب؟ عن تغني اإلنترنت ˚  هل

ومتكاملة؟ مستقلة كجامعة اإللكترونية، اجلامعة فكرة ستنجح ˚  هل
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أن إذ  املعلم، عن اإلنترنت  تغني  أن املستحيل من  أنه  العربية اللغة أساتذة يرى 
عمل ولكنها فقط، والطالب املعلم دائرة على محصورة ليست التعليمية العملية
اآلراء وتبادل احلوار أن اجلماعي، العمل إيجابيات ومن متكامل. فريق يشارك فيه جماعي
االقتصار على بينما والفهم، االستيعاب على ويساعده التعلم الطالب على يحمس
فكرة على ويقضي اجلماعية املشاركة من الطالب يحرم وحدها اإلنترنت التعلم عبر
تخرج وبينما الطلبة. املنافسة بني روح يلغي أنه كما واخلطأ احملاولة طريق عن التعلم
تخرج لن اإللكترونية فاجلامعة وتناقش، وحتلل تفكر  حية أجياالً التقليدية اجلامعة
يعزلها عن اإلنترنت من سياج خلف قابعة سطحي تعليم ذات آلية شخوص سوى
ال جدواها فإن التعليمية، العملية في البالغة اإلنترنت أهمية ومع احلياة. متغيرات 

إقباالً اإللكترونية اجلامعة تالقي أن املتوقع ليس من وبهذا املعلم إرشاد دون تكتمل
ميكن ال ومميزة للبحث فإنها هامة وسيلة من اإلنترنت تقدمه ما وبرغم كذلك كبيراً.
صفات من للكثير ذاته، فهي جماد وتفتقد ولن يكون لها التأثير املعلم، محل حتل أن
مجرى يغير أن املعلم بحيث يستطيع واملعلم الطالب بني تواصل املعلم، فالتعليم
ويوجه ويربي تارة، ويوضح فيشرح مستوى الطلبة من يراه ما مع يتالءم الدرس بشكل
ويحثهم على العلم في الطلبة يحبب جواً توجد احلميمة العالقة وهذه  أخرى، تارة

وهامشياً. سطحياً كونه عن يرتقي لن اإلنترنت عبر بينما التعلم والتفكير، البحث

من الرغم أنه على  إذ احلاسوب العاملني في مجال بعض الرأي هذا في ويشاطر
ال لكنها واجلهد؛ الوقت  لتوفير  ذكية وطريقة  للبحث،  هامة وسيلة  اإلنترنت  اعتبار 
ولكن أمامها. من مع تتفاعل تفكر أو ال آلة احلاسوب ألن أبداً، محل املعلم حتل أن ميكن
التعلم التقليدي في  األسلوب التخلي عن إلى الطالب  ويضطر يتطور قد التعليم

مهمة جداً اإلنترنت تصبح أو أمامه، الوحيد البديل هو اإلنترنت عبر التعلم ويصبح
هذا جتاهله. ميكن وال أساسياً وفعاالً يبقى املعلم دور  أن إال التعليمية؛ العملية في
تغني عن لن فإنها  كبيراً؛ اإلنترنت  على واعتمادهم الطالب اهتمام أصبح لو  حتى
يصوبونها كيف ويعلمهم يرى أخطاءهم وموجه إلى قائد يحتاجون الطالب ألن املعلم

اإلنترنت. مع والتعامل حلل املشاكل املثالية الطريقة ويعلمهم

متعة فللكتاب الكتاب؛ عن األيام من يوم في تغني لن أن اإلنترنت إلى باإلضافة هذا
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البحث في ورغبة القراءة في تزيده حباً مع الكتاب القارئ وصلة متعة، تضاهيها ال
بحسها ال عبر الكتاب القراءة من متعه يجد القارئ أن املشهود ومن واالستكشاف.
الكتاب عن تغني لن اإلنترنت أن كما الريادة. للكتاب جعل ما وهذا الشاشة؛ عبر
لقراءة الالزم الوقت توفر ال فالشبكة املعلومة، عن البحث في سريعة وسيلة باعتباره
اإلنترنت فإن آخر  جانب ومن الشاشة. على أطول  وقتاً األمر يأخذ  قد  بل املعلومة،
ساعات الشاشة اجللوس أمام تتطلب عند القراءة؛ إذ واالسترخاء املتعة القارئ تسلب
والوصول إليه الكتاب للبحث عن اإلنترنت وسيلة ممتازة أن كتاب. وكما لقراءة طويلة

والفهم. أدعى للتركيز نفسه من الكتاب القراءة ولكن

املعلم محل حتل أن ميكن ال اإلنترنت بأن القول قسم الرياضيات في العاملون ويؤيد
بحيث ببعض بعضهم والطالب والطالب، املعلم بني التواصل تلغي اإلنترنت ألن
معه، وهذا التعامل وكيفية حده على طالب كل شخصية معرفة من املعلم يتمكن
في وحيوية؛ مهمة وسيلة اإلنترنت تعتبر األساس وفي اإلنترنت. عبر يتم أن ميكن ال
اإلنترنت استخدام كيفية الطلبة سيعلم الذي املعلم جانب ولكن إلى العصر، هذا
حيث التعلم ينبوع هو املعلم والطالب بني االحتكاك أن كما لهم. واملوجه املرشد فهو
االستفادة وهذا يصعب وأفكارهم، اآلخرين آراء من واالستفادة اخلبرة أساسه العلم أن
الوسيلة هي والقلم السبورة تبقى التعليم أساليب تطورت ومهما على اإلنترنت. منه

للتعلم. األفضل

مختلف أن ميدان التعليم في الشواهد بعض من اآلراء هذه أصحاب ويستخلص
في اجلامعات كما كبيراً تلق إقباالً ولم الكافي تالقِ النجاح اجلامعات اإللكترونية لم

عملياً هناك جانباً ألن متعسر للجامعة اإللكترونية املطلق النجاح أن كما التقليدية.
اإلنترنت. عبر تطبيقه ميكن كبيراً ال

املعلم اإلنترنت محل حتل أن يؤكد إمكانية متاماً مخالف رأي هناك اآلخر؛ اجلانب وفي
تكفي لإلجابة من املعلومات كم هائل على حتتوي فالشبكة احلالي؛ العصر خاصة في
كما املتعددة. واخليارات الفائقة السرعة عن ناهيك موضوعه، كان أيا سؤال أي عن 
إن إذ اإلنترنت؛ عبر القراءة يفضلون الناشئ ممن اجليل من خاصة الكثيرين هناك أن
إغراء مختلفة وأساليب البحث سرعة في من ملا حتمله أكثر متعة اإلنترنت عبر القراءة

عدداً وأن خاصة اإللكترونية، اجلامعة فكرة بنجاح التوقع ميكن وبهذا مبواصلة البحث؛
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dG واسع. نطاق وعلى كبير الشبكة بشكل مع على التعامل يقبل من الطالب غفيراً

دولة في كجامعة متكاملة اإللكترونية اجلامعة فكرة فيرى أن الوسط الرأي وأما
الذي تشهده الدولة، الكبير التقني التطور مع خاصة كبيراً؛ جناحاً ستلقى اإلمارات
لها، وأصبح أصبحت مكملة وإن التقليدية اجلامعة عن بديالً تكون أن ميكن ال ولكنها

دور مساعد. لها

äÉ``Ñ``dÉ``£dG

وجود عند خاصة في املكتبة؛ معني موضوع عن البحث اآلداب طالبات بعض تفضل
ما تتطرق إليه فيه يوجد املكتبة في معني مكان إلى الذهاب محدد، حيث ميكن موضوع
معلومة عن البحث في طويالً وقتاً يقتضي اإلنترنت اللجوء إلى هذا بينما وأكثر؛ احلاجة
غير معظمها يكون معلومات وجود أو محدد، شيء وجود عدم النتيجة كانت ما؛ ورمبا

والتعلم. متعة للقراءة يضفي الكتاب أن إلى باإلضافة هذا مؤكد. أو موثق

معها ميكن لدرجة اإلنترنت على الكلي االعتماد املقنع غير  من أنه البعض ويري
الذهن في ترسخ  لن فإنها بسيطة كانت مهما فاملعلومة املعلم، عن  االستغناء
مببدأ مقنع مسوغ هناك  فليس وبهذا املعلم.  شرح طريق عن إال  أبعادها تتضح أو

اإللكترونية. اجلامعة

املعلم اجلامعة أو محل اإلنترنت حلول أن إذ بالواقع الطالبات بعض تسلم بينما هذا
يعد لم وبالتالي بتطبيقها قامت الدول من فالعديد غريبة، أو جديدة فكرة تعد لم
ومع اإلنترنت. عبر مقروءة  أو  مسموعة محاضرة على الطالب  يعتمد  أن مستغرباً
للتفاعل مع مخلوق اإلنسان ألن بآلة عنه والتعويض األستاذ غياب يؤيدن فهن ال ذلك
أن في البعض كما يرى والتشجيع. منه الدعم ويتلقى خبرته يتعلم من مثله إنسان
االلتحاق عليهم الذين يصعب الطلبة لبعض مفيدة تكون اجلامعة اإللكترونية قد

معينة. ألسباب التقليدية باجلامعات

فيه حيث حتل محالة، ال آت اليوم أن العلوم اإلنسانية، طالبات كلية آراء بني ومن
بشكل اإلنترنت مع  التعامل على يقبلون  الناس أن إذ  املعلم، محل كلية اإلنترنت
أيسر عن يبحثون أنفسهم أصبحوا الناس ألن بل املعلم، من أفضل ألنها ليس متزايد،
من كانوا كما العلم طلب في االجتهاد على يقبلون التعلم، ولم يعودوا في الوسائل
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الكتاب محل اإلنترنت حتل أن ميكن ملحوظ، بشكل الناس عن القراءة قبل. ومع ابتعاد
طالبة الرأي هذا في ويشاطر كبير. بشكل عليها الناس اعتماد يزيد وبذلك حياتهم في
قد تغني وبالتالي اإلنترنت على سيكون املستقبل األكبر في االعتماد أن ترى هندسة
العالم ستجمع لهم التي الضخمة حينها للشاشة الناس ويلجأ عن الكتاب اإلنترنت
اتلفة األساليب املعلم يدرك املعلم ألن عن تغني أن لها ميكن ال اإلنترنت لكن كله.

معه. ويتفاعل وهو الذي يفهم الطالب املعلومة لتوصيل

تغني عن أنها لن اإلنسانية العلوم دارسو فيرى اإللكترونية للجامعة بالنسبة أما
جوانب من العديد فيها كما أن بها، معترف غير لكونها ستبقى النظامية اجلامعات
أن إقامة فرغم ليست هينة، املسألة أن يرين املعلومات نظم طالبات أن غير النقص.
مسألة ولكن إلى التطور، بالدولة ويدفع النهضة، يواكب أمر رائع إلكترونية جامعة
تعجز غبية كونه آلة ال يتعدى اآللي فاحلاسوب أمر مستحيل. املعلم وجود التخلي عن
فاملعلم املعلم، لدور بديل إيجاد الصعب من فإن لهذا اإلنسان. دون مبفردها العمل عن
مالحظته خالل من وذلك  كفاءة بكل طالب لكل املعلومات يوصل أن يستطيع
فإنه يفهم الطالب لم وإن على حدة، طالب كل به مع يتعامل أن الذي يجب لألسلوب
فإن وبهذا احلاسوب. طوق ليس في وهذا أخرى، املعلومة بطريقة له أن يوضح يحاول
هو أوالً وأخيراً سيظل وجود دور للمعلم، فاملعلم إلكترونية، مع جامعة قيام األجدى

كلياً محله. اآللي احلاسوب يحل أن ويستحيل العلم، الطلبة ينهل منه الذي املنبع

إلى التوصل  تسهل أنها رغم الكتاب؛  محل حتل أن ميكن ال اإلنترنت فإن كذلك
من طرأ مهما مبكانته محتفظاً سيظل الكتاب ولكن جديدة، آفاقاً وتفتح املعلومات

تضاهى. تكاد ال الكتاب مجرد تقليب صفحات من فاملتعة وتقدم، تطور

…CG pôdG ´Ó£à°SG èFÉàf

أن البعض رأى الذي في الوقت التعلم، في الطريقة التقليدية أيدت اآلراء معظم
التقنية وانتشار تقدم سواء. ومع حد على الكتاب أو املعلم عن األمثل البديل اإلنترنت
دور يظل يحتاجه؛ كما ملن قيمته الثمينة يبقى للكتاب العالم بأسره، في تطبيقاتها

للتعليم. وسيلة كأفضل القمة يعتلى املعلم
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اجلامعات اإللكترونية  ˚ نوعيات للجامعات اتلفة تاريخية  ˚ الصور ˚ نبذة

التعليم في  التقدم إحصائيات   ˚ املستخدمة   التقنيات   ˚ اإللكترونية  

اإللكتروني
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dG تـاريخيـة نبـذة
مع تتماشى العصور عبر صور عدة أخذت تاريخية ظاهرة بعد» عن «التعليم
يقطع طالب العلم كان فقد التعلم. إلى والساعني للمعلمني املتاحة التقنية سبل
دابة أو ممتطياً قدميه على ساعياً أشهراً وسنيناً إما بل أياماً كبيرة ويسافر مسافات
عليه يتلقى عالم أو أو فيلسوف معلم عن باحثاً بااطر حافلة وعرة أراض عبر عجفاء،
كان فقد الرحالت، ورغم مشقة املعرفة، إليه وانتهت البشري عنه العقل ما تفتق آخر
مهمة العلم يعتبر أن تلقي كان حيث عمره طيلة العلم يتوقف عن تلقي ال املتعلم
فيما تعلم يجدد للعلم مصدراً ذاته في هو أصبح لو حتى عمره، طوال يشتغل بها
تطور في فالعلم يديه؛ على يتلقونها بأن تالميذه يهتم جديدة ملعرفة أسساً ويضع
على يزيد وهناك من ومتدبرون مفكرون هناك دام ما تنضب ال املعرفة ومنابع مستمر

علم. جاءوا به من ما

تالميذ بعض العلماء مبريديه، تولى العلم حلقات وضيق طالب العلم عدد وبازدياد
اإلسالم األمر. وبظهور اقتضى إذا للتشاور، أستاذهم إلى اللجوء مع اآلخرين تعليم
انتشر بني الناس. العلم بل لنشر فحسب العلم السعي إلى على ليس املسلمني وحثه
التعليم وبدأ ويعلمون. يتعلمون األرض  بقاع في العلم وطالبو وتالميذهم العلماء
إلى املصدر من مباشرة العلم تبدل تلقن التطور حيث من جديدة مرحلة إلى ينتقل
ظهور علوم لزاماً كان وبهذا العلم؛ التالميذ وورثة على أيدي من املصدر عن بعد تلقيه
صاحبه، يد  غير بيد مكتوباً أو  شفهياً  ينقل ما  صحة  لضمان والتسنيد التحقيق 

ناقل العلم. مصداقية والتحري عن

تتطرق وما روايات من مسامعهم على مما ينزل للتحقق بعض األجيال ولقد أدى إهمال
باخلزعبالت كلها مكتظ روايات ونقل صحائف انتشار إلى من مصنفات أعينهم إليه
على العلماء مثابرة ولوال  العلمية.  األوساط في بها زج التي واألساطير والتخاريف 
ومراجعة األصلية ومصادرها أصولها إلى العلوم وإرجاع علوم من أيديهم ما بني فحص
أن خاصة بعد املتعاقبة؛ األجيال األمر على الختلط معه شخصياً عالم عن يروى ما

ومتحيص. فحص أو حتقق دون العلم يلقنون الذين احملترفون املدرسون انتشر

التعليم واجهت التي املصدر من والتحقق معرفة املصدر أن إشكاليات الوقع وفي
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بوسائل بعد عن التعليم تواجه التي اإلشكاليات نفسها هي األمس في  بعد عن
حتى ثقة محل احلاسوب شاشة اليوم؛ فليس كل ما يظهر على اإللكترونية االتصاالت
الذي ال املعلم هو مبن الدراية دون بعد عن بالتعلم الطالب قيام إن ثم ظاهراً. ذلك بدا لو
ما كل أسير يجعله اجلانب اآلخر قد في يتعلم، أو فيما الشك في نفسه يبعث يراه قد
الوحيد ولعل السبيل أو التمحيص. الفحص دون محاولة الوب، عيناه على عليه تقع
خالل العلم لنشر بها املوثوق أن يعهد للجامعات هو التحديات من اللون هذا ملواجهة
حتى أكادميياً، اإللكترونية اجلامعات  اعتماد يلزم كما اإللكترونية اجلامعة مؤسسة
اد فإن الطالب والتحرزات االحتياطات كل ورغم بثقة. العلم طالب معها يتعامل
يأخذ وال  نقدياً، تفكيراً يفكر بعقل يتمتع الذي هو التعليم نظم من نظام أي في
العلوم ابتكاره في مستوى يقل لن الطالب  من النوع وهذا مسلماتها؛ األمور على

اإللكترونية. رحاب اجلامعة العلم في بتلقيه والتقنية

ó©H øY º«∏©àdG äGQƒ£J

كما يلي: أربع مراحل(١٠)؛ خالل بعد» عن «التعليم عملية تطورت

الطبع  تقنية على القائم باملراسلة) (التعليم املراسلة منوذج  األول: الرعيل  ˚
املعلومات). (عرض للتعليم كوسيلة

الطبع تقنيات على القائم (Multimedia) املتعددة الوسائط الرعيل الثاني: منوذج ˚
(Audiotapes) الصوتي التسجيل مثل شرائط كوسائل للعرض؛ والفيديو والصوت
اآللي احلاسوب على املعتمد والتعلم ،(Videotapes) الصور تسجيل وشرائط
 Computer Assisted احلاسوب مبساعدة التعلم مثل (Computer-based Learning)
،Computer Managed Learning (CML) إدارة احلاسوب حتت والتعلم Learning (CAL)L

.(Interactive Video) التفاعلي الفيديو شريط أو وقرص

االتصاالت  طريق  عن التعلم  أو االتصالي التعليم منوذج  الثالث: الرعيل ˚
املوائم التواصل فرص لتوصيل  االتصاالت تقنيات على القائم (Telelearning)
 A(Audio بالصـوت االتصاليـة مثـل املـؤتـمـرات (Synchronous Communication)
،(Video Teleconferencing) بالفيديو االتصالية واملؤمترات Teleconferencing)0
طريق عن والبث  ،(Audiographic Communication) الصوتية بالرسوم واالتصال
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dG  (Broadcast: TV/Radio and Audio واملؤمترات االتصالية بالصوت والتلفاز اإلذاعة
Teleconferencing).

املـرن  التعليـم منـوذج أو اإللكتـرونـي التعليـم نـمـوذج الرابــع:  الرعـيـل ˚
التفاعلية املتعددة الوسائط مثل اإلنـتـرنـت؛ استـخدام على الـقـائـم
اإلنترنت على  القائمة العنكبوتية الشبكة مصادر  ،(Interactive Multimedia)
احلاسوب ينظمها التي واالتصاالت ،(Internet-based Access to www sources)

.(Computer Mediated Communication) 

بعد. تطور التعليم عن ملراحل تصورياً إطاراً (٤) جدول ويعرض

األخير الربع عن التي متخضت التقنيات أن غير طويل، تاريخ املرحلة األولى لها بينما
احلقيقة وفي بعد. عن في التعليم السريع التطور أدت إلى التي هي املاضي القرن من
كنتيجة بعد عن التعليم سياق التأثير على بدأت بعض التي هي الرابعة املرحلة أن
وما احملافظة تعوقه اخلصال  الذي البطيء العالي التعليم تغيير نظم ملعدل جزئية

جمود(١١). يالزمها من

تصوري) (إطار بعد عن التعليم مناذج (٤) جدول

بعد؛ عن التعليم منوذج
وتقنيات العرض املرافقة

التعليم تقنيات خصائص

غايةاملرونة في مواد
الدقة

طرق عرض
متقدمة تفاعلية اخلطواتاملكانالوقت

املراسلة منوذج األول: الرعيل

النعمنعمنعمنعمالطبع

املتعددة الوسائط منوذج الرعيل الثاني:

النعمنعمنعمنعمالطبع

النعمنعمنعمنعمشريط صوتي

فيديو النعمنعمنعمنعمشريط

احلاسوب طريق عن نعمنعمنعمنعمنعمتعلم

التفاعلي نعمنعمنعمنعمنعمالفيديو

االتصالي التعليم منوذج الرعيل الثالث:

بالصوت االتصالية نعمالالالالاملؤمترات

بالفيديو االتصالية نعمالالالالاملؤمترات

نعمنعمالالالاالتصال بالرسوم الصوتية
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بعد؛ عن التعليم منوذج
وتقنيات العرض املرافقة

التعليم تقنيات خصائص

غايةاملرونة في مواد
الدقة

طرق عرض
متقدمة تفاعلية اخلطواتاملكانالوقت

ومؤمترات بالصوت التلفاز/املذياع
والصورة

نعمنعمالالال

املرن للتعليم النموذج الرعيل الرابع:

التفاعلية املتعددة نعمنعمنعمنعمنعمالوسائط

على اإلنترنت وب قائمة نعمنعمنعمنعمنعممصادر

احلاسوب ينظمها نعمنعمنعمنعمنعماتصاالت

تفعيل هي ببساطة املباشر والتعليم اإللكترونية اجلامعات أن فكرة الواقع وفي 
في انبثقت التي املنزل من التعلم أو واالنتساب بعد عن  التعليم  عملية وتنشيط
مثل عدد من املؤسسات الفكرة هذه تبنّى وبالتالي املاضي. القرن من السابع العقد
له يروق ما ليختار منها دراسية مبقررات قائمة للطالب تقدم التي املفتوحة اجلامعة
شرائط على ومسجلة مكتوبة محاضرات من مجموعة من املقررات تتألف  حيث
رسوم للخدمات جانب إلى تلك احملاضرات ثمن أن يدفع وعلى الطالب فيديو. أو صوتية
دراسة الطالب احملاضرات. وعلى حتضير على القائمني استشارة مثل اإلضافية واإلدارية
لفحص مخصص مكان في يذهب املادة من متكن فإذا ما تناسبه التي بالسرعة املقرر

الدراسية. شهادته يحصل على ثم استيعابه مدى

á«fhÎµdE’G á©eÉ÷G Iôµa Qƒ£J

عدد في سريع تضخم به يقترن والذي التقنية به تتغير الذي السريع املعدل إن
توصيل مناهجها القريب املستقبل في تنوى أو شرعت اآلن التي التعليمية املؤسسات
التعليم على املؤسسات من إقباالً هناك يعنى أن اإلنترنت طريق عن التعليمية للطلبة
في املؤسسات وبإقدام من التاريخ. مضت أي حقبة في نظير له يسبق لم عن بعد
أن يأتي مناص من ال اإلنترنت طريق عن مقررات تقدمي على ومغاربها األرض مشارق
على عاملية منافسة  العاملي العالي التعليم اقتصاديات فيه تواجه  الذي الوقت
والتعليم للمهنيني إلعادة التأهيل خدمات تقدم التي املؤسسات تلك خاصة الطلبة،

مساعداً عمالً يكون قد العاملي اقتصاديات التعليم العالي بزوغ نبتة ثم إن املتواصل.
اجلامعات من كثير في الثقافية املنظمات بعض يقعد الذي التثاقل على التغلب في
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dG لعصر الصناعي العصر من االنتقال اجلارفة؛ خاصة وأن احلركة تلك في املشاركة عن
سوى للمؤسسات خالص من يعد ولم املتحجرة، من املؤسسات كثيراً يهدد املعرفة
مؤسسة إلى تقليدية من أسلوب جامد ملتزم بوصفات العمل في أسلوبها تغيير

واملكان(١٢).  الزمان مع التكيف على وقادرة ومرنة سريعة احلركة

اإللكترونية للجامعات اتلفة الصور
äÉ©eÉ÷G ¤EG ÜÉ°ùàf’G Qƒ£J
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تقوم جامعة تعني فهي في توظيفها فكرة مستحدثة االفتراضية اجلامعة فكرة
وفي املتعلم(١٣). عن  بعيداً تدريس من التقليدية أعبائها من األكبر بالشطر أو بكل
الدراسية املقررات كتب املادة مدرس يحدد بأن يتم كان االفتراضي التدريس أن األصل
عليهم املقررة بالواجبات القيام الطالب منها وعلى الدروس لتحصيل الطلبة على
بالرسائل واجلامعة الطلبة بني االتصاالت كل وجتري الدرجات، على للحصول وإرسالها
التعليمية البرامج  تلك مثل تقدم التي املعاهد أو اجلامعات  كانت ولهذا  املتبادلة.
القرن إلى باملراسلة التعلم انتشار ويرجع املراسلة(١٣). بجامعات تسمى  االفتراضية
أجهزة وفرة  بدأ مع احلديثة التقنية على القائم بعد عن التعلم أن  إال عشر الثامن

والصورة(١٤).   الصوت تسجيل

العشرين؛ القرن أوائل في التعليمية األفالم من صدر ما يدون كتالوج ظهر أول وقد
خالل جذرياً املدارس تغيراً نظام ستغير اجلديدة التقنية تلك بأن االعتقاد ساد آنذاك
وسائل تقدمي مت عندما ١٩٢٠م عام في بدأ التغيير فإن وبالفعل الزمان من عقد
برامج في (Slides) مصورة توضيحية  وشرائح  تعليمية أفالم من احلديثة التدريس
(Extension Programs) اإلضافية التعليمية التأهيل وباخلدمات بإعادة التعليم اخلاص

الزراعية(١٤). التوجيهات خاصة للمجتمع اجلامعات قدمتها التي

بتجارب (Iowa State University) والية أيوا جامعة قامت ١٩٣٢م عام مستهل وفي
ظهر الذي (Instructional Television) «تلفاز التعليم» طريق عن مقررات التدريس نقل
السوق إلى التلفاز تقدمي لكن الدولي. نيويورك معرض في التلفاز أجهزة عرض قبل

عملياً أثبتت القوات املسلحة تدريب أن جهود إال الثانية؛ العاملية احلرب بداية في تباطأ

٤٣
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جلب في  ساعد النجاح  ذلك والصوتية. املصورة اإليضاح وسائل استخدام جدوى
عقد مرور وبعد املدارس. في للتدريس  كوسيلة والصوت الصورة  تقنية إلى االنتباه 
على اإليضاح وسائل تأثير فهم بحوث مكثفة حملاولة بدأت مشاريع احلرب، نهاية على
من تدهور البرامج عانى تلك أن دعم إال عديدة في هذا اال؛ نظريات وضع ومت التعلم

العشرين(١٤). القرن من السادس العقد في

موجات  تقنية في طفرة بدأت العشرين القرن  من السابع العقد بداية وفي  
عبر اإلرسال على تساعد والتي جداً لإلرسال، القصيرة (Microwave) اهرية األشعة
للتعليم الثابتة التلفاز خدمات استخدام في اجلامعات وشرعت املدى؛ مسافات طويلة
تلك اخلدمات وأصبح بإمكان ،Instructional Television Fixed Service (ITFS) والتدريس
على توصيل اخلدمات اقتصر غير أن اجلامعات؛ فروع أخرى ومع جامعات مع التواصل

الناس(١٤). عامة يشمل البث ولم اإلرسال بأجهزة املتصلة املواقع

للتعليم الثابتة التلفاز خدمات توظيف األمريكية املتحدة الواليات بدأت أن ومبجرد
باإلضافة اجلامعي التعليم في التلفازي البث في اململكة املتحدة شرعت والتدريس؛
للمملكة (Open University) املفتوحة اجلامعة  في خاصة املراسلني؛ تعليم إلى
وكان لنجاح .(١٣)(University of the Air) الهواء» «جامعة مسمى حتت بدأت املتحدة، التي
الدراسات العليا جلامعات بديل وجود في دور الكليات نفقات وارتفاع املفتوحة، اجلامعة

التقليدية(١٤).

أن إال سنوات؛ لعدة والتلفاز الطباعة واستخدام باملراسلة التعليم منوذج استمر
احلاسوب تقنية في كبيراً تقدماً شاهدت العشرين القرن من التاسع العقد بداية
بعد العام، االستخدام مجال في اإلنترنت دخلت أن بعد خاصة واإلنترنت؛ واملعلومات
حتت أوال وتطورها مت بدايتها أن إذ الدفاع؛ ومؤسسات احلكومية الدوائر على اقتصرت أن
 Defense Advanced Research Projects املتقدمة الدفاع بحوث مشاريع وكالة رعاية
 National Science Foundation العلوم الوطنية قامت مؤسسة Agency (DARPA) ثم
ميكن  الذي اإللكتروني؛ التعليم منوذج جنم بزغ وبهذا العام. لالستخدام (NSF) بدعمها
وفي التعليم، بث في اتصاالت تعليمية تستخدم شبكة عملية أي أنه على تعريفه
(Distributed Learning) التعلم املوزع وتشمل التعليمية؛ العملية تسهيل التواصل أو

 .(١٥)(Distance Learning) املسافات عبر والتعلم

٤٤



ä
É`

```
«`

```
Ø

```
`∏

```
`N

.
.

Ê
Éã

dG
π

°ü
Ø

dG على قائم تعليم بعد: التعليم عن تقنيات صور من ألربع توضيحاً جند (١) شكل في
على املباشرة ااطبة فيها الصوتية مبا االتصاالت على قائم وتعليم تبادل اطوطات
وتعليم مغلقة، إذاعي بث شبكة خالل ذلك يتم وقد التسجيالت بتبادل أو الهاتف
شبكة خالل ذلك يتم  وقد (الفيديو) والصورة بالصوت االتصاالت أساس على قائم
أجهزة أو شبكة احلاسوب استخدام على أساس قائم وتعليم مغلقة، تلفزيوني بث
الستخدام تصمم أو واحد طالب على تفصل قد التعليم من الصور وهذه حاسوب.

جماعي(١٦).

بعد عن التعليم تقنيات (١) شكل

٤٥

على الصوت تعليم قائم الفيديو على قائم تعليم

املطبوعات على قائم احلاسوبتعليم قائم على تعليم بعد عن التعليم
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التي املعدات يوضح (٢) شكل احلاسوب القائم على بعد  التعليم عن حالة وفي
التي املعدات يوضح (٣) شكل بينما للطلبة الدراسية املواد لتأليف املدرس يتطلبها
الدرس إلعداد باملدرس خاصة مت تنفيذ محطات تأليف لدراسته. وقد الطالب يحتاجها

مدرس(١٧-١٨). دون اجلغرافيا بالطالب لدراسة خاصة دراسة ومحطة

احلاسوب استخدام على القائمة تأليف املواد معدات (٢) شكل

احلاسوب استخدام على ً قائمة بعد موادا عن يدرس طالب معدات (٣) شكل

٤٦
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أجهزة استخدام خالل من التعليم وتشجيع بتسهيل اإللكتروني التعليم  يقوم 
أصناف: أربعة يشمل وهو واالتصاالت؛ احلاسوب على تقنيات قائمة

(Knowledge Databases) املعرفة قواعد .١

(Online Support) املباشر الدعم .٢

(Asynchronous Training) التدريب غير املتزامن .٣

(Synchronous Training) التدريب املتزامن .٤

في األساس السبيل هي أنها إال  للتدريب، وسيلة متثل املعرفة ال قواعد أن ورغم
في تستخدم (Database) البيانات قواعد نوع خاص من اإللكتروني؛ حيث أنها التعليم

املعرفة. إدارة

تتوفر في أنها غير املعرفة»، «قواعد مهمة فتضاهي املباشر» «الدعم مهمة أما
ولوحات ،(Chat Rooms) حوار وغرف ،(Forums) ونقاش عرض منصات أو منتديات صورة
حية حلظية مراسالت ودعائم (Online Bulletin Boards)، وبريد إلكتروني، مباشرة نشر
الفرص يفسح اإللكتروني التعليم من النوع وهذا .(Live Instant Messaging Support)

شبه فورية. بصورة عليها احملددة وتلقي األجوبة األسئلة طرح للمزيد من

وفق املسترسل التعلم  على القائم التقليدي التعليم هو املتزامن غير والتدريب
االتصال وشبكات املدمجة الرقائق استخدام على يقوم حيث استيعاب الفرد مقدرة
داخلية شبكات هي اإلنترانت وشبكات .(Intranet) اإلنترانت وشبكات اإلنترنت وشبكات
والدخول الوب استخدام لتسهيل خصيصاً توظف مؤسسة، في احلاسوب ألجهزة
على استعمالها يقتصر ما وعادة اخلاصة بها. البيانية والقواعد املؤسسة في ملفات
املتزامن غير  التدريب يشمل كما استخدامها.  صالحية  لديهم املنظمة في أفراد
املباشرة النقاش املباشرة، ومجموعات النشر لوحات خالل من سبل االتصال باملعلمني
املتزامن غير التدريب برامج وبعض اإللكتروني. والبريد ،(Online Discussion Groups)
الالزمة املراجع مواد بكل يرتبط البرنامج الدعم حيث عناصر كل حتوى متكاملة تكون

مبعلم. املباشر لالتصال احلاجة دون

اخلط) (على حي مدرس تواجد مع وقتها في املتزامن التدريب عملية جترى وباملقابل

٤٧
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في بالتسجيل البرنامج في املشاركني كل يقوم احلالة هذه في  التدريب. لتسهيل
وهذا ببعض؛ بعضهم واتصال املباشر باملدرس االتصال لهم يتيسر حيث محدد، وقت
أو اجتماع باستخدام أو اإلنترنت، مواقع الوب على خالل من يجرى من التدريب النوع
أو دراسي فصل في للطالب حي واستقبال بث طريق عن أو بالصوت أو بالفيديو مؤمتر

.(١٥)(Internet Telephony) اإلنترنت هاتف خطوط باستخدام

شكل جند معني؛ مشروع في الطالب أو الباحثني من فريق بني التضامن وفي حالة
التعليم جو بالشراكة في باملقارنة بعد عن العمل الشراكة في متطلبات ميثل (٤)

التقليدي(١٩).

املكان

مختلفة أماكن املكان نفس

املسافات عبر متطلبات:
تقنيات:

جماعية هاتفية مكاملات -
بالفيديو بعد من اجتماع -

عرض شاشة شراكة -

وجها لوجه متطلبات:
تقنيات:

للفريق غرف -
عرض أجهزة -

داخلية شبكة -

 نفس
الوقت

الوقت
تنسيق مستمر متطلبات:

تقنيات:
متابعة جماعية -

والصوتي البريد اإللكتروني -
احلاسوب على مؤمترات -

متزامن جماعي غير نشاط متطلبات:
تقنيات:

تعلم مراكز -
جماعي عرض -

إلكترونية ملفات في الشراكة -

 أوقات
مختلفة

في التعلم إطار الشراكة (٤) شكل

á«fhÎµdE’G á©eÉ÷G

تقدم جامعة مستوى على معتمدة مؤسسة األساس في هي اإللكترونية اجلامعة
اجلامعة تقدم حيث  جامعية، شهادة  على للحصول الطالب  تؤهل علمية  مقررات
أساسية جامعة تقليدية وجود حالة وفي بعد. عن الدراسية املقررات من كبيراً شطراً
بتقدمي مستقالً بها يكلف جزءً اجلامعة حتدد أن املتوقع املقررات فمن تلك بتقدمي تقوم
على موقعها على اجلامعة بعد ويشار إلى ذلك الشطر من عن تدرس التي املقررات
املباشرة» «اخلدمات أو (Virtual Campus) االفتراضي» اجلامعة «حرم مثل مبدلوالت الوب

ذلك. شابه ما أو ،(Online Service)

املطلوبة املواد الدراسية لتوفير دعم إلى حاجة في اإللكترونية اجلامعة كانت وملا

٤٨
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dG في الشراكة أن من اجللية للحقيقة  ونتيجة اإللكتروني للتعليم املالئمة  بالصور
نظم بتأسيس القيام الشائع من فإن تكلفة،  وأقل  أسهل اإلنترنت عبر اجلهد هذا
التعليم بني الشاسع والفارق جامعات(١٣). عدة بني خالل حتالف من االفتراضية اجلامعة
من نوع تقدمي أي يتضمن التعليم اإللكتروني أن واجلامعة اإللكترونية هو اإللكتروني
صف كانت خالل سواء االتصاالت، تقنية أو احلاسوب آالت باستخدام بعد عن التعليم
توفر التعليم اإللكترونية اجلامعة بينما ذاتي. تعليم أو لشهادة موجه برنامج أو دراسي
التعبيرين استخدام الرائج من أصبح ولهذا اإللكتروني؛ التعليم بواسطة اجلامعي

واحد. مدلول على للداللة

شائعاً االفتراضي» اجلامعي «احلرم  تعبير أصبح التحديد على ١٩٩٧م عام وفي
بافتتاح البريطانية اجلامعات من العديد  همت عندما  املتحدة، اململكة في خاصة
جامعة على يطلق ما عادة التعبير وهذا االفتراضي». «احلرم اجلامعي من متعددة دروب
غير الواقع، أرض على موجودة بجامعة مرتبطة افتراضية جامعة بإنشاء تقوم واحدة
االرتباط دون بنفسها القائمة الكاملة احملارم اجلامعية االفتراضية من العديد هناك أن
من التدريس جامعة مثل عديدة مسميات ظهرت السنوات مر وعلى عينية. بجامعات
وكذلك باملراسلة؛ جامعة األساس في هي التي ،(Distance-teaching University) بعد
مفتوحة سياسة تتبنى جامعة وهي (Open University) املفتوحة اجلامعة اصطالح
اجلامعة مسمى أن سوى بها؛ كطالب يلتحق أن فرد ألي ميكن  حيث  القبول في
القبول تكن سياسة لم لو حتى بعد من التدريس جامعات على أصبح يطلق املفتوحة
 (European األوروبية الهيئة فإن السبب ولهذا عليه. باملعنى املتعارف فيها مفتوحة
 Open and Distance Learning (ODL) عن بعد املفتوح التعليم تعبير (Commission تبنت

التعليم هو حول العالم عليه املتعارف التعبير أن إال في املدلوالت؛ االختالط لتالفي
بعد(١٣). عن

اإللكترونية اجلامعات نوعيات
á«fhÎµdE’G äÉ©eÉ÷G äÉ°ù°SDƒe

أنواع: أربعة تتضمن اإللكترونية اجلامعات التي حتتضن املؤسسات إن

الوحيدة املؤسسات (Single Mode Institutions): رسالة املنهاج وحيدة ˚ مؤسسات

٤٩
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متفرغون اإلدارة وأفراد املدرسني فجميع بعد، عن التعليم في تنحصر  املنهاج
والتقييم والتدريس الدراسية واملواد املقررات توفير أعمال وكل الرسالة، تلك لتحقيق

بعد. عن خصيصاً للمتعلم مصممة العمليات التعليمية وسائر

االزدواجية  ذات املؤسسات في :(Dual Mode Institutions) املنهاج مزدوجة ˚ مؤسسات
يقوم أن على العادة جرت أن إال بعد؛ عن التعليم مدير لعملية وجد رمبا في املنهاج،
بعض هناك أن كما بعد؛ من التدريس بأعباء الرئيسية املدرسون من املؤسسة
والتدريس الدراسية املناهج بعد في تصميم من التدريس طرق إلدخال الفرص
من التدريس على التدريب بعض يتلقون قد املدرسني بعض والتقييم، كما أن

بعد(٢٠).

مختلطة  املؤسسات :(Mixed Mode Institutions) املنهاج مختلطة مؤسسات   ˚
بنفس األشخاص وتقدميها عن بعد يتم تصميمها للتدريس لها برامج املنهاج

التقليدية. البرامج التعليمية يقدمون الذين

تنظيمية  عملية هي التضامنية املؤسسات :(Consortia) تضامنية ˚  مؤسسات
مدينة أو والية أو دولة في بعد عن التعليم إمكانيات كل جتمع حتت مظلتها

املشاركة(١٩). املؤسسات عن مندوبني من تتكون إدارة موحدة ويشرف عليها

بعد  عن  التعليم سوق على النظير منقطع تنافس هناك احلاضر الوقت وفي
من غير تقليدية في استغاللها جهات تسارع املفتوحة والتي العاملية اجلامعات في
في املتعلمني الكبار تدريب على االستحواذ أهدافها من للربح؛ تسعى خاصة شركات
إصدار من للربح الساعية اخلاصة اجلامعات بعض متكنت وقد العاملة. القوى في السن
أن بعض البرامج التعليمية بعد؛ غير مال خاص ببرامج التعليم عن جلمع رأس سندات
في ذات االزدواجية املؤسسات برامج منو  معدل ضعف يزيد عن مبعدل تنمو املباشرة
من الطالب استقطاب على قادرة املنهاج الوحيدة املباشرة البرامج أن إذ املنهاج؛
االستجابة إلى التقليدية التعليمية املؤسسات بعض ذلك دفع الدول. ولقد مختلف
بتأسيس وذلك بعد؛ عن سوق التعليم في التغيرات السريعة عن الناجمة للمنافسة
الكبرى الشركات أما بعد. عن برامج التعليم في تقدمي للربح يتخصص يسعى فرع

بها(٢٠). خاصة داخلية برامج بتأسيس فتقوم

٥٠
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اإللكترونية؛ في اجلامعات بعد التعليم عن يجري بها الصور التي العديد من هناك
الوقت نفس وفي تقليدية دراسة غرفة في لفصل الدراسية املواد تعليم املمكن من إذ
الفور في أو على الحق وقت في بعد عن لبثها مباشرة اإلنترنت على احملاضرات نقل
املدرس تواجد دون جدار غير من دراسية بغرفة يسمى ما أو افتراضية دراسية غرفة
الحق وقت أي في الدرس تتبع طالب ألي ميكن  بحيث  اجلامعة  موقع على ووضعها
بعد عن الدرس من مكتبه مباشرة للمدرس ميكن كما (٥) مثلما هو موضح في شكل
هذا حاسوب؛ مبفرده على طالب أي إلى وكذلك افتراضية دراسية في غرفة موعة
كما من بعد والطالب بني املدرس التلفاز والتحاور على جانب إمكانية املشاهدة إلى
طريق عن والطالب املدرس بني االتصال مقدرة يوضح (٧) حني شكل في .(٦) شكل في
مع التشاور مقدرة يوضح (٨) مغلق؛ وشكل تلفاز بث طريق عن أو احلاسوب أو الهاتف

بواسطة اإلنترنت. التلفاز على وزميل احلاسوب على طالب

مختلطة بعد تعليم عن أجواء (٥) شكل

٥١

الدرس يتتبع طالب
احلاسوب على

دراسي فصل
ومدرس تقليدي

مكتبه على مدرس
يباشر الدرس

إنـتـرنـت

معلومات قاعدة يتتبعون طلبة
بعد عن الدرس
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بعد عن التعليم شبكات (٦) شكل

ومدرس طالب بني حوار (٧) شكل

٥٢

حية إتصاالت

إنتـرنت

مكتبه عى مدرس
يباشر الدرس

طالب يدرس
بعد من

معلومات قاعدة

إفتراضي دراسي فصل

إنتـرنـت

يتحاور طالب

يتحاور طالب

يتحاور مدرس
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بعد عن يتحاوران طالبان (٨) شكل

التقنيات املستخدمة
اإللكتروني التعليم نظام على كلية تكاد تعتمد أنها في فريدة اإللكترونية اجلامعة
قائم أنه إذ ً؛ وانتشارا منواً وأكثرها احلديثة التعليمية  الوسائل أهم من يعتبر  الذي
حيث التعليم؛ في واالتصاالت واحلاسوب والعرض املعلومات تقنيات استخدام على
للمستخدم التمثيلي عرض من تشهده الذي السريع التطور من النظام هذا يستفيد
والفيديو التصوير وآالت ،(Multimedia) املتعددة ،Graphic User Interface (GUI) الوسائط
 (Digital والتمثيل الرقمي اآللي؛ احلاسوب أجهزة على الصوت املركبة وأجهزة الرقمية
االفتراضي املعمل  ذلك في مبا ،(Virtual Reality) االفتراضية واحلقيقة Simulation)
االفتراضي واملستشفي ،(Virtual Experiments) االفتراضية  والتجربة (Virtual Lab)
بعد املؤمترات من (Tele-presence)، وعقد بعد من االتصالي واحلضور ،(Virtual Hospital)
 (Intelligent الذكية البيانية والقواعد الرقمية؛ التعليمية والبرامج (Tele-conference)؛
اإللكترونية؛ واملوسوعات والقواميس، (Knowledge Bases)؛ املعرفة (Databases وقواعد
االتصال ووسائل (Intranet)؛ اإلنترانت وشبكة ،(Internet) اإلنترنت شبكة وكذلك
 Local Area Network (LAN) احمللية الشبكات ذلك في مبا اتلفة، بالشبكات والتوصيـل
الدوليـة والشبكـات ،Wireless Local Area Network (WLAN) الالسلكيـة والشبكات
العنكـبـوتـيـة والشبكـة اإللكتـرونـي، والـبـريـد ،World Area Network (WAN)

٥٣

إنتـرنـت

يتحاور طالب

يتحاور طالب
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 Voice over الصوت ونقل ،(Computer Vision) الصور ونقل World Wide Web (www)
تتراوح التي اآللي للحاسوب اتلفة األنواع جانب إلى Internet Protocols (VoIP)؛
(Laptop) احلجر حاسوب  ومن  ،(Workstation) العمل محطة إلى احملمول الهاتف من
 Personal Digital Assistant الشخصي الكف وحاسوب ،(Tablet) اللوحة وحاسوب
لوسائل اتلفة واألنـواع (Wearable Computers)؛ امللبـوس  احلاسوب إلى ،(PDA)
الرأس على أو (Wrist-mounted Display) الرسغ على الشاشة التي توضع ومن العرض
مجموعة، على للعرض الضخمة  الشاشات  جانب إلى (Head-mounted Display)
في العرض شاشات على (Computer Projector) اآللي احلاسوب  من العرض وأجهزة
،(CD) املدمجة األقراص فيها مبا اتلفة والرقائق االجتماعات؛ وصاالت  الدرس غرف

وغيرها. (DVD)؛ الرقمية واألقراص

اإللكتروني التعليم في التقدم إحصائيات
على التعرف تستهدف بدراسة بهولندا (Tilburg University) تلبرج جامعة قامت
االفتراضية اجلامعات أحرزته  الذي اإللكتروني التعليم  في االستراتيجي التقدم
متت وقد الدراسة؛ في مؤشرات هامة عدة استخدمت حيث اإللكترونية(٢٣)؛ واجلامعات
لكليات  وعدد ٧ مواقع لندن لكليات في منها ٩ مواقع ١٠٣ مواقع؛ على البحث عملية
باملؤشرات قائمة (٥) جدول وفي املتحدة. في اململكة موقع ١٥ أي مقاطعة ويلز، في

املتحدة. اململكة مواقع في املؤشرات تلك تقييم ونتائج
املتحدة باململكة اإللكتروني التعليم في االستراتيجي التقدم (٥) جدول

املــــؤشــــرات العـــدد

اإللكتروني التعليم وسائل على الدخول سهولة ٦

ثانوية صفحات اإللكتروني من التعليم موقع مقدرة تتبع ١٥

املوقع؟ على للدراسة املتاحة يشير إلى املواد موقع التعليم اإللكتروني هل ١٤

رسوم؟ تقاضي دون املواد عن يوفر عينات املوقع هل ٤

اإللكتروني؟ نظام للتعليم استراتيجية أو هناك هل ١٠

اإللكتروني بالتعليم بالغاً استراتيجياً اهتماماً هناك أن الدراسة على املالحظات ومن
االهتمام نتيجة وذلك ككل، اجلامعات وليست األقسام بها تقوم املبادرات أغلبية لكن
االهتمام الضرورة من وليس ذاتهما حد في  اإللكتروني  والتعليم  التدريس بتقنية

٥٤
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dG التجارية املنشئات أن الواضح ومن أساس.  كمحرك  اإللكتروني التعليم بعملية
مستوى عاملي. على للتسويق كوسيلة اإللكتروني التعليم تستخدم التي هي الكبرى
نتائج بوضوح لترى تتأنى أن تريد التعليمية املؤسسات العديد من هناك أن وفيما يبدو
بأن احلاضر الوقت في تكتفي اإللكتروني ولهذا التعليم اآلخرين في مجال مغامرات
كوسيلة وليس الدراسية الفصول بعض  دعم  في  اإللكتروني التدريس تستخدم 

بعد. عن للتعليم

وتفاعلي  جتريبي وداعم اإللكتروني: للتعليم مستويات هناك أربع أن الواضح ومن
مشاريع في الشراكة صور عن أما الوب. صفحات على الرصد على كلية قائم ومستوى
قيام جامعات أو فقط؛ اجلامعات بني الكاملة الشراكة فتشمل اإللكترونية اجلامعة
أما كله. باهود للقيام خارجية جهة مع التعاقد أو اخلاص، القطاع مع بالشراكة
اإللكتروني التعليم تقدم التي املؤسسات تتبعها االستراتيجية التي بالنسبة ألنواع

كالتالي: فهي

املؤسسات). (غالبية واضحة استراتيجية هناك ليس ˚

التعليم  مواد على الدخول حتسني سبل أو تنشيط من كنوع اإللكتروني التعليم ˚
.(٪٢٠-٤٠) بعد عن

التعليم  في للطلبة مقدمة مواد دعم أو تنشيط من كنوع اإللكتروني التعليم ˚
.(٪١٠-٣٠) التقليدي

التعليم  في للطلبة مقدمة مواد دعم أو تنشيط من كنوع اإللكتروني التعليم ˚
.(٪٣٠-٥٠) بعد التعليم عن التقليدي ومواد

حلفاء  عاملية وتسعى لتكوين بعد بصورة التعليم عن سوق لدخول تعد املؤسسة ˚
.(٪١٠) استراتيجيني

من ٥٪). (أقل اإللكتروني برامج التعليم على تتعاقد ˚ املؤسسة

٥٥
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اإللكتروني التعليم تطور  ˚ للمملكة   اإللكترونية اجلامعة أهمية   ˚

التعليم في التضامن  ˚ العزيز   عبد  امللك جامعة مبادرة  ˚ اململكة   في

اإللكتروني
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dG للمملكة اإللكترونية أهمية اجلامعة
السكانية الكثافة ذات الشاسعة املناطق في اهتماماً كبيراً يلقى بعد عن التعليم
متناثرة؛ يشمل جيوباً السكاني التوزيع حيث املتباعدة، املناطق في اخلفيفة وكذلك
املناطق من السعودية العربية اململكة يجعل مما والهجر؛ القرى في  احلال هو مثلما
توصيالت تكلفة  ارتفاع ورغم التعليم. من النوع لهذا احلاجة أمس في هي التي
اجلامعات من  تتطلب  املنطقة طبيعة أن إال عموماً، العربية املنطقة في اإلنترنت 
ملواطني العالي التعليم فرص إتاحة في املالية مصادرها بعض استثمار السعودية
وسرعة اإلنترنت تقنية تطور إن ثم معيشتهم. أماكن عن النظر بصرف اململكة
تفضيل باملنظمات يحدو مع سهولة استخدامها شبكاتها في والتوسع انتشارها
من الوب ومواقع شبكات اإلنترنت على ما إليهم جتلب أن ميكن التي القوى العاملة

خبراتهم. وتثري نشاطهم تفيد ومعرفة ومعلومات بيانات

العزيز للعلوم والتقنية عبد امللك ومدينة البحوث ومراكز اململكة جامعات كانت وملا
رغم السعودية؛ اجلامعات  على السهل فمن اإلنترنت، شبكة عبر وثيق اتصال على
عن التعليم برامج تتولى إلكترونية جامعة إنشاء في الشراكة بينها، املسافات تباعد
االنتقاء من للطالب ميكن تخصص عديدة مجاالت النفقات وإفساح من للخفض بعد
اجلامعات في التدريس أعضاء لهيئات الواسعة اخلبرات ستثرى البرامج كما أن بينها،

اتلفة.

خطوات: عدة اتخاذ يتطلب عموماً اإللكترونية اجلامعة وقيام

كثافة مع  تتناسب بحيث  (Bandwidth) واالستقبال  اإلرسال موجة  سعة ˚

اإللكترونية. اجلامعة استخدام

باللغة  امللمني  غير  الطلبة لتالئم احلاسوب واجهة تعريب عملية تعجيل ˚
اإلجنليزية.

عن للمتعلمني اجلودة ورفيع  املستوى  عالي تعليم توصيل للجامعة ميكن  وبهذا
بعد(٢٤-٢٥).

هو مما السعودية للمرأة أوسع مجاالً سيفسح اإللكترونية اجلامعة إنشاء إن ثم
أن املسؤوليات إذ لها؛ تروق التي العالي التعليم برامج في االنخراط اآلن من احلال عليه

٥٩
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الفتيات أن  جانب إلى النظامية. باجلامعات التحاقهن تعيق قد لبعضهن  العائلية
العالي. التعليم فرص من يحرمن قد اجلامعة بعيداً عن مدن الالتي يقمن

ضمن العامالت املهنية ذوات الكفاءة النساء في تدريب املساهمة اجلامعة ومبقدور
التقنية ميادين في التعليم  على احلصول الفتيات  مبقدور أن كما العاملة؛ القوى
تكسبهن أو عديدة مجاالت في  لهن العمالة سوق فتح في  تساعد التي املالئمة
مقدرة جانب إلى هذا املنزلية. احلياة عليهن ممارسة تسهل في استخدام آليات مهارة
التعليم مواصلة برامج في االنخراط  لفترة العمل أو التعليم عن انقطعن الالتي

ثقافياً(٢٦). مهارتهن، وإثرائهن وشحذ استجد مبا إلنعاش معلوماتهن

 United Nations Development املتحدة األمم  لهيئة التابع التنمية برنامج قدم وقد
املهنيات  للنساء  اإلنترنت طريق  عن بعد  عن للتدريب مشروعاً Program (UNDP)
من وتزيد أفضل بكفاءة أعمالهن أداء من متكنهن التي واآلليات باملهارات إلمدادهن
يستهدف واملشروع في مهنتهن(٢٦-٢٨). التقدم على وتساعدهن اإلنتاج على قدرتهن
املعلومات وتقنية العليا، اإلدارة مجال في للمهنيات املباشر للتدريب مركز إنشاء
واستخدام اإلنترنت على الدخول عن طريق املواد يتم تدريس ومهارات التعامل؛ على أن
جتهيزه يتم العملي؛ التدريب حلصص مركزي تدريب معمل وجود مع املدمجة؛ األقراص
يشغلن مناصب عشرين سعودية ممن لتدريب محطة عمل وأجهزة حاسوب، بعشرين
كل والعامة، في املنظمات اخلاصة إدارية في مختلف ملناصب املرشحني من أو إدارية
والدمام الرياض من كل واحد في املعامل؛ لتلك مواقع ثالثة اقترحت تدريبية. وقد دورة
الالزمة والتوصيالت باألجهزة املوجودة التدريب مراكز جتهيز إلى باإلضافة هذا وجدة.

إبداعية: جوانب عدة يشمل املشروع وهذا املقررات التدريبية. لتقدمي

عن  واستخدام تفاعل من توفره ما بكل اإلنترنت تستخدم التدريس: طريقة ˚
بعد.

أكفئ  مع بالتواصل التي تسمح التعليم ومقررات بعد التدريب من الدروس: جودة  ˚
اململكة. في لوجودهم دون احلاجة وجدوا أينما املدرسني

مع  العالم في اإلنترنت على للتدريب الصاحلة املواد أفضل مجموعة من احملتويات: ˚
بالتحديد. السعودي البرنامج مع لتتالءم تطويعها

٦٠
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dG من  كمية أكبر  لتالئم العربية باللغة وتقدميها املواد تعريب اللغوي: التنوع  ˚
العربي. العالم من وغيرها اململكة في املتدربني

اململكة في اإللكتروني التعليم تطور
á«fhÎµdEG á©eÉL ƒëf ¬LƒàdG

االنتظام، هو قريب زمن املعمول به في اجلامعات إلى الوحيد النظام الدراسي كان
معظم (يومياً في مستمرة بصورة اجلامعة إلى باحلضور الطالب النظام هذا حيث يلزم
إلى اجلامعات جلأت عدة وألسباب الدراسي، باجلدول مسبقاً محددة أوقات في األحيان)

هذه األسباب: ومن النظام، لهذا بديلة أو مساندة دراسية استحداث أنظمة

الثانوية العامة. املرحلة خريجي أعداد تزايد ˚

اجلامعي. التعليم تكلفة ارتفاع ˚

اجلامعات. في للطلبة محدودية األماكن املتاحة ˚

اجلامعية. دراسته أثناء كثيرة أحيان في للعمل الطالب حاجة ˚

املساحات  ذات الدول في وخاصة اتلفة املناطق في جامعات إنشاء صعوبة ˚

الكبيرة.

في  السكاني النمو ملقابلة الفعالة السبل أجدى من اجلامعة اإللكترونية  وتعتبر
التعليم على الطلب زيادة بالضرورة عنه ينتج سوف والذي السعودية، العربية اململكة
جتعل اجلامعة أنها كما التقليدية، التعليمية العملية كفاءة تعزيز إلى إضافة العالي،

املعلومات. استخدام تقنية متقدمة من مرحلة في

يصعب مناطق إلى التعليمية العملية إيصال أيضاً اإللكترونية ومن فوائد اجلامعة
تسهل كما منها.  االنتقال  أهلها على يصعب أو فيها، جامعات إنشاء العادة في
من مختلفة مناطق أساتذة متميزين من االستفادة من إمكانية اإللكترونية اجلامعة

التعليمية. العملية في العالم

بتكلفة مقارنة اجلامعي للطالب التعليم تكلفة تقليل املهمة مزاياها ومن
قطاعات مختلف  من الطالب من عدد ألكبر الفرصة يتيح مما  التقليدي، التعليم

التعليم العالي. من لالستفادة اتمع
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هي تكون  قد اإللكترونية  اجلامعة إمكانيات فإن العليا الدراسات مجال في  أما
واألبحاث املعلومات أساساً للحصول على يسعى الدراسات العليا الذي لطالب األنسب
فرصة اإللكترونية اجلامعة له تتيح وسوف تخصصه. مجال في الزمالء مع والتواصل
بقضية البحث التي تهتم املنتديات أو الواحدة، اجلامعة في الزمالء والنقاش مع احلوار
توفره مما املتخصصة األبحاث ومراكز العلمية الدوريات مواقع باإلضافة إلى العلمي،

اإللكترونية. أنظمة اخلدمة عادة

من كثير حل على يساعد اإللكتروني  التعليم نظام بتطبيق اجلامعات  وقيام
إن التعليم حيث الدراسة، في االنتظام نظام منها التي يعاني والصعوبات املشكالت
في احلال هو كما مستمرة بصورة اجلامعة إلى باحلضور الطالب يلزم ال  اإللكتروني
في تعقد التي احملاضرات وبعض  للمعامل الطالب  بحضور عادة ويكتفى االنتظام،
احلاسب أجهزة بواسطة احملاضرات متابعة للطالب فروعها. وميكن أحد أو اجلامعة مقر
سبق والتي شرائح على أو املسجلة تلفزيونياً املصورة احملاضرات عرض يتم حيث اآللي
أو اإللكتروني، البريد خالل من وطالبه األستاذ التواصل بني ويتم إلكترونياً، تخزينها

اإلنترنت(٢٩). على نقاش مجموعة تكوين

عبر بعد عن التعليم  يلعبه الذي الدور من املرجوة الفوائد أهم تلخيص وميكن
يلي(٣٠): اإلنترنت فيما

العالي. على التعليم املتزايد الطلب استيعاب ˚

غنى. أكثر معلومات بيئات ˚

إليها) و سهولة التوصل املعلومات (توفر الطلب حسب املعرفة ˚

في  أكبر بتفاعل السماح حيث من واملتعلم املعلم بني النفسي  احلاجز  كسر ˚
مباشرة. غير صورة

املعلم. لدور تطوير ˚

البحث العلمي. تنمية حب ˚

املكان. أو غير محدودة بالزمان مرونة توفير ˚

واقتصادية  وحضارية اجتماعية مناطق  من الطلبة  بني وصل حلقة إقامة ˚
مختلفة.
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dG باملساهمة  الطالبات تعليم في اإلسالمية اتمعات على خصوصية احملافظة ˚
الذكور. التدريس هيئة ألعضاء

العالي؛ التعليم في فعاالً دوراً يلعب أن التعليم اإللكتروني مبقدور أن جانب إلى هذا
يشمل(٣١):

تعلم. إلى التعليم حتويل ˚

إمكاناته  مع يتفق مبا الذاتي باخلطو للمتعلم والسماح الفروق الفردية مراعاة ˚
ورغباته وميوله.

الرسمية. أوقات العمل املعلم حتى خارج إلى سهولة الوصول ˚

عديدة لدعوات منطلقاً شكلت قد التعليم قطاع منها يعاني التي التحديات إن ثم
تلك مواجهة عن احلالي عجز النظام ضوء في التربوي وخاصة النظام إصالح بضرورة
الطالب وصول استدعت السعودي اتمع يشهدها التغيرات التي أن كما التحديات؛
التقنية أن جانب  إلى العمل، هذا  بسوق النخراطه أدنى كحد اجلامعية املرحلة إلى
يعد اإللكتروني التعليم فإن وبهذا الراهن؛ الوقت في نفسها تفرض أصبحت احلديثة
التي والتحديات العالي للتعليم موائمة وأكثرها وأيسرها بعد عن التعليم وسائل أحد

يواجهها(٣١).

äÉÑdÉ£dG ô£°T

اجلامعات في الطالبات شطر في كبيراً اهتماماً اإللكتروني التعليم تفعيل حظي
طريق األستاذ عن مع التواصل للطالبات التعليم اإللكتروني يتيح  حيث السعودية

الطب(٢٩). كلية وهذه خطوة هامة خاصة في احلاسوب

اإللكتروني التعليم مشروع تطبيق باململكة البنات لكليات العامة اإلدارة وتعتزم
تصميمات لوضع  املشروع ويهدف ٢٠٠٦م. الدراسي العام من ابتداءً الكليات في
طالبة  ٣٠٠ ألف من منها أكثر ليستفيد اإلنترنت طريق عن ونشرها الدراسية املقررات
ويقوم  وعددها ١٠٢ كلية.  باململكة الكليات  إدارات على مستوى منتسبة ألف و٤٠
وقت بأسرع وصولها من الطالبة تتمكن حتى الدراسية مبتابعة املناهج املشروع هذا
مت الذي بعد عن التعليم عن خاصاً ملحقاً الكليات إدارة أصدرت أخرى جهة من ممكن.
امللحق  هذا يحتوي حيث ومحافظات اململكة مناطق مبستوى كلية ٣٦ على تطبيقه
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ويشتمل بالتعليم يتعلق ما وجميع بعد عن التعليم تطبيق في الكليات جتربة على
اململكة(٣١). مستوى على هذا اال آراء متخصصني في على كذلك

äÉ©eÉ÷G äGQOÉÑe

التعليم إلدخال تسعى اململكة جامعات في املستويات مختلف مبادرات على هناك
قامت وقد القرى. أم جامعة  اال هذا في النشطة اجلامعات بني ومن  اإللكتروني.
مظلة حتت  اإللكتروني» التعلم «مركز بإنشاء  واملعادن  للبترول فهد امللك جامعة 
مساعدة األساسية مهمته لتكون ١٤٢٤/٢/٩هـ في األكادميي التطوير عمادة
العملية لتطوير التعليم تقنيات من االستفادة من اجلامعة في األكادميي اتمع

التعليمية(٣٢).

عبد العزيز امللك جامعة مبادرة
للتعليم واسعاً فتح اال تتطلب اململكة في التنمية أن مقتضيات الواضح من
اجلامعات على الواقع حالياً تخفيف الضغط الكبير في األثر له سيكون بعد مما عن
عن التعليم مجال في واسعة خطوات العزيز عبد خطت جامعة امللك ولقد السعودية.
العالي في للتعليم جديداً بعداً يعطي مما إلكترونية، جامعة إنشاء نحو بالتوجه بعد
اخلطة االستراتيجية فوفق العالي(٢٩)؛ التعليم على املتزايد الستيعاب الطلب اململكة،
متيز مجاالت عشرة من واحداً (اجلامعة اإللكترونية) بعد عن يعتبر التعليم للجامعة
اخلطة اجلامعة في خدمات من املستفيدين حجم في حملور التوسع وبالنسبة للجامعة.
عن تقدم اجلامعة التي خدمات بنسبة الوصول احملددة األهداف بني فمن االستراتيجية؛
البرامج تتضمن هذا املضمار اخلدمات، وفي من ٪٢٠ إلى اإللكترونية اجلامعة وعبر بعد
كذلك العام. الهدف من ٪٣٠ حتقق اإللكترونية اجلامعة عبر تعليمية برامج تقدمي
فإن االستراتيجية اخلطة في وتنميتها اجلامعة ملوارد األمثل االستثمار حملور بالنسبة
من ٪٣٠ إلى طلبتها يصل بحيث اإللكترونية اجلامعة دور احملددة تفعيل األهداف من

اجلامعة. الطالب عدد

التعليم نواة التي وضعت السعودية األولى اجلامعة العزيز عبد امللك جامعة وتعتبر
التلفزيونية، الدوائر خالل من الطالبات وتعليم االنتساب، برنامج باعتمادها بعد عن

اإلنترنت. شبكة خالل من بعد عن التدريس برنامج وأخيراً اعتماد
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dG موافقة املقام بعد الوجود برزت إلى التي اجلامعة للتطوير؛ وكالة إجنازات أهم من
الثانية  جلسته ١٤٢٤/٣٢/٣ في رقم العالي للتعليم األعلى الس قرار على السامي
عن عمل  ورشة  عقد  ١٤٢٥/١٤٢٤هـ،  العام خالل ١٤٢٤/١١/٢٦هـ، بتاريخ والثالثني

اإللكتروني. التعليم

á©eÉ÷G ‘ ÊhÎµdE’G º«∏©àdG óYGƒb ¢ù«°SCÉJ

آخرها كان اإللكتروني؛ التعليم مجال لتأطير فاعلة عديدة إجراءات اتخاذ مت
وتأسيس املعلومات، تقنية مركز  إنشاء جانب إلى بعد»؛ عن  للتعليم «عمادة إنشاء
اإلدارية األجهزة كله تشكيل ويعزز ذلك اإللكتروني، التعليم خلدمات التحتية البنية
التعليمية اخلدمات العامة لتطوير واألطر االستراتيجيات لوضع واألكادميية والفنية
وغير التعليمية لتطوير العملية الالزمة والبرامج العلمية األسس ووضع اإللكترونية،
إلى جامعة العزيز عبد امللك جامعة لتحويل والتنفيذية التأسيسية اخلطوات من ذلك

إلكترونية.

á«fhÎµdE’G á©eÉé∏d É«∏©dG áæé∏dG

مبوجب اجلامعة مدير معالي اإللكترونية برئاسة العليا للجامعة اللجنة تشكيل مت
على اللجنة القرار مهام هذه وحدد ١٤٢٥/٨/١٢هـ، وتاريخ ١٣٧٩٠/ق رقم اإلداري القرار

التالي: النحو

بعد باجلامعة. عن التعليم لتطوير العامة واألطر ووضع االستراتيجيات دراسة -١

التعليمية اخلدمات لتطوير العامة واألطر االستراتيجيات ووضع دراسة  -٢
اإللكترونية.

إلكترونياً املقدمة العلمية للمواد العامة واألطر االستراتيجيات دراسة ووضع -٣
وتطويرها. وتقوميها إعدادها وطرق

املقدمة للمواد الفني لإلنتاج العامة  واألطر  االستراتيجيات ووضع دراسة -٤
املواد واستخدامها. تنفيذ ملواكبة اإلمكانيات الالزمة وتوفير إلكترونياً،

واإلعالم االتصال وسائل مليكنة العامة واألطر االستراتيجيات ووضع دراسة -٥
إلكترونياً.

ومتابعة أعمالها. وحتديد مهامها وصالحياتها الالزمة العمل فرق تكوين -٦
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عملها. مجال في الالزمة الدراسات التكليف بإجراء -٧

واخلبرات. الكفاءات من مناسباً تراه مبن االستعانة -٨

إلجناز أعمالها. الدعم الالزم وتوفير اتلفة اللجان عمل متابعة -٩

النظام. حسب واملالية اإلدارية للشؤون املناسبة والقواعد اآللية وضع -١٠

بعد دراستها. اتلفة الفرعية اللجان مقترحات اعتماد -١١

ألعضاء التدريبية البرامج واعتماد إلعداد الالزمة العلمية األسس وضع -١٢
املواد في إعداد بعد عن برامج التعليم للمشاركة في املرشحني هيئة التدريس

التفاعلي. التعليم وطرق إلكترونياً

á«fhÎµdE’G IQGOE’G áæ÷

اإلدارية الشؤون  على العام املشرف برئاسة اإللكترونية اإلدارة جلنة تشكيل مت
مهام القرار وحدد ١٤٢٥/٨/٢٥هـ، وتاريخ ١٤٥٦٢/ق رقم اإلداري القرار مبوجب واملالية

وصالحيات اللجنة كالتالي:

في إلكترونياً اإلداري االتصال  وسائل مليكنة الالزمة البرامج ووضع دراسة -١
اجلامعة.

ويشمل باجلامعة: إلكترونياً اإلعالم وسائط مليكنة الالزمة البرامج ووضع ٢- دراسة
استخدام عن  االستغناء على والعمل وخارجها واإلدارات الكليات داخل ذلك

غير الالئقة. الوسائل الورقية

اتلفة باجلامعة واللجان اجتماعات االس مليكنة الالزمة البرامج ووضع ٣- دراسة
إلكترونياً.

تلك استخدام وتسهيل مهامها  لتنفيذ الالزمة واملتطلبات اإلجراءات ٤- اقتراح 
واملراكز. واإلدارات الكليات جميع البرامج من

اجلامعة. ملوظفي الالزمة التدريبية البرامج اقتراح -٥

الالزمة. املالية االعتمادات لتوفير الالزمة اجلهات مع التنسيق -٦

اإللكترونية. العليا للجامعة للجنة أعمالها دوري عن تقرير تقدمي -٧
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والتسجيل القبول برئاسة عميد اإللكترونية التعليمية اخلدمات جلنة تشكيل مت
مهام وصالحيات وحدد القرار ١٤٢٥/٨/٢٥هـ، وتاريخ ١٤٥٦٤/ق رقم اإلداري القرار مبوجب

كالتالي: اللجنة

الطالب. وشؤون والتسجيل للقبول التعليمية اخلدمات برامج استكمال -١

إلكترونياً. الطالب والتسجيل وشؤون القبول جميع أعمال ميكنة على العمل -٢

تلك استخدام وتسهيل أعمالها  لتنفيذ الالزمة واملتطلبات اإلجراءات ٣- اقتراح 
وطالباً). (أساتذة اجلميع البرامج من

حالياً. والتسجيل املستخدم برنامج القبول تطوير -٤

اإللكترونية. العليا للجامعة للجنة أعمالها دوري عن تقرير تقدمي -٥

ÊhÎµdE’G º«∏©àdG áæ÷

القرار مبوجب بعد عن التعليم برئاسة عميد اإللكتروني  التعليم جلنة تشكيل مت
اللجنة  وصالحيات مهام القرار وحدد هـ، ١٤٢٥/٨/٢٥ وتاريخ ١٤٥٦٣/ق رقم اإلداري

كالتالي:

البرنامج خالل من تقدميها يتم التي املواد محتويات على العلمي اإلشراف -١
ومضموناً. شكالً صالحياتها والتأكد من

ومقوميها. العلمية املواد اختيار مقدمي -٢

إلكترونياً تسجيلها بعد املواد تدريس إجازة -٣

بتطوير ستطرأ التي التغيرات لتواكب وتعديلها الدراسية املناهج تطوير اقتراح -٤
لتطوير الدائمة  اللجنة مع بالتنسيق وذلك  اإللكترونية التعليمية العملية

املناهج.

من التدريس هيئة أعضاء ونقل وتدريب إلعالم الالزمة العلمية األسس وضع -٥
التقنية احلديثة. استخدام إلى التدريس في الطريقة التقليدية

قسم وكل كلية  كل مواد  تدريس لكيفية واضحة أسس وضع  على العمل  -٦
التقنية نوع حيث من األقسام العلمية اتصة مع وتصنيفها بالتنسيق علمي

مادة. املطلوبة لتدريس كل
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العالقة. ذات العلمية البحوث من االستفادة -٧

تطوير في واقتراحاتهم بخبراتهم واالستعانة الكليات جميع بعمادات االتصال -٨
الدراسية. برامجهم

من واالستفادة التدريس، طرق في املتخصصة التربوية باألقسام  االستعانة -٩
من البرنامج. والتعليمي العلمي اجلانب تنفيذ في األقسام هذه خبرات

إطار اختصاص وفي واالختصاصات الكفاءات ذوي من عمل مجاميع تشكيل -١٠
اللجنة.

اإللكتروني. التعليم برامج تنفيذ على الفني اإلشراف -١١

ذات العلمية واملراكز واألقسام الكليات في املوجودة التجهيزات الفنية ١٢- متابعة
بالبرنامج. العالقة

مرحلياً. البرنامج لتطوير الفنية التجهيزات من حتديد املطلوب -١٣

(املعامل البرنامج تنفيذ ملواكبة الالزمة العناصر لتمكني الفنية األسس وضع -١٤
اآللي واإلنترنت). احلاسب وخدمة واألجهزة واتبرات

تنفيذ البرنامج. في املساعدة الفنية الوسائل كل والوقوف على اإلملام -١٥

في والتدريبية التعليمية البرامج ناحية من تطويره يستلزم ما كل تطوير -١٦
على والتدريب  الدراسية، املواد وتصميم التدريس، هيئة أعضاء إعداد مجال
وتصحيحها، والتدريب تصميم االختبارات والتدريب على الطالب، مع التفاعلية

املواد. هذه لتقدمي إدارة الوقت على

املهمة. هذه في معها للتعاقد الكفاءات واخلبرات املناسبة ترشيح -١٧

اال. هذا في والفنيني واإلداريني التدريس هيئة ألعضاء تدريبية برامج ١٨- تنظيم

العليا للجامعة اإللكترونية. اللجنة إلى عن أعمالها تقرير شهري رفع -١٩

á©eÉ÷ÉH ÊhÎµdE’G º«∏©àdG êPƒ‰

في حتسني تساهم أنظمة لتطوير جهوداً متواصلة العزيز عبد امللك جامعة تبذل
تعمل كما التقنية احلديثة، تطويع على ذلك في معتمدة اجلامعية العملية التعليمية
وسائل عبر اجلامعي التعليم من الراغبني في أكبر لشريحة تعليمية فرص توفير على
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dG اجلامعة شرعت اإللكتروني الذي التعليم مقدمتها في يأتي بعد عن متعددة للتعليم
مجال في خاصة احلديثة التقنيات إليه توصلت ما أحدث باستخدام تطبيقه في
مرونة كليهما منح مع واملتعلم، املعلم بني على التفاعلية املعلومة والتأكيد إيصال
اإللكتروني التعليم برامج على تطوير اجلامعة وتعمل واملكان. الزمان قيود من التحرر
لتوفير حديثة فاعلة وسيلة وباعتبارها التقليدية، التعليمية للعملية رافداً لتكون
لهم يحقق جامعي  بتعليم االلتحاق في الراغبني الطلبة من لآلالف جديدة فرص

ورغباتهم. تطلعاتهم

في اآلتي: بعد عن التعليم في اجلامعة تلخيص رؤية وميكن

اجلامعي التعليم  لتوفير  واإلنترنت احلاسب  مجال في احلديثة التقنية استخدام
خريج بحيث يكون باألداء العلمي، واالرتقاء التعليم جودة على احملافظة مع للطالب،

علماً أو كفاءة. عنه يقل وال االنتظام، خلريج ومساوياً مكافئاً بعد التعليم عن

قواعد التعليم إلرساء سنوات، خمس مدتها خطة متوسطة األجل، وضعت وقد
اآلتي: في تتمثل والتي بعد عن

الطالب. املادة وخدمة لتطوير متكامل نظام تأمني -١

النظام. واستخدام العاملة لتطوير األيدي تأمني -٢

الطلبة: على واإلشراف املادة ملراجعة العلمية األقسام مع التعاون -٣

مدمجة. أو على أقراص اإلنترنت شبكة على تطويرها بعد املواد وضع ˚

ومذكرات. مدمجة تشمل أقراص دراسي فصل كل للطالب في حقيبة إعداد ˚

التدريس على النظام. أعضاء هيئة إعداد خطة لتدريب ˚

األقمار  باستخدام  أو الفضائية القنوات عبر احملاضرات لنقل  آلية إيجاد ˚
الصناعية.

في  واملشاركة املواد بعض لتطوير األخرى اجلامعات مع التعاون إمكانية بحث ˚
املشروع. تكاليف حتمل

التي  الرئيسية املدن حسب للطلبة النهائية االختبارات إلجراء التخطيط ˚
اإلنترنت. استخدام حلني يعيشون بها
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بعد. عن التعليم لطلبة العلمية الدورات إعداد في االستمرار ˚

العلمية. واللقاءات احملاضرات وبث لتصوير حديث بناء أستوديو على العمل ˚

ÜÉ`°ùàf’G ΩÉ``¶f ô`jƒ`£J

مجال  في عاماً  ٢٠ من أكثر إلى متتد  طويلة  خبرات العزيز عبد  امللك جلامعة 
العام في أول دفعة قبول كان تاريخ حيث االنتساب، خالل برنامج من بعد التعليم عن
اجلامعة سعت ولقد االنتساب. شؤون عمادة إشراف حتت  ١٩٩٤/١٩٩٣م؛ الدراسي
التربوية ااالت عديد من االنتساب في نظام تطوير إلى األخيرة العشر خالل السنوات
تنظيم خالل من للطالب العلمية املادة تقدمي أسلوب تطوير إلى والعلمية، باإلضافة
مت فقد التقنية، بالنسبة الستخدام أما الدراسي. خالل الفصل للطالب قصيرة دورات
مباشر بشكل احملاضرات لنقل الالزمة باألجهزة الدراسية القاعات من العديد جتهيز

املغلقة. التلفزيونية الدائرة تقنيات باستخدام

بعد عن التعليم في مجال العزيز عبد امللك الناجحة جلامعة التجربة من وانطالقاً
االستيعابية القدرة لزيادة املاسة احلاجة إلى باإلضافة أسلوب «االنتساب»، باستخدام
مت فقد التعليم، في النوعية اجلودة  على احملافظة مع باجلامعة  االنتساب  لنظام
كمرحلة أولية، التقليدي التعليم لدعم باجلامعة للتعليم اإللكتروني منوذج استخدام
الصوت تسجيل تقنيات على باالعتماد رقمي بشكل العلمية املادة إعداد بحيث يتم
املواد تقدمي ويتم .(PowerPoint) املرئي  والعرض (Video) الفيديو  أو  والصورة   (Audio)

باجلامعة. الداخلية الشبكة بواسطة أو اإلنترنت شبكة طريق العلمية عن

التعليم تقدمي خدمة عملية في أساسياً دوراً تلعب أن ميكن التقنية أن من وبالرغم
تقنية على ال التعليمية النتائج على منصباً التركيز يظل أن بد ال أنه إال  بعد،  عن
ومتطلبات احملتوى العلمي، املتعلم، حاجات على اجلامعة جهود تركز ولذلك التوصيل.
املنهجي األسلوب هذا إن التوصيل. وسيلة اختيار قبل األساتذة التي تواجه والعقبات
يلي وفيما محدداً. هدفاً كل منها يخدم الوسائل  من  ملزيج للوصول يؤدي املتكامل

بشكل فعال: بعد عن التعليم تقدمي تساعد على للعناصر التي أمثلة

و منظماً واضحاً يكون أن الذي يجب ،(Course Structure) العلمية املادة هيكل  ˚
عناصر جميع يشمل أن يجب كما اإللكتروني، التعليم متطلبات يتالءم مع مبا
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dG الواجبات). االختبارات، مواعيد املراجع، املادة، مفردات (مقدمة، املادة ومكونات

من  األكبر اجلزء تتضمن والتي اجلامعية) املذكرات (مثل املطبوعات اإللكترونية ˚
اإلضافية القراءات إلى باإلضافة املنهجي، للكتاب األساسي التعليمي احملتوى

مسبقاً. املعد اليومي والبرنامج

عبر نظام مدمج (Chatting or Discussion Group) النقاش مجموعة أو ˚ التخاطب
الطالب األستاذ وبقية التفاعل مع عنصر يوفر اإلنترنت، بحيث شبكة خالل من

املادة. في املسجلني

استعمالها  ميكن والتي اإللكتروني والبريد طريق احلاسب عن تتم االجتماعات التي ˚
من أعضاء أكثر أو لواحد املستهدفة االتصاالت من وغير ذلك إلرسال الرسائل،

الطالب. التفاعلية بني لزيادة تستعمل أن ميكن كما الصف.

تستخدم حيث تسجيلها سبق التي (Compact Disk) املدمجة  االسطوانات ˚
املصورة. والدروس الصف محاضرات لتقدمي

الطارئة اإلعالنات وبث املهام، لتوزيع استخدامه ميكن حيث اإللكتروني البريد   ˚
وقتها. في (Feedback) ولتوفير التعليقات الطالب، واجبات واستقبال واملستعجلة،

ó`©H ø`Y º`«`∏©àdG IOÉ`ªY

تضافرت فقد باجلامعة،  اإللكتروني التعليم  برنامج  أهداف حتقيق من انطالقاً 
مسمى بتغيير باجلامعة اإللكتروني للتعليم اللبنة األولى لوضع اجلامعة في اجلهود
مجلس قرار  مبوجب  باجلامعة بعد  عن التعليم عمادة إلى  االنتساب شؤون عمادة
املعقودة بتاريخ  والثالثني الرابعة اجللسة في املتخذ ١٤٢٥/٣٤/١٠ رقم العالي التعليم
العالي التعليم مجلس رئيس الشريفني، احلرمني خادم مبوافقة املتوج ١٤٢٥/٤/٢٥هـ،
التعليم عن ٧/ب/٢٤٢٣٢ وتاريخ ١٤٢٥/٥/١١هـ؛ عمادة رقم الكرمي البرقي بالتوجيه
تدريب مت كما واالتصاالت. اآللي احلاسب تقنية إليه توصلت ما بأرقى بعد، مدعمة
لالستخدام  إلكتروني بشكل علمية مادة ٦٠ من أكثر وتطوير التدريس هيئة أعضاء
وفي .(٦) جدول اإللكتروني؛ التعليم عناصر بجميع مدعمة اإلنترنت شبكة طريق عن
املضغوطة اخلاصة األقراص جانب في اجلزيئيات إلى حاسوب لدرس شاشة (٩) شكل

.(١٠) شكل في اللغة بتعليم
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جدول (٦) املواد املسجلة للتعليم اإللكتروني
الرمز والرقماملادةالرمز والرقماملادة

BUS 201مبادئ تطبيقات احلاسبARAB 101اللغة العربية
BUS 101مبادئ إدارة إعمالJOUR 101وسائل اتصال

ARAB 201اللغة العربيةPSY 101علم نفس
ARAB 157دراسات أدبيةENGL 110اللغة اإلجنليزية

LIS 156مناهج البحث العلميPAD 101إدارة عامة
ENGL 210اللغة اإلجنليزيةMATH 101الرياضيات

HIST 112تاريخ اململكةACCT 101مبادئ احملاسبة
PAD 150الفكر اإلداري في اإلسالمISLS 101الثقافة اإلسالمية

STAT 101Composition & GrammarLANE 101مبادئ اإلحصاء
BL 101Oral EnglishLANE 102مبادئ القانون

GEOG 131Reading ILANE 106جغرافيا اململكة
ACCT 102مبادئ احملاسبةSOC 111مدخل علم اجتماع
PS 211نظام احلكم في اململكةECON 101مبادئ اقتصاد جزئي

BUS 202مهارات االتصالPS 101علم السياسة
ISLS 201الثقافة اإلسالمية

شكل (٩) شاشة عرض درس إلكتروني
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لتعليم اللغة قرص مضغوط (١٠) شكل

األخرى الهيئات التعليمية عنه في يختلف باجلامعة اإللكتروني التعليم تطبيق إن
احلقيقي التحدي فإن  ولذلك اإللكتروني، التعليم  لتقدمي األصل في أنشئت  والتي
يالئم الذي املناسب النموذج إيجاد هو باجلامعة اإللكتروني التعليم مبدأ في تطبيق
تطبيق في أولويات حتديد مت فقد ولذلك باجلامعة، التقليدي  التعليم مع ويتوافق
االنتساب نظام تطوير األولى في املرحلة بحيث يشمل باجلامعة اإللكتروني التعليم
مت كما إلكتروني، بشكل بالنظام اخلاصة العلمية املواد وتوفير باجلامعة التقليدي
مع يتناسب مبا واإلدارية، منها  األكادميية اإللكترونية، اخلدمات تطوير على العمل
التعليم مشروع تطبيق من األولى فإن املرحلة وبذلك التعليمية. العملية متطلبات

له. بديالً ليس و للتعليم التقليدي كرافد تستخدم ميكن أن باجلامعة اإللكتروني

ليس لتقدم علمية مواد إعداد على التركيز فيكون التالية، للمرحلة بالنسبة أما
للتعليم التقليدي كبديل تستخدم أن إنها ميكن بل فحسب، االنتساب لطالب فقط
األساسية بعض املواد يتم تطوير باإلضافة إلى ذلك فسوف باجلامعة. االنتظام لطالب
املادة مع التفاعل من الطالب الطالب، ميكن مع بأسلوب تفاعلي باجلامعة) (املواد العامة

الصفي. التعليم وبيئة األستاذ مع يتفاعل أنه لو كما إلكتروني بشكل العلمية

á©eÉ÷ÉH ÊhÎµdE’G º«∏©àdG äÉeóÿ á«àëàdG á«æÑdG

املساندة وفريق  التعليمية، الهيئة تشمل: اإللكتروني التعليم مقومات كانت ملا
خطط مت وضع التحتية؛ فقد والبنية واملتعلم، واإلداريني، الدعم الفني، وفريق العلمية،
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يتيح مدروس زمني جدول حسب كامل بشكل إلكترونية جامعة إلى اجلامعة لتحويل

متجاوزاً ويسر سهولة التعليمي بكل اال في التواصل التدريس هيئة وعضو للطالب
.(١١) شكل أنظر واملكان حدود الزمان

شبكة األلياف مشروع للجامعة التحتية البنية بتطوير اخلاصة املشاريع أهم ومن
املعلومات مركز تقنية بني ضوئية مرحلته األولى بتمديد كوابل تنفيذ الذي مت الضوئية

مبنى. ١١٠ عددها اجلامعة البالغ مباني وجميع الفرعية ونقاط التوزيع

العزيز عبد امللك بجامعة اإللكتروني التعليم خلدمات التحتية البنية (١١) شكل

املركزي احلاسب جهاز تطوير مشروع اإللكتروني: التطويـر  مشروعـات وتشمل 
أو احلائل النار جدار مثل برامج باستخدام املعلومات أمن (Main Frame)، وتطوير شبكة
اجلامعة التطبيقية ملنسوبي البرامج اخلوادم املركزية خلدمة شبكة وتطوير ،(Firewall)
التدريس، هيئة  ألعضاء الشخصية احلاسب  أجهزة توفير ومشروع ،(Server Frame)
أوالً، اإللكترونية اجلديدة اخلدمات من االستفادة من التدريس هيئة عضو يتمكن حتى
تسمح بطريقة العلمية املادة إعداد خالل من للطالب، اإللكترونية يقدم اخلدمات ثم
البريد اإللكتروني طريق  عن بطلبته االتصال ثم اإللكترونية، الشبكة على بنشرها
خالل من الطلبة مستوى  ومتابعة النتائج إدخال إلى باإلضافة النقاش، وحلقات 

الشبكة.

٧٤

احمللية الشبكة
اململكة في

National Ring
داخلية شبكة

KAAU
Internet

Comupter
Lab

معمل حاسب

Comupter
Lab

معمل حاسب

Studio
Rooms
استـديـو  E-learning

center
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dG مركز إنشاء مت باجلامعة فقد اإللكتروني التعليم إلدارة تطبيق مركز لوجود ونظراً
بحيث اإللكتروني  للتعليم الالزمة والبرمجيات األجهزة بجميع ومجهز متخصص
التعليم تطبيق متابعة استراتيجية إلى باإلضافة العلمية، املواد وتطوير إعداد يتولى
وشبكة (Intranet) للجامعة الداخلية بالشبكة  املركز ربط مت حيث اإللكتروني،

.(Internet) املعلومات العاملية

اجلودة على احملافظة مع الطالب من كبير عدد استيعاب احلاجة إلى من وانطالقاً
تقني منوذج لبناء (Multi-tier) املتعددة الصفوف أسلوب استخدام مت فقد النوعية، 
.(Multimedia) املتعددة الوسائط واملعتمد على اإللكتروني التعليم متطلبات ليدعم

يتضمن(٣٠): اإللكتروني للتعليم العام اإلطار فإن وعموماً

.(Portal) البوابة ˚

.Learning Management System (LMS) التعليم إدارة ˚ نظام

.Content Management System (CMS) املادة التعليمية بناء نظام  ˚

.Delivery Management Services (DMS) التعليم نقل ˚ نظام

االفتراضي. الفصل ˚

õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG á©eÉéH ÊhÎµdE’G º«∏©àdG êPƒ‰ íeÓe

يلي(٣٠): مبا العزيز امللك عبد بجامعة اإللكتروني التعليم منوذج مالمح تتميز

العلمي. املقرر إعداد دقة ˚

.(Scientific Review) العلمية املراجعة  ˚

.(Technical Revision) الفنية املراجعة  ˚

.(Ethical Review) األخالقية املراجعة ˚

.Frequently Asked Questions (FAQ) معلومات قاعدة ˚ تكوين

.(Interactive - collaborative Learning) في التعلم والشراكة ˚ التعلم التفاعلي

الطلبة. مع للتواصل االتصاالت تقنية استخدام ˚

.(Discussion Group) النقاش ˚ مجموعات

٧٥
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.(e-Mail System) اإللكتروني البريد  ˚

عن املقرر. مكثفة وجود دورات ˚

.(Mobile Learning ) والتنقل احلركة أثناء ˚ التعلم

الطالب واألستاذ. بني التفاعل متابعة ˚

.(Log system) املعلومات واخلروج منها إلى الدخول نظام ˚

á«JGòdG á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ΩÉ¶f

مبعنى إلكترونية؛ إلى جامعة العزيز عبد امللك جامعة التخطيط لتحويل إطار في
بشكل واإلنترانت اإلنترنت وبرمجيات تقنيات عبر خدماتها جميع تقدمي في أن تعتمد
ميكنة خدمة تقدمي االقتصار على مرحلة تتجاوز بحيث ،(Online) ومباشر متواصل
املباشر التفاعل من لالستفادة إلكترونية خدمات لتطوير مشروع مت إعداد اإلداري، العمل
األكادميية، اخلدمات تقدمي  يتم بحيث  باجلامعة اآللية واألنظمة البيانات قواعد مع
اجلامعية باخلدمة اخلاصة اإللكترونية «أودس» بطريقة واإلجرائية، منها االستعالمية
(مثل  النهائي املستفيد قبل من On Demand University Services (ODUS) الطلب عند
شكل أنظر اإلنترنت. وشبكة احلاسب شبكة طريق عن التدريس) هيئة وعضو الطالب
وإجراء االستعالم من االستفادة ويتم اإللكتروني. التعليم مجال في العمل (١٢) حملاور
مأمونة بصورة باجلامعة املالية) أو األكادميية، أو (اإلدارية، البيانات قواعد العمليات على
مبتطلبات اخلاص املنطقي يظهر التصميم (١٣) وشكل النظام. أمن على التأثير دون

.(٣٠)(ODUS) أودس خدمات الوب نظام تشغيل

اإللكتروني التعليم مجال في العمل محاور (١٢) شكل

٧٦
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(ODUS) أودس نظام الوب خدمات تشغيل مبتطلبات اخلاص املنطقي التصميم (١٣) شكل

وفروعها اجلامعة بني اإللكتروني الربط مشروع أيضاً التطوير وتشمل مشروعات 
جميع من الفروع هذه تستفيد لكي تبوك) وفرع  جازان فرع (مثل جغرافياً البعيدة
الربط هذا وسيتم بجدة، الرئيس اجلامعي احلرم  في املتاحة  اإللكترونية  اخلدمات

الصناعية. األقمار باستخدام تكنولوجيا

á«fhÎµdE’G äÉeóÿG

كالتالي: أودس خالل نظام من املقدمة اإللكترونية اخلدمات ميكن تصنيف

األكادميية:  اخلدمات ˚

للطالب. الدراسية اخلطة وعرض إعداد -

اإلجرائية:  اخلدمات ˚

الدراسي. على وضعه بالطالب بناء اخلاصة الدراسية اخلطة إعداد -

ولوائح ألنظمة قبل الطالب طبقاً من املواد الدراسية وحذف إضافة عمليات -
اجلامعة.

الدراسية للخطة طبقاً الطالب قبل الدراسية من املواد عمليات إضافة وحذف -
بالطالب. اخلاصة

٧٧

الطالب بيانات قاعدة املستخدم واجهة

Profile
عضو هيئة طالب أو

تدريس أو إداري
ODUS

املـادة اجلامعةمقـررات

الكلية إداري التدريس هيئة عضو طـالـب

اجلامعي التقومي
دخـولأحـداث

بحث
حذف
إضافة

معلومات
املـادة

بحث
حذف
إضافة

تـرصيدتسجيل

بيانات

الطالب

التراثية األنظمة
S / 390على
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˚  اخلدمات اإلدارية:

- جدولة احملاضرات.

- عرض املقررات الدراسية ومحتوياتها.

- إصدار اإلحصاءات والتقارير اتلفة اخلاصة باملواد الدراسية والطالب.

- االستعالم عن اجلدول الدراسي وكشف الدرجات اخلاصة بالطالب.

- سجالت الطالب.

˚  اخلدمات التفاعلية:

- من خالل الكلية إلى الطالب.

- من خالل الكلية إلى أعضاء هيئة التدريس مثل عرض العبء األكادميي لعضو 
هيئة التدريس.

- من خالل أعضاء هيئة التدريس إلى الكلية مثل إدخال النتائج النهائية (الرصد) 
من قبل أستاذ املادة مع مراعاة احلفاظ على صحة وسرية املعلومات.

تقدم  والتي  التقومي،  وكذا  اإللكتروني،  البريد  إضافية مثل  أن هناك خدمات   كما 
لعضو هيئة التدريس والطالب جدوالً مبواعيد احملاضرات واالختبارات واألحداث الهامة 

باجلامعة. شكل (١٤) يعرض صورة من نظام اخلدمات اإللكترونية.

شكل (١٤) نظام اخلدمات اإللكترونية

٧٨

شكل (١٤) نظام اخلدمات اإللكترونية
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املراحل  من بعدد (أودس)  الطلب عند اجلامعية اخلدمة  نظام  مشروع تطوير مر
من إمكانيات تدرج االستفادة مع مراعاة التطوير التدريجي تعتمد على والتي التطويرية

كالتالي: وهي في نفس الوقت اآللية اجلامعة أنظمة أمن على واحلفاظ النظام

منها االستفادة ميكن  التي املعلومات وحتديد البيانات قواعد جتهيز : األولى املرحلة
مباشرة.

خالل يتم بحيث الشبكة الداخلية، طريق عن النظام تطبيق إمكانيات : الثانية املرحلة
للمعلومات والعرض االستعالم  خدمات جميع تقدمي املرحلة هذه

.(Read Only) فقط إقرأ أي فقط

واإلنترنت الداخلية الشبكة طريق عن النظام استخدام تطبيق : الثالثة املرحلة
إقرأ أي البيانات؛ قواعد على واإلضافة التعديل بخاصية والسماح 

.(Read & Write) وأكتب

يلي: فيما اإللكترونية اخلدمات نظام أهداف تلخيص وميكن

معلومات. إلى وحتويلها البيانات في قواعد املتوفرة البيانات من االستفادة ˚

األول. املستفيد بواسطة مباشرة على املعلومات احلصول ˚

املعلومات. على املستندة القرارات اتخاذ على املساعدة ˚

بني  التكامل مبدأ بتطبيق وذلك الصحيحة  املعلومة  على احلصول  إمكانية ˚
املعلومات. قواعد مختلف

الشاملة. اجلودة تطبيق مبدأ ˚

األكادميي. العمل إجراءات تيسير ˚

á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ΩÉ¶æd á«∏«∏– èFÉàf

اخلدمات نظام فاعلية ولدراسة اإللكترونية، اخلدمات استخدام على مدى للتعرف
دخول وسجالت بيانات  متثل  موعة عينة أخذ مت االستيعابية، وقدرته  اإللكترونية
سبتمبر أول (من كاملة دراسية سنة عن اإلنترنت خالل من للنظام املستخدمني

٣٠ سبتمبر ٢٠٠٤م). حتى ٢٠٠٣م

٧٩
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ومن خالل التحليل الفني واإلحصائي للبيانات باستخدام بعض البرمجيات اخلاصة 
الكبير  العدد  في  واملتمثلة  النظام  فاعلية  التحليل  نتائج  أوضحت  الغرض،  لهذا 
بأكثر من ٣١  تقدر  والتي  اإللكترونية،  اخلدمات  للطلبات من قبل مستخدمي نظام 
من  أكثر  النظام  من  املستفيدين  عدد  وبلغ  واحدة.  دراسية  سنة  خالل  طلب  مليون 
٥١٫٠٠٠ مستفيد (طالب، أو عضو هيئة تدريس أو موظف). وتعتبر الفترة بني العاشرة 
صباحاً و احلادية عشر أكثر األوقات استخداماً للنظام وهي فترة الذروة للنظام، بينما 
ميثل يوم السبت أكثر األيام استخداماً للنظام وهو يعكس كثافة استخدام النظام 
في أول يوم من األسبوع. أنظر جدول (٧) للنتائج التحليلية لنظام اخلدمات اإللكترونية؛ 

واستخدام النظام على مدار الساعة في شكل (١٥).
جدول (٧) نتائج حتليلية لنظام اخلدمات اإللكترونية

حتليل بيانات السنة الدراسية ١٤٢٥/١٤٢٤هـ
(Total Number of Hits) ٣١,٣٢٧,٧٤٥العدد اإلجمالي للطلبات

٥١,٣٠٨عدد زائري النظام من غير تكرار

٥٫٩٣متوسط عدد املستخدمني في الساعة

من ١٠ صباحاً إلى ١٠٫٥٩ صباحاًوقت الذروة  

السبتأكثر األيام استخداماً للنظام

يونيو ٢٠٠٤مأكثر الشهور استخداماً للنظام

٣٨٫٤١ ثانيةمتوسط مدة استخدام النظام

شكل (١٥) استخدام نظام اخلدمات اإللكترونية على مدار الساعة

٨٠

شكل (١٥) استخدام نظام اخلدمات اإللكترونية على مدار الساعة
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والتدريب  للتعلم احلديثة اآلليات استخدام من الطب طالبة طالب/ متكني  ˚
الطب اتلفة. مجاالت في حديث هو ما وكل املعلوماتي االنفجار ومواكبة

املعلومات  تقدمي  وبالتالي للحاسوب، املستخدم الذاتي التعلم على  التشجيع ˚
التقليدية. التعليمية الوسائل طريق عن حتقيقها ميكن ال بطريقة

وبالتالي  الطبية، املعلومة على الفكرية والتعليمية وطرق احلصول املهارات تطوير ˚
الطالبة. الطالب/ لدى االستذكار وسائل حتسني

مجال  في مستقبالً احلديثة التقنيات  الستخدام  الطالبة الطالب/ حتضير  ˚
ااالت. مختلف لذلك في املواكبة املهنية ممارسته

دون  التعلم على الطالبة الطالب/ يشجع بالتشويق مما غنية أكادميية بيئة إيجاد ˚
الكلية. خريج نوعية وكفاءة وحتسني التحصيل زيادة وبالتالي ملل،

¢ùjQóàdG áÄ«g ƒ°†Y iƒà°ùe ⋲∏Y <
والتدريب  للتعلم احلديثة  اآلليات استخدام من التدريس هيئة عضو متكني  ˚
الطب مجاالت في حديث هو ما وكل  املعلوماتي االنفجار ومواكبة واإلطالع

اتلفة.

مجاالت  في األداء لتحسني على املعلومة احلصول وطرق الذاتية املهارات ˚ تطوير
اخلدمي. والعمل العلمي والبحث التدريس

الطالبة  والطالب/ املعلومة مع املستمر بالتفاعل تتميز  أكادميية بيئة إيجاد ˚
التعليمية. العملية في األداء نوعية وحتسني زيادة اإلنتاجية وبالتالي

á«∏μdG iƒà°ùe ⋲∏Y

مهمة اإلدارة  لتسهيل التدريس هيئة وأعضاء الطلبة عن معلومات إنشاء قاعدة ˚
واالتصاالت.

طرائق وجود وتفعيل والنظامية األكادميية واإلدارية للمعلومات تخزين نظام ˚  إنشاء
األداء. وحتسني املتابعة لتسهيل الشبكة على الكلية في وسياساته العمل

٨١
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التعليمية،  العملية في حالياً املستخدمة واملالية البشرية املوارد من الكثير توفير ˚
وأكثر إنتاجية. أفضل بصورة املتاحة املوارد واستخدام

باستخدام اآلليات  مدمجة أقراص صورة على التعليمية البرامج من إنتاج العديد ˚
وإقليمياً. وتسويقها محلياً املناسبة

العلوم الطبية  بني احملتوى في واالندماج التكامل التعليمية وزيادة املناهج تطوير ˚
وعامودية. أفقية بصورة السريرية والعلوم األساسية

االتصال  وبالتالي تسهيل إلكترونياً، الشبكة األكادميية عبر بالكلية األقسام ربط ˚
اجلامعة. وخارج داخل اتلفة واإلدارات والطلبة التدريس هيئة أعضاء بني

الطبي املستمر  والتعليم التطوير وبرامج بعد عن الدراسة برامج تشجيع وتطوير ˚
وإقليمياً. محلياً

املعلوماتية  الشبكة استخدام خالل من وللجامعة للكلية دخل مصدر توفير ˚
األكادميية وتسويق خدماتها محلياً وإقليمياً.

∞``«æ°üàdG

عمل وأوراق وبحوث ودوريات ومراجع كتب من املعلوماتية األوعية وجمع تصنيف
العشري. ديوي لتصنيف طبقاً وتعاميم ولوائح

¢Sô```¡ØdG

اجلامعية والرسائل والكتب املقاالت من الدوريات محتويات وتكشيف فهرسة
اللوائح من ينشر وما واملؤمترات، للندوات تقدم  التي العمل وأوراق الطبية، والبحوث

الطبي. باملركز واإلدارية التعليمية بالعملية اخلاصة واألنظمة

äÉeƒ∏©ŸG äÉ`eó`N

التدريس هيئة وأعضاء للطلبة املعلومات خدمات أنـواع جميع الشبكة تقدم
والتعلم برامج التعليم ذلك في مبا األخرى الطبية القطاعات من وباقي املستفيدين

بعد. عن

á«©LôŸG äÉ`eó`ÿG

اإللكترونية املرجعية اإللكترونية للخدمة اخلدمات من كبير عدد الشبكة في يوجد
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dG واألقراص املعلومات  قواعد من  وعدد بالشبكة خاصة بيانية  معلومات قاعدة في
اخلدمة طلبات استقبال للشبكة ميكن كما خدمة مرجعية سريعة، لتقدمي املدمجة

اإللكتروني. الفاكس أو البريد خالل الهاتف من املباشرة، غير أو املباشرة املرجعية

ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äÉeóÿG

أقراص على الطبية التعليمية البرامج من عدد بإنتاج املعلوماتية الشبكة تقوم
وسائل من املعلوماتية الشبكة إمكانيات  موجود ضمن هو ما إلى إضافة مدمجة 
وغيرهم التدريس هيئة قبل الطلبة وأعضاء استخدامها من ميكن وبصرية سمعية

املستفيدين. من

äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ IóMh

املركز ومكتبات املعلوماتية الشبكة داخل أوعية املعلومات وفهرسة تصنيف تتولى
اآللية املستخدمة. األنظمة على الطبي

äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN Ió`Mh

املرجعية اخلدمة في واملتمثلة للمستفيدين املعلوماتية اخلدمات تقدمي  تتولى
وغيرها. وخدمات اإلحاطة اجلارية اإلعارة وخدمات

á«dB’G áª¶fC’G Ió`Mh

باملستخدمني وعالقتها املعلوماتية بالشبكة اآللية النظم تشغيل إدارة تتولى
باجلامعة. اآللي احلاسب مركز ذلك مع والتنسيق في وتقدمي الدعم الفني

≥`FÉ`Kƒ`dG Ió``Mh

املرتبطة اإلحصائية املعلومات  وكذلك  وحفظها اإلدارية  الوثائق جمع تتولى 
دورية. بصفة الطبي باملركز اخلاص (Web Site) وحتديث بأنشطة املركز الطبي

ôjƒ£àdGh º«∏©àdG äÉ«æ≤J IóMh

كليات في وإتاحة استخدامها التدريبية والعينات  البصرية الوسائل  توفير تتولى
املركز الطبي. وأقسام
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الهيكلة إعادة مشروع التعليم تقنيات في العالي التربوي الدبلوم برنامج تبنى
املقررات جميع على جوهرية تغييرات وأدخلت الدراسية، املواد جلميع  األكادميية
وتدريب إلعداد التعليم تقنيات مجال جديدة في دراسية مواد واستحدثت الدراسية،
التعليم بإدخال وذلك تدريبية، تطبيقية علمية صبغة ذات برامجها فأصبحت املعلمني،

التدريب. ضمن برامج اإللكتروني

برنامج في املبرمج» «التعليم  جتربة متدرب مائة طالب من أكثر طبق مرة وألول 
يتخلى فعال، عصري تعليم تقدمي املعلمني) بهدف (اخلاصة بتدريب التربوية الدبلومات
الطرق من وغيرها ودفاتر الواجبات التحضير عن كراسة املستقبل خالله مدرس من
جهاز مع مباشرة ويتعامل الطالب، أمام مادته شرح في تساعده التي  التقليدية

الطباشيرية. السبورة من بدالً اإللكترونية والشاشة املدمجة واألقراص احلاسب

مع الطالب امللتحقني بنجاح املبرمج اإللكترونية التعليم تطبيق جتربة نفذت وقد
معملني ليكونوا  اخلدمة قبل تدريبهم بهدف باجلامعة التربوية الدبلومات ببرامج
تعليمية كأداة الستخدامه متحمسني وبرمجياته، احلاسوب باستخدام مقتنعني
على حريصني ببرامجه، عاملني التربوية، باستخداماته بإمكاناته، واعني عارفني قيمة،

الصحيح. االستخدام استخدامه

مستوى رفع في إيجابياً تغييراً التعليم تقنيات برامج في اجلديدة املقررات أحدثت وقد
حيث األنشطة التعليمية جميع في التعليم تقنية توظيف في املتدربني املعلمني قدرات
الواجبات وتقدمي الدروس للطالب، حتضير في احلاسوب تقنية من أصبح املتدرب يستفيد

التعليمية. مجال البرمجة في وتطبيقات التعليمات واألمثلة والتمارين واألسئلة

العالي الدبلوم برامج الدراسية في والبرامج املواد من العديد استحداث شك أن وال
التعليم إدخال حيث إن األفضل، نحو الدراسي كلياً الوضع قد غير التعليم تقنيات في
التي املعلوماتية والثورة التقني التقدم مناهجنا، واالستفادة من في املبرمج اإللكتروني
اإللكتروني، للجامعة للتعليم الشامل املشروع مع تزامن قد اليوم العالم يعيشها
اجلامعة والتي بدأت اإللكترونية اجلامعة بعد، ومشروع عن التعليم مشروع وتطبيق

التعليم اإللكتروني. في العاملية املعايير على واالعتماد مراحل، على تنفيذها
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عبد العزيز، امللك بجامعة املعلومات تقنية مركز اإلنترنت في خدمات قسم يقوم
اإللكترونية، اجلامعة شبكة ضمن نطاق باجلامعة اتلفة القطاعات توصيل بخدمة
على القطاع  منسوبي دخول وتسجيل الشبكة تشغيل نظام ببرامج يتعلق فيما 
الطالب القطاع يوافق أن يتطلب وذلك بالقطاع. اخلاص اخلادم بجهاز الشبكة نطاق
نطاق ضمن املتبعة للعمل والفنية اإلدارية واللوائح السياسات جميع على للخدمة

فنياَ مؤهالً القطاع يكون أن يجب كما مخالفتها؛ عدم على واحلرص الشبكة اجلامعة
التي املواصفات حسب للتوصيل، الالزمة  والبرمجيات العتاد بتوفير وذلك  للتوصيل،
حجم على ترتكز فنية دراسات على تعتمد والتي باملركز، االختصاص أصحاب يضعها
توصيل مزايا ومن األخرى. الفنية االعتبارات بالقطاع وبعض املستخدمني وعدد العمل

اجلامعة اإللكترونية: شبكة نطاق ضمن القطاعات

اجلامعة. في نقطة أي الشبكة من والدخول على الوصول سرعة -١

امللفات، وتشغيل البرامج، (نقل الشبكة وخدمات مصادر جلميع السريع الوصول -٢
. إلخ). . والتطبيقات املواقع، واستضافة اإللكتروني، والبريد اإلنترنت، وتصفح

الشبكة أو القطاع مستوى على إلخ؛  .  . والطابعات  امللفات ونقل مشاركة  -٣
املركز. املتخصصني في قبل الفنيني املقدم من الفني الدعم من واالستفادة

املناسبة الطرق  إيجاد حيث من للقطاعات، بالشبكة املناسبة اإلدارة تقدمي -٤
العمل، حتديد ساعات مثل القطاع رؤية حسب القطاع ملنسوبي اخلدمة لتقدمي
. . اصصة والسماحيات الشبكة، لبعض مصادر  للوصول احملددة واموعات

إلخ.

للخوادم بالنسبة األولوية)، (حسب األجهزة عمل الستمرار الدعم الفني تقدمي -٥
يتعلق فيما وذلك العمل محطات ثم بالشبكة، القطاع تربط التي الرئيسة

باإلنترنت. الصلة ذات بالشبكة باخلدمات املقدمة

في املصادر. اجلميع مبشاركة وذلك القطاعات، مصروفات وتقليص تخفيف -٦

لدى الداخلية الشبكة جتهيز فتتضمن القطاعات لتوصيل املطلوبة االحتياجات أما
في اتصة اجلهة قبل من املواصفات املوضوعة حسب (املبنى) توصيله املراد القطاع
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القطاع. املنسوبني في وعدد العمل حجم على معتمدة الفنية) املساندة (قسم املركز
مع التنسيق مهمته القطاع، قبل  من مسؤول ومكلف شخص تأهيل يلزم كذلك
فيما املركز في  املسؤولة اجلهة مع والتنسيق الداخلية الشبكة صيانة حيال املركز

اآلتي: تشمل والتي الشبكة، بعمل يتعلق

يتلقى بحيث القطاع، لدى الداخلية الشبكة ملستخدمي الكامل الفني الدعم -١
املشكلة يتم تلك بحل واالستفسارات، وفي حال عدم معرفته الشكاوى جميع
بأن علماً املشكلة، حل في املساعدة لطلب املركز في املسؤولة باجلهة االتصال
املراد للقطاع الداخلية الشبكة صيانة عن مسؤول غير املعلومات تقنية مركز

توصيله.

يخص ما كل في  املعلومات  تقنية مركز  في املسؤولة  اجلهة مع ٢- التنسيق 
إلخ. . . إضافات أو لها من تعديالت الشبكة الداخلية التابع

التي الهواتف أرقام بوضع مركز تقنية املعلومات في املسؤولة مع اجلهة ٣- التنسيق
وجوده. عدم حال عنه في ينوب شخص وكذلك وقت، أي بها في ميكن االتصال

كاملة مسؤولية مسؤول املعلومات تقنية مركز في اإلنترنت  خدمات وقسم 
دخول وتسجيل نطاق الشبكة ضمن القطاع شبكة يقوم بتوصيل الذي اخلادم عن

التالية: لألسباب وذلك املشتركني

(مجال الشبكة من جزء توصيلها املراد  للجهة  الشبكة أجهزة وجميع  اخلادم -١
إال الشبكة أجهزة أو هذا اخلادم إدارة شخص ألي ميكن وبالتالي ال اجلامعة) شبكة

املعلومات. تقنية ملركز والتابعني شبكة اجلامعة مهندسي مجال أحد كان إذا

٦ أشهر؛  ملدة (Proxy Logs) اإلنترنت على بالدخول اخلاصة امللفات حفظ البد من -٢
مركز على وبالتالي والتقنية، للعلوم العزيز عبد مدينة امللك تعليمات حسب
امللك مدينة  حال طلب في تامة امللفات حماية حماية هذه املعلومات تقنية

امللفات. هذه على اإلطالع والتقنية العزيز للعلوم عبد

حسب له  التابع املبنى وجتهيز توفير من  للخدمة  الطالب القطاع انتهاء وعند
اتصة اجلهة قبل من عليها والتنسيق االتفاق والتي مت املطلوبة الفنية املواصفات
موجه رسمي خطاب بتقدمي اخلدمة على احلصول له ميكن املعلومات، تقنية مركز في
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dG اجلامعة شبكة نطاق ضمن القطاع توصيل بطلب يفيد تقنية املعلومات مركز ملدير
تتضمن: الئحة إلى القطاعات توصيل خدمة وتخضع خدماتها. جميع من واالستفادة

القطاع على تدل مناسبة تسمية العمل) محطات (خوادم، األجهزة تسمية -١
اجلهة مع بالتنسيق وذلك أجله، من املستخدم الغرض إلى تشير أو التابعة له،

املعلومات. تقنية مركز في املسؤولة

يكون أن يفضل العمل) محطات  (خوادم، األجهزة تشغيل نظام برنامج -٢
بيئة في األمان بخاصية لتمتعهما وذلك بعده، ما  أو  ٢٠٠٠م مايكروسوفت

خوادم الشبكة. بقية مع وتوافقيتها الشبكات ومطابقتها

دوري بشكل التحديث وعمل الفيروسات مكافحة برامج أحدث بوضع التقيد -٣
عن سواء للجهاز تصل معلومات  أي فحص وكذلك األجهزة؛  على ومستمر
أو اجلهاز في وضعها يتم  برامج أو مدمجة أو مرنة اسطوانة  تشغيل طريق

إلخ. . . بريدية رسائل

سبب أي بدون التشغيل إعادة أو جهاز اخلادم عن الكهربائي التيار عدم فصل -٤
املركز. املسؤولة في اجلهة مع التنسيق بعد إال طارئ،

ومنفذ اجلهاز  في الشبكة  كرت  بني ما (املوصل الشبكة كابل فصل  عدم -٥
بشكل املنفذ غلق من  يسببه ملا  آخر، منفذ في ووضعه باحلائط) الشبكة

تلقائي.

املسؤولة اجلهة مع التنسيق أو تهيئته بدون إلى آخر مكان من اجلهاز عدم نقل -٦
املركز. في

نطاق ضمن توصيلها يتم سوف محطات العمل) التي (خوادم، حتديد األجهزة -٧
القطاع) (مبنى القطاع شبكة مستوى على منها االستفادة أو اجلامعة شبكة

فقط.

إدارة رغبة حسب األجهزة لبعض للوصول املناسبة واألذونات الصالحيات ٨- حتديد
القطاع.

من العمل حاجة تطلبه ما حسب اإلضافة أو للتعديل الالئحة قابلة وبالطبع هذه
جميع القطاعات. عليها إفادة ويتم املركز، في اتصة اجلهة قبل
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في التعليم اإللكتروني التضامن
للتضامن وتفعيل الوطنية، اجلامعات بني (Consortiums) سعي لتكوين احتادات هناك
املستوى العاملي في على العالي التعليم مؤسسات مع والتعاون املنطقة جامعات بني
اجلامعات في التعليم بني الشراكة فوائد من أن حيث اإللكتروني(٣٠)؛ التعليم مجال

العربي: اخلليج مستوى على اإللكتروني

املنفردة التطبيقات عن الباهظة الناجتة النفقات واحلد من املوارد في املشاركة -١
حدة. على جامعة لكل

اال. هذا السابقة في املؤسسات التعليمية خبرات من االستفادة -٢

املستوى على اعتمادها ثم  العلمية األساسية ومن املواد عناصر بني التقريب -٣
اخلليجي.

التعليم اخلليجية. مؤسسات انتقال الطلبة بني سهولة -٤

علمياً. اخلليجية اتمعات اندماج في املساهمة -٥

حتقيق التكامل. -٦

اجلودة. احملافظة على -٧

اإلدارة. سهولة -٨
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التخطيط إلكترونية ̊  دور جامعة بداية االستراتيجي ̊  دعائم ˚ التخطيط

التعلـم   وخـدمـات اإللكتـرونـي  ˚ منتجـات التعليـم منـاخ واإلدارة  ˚ دور

األكادميي   واجلـودة ̊  االعتمـاد الدعـم والتقنيـة ̊  قضايا الفنيـة ˚ النواحي

النشر والتنظيمات  ˚ حقوق التنظيم  ˚ اللوائح ˚ اختيارات
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dG االستراتيجي التخطيط

ذلك على ترتب وما االتصاالت اإللكترونية تقنية شاهدته الذي السريع التطور إن

جامعة شاملة إلنشاء استراتيجية خطة وضع يتطلب بعد، عن على التعليم تأثير من

في مرموق ريادي دور حتقيق في هام عامل الواضحة املستقبلية فالرؤية إلكترونية.

ملقاصد واضحة رؤية حتديد تتطلب االستراتيجي التخطيط وعملية املعقد. اال هذا

لتحقيق املنشودة  األهداف تتضمن رسالة حتديد جانب إلى املؤسسة، ومستقبل

هائلة كمية جمع العملية كما تتضمن املستقبلية. مع الرؤية تتوافق التي الرسالة

البديلة، احللول ودراسة واخلارجية، الداخلية واملالبسات األجواء وحتليل املعلومات، من 

في والتحكم التنفيذ عملية ذلك تقييم تنفيذية، ويتلو وخطة استراتيجية وضع ثم

اتلفة، بوجهات النظر لألخذ الفرصة تتيح االستراتيجي التخطيط وعملية مسارها.

واألطراف املصلحة  أصحاب مشاركة املتباينة عن طريق والقيم املصالح واستيعاب

ال بني األطراف يؤدى توافق إلى حتى ميكن التوصل اإللكترونية بإنشاء اجلامعة املعنية

في املوضح النموذج استخدام املضمار هذا في املمكن ومن قرارات فعالة(٣٣). محالة إلى

للعملية مناذج عدة استنباطه من مت منوذج مالئم وهو التحليل، في عمليات (١٦) شكل

يوضح والشكل بعد وخصوصياته(٣٣). عن مع طبيعة التعليم يتالءم بحيث التعليمية

اتخاذ وجهات للقضية املتشعبة العناصر بني احليوي التفاعل توضح طريقة مسار

عناصر أساسية(٣٤): من خمس اتلفة. والنموذج يتكون القرار

التخطيط. لعملية التحضيرية اخلطوات -١

والتشخيص املنهجي. والتحليل املعلومات جتميع -٢

االختيار االستراتيجي. -٣

التنفيذ. -٤

التنفيذ. عملية والتحكم في التقييم -٥
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بعد عن للتعليم منهجي منوذج االستراتيجي: (١٦) التخطيط شكل

٩٢

داخل املؤسسة حتريات وحوار

التخطيط جلنة تكوين

الرؤيـا صيغـة

التمهيدية املرحلة

البيانات جمع مرحلة
والتشخيص والتحليل

املنهجي

والقناعات القيم الرسالةتعريف تعريف

اخلارجية البيئة ـــــــــــــحتليل
- االجتماعية األحوال

السياسية - اإلقتصادية
إلخ التقنية - الدميوغرافية -

الداخلية البيئة ـــــــــــــحتليل
العاملني كفاءة الثقافة املؤسسية -

التقنيات - اخلدمات جودة -
إلخ العمالء قناعة - احلديثة

الفرص على التعرف
وااطر والتشخيص

عناصر القوة التعرف على
والتشخيص والضعف

التشابه جوانب على التعرف
واالحتياجات والفجوات والتناقض

واستراتيجيات أهـداف

تنفيـذيـة خـطـط

مــوارد تخصيـص

االختيارات مرحلة
االستراتيجية

مرحلة تنفيذ

مرحلة تقييم التنفيذ في وحتكم تقييم

مـراجـعـة
مـراجـعـة

مـراجـعـة
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dG اجلارية األحوال الستشفاف استطالعية بفترة تبدأ االستراتيجي التخطيط طريقة
عملية في الرغبة ومصداقية بضرورة اخلاصة احلوار حلقات وعقد القائمة، واألوضاع

املؤسسة. مستقبل عن رؤية لديه تتأتى من قائد ما عادة واملبادرة التخطيط.

أعضاء املؤسسة أن يكون الالزم من املؤسسة، لهذا فإن خريطة ملسيرة حتدد والرؤية
لتقبل املرونة من يكونوا أن جميعاً أن عليهم كما بها. وقناعة في حتديدها توافق على
التخطيط عملية فإن وبالتالي العصر. واقع  مع تتوافق جديدة تنظيمية ثقافة
وفريق القيادة محدد من زمني جدول على واتفاقاً صريحاً تتطلب التزاماً االستراتيجي
ورسالة وشاملة  عامة رؤية على اتفاق  إلى التوصل يتسنى  حتى واملشاركني اإلدارة

مؤسسية(٣٣).

إلى  التخطيط، عملية في الرسمية األولى  اخلطوة هو التخطيط  جلنة وتكوين
املعول العوامل الهامة من يعتبر اللجنة أعضاء انتقاء أن إذ خطوة هامة؛ أنه جانب
ليس أساس بدور بالقيام مكلفة فاللجنة التخطيط؛ عملية مسيرة في جناح عليها
من كبير شطر تخصيص األعضاء  وعلى العملية. خالل بل فحسب البداية  في
بتفعيل والقيام نتائج  إلى  التوصل قبل والتدبير واحلوار العمل الجتماعات وقتهم 
املهنية وغير املهنية للقطاعات ممثلني من اللجنة  تتألف ما وعادة التنفيذ. مراحل
اللذين اتمع اتلفة قطاعات من وممثلني التعليم، مجال في يعملون الذين اتلفة
ممثلني من أو آخرين انضمام أشخاص احلكمة ومن بعد. عن التعليم في مصلحة لهم

التعليم(٣٣). في دور هام أو خاص اهتمام لها اتمع التي منظمات

والتوقعات والقناعات القيم من  للعديد ملتقى اللجنة  تصبح أن املتوقع ومن
لتوضيح يكون األول واالجتماع املؤسسة. ألفته ما مع ما تتعارض التي كثيراً املتباينة،
على القيم لتوافق التوصل ضرورة مع التأكيد على والرسالة للرؤية الصيغة النهائية

االستراتيجية(٣٣). اخلطة على مشروعية تضفي التي والقناعات

على والتي اإلجماع عليها يتم التي والقناعات القيم تعريف ومن أهداف اللجنة
قيم عن تختلف ما أحياناً والقناعات القيم تلك الرسالة؛ صيغة وضع سيتم أساسها
االجتماعية األنشطة العاملة في القطاعات مختلف على التي تؤثر املؤسسة وقناعات
أعضاء اللجنة بني يجرى الذي النقاش يكون أن الطبيعي فمن لهذا والتعليمية. احليوية
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الشخصية الفردية واالعتقادات أن اآلراء إذ وساخناً للغاية؛ حاداً والقناعات القيم حول
إلى فيها التوصل أو عنها التخلي ويصعب إصرار يصاحبها ما عادة الصدد هذا في
يتفق التي والقناعات  القيم من مجموعة إلى التوصل اللجنة على أن غير  تسوية؛
القيم وتلك التخطيط. عملية ضمن ستدخل اموعة تلك أن حيث اجلميع عليها

الثقافة التنظيمية(٣٣).            عليها تشيد التي القاعدة مبثابة ستكون والقناعات

فيها العاملني مع املؤسسة فيها تشارك التي للرؤية انعكاس هي مبثابة والرسالة
بصدق عن تعبر أن الرسالة على فإن ولهذا املصالح. أصحاب مع وكذلك اتمع ومع
وخدماتها املؤسسة، أسباب وجود عن ودقة بجالء التعبير طرق عن املستقبل في االجتاه
التي املبررات تضفي الواقع في الرسالة أن كما االجتماعية. ومساهمتها لعمالئها،
عليها تبني الذي اللبنة هي صيغة الرسالة وبالتالي فإن أصالً. املؤسسة وجود تقتضي

عناصر(٣٣): خمسة االعتبار في أن تأخذ يجب التنفيذ؛ ولهذا وخطط االستراتيجية
من  أن وماضيها، إذ املؤسسة لتاريخ انعكاساً الرسالة صيغة متثل يجب أن : أوالً   ˚

تنساه. أو ماضيها عن تتخلى أن املؤسسة املستحيل على
عمالءها  االعتبار بعني تأخذ أن للرسالة، صياغتها في املؤسسة؛ على : ثانياً ˚

بها. احمليط اتمع في وأصحاب املصالح
في  تغيير من تطرأ تتحلى بحساسية للتطورات التي املؤسسة أن على ثالثاً : ˚

الرسالة. مضمون
يتطلب  وهذا وواقعية، ومحفزة مجدية تكون أن الرسالة صيغة على يلزم : رابعاً  ˚

وموارد. من إمكانيات املؤسسة لدى ما الرسالة متطلبات تضاهي أن
بها. والقوة اخلاصة التميز نواحي التركيز على املؤسسة على يجب : خامساً ˚

مشروع جناح على وحرصاً  االستراتيجي  التخطيط بعملية القيام ولتيسير
من خارجني استخدام منسقني األفضل رمبا كان من اإللكترونية للجامعة التخطيط

االستراتيجي. عملية التخطيط تنسيق املدربني على اخلبرة ذوي

التي الهامة العناصر فإن االستراتيجية، اخلطة على املؤثرة اخلارجية للبيئة بالنسبة
والسياسية واالقتصادية االجتماعية العوامل هي: بحرص وحتليلها  تقييمها يجب
على وتأثيره عنصر كل أهمية معرفة يلزم ولهذا والتقنية؛ (الدميوغرافية) والسكانية

وااطر. الفرص لتحديد املؤثرات اخلارجية تلك
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dG القدرات عن التفصيلي التحري فيتطلب للمؤسسة الداخلية البيئة حتليل أما
حتقيق مقدرتها على من أو حتد تساعد قد والتي املؤسسة على تؤثر التي واملعوقات
عوامل على البناء دون ميكن أن يتحقق حتقيق رسالتها ال املؤسسة في متيز أن إذ رسالتها؛
القوة عوامل بني ومن فيها. عوامل الضعف تأثير احلد من حملاولة تتملكها التي القوة
أهدافها إلى والوصول  رسالتها لتحقيق عليها االعتماد لها ميكن التي للمؤسسة
وتاريخ طيب ومظهر  وتقدير  ومنزلة طيبة  وسمعة  مصداقية من  به تتمتع  ما هو
والبشرية املالية املوارد توفر فإن كذلك يتعلق بعمالئها. فيما خاصة اتمع حافل في
أما وااطر. الفرص أوجه على التعرف عند باالعتبار أخذها يجب التي العوامل من
واهتمامهم والئهم وحماسهم ومدى املؤسسة، في العاملني وقدرات وحرفية خبرة

اجلارية(٣٣). األحوال وفق للمؤسسة ضعف أو قوة أوجه ميثل فرمبا بالعمالء

من اإلدراك يكون ورمبا للمؤسسة؛ والضعف القوة عوامل لتحديد سبل عدة هناك
أن استخدامآليات التحليلالكميوالكيفيللبيانات أهممؤشراتالقوةوالضعف،كما
التنظيمية الصحة تشخيص على ويساعد الداخلية البيئة لدراسة السبيل ميهد
هذا توظيفها في ميكن التي اآلليات بني ومن واحلدود. القدرات ذلك مبا في للمؤسسة
التدبير وجلسات ،(Organizational Charts) اإلداري للتنظيم البيانية اخلطوط اال: 
،(Focus Groups) التركيز ومجموعات ،(Brainstorming Sessions) الذهني العصف  أو

   .(٣٣)(Histograms) الهستوجرام أو لإلحصائيات الشريطية اخلطية أو والرسوم

املستقبل توقعات وبني احلالي الواقع  بني الفجوات على التعرف ملرحلة بالنسبة
فإن وجود الفجوات التخطيط؛ عنها متخض التي من الرؤية بها مت التنبؤ التي املثالية
أن الرؤية إلى يشير قلتها أو الفجوات غياب بينما التخطيط؛ عملية على جدوى يدل
أنها يبدو التي  الرؤى تقييد الضروري من كان وإن األفق؛ وضيقة مقيدة املستقبلية

واقعية. وغير حاملة

والعمالء والقيم واألهداف الرسالة مثل االستراتيجية؛ الدعائم لتلك كان ملا
فإن املؤسسة، لسياسة األساسية اجلوانب على كبير تأثير الهيكلي واإلدارة والتنظيم
عليها ما يترتب وتقييم االستراتيجية الدعائم تلك التخطيط حتديد جلنة واجب من

خطيرة(٣٣). تبعات من
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وطرح باملراجعة يسمح املرحلة في هذه التخطيط في جلنة  اجلاري احلوار كان وملا
والقيم الرؤية والرسالة في إعادة النظر املفيد من القضايا، فإن بعض عن التساؤالت
ضوء في نهائية بصورة  صياغتها إلعادة مسبقاً عليها، االتفاق مت التي والقناعات
عملية املرحلة من هذه وبانتهاء التخطيط. عملية على تطرأ قد التي املستجدات
في مبا العملية؛ متطلبات بعض متابعة التخطيط واملؤسسة للجنة ميكن التخطيط
حالية مبا وقدرات متطلبات من حتديده مت التناقضات واالتفاقات بني ما عن التحري ذلك

والبشرية(٣٣). املالية ذلك املوارد في

وإدارة التخطيط جلنة  بإمكان املفضلة، االستراتيجيات اختيار من االنتهاء ومبجرد
واالستراتيجية والتحضير لتنفيذها. االستراتيجية اخلطة تدوين في الشروع املؤسسة
ومخصصات والقرارات، التنفيذ، وخطوات والبرامج،  والسياسات، األهداف، تتضمن
تؤدى وبهذا به. تقوم مبا تقوم أن تريد وملاذا وما تريد حتقيقه املؤسسة حتدد التي املوارد
عنه التعبير ميكن إطار في االستراتيجية وضع إلى اهود هذا عن  الناجتة األهداف 

التنفيذ(٣٣). خطة لوضع الالزمة األسس هي وهذه قياسه؛ ميكن وصياغتها بأسلوب

والصالحيات، واملسؤوليات خطوات العمل، واألنشطة، التي حتدد هي التنفيذ وخطة
أما احملددة. وحتقيق األهداف االستراتيجية لتنفيذ الالزمة اجلوانب أي الزمني، واجلدول
على قائم ترتيب وفق واقتضاب بوضوح وصفها فيجب إمتامها يلزم التي األنشطة
مسؤولية بتحمل للقيام  معني فرد أو مجموعة إلى اإلشارة يلزم  كما األولويات؛

التنفيذ.

واألهداف االستراتيجيات،  لتحقيق الالزمة البشرية واملوارد املالية اصصات
تغيرات إلى تؤدى قد االستراتيجي، التخطيط عملية عن تتولد قد التي واططات
تنظيمي هيكل وضع الضروري من وأنه خاصة املؤسسة؛ في اضطرابات أو جذرية
العاملني مهام توزيع من االنتهاء وكذلك للخطة اجلديدة اإلدارية املتطلبات ملواجهة
حتديد املسؤوليات إعادة ضرورة املتوقع من إن ثم بها. املكلفني واخلطوات املؤسسة في
التغيير فإن كذلك الناس؛ من كثير  على يؤثر  مما األقسام في الصالحيات وتخويل
تنفيذ عملية كجزء من األداء لتقييم وآليات جديدة تنفيذية سياسات وضع يشمل

االستراتيجية(٣٣). اخلطة
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dG يتطلب التنفيذ خطوات  في  والتحكم االستراتيجية اخلطة تنفيذ تقييم إن
الفجوات على  والتعرف خطوة كل تتبع على  العمل  ومواصلة البداية من االلتزام 

بعيداً اإلجنازات  شردت ما فإذا القائمة؛ واإلجنازات احملددة األهداف  بني تنشأ قد التي
انتظار دون العمل سير طريقة املؤسسة اتخاذ خطوات لعالج على لزم األهداف عن
يساعد التنفيذ أثناء املتابعة استمرار وإن العمل. خطة من التالية اخلطوة في البدء
باخلطوات للقيام فرصة وتقيض العمل مسيرة عن جنوح ألي السريع التدارك على
األصلية واألهداف االستراتيجيات إلى العودة أيضاً املمكن ومن املطلوبة. التصحيحية

اخلطة(٣٣). خالل تنفيذ وضبطها عليها التعديالت الالزمة بعض وإدخال

إلكترونية جامعة بداية دعائم
(اليونسكو)؛ والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة بها قامت دراسة في
االصطالح وفق مفتوحة جامعة إنشاء في للبدء أساسية متطلبات عشرة حتديد مت

اإللكترونية(٣٥). للجامعة الدارج

ádÉ°SôdG ìƒ°Vh

منشؤوها النجاح أراد إذا القوة متناهي سياسي دعم إلى اإللكترونية حتتاج اجلامعة
كل اجلامعات أن إلى تشير العاملي الواقع من الشواهد أن كل إذ غايتهم؛ حتقيق في
(على بالدها في السياسية القوى من دعماً كبيراً تتلقى العالم حول الناجحة املفتوحة
في البريطانية كولومبيا ومقاطعة وباكستان، والهند، املتحدة، اململكة املثال سبيل
إلى تكن تتطلع ذاتها لم حد في واألكادميية البيروقراطية أن األجهزة الواقع وفي كندا).
املستشرية واملعتقدات والعصبيات املصالح من تتحرر حتى كافية بصورة املستقبل
راشدين. أفراداً يخص الذي العالي املستوى خاصة على استقاللية التعلم تتقبل حتى
حتديد يلزم السياسي املناسب الدعم على احلصول اإللكترونية للجامعة ميكن وحتى
الرسالة تلك أهداف أما الناس. عامة على  عرضها ميكن واضحة بصورة رسالتها 
أن إال التعليم؛ التكاليف ودمقرطة فاعلية بني تتراوح عناصر عدة تشمل فيمكن أن

تعمل فيها. التي اتمعات تطلعات املؤسسة رسالة تعكس أن املهم

á«°SGQódG äGQô≤ŸGh èeGÈdG íeÓe

باختيارهم علم طلبة فهم الطلبة؛ من فريد  نوع اإللكترونية اجلامعات  طلبة
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اجلامعات رواد  دوافع  تختلف عن ما عادة الدراسة ملواصلة تهيب بهم التي والدوافع
أو الفكرية التحديات مواجهة في  الرغبة يفتقدون أنهم  يعني ال هذا التقليدية. 
استيعابهم من للتأكد  التأهيل أو والفحص الدقيقة الفرز عملية تفادي  يحاولون
على للحصول يطمحون اإللكترونية اجلامعات في املشاركني غالبية إن العلمي. بل
على يساعده عمل تأمني حصيلة تعليمه في منهم يستفيد من وكثير عليا؛ مؤهالت
اجلوانب فإن من لهذا االجتماعي. التميز من درجة إلى الوصول وعلى مستقبل طيب
ومقررات برامج وضع على احلرص هو إلكترونية جامعة إنشاء الشروع في عند الهامة

التقليدية. اجلامعات في يقدم ملا مضاهية دراسية

¢ùjQóàdG ¿ƒæah äÉ«é«JGÎ°SG

سبل  وتوفر واالقتصاديات الدراسة مواد كبيرة بصورة حتدده التدريس أسلوب
القيام للطلبة يتسنى حتى وورش معامل تتطلب والتقنية العلوم فمواد العرض؛
التكلفة التلفازي نتيجة البث طريقة تصلح قد ال األحوال بعض وفي بأعمال يديوية؛
على القائمة التعليم سبل  أما األخرى؛ الظروف بعض  في  استخدامها يلزم بينما
يتوفر ال من التعلم فائدة من يحرم ال حتى بحرص تقييمها فيجب احلاسوب استخدام
التدريس في املالئمة فالطرق وعموما منتظمة. بصورة احلاسوب على الدخول لهم
قد املتعلم تتمحور حول التي التدريس فطرق الطلبة؛ نوعية تتناسب مع التي هي 
ال بينما الدراسي بالفصل امللتحقني من  لعدد ضئيل املستوى عالية تالئم مقررات

الطلبة. من كبير لعدد أقل مستويات مع تتناسب

ÉgQOÉ°üeh º∏©àdG OGƒe

وضع إذ أن املفتوح؛ التعلم نظم في العناصر أهم هي ومصادرها التعلم مواد إن
ويتضمن مالئمة موارد  ويتطلب  كبيراً  وقتاً  يستغرق  للتعلم  عالية  جودة  ذات مواد
واملهارة اخلبرة ذوى من  التعلم مع مشاركة نظام األكادميي في  اتمع كافة  تضافر
تلجأ املؤسسات فإن بعض الدراسة. لهذا املتصلة مبواضيع ااالت من عدد في احلرفية
مكونات يوزع قد اآلخر والبعض وإصدارها، وتطويرها الدراسية املواد مركزية وضع إلى
املؤسسات من  ثالث فريق بينما مختلفة؛ ومؤسسات جتارية وكاالت على املقررات
متطلبات وفق بتطويعها ويقوم جاهزة تعليمية مواد على باحلصول يقوم التعليمية
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dG املعمول الشائعة الطريقة هي الثالثة الطريقة أصبحت ولقد يقدمها. التي املواد
الدراسية املواد حتضير تكلفة الرتفاع ًً نظرا اإللكترونية اجلامعات من العديد في بها
وأيا التعلم. مواد من مادة كل لتحضير املتخصصة املهارات  من  للعديد  احلاجة مع 
املهم من الدراسية فإن املواد وضع في تزاولها اجلامعة اإللكترونية التي الطريقة كانت
لطلبتها التي تقدمها الدراسية املقررات ملواد النهائية امللكية أن تدرك أن للجامعة
بها. يسجلون لاللتحاق الطلبة الذين مسؤولياتها جتاه نطاق في تدخل جودتها ودرجة

ä’É°üJ’Gh π°UGƒàdG

حق من أن غير اجلامعة عن املسافات تفصله ما عادة اإللكترونية اجلامعة إن طالب
بني لالتصال فعالة وجود طريقة فإن ولهذا عنها، بالعزلة يحس  أن ال عليه اجلامعة
فنظام االتصال بعد؛ من للتدريس أولي من جامعة ومطلب هام أمر واملؤسسة املتعلم
جلميع بالنسبة النصح وأداء وتوفير االستشارات املعلومات توصيل يسهل الذي هو
تقدم ومدى واالمتحانات والرسوم للمصروفات وبالنسبة الدراسية، والبرامج املواد
واملؤسسة املتعلم بني تربط التي املعلومات من للعديد وبالنسبة دراسته في الطالب
االتصاالت من اللون هذا تسهل احلديثة التقنية أن الطالع  حسن ومن التعليمية. 
تعتمد على خدمات بعد من الدراسة كانت حيث املاضي في احلال كان عليه مبا مقارنة
التعامل وفي باجلامعة االتصال في اإلنترنت الواقع أن استخدام وفي والهاتف. البريد
مع والتواصل اإللكترونية املكتبة وخدمات جانب الدراسة األكادميية إلى معها املالي
وتفوقهم دراستهم مواصلة على إلى تشجيع الطلبة يؤدى إلخ . . واملعلمني الزمالء

في نفوسهم. للمؤسسة االنتماء روح وبث

Úª∏©àª∏d »∏ëŸG ºYódG

أو مبوجه املباشر االتصال سبل لهم تتوفر عندما يتفوقون منازلهم من املتعلمون
العلوم فإن مواد كذلك مكتبة، استخدام بإمكانية تثرى التعلم أن عملية كما معلم،
يصبح التعلم أن كما التجارب، للطالب إجراء يتاح عندما أكثر قيمة تصبح والتقنية
في اخلبرة التعليمية املرحلة نفس في هم من مع للطالب املشاركة يتوفر عندما ممتعاً
يزيد لطلبتها احمللي الدعم ذلك بتوفير التزام اجلامعة اإللكترونية فإن لهذا التعليمية.

التعليمية. فعالية املهمة من
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وضع يجب ولهذا اإللكترونية؛ اجلامعات لطلبة تسافر التي هي التعليمية املواد 
جهاز على شاشة تظهر أو املواد للطالب بحيث تصله الدراسية املواد إيصال نظام
عمل الترتيبات يجب ووفقاً لهذا مسبق. ترتيب أو جدول الوقت احملدد وفق في احلاسوب
واتصاالت مسبقه؛ مراسالت من بها يتعلق وما الدراسية املواد توصيل سبل مع الالزمة
طريق عن أو األثير موجات على طريق البث أو عن إلكترونية السبل تلك سواء كانت

اجلامعة. على تقع هنا واملسؤولية إلخ. . . الهاتف أو البريد السريع

¢UÉÿG º∏©ŸG IóYÉ°ùe

لوجه وجهاً مساعدة آخر إلى حني من الطالب يحتاج قد الدراسية املقررات بعض في
يلزم إلى املساعد الطالب فيها يحتاج التي الفريدة احلاالت تلك في خاص. من مدرس
أدائهم. على وتدريبهم واإلشراف اخلصوصيني املدرسني هؤالء اختيار في احلرص توخي
اخلاص التدريس عملية بتأدية يقومون متفرغني، غير املهمة هذه يؤدون من وغالبية
يجب لهذا واالجتماعية؛ املهنية واجباتهم من يقتطعونه الوقت من شطراً والتوجيه
ومثل الطلبة. أحد مبساعدة اجلامعة تكلفهم عندما االعتبار في املسؤوليات تلك أخذ
تولتهم لو خاصة مهمتها في لدعمها هاماً بشرياً مصدراً ميثلون املدرسني  هؤالء

والتدريبية. املهنية بالرعاية

á``jô``°ûÑdG iƒ`````≤`dG

إذ  متعددة؛ مجاالت النادرة في املهارة ذوي من تتطلب عاملني اإللكترونية اجلامعة
أنها حيث الثالثية التخصصات ذات التقليدية املؤسسات يشابه املنظمة من أن جزءً
املهنيني جانب إلى هذا والطلبة. واملتعاقدين الداخلية اإلدارة مع ثالث جهات تتعامل
العاملية، العنكوبتية الشبكة مواقع تصميم  وخبراء  املتعددة، الوسائل منتجي  من
ومديري اتصاالت، ومعلقني، وخبراء البرامج من مذيعني عارضي ورمبا اإلنترنت، وخدمات
من ورمبا كان األكادمييني. عدد اإلداريني واملشرفني احلرفيني عدد ورمبا يفوق إلخ. . . إنتاج
الوظائف شغل أن الواقع وفي متفرغني. الغير العاملني بعض استخدام احلكمة 
مجاالت في خبراء حاجة إلى في فاجلامعة اإللكترونية التحديات، من يعتبر األكادميية
من املتنوعة بالوسائل املعلومات عرض  في خبرة  لديهم تكون أن على  تخصصهم
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dG العرض املهارة في جانب إلى هذا إلخ؛ . . بيانية ورسوم مكتوبة وكلمة وصوت صورة
الضيق تخصصه خارج الفرد بأمور دراية يلزم كما اإلنترنت. واستخدام الوب مواقع على
يلزم لهذا معرفة. منتجات من زمالؤه يقدمه نقدية ملا مراجعة في املهارة جانب إلى

بعد. عن التعليم ومزاوالت متطلبات على األكادمييني تدريب

±Gô`````°TE’Gh IQGOE’G

وحكمة إدارية وفاعلية القيادة من التزامات يتطلب اإللكترونية اجلامعة جناح إن
تقنيات على املتزايد فاالعتماد اجلامعة؛ أنشطة جميع على اإلشراف  في وكفاءة
واإلشراف الطلبة، بيانات إذ أن منه؛ مفر أمر ال وعلي تقنية االتصاالت وبرامجه احلاسوب
الطلبة وتسجيل وعقد االمتحانات، اجلداول، وإعالن املواد، وتوزيع اخلاص، التدريس على
يتم ذلك أن وعلى كل العمل اليومي الرتيب للجهاز اإلداري. جزء من كل ذلك بعد، من
ما الشخصية من الدوافع لديه طالباً ميثل لشخص تسجيل رقم كل أن مع مراعاة

التعليم. عملية في نفسه على باالعتماد ملزماً يجعله

أكفاء مديرين استقطاب مقدرتها على اإللكترونية اجلامعات حسن طالع ولعل من
جامعة إنشاء على القائمني تواجه التي التحديات ولعل البداية؛ من بعيدة رؤية ذوي
احلاليون. املدراء بها متيز التي الريادة روح لديهم مديرين استخدام هو جديدة إلكترونية

واإلدارة التخطيط دور
إلى بنجاحها تدين املفتوحة واجلامعات بعد من التدريس  جامعات من العديد

خمسة عناصر(٣٥): على تقوم اإلدارة وحساسية حساسة. كيس وإدارة تخطيط

التعلم  متطلبات  عن التحري على قائم مسبق بتخطيط القيام  -التخطيط:  ١
تلك لسد بعد  عن التعليم سبل تطبيق وإمكانية اتمع؛ في والتدريب
استخدامها ومدى اإللكتروني التعليم تقدمي سبل بدراسة والقيام االحتياجات؛
له؛ املتاحة غير التقنيات وصالحية للمجتمع املتوفرة التقنيات وحتديد وتكاليفها؛
االجتماعي الدعم توليد على والعمل اإللكتروني؛ بالتعليم املبادرة واقتصاديات

للمبادرة. والسياسي

مخاطرة  هناك أن حيث الواقعية، األحوال وفق من التوقعات التخفيف -التوقعات: ٢
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املؤسسة خلدمات املستخدمني على استيعاب املؤسسة مقدرة في التوسع في

ضرورية أيضاً حاجة هناك أن كما اتمع. توقعاتهم وتوقعات مستوى من والرفع
الدراسات تقدمي على املتوفرة التقنية ومقدرة املوجودة االتصاالت مرونة لقياس

املطلوبة.

ولتعمل  إلكتروني، كمعلم براحة لتعمل الناس في االستثمار إن التحتية: -البنية ٣
له أمر الناس بتعليم ولتلتزم عامة رؤية في ولتشارك مجموعة من كواحد
بالضرورة أن يعني ال هذا املادية. التحتية البنية كاالستثمار في األهمية نفس
التركيز هام؛ لكن غير أمر التلفاز وأسرع حاسوب أحدث استوديوهات استخدام
إنشاء اجلامعة في كبيرة صعوبات يؤدي إلى البشري العامل ذلك وإهمال على

اإللكترونية.

احلرص  من  اإللكترونية اجلامعة على تعود جمة فوائد هناك التقييم: -نظام ٤
التعليم، ورسوم ملناخ التدريس والتعلم، وللمواد العلمية، الدوري التقييم على
استخدام في كان ورمبا املالية. واإلدارة العامة العامة، ولإلدارة األكادميية وللجودة
مستوى على أو البرامج مستوى على سواء كبيرة فائدة مستقل خارجي مراجع
والقتصاديات والفوائد للتكاليف حتليالت  بإجراء القيام أن كما املؤسسة.
أهم وإدارتها من املؤسسة في القوة والضعف عوامل والقيام بقياس املؤسسة
وفي مواجهة االنتقادات في تلزم والتي اإللكترونية للجامعة الصحية املظاهر

بعد. عن للتعليم املروجني دعم

ومتواصلة  رتيبة املصالح بصورة أصحاب مع االتصاالت جودة إن االتصاالت: -جودة ٥
باسم متحدثني الستخدام فإن هناك حاجة لهذا  اجلامعة؛  الستمرار هام أمر
بالطلبة حاجة ملواصلة االتصال هناك كما أن اإلعالم. في لها وممثلني اجلامعة
ومن الضروري وتوجهاتها. في مخططات اجلامعة وإشراكهم والسابقني احلاليني
والتدريبية األكادميية واملبادرات الدراسية واملقررات عن البرامج املعلومات توفير
املتفرغني، غير واملوظفني حالياً، املسجلني اجلامعة للطلبة خالل والفرص املتاحة
. . األعمال ورجال املالي، الدعم  ومقدمي الرسميني، احلكومة وممثلي واملديرين

ويروج لنشاطها. يفيد اجلامعة هذا فكل إلخ.
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dG اإللكتروني التعليم مناخ دور
اللذين الطلبة إلى اإللكتروني التعليم توجه اإللكترونية اجلامعة كانت سواء 
العلمي مستواهم من للرفع اخلريجني أو إلى عليا شهادات احلصول على إلى يسعون
التعليم توصيل بعملية يحيط الذي املناخ فإن معرفة(٣٦)، من جد  مبا وإحاطتهم
واستمرارها اإللكترونية جناح اجلامعة في كبيراً دوراً يلعب استخدامه وسبل اإللكتروني
برامج من كثيراً أن الواقع وفي التعليم(٣٧). تأثير في فعالية له املناخ أن إذ نشأتها؛ بعد
مكلفة أنها جانب إلى ومملة، فعالة، غير الوقت احلاضر في املوجودة التعليم اإللكتروني
التعلم للراغبني في برامجها تقدم التي للمؤسسة خسائر إلى تؤدي وقد للمتعلم(٣٨)،
مطرد. في تصاعد اإللكتروني التعليم  مؤسسات بني املنافسة وأن خاصة  بعد، عن
املؤسسات وفي  واجلامعات املدارس في بسرعة ينتشر عموماً اإللكتروني فالتعليم
إلكترونية جامعة اططني إلنشاء على فإن لهذا  املنازل. وفي والتجارية  الصناعية
املقررات لوضع  كبديل اإللكتروني؛  التعليم  خصوصية  على قائم بأداء االهتمام

استخدامها. وفي في توصيلها اإلنترنت واستخدام الوب، على التقليدية الدراسية

الشركات في التدريب برامج في اإللكتروني التعليم استخدام جتارب في ولعل

برامج غالبية أن إذ اإللكترونية؛ اجلامعات في منها االستفادة مكتسبة ميكن خبرات

تالئم أنها ال كما والتكلفة الفعالية وعدم الضعف من تعاني الشركات التدريب في

إلى ذلك أدى وقد عملهم(٣٩). متطلبات من ضغوط حتت يتعلمون الذين املوظفني

ولقد بالعمل. التعليم على قائم كفاءة التعليم املباشر زيادة في جديد أسلوب وضع

بجامعة األعمال كلية تقدمها دراسية إلكترونية مواد في ذلك األسلوب تطبيق بدأ

وشركة (Columbia University) كولومبيا (Harvard Business School) وجامعة هارفارد

الكبرى. واجلامعات املنظمات من وغيرهم ،(IBM) إم (GE) وشركة آي بي إلكتريك جنرال

إلثـارة موجهة استراتيجيـة أساس على قائـم  املستحـدث األسلـوب من والهدف

اإللكتروني، التعليم تكاليف واخلفض من للتعلم، رغبتهم وزيادة املوظفـني، حماس

على التماثـل أسلـوب باستخـدام وذلك اإلنتاج(٣٩)؛ على قدراتهم من الرفع جانب إلى

فيها بدور املتعلم يقوم  حيث سيناريوهات  ووضع (Web-based Simulations) الوب

تتضمن(٣٩): والطريقة (Role-playing Scenarios)؛
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باملزاولة. التعلم اإللكتروني ˚

من  والتعلم األخطاء ارتكاب مع التعلم على اإلقدام على املتعلم تشجيع  ˚
أخطائه.

املناسب. الوقت في التعلم بعملية تتصل تعليمية قصص بسرد خبراء قيام ˚

املتعلم. على القوي العاطفي التأثير على التعليم مواد في اإلعتماد ˚

ينغمس حيث الوب آليات باستخدام اإللكترونية التدريب برامج حتسني أدق  مبعنى أو 
مهابة من الفشل. دون العمل ومزاولة بالتجربة له يسمح افتراضي عمل املوظف في جو

التعلم وخدمات منتجات
هي بعد عن التعليم مؤسسات جناح عليها يعتمد التي األنشطة  أهم من  إن
على للعلم تلقيهم في متاما يعتمدون الطلبة أن إذ الدراسية؛ املواد إنتاج كيفية
فتعلم التعلم. عملية في التقليدية األجواء على اعتمادهم أكثر من الدراسية املقررات
على املواد التحصيل وحده أو على الطالب مقدرة على بعد يقوم أساساً الطالب من
اإللكتروني. التعليم في القضايا أهم  من الدراسية املواد  فإن جودة لهذا الدراسية.
اهتمامها؛ بالغ الدراسية املقررات وضع تولي التي هي الناجحة املؤسسة فإن ولهذا

تدفعه لنجاحها(٤٠). الذي الثمن هو في الواقع وهذا

في  املتبعة اتلفة االستراتيجيات  مقارنات عن كافية معلومات هناك ليس
كثير في متبعة شاملة استراتيجيات هناك إن الواقع وفي الدراسية؛ املقررات وضع
تلك وتنفيذ املفتوحة؛  اجلامعات مثل  بعد عن بالتعليم  القائمة  املؤسسات من
التعليم عن بعد تقدم التعليم مؤسسات أن رغم للغاية؛ االستراتيجيات أمر مكلف
اإلضافية أن املصروفات إال التقليدية؛ باجلامعات طالب مقارنة كل على أقل بتكلفة
لها عدد التي يسجل من املواد تعويضها ميكن الدراسية املواد وضع على تنفق التي
وضع أن إذ استيعابه، واإلداريني املدرسني على يصعب األمر وهذا الطلبة(٤٠). من كبير
األمريكية؛ اجلامعات في خاصة ملحوظاً اهتماماً يالقي ال  عادة الدراسية املقررات
الكتب يحدد  الذي هو املادة أستاذ  أن هي التقليدية اجلامعة  في  الدارجة  فالطرق
اختيار يتعدى بفصل معني ال اخلاص املادة وضع في املبذول اجلهد وبهذا فإن واملراجع؛

احملاضرات. وتوزيع فهرس الكتاب، يكاد يطابق مخطط مقتضب ووضع املقرر، الكتاب
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dG تخضع الطرق تلك الدراسية؛ املقررات وضع في تتبع رسمية طرق عدة هناك 
وليس الالئق(٤١)؛ املستوى إلى تصل لم النظريات تلك كانت وإن التعلم، نظريات لتأثير
استراتيجيات أن إال  للتعلم، األخرى  السبل تلقاه مما أكبر دعماً تلقى طريقة هناك
بعض قام لهذا بالتدريب(٤٢)؛ اخلاصة وضع املقررات بتوسع في تستخدم السلوكيات
والتعليم اإللكترونية باجلامعة اخلاصة الدراسية املقررات أسس لوضع بوضع اتصني

اإللكتروني(٤٣،٣٧-٤٤). والتدريب

á«ª∏©dG OGƒŸG ™°Vh ô°UÉæY

املواد من كبير قدر إنتاج عند مراعاتها  يلزم التي  الهامة العناصر بعض هناك
الدراسية(٤٠).

IQGOE’G

مقرر وضع  أن  إذ األهمية؛  غاية  في عامل اإللكتروني التعليم برامج وضع إدارة
ميكن املالئمة حتى اإلدارية االحتياطات اتخاذ ويلزم ضخم نشاط مادة دراسية أو دراسي
تعوزها من اجلامعات أن الكثير غير له. املرصودة وبامليزانية له احملدد الوقت في إنتاجه
املصاعب. من الكثير يالقي كثيراً ما مادة علمية وضع لهذا فإن اال، ذلك في اخلبرة
املقررات وضع أن املضمار في هذا البريطانية املفتوحة اجلامعة جناح أسباب ولعل من
إدارة في ومتمرسني احلكومي للكادر موظفني إداريني تابعني إشراف يتم حتت الدراسية

املشاريع(٤٠).

äGQô≤ŸG »©°VGh á«Yƒf

وأساليب متعددة مهارات يتطلب اإللكترونية للجامعة الدراسية  املقررات وضع
يجمع فريق تكوين يتطلب املقررات وضع أن أي العلمية؛ املواد وضع في مختلفة
جانب إلى املقررات  مواد  مبواضيع تتعلق متعددة مجاالت في  متخصصني أفراد بني
بوضع واحد شخص قيام من الصعب فإن لهذا اإلنترنت، طريق عن في التعليم اخلبرة
من الفريق تكوين  يتطلب وهذا  واحدة.  تخصص مادة  في  حتى كامل دراسي  مقرر
املتنوعة العرض إنتاج الرسوم البيانية وقواعد البيانات وسبل الفنية في اخلبرة أصحاب
لعملية منسق وجود كما يلزم املادة. مبوضوع العلمية الدراية ذوي جانب إلى واإلنترنت

األفراد. ينتجها التي األجزاء بني التواصل دراسي لضمان مقرر كل وضع
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اإللكترونية اجلامعة اتلفة في اخلدمات وتقدمي املقررات اخلاص بوضع توفر الدعم
تفصيالت بوضع القيام أن إذ أو فشلها؛ جناحها عليه التي يتوقف الهامة األمور من
الواقعية التكاليف هي وهذه الدوالرات، من ماليني عدة يكلف قد واحدة تدريس مادة
عن مؤسسات التعلم بعض قامت ولقد اململكة املتحدة. املفتوحة في اجلامعة في
وفرة دون دراسية مناهج لوضع محاوالت بعدة األمريكية املتحدة الواليات في بعد

العرض. أو احملتوى في سواء اجلودة في متدنية إلى مناهج فأدت الدعم

á«°SGQódG äGQô≤ŸG º«¶æJ

مقررات لتنظيم اإللكتروني، للتعليم مالئمة جديدة؛ سبالً توفر احلديثة التقنيات
مقرر(٤٥-٥٤). املادة لكل ووضع الدراسية

π``eÉ``µdG º``«`«`≤àdG

التعليم في املستخـدمة للمـواد تفصيلـي بتقييـم القيـام الصعـب من

التكويني التقييم أو (Summative Evaluation) العام التقييم يشمل  اإللكتروني

وعادة  لها؛ الطالب واستيعاب العلمية املادة لفاعلية بالنسبة (Formative Evaluation)

من النوع وهذا العلمية، املادة مؤلفي  أقران به يقوم  بتقييم املؤسسات تكتفي ما

مهما للغاية؛ هام صعوبته التكويني رغم التقييم لهذا فإن كثيراً. يجدي ال التقييم

املادة العلمية صالحية يتضمن اختبار من التقييم النوع املهارة، وهذا من املقرر واضع بلغ

عليها املناسبة التعديالت إدخال تعليمي طبيعي، ثم جو في الطلبة على مرات عدة

بالتقنية. املتعلقة املواد عند وضع والتقييم التكويني هام خاصة االختبار. نتائج وفق

أدائه في عن البيانات وخزن بلحظة حلظة الطالب أداء رصد املمكن من احلالة هذه وفي

والقيام من بعد الطلبة من العديد عن أداء النتائج وجمع الذي يستخدمه، احلاسوب

ويفضل املادة العلمية. محتويات وعرض لتحسني الزمة أي تعديالت إلدخال بتحليلها

الدراسية. للمادة النهائية الصورة إصدار قبل مرات عدة بالتقييم القيام

العلمية، املادة تقدمي سبل بني مقارنة يقدم أنه في فأهميته العام التقييم أما

مختلفة معروضة مواد استيعاب نوعية على ومقدرة كل الطلبة نوعية والتعرف على
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dG حيث التكويني،  التقييم عن مبعزل العام التقييم يؤدى أن  واألفضل  متباينة. بصور

ولهذا الواقعي. التعليمي احمليط في الطلبة من كبير على عدد العام يجرى التقييم

وصعب. مكلف التقييم من النوع ذلك فإن

á«ª∏©dG OGƒŸG ôjƒ£J

تتم بصورة رتيبة، أن ويجب العلمية عملية متواصلة، تطوير املواد أن في جدال ال
وضع في املستجدة الطرق جانب إلى املادة، محتويات املتواصل في التطور نتيجة هذا

الطلبة. على وعرضها املقررات

والتقنية الفنية النواحي
مدى لتقدير مبشروع (University of North Carolina) كارولينا نورث  جامعة  قامت

e-Learning Readiness Assessment (e-LRA) يهدف  اإللكتروني للتعليم االستعداد

مدروسة بصورة اإللكتروني التعليم  عملية تنفيذ على اجلامعة  مقدرة تقييم إلى

تشمل التي الهامة النجاح عوامل من مجموعة على مبني واملشروع ومنسقة؛

واخلدمات الداعمة(١٩). التقنية

á«æ≤àdÉH á≤∏©àŸG ìÉéædG πeGƒY

التعليمي النظام هيكل  تصميم متطلبات تتضمن بالتقنية املتعلقة  العوامل

حاسوب برامج عدة اإللكتروني تتطلب للتعليم ناجحة مبادرة فأي وأدائه، اإللكتروني

تعليمي برنامج وتنسيق وتدريس تعلم على واإلداري واألستاذ الطالب لتساعد

التعليمي النظام متطلبات لتصميم هيكل ثمانية هناك (٨) جدول ووفق افتراضي.

البرنامج أداء متطلبات استيفاء من اجلامعة املتطلبات متكن تلك اإللكتروني. تلبية

متطلبات أما وتوفيرها(٧). محتويات البرنامج وتوصيل القبول والتسجيل ذلك في مبا

التحاقه خالل بالطالب اخلاصة املتطلبات فتشمل اإللكتروني التعليم أداء وفاعليات

موضح هو كما األساتذة ومساعديهم واإلدارة ومتطلبات (٩)؛ جدول في كما باجلامعة

.(١٠) جدول في
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اإللكتروني للتعليم الفني للهيكل الرئيسية املتطلبات (٨) جدول
الرئيسية عرض عاماملتطلبات

تطبيقية منهخدمات بجزئيات التي ترتبط اإللكتروني أو التعليم إطار في تقدم التي اخلدمات

احملتويات تأليف آليات
وضع في ومساعديه  األستاذ ملساعدة اجلامعة تستخدمها  التي اآلليات

مباشرة املقدمة الدراسية املادة محتويات

الدراسية املادة إدارة نظام
على بها الطالب يطلع الطريقة التي إدارة اجلامعة في توظفه التي النظام

التعليمي على تقدمه واإلشراف الدراسية املادة محتويات

البيانات وخزن تسجيل
أجهزة عدة من البيانات يحصل على للمستخدم أن تسمح التي الطريقة

معني خاصة مبوضوع ثابتة تقارير في اجلامعة لتحرير

من والتحقق الدليل خدمات
الهوية

من مجموعة من واحد املنفرد على التوقيع رقابة في التي تستخدم الوسيلة
البرنامج ألمن التوقيع ضمانا صاحب من هوية األجهزة والتحقق

اإللكتروني التعليم بوابة
املدعومة الفعاليات من للعديد وواجهة عرض للمستخدم توفر التي البوابة

اإللكتروني التعليم لبرنامج الهيكلي بالتصميم

التعليم املوادإدارة وكتالوج التسجيل اجلامعة في إدارة تستخدمه الذي النظام

الطالب التعليمياستعالمات الطالب ونشاطه ملفات إدارة املستخدم في النظام

بالبرنامج التحاقه خالل بالطالب املتعلقة الفعاليات (٩) جدول
اإللكتروني التعليم الرئيسيةفعاليات املتطلبات

القبول

الدراسية واإلجازات املقررات الطالبإدارة استعالمات - التعليم إدارة

التسجيل

اإللكتروني في كتالوج املواد التعليمالبحث إدارة

املباشر الطالبالتسجيل استعالمات - التعليم إدارة

التعليمية احملتويات الدراسيةتوصيل املادة إدارة

واالستخدام الدراسيةالتوزيع املادة إدارة

الدراسية املادة توصيل

وغير املتزامن املتزامن التعليمالتعليم إدارة

الشراكة أخرىآليات متطلبات – التعليم إدارة

أخرىمكتبات املراجع متطلبات التعليم– إدارة

املباشر اخلصوصي أخرىالتعليم متطلبات

الطالب لتحصيل أخرىالتقييم متطلبات

الدراسية املادة التعليمتقييم إدارة
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dG واإلدارة باألساتذة املتعلقة الفعاليات (١٠) جدول
اإللكتروني التعليم الرئيسيةفعاليات املتطلبات

اإلدارة

املواد الطالبجدول استعالمات - التعليم إدارة

احملتويات حتضير

الدراسية املادة احملتوياتتأليف تأليف آليات

نثريات

تطبيقيةالواجهة خدمات

االلتزام باملعايير
تسجيل - الدراسية املادة إدارة - احملتويات تأليف آليات – تطبيقية خدمات
التعليم بوابة - الهوية من والتحقق الدليل خدمات - البيانات وخزن

أخرى متطلبات – الطالب استعالمات - اإللكتروني

املعلومات إدارة
الطالب استعالمات - التعليم إدارة - الدراسية املادة إدارة - تطبيقية خدمات

أخرى متطلبات –
املنفرد التوقيع – الهويةاألمان من والتحقق الدليل خدمات

اخلاصة الترتيبات
تسجيل - الدراسية املادة إدارة - احملتويات تأليف آليات - تطبيقية خدمات
التعليم بوابة - الهوية من والتحقق الدليل خدمات - البيانات وخزن

أخرى متطلبات – الطالب استعالمات – التعليم إدارة - اإللكتروني

التعليمالتقارير إدارة - البيانات وخزن تسجيل

äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG ìÉéædG πeGƒY

التدريس هيئة أعضاء دعم متطلبات فتشمل الداعمة اخلدمات جناح عوامل أما
التي اجلامعة أو الكلية من يتطلب اإللكتروني برنامج التعليم أن إذ واإلدارة؛ والطلبة
األساتذة مع والتعامل البرنامج دعم  خدمات لتقدمي  آليات تضع أن عليه تشرف
التقدمي مثل للطلبة؛ اإلدارية املتطلبات يشمل وهذا افتراضية؛ بصورة واملعلمني 
التدريس؛ هيئة أعضاء تدريب ومتطلبات معينة، ملادة للجامعة اإللكترونية والتسجيل
للطلبة الفني والدعم الطلبة، على عرضها أو دراسية مادة وضع في املساعدة مثل
األكادميية السياسة ملراجعة احلاجة  إلى باإلضافة هذا التدريس. هيئة وأعضاء 
عضو العمل على وحمل الدعم، مثل اإللكتروني؛ التعليم  طبيعة لتالئم وتعديلها

اللغوي(٧). والتوضيح التدريس هيئة

األكادميية السياسات تتضمن اإللكتروني التعليم  دعم خلدمات التحتية والبنية 
املواد وتسجيل  وعرض  وضع في والطلبة التدريس هيئة أعضاء مساعدة  وخدمات 
يجب متطلبات أخرى هناك هيئة التدريس الطلبة أعضاء دعم جانب الدراسية. وإلى
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في مدرجة املتطلبات تلك  كل اإللكتروني. التعليم تقدمي في الشروع قبل توفيرها
حتقيقها. على تترتب التي النجاح وعوامل عنها نبذة مع (١١) جدول

النجاح وعوامل الدعم خدمات متطلبات (١١) جدول
املتطلباتاملتطلبات النجاحوصف عوامل

وضع خدمات
الدراسية املقررات

وعرضها

التعليم عملية في اجلوهرية الفعاليات  هي هذه
املواد وتأليف أنها تختص بتصميم حيث اإللكتروني؛
اخلدمات وتتضمن الطلبة؛ على وعرضها الدراسية
وضع في التدريس هيئة ألعضاء  املعونة تقدمي 
تصميم في متخصصني (مثل الدراسية املقررات
صورة في ووضعها احملتويات صياغة وفي  الدروس)

إلكترونية

التدريس هيئة أعضاء تزويد
تأليف املواد بالعون التعليمي في

الدراسية

معايير توافق املواد أن  التأكد من
لضمان الدراسية املواد محتويات

فعاليتها

الطلبة دعم
واإلدارة

التعلم ملزاولة يحتاجونه مبا الطلبة لدعم خدمات 
اإلدارية اخلدمات أما اإلشراف واملكتبة. مثل بعد؛ عن
املعونة وتقدمي وتسجيله الطالب قبول فتشمل

املالية

للطالب مباشرة خدمات تقدمي
والدروس والكتب، املكتبة، تشمل

اخلاصة

طلبات تقدمي في الطالب معونة 
واالستشارات املالية املنح

األكادميية

الفنية تقدمي املعونة

هيئة دعم
التدريس

محاضرات تقدمي في التدريس هيئة أعضاء مساعدة
املشورة وإسداء تدريبهم ذلك في مبا اإلنترنت عبر

اإلنترنت استخدام بخصوص لهم

هيئة ألعضاء الفنية املساعدة
على املقررات إدارة في التدريس

بكفاءة اإلنترنت

التدريس هيئة أعضاء توجيه
عرض كفاءة حتسني بخصوص

اإلنترنت على والتدريس املقررات

السياسة
األكادميية

القضايا بني ومن القرارات. التخاذ املضمون توفير
اإللكتروني للتعليم جيد برنامج توفير الهامة
الفكرية امللكية  وحماية الدرجات منح يشمل
أعضاء عن احلمل وتخفيف اجلودة مستوى وحفظ 

التدريس هيئة

اإلجازات ملنح لوسيلة التوصل
في للمنخرطني الدراسية

البرنامج

هيئة أعضاء  حمل في النظر 
مكافأة ذلك  في  مبا  التدريس
التعليم تقدمي في املشاركني

املباشر

الفكرية امللكية حماية

األكادميية املعايير على احلفاظ

البرنامج تخطيط
استراتيجية قرارات التخاذ املطلوبة اططات وضع
ذلك في تسويقه؛ مبا وعمليات أولويات البرنامج عن

البرنامج وترويج السوق دراسة

السوق متطلبات بني التوفيق
اإللكتروني التعليم وبرامج

لتسويق استراتيجية وضع
حاجة مع تتوافق  البرنامج 

السوق
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برامج بشراء تقوم اإللكترونية اجلامعات إنشاء في تشرع التي اجلامعات من كثير
املتطلبات ملواجهة اإللكتروني التعليم خدمات وتقدمي إدارة في حاسوب ملساعدتها
(١٢) جدول البرامج. تلك  إنتاج في  تتخصص الشركات من  العديد وهناك  اتلفة؛

التجارية. البرامج تلك بعض يرصد
من البرامج التجارية للتعليم اإللكتروني عينة (١٢) جدول

املنتجالوصفالبرامج

بانر تي سي إس
(SCT Banner)

وللمعلومات للجامعة مدخل يتضمن برنامج
األكادمية وإدارة احملتويات والشئون

SCT Corporation

بايبالين كامبس
(Campus Pipeline)

متكاملة بصورة  إمكانات عدة بني  يجمع
واخلريجني واإلدارة  واألستاذ الطالب  الستخدام
وخدمات للمجموعات، تسهيالت ويتضمن 

الوب ومعلومات على

SCT Corporation

بالكبورد
(Blackboard) 

عن التعليم في سواء التدريس في مرونة يدعم
وتسهيالت آليات يشمل لوجه؛ وجها أو بعد
التعلم في والشراكة احملتويات  في للتحكم
الطالب وبني واملعلم الطالب بني والتواصل

التقييم عملية ويسهل ببعض، بعضهم

Blackboard

على الوب املادة آليات
(Web Course Tools)

سهل متكامل  مباشر تعليم نظام 
االستخدام

(Web CT)

فوكس
(Focus)وحتليلها البيانات مع التداول في يستخدم

 Information Builder)
(.Inc

ساس
(SAS)التقارير وإعداد البيانات لتخزين (SAS Institute)برامج

سوفت بيبول
(People So إدارية( (Oracle Corporation)برامج

واجلودة الدعم قضايا
ájQGOE’G äÓ«¡°ùàdG

مسألة الطلبة املساواة بني أن حيث ومنتظم لتوزيع املواد، جيد نظام يجب وضع
ألداء في موعدها الصحيحة املواد على احلصول طالب كل حق فمن وخطيرة، هامة
األستاذ متابعة  من الوافر  القدر  على احلصول حقه من أن كما الدراسية؛ واجباته
موقع الدخول على الطالب املدرس إجراء امتحان كتابة فعلى قرر ما فإذا واهتمامه.
اخلطوات إتباع الطالب وعلى  كافية، حماية محمياً املوقع يكون أن على  االمتحان

١١١
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اولني األشخاص سوى االمتحان موقع على يدخل أن ال ويجب هويته؛ إلثبات الالزمة
إلى التدريس عضو هيئة يضطر قد بعض األحول وفي االمتحان. تقدمي أو باإلشراف
تلك العضو يتحمل أن دون ذلك تسهيل اإلدارة على ولذلك البريد أو الهاتف استخدام

التكاليف.

Ö```dÉ```£dG º```YO

تتطلب شخصية؛ أو خاصة أكادميية خلدمات يحتاج قد اإللكترونية اجلامعة طالب
باستشارة تتعلق أو للتوجيه احلاجة تقتضي أو واالسترشاد النصح  استسقاء 
وضمان اخلدمات، تلك وتسهيل توفير املؤسسة على احلاالت تلك مثل في أكادميية.
عليها يحصل التي التوجيهات صحة من والتأكد اإلنترنت، على فيها التبادل سرية
اجلوهرية األمور ومن للمؤسسة والطالب الضروري بل من حلاله؛ ومالءمتها الطالب
جهات وجود يلزم كما للطالب. املسداة املعلومات املطلقة بدقة الثقة الطرفني لكل
وتسهيل األكادميية، بالشؤون تتعلق ال قد التي باملعلومات  الطلبة بتزويد مخولة
ميكن التي باجلهات االتصال بنقط علما الطلبة إحاطة املؤسسة وعلى التوصل إليها؛
بطلبة خاصة قائمة طبع املؤسسة تفضل وقد معلومات؛ يرغبون من تزودهم مبا أن

تلك اجلهات. بعد عن التعلم عن

استفسارات إلجابة  محددة ساعات التدريس هيئة أعضاء يخصص العادة وفي
بعد من الدراسة لطلبة آلية وضع يجب املنوال نفس وعلى مكاتبهم، الطلبة في
وبهذا اإللكترونية. اجلامعة في بالتدريس القائمني التدريس  هيئة بأعضاء لالتصال
االتصال به وسيلة اإلنترنت حتديد على الدروس املقدمة على املشرف املدرس على يجب

بريداً أو محدد وقت في به االتصال ميكن هاتف ذلك رقم سواء كان املقدمة، املادة مع
دروس. من يقدمه فيما للنقاش خاصاً إلكترونياً

املصادر العلمية بعض استخدام من ال يتمكن اإللكترونية اجلامعة طالب وملا كان
اإللكترونية املؤسسة  إدارة واجب فمن واملعامل املكتبة مثل اجلامعة في املوجودة
تقدم التي للمواد التعليمية األهداف لتحقيق ابتكار وسائل التدريس هيئة وأعضاء
من العديد هناك  أن شك  وال الضرورية. التعليمية املصادر تلك غياب في  إلكترونياً
مع باالتفاق القيام املصادر، تلك  عن لالستغناء  املقرر تعديل مثل املتاحة؛ البدائل 
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dG لدى ملا مشابهة من مصادر لديها ما الستخدام الطلبة من قريبة مؤسسات أخرى
واإلنترنت احلاسوب تقنية باستخدام أو اإلنترنت؛ على  املقررات تقدم التي املؤسسة
املكتبة العينية عن  باملكتبة االستعاضة مثل العينية. املصادر غياب  للتعويض عن

اإلنترنت. على للدرس اصصة املراجع اإلطالع على للطالب ميكن حيث اإللكترونية

إلينوي بجامعة والعلوم احلرة الفنون كلية  في املكتسبـة اخلبـرة على بنـاء 
الضوء إلقاء ميكن إلينوي بوالية (Springfield) سبرجنفيلد مبدينة (University of Illinois) 
التطوير عملية سياق في بعد من الدارسني للطلبة املتوفرة  الطلبة خدمات على
يتيح واستخدامه التعليم املباشر على اإلقبال في املتواصل النمو أن إذ والتوسع(٥٥).
الوب بصورة استخدام على القائمة البرامج بتشكيل للممارسني األكادمييني الفرصة
يضمن التالحم مبا وثقافة، وتدريس وجتارة من خدمات املؤسسة تالحم مهام من تزيد
التي التحديات أن إال املؤسسة؛  في والتقنية املعلومات ونظم الطالب مهام بني
املناهج وأولويات الطلبة مستلزمات أن تلبي يجب تلك اخلدمات امتداد عملية تواجه
على القائم للدعم متكاملة خالل طريقة من والتزامات املؤسسة السوق وتوجهات

التقنية. أسس

برامج وتنفيذ بتخطيط العالي  التعليم مؤسسات فيها تقوم  التي األجواء إن
اإلدارية األولويات بني املوازنة تتطلب حيث التعقيد غاية في أصبحت التدريس
بالتوسع األكادميية للعملية الداعمون املمارسون يقوم وعندما واملالية. والتدريسية
الدخول مقدرة تتخطى أن يطلبون للتقنية املسؤول االستخدام البرمجة خالل في
القرارات اتخاذ على القدرة إلى  االتصاالت حزمة شريط عرض حدود  اإلنترنت على
الهام من كان لهذا والتدريس. للتقنية  التحتية  بالبنيات  اخلاصة السياسة  ووضع
والتعرف االمتداد طريق عن التوسع عملية  على وتأثيرها  التطوير اهتمامات حتديد
التتبع الهام ألن من ذلك البرنامج. في االطرادي التوسع تواجه  التي العقبات  على
تعديل ميكن بحيث االمتداد، برمجة من واألهداف املتطلبات لتطورات املتواصل
الطالب، دميوغرافية في التغير وعلى وتقييمها، املتابعة بيانات على بناء الدعم نظم
تسهل التي الداعمة اخلدمات ألن احلديثة. ذلك العرض طرق ومعايير التدريس وتقنية
مجتمع التواصل مع تضمن الطلبة ومتثيل واملشاركة والتفاعل واملساهمة االتصاالت

الكبير(٥٥). املؤسسة
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هيئة أعضاء منها دعم يتطلب التعليمية مهمتها في اإللكترونية اجلامعة إن جناح
التي التقنية حتديد الدعم وسائل أهم ومن على اإلنترنت؛ بالتدريس املكلفني التدريس
أنهم أو املستخدمة دراية بالتقنية على أنهم وعدم افتراض عليها وتدريبهم تستخدم

واعتداداً فاعلية أكثر يكون املدرس فبال شك أن عليها؛ سيتكفلون شخصياً بالتدريب
إن بل به؛  كلف  ما  بدواعي ودراية  به يكلف  مبا  كافية  إحاطة على كان إذا بالنفس
األداء. جودة في  يسهم  املستخدمة التقنية نوعية حتديد عمل في املدرس شراكة
من يتطلب جديدة بصورة لتقدميها التقليدي للتعليم معدة مواد تبني فإن  كذلك
الدروس تصميم  وسائل  تشمل قد التي اتلفة؛ املوارد من العديد توفير املؤسسة

احلاسوب. على بالتعليم خاصة موارد أي أو اإللكتروني وآليات التأليف اإللكترونية،

بإنشاء  مؤسسة تقليدية قيام عند مراعاتها يجب التي اجلوهرية األمور ولعل من
التعليم يقومون بعملية الذين التدريس هيئة أعضاء اختيار إلكترونية حسن جامعة
على يقدم ال أن املتوقع من كان وإن للمشاركة؛ البعض تطوع لو وحبذا بعد عن 
يؤدى التدريس من النوع هذا يهوون مدرسني وجود أن غير منهم؛ القليل إال التطوع

أفضل. نتائج إلى

º``«``«``≤àdG

التدريس هيئة لتقييم مناذج وضع املباشر للتعليم السريع النمو تداعيات من
االفتراضية الدراسية  للغرفة الفريد للوضع مالئمة تكون اإللكترونية، اجلامعة في
اجلامعة طالب تزويد املفيد من أنه كما  جدران(٥٦). بال التي الدراسية الغرفة أو
لهم مصممة خصيصاً بنماذج التقليدية اجلامعات في بزمالئهم أسوة اإللكترونية
الفترة نهاية في جمعها  ميكن التي املعلومات تستخدم  أن على  املدرسني؛ لتقييم
تكليف سياسة وضع أيضاً في استخدمت ورمبا املستقبلي التخطيط في الدراسية

منهم. اجلدد وانتقاء املدرسني

الدعم على والقائمني التدريس هيئة وأعضاء يقوم الطالب ادي أن من فإن كذلك
هذه وفي دعم فني. من يقدمه وما اإلداري النظام اإللكترونية بتقييم للجامعة الفني
املتعلقة القضايا فصل على التقييم آليات تصميم عند اجلهد بذل قصارى يلزم احلالة
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dG النظم يقتصر تقييم أن حيث املدرسني؛ تقييم أداء عملية والفنية عن اإلدارية بالنظم
األكادميية(٥٧). غير الوحدات على

األكادميي االعتماد
تعوق التي القضايا أهم  من تعتبر  العليا الشهادات وإجازة  األكادميي  االعتماد 
انتشار التعليم مع على الساحة طرأت تغيرات كثيرة هناك غير أن اإللكترونية؛ اجلامعات

التعليمي: النظام التغير في أسباب أهم ومن النظم التعليمية؛ وعوملة بعد عن

املؤسسات. من العديد من الدراسية املواد توفر ˚

ااالت العلمية  بعض اخلبرة في نتيجة للتعلم اعتماداً األشخاص ملنح التوجه ˚
للتخرج. املطلوبة الدراسية احلاجة لدراسة بعض املواد تغني عن والتقنية

يتم  أن دراسية يجب إجازة على للحصول األكادميي التأهيل فكرة أن عن التحول ˚
في التأهيل في (Credits) الساعات عدد دون مقدرة حتويل مؤسسة واحدة في

أخرى. مؤسسة إلى معينة مادة

قد الدولية واحلدود بل املؤسسات عبر األكادميية الساعات عدد لتحويل احلاجة إن
تقدمها التي التعليمية البرامج خاصة  بعد عن  التعليم عملية منو مع تضاعفت 
وكاالت عدة أنشئت احلاجة لتلك واستجابة الكبرى؛ والشركات اخلاصة  اجلامعات 

املثال(٢٠): على سبيل األكادميية؛ الساعات نقل لتسهيل

اللجنة  بإدارته قامت كات Credit Accumulation and Transfer (CAT) الذي ˚ نظام
 United Kingdom Council for املتحدة اململكة  في األكادميية للجوائز  الوطنية

 National Academic Awards (CNAA)

إنشاءه  اقترح الذي األكادميية) الدراسة (ساعات للكرديت الكومونولث  بنك  ˚
Commonwealth of Learning (COL) كومونولث التعلم

       Global Alliance for Transnational Education الدول  عبر للتعليم العاملي االحتاد  ˚
سي(٥٨). دي األمريكية؛ واشنطن (GATE) في العاصمة

للغاية؛ هامة عملية األمريكية املتحدة  الواليات في األكادميي االعتماد وعملية
باعتماد ٦,٣٥٠ مؤسسة  أكادميي اعتماد منظمة ٨٠ قامت وحده ٢٠٠١م عام ففي
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أن  من ناجمة األكادميي االعتماد وأهمية تعليمي. برنامج  ١٧,٥٠٠ وحوالي أكادميية
على الدراسية خالل ما يقارب نصف قرن تقتصر في تقدمي املنح الفيدرالية احلكومة

مبؤسسات معتمدة(٥٣). امللتحقني الطلبة

تأثير على احلكم وإصدار عن التحري على قائم بعد عن للتعليم األكادميي واالعتماد
األداء. بجودة املتعلقة التعليمية  املؤسسة مقومات على بعد عن التعليم حتديات
وعملية الدراسية، ومقرراتها ومواردها، ونظامها، املؤسسة، رسالة هي املقومات تلك
للطالب. العلمي والتحصيل الطلبة، ودعم التدريس، هيئة أعضاء ودعم التدريس،
مت وأساليب جديدة معايير وفق باالعتماد اخلاص التحري يتم األحوال بعض  وفي
اعتماد مؤسسات وقد قامت بعض بعد. عن لتقييم جودة التعليم خصيصا وضعها
األكادميي االعتماد في حالياً املستخدمة واألساليب املعايير بتعديل بعد عن التعليم
اجلامعة باعتماد للقائمني ميكن ويهذا الهدف. نفس لتحقيق التقليدية للمؤسسات

عرضها(٥٣). وطرق للدروس البديلة التصميمات جودة من التأكد اإللكترونية

اإللكتروني: التعليم األكادميي لبرامج االعتماد منظمات أمثلة ومن

 The Distance & Education Training التعليمي  والتدريب بعد من التدريب جلنة ˚
Council

 The American Distance Education بعـد  عـن للتعليـم األمريـكي االتـحـاد ˚
Consortium

Association of Commonwealth Universities الكومونولث جامعات جمعية  ˚

 International Council for Open بعد عن والتعليم الدولي للتعليم املفتوح ˚ الس
& Distance Education

International Centre for Distance Learning بعد عن للتعلم الدولي املركز ˚

Inter-American Distance Learning Consortium بعد عن للتعلم ˚  احتاد األمريكيتني

التنظيم اختيارات
األنشطة كل أسس تضع  بعد عن التعليم بنظم اخلاصة املؤسسة سياسات
السياسات إطار في ما توضع عادة السياسة تلك الطلبة وتدريبهم؛ بتعليم املتعلقة
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dG تنظم التي السياسات أن غير املؤسسة؛ رسالة روح ووفق للتعليم الوطنية واحمللية
من فهي تدريس هيئة  وأعضاء طلبة من األساسية مبكوناتها املؤسسة عالقة
املؤسسة سياسات  وعموماً فعلى بوضعها. تقوم التي وهي  املؤسسة خصوصيات
واملؤسسة الطلبة بني القائمة الطبيعية الفجوة أن إذ بعد، عن التعليم طبيعة مراعاة

التقليدية(١٩). التي تتبناها املؤسسات االعتبارات عن متباينة اعتبارات تتطلب قد

اخلاصة سياساتها تنفيذ رسالتها ومن حتقيق من التأكد للمؤسسة يتسنى وحتى
اآلليات إحدى مبثابة تكون خطة استراتيجية القيام بوضع عليها اإللكترونية، باجلامعة
وتخصيص إلدارة  الضروري اإلطار توفر والتي املؤسسة سياسة لتفعيل الرئيسة
مع يتالءم مبا املؤسسة على تطويرات أو بتعديالت للقيام اال ولتفسح املوارد الالزمة

اإللكترونية. اجلامعة

على القائمني التدريس هيئة بأعضاء التنظيمية املتعلقة القضايا أن الواقع وفي
بعد عن بالتعليم  القائمة املؤسسات في  معها  التعامل يسهل بعد من التدريس
واإللكتروني في آن التقليدي التي تقدم التعليم األداء مزدوجة املؤسسات فقط عن
أو حيث يعمل كال النظامني في التدريس عادة بالعمل هيئة أعضاء يقوم حيث واحد؛
في التقليدي. هيئة التدريس أعضاء إلى جنب مع جنباً من بعد التدريس هيئة أعضاء

جماعي(١٩). اتفاق التدريس على هيئة أعضاء مع يصعب التوصل احلالة تلك

اإللكتروني تدريجياً التعليم يتحول العالم حول وشيوعها اإلنترنت تقنية ازدهار مع
املؤسسات طليعة اإللكتروني في التعليم  فإن مؤسسات ولهذا عاملية؛ ظاهرة إلى
منو إلى أدى مما الوطنية احلدود خارج للتعاون مشاريع وتنفيذ وضع إلى  تسعى  التي
فإن الوقت وفي نفس العاملي؛ الصعيد على التعليم اإللكتروني في التعاون عمليات
ترتيبات للشراكة الدخول في على التعليمية تشجيع مؤسساتها احلكومات بصدد
للتنمية آلية إلى بالتدريج سيتحول بعد عن التعليم ألن أجنبية إدراكاً جامعات مع
التعليم عملية في العاملية املتزايدة مشاركة الوكاالت أن كما واإلقليمية. الوطنية
الدولية الوكاالت من العديد هناك وأن خاصة التعليم؛ ساهمت في عوملة بعد قد عن
كوسيلة بعد عن  التعليم تبنوا غالبيتهم  إن بل بعد؛  عن بالتعليم خصيصاً  تهتم
وقسم الدولي البنك تشمل الوكاالت  تلك اإلقليمية. التنمية قاعدة في للتوسع
عوملة أن غير الكندية. العاملية التنمية ووكالة املتحدة اململكة في العاملية التنمية
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بعد التعليم عن على القائمني أجبر مما معقدة قضايا عدة أثارت اإللكتروني التعليم
تعديل سياساتهم على والعمل ممارساتهم في النظر إعادة الدول على من العديد في

للعوملة(١٩). اجلديدة الظاهرة ملواكبة

والتنظيمات اللوائح
ومن دولة إلى دولة تختلف من بعد عن بالتعليم اخلاصة والتنظيمات اللوائح إن
املتحدة الواليات في أخرى ووالية والية بني  تختلف إنها بل منطقة؛ إلى منطقة
الواليات جامعات بني تختلف  أنها كما الواليات؛ جامعات حالة في  األمريكية؛
الوالية وقوانني لوائح سلطة دائرة خارج اخلاصة اجلامعات أن حيث اخلاصة؛ واجلامعات

العالي. بالتعليم اخلاصة

بهذا األمريكية  لويزيانا والية سياسة عرض  ميكن والنظم اللوائح لتلك كمثال
على اإلشراف هيئة لها تصرح التي املؤسسات على تسري السياسة حيث الصدد(٥٤)؛
تقدمي على  (Louisiana Board of Regents) لويزيانا بوالية (اجلامعات) العالي التعليم
تقدمي مواد حني أن الثانوي. وفي التعليم عقب شهادة للحصول على تعليمية برامج
بتفاصيل إحاطة الهيئة يتطلب عن بعد من التعليم كدرب اجلامعة مقر خارج دراسية
بعض لتقدمي بعد التعليم عن استخدام تقنيات إال أن الهيئة، مع والتنسيق البرنامج
التحديد وجه على تسرى والسياسة الهيئة.  موافقة  يتطلب ال كلها أو الدروس
أساسية بصورة تقدم التي العليا الشهادات أو العلمية الدرجات برامج كل على
املؤسسات على املوافقة في تقتصر الهيئة أن غير بعد؛ عن التعليم وسائل خالل
مجلس  Commission on Colleges (COC) أو الكليات اجلامعات أو هيئة تعتمدها التي
ضرورية  الهيئة Council on Occupational Education (COE) وموافقة املهني التعليم 

أيضاً بتقدميها تقدمي برامجها األكادميية التقليدية في بالتوسع املؤسسة قيام عند
تتضمن: هذه احلالة في وشروط املوافقة اإلنترنت؛ على

لطالب ميكن بحيث بعيد موقع في أو عن بعد التعليم طريق عن تقدم املقررات -١
دراسية. إلجازة املطلوبة من املواد ٪٥٠ إكمال مفرد

بعد. عن التعلم تقنيات بواسطة متاح البرنامج أن عن ٢- اإلعالن

من عليه املوافقة متت  قد العليا الدرجة برامج كان إذا أولها: حاالت؛ وهناك عدة
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dG ستقدم البرنامج مقررات من أكثر أو ٪٥٠ وإذا كان العالي؛ التعليم على اإلشراف هيئة
بطلب تتقدم أن على املؤسسة احلالة؛ يجب هذه في بعد؛ عن التعليم تقنية خالل
مجلس أو الكليات هيئة سياسات ومعايير تتبع الهيئة وأن من البرنامج على موافقة
والطريقة بعد؛ عن  بالتعليم تختص التي املؤسسة) نوعية  (وفق املهني التعليم 
طريق عن كامل طلب بتقدمي املعنية اجلامعة أو الكلية قيام تشمل إتباعها املطلوب
(Commissioner of Higher Education) العالي التعليم مجلس  إلى  إدارتها مجلس
طريق عن أكادميي قائم برامج بتقدمي الترخيص بطلبات منوذج خاص باستخدام وذلك
تقوم حتى االعتماد التقدم الس  عدم املؤسسات وعلى بعد. التعليم عن تقنيات
تثير نقاط وعدم وجود الهيئة ملتطلبات موافاته حيث من الطلب في بالبت الهيئة
تقدميها يجري لبرامج أخرى البرامج مضاهاة بعدم تهتم ما والهيئة عادة اهتمامها.
الطلب بتقدمي املؤسسة تقوم من الهيئة املوافقة مرحلة وعقب اجتياز اإلنترنت. على
إصدار احلكم بعد الس الطلب يحول حيث البرنامج؛ لتقييم اتص االعتماد لس
البرنامج تقدمي في الشروع للمؤسسة وميكن احلالي. للتعليم العليا الرئاسة إلى عليه
جديد طلب تقدمي فيلزم البرنامج على مجلس االعتماد اعترض إذا أما املوافقة؛  فور

للهيئة.

موافقة يسبق لم جامعية لدرجة جديد بعد» عن «تعليم برامج تقدمي حالة وفي
املستحدثة. بالبرامج اخلاصة والتعاليم الهيئة سياسة إتباع يلزم عليه؛ الهيئة

أن: عن بعد التعليم برامج تقدم التي املؤسسات فعلى وعموماً

بعد. عن للتعليم تابعة مواد ببرامج أو الطلبة امللحقني تسجل -١

أو فيديو شرائط أو  أفالم عرض عند النشر بحقوق االلتزام املؤسسات على  -٢
الفكرية. امللكية بحقوق محمي عمل أي أو تسجيالت صوتية

الفكرية. امللكية حقوق حماية لوائح بكل على املؤسسات االلتزام -٣

تقرير حرية في املؤسسات موقف تدعم  العالي التعليم  على اإلشراف هيئة -٤

سواءً التقليدي التعليم لرسوم مغايرة  اإللكتروني  بالتعليم خاصة رسوم
متوافقة الرسوم دامت ما ذلك، غير أو  دراسية  بإجازات خاصاً التعليم كان
أصدرت قد كانت الهيئة وملا الوالية. قوانني مع تتعارض وال اإلدارة سياسة مع
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في مراجعة بحقها حتتفظ فهي اإللكتروني التدريس برسوم خاصة إرشادات
حتديدها. في املتبعة والسياسات الرسوم نظام

منطقة لقيود تخضع ال أن  بعد عن املقدمة والبرامج  املقررات كل على يجب 
بالبرامج االلتحاق وإفساح مقررة برامج  تقدمي  عدم على احلرص عدا فيما اخلدمات

املساواة. قدم على للجميع

بعد، عن التعليم وأنشطة بقضايا  خاص اتصال مركز  حتديد مؤسسة كل على
بذلك املركز. وإخطار الهيئة

النشـر حقـوق
قدرة في مشكلة اجلامعات اإللكترونية تكمن تواجه التي العقبات أكبر لعل من
عن أو النية بحسن سواء في ذلك التهاون فإن  بحقوق النشر؛ على االلتزام اجلامعة
وما معقدة،  قانونية إلشكاالت يعرضها قد  املتعمدة  غير الغفلة أو السهو سبيل

إدارية. وارتباكات مادية غرامات من ذلك على يترتب

ô°ûædG ¥ƒ≤M ájÉªM ¿ƒfÉb

مصادر عن منقولة غير أي أصلية؛ أعمال من واالبتكار التأليف والتصنيف نتاج كل
بحقوق تلقائياً تتمتع تعبير حسية وسيلة بأية شائعة، ومعروضة مصادر أو معروفة غير
الفيديو، واملقطوعات وشرائط الفنية والصور، واألعمال الكتابة، يشمل ذلك النشر.
عمل أي أو احلاسوب، وبرامج السينمائية واألفالم الصوتية والتسجيالت املوسيقية
قانون ويخضع حلماية النشر حقوق قانون تعريف عليه ينطبق أكثر شخص أو إنتاج من
إشارة النشر وسيلة يظهر على لم لو حتى مكتسبة وحقوق النشر الفكرية. امللكية
إنتاجه تسجيل عن احلق صاحب لو تقاعس محفوظة، وحتى الطبع أو النشر حقوق بأن
أو للناشر املؤلف عنها يتنازل أو  املؤلف ميلكها قد النشر وحقوق  رسمية. جهة في
جلهة عنه تنازل إذا إال للمؤلف؛ مكتسب حق النشر وحقوق العمل. مولت التي اجلهة
وفق لورثته، تؤول حيث وفاته؛ عقب عاماً سبعني إلى باإلضافة حياته وذلك مدى أخرى،
األمريكي القانون يضاهي عاملياً به املعمول السائد والقانون القانون األمريكي(٥٩-٦٠).
محمية املتعددة املنشورة بالوسائط املواد غالبية أدق فإن ومبعنى بنوده(٦١). معظم في
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dG املدى الطويل. على قانونياً

أو العامة للملكية  تخضع التي املواد النشر حقوق  قانون  حماية من ويستثنى
ومصنفات مؤلفات أو شاكلتها؛ على وما املطبوعات احلكومية املشاعة، مثل امللكية

تداولها. الشائع التراث

حقوق حماية قانون ذلك في مبا الفكرية امللكية حماية قانون  كان األصل  وفي
أن إال الفكرة؛ ملكياتهم أو أعمال الغير من املشروع غير أو الكسب االرتزاق مينع النشر
املادية املنفعة قصد دون وتوزيعها امللكيات تلك بنسخ البعض املتعددة وقيام اخلروقات
إلى تضييق أدى عائد مالي من الفكرية أعماله عليه تدره مما امللكية صاحب وحرمان
مبنع النسخ وذلك املاضي؛ القرن من السابع العقد في القانون تعديالت خالل اخلناق

الشخصية. لالستفادة حتى عموماً

امللكية الدولية بخصوص على االتفاقيات لم توقع التي الدول بعض أن الواقع وفي
الطالب على الكتب وتوزيعها من العديد بنسخ تقوم النشر كانت وحقوق الفكرية
أو باملؤلفني االكتراث  دون املعرفة نشر  بقصد بسيطة  بأثمان السوق في بيعها أو
منخفض ورق على األمريكية الدراسية الكتب طبع تعيد الصني كانت فقد الناشرين.
كان فقد السابق السوفيتي أما االحتاد بخسة. السوق الدولية بأسعار اجلودة وتبيعه في
السوق في يطرحها أو الطالب على ويوزعها املؤلف دون إذن من الدراسية الكتب يترجم
يصورون الفقيرة الدول جامعات في املدرسني بعض هناك أن كما للغاية. زهيدة بأثمان
على ويوزعونها ألنفسهم وينسبونها الكاتبة اآللة أو باليد كتابتها يعيدون أو الكتب

للمدرس. مجزى ولكنه زهيد ثمن لقاء الطالب

إلى لالنضمام تسعى أو انضمت التي الدول في خاصة تنحسر بدأت املمارسات تلك
النشر. االلتزام بحقوق أعضائها على املنظمة تفرض حيث العاملية التجارة منظمة
طبعات الكتب لطبع محددة رسوم لقاء الناشر مع االتفاق يتم األحوال بعض وفي

األحيان. غالب في مشروعة املمارسة التكلفة؛ وهذه قليلة

á«fhÎµdE’G á©eÉ÷G á«°Uƒ°üN

في قانون حقوق النشر حلماية اخلاضعة باستخدام املواد املعلمني فإن قيام وبهذا
تتضمن التي القانون نصوص عن حادوا إذا القانونية، املسؤولية من ال يعفيهم التدريس
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فإن نظر القانون وفي الصور. من صورة بأي جمهور على العام أو العرض النسخ حظر
شكل على نظامية اموعة كانت جمهوراً سواء تشكل الطالب من  مجموعة أي
بعد. عن التعليم متفرقة يتلقون أماكن في طالب شكل على متفرقة أو دراسي فصل
تصرف، دون علمية؛ ينقل مواد عندما قانونية مخالفة قد يرتكب املعلم فإن وبالتالي
على موقع دراسي على يضعها الطالب؛ أو على ويوزعها األشكال البيانية، ذلك في مبا
فإن كذلك الناس. لعامة مفتوحاً أو الطلبة  على  محصوراً املوقع كان سواء الوب؛
شبهة فيه دراسي فصل على فيديو شرائط أو أغاني أو موسيقية قطع أو صور عرض

قانونية.

ذلك في عموماً مبا برامج التعليم في تستخدم املواد التي معظم إن الواقع وفي
أو تعرض على أو التي تدرس الدراسية الفصول في نصوص مواد التدريس التي تلقن
في املستخدمة املواد غير أن النشر. حقوق حلماية خاضعة أخرى بأي وسيلة الطلبة
أو دراسية كتب صورة في سواء التعليمية واملدارس املعاهد أو التقليدية اجلامعات 
السماح دون اجلامعة، أو املدرسة أو التدريس  هيئة  عضو أو الطالب مراجع يشتريها
حقوق قانون حلماية  تخضع  التي  األخرى واملواد  جزئياً. أو  كلية نسخها أو بتصويرها 
االستخدام رسوم وتدفع الستخدامها، رخصة على املستخدم اجلامعة أو النشر حتصل
مع تتناسب  رسوماً أو  سنوية رسوماً يحدد  قد  الذي احلقوق؛ صاحب اتفاق مع وفق
على أكثر أو واحد جلهاز ترخص قد احلاسوب فبرامج تكراره. االستعمال ومدى طريقة

املثال. سبيل

قد الوب في الدراسة موقع على تنشر التي املواد اإللكترونية أن اجلامعة إشكالية
الدرس يستخدمها مؤلف وقد املشاعة كامللكية فتصبح الناس لعموم تكون مفتوحة
استخدام. على رسوم اتفاق النشر أو حق صاحب إذن من دون من دروس يعده ما ضمن
الذي الطالب فإن املسجلني الطالب على استخدامه وحصر املوقع تأمني حالة وفي
قيام بعض أن جانب إلى هذا حق. دون طبعها أو بنسخ املواد يقوم بعد قد من يدرس
دون والنسخ للنقل املؤلفات يعرض ترخيص دون إلكترونية مكتبة بتوفير اجلامعات

النشر. حق صاحب أو دراية من اجلامعة

لتلقينهم لوجه وجهاً الطلبة املعلم يواجه حيث التقليدي للتعليم بالنسبة
النشر. حلقوق اخلاضعة للمواد املنصف» «االستخدام حول كبير جدال هناك الدروس
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dG تعطي بسيطة قاعدة على  النشر حلقوق ١٩٧٦م قانون نص اإلشكالية لتلك وحالً 
الدراسي(٦٢)؛ الصف حدود في لوجه وجهاً التالميذ على املواد لعرض للمدرس فسحة

على الطلبة. احملمية املواد من نسخ توزيع ذلك في يدخل وبالطبع ال

املواد أن إذ مختلفة؛ االستخدام املنصف قواعد فإن بعد عن للتعليم بالنسبة أما
حيث الوب، على الدراسة موقع طريق عن الطلبة على تطرح بالقانون الدراسية احملمية
مستخدمني على وتوزيعها نقلها وتعديلها ميكن حيث العالم؛ في مكان في أي تنشر

مخاطر. إلى احلقوق أصحاب مصالح مما يعرض آخرين

ójó÷G »µjôeC’G ¿ƒfÉ≤dG

التقنية «مواءمة قانون األمريكية املتحدة بالواليات الفيدرالية احلكومة  أصدرت
(Technology, Education and Copyright Harmonization Act) والتعليم وحقوق النشر»
بإعادة تعريف القانون حيث قام ٢ نوفمبر ٢٠٠٢م؛ في (TEACH Act) تيتش باختصار أو
في تسعى للربح ال التي التعليمية للمؤسسات ميكن واملالبسات التي املصطلحات
في الطبع حقوق حلماية مواد خاضعة تستخدم أن األمريكية بأسرها املتحدة الواليات
أخرى رقمية طريقة أو بأي نشرها على موقع على «الوب» في ذلك مبا عن بعد التعليم
اجلديد القانون وفي له(٦٣-٦٤). استخدام رسوم دفع أو صاحب احلق من االستئذان دون
واملؤسسات التعليمية اجلامعات أن غير قوانني؛ سبقه من مبا باملقارنة كبيرة فسحة
القانون دون ملتطلبات بدقة تلتزم عليها أن اجلديد القانون من االستفادة ميكن لها التي
املؤسسة يتطلب من اجلديد حسن النية؛ فالقانون أو والسهو الغفلة مسوغات مثل
قام وقد القانون. بقيود االلتزام لضمان أشخاص عدة ومشاركة متعددة خطوات إتباع

اإللكترونية(٦٥). للمواد مماثلة اتفاقية بسن الدولي اتمع

قبل من متاحة تكن لم التي الفرص من بالعديد اإللكترونية يزود اجلامعة قانون تيتش
االستفادة أن حيث ضخمة؛ مسؤوليات عاتقها على ويلقي كثيرة أعباء يحملها أنه إال
من العديد يشارك فيه ضخم جهد ال تتسنى دون القانون يتيحها من الفسحة التي
واحلدود القانون يتضمنها التي العديدة الشروط معقبات ومن اجلامعة. في املسؤولني
حلقوق اخلاضعة األعمال بها أن الكثير من استخدامات املسموح تقيد األنشطة التي
على استخدامها محبذاً بعد أو يكون عن أساسية في التعليم تكون والتي قد النشر
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تطبيق املعلمني على لزاماً كان فرمبا لهذا القانون. وفق محظورة تعتبر تقدير أقل 
في عقبة القانون يقف عندما بدائل عن للبحث الوقت نفس في والسعي القانون

البدائل: تلك بني من ناجعة. بطريقة بعد التعليم عن
تقدمي التوسع في مثل الدراسية للطلبة، املواد تقدمي في بديلة طرق توظيف -١

اإللكترونية. املكتبة خدمات
التي املواد الستخدام النشر  حقوق  أصحاب من مباشر  تصريح  على ٢- احلصول

بها القانون. يسمح التي احلدود خارج يقدمونها
يفسح  قد الذي النشر حقوق قانون املنصف(٦٢) من بند االستخدام استغالل -٣

تيتش. قانون يقيدها الستخدامات الفرصة

اخلاضعة املواد استخدام  حق إعطاء هو تيتش قانون أهداف أحد أن  الواقع وفي
النشر فقرات قانون حقوق كبعض ولكنه نسبياً، ومؤكدة النشر بصورة جلية حلقوق
بند أتاحها التي فإن الفسحة التأويل؛ ولهذا حتتمل وال مقيدة بنوده جتعل بدقة احملددة
الكثيرين فإن  ولهذا التفسير؛ في سعة تتيح مرونة ألنها أكثر املنصف االستخدام
رغم األساسي القانون مرونة استغالل إلى يلجأون بعد عن التعليم في املشتغلني من
وحتميل تصوير مبواصلة يسمح ألنه اإللكتروني؛ للتعليم تيتش اصص  قانون مرور
حتى بعد، عن التعليم بهدف لآلخرين ونقلها الوب على النشر بحقوق احملمية الوثائق

تيتش(٦٤). قانون سريان بعد

ó``jó``÷G ¿ƒ``fÉ`≤dG QÉ``°†`e

التعرف على يلزم عن بعد بالتعليم اخلاص اجلديد القانون مغزى ميكن إدراك وحتى
التعليم؛ ومؤسسات املعلمني مع بعد وعالقتها عن التعليم لعملية نظرة املشرعني
الوسائل وشأن بعد عن التعليم ألهمية املشرع إدراك على واضح فقانون تيتش دليل
وحقوق النشر؛ التعليم من النوع هذا بني حلول للتصادم واحلاجة لوضع املميز، الرقمية
أساس دفعات على يتم بعد عن التعليم فرضية أن على مبني القانون اجلديد، أن غير
بصورة العناصر كل الوقت ويتضمن من محدود على مدى يقدم منها كل مستقلة،
أو الدراسي؛ الفصل الواحدة في احملاضرة تشبه صورة على واحدة في دفعة متكاملة
بحقوق احملمية املواد باستخدام التصريح على قائمة القانون غالبية فإن آخر مبعني
وأنها تضاهي التدريس املدرس» إلشراف خاضعة دراسية «أنشطة مضمون في النشر

١٢٤



á
``«

``f
h

ô
``à

``µ
dEG

á
```

`©
``e

É`
`L

A
É`

``°
û

fEG
.

.
™

H
Gô

dG
π

°ü
Ø

dG حصة على سيطلع الطالب أن يتوقع القانون أن أي التقليدي. الدراسي الصف في
جهاز على وخزنها الدرس محتويات تنزيل  من بالضرورة  يتمكن ولن محدد وقت في
الدراسية، املرحلة الحق أثناء وقت في املواد مبراجعة القيام يستخدمه أو الذي احلاسوب
املدرسية احلصة فترة توازي قصيرة فترة خالل الدرس يفعله هو أن  ميكن ما كل وأن
استعادة على تساعده التي النقاط أو املالحظات وتدوين بعض الدراسي الصف في
على النشر حلقوق خاضعة مواد استخدام فيمكنه املدرس أما الدرس. تلقاه من ما 
املدرس بها يلتزم القيود التي لنفس خاضعة بصورة بسيطة أو مقتطفات تكون أن
تفسح فحوى القانون ال أن أفصح مبعنى يعنى وهذا التقليدي. الدراسي الصف في
الطالب قيام أو النشر بحقوق محمية مراجع من مكتملة مواد لتحميل الفرصة

إليها الحقاً. بخزنها للرجوع

بعيداً التعليمية سلوكيات ودور املؤسسة تيتش يركز على قانون أن الواضح ومن
على وضع قيود املؤسسة على يحتم فالقانون وبالتالي الطالب. أو املدرس عن تصرفات
حقوق مع توضيح حتميها ووضع لوائح جديدة املواد احملمية بحقوق النشر، اإلطالع على
االحتفاظ املؤسسة حق ومن  املواد. تلك  استخدام أو  اإلطالع على للقائمني النشر
في املدرس حق إلى يشير ال القانون محدودة، غير أن النسخ ألغراض محدود من بعدد
اطر معرضة املؤسسة فإن لهذا يعدها. التي الدراسية البرامج من بنسخ االحتفاظ
على ولذلك فإن النسر؛ حقوق على عن التعدي للمسؤولية بالنسبة األفراد عن كبيرة
للمؤسسة مشاكل تسبب لن يقدمها أي مادة من للتأكد للمؤسسة اللجوء املدرس
اإلشراف على مباشرة في بصورة تتدخل املؤسسة أن على وبهذا فإن بها. يعمل التي
املواد ذلك مبا في الدروس في املواد املستخدمة تفصيالت وتتبع املقدمة برامج التعليم

األكادميية. باحلرية متعلقة قضايا يثير السافر التدخل ذلك النشر. بحقوق احملمية

البرامج تلك أن عن بعد التعليم برامج في والتطورات املتجددة تداعيات القانون ومن
لها يخصص الالزم أن من آخر أن مبعنى أو أمورها؛ في تولي املركزية من ستقتضي نوعاً
سياسات وضع يتطلب القانون ألن هذا اإللكترونية؛ اجلامعة مثل مستقلة مؤسسة
النشر؛ بحقوق احملمية  للمعلومات رشيداً وتوزيعاً تقنية نظم وتطبيق مؤسسية
يتماشى بعد عن للتعليم مركزي نظام تخصيص على الكليات واجلامعات فإن وبهذا

القانون(٦٦). يفرضها التي املعايير مع
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بنود من سابق بند على تعديالت هي أنه أدخل تيتش قانون الفائدة الرئيسية من
عن بعد التعليم عن في ميكن استخدامه ما محتوى اخلاصة بتنظيم النشر حقوق
مواد بعرض للمعلمني يسمح القانون كان حيث املغلقة الشبكة تلفاز بث طريق
القيود تلك فحوى مواقع محددة. في دراسية فصول تبث في أنها أساس على محددة
احلديث الرقمي النقل  محتويات القانون على تطبيق  املستحيل من أنه تعني كانت
في أو عمله أو توصيلها للطالب في بيته يلزم املواد التي من العديد تشمل قد التي

فتتضمن(٦٧-٦٩):  التعديل فحوى أما آخر. موقع أي

بها. املسموح املواد نوعية في ١- التوسع

الدروس. استالم مواقع على قيود ليس هناك -٢

النقل وإمكانية محدودة لفترة  إليها  الطالب ورجوع  باحملتويات  االحتفاظ -٣
االتصال الرقمية. بأجهزة تتعلق ضرورية أو طارئة أحوال في والتخزين

تكون ال أن شريطة على الرقمي النقل لتسهيل (Analog) التماثلية املواد ترقيم -٤
التماثلية. النسخة جانب إلى رقمية بصورة موجودة املواد

القانون مبتطلبات التزموا إذا إال للمعلمني متوفرة غير  املميزات  تلك  كل أن غير
شروط وحتت املواد محدود من جزء على مقصورة املزايا تلك أن كما واملتشعبة؛ العديدة

محددة.

¿ƒ``fÉ``≤`dG äÉ``Ñ``∏£àe
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في مبا أكادميياً املعتمدة الربحية غير املؤسسات على فقط تعود تيتش قانون فوائد
تشمل النشر بحقوق وضع الئحة خاصة املؤسسة وعلى احلكومية. املؤسسات ذلك
عند بإتباعها بعد عن التعليم عملية  في املشاركني من وغيره املدرس يلتزم معايير

إسهاباً تقتضي معقدة مسألة إال أن وضع الئحة مواد محمية بحقوق النشر؛ استعارة
تأثير لها ال يكون وعادة واملوافقة؛ واملراجعة بالرقابة مختصة جلان وتكليف في العرض
الطبع حقوق عن وافية معلومات توفير املؤسسة على كما غير الرسمية. التوجيهات
والطلبة التدريس هيئة أعضاء على املعلومات تلك وتوزع بها؛ االلتزام وجوب تؤكد
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dG بأن املواد الطالب إخطار وعلى املؤسسة بعد. في عملية التعليم عن يشارك من وكل
تنبيه هو ذلك اإلخطار من والهدف النشر حقوق خاضعة حلماية تكون قد الدراسية
وثيقة تصاحب كل  أن يجب ولذلك احلقيقة،  تلك عن أوان أو حلظة  كل في الطالب
توزيع يقتصر  أن على احلرص املؤسسة  على يجب كما الطالب. عليه يطلع درس أو
الطلبة على النشر بحقوق احملمية املواد ضمن أن تدخل يحتمل التي العلمية  املواد

آخرين. على املادة يجوز توزيع وال املادة تستخدم فيه الذي الفصل في املسجلني

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àH Ú°üàîŸG äÉÑLGh

املواقع حماية تقنية استخدام عن بعد مواقع التعليم على القائمني باإلشراف على
إلى موقع ليس بالدخول  للطالب السماح يجوز  فال الطلبة؛ دخول على قيود لوضع
إليها بالدخول للطلبة املسموح يلزم ربط األجزاء لها؛ أي سجل قد التي الدروس ضمن
كمية تقييد يجب التسجيل؛ كما بقائمة املؤسسة في بعد من الدراسة مواقع من
تسمح ما قدر معني؛ على مبقرر اخلاص املوقع على أو تنشر الطالب إلى تنقل التي املواد
حق من أنه ليس يعنى الشرط وهذا املعلومات. توصيل  في املستخدمة التقنية به
مادة على أو آخر دراسي فصل في يقدم على ما اإلطالع الفضول طريق ولو عن الطالب

بها. اخلاص الفصل التسجيل في دراستها قبل يريد علمية

متنع آليات استخدام اإللكترونية اجلامعة في املعلومات تقنية على القائمني على
للتعلم؛ اصصة احلصة فترة انتهاء بعد إليه املرسلة باملواد االحتفاظ من الطالب
االنتهاء من بعد العلمية املادة اختزان الطالب من متنع التي اآلليات يلزم توظيف كما
كما آخرين؛ أشخاص إلى أخرى بصورة أو إليكترونياً توزيعها من ومنعه املقرر، دراسة
تكون حتت التي قد املواد على اإلطالع في آخرين مع الشراكة اآلليات تلك يجب أن متنع
من املعلومات متحو أن ميكن التي اآلليات تلك بعض وجود النشر. ومع حقوق حماية
أن إال توزيعها نقلها أو أو طبعها من الطالب أو متنع فترة محددة احلاسوب بعد ذاكرة
احلالة تلك في املؤسسة أن إال االحتياطات. تلك كل تتغلب على أن ميكن تقنيات هناك

القانونية. مسؤولياتها أخلت قد تكون

برنامج أو مادة نقلهم عند املؤسسة في املعلومات تقنية على القائمني حق من ليس
للمادة التي املصاحبة احلماية وسائل في التدخل الرقمية االتصال عبر شبكة حاسوب
أو الستخدامه مفتاحاً خاصاً معني برنامج استخدام يتطلب قد نقلها؛ حيث يجري
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بنسخ باالحتفاظ يسمح القانون  أن ورغم محددة. لفترة باستخدامه  تسمح آلية 
املعلومات تقنية  مجال العاملني في واجب من  فإن مؤقتة لفترة العلمية املادة من
الطالب توزيعها على بعد النشر حلقوق اخلاضعة باملواد عدم االحتفاظ املؤسسة في
في حالة خاصة إال مرة أخرى؛ هذا الدخول عليها أو غيرهم من الطلبة متكن بصورة

محدودة. بها لفترة االحتفاظ فيمكن الفيديو شرائط أو الصوتية التسجيالت مثل

¢SQó``ŸG äÉ``Ñ`LGh

احلرية األكادميية العالي؛ متنح التعليم ومؤسسات اجلامعات في اجلاري العرف وفق
للطلبة؛ بتقدميه اولني املقرر  مبحتويات اخلاصة القرارات التدريس حق هيئة أعضاء
على قيوداً يضع تيتش قانون أن غير  اجلامعي؛ للتخصص الكلي البرنامج حدود في
تصريح دون بعينه مقرر وضع محتويات عند النشر بقانون حقوق استعارة املواد احملمية
في تقدميه ميكن ما النشر بحقوق احملمية املواد من فهناك النشر. حق  صاحب من
مع (وثائقية، مثالً)، درامية غير موسيقية أو أدبية أعمال عرض مثل عن بعد التعليم
حدود في املتعددة الوسائط وأعمال الدرامية األعمال بعض بعرض أيضاً السماح 
في يعرض ما مياثل فني أي عمل عرض وكذلك املقتضب، االقتباس تتعدى ال معقولة
دروس في تضمينها يحظر األعمال التي بعض هناك أن إال التقليدي. الدراسي الصف
أعمال أو أو مصنف أو مؤلف عمل أي شرعية من  نسخ غير بعد مثل عن التعليم
مادة أي أنها الرقمية؛ الشبكة عبر تدريبية أنشطة من كجزء كمواد للعرض تسوق

النشر. ومحمية بحقوق اإلنترنت عبر للتعليم مخصصة

برنامج وتلقني التخطيط في املدرس مشاركة ضرورة على تيتش قانون وينص
العلمية نقل املواد على يشرف أن وأن على املدرس للطالب، نقله خالل بعد عن التعليم
دراسية حصة من كجزء النشر بحقوق احملمية املواد تنقل وأن على الطالب وعرضها
احملمية املواد تكون وأن إلشراف املدرس يخضع نشاط ضمن منتظمة بصورة مقدمة
على وتعني الدرس متعلقة مبوضوع الدراسية احلصة في املستخدمة الطبع بحقوق
احملمية األعمال استخدام على املدرس إشراف  تضمن  املتطلبات تلك الدرس. تلقني
قد وهذا آخر. هدف ألي أو للترفيه وليس للتوضيح مستخدمة النشر وأن املواد بحقوق
وكذلك بعد عن التعليم يقدمها التي على اخلدمات االجتماعية يدخل بعض القيود

للخريجني. التعليم مبواصلة أو التأهيل بإعادة اخلاص التعليم على
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dG التدريسي؛ النشاط محتويات خارج فني عرض الرقمي ألي القانون النقل يقيد كما
في سواء شراءها الطالب في متناول دراسية أو كتب مراجع من مواد أي نقل ومينع
مواد إلى التماثلية املواد حتويل القانون يحظر كما إلكترونية؛ أو كتب ورقية كتب صورة

الرقمية. النسخ فيها تتوفر نادرة، ال حاالت في حدود بسيطة وفي رقمية إال

äÉÑàμŸG AÉæeCG QhO

جديدة باإلضافة واجبات املكتبات أمناء على يفرض ما تيتش قانون في هناك ليس
الستخدام على رخص احلصول بشأن التفاوض تشمل التي األصلية واجباتهم إلى
التعليم في وهام كبير بدور يقوموا أن مبقدورهم أن غير بحقوق الطبع؛ احملمية املواد

يشمل(٦٤): بعد؛ قد عن

املنصف لالستخدام سياسات وضع ذلك في مبا النشر حقوق عملية تنظيم -١
املكتبات. خدمات ركائز من تعتبر التي

في لتوزيعها الطبع حقوق عن  معلومات وإعداد  جمع في  ريادي بدور القيام -٢
عليه. للكل اإلطالع إلكتروني يتاح على موقع أو وضعها اجلامعة،

التي بعد، عن التعليم في املستخدمة املواد من بنسخ  لالحتفاظ ٣- السعي
املواد بتلك  االحتفاظ مبعايير خاصة ولوائح إرشادات وإعداد اجلامعة؛ تصدرها

قانونياً. به املسموح وفق

في تستخدم التي التحضيرية للمواد الرئيسي املرجع هي املكتبات كانت ملا -٤
من به املسموح تقييم في املساعدة املكتبة أمناء بإمكان فإن بعد عن التعليم

بحقوق النشر. احملمية املواد

احملمية للمواد  االستخدام رخص بشأن  التفاوض في  املساعدة األمناء على -٥
ذلك. لزم إذا النشر بحقوق

استخدامها ضد حائالً القانون يقف التي للمواد بدائل تقدمي املكاتب ألمناء ميكن -٦
إيجاد العمل على أو املراجع تلك من وافرة كمية شراء بعد؛ مثل عن التعليم في

املواد. استخدام ال حتظر أخرى مصادر

دون املنصف االستخدام فسحة لتوظيف اخلبرة واحلنكة املكتبات لديهم أمناء -٧
القانون. مخالفة
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اتلفة في املؤسسات املستخدمة عن اللوائح التنقيب املكتبات أمناء بإمكان -٨
حقوق الطباعة قوانني تفسير مصادر على والتعرف بعد عن بالتعليم واتصة

بعد. عن التعليم مسيرة لتسهيل
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يكون حيث التقليدي؛  التعليم مؤسسات في النشر بحقوق االلتزام املمكن من
االجتماعات واحملاضرات؛ صاالت حدود غرف الدراسة أو املرئية واملسموعة في املواد عرض
كتاب غالف طيات بني تكون األحيان غالب ففي املصورة املواد الدراسية املكتوبة أو أما
من إما منه نسخة على التدريس هيئة عضو ويحصل بشرائه الطلبة يقوم مدرسي
عادة األخرى هي واملراجع أو يحوز عليه بصفة شخصية، دعائية مباشرة كهدية الناشر
في املوجودة النسخ أن  أي اجلامعة، مكتبة من عليها احلصول يتم مراجع تكون ما
االستخدام. مرخصة شرعية نسخ كلها التدريس وهيئة الطالب أيدي وبني اجلامعة
محدود فالتوزيع وتأليفها، بتصنيفها من مذكرات قام املادة أستاذ يوزعه ملا وأما بالنسبة
اخلروقات، بعض حدثت حتى لو الفكرية املدرس ملكية حقوق التعدي على ويصعب
فإن احلاالت كل  وفي إذن. دون  تصويرها أو دفعة إلى دفعة من  املذكرات انتقال مثل
تداول على قائمة محدودة كملكية يشتريها التي بالكتب االحتفاظ حق الطالب من
الكثير منهم أن  إذ خريجي اجلامعة من لكثير بالنسبة هام  وهذا أمر مشروع. جتاري
معلومة يحتاجونها على للحصول الدراسية في استخدموها التي املراجع إلى يلجأون
إلى الرجوع أن  الواقع  وفي معرفة. من تعلموه ما بعض السترجاع أو عملهم أثناء
اإلطالع على من املعلومات واستسقاء االستيعاب في مألوفة أيسر مذكرات أو كتاب
اقتناه مبا االحتفاظ حق الطالب من فإن التقديرات وعلى أقل للمعرفة. مصادر جديدة
فيها يستخدم التي الدراسية للفترة كانت سواء هو، يحددها التي للفترة مراجع من

ذلك. من أبعد لفترة أو املرجع

عن دورية مقاالت من نسخ على يحصلون فقد العليا الدراسات وبالنسبة لطلبة
محدودة املصورة النسخ تلك املكتبة، لكن في الدوريات من بتصويرها طريق اإلنترنت أو
فيما التحكم بيدها اجلامعة أن من نسخها. كما والربح بيعها تصويرها وليس هدف

النشر. حقوق صيانة حدود في الدراسية والكتب املراجع من الطلبة أيادي بني
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dG كانت سواء  الدراسية؛ فاملواد اإللكترونية اجلامعة حالة في متاماً مختلف احلال
مما محدودة لفترة اإلنترنت على تنشر املادة، مدرس  إنتاج  من أو خارجية مصادر  من
الحق. وقت في عليها أو طبعها لإلطالع احلاسوب أجهزة على باختزانها البعض يدفع
الطالب قد دفع خاصة وأن التقليدية، اجلامعات في بالطالب طبيعي أسوة حق وهذا
اإلنترنت املواد على نشر املقابل إن اجلانب وفي الدراسية. مع املصروفات ضمنياً ثمنها
حلمايتها، ومهما احتياطات من اجلامعات اتخذت املشروع مهما غير للتداول يعرضها

الطالب. على استخدامها اقتصار على التشريعات نصت
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إلكترونية جامعة الراهن  ˚ منوذج الوضع عن بعد  ˚ تقييم ˚ صور التعليم

لدعم العالم العربي  ˚ جهود خلدمة موجهة إلكترونية عربية  ˚ جامعات

ابن سينا االفتراضية اإللكترونية  ˚ جامعة اجلامعة
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dG االتصاالت حزمة عرض من في الزيادة والتقدم العالم العربي في اإلنترنت انتشار مع

في اإللكترونية اجلامعة بدأت ظاهرة وتضاعف سرعتها، في أدائها والتحسن ،(Band)
الذي بعد عن التعليم لنظام كامتداد العربية. ذلك البلدان من العديد في االنتشار
األوروبية اجلامعات االنتساب إلى طريق عن العربي العالم في عديدة منذ عقود بدأ
العاملني من اآلالف عشرات السابق في النظام هذا من تخرج فقد املفتوحة. واجلامعات
الوظيفية أحوالهم حتسني وراء  سعياً اخلاص القطاع في أو حكومية وظائف في
في الوظيفة عن التخلي على قدرتهم عدم مع مؤهالتهم األكادميية مستوى برفع
إليه يصبون ما الستكمال الفرصة لهم تتح لم منهم الكثيرين خاصة وأن بلدانهم.
إنهاء بعد العمل إلى مبكرة سن في الشباب من شريحة حلاجة ونظراً التعليم. من
فقد البعيدة واملناطق القرى في املسافة على املقيمني بعد جانب إلى الثانوي التعليم
ال الذي االنتساب نظام بتقدمي الوطنية اجلامعات في النظرية الكليات قامت بعض

الدراسي. الفصل في نهاية االمتحان إلى احلضور سوى يتطلب

املؤسسات بعض أن إال بعد عن التعليم  على البعض  إقبال من الرغم وعلى
يحصل التي بالشهادات االعتراف في  مترددة زالت ما  العربي العالم في احلكومية
التي تقدم املؤسسات نظراً للخلط بني التعليم؛ من هذا النمط من اخلريجون عليها
مبنح الشهادات تكتفي معاهد أو جامعات تدير شركات ووجود التعليم من اللون هذا

للملتحق بها. اختبار أو التعليم نوع من أي تقدمي دون طائلة مبالغ لقاء

عملية التعليم العربية بإدخال الدول بعض في هناك اهتماماً فإن جانب ذلك إلى
املساعي ضمن ذلك الثانوي(٧٠)؛ التعليم وخاصة للجامعة السابقة املراحل بعد في عن
الواليات حكومة اجتاه جانب إلى في تلك الدول؛ العامة املؤسسات من خلصخصة الكثير
تقدمهم مع  املنازل في  أطفالهم بتعليم  للعائالت السماح إلى األمريكية املتحدة 
العائالت من مجموعات أو العائالت لتمكني وذلك الثانوي التعليم نهاية في المتحان
بني الفصل قوانني ظل املدارس العامة في به تسمح ال دينياً أطفالهم تعليماً تعليم
تقدمي بالتعليم  القائمة العائالت أو مجموعة العائلة تتعهد أن والدولة على الدين
املناسبة. بالصورة أبنائهم تعليم الستكمال املدارس باقي املقررة على املواد الدراسية
طفل يتخلف لن «قانون عنوان حتت ٢٠٠١م عام صدر الذي القانون ذلك االجتاه وثق وقد

.(٧١)(No Child Left Behind Act) أقرانه» عن
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املتحدة شديد في الواليات نقد عن أقرانه» إلى طفل «قانون لن يتخلف تعرض وقد
كانت مبا احمللية تدعمها احلكومة عائلية دراسية تكوين مجموعات نتيجة األمريكية
بعض محاولة  مع العام؛ التعليم في تدهور إلى أدى مما العامة، املدارس به تدعم
التنوع من يكتسبونها وخبرات  اتمع عن مبكرة سن في أطفالهم عزل العائالت 

والديني. واالجتماعي العرقي

أنها حيث األمريكي، القانون أهداف عن تختلف اإللكترونية املدارس أهداف أن ورغم
على أخرى من مجتمعات أقرانه مع مبكراً لتواصله آفاق الطفل توسعة تستهدف
البيت مجتمعه، والتزامه في في سن مبكرة عن أقرانه التلميذ عزل إال أن نطاق عاملي؛

تعود على التلميذ واتمع. كثيرة يؤدي إلى أضرار للدراسة قد

عن بعد صور التعليم
عن التعليم مبجال للعناية مركزة جهوداً عقود عدة خالل العربية املنطقة شهدت
العالي التعليم مؤسسات عن طريق سبل للتعليم عن بعد: ثالثة متهيد في جتلت بعد
اجلامعات عبر وكذلك املتخصصة، بعد التعليم عن مؤسسات طريق وعن التقليدية،

االفتراضية(٧٢).

ájó«∏≤àdG äÉ©eÉ÷G

من بالعديد حدت اجلارفة التي العاملية املوجة من ليستثنى العربي العالم يكن لم
ملنح تعليمية برامج لتقدمي  املفتوح للتعليم وحدات إنشاء إلى التقليدية اجلامعات
التعليم طريق عن األحيان بعض في املاجستير ومنح درجات بل شهادات البكالوريوس

بعد: التعليم عن من النوع البالد العربية لذلك في ثالثة مناذج بعد(٧٣). وهناك عن

للجامعات الس األعلى عليها من املصدق مصر؛ في املفتوح التعليم مراكز -١
العديد في العليا الدراسات درجات تشمل جامعية درجات متنح التي املصرية،

التخصصات(٧٤-٧٧). من

أربعة برامج  يقدم الذي بالسودان  جوبا  جامعة  في بعد  عن التعليم مركز  -٢
على للحصول والتعليم االجتماعية الدراسات كليات مع بالتعاون سنوات

ماجستير(٧٨). على للحصول سنتني برامج جانب البكالوريوس إلى شهادة
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dG شهادة متنح والتي ٢٠٠١م؛ عام أنشئت سوريا التي في املفتوح التعليم مراكز -٣

املعلومات وفي البعث، جلامعة والتابعة اإلجنليزية من الترجمة في البكالوريوس
حلب(٧٩). جامعة من القانونية الدراسات وفي دمشق، جامعة من والترجمة

á°ü°üîàŸG äÉ©eÉ÷G

خمسة تشمل العربي في العالم بعد عن في التعليم املتخصصة أما املؤسسات
أمثلة:

للمدارس املدرسني تدريب تتولى التي تونس، في التعليم ملواصلة العليا املؤسسة -١
االبتدائية والثانوية.

الدراسية املواد على مكثفة  بصورة تعتمد التي ليبيا في املفتوحة  اجلامعة -٢
املطبوعة.

على والبث املطبوعة املواد تستخدم التي اجلزائر التعليم في مواصلة ٣- جامعة
اخلاصة. الدروس بعض جانب إلى والتلفاز املذياع

تزويد إلى تهدف والتي ١٩٩١م عام أسست التي املفتوحة  القدس جامعة  -٤
متنح شهادة بحاجاتهم التعليمية؛ وهي والضفة الغربية قطاع غزة في الطالب
التدريس، في التخصص ذلك في مبا التخصصات؛ من العديد البكالوريوس في

بعينها. أكادميية لدرجة غير املوجهة الدراسة توفر كما

فروعاً وأنشأت الكويت في ١٩٩٩م عام أسست التي املفتوحة العربية ٥- اجلامعة
وتستخدم السعودية، العربية واململكة  واألردن  ولبنان ومصر البحرين في  لها

واالتصاالت(٨٠-٨٢). املعلومات تقنيات اجلامعة أحدث

á«°VGÎa’G á©eÉ÷G

فيها يلتقي التي احملاضرات يوفر الذي االفتراضي بالتعليم االهتمام ينمو كذلك
املدرسية تقدمي الواجبات فرص إلى إضافة اإلنترنت، على أنفسهم باحملاضرين الطلبة
عن التعليمية املواد تلقي جانب  إلى النهائية، واالمتحانات الدورية االختبارات وأداء

اإلنترنت(٨٣). طريق

املنطقة؛ حيث في مباشرة أول جامعة السورية االفتراضية  اجلامعة كانت ولقد
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بحيث دولي اعتماد على درجاتها حتوز وأن  عاملياً  متميزة جامعة تصبح أن تطمح
للشراكة أنها تسعى كما الغربي؛ والعالم العربية بني املنطقة وصل حلقة تشكل
في مع جامعات رائدة اتفاقيات عدة عقدت فقد ولهذا جامعات مباشرة معروفة؛ مع

الغرب.

في يدرسون اإلنترنت، طريق عن التعليم اختاروا الذين الطالب من العديد وهناك
تأسست التي االفتراضية السورية؛ املثال، اجلامعة سبيل على االفتراضية؛ اجلامعات
البكالوريوس؛ مرحلة في منهم يدرس ٨٨٪ ٥٢٠ طالباً من والتي تضم أكثر ٢٠٠٢م، عام
واجلامعة االفتراضية اإللكترونية. املواقع وتطوير اإللكترونية التجارة دراسة في ذلك مبا
يكمل النظامني إن بل التقليدية، التعليمية املؤسسات تهدف أن تستبدل ال السورية
أن عليها يفرض اجلديدة التقنيات إلى التقليدية املؤسسات فحاجة اآلخر، أحدهما 

املسافات. الختصار جديدة طرق عن تبحث

امليزات من العديد أيضاً توفر كما املرونة، من الكثير  توفر االفتراضية واجلامعة 
وإعادة تلقائي  بشكل  احملاضرات تسجيل كميزة التقليدي، التعليم يوفرها ال التي 
رئيسي بشكل تعتمد في التعليم، اجلديدة التقنية هذه احلاجة. عند إليها االستماع
عوضاً عن الشخصية البحث بجهوده في قدرته نفسه وعلى الطالب على إمكانيات

املدرسني. على الكامل االعتماد

الفرصة تتيح أنها أيضاً العرب للطالب  بالنسبة االفتراضية مزايا اجلامعات ومن

نظراً منازلهن ترك  في صعوبة يجدن اللواتي لإلناث وحتديداً منهم، للكثيرين
ومعظمهن اإلناث، من اجلامعة طالب من ٪٨٠ املنت جامعة ففي العائلية، اللتزاماتهن
ظروفهم لهم تسمح وال في وظائف فيعملون الطالب بقية أما العربي، اخلليج دول من
شهادة على للحصول آخر بلد  إلى االنتقال أو للدراسة، جامعي حرم إلى بالذهاب
شهاداتهم التكميلية في بالدهم اجلامعات تقبل ال الذين املهنيني من هم أو جامعية،
مع للتعاطي كأساس  الشهادات  هذه االفتراضية اجلامعات تقبل بينما املهنية، أو
تأسست التي بعد، عن للتعليم بيروت جلامعة األم هي اجلامعة املنت وجامعة البرامج.
من  طلبة ال تقبل وهي مختلفة، دولة من ٣٠ ١٢٠٠ طالب من ولديها أكثر ١٩٩٦م عام

به. بعد وال يعترف عن التعليم مينع لبنان في قانون التعليم العالي إن إذ لبنان،
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dG وتوفر السرعة والتكاليف مثل في العالم العربي؛ تقنية اإلنترنت، إمكانيات تزال ال

الدخول يتجنب منهم الكثير إن حيث الطالب، أمام  عائقاً تشكل احلاسوب، أجهزة 

مجاناً باإلنترنت تؤمن االتصال حيث مراكز اجلامعة إلى ويلجأ املنزل، من اإلنترنت إلى
فإن ذلك كل ورغم املشاكل التقنية(٨٣). بعض من يخلو ال فاألمر ذلك ومع وبسرعة؛

منو وازدهار. في العربي العالم في االفتراضية اجلامعات

في للطالب االجتماعية احلياة ينمي اإلنترنت إلى اجلامعة الستخدام ولعل اللجوء
الوجود فإن الضرورية؛ اجلامعية اخلبرة من جزء شك هي ال التي االفتراضية اجلامعات

يومياً البلدة نفس في يعيشون الذين الدراسة زمالء مع اللقاء يسهل اجلامعة في
على بهم االلتقاء فيمكن األخرى، البلدان من الصف طالب أما وبشكل شخصي.
في حدث ما مثل افتراضياً موقعاً ينشؤون الواحدة اجلامعة فطالب اإلنترنت فقط؛
ونوادي مختلفة ومنتديات دردشة غرف املوقع يضم حيث االفتراضية؛ السورية اجلامعة
يشكل رمبا بل وغير ذلك. احلوار ونادي الرياضي والنادي الفني النادي مثل أكادميية، غير
مختلفة بلدان من  األصدقاء كسب ألن االفتراضية، للجامعات  خاصة  ميزة ذلك
الدول مختلف من طالباً تضم السورية االفتراضية فاجلامعة اآلفاق، يوسع ال شك
والواليات وبريطانيا أملانيا مثل  أخرى ودول  والسودان  والعراق  الكويت  مثل العربية

األمريكية. املتحدة

بدبي، الشاملة اإللكترونية للجودة الكلية االفتراضية، التعليمية املؤسسات من
في الشاملة اجلودة وبرامج علوم تدريس  في واملتخصصة  دبي، حلكومة التابعة
ولديها واالستثمارية، واخلاصة احلكومية بالقطاعات واخلدمات اإلنتاج مؤسسات
من مائة في الكلية أكثر وتضم الهيئة التدريسية عاملية للجودة. مبؤسسات عضوية
في املنتشرين املستشارين، عشر من واثنا اجلودة الشاملة علوم في متخصص أستاذ

افتراضي. بشكل بالكلية يعملون والذين العالم أنحاء

التعليم مركز السعودية العربية اململكة في العزيز امللك عبد جامعة أنشأت كما
احملاضرة عبر اإلنترنت أن يشاهدوا باجلامعة االنتساب طلبة يستطيع حيث اإللكتروني؛
ويستفيد أعمالهم. يعوقهم عن معوق أي دون شاءوا والصورة متى بالصوت كاملة
من متكنهم حال عدم في املراجعة الطريقة في عملية هذه أيضاً من االنتظام طالب

املوضوع. من جزئية فهم
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أعلن كما  افتراضية؛ جامعة  إقامة إلى اليمن  في العالي التعليم  وزارة وتسعى 
بعد عن للتعليم عربية إلكترونية أكادميية إنشاء  مشروع عن مؤخراً القاهرة في
عن  التعليم خدمة التي تقدم العربية جتمعاً للجامعات لتكون جامعة ١٤ مبشاركة
الدراسة نظام فإن ذلك وغير اال. هذا في كيان عربي متخصص أول ولتصبح بعد
عن تتم في السابق كانت التي األهداف لتحقيق اإلنترنت يوظف أصبح باالنتساب

السنوية. والزيارات العادي بالبريد املراسلة طريق

الراهن الوضع تقييم
في احلديثة التقنية إمكانيات بعض العربي العالم في املفتوحة اجلامعات توظف
بالكويت، املفتوحة العربية اجلامعة وكذلك املفتوحة؛ القدس جامعة مثل التعليم،
التعليم مراكز أن معظم تتعثر؛ ورغم زالت ما مت إنشاؤها التي اجلامعات أن بعض إال
مواد رفيعة بعد تقدم لم أنها إال املقررات بعض قدمت باجلامعات امللحقة عن بعد
على تعتمد مازالت بعد  عن  التعليم  برامج من الكثير أن  كما  للمهنيني؛  املستوى
للطلبة؛ املنتظمة اخلاصة الدروس تقدمي مع الطالب مع للتواصل الطرق التقليدية
املستقبل في واملعلومات لالتصاالت احلديثة التقنيات بإدخال توقعات هناك وليس 
العربية املنطقة للطلبة في ميسرة البرامج تلك بعض أن الرغم من القريب. وعلى

فروع مركزية لها. وجود لعدم ميسر غير فيها االنخراط أن إال بأسرها

وأن عربياً النجاح بعض القت اإلنترنت عبر اجلامعي التعليم جتربة  أن الواقع وفي
بتبني منها التخلص  ميكن  بل دائمة  معوقات ليست العربي  العالم في املعوقات
توفير على والعمل الفكرة  هذه الربحية واملؤسسات  احلكومية والهيئات احلكومات 
استخدام ناحية العربي  الوعي وبزيادة  واسع نطاق على  لتنفيذها التحتية  البنية
يضم مصدر اإلنترنت أن شك  وال أفراداً ومؤسسات(٨٤). التعليم  احلديثة في التقنية
مما العلم، وطالب للباحثني وذلك كله العالم خبرات تضم متنامية هائلة مكتبات

العربية. املنطقة جامعة إلكترونية في أي مهمة يسهل

العربية(٨٥): البلدان في اإلنترنت عبر انتشار التعليم معوقات ومن

شبكات دخول وعدم العربي الوطن في لالتصاالت  التحتية البنية  تخلف -١
الدول العربية. بعض اإلنترنت إلى
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dG بنيل واهتمامه  املتقدمة التقنية باستخدام العربي الدارس اهتمام عدم -٢

جهد. الشهادة فقط بال

البث تقنيات استخدام يعرقل مما العربية في البالد االتصاالت حزمة عرض ٣- ضيق
واملرئي. الضوئي

شيوع عدم نتيجة العربية احلاسوب في كثير من الدول استخدام انتشار عدم -٤
اقتصادية. عوامل ونتيجة التعليم في استخدامه

من العديد اهتمام محدودية الناس ومنه الكثير من لدي التقني الوعي ضعف -٥
من الكثير زيارات عدد أقرها فعالً حقيقة - وهذه العرب من اإلنترنت مشتركي
استيعاب - وعدم الترفيهية واملواقع واألندية الدردشة ملواقع العربي الشباب

اإلنترنت. باستخدام بعد عن الدراسة فكرة

عبر اإلنترنت والتدريب الدراسة عن مستخدمي اإلنترنت مئة من استبيان أسفر وقد
إجابات توزعت حيث (١٣)؛ بجدول املوضحة النتائج العربي(٨٤) إلى العالم عن دراسة في
من  والبقية أوروبية بلدان من إجابات  ٥ بني البحث في شاركوا الذين املستخدمني
من بالترتيب وشكلت باإلنترنت، االتصال خدمة فيها تتوفر التي العربية البلدان
٪٦٥ والبحرين وفلسطني واألردن اإلمارات ومصر من املشاركني إجابات حيث األهمية
على إقبال  هذا سنة. ويدل  ٢٧٫٦ املشاركني أعمار متوسط وبلغ مجمل اإلجابات من
ممن املشاركني نسبة بلغت حيث العربي؛ العالم في اإلنترنت على استخدام الشباب
عن ال تزيد أعمارهم بلغت نسبة من الذي الوقت ٢٥ سنة ٤٦٪، في تقل أعمارهم عن
٪٢٨ بلغت الدراسة في املشاركني الطالب ونسبة إجمالي املشاركني، من ٣٠ سنة ٧٤٪
احلاسوب مجال في العاملني نسبة  األهمية في وتلتها املشاركني عدد إجمالي من
اآلخرين املشاركني تخصصاتهم بينما تنوعت وظائف اختالف على ٪١٨ بلغت حيث

عدة. وظائف بني
اإلنترنت مستخدمي استبيان (١٣) جدول

إجابةالنعمالعنصر بدون

التعليم
اجلامعي

التدريب
التعليم
اجلامعي

التدريب
التعليم
اجلامعي

التدريب

تعليمية/ مواقع زيارة
تدريبية

٪٦٪٣٪٥٨٪٤٦٪٣٦٪٥١
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املواقع بخدمات ٢٩٪٥٣٪٥٨٪٨٥٪١٣٪١٢٪االشتراك

بالدراسة االنتظام
بالشبكة

٪١٧٪٤٪٧٠٪٩٤٪١٣٪٢

التدريس طريقة عن ٢٧٪٠٪٧٣٪١٠٠٪الرضا

لاللتحاق التخطيط
مستقبال

٪١٣٪١٢٪١٧٪١٥٪٦٩٪٧٣

املمنوحة بالشهادات ١١٪١٠٪٢٠٪٢٧٪٦٨٪٦٣٪الثقة

املشاركني؛ نصف  من أكثر زار حيت  للمشاركني الوظيفي التوزيع جدول يعكس
ينتظم ولم الفني التدريب مواقع ٪٣٦ زار بينما املواقع التعليمية اجلامعية، ٪٥١ أي
من أحدهما املشاركني؛ إجمالي ٢٪ من أي فقط؛ شخصان سوى جامعية دراسات في
من النفسي في اإلشراف واآلخر معلومات نظم إدارة تخصص في ويعمل اإلمارات 
هذه بخدمات اشتركوا ٪١٢ التعليمية الويب مواقع زاروا ممن ٪٢٤ بان علماً السويد.
أي التعليمية؛ املواقع خدمة في اشتركوا الذين نسبة تساوى من وعلى الرغم املواقع.
املواقع زاروا الذين نسبة أن إال ،٪١٣ املواقع التدريبية؛ بخدمة اشتركوا الذين مع ،٪١٢

.(٨٤) ٪٥١ التعليمية؛ املواقع زاروا الذين من أقل ٪٣٦ التدريبية؛

إلكترونية عربية منوذج جامعة
العالم في وواقع صدى بعد  عن التعليم أسلوب واعتماد احلديثة  للتقنيات كان
بعد عن أسلوب التعليم العتماد واستراتيجيات خطط وضع إلى احلاجة أبرز مما العربي
وإصالح وطنية استراتيجية خطط واحلاجة لوضع التعليمي احلالي للنظام دعم كأداة
اإلبداع حيث اجلديد التعليمي النظام طرحها التي التعليمية التحديات ملواجهة جذري
عليها تقوم التي األساسية احملاور واملعرفة. وتتمثل للتقدم أساسي مطلب واالبتكار

التعليم(٨٥): في اإلنترنت الستخدام املصرية اخلطة

واالتصاالت املعلومات تقنية مبستجدات الوطني الوعي في رفع احلاسوب دور إبراز -١
واالبتكار. على اإلبداع األفراد قدرات تنمية على والعمل

السريع اإليقاع ذات التعليمية للساحة التعليمية  باألمناط املستمر  الدفع -٢
احلديثة التقنيات تبث  التي واخلدمات البرامج والتطبيقات من ومنها: العديد
واستخدام الوسائط املعلومات؛ ملصادر للوصول اإللكترونية واملكتبات للمعلمني

بواسطة االكتشاف. لدعم أسلوب التعليم مكثف املتعددة بشكل

١٤٢
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dG مختلفة. مجتمعات االستخدام للمقررات الدراسية في إعادة -٣

املناسبة التعلم برامج اختيار للدارسني يتاح بحيث التعليمية البرامج  دمج -٤
العلمية. واجتاهاتهم تتطابق التي معاً الستخالص املعرفة ومزجها لهم

العرب جامعة وهو اإلنترنت عبر عربي تعليمي منوذج أول مركز وضع ١٩٩٧م عام وفي
الدراسة للراغبني وتتيح بالعربية، للناطقني نوعها  من  األولى وهي  اإللكترونية(٨٦)؛
األجهزة وصيانة واحملاسبة، واإلدارة واإلنترنت، احلاسوب علوم هي عدة مجاالت  في
العربية اللغة وتعليم العربية، جانب دورات للمرأة إلى األطفال، وتعليم اإللكترونية،
جامعة مثل جامعات من قبل علمياً اجلامعة وشهادات مناهج تقييم مت لألجانب. وقد

املصرية وتورنتو الكندية(٨٤). شمس عني

التدريس أسلوب يعتمد مباني، وال أسوار بال جامعة اإللكترونية،  العرب وجامعة
املنهج على هذا تقسيم ويتم الدورات؛ من  دورة لكل محدد منهج رسم على فيها
واملادة املنهج املدرس بإرسال برنامج ويقوم وفق كل تقصر أو تطول األسابيع من عدد
يجب التي والواجبات املهام حتديد مع أسبوعياً بالفصول طالب مشارك لكل الدراسية
وحل بها املهام املكلف وإجناز املوضوعات بدرس الطالب ويقوم األسبوع. أن يؤديها خالل

األسبوع. نهاية في احملاضر إلى وإعادتها الواجبات

االستفسارات لدى بعض تولد عند التعليمية العملية في التفاعلي اجلانب يبدأ
بريد بإرسال الدارس يقوم وهنا  عليهم. املوضوعات بعض غموض عند أو  الدارسني
املوضوع وتفسيره على بالرد ويقوم احملاضر املشكلة عليه ويعرض احملاضر إلى إلكتروني
الدارسني بني  التفاعل أهمية  تظهر وهنا مباشرة للحوار موعد  حتديد ميكن كما
صفحة على إجاباتها مع الطالب كافة من األسئلة كافة تعرض كما واحملاضرين.
باجلامعة ومبجرد التسجيل الفصول فصل من لكل أجوبتها مع لألسئلة مخصصة

للدارس(٨٦): ميكن

في نفس البرنامج. املشاركني الزمالء إلى كافة التعرف -١

خالل من اإللكتروني أو بريدهم على التعرف خالل كافة الزمالء من مع ٢- التحاور
مواعيد ثابتة في يتم عقدها التي املفتوح احلوار أوقات في املباشر معهم احلوار

أسبوعياً.

١٤٣
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احملاضر. إلى املباشر احلوار خالل من أو اإللكتروني البريد خالل من األسئلة توجيه -٣

كافة اجلامعة اإللكترونية واإلطالع على مكتبة إلى الدخول حق على احلصول -٤
محتوياتها.

مجتمع أو اإللكترونية الثقافة والتمتع بدخول مجتمع اجلامعة مبنتدى ٥- املشاركة
والعشرين. احلادي القرن

املطلوبة الدورات ويتابع يلتحق بالفصول الدراسية للجامعة الطالب ينضم أن بعد
على مرحلتني: جتري التي لالمتحانات يخضع ثم

اإلنترنت. خالل من االمتحان املباشر -١

ويرسله الطالب فيؤديه مسبق إلعداد يحتاج والذي املباشر غير االختبار املطول -٢
اإللكتروني. بالبريد

شهادة إلكترونياً تتبعها الناجح للطالب ترسل إلكترونية وتقدم اجلامعة شهادات
عند طلبها. بريدياً مطبوعة ترسل

واحملاضر الطالب بني التواصل تقنيات لتطوير واالقتراحات من اخلطط العديد وهناك
مثل املتطورة املتعددة الوسائط استخدام تقنيات إمكانية في اجلامعة تطمح كما
املرئي املسموع  احلوار بتبادل لتسمح الدردشة  تطبيقات  وتطوير االفتراضي، الواقع
خالل التجربة القت وقد العربي(٨٤). بالعالم جديدة فتح مراكز على عالوة الدارسني بني
خالل من بوضوح والذي يظهر العرب الطالب جتاوب خالل من كبيراً جناحاً األول العام

إليها(٨٦). ورسائلهم اشتراكاتهم

العالم العربي خلدمة موجهة إلكترونية جامعات
ÊhÎµdE’G º«∏©àdG É«Lƒdƒæµàd á«°VGÎa’G á©eÉ÷G

 ( e-Learning Technology اإللكتروني التعليم لتكنولوجيا  االفتراضية  اجلامعة
العاملية من بدعم وإسناد التعليم» «تقنية برامج  تقدم بكندا (Virtual University؛
االفتراضية الدراسة فصول  طريقة تستخدم حيث كندا؛ اإللكتروني في للتعليم
االفتراضية الفصول  استخدام ويعتبر العالم؛ أنحاء في الطالب مع التواصل في
على احملاضرات تقدمي  في الرئيسية  الوسائل من اإللكتروني التعليم في التفاعلية

١٤٤
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dG فصوالً التعليم تقنية  عاملية متخصصة في مؤسسات طورت عدة ولقد اإلنترنت؛

والطالب. احملاضر من كل يحتاجها التي األساسية العناصر تتوفر فيها دراسية ذكية
وتؤهل وتعلم تدرب أنها عن بعد؛ أولها في مجال التعليم هامني دورين تلعب واجلامعة
احملاضرات حتضير من اإللكترونية اجلامعة على باإلشراف تقوم التي التدريس هيئة 
واإلشراف باجلامعة اخلاصة الشبكات إلى إدارة الوب على اجلامعة موقع على ووضعها
مقومات كل استخدام إلى جانب اإللكتروني بالنشاط شؤونها اخلاصة مختلف على

حتى التخرج. طلبات االلتحاق تقدمي من اإللكترونية اجلامعة

»``°VGô``à`a’G π``°ü`Ø`dG

املكونات التالية: من االفتراضي الفصل يتألف عام بشكل

والصورة). بالصوت أو فقط (بالصوت املباشر التخاطب -١

.(Text Chat) الكتابي ٢- التخاطب

.(e-Board) اإللكترونية السبورة -٣

والبرامج لألنظمة الطلبة) بني أو والطلبة املدرس (بني املباشرة املشاركة -٤
.(Application Sharing) والتطبيقات

.(File Transfer) املدرس وطلبته بني مباشرة وتبادلها امللفات إرسال -٥

واحد آن في الطلبة موع أو حدة على طالب لكل وتواصله املدرس  ٦- متابعة
.(Private Message)

.(PowerPoint Slides) اإللكتروني العرض برامج استخدام -٧

.(Video Clips) التعليمية األفالم عرض برامج استخدام -٨

.(Poll Users) عليها املكتوبة والتصويت األسئلة توجيه -٩

.(Follow Me) للطلبة املدرس يعرضه ملا املتابعة أوامر توجيه -١٠

.(Synchronize Web) أكثر أو لطالب واحد متصفح ألي توصيلة إرسال -١١

.(Ban Users) الفصل من أو إخراجه أي طالب بدخول ١٢- السماح

.(Clear Talk ) عدمه أو السماح بالكالم -١٣

.(Print Options) بالطباعة ١٤- السماح

١٤٥
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.(Lecture Recording) والكتابية الصوتية احملاضرة؛ تسجيل -١٥

والبث يتضمن التسجيل االفتراضي أو الرقمي للفصل البسيط التقني التجهيز
وال محاضر تدخل يقتضي ال احلالة  هذه في والتسجيل احلصة؛ خالل واحد  آن  في
والشاشة تسجيل الصوت والصورة يشمل التجهيز أن فعل يدوي؛ كما أي على يعتمد

الطلب. عند بجودة لبثها والكتابة

على القيود بينما للتوسع حاجة في اليوم  املنظمات  من  العديد أن الواقع  وفي 
ألعضاء حتديات متثل امليدان وعمليات االحتياجات وحيازة بعد عن والتواصل  السفر
وزادت الفريق إنتاج على أثرت قد العمل أماكن توزع أن إذ املهمة؛ يباشرون نفس فريق
على االعتماد فإن ولهذا الضائعة. الفرص  تكاليف  جانب إلى السفر تكاليف من
مكن الكثير افتراضية فصول إنشاء في التدريب وآليات عبر اإلنترنت املباشر التعاون
على املباشرة االجتماعات فإن وبهذا العمل. أماكن تشتت مواجهة في من الشركات
الكتابي، والتخاطب البيضاء السبورة باستخدام املنسق والتعلم املتشعب اإلنترنت
التعلم من العاملني مكنت الفصول بني والفسح املباشرة التطبيقية واملشاركة

مضى. وقت أي من أكثر املعرفة ومشاطرة

ó©H øY º«∏©àdG á«æ≤J ≈∏Y ÖjQóJ

تقنية التعليم في دراسية تقدم عدة رخص وإجازات الكندية االفتراضية واجلامعة
التدريس لغة التي هي العربية؛ باللغة مقدم والبرنامج اإللكترونية. اخلاصة باجلامعة
طريقة أفضل ولعل اإلجنليزية. فباللغة  واملصطلحات املصادر معظم أما واملناقشة
اإللكتروني التعليم لتقنية الفعلي االستخدام هي التخصص لهذا احلقيقي للتعليم
االفتراضية خالل الفصول من يكون الدراسة نظام فأن لذلك التدريس، في نفسها
خالل من يكون يقدم ما  وكل اإللكتروني باألسلوب تقدم العلمية واملادة التفاعلية 
أساتذة الكلية بالتدريس ويقوم املباشر؛ اإللكتروني التفاعلي التعليم طرق استخدام
في اإللكتروني التعليم استشاري الدراسة منهاج على مباشرة ويشرف املتخصصني

التعليم تشمل: تقنية مهارات لتطوير التدريبية والبرامج كندا. والشهادات

التفاعلية. واملقررات املناهج وإدارة دبلوم إنشاء -١

ومقررات تفاعلية. إلى مناهج وحتويلها تطوير املناهج دبلوم -٢

١٤٦
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dG االفتراضية. الدراسية الفصول وإدارة إنشاء دبلوم -٣

وتصميم. تكنولوجي تخصص التعليم تقنية في ماجستير -٤

وتطوير. بحوث تخصص التعليم تقنية في ماجستير -٥

تربوي. تخصص إدارة وإشراف في تقنية التعليم ماجستير -٦

ومقررات. مناهج تقنية التعليم تخصص في ماجستير -٧

التعليم. تكنولوجيا في دكتوراه -٨

äÉ```eƒ``∏`HO

احلاصل متنح اإللكتروني التعليم مجال في متخصصة شهادة الدبلوم شهادة
له دبلوم وكل اإللكتروني. التعليم تقنية  حقل  في والعمل التدريس رخصة عليها
تتضمن عدة شهرين إلى شهر من الدراسة مدة وتستغرق محدد. مجال تخصص في

هي: الدراسي؛ للبرنامج العامة احملتويات وأهم األسبوع. في ساعات

اجلامعات العاملية. في واستخداماتها اإللكتروني التعليم أنظمة أنواع -١

وكيفية اإللكترونية الدراسية واملقررات التعليمية املواد وإنتاج إعداد كيفية -٢
مدمجة. أقراص أو على اإلنترنت على ونشرها استخدامها

التعليم مجال  في الستخدامها احلالية واملناهج  املقررات  وحتويل تطوير  -٣
اإللكتروني.

اإللكترونية بالطريقة النهائية أو الفصلية واالمتحانات االختبارات إعداد طرق -٤
املباشرة. غير والطريقة الفورية املباشرة

التعليم اإللكتروني. في املستخدمة واملعايير العاملية والبرامج األنظمة -٥

عملية. تطبيقات -٦

á«∏YÉØJ äGQô≤eh ègÉæe ¤EG äGQô≤ŸGh ègÉæŸG ôjƒ£J Ωƒ∏HO

 C(Courseware تفاعلية مناهج ومقررات إلى واملقررات املناهج تطوير تخصص دبلوم
األساسية للبرنامج: واألهداف Converting Technology)y

التعليم اإللكتروني حقل واإلداري في التدريسي للكادر املهني والتقني التطوير -١
التفاعلي.

١٤٧
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التعليم في املستخدمة واألنظمة والبرامج للوسائل والعملي الفعلي التطبيق -٢
اإللكتروني.

اإللكترونية. واملناهج واملساقات املقررات إلنشاء والعملي الفعلي التطبيق -٣

واملقررات. املناهج وحتويل تطوير -٤

التربية في مجال العاملة واإلدارية التعليمية الكوادر جلميع مخصصة والرخصة
وجلميع الباحثني واملهتمني (اجلامعية واملدرسية)؛ الدراسية املراحل كافة في والتعليم
واملدرسيني اجلامعات؛ وأساتذة التعليمية اإلدارات ومسؤولي التربوي التطوير بشؤون
اخلريجني وجلميع التدريبية؛ وأساتذة املعاهد مدراء ومسؤولي ومدربي وجلميع واملدربني؛
التعليم مجال  في جديدة عمل فرص عن  يبحثون  الذين التخصصات مختلف  من
وكل أسبوعياً؛ أيام ثالثة على موزعة شهر البرنامج دراسة ومدة اإللكتروني. التفاعلي

ساعتني. يستغرق فصل

ÊhÎμdE’G º«∏©àdG á«æ≤J

اإللكتروني. التعليم تقنية مجال في متخصصة دبلوم شهادة اجلامعة تقدم
والتدريسية) والفنية  (اإلدارية التعليمية الكوادر جلميع مخصصة  الدراسة وهذه
الباحثني وجلميع الدراسية؛ املراحل كافة في والتعليم التربية  مجال في العاملة
اجلامعات وأساتذة التعليمية اإلدارات ومسؤولي التربوي التطوير بشؤون  واملهتمني
اخلريجني وجلميع التدريبية؛ املعاهد وأساتذة ومدربي ومسؤولي مدراء وجلميع واملعاهد؛
التعليم مجال  في جديدة عمل فرص عن  يبحثون  الذين التخصصات مختلف  من

فهي: األساسية البرنامج أهداف أما اإللكتروني. التفاعلي

التعليم حقل في واإلداري األكادميي للكادر والتكنولوجي املهني التطوير -١
التفاعلي. اإللكتروني

التعليم في املستخدمة واألنظمة والبرامج للوسائل والعملي الفعلي التطبيق -٢
اإللكتروني.

الدراسية االفتراضية. الفصول وإدارة والعملي إلنشاء الفعلي التطبيق -٣

اإللكترونية. واملناهج واملساقات املقررات إلنشاء والعملي الفعلي التطبيق -٤

مهيأة لتصبح احلالية املناهج وتطوير لتغيير والعملي الفعلي التطبيق  -٥
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املدارس في احلالية  الدراسية  الفصول لتحويل والعملي الفعلي  التطبيق -٦
واحد. آن في وحقيقية افتراضية دراسية فصول إلى واجلامعات

اإللكترونية. املكتبات الستخدام والعملي الفعلي التطبيق -٧

اخلاصة: الدراسي البرنامج محتويات وأهم

املزودة (الفصول االفتراضية الذكية الدراسية الفصول واستخدام وإدارة إنشاء -١
بإمكانيات الوسائط املتعددة).

اإللكتروني. التعليم مجال الستخدامها في احلالية واملناهج املقررات تطوير -٢

في العملي التدريب  في اتلفة واستخداماته املباشر التفاعلي التعليم -٣
الصيانة. وورش اتبرات

املنفردة. أو املتكاملة اإللكتروني التعليم برامج إدارة أنظمة استخدام -٤

äGQô≤ŸGh ègÉæŸG IQGOEGh AÉ°ûfEG Ωƒ∏HO

الكوادر جلميع مخصصة ومقررات؛ مناهج إدارة في متخصصة دبلوم شهادة
الدراسية املراحل  كافة في والتعليم التربية مجال في العاملة واإلدارية التعليمية
ومسؤولي التربوي التطوير بشؤون واملهتمني الباحثني وجلميع واملدرسية)؛ (اجلامعية
ومسؤولي مدراء  وجلميع واملدربني؛ واملدرسيني اجلامعات وأساتذة  التعليمية اإلدارات 
التخصصات الذين مختلف من اخلريجني وجلميع التدريبية؛ املعاهد وأساتذة ومدربي
والدبلوم اإللكتروني.  التفاعلي التعليم مجال في جديدة عمل فرص عن يبحثون

يهدف إلي:

التعليم اإللكتروني حقل واإلداري في التدريسي للكادر املهني والتقني التطوير -١
التفاعلي.

التعليم في املستخدمة واألنظمة والبرامج للوسائل والعملي الفعلي التطبيق -٢
اإللكتروني.

اإللكترونية واملناهج واملساقات املقررات إلنشاء والعملي الفعلي التطبيق -٣
واملقررات. املناهج وحتويل تطوير
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جلميع مخصصة  ومقررات؛  مناهج تطوير في متخصصة دبلوم  شهادة 
املراحل كافة  في والتعليم التربية مجال في العاملة واإلدارية التعليمية الكوادر
التربوي التطوير  بشؤون واملهتمني الباحثني  وجلميع واملدرسية)؛ (اجلامعية الدراسية
مدراء وجلميع واملدربني؛ واملدرسني اجلامعات؛ وأساتذة التعليمية اإلدارات ومسؤولي
التخصصات مختلف من اخلريجني وجلميع التدريبية؛ املعاهد ومدربي وأساتذة ومسؤولي

اإللكتروني. التعليم التفاعلي في مجال جديدة فرص عمل عن يبحثون الذين

من الدبلوم: األساسية واألهداف

التعليم حقل في واإلداري التدريسي للكادر والتكنولوجي املهني التطوير  -١
التفاعلي. اإللكتروني

التعليم في املستخدمة واألنظمة والبرامج للوسائل والعملي الفعلي التطبيق -٢
اإللكتروني.

اإللكترونية. واملناهج واملسافات املقررات إلنشاء والعملي الفعلي التطبيق -٣

واملقررات. املناهج تطوير وحتويل -٤

É¡JQGOEGh á«°VGÎa’G ∫ƒ°üØdG AÉ°ûfEG Ωƒ∏HO

بجميع خاصة وهي  االفتراضية؛ الفصول إنشاء في متخصصة دبلوم شهادة 
املراحل كافة  في والتعليم التربية مجال في العاملة واإلدارية التعليمية الكوادر
التربوي التطوير  بشؤون واملهتمني الباحثني  وجلميع واملدرسية)؛ (اجلامعية الدراسية
مدراء وجلميع واملدربني؛ واملدرسني اجلامعات وأساتذة التعليمية اإلدارات ومسؤولي
التخصصات مختلف من اخلريجني وجلميع التدريبية؛ املعاهد ومدربي وأساتذة ومسؤولي
أما اإللكتروني. التفاعلي  التعليم مجال  في  جديدة عمل فرص عن  يبحثون الذين

فهي: األساسية األهداف

التعليم حقل في واإلداري التدريسي للكادر والتكنولوجي املهني التطوير  -١
التفاعلي. اإللكتروني

التعليم في املستخدمة واألنظمة والبرامج للوسائل والعملي الفعلي التطبيق -٢
اإللكتروني.
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º«∏©àdG á«æ≤J  ‘  á«HôJ Òà°ùLÉe

في أنشئت حديثاً التي  اجلامعية الفروع أهم من التعليم تقنية تخصص يعتبر
واملعلمني في املدرسني معظم الن وذلك درجة املاجستير، وخصوصاً اجلامعات بعض
بحاجة فهم لذلك دونها، أو األولية  اجلامعية الشهادة حملة من  هم حالياً املدارس
ومن ناحية  من هذا مستمر، بشكل والفنية العلمية مهاراتهم تطوير إلى ماسة 
في بارزاً دوراً  سيلعب والذي  املستقبلي  التعليم تقنية عصر دخول أن ثانية ناحية
باملرحلة وانتهاءً األطفال رياض  من بدءً التعليم مراحل كافة  في التربوية  العملية 
التربية إدارات في والعاملني التربويني هؤالء من بالضرورة سيتطلب لذلك اجلامعية،
حتى ومهاراتهم التعليمية إمكانياتهم من يطوروا أن التدريب في إدارات أو والتعليم
متطلبات مع يتماشى والذي باملستوى املطلوب أداء عملهم املستقبلي من يتمكنوا

التربوية. العملية في مطورة لطرق استخدام من العصر

النظري بشقيها التعليم التخصص ملهارات تقنية هذا حلاجة الدارسني في ونظراً
بشكل الدارسني تأهيل على سيعتمد املاجستير الدراسة في نظام لذلك فإن والعملي
أسلوب يطبق فيه املاجستير بحث مشروع إعداد بواسطة وذلك متكامل وعملي فعال
دراستهم بإجناز للراغبني وميكن أطروحة املاجستير. كتابة يشمل والذي التعليم تقنية
العربية باللغة املاجستير أطروحة كتابة إمكانية وكذلك العربية باللغة البحث وإعداد
يعادلها؛ وخبرة ما أو البكالوريوس درجة على احلصول في تنحصر القبول وشروط أيضاً.
اجلزئي للدراسة واحدة؛ مع التفرغ عن سنة ال تقل التدريب أو مجال التعليم في عملية
اإللكتروني  التعليم تقنية ملاجستير املتوفرة التخصصات أما شهراً. ١٨ الدراسة ومدة
كل وتركيز ومقررات؛ وبحوث وتطوير، وإدارة وإشراف، ومناهج وتصميم، تقنية فتشمل:

تخصص كما يلي:

اإللكتروني التعليم مهارات واستخدام  تعلم والتصميم:  التقنية تخصص -١
وأنظمة إدارة املناهج وتصميم إنشاء طرق من التطبيقية مستوياته مبختلف
اإللكترونية بالطريقة واملساقات املناهج إلى إعداد اإللكتروني إضافة التعليم

االفتراضية. الفصول وإدارة وتصميم

١٥١
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استخدام طرق في التخصص لهذا الدارسني البحوث والتطوير: مشاركة ٢- تخصص
أنظمة إلى وحتويلها التعليم احلالية أنظمة واألكادميية لتطوير العلمية البحث

والرقمي. اإللكتروني التعليم مجال في وتطبيقها استخدامها جديدة ميكن

اإللكترونية اإلدارة طرق التربوي: مهارات واستخدامات واإلشراف اإلدارة تخصص -٣
لكافة التقييم النموذجية وطرق اإللكتروني اإلشراف لتقنية احلديثة واألنظمة
إلى إضافة التعليم) وأدوات ووسائل الطالب، املدرس، (املنهاج، التعليم عناصر

اإللكتروني. للتعليم املعايير العاملية واستخدام تطبيق على التأكيد

واملساقات املناهج وإعداد إنشاء مهارات واملساقات: املناهج إنشاء تخصص -٤
استخدام إلى إضافة الدراسية املراحل ولكافة اجلديدة اإللكترونية التفاعلية 
مناهج إلى وحتويلها احلالية الدراسية املناهج وتطوير اإللكتروني النشر طرق

اإللكتروني. التعليم في تستخدم

ÊhÎµdE’G º«∏©àdG á«æ≤J ‘ √GQƒàcO

األساسية الركائز من والتدريب التعليم  مجال في  الدكتوراه طلبة بحوث تعتبر
موجهة الدكتوراه برامج  فإن العالم ولهذا البلدان في من عليها كثير تعتمد التي
احليوي التقني اال هذا في  األساسية البنية لتطوير ودراسات بحوث تشجيع إلى 
وكذلك باللغة العربية بحوثهم إجناز الدكتوراه دراسة في للراغبني وميكن األساسي.
وشروط أيضاً. باللغة العربية الرسالة مناقشة وسيتم باللغة العربية كتابة األطروحة
في عملية خبرة يعادلها؛ إلى جانب ما املاجستير أو درجة على القبول، تشمل احلصول

للدراسة. اجلزئي سنوات؛ والتفرغ ثالث عن تقل التعليم ال مجال

التفاعلي التعليم فتقنية واإلبداع؛  للتطوير فرصة تتيح التعليم تقنية وبحوث
لكافة املراحل والتعليم التربية حلقل البنية األساسية لتطوير الطريق متهد املباشر
وتطوير واإلداريني، املدرسيني مهارات تطوير أساسي: بشكل تشمل والتي الدراسية
استخدام إلى إضافة املباشر  التعليم أنظمة وبرامج  واستخدام واملقررات، املناهج
أحد باعتبارها ومباشر أساسي بشكل واجلامعات املدارس في واإلنترانت  اإلنترنت
تقنية ونظم أدوات وتطبيق واستخدام  تنفيذ  في املطلوبة  األساسية  الوسائل

التعليم اجلديدة.
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اشتهرت التي اخلاصة؛ اجلامعات إحدى (University of Phoenix) فينيكس جامعة
األمريكية اإلعالم وسائل جميع في بها تقوم التي املكثفة احلملة اإلعالمية نتيجة
على لبرامجها الدعاية فكثفت األمريكية احلدود عبر نشاطها دائرة توسعت  والتي
التعليم قطار فاته ملن ثانية فرصة ملنح أنشئت خصيصاً واجلامعة العاملي. املستوى
من يتمكن ال ملن اجلامعة وكذلك القبول في احلصول على في يوفق ال وملن العالي،
في ال تطمع اجلامعة فإن وبالطبع منتظمة. بصورة اجلامعي التعليم االنخراط في
بشكل الدوام تتطلب التي إلى الدراسة لهذا إضافت التقليدية؛ اجلامعات منافسة
من أخرى احملاضر؛ ألواناً من الدرس وتلقى الدراسي الفصل قاعة إلى احلضور أي مستمر،
ألداء االمتحانات؛ واحلضور فقط املناهج بعض دراسة ميكن حيث االنتساب مثل الدراسة

أيضاً االمتحان إمتام مع االنتساب ولكن دراسة مثل وهي باملراسلة الدراسة وكذلك
موقع فرانسيسكو سان في ١٩٩٨م عام اجلامعة وقد أنشأت اإلنترنت. عبر باملراسلة؛ أو
مع توسع األخيرة في السنوات واسع نطاق على شبكة اإلنترنت تطور على مباشر
فينيكس جامعة تضم اإللكترونية اجلامعات أولى وكواحدة من وانتشارها. اإلنترنت
مختلف في الفروع من العديد لها أن كما والعليا. األولى اجلامعية الدراسة مراحل
واجلامعة الشبكة. على موقعها إلى باإلضافة األمريكية املتحدة الواليات أرجاء
Higher Learning Commission (HLC) التابعة  العالي التعليم هيئة قبل من معتمدة
اجلامعات  باعتماد اخلاصة North Central Association (NCA) الوسط شمال جلمعية
العامة الدراسات في الشهادات إحدى للحصول على برنامج تقدم واجلامعة واملدارس.
بني ومن أو دكتوراه. ماجستير مينح الذي العليا الدراسات برنامج جانب إلى أو بكالوريوس
املعلومات ونظم األعمال وإدارة التقنية وإدارة والتعليم الصحية التخصصات الرعاية
احلاسوب. معلومات  وأنظمة التنظيمية واإلدارة املشاريع؛ وإدارة والتسويق واإلدارة
أنهى املتقدم قد يكون أن هي األولى اجلامعية الدراسة لطالب التسجيل ومتطلبات
التقليدية  األمريكية اجلامعات بأن علما عاماً؛ ٢٣ عن عمره يقل الدراسة الثانوية وأال

القبول. على أعلى حداً أدنى وال تضع ال

االلتحاق بطلب  للمتقدمني عام تقييم يجري األمريكيني غير للطالب وبالنسبة
مستوى على اإلجنليزية اللغة إجادة على الطالب ويشترط خاصة، جلنة قبل من باجلامعة

١٥٣



á
````«```fh

ô
````à```µ

``dE’
G

ä
É`````©

````e
É``````é

``dG

مبعدل  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) توفل اختبار باجتياز وذلك مهني؛
نطاق باللغة اإلجنليزية في والتعبير والفهم مقدرة القراءة من للتأكد نقطة(٨٤)؛ ٥٨٠
TOEFL Internet-based Test (iBT). وتشترط  على اإلنترنت االمتحان أداء وميكن اجلامعة؛
دورة إمتام املتقدم على عبر اإلنترنت، الدراسة لديها خدمة تتوفر التي اجلامعات معظم
ستستخدم لدورة اللغة التي باإلضافة اإلنترنت، عبر الدراسة طريقة لتعلم تدريبية
أو هاتفية، مقابلة إجراء اجلامعة، في قبوله قبل املتقدم ويطلب عادةً من الدراسة في

القبول(٨٤). املسؤول عن ممكناً، مع األمر كان إذا شخصية

شهادة واللغة السن شروط إلى فتضاف العليا  الدراسات لطالب بالنسبة أما
٢٫٥ من  التخرج معدل يكون االعتراف بها وأن قيد أو بها معترف جامعة دراسية من
في  لها أهمية في أعمال تقل عن ٣ سنوات ال خبرة لدي املتقدم يكون أكثر وأن أو ٤

دراسته اخلاصة.

إدارة في متشابهة أساليب دولي نطاق على تعمل التي اإللكترونية اجلامعات وتتبع
مع وتوافقها االمتحانات نزاهة  ضمان تستهدف الشبكة عبر  االمتحانات إجراءات
على االمتحانات طرق أساسية في ثالثة وهناك لالمتحانات العامة والقوانني األنظمة
مكتب في أو الدارس، من جغرافياً القريب اجلامعة فرع في االمتحان العاملي: املستوى
وقنصليات بسفارات مرتبطة مراكز في أو االمتحانات، مبراقبة ومخول اجلامعة ميثل
النقاط من عدد على يحصل أن الطالب وينبغي على اجلامعة. تنتمي لها الدولة التي
العلمية الدرجات إحدى  لنيل امتحاناتها في والنجاح املقررات من عدد دراسة عبر

املقصودة. العلمية والشهادة نوعية التخصص على والنقاط املقررات وتعتمد

»`à`«`°S á``©``eÉ``L

وقد أكادميياً ومعتمدة  ربحية غير خاصة  جامعة (City University)؛ سيتي جامعة
دول في بعد عن للتدريس مواقع عدة ولها ١٩٧٣م عام نيويورك مدينة في أنشئت
العالم في فروع ذلك في مبا األمريكية، املتحدة الواليات خارج فروع ولها  مختلفة 
وإدارة األعمال اإلنسانية العلوم اإلنترنت شبكة عبر اجلامعة مناهج وتشمل العربي.
درجة إمتامها بعد املقررات يحرز من فيها عدداً الطالب يدرس حيث واحملاسبة واحلقوق
نظام اإللكتروني التعليم تستخدم في واجلامعة تخصصه. في مجال البكالوريوس

١٥٤



»
`H

ô
©

dG
⁄

É`
©

dG
 ∫

ƒ
`M

ø
e

 ê
P

É‰
.

.
¢

ù
e

Éÿ
G 

π
°ü

Ø
dG املواد لتوصيل (Blackboard Learning Management System) السبورة على التعلم

بني والشراكة التبادل النظام يسمح كما  الوب؛  على مباشرة للطلبة الدراسية
مباشرة. والطلبة األساتذة

اإللكترونية لدعم اجلامعة جهود
Ωƒ``Wô``ÿG á``©``eÉ``L

تشمل السودان اخلرطوم، بجامعة املعلومات شبكة في اجلديدة التوصيالت واخلدمات
املكاملات وشبكة اجلامعة، وأخبار الدراسية،  (االفتراضية)، والفصول الرقمية املكتبة

تتضمن: اإللكترونية الشبكة أهداف فإن وعموماً اإلطالع. وصاالت الهاتفية،

بسعة معلومات شبكة  بواسطة اتلفة اجلامعة وكليات مجمعات ١- ربط
عالية.

والطالب. لألساتذة للمساعدة والرقمية اإللكترونية اخلدمات تقدمي -٢

املكتبة الرقمية. خدمات تقدمي -٣

الوسائط املتعددة. املكاملات الهاتفية واتصاالت خدمات توفير -٤

(افتراضية). رقمية إلى جامعة اجلامعة لتطوير األساسية البنية تهيئة -٥

الشهرية  والتكلفة أمريكي؛ دوالر ألف ٦٥٠ حوالي للمشروع الكلية والتكلفة
والتصميم  اخلرطوم، جامعة يقوم بالتمويل إدارة حيث سوداني؛ دينار مليون ٢٫٥ حوالي

اإللكترونية. للشبكة الفنية واللجنة باجلامعة، احلاسوب معامل جلنة واإلشراف:

فتشمل: الرقمية للمكتبة اجلديدة اإلضافات أما

٢٠٠٣م. يونيو منذ الدراسات العليا بجامعة اخلرطوم رسائل -١

املكتبة. إدارة ونظام اإللكتروني الفهرس -٢

اإلعداد). (حتت الزراعية العلوم - الهندسة تخصصية: مكتبات -٣

األقراص املضغوطة. مجموعة -٤

.(e-Journals) اإللكترونية االت -٥

.(e-Books) اإللكترونية الكتب -٦
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.(e-Courses) اإللكترونية املقررات -٧

أخرى. جامعات من رقمية وأطروحات رسائل -٨

املتحدة. واألمم الدولي البنك منشورات -٩

.(VoD) مكتبة املرئي -١٠

أرشيف جامعة اخلرطوم. -١١

حتتوى ،(١٤) جدول أنظر رسالة؛ ٦١٨ الرقمية العليا الدراسات لرسائل الكلي العدد
إلى ملف ورابط واإلجنليزية، العربية باللغتني واملستخلص الرسالة؛ عن على: معلومات
إلى  حتتاج التي Portable Document Format (PDF) املتنقلة الوثيقة نسق على الرسالة

عليها. لإلطالع (Acrobat Reader) أكروبات قارئ
توزيع الرسائل على الكليات واملعاهد (١٤) جدول

العدداملعهد/الكليةالعدداملعهد/الكليةالعدداملعهد/الكلية

األسنان٥٨اآلداب١١٩الزراعة ١٥طب

٧١الطب٣٠االقتصاد١٩اإلنتاج احليوانى

البيطرى اإلدارية٥١الطب ١٨الصيدلة٨العلوم

العامة٢٠القانون١٠الغابات ١٨الصحة

العالى٢٢اإلمنائية٤التصحر --التمريض
العامة٣٣الهندسة الرياضية٨اإلدارة ١العلوم

البناء ٥٤التربية٧اإلفريقية--ابحاث

١٤البيئية٣٠العلوم٨التنموية

املكتبة: إدارة ونظام اإللكتروني الفهرس يتضمن

اتلفة، اجلامعة مكتبة بفروع والرسائل والدوريات واالت الكتب ١- احملتويات:
يتم أخرى؛ حيث اإلصدار داخل اجلامعة، ومعلومات وموقع التصنيف، ومعلومات

ذلك. كل الناشر، ملحوظات أو اإلصدار، املؤلف، البحث باسم

إلخ. . . واملتابعة اإلعارة، (املستخدمني): إدارة املكتبة ٢- نظام

املتخصصة: االفتراضية املكتبات وتشمل

مع بالتعاون أنشئت (SudVEL)؛ االفتراضية  الهندسية السودان مكتبة -١
واملشاريع الهندسية املؤسسات عن معلومات على: وحتتوي ٢٠٠٤م؛ اليونسكو

١٥٦
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dG عن ومعلومات الهندسة، مجال في والرسائل لألبحاث في السودان، وملخصات

الهندسة اتلفة. مجاالت في اخلبراء

االفتراضية. الزراعية العلوم مكتبة -٢

اإللكترونية تشمل: املطبوعات مصادر

جهوداً تبذل  االنفتاح حركة :(Open Access Materials) لالطالع  املتاحة املواد -١
على لإلطالع اإلنترنت على الفرص للدخول مجاناً إلتاحة تسعى قوية عاملية
للمراجعة اخلاضعة العلمية الدوريات خاصة واملعرفية العلمية األدبيات كل

٢٠٠٢م. عام بودابست إعالن وفق منها؛ املسبقة والطبعات

إلكترونية؛  ٣٥٠٠ مجلة من أكثر :(LDC Access) منواً  األقل للدول املتاحة  املواد -٢
وعدد  ودكتوراه، ماجستير من ٢٠٠٠ رسالة وأكثر إلكتروني؛ ٣٠٠٠ كتاب من وأكثر

املقررات اإللكترونية. من

العلوم،  مختلفة: مجاالت في محاضرة  ٨٥ حوالي على  فتحتوى املرئي ومكتبة
وميكن عليها. لإلطالع املتعددة الوسائط برنامج إلى وحتتاج إلخ؛ . . الهندسة، الطب

النص. أو العنوان عن طريق أو البحث املرئي ديباجات عرض

فتشمل: (Classes Web Pages) الدراسية الفصول خدمة أما

املقرر. يخص ما لكل اإللكتروني النشر -١

احملتوى. على بالكامل املقرر أستاذ يتحكم -٢

دخول اسم باستخدام املقرر أستاذ بواسطة مباشرة احملتويات وتعديل  ٣- حتميل
وكلمة مرور.

يتم التسجيل مباشرة بواسطة استمارة رقمية. -٤

تتضمن: اجلامعة وخدمة أخبار

.(Online) مباشرة اجلامعة أخبار نشر -١

واملالحظات. التعليقات كل ونشر خبر إي على مباشرة التعليق -٢

األخبار السابقة. لكل أرشيف -٣

اإلعالم. وإدارة والنشر التحرير على االشراف -٤

١٥٧
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اإلنترنت. من اإللكترونية اجلامعة صفحة للموقع عبر الوصول ميكن -٥

الضوئية األلياف األساسية البنيـة فتستخـدم  الهاتفيـة  املكاملـات نظـام أمـا 
على الصوت بروتوكول تقنيات باستخدام الكليات احملادثات بني (Fiber Optics) لتوصيل
صوتي، ورابط نحاسية شبكة باستخدام الكلية داخل التوزيع ويتم (VoIP)؛ اإلنترنت
املقاسم  كل وربط اتلفة، اتمعات فى  داخلياً جديداً هاتفياً خطاً ٣٥٠ لتوفير
بتكلفة كلية  ٣٥٠ خط)؛ وهذا (حوالي الهاتفية املكاملات بشبكة باجلامعة املوجودة

دوالر. ألف ١٧٠ حوالي

هي العليا، الدراسات لطالب صالتني تنفيذ مت فقد اإلطالع  لصاالت  وبالنسبة
سوداني  دينار ٢٥ مليون بتكلفة شمبات؛ ومجمع السودان) (مكتبة الوسط مجمع

العليا. الدراسات كلية من بتمويل جهاز ٢٠ لسعة

فتشمل: املستقبلية املشاريع أما

التكلفة حوالي السودانية؛ للجامعات االفتراضية باملكتبة شبكة اجلامعة ربط -١
اخلرطوم. جامعة شبكة إدارة والتنفيذ الفني دينار؛ اإلشراف مليون

مشروع ترقيم محتويات مكتبة السودان. -٢

الزراعية. املعلومات بيانات مشروع قواعد -٣

املعلومـات، لشبكة قيام إدارة مطلوبـات للتطويـر والتجويـد؛ مثل جـانـب إلى هذا
املعلومات على توفير واإلدارات الكليات وتعاون واخلدمات، للشبكـة وتعيـن مهندسـني

للصفحة.

¢ù```fƒ```J

إلنشاء بالنسبة األعمال؛ عالم إلى املشاريع من حاضنة التقدم هذا النموذج ميثل
 ٣ على تقتصر التي البداية كانت ١٩٩٩م صيف ففي  التقدم»؛ «هندسة شركة 
تطوير في رغبة مع االتصال، تقنيات في متخصصني االتصاالت في  مهندسني
في تقنيات متخصصة مؤسسة بعث في رغبة يالزمها إلكترونية، وخدمات برمجيات

املؤسسة؟ وتطوير بعث ميكن كيف هو والسؤال االتصال.

توفر املشروع، مع وتؤطر باعث ترافق تتضمن املواصالت حاضنة مشاريع كانت وقد

١٥٨
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dG وجميع مستلزمات املكتب توفر جانب إلى املؤسسات، والتصرف في اإلدارة تكوينٍ في

سبتمبر في العمل بداية كانت وبهذا بحث. منحة إلى باإلضافة هذا مجاناً، العمل
١٩٩٩م.

عالقات ودراسة السوق؛ وربط معرفة في املشاريع، حاضنة في األولى السنة انقضت
أول تطوير مع املؤسسة استراتيجية وضبط برمجيات، تطوير أطراف بقصد عدة مع
حاضنة في املبدئي مقرها وكان التقدم تكونت هندسة ٢٠٠٠م، و في نوفمبر منتج.
كانت مستخدم وأول عبر اإلنترنت؛ الطلبة لتسجيل هو نظام منتج أول وكان املشاريع.
خالل الشركة، استراتيجية في احلقيقية االنطالقة وكانت للمواصالت. العليا املدرسة
برمجيات وتطوير العالية، التقنية ذات البرمجيات  تطوير ميدان في خبرة اكتساب
واملنتوجات اخلدمات باملؤسسة لتصدير خاصة سوق إيجاد مع عن بعد، للخدمات مؤمنة

احلرة. في ميدان البرمجيات وخاصة وحتسينه التقني السبق على مع احملافظة

التونسية، السوق لتسجيل الطلبة في نظام األولى تسويق اخلطوات تضمنت وبهذا
خدمة تصدير مرحلة أولى، ثم برمجيات مخصصة للمؤسسات التونسية في وتطوير
املطورة. واألنظمة املنتجات تصدير وكذلك األجنبية، للشركات  البرمجيات تطوير 
في الطلبة لتسجيل نظام وضع هي: ٢٠٠٤م عام في حتققت التي النتيجة وكانت
تطوير سوق في فاعل بشكل شركة هندسة التقدم: وجود التونسية؛ اجلامعات كل
التعامالت حجم  أن حتى ألوروبا الشركة صارت تصدر أن كما في تونس، البرمجيات
باجلامعة اخلاصة هندسة التقدم شركة ومنتجات ٢٠٠٣م. مقارنة بعام مرتني تضاعف

تشمل: اإللكترونية

اإللكتروني للدفع األولى الوطنية التجربة بعد: ومتثل لتسجيل الطلبة عن نظام -١
توفير من كجزء اإللكتروني الدينار بواسطة يتم الدفع أن اإلنترنت؛ حيث عبر
كلي اعتماد مبثابة النظام هذا ويعتبر للطلبة، بعد عن اإللكترونية اخلدمات
في (١) رقم بعد عن التسجيل نظام هو ذلك أصبح وقد على األنظمة احلرة،

تونس.

اتصال وسائل يوفر اإللكتروني، والعمل  لالتصال نظام اإللكترونية: ٢- اجلامعة
ويوفر أوتوماتيكية، اتصال قنوات إيجاد على يعمل وميسرة، سريعة إلكترونية
من اجلماعي العمل أسس يوفر كما للطلبة، بعد عن اإللكترونية اخلدمات

١٥٩
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احلرة. على األنظمة كلياً اعتماداً وميثل إلخ؛ . . ثقافي ونشاط وبحث، دراسة،

الوب: على واالستمارات الوثائق إلمضاء اإلنترنت على اإللكتروني اإلمضاء ٣- نظام
تركيز من ميكن وبهذا اإلنترنت، على املؤمن اإللكتروني  اإلمضاء  يضمن وهو
والتشفير، التأمني تقنيات أحدث واستعمال اإلنترنت، اخلدمات احلكومية على

اإللكترونية. التجارة خدمات يسهل وكذلك

تهدف بعد، عن للخدمات إلكترونية بوابة وهي للمؤسسات: إلكترونية بوابة -٤
وذلك املؤسسة، وملوظفي وللمزودين للحرفيني اإللكترونية  اخلدمات توفير  إلى
حيث بينهما؛ الداخلية واخلارجية وما على الشبكة تعمل مستويات ثالث على
األنظمة على كلياً اعتماداً ومتثل مؤمنة، إلكترونية بخدمات املؤسسات تزود

املعلومات». لتقنية الغزالة مؤسسة «قطب في تطبيق أول وكان احلرة.

ابن سينا االفتراضية جامعة
مشاريع أكثر من هو واحد الذي سينا ابن مشروع بتنسيق إنشاء اليونسكو قامت
إلى والذي يهدف املتوسط األبيض بحر حوض منطقة في بعد طموحاً عن التعلم
العالم إلى نسبة (Avicenna Virtual Campus) االفتراضية سينا  ابن جامعة  إنشاء
البحر دول من دولة عشرة خمس بني بالشراكة سينا، ابن الشهير املسلم والطبيب
وفلسطني، وسوريا، واملغرب، ولبنان، واألردن، ومصر، (اجلزائر، عربية منها دول املتوسط،
من وبريطانيا) وتركيا، وإسبانيا، ومالطا، وإيطاليا، وفرنسا، (قبرص، وأوروبية وتونس)،
التابعة املراكز جميع بني ما املعلومات وتبادل نقل على حاسوبية قادرة شبكة بناء خالل
ابن املراكز باسم مراكز وتعرف هذه املشتركة؛ البلدان في االفتراضية سينا ابن جلامعة
بحرية جميع هذه املراكز وتتمتع .Avicenna Knowledge Campus (AKC) للمعرفة سينا
العالي بالتعليم أخرى تعنى مراكز إلى وتوزيع املناهج اخلاصة الوطنية إعداد شبكاتها
تلك باستخدام يقومون الذين للدارسني الدعم تأمني على املدرسني تدريب عن فضالً

املواد.

في  متويل شكل على يورو مليون ٧,٣ في استقطاب سينا ابن جنح مشروع ولقد
«مجتمع  European Mediterranean Information Society (EUMEDIS) أو يوميديس برنامج
٩٢,٠٠٠ يورو  إلى باإلضافة األوروبية، للمفوضية التابع املتوسطي» املعلومات األوروبي
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dG للمشروع. العام فيها اليونسكو املنسق مبا نفسها املشاركة اجلهات متويلها من يتم

العلوم تعليم مجال في القائمة في ردم الهوة املساهمة إلى سينا ابن مشروع يهدف
املعلومات تكنولوجيا وسائل استخدام خالل من  اإلقليمي املستوى على والتقنية
في التعليم العالي مؤسسات دور تعزيز االفتراضية تتولى اجلامعة أن على واالتصاالت
بعد للتعلم عن دراسية سينا مناهج ابن جامعة مكانها، ستوفر احللول وليس املنطقة
وميكن  مركزاً. ١٥ وعددها ضمن الشبكة، املعرفة مراكز من مركز لكل خصيصاً توضع
والفرنسية، ست لغات (اإلنكليزية، يزيد عن مبا أو واحدة بلغة التعليمية املواد مطالعة
املساعدة من اإلستفادة جانب إلى والتركية)، واإلسبانية، واإليطالية، والعربية،
الطلبة تلبية جتري خاص. وبذلك لتدريب خضعوا محليني مدرسني بواسطة املتوافرة
القائم في جراء النقص بالدهم في التعليم العالي مراحل متابعة على القادرين غير

سواء. حد واملوارد على املدرسني عدد

منوذجاً متثل والتي االفتراضية،  ابن سينا جامعة  تقوم الذي املنهاج بخصوص  أما
بالنوعية فيتسم اإلنترنت عبر بتقدميه املتوسط، حوض منطقة إلى فعلياً بالنسبة
إعداد البرامج عند واحد آن في واإلعالمية والتربوية التقنية أخذ العوامل سيتم حيث
قبل املشروع، هذا ضمن الشريكة بإعدادها اجلامعات من سيقوم أساتذة والذي واملواد
املتوافرة، االختصاص مجاالت من مجال لكل خاصة علمية هيئة عليها تصادق  أن
العالي مؤسسات التعليم في متابعتها الطلبة يختار ذاتها مستقلة في مواد فهي
تقوم بعد عن التعليم أن العديد من مؤسسات حني في املشاركة، الدول في املوجودة
تلفزيونية وبرامج  كتب  شكل على األحيان  أغلب في الدراسية املواد بتوزيع فقط

وأشرطة فيديو.

املشاركة سينا ابن  مراكز كأحد رسمياً املفتوحة القدس جامعة اعتماد مت وقد
التالية اإلجنازات عن بعد بتحقيق للتعليم جامعة ابن سينا وتطمح اخلمسة عشر.

٢٠٠٥م: عام نهاية مع

سينا  ابن مراكز من ١٥ مركزاً تربط (Dynamic Network) فاعلة وديناميكية ˚ شبكة
املتوسط. حوض البحر األبيض للمعرفة في

متعددة  تعليمية وبرمجية تعليمية حتوي ١٢٠ مادة افتراضية تعليميـة مكتبـة ˚

١٦١



á
````«```fh

ô
````à```µ

``dE’
G

ä
É`````©

````e
É``````é

``dG

٢٠ ساعة  بواقع (Multimedia Courses & Multilingual) الوسائط ومتعددة اللغات
دراسية لكل مادة.

للمعرفة.  ابن سينا ملراكز مرجعية تشكل عامة ومقاييس معايير صياغة ˚

مركز من  بعد؛ ٣ من كل عن التعليم مجال في متمرساً حوالي ٤٥ خبيراً تأهيل  ˚
سينا. ابن مراكز

تلف  تعليمية وبرمجيات وسائط إنتاج على مدرباً مشرفاً حوالي ٣١٠ تأهيل  ˚
فصلياً.  ابن سينا مراكز من كل مركز من مشرفني ٤ مبعدل املقررات؛

أي  وطرائقه، بعد عن في مجال التعليم مؤهالً أكادميياً مشرفاً حوالي ٦٠٠ تأهيل  ˚
فصلياً.  سينا من مراكز ابن كل مركز أكادمييني من مشرفني ١٠ حوالي

نهاية  مع الشبكة التعليم عن بعد من خالل دارس يتلقون حوالي ١٢٫٠٠٠ تدريب  ˚
في  دارس  ٦٦٫٠٠٠ إلى عددهم يصل أن  املتوقع ومن األولى؛ الثالث السنوات 

القادمة. الست السنوات

مؤسسات  وتطوير األكادمييني تأهيل تأهيل وإعادة بإمكانها قوية قاعدة ذات شبكة ˚
املتوسط. البحر األبيض في حوض اال هذا في التعليم
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األوروبي  ˚ أستراليا  ˚ اليابان   االحتاد األمريكية  ˚ دول املتحـدة ˚ الواليـات

˚ أفريقيا
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dG املتحدة األمريكية الواليات

»``µjôeC’G ¢û`«`é`dG

(e-ArmyU) اإللكترونية اجليش جامعة األمريكي اجليش افتتح ١٦ يناير ٢٠٠١م في
بننج قلعة في دوالر(٨٧)؛ مليون ٤٥٣ زهاء التعليمي البرنامج  تكلفت  بلغت حيث
وقلعة كنتاكي بوالية (Fort Campbell) كامبل  وقلعة جورجيا بوالية (Fort Benning)
من  جندي ألف  ١٢ من قرابة باجلامعة التحق وقد بوالية تكساس.  (Fort Hood) هود
بوالية (Fort Carson) كارسون قلعة في أخري مراكز إنشاء ذلك عقب املشاة. اجلنود
كل  في جندي آالف ٤ سجل بوالية وشنطن؛ حيث (Fort Lewis) لويس وقلعة كولورادو
في مكان أي من املباشرة للدراسة االلتحاق بها تتيح فرصة واجلامعة املراكز. تلك من
والكويت واألردن مصر في األمريكية على القواعد املتواجدون اجلنود ذلك في مبا العالم
وكوريا املتحدة واململكة وأملانيا وبلجيكا وسنغافورة واليابان وماقدونيا والبوسنة
في علمية درجات عدة جتيز اجلامعة في التعليم وبرامج وإيطاليا. وأستراليا وهندوراس
األعمال مثل إدارة اجليش سلك في املنخرطني بني كبير التي عليها إقبال التخصصات
للحصول يسعون اجلنود ثلثي وحوالي اجلنائي. القانون أو املعلومات واألمن أجهزة وإدارة
يسعون ٪٢٧ وقرابة لشهادات بعد الثانوية مسجلون ٪٤ وحوالي مشارك، درجة على
اجلامعة شهدت وقد املاجستير. درجة على ٪٢ وحوالي البكالوريوس على احلصول إلى
عام في خاصة األمريكية؛ املتحدة في خارج الواليات عدد اجلنود ازدياد مع كبيراً توسعاً

٢٠٠٥م.

äÉ``j’ƒ``dG äÉ``©`eÉ`L
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جورجيا، بوالية أتالنتا، مبدينة ،(Georgia State University) جورجيا والية جامعة بدأت
املعلومات لتقنية  استراتيجية  خطة بوضع إلكترونية جامعة إلنشاء  االستعداد
برامج وضع مشروع في واملشاركة اجلديدة(٨٨)؛ للجامعة التحتية البنية وضع تتضمن
العلوم مؤسسة إشراف حتت مبادرة ضمن اإللكترونية، للشبكة (Middleware) وسطية
إلكترونية جامعات إلقامة الالزمة اآلليات وضع إلى تهدف األمريكية (NSF) الوطنية

األمريكية(٨٩).  املتحدة الواليات في التقليدية للجامعات تابعة فعالة

١٦٥
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اجلامعة يتضمن في األشخاص على تعرف نظام وضع التنفيذية اخلطوات وتتضمن
استخدام يريد مبن لإلذن الشخصية الهوية من للتحقق ونظاماً وأمنية؛ إعالمية معايير
املؤسسات لكل النظام عاماً ذلك يكون على أن إليها، اإللكترونية بالدخول الشبكة
إزالة جانب إلى هذا خارجها؛ أو داخل اجلامعة سواء من اإللكترونية في اجلامعة املتعاونة
أو مكتبة أو كانت إدارية سواء اإللكترونية، اجلامعة كل خدمات بني االتصاالت حواجز
وقد جماعية(٩٠). فيديو اتصاالت  أو بحث مصادر أو إلكترونية علمية مواد محتويات
التقليدية اجلامعة في اجلارية  االتصاالت شبكة في بتنفيذها اآلليات كل اختبار مت
أهم من املطلوبة اآلليات بعض وتنفيذ اإللكترونية للجامعة التخطيط (٩٢،٩١). ويعتبر

تكوين اجلامعة الشروع في قبل بها القيام التعليمية املؤسسة التي على اخلطوات
اإللكترونية.

…ƒ``æ«dEG á```j’h

مدارس جميع  بربط  (Illinois Century Network) للعصر» إلينوي «شبكة شرعت
العمود تشكل ضخمة؛ تعليمية بشبكة الوالية ومكتبات ومتاحف وكليات وجامعات
مواد علمية مبادرات لوضع عدة بداية جانب إلى هذا الوالية. عبر لالتصاالت الفقري
التعليمية البرامج في املوجودة الفجوات لسد الشبكة لبثها على تعليمية وبرامج
وذلك الوالية. في مكان أي في الطلبة ملنفعة واملصادر التعليمية التدريس حرفية وفي
كبيرة جماعات تقدمها التي اإللكترونية التعليم برامج على الكبير لإلقبال استجابة

مباشرة. بصورة

للتعليم إلينوي مجلس خصص اإللكترونية اجلامعة خالل التعليم إلى لالجتاه ودعماً
فرانكلني بوالية جامعة شراكة بني على ووافق املناهج؛ تلك دوالر لوضع مليون العالي
متطلباتها تقدم كل لشهادة بكالوريوس برامج احمللية لوضع إلينوي وكليات أوهايو
كما اإللكترونية. في اجلامعات للقبول خاص امتحان وافق على وكذلك اإلنترنت؛ على
املكتبات خاصة إنشاء جامعات إليكترونية؛ لتنشيط التوجه إلى منح عدة الس رصد

اإلنترنت. وتوزيعها على الدراسية املواد وإعداد الرقمية

iô````NCG äÉ``©`eÉ`L

بالتدريج اإللكترونية اجلامعة التقليدية تدخل مجاالت اجلامعات من العديد هناك

١٦٦
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dG البنية بناء إلى تسعى بينما وأدبية، اجتماعية علوم غالبيتها خاصة برامج بتقدمي وذلك

جامعة في التعليم قسم مواصلة ذلك مثال إلكترونية مستقبلية؛ جلامعة التحتية
على احلصول إلى تؤدي اإلنترنت على مواداً دراسية يقدم (University of Iowa): حيث أيوا
إنشاء جامعة في بالشراكة التقليدية اجلامعات تقوم بعض كذلك عالية. شهادات
 (Department of Extended التوسعية البرامج قسم شراكة ذلك مثال إلكترونية؛
في التعليم مواصلة وكلية (Clarion University) كالريون جامعة في  Programs)
جامعة قواعد إرساء مت (Indiana University of Pennsylvania) ببنسلفانيا إنديانا جامعة
أمكن وبهذا ،(The e-University of Western Pennsylvania) اإللكترونية بنسلفانيا غرب

معتمدة أكادميياً. جامعات عليا من إلى شهادات تؤدي برامج تعليمية تقدمي

á°UÉÿG äÉ©eÉ÷G

ø`«`jOQÉ``c á``©`eÉL

 (Cardean التعلم كارديني موعة التابعة (Cardean University) كارديني جامعة
سابقاً، (UNext) ”يونكست“ أو نكست جامعة تدعى كانت والتي Learning Group)
إلكترونية دراسات  تقدم واجلامعة إلينوي. والية في  إلكترونية جامعة أكبر تعتبر
املعلومات وإدارة األعمال إدارة على ماجستير في للحصول تؤهلهم للعاملني موجهة
اإللكترونية وتزويد املواد املناهج لوضع شراكة اجلامعة أنشأت وقد املعلومات؛ وتقنية
كارنيجي-ميلون وجامعة كولومبيا وجامعة شيكاغو وجامعة ستانفورد جامعة مع
جامعة وتقوم .(London School of Economics) لالقتصاد لندن كلية إلى باإلضافة
مستوى على (Self-paced) الشخصية للدراسة قصيرة علمية مواد بتسويق كارديني
لرفع تسعى التي املؤسسات إلى عاملي نطاق على اجلامعية، العليا الدراسات مواد
باجلامعة امللتحقني عدد يصل أن املتوقع ومن فيها. املعرفة واحلرفية للعاملني مستوى

ألف طالب(٩٣). ٤٠٠ من أنحاء العالم أكثر من

ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

منها: الربحية؛ اإللكترونية اجلامعات من هناك العديد

ستراير لشركة التابعة (Strayer University Online) أونالين ستراير جامعة
البكالوريوس وشهادة (Associate in Arts) الفنون في مشارك درجة تقدم التعليمية:

١٦٧
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وتقنية قاعدة الشبكات، توصيل وتقنية األعمال، وإدارة احلاسوب، معلومات نظم في
علوم بكالوريوس ودرجة العامة؛ والدراسات واحملاسبة والتسويق  واالقتصاد البيانات
والتعاقدات الوب وتنفيذ وتصميم الشبكة تأمني في  ودبلوم العاملية األعمال في
في جانب ماجستير إلى التخصصات من العديد في عليا دراسات واملشتريات؛ وشهادة
نظم وإدارة االتصاالت وتقنية األعمال وإدارة العامة واإلدارة الصحية التعليم والرعاية

املعلومات.

American Intercontinental University (AIU) جامعة  األمريكية القارات بني ما جامعة
ولوس جورجيا بوالية أتالنتا مدينة في تقليدي تدريس فروع لها معتمدة افتراضية
خارج وفي  فلوريدا؛ والية وجنوب  تكساس بوالية وهيوسنت كاليفورنيا بوالية أجنلس 
العربية املتحدة. واجلامعة اإلمارات في ودبي لندن بإجنلترا في األمريكية املتحدة الواليات

بالسرعة. وتتميز برامجها وماجستير؛ مشارك وبكالوريوس درجات متنح

معتمدة  جامعة  Florida Metropolitan University (FMU) احلضرية فلوريدا جامعة
واحملاسبة وتقنية األعمال إدارة في تتخصص وهي التقليدي للتدريس فروع بعض لها
والطلبة العسكريني استقطاب على نشاطها وتركز اجلنائية؛ العدالة وعلم املعلومات

األجانب.

مثل: تخصصات؛ تقدمه من فيما تختلف جامعات عدة ذلك هناك إلى باإلضافة
 (Kennedy Western الغربية كينيدي  وجامعة  (Capella University) كابال جامعة
 D(DeVry دفراي وجامعة (Golden Gate University)؛ جيت جولدن وجامعة University)

.(ITT Tech) للتقنية تي تي آي ومعهد (Aspen University)؛ أسنب (University وجامعة

äÉ``bÉ``Ø``NEGh äGRÉ```‚EG

انخفض قد النمو معدل كان وإن العالم أنحاء في ينمو زال ما بعد عن التعليم سوق
على اإلقبال وأن  خاصة غريباً،  ليس  وهذا األمريكية؛ املتحدة الواليات في تدريجياً 
املواد إعداد تكاليف ارتفاع من تداعيات وقد كان مطرد. تدهور في اجلامعي التعليم
أفلست ربحية لشركة التابعة اجلامعات أن بعض  املباشر للتعليم الالزمة العلمية
عن تسويق فتوقفت الديون عليها التي تراكمت (Hungry Minds) ميندز هنجري مثل
تخصصات في تعمل التي األخرى اجلامعات غير أن بعض بعد(٩٦)؛ عن التعليم برامج
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dG ركزت جنحت التي اجلامعات أن كما فينيكس. وجامعة كارديني جامعة مثل محدودة

سبيل فعلى معها. التنافس من بدالً التقليدية للبرامج برامج مكملة تقدمي  على 
تطوير في  موتورز جنرال شركة ملديري مباشرة  دروساً  كارديني  مجموعة تقدم املثال

اإلدارية(٩٤).   النظم

األوروبـي االحتـاد دول
اإللكترونيـة» «أوروبـا مخطـط وضـع سارعـت إلى فقد األوروبـي االحتـاد دول أما
مقدرتها على عصر الرقميات للحفاظ إلى لالنتقال ١٩٩٩م، نوفمبر في (e-Europe)
الطيبة(١) احلياة توفير على واحلرص والصناعة  اخلدمات  مجاالت  في التنافس في 
فرص للجميع يتيح إلى أن اإللكترونية أوروبا مخطط ويهدف العمل(٢). بيئة وحتسني
مبا الرقمية واملعرفة املعلومات مصادر من واالستفادة اإللكترونية االتصاالت استغالل
حكومية. مؤسسة وكل تعليمية، مؤسسة وكل شركة، وكل مواطن، كل ذلك في
األنشطة في كل املمكنة السبل الستغاللها بكل اإلنترنت التحول إلى ذلك، ويعني
التعليم والتجارة والصحة مجاالت في اخلدمات وعرض السلع، وتقدمي اليومية، احليوية
رعاية وفي احلكومية املصالح مع التعامل وفي األبحاث(٣)، مجال وفي والترفيه،
التعلم مبادرة اطط كما اصطحب .(٤)(Handicaps) اخلاصة االحتياجات ذوي املواطنني
في توفير فيها التعليم ومؤسسات االحتاد دول تتضامن حيث ،(e-Learning) اإللكتروني
لكل (Online) مباشرة اإلنترنت على والتدريب التعلم فرص وإتاحة البرامج التعليمية
القائم االقتصاد الصدارة في مرتبة أوروبا في أوروبا سعياً ألن تصبح أرجاء في املواطنني
في سريع عن تقدم األوروبية أسفرت اططات ولقد ٢٠١٠م. عام بحلول على املعرفة

األعضاء(٥). الدول بني التضامن نتيجة وجيزة فترة في بناء مجتمع املعرفة

Ió```ëàŸG á```µ∏ªŸG

á``Mƒ`à`ØŸG á``©`eÉ``÷G

بشمال (Milton Keynes) كينز ملتون (Open University) في املفتوحة» «اجلامعة لعل
أنشأها حزب وقد العالم في بعد عن التعليم مؤسسات أجنح من واحدة هي لندن
اسم حتت حيث بدأت للحزب؛ (Harold Wilson) ولسون هارولد زعامة أيام على العمال
من الهدف أن إذ (The University of the Second Choice) الثاني» االختيار «اجلامعة ذات
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أثناء تعليمه له الفرصة تتح لم من لكل اجلامعي التعليم فرصة منح كان إنشائها
العالي(٤٠). التعليم مجال في لإلنخراط

درجة على امللتحقني للحصول الطلبة عدد وصل إنشائها منذ قرن ربع خالل وفي
عدد من ذلك ضعف جانب إلى ألفاً، إلى حوالي خمسني املفتوحة اجلامعة في جامعية
املستويات، على مختلف جامعية درجات جتيز تعليمهم. واجلامعة إلكمال امللتحقني

قيوداً مدة الدراسة على يوجد لم وإن به يلتزم أن الطالب على جدوالً معيناً تتبع وهي
التقليدية. للجامعات مماثلة

شبكة خالل متصلة مواقع مختلفة في دراسية مراكز تدير عدة واجلامعة املفتوحة
خصوصيني معلمني استشارة للطلبة وميكن في اجلامعة؛ احلاسوب بأجهزة اإلنترنت
املعلومات تبادل واحدة مادة يدرسون الذين للطلبة ميكن كما املراكز في موجودين 

أداء الواجبات(٤٠). والشراكة في

äÉ``bÉ``Ø`NEGh äGRÉ```é``fEG

املتحدة اململكة داخل التعليم على تركز كانت التي املفتوحة اجلامعة جناح رغم 
جامعة إنشاء تضمن كبير ملشروع بالنسبة مغايراً كان الوضع فإن لندن وخاصة 
جامعة رسوم أضعاف تبلغ طائلة رسوم دفع  بها  االلتحاق يتطلب كبرى إلكترونية
الطلبة الجتذاب  موجهة  اإللكترونية اجلامعة وتلك كمبردج. وجامعة أكسفورد
أصبحوا الذين  واإلسالمية العربية الدول  طلبة خاصة  بريطانيا؛ خارج من األجانب
التقليدية واملعاهد باجلامعات لاللتحاق اململكة دخول في سياسية عراقيل يواجهون
البريطانية اإللكترونية عن اجلامعة مالية شركة مراقبة تقرير من صدور ورغم فيها.
اجلامعة أن التقرير أكد وإن خارق(٩٥)؛ بنجاح تنبئ أن كل املبشرات إلى يشير قبل إنشائها
حتمسوا اإللكترونية الذين في التجارة وينحي العاملون التحديات. من تواجه العديد
تفكيرهم. في متحجرون ألنهم الفكرة عارضوا الذين األكادمييني على باللوم للمشروع
املشروع على القائمني أن خاصة تنفيذه بعد كبيرة، صعوبات واجهته املشروع أن إال
 ٤٫٢ إنفاق قبل القائمة للسوق دراسة عمل عن فغفلوا باحلماس مشتعلني كانوا
التحتية  البنية على  جنيه مليون  ١٤ جانب إلى  الدولي التسويق على جنيه مليون 
رغم املائة في عن نصف اخلاص يزيد القطاع من بدعم املشروع يحظ للجامعة(٩٦)؛ ولم
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dG خمسني إلى والذي وصل العام املال الذي جاء جله من املال رأس بنصف املشاركة توقع

آالف  ١١٠ حوالي اإللكترونية باجلامعة يلتحق أن املتوقع من فقد كان جنيه. مليون
يزيد متوقع بربح مليون ربع خالل عقد واحد إلى العدد ويزيد سنوات ست خالل طالب
اخللط  يفضلون أن الطلبة من التحقق ورغم عشر سنوات. بعد جنيه مليون ١١٠ عن
كله التعليم يكون أصرت أن اجلامعة أن إال واحملاضرات التقليدية املباشرة الدراسة بني

فقط(٩٧). طالب ٢٠٠ تعليم على اقتصار اجلامعة إلى أدى مما طريق اإلنترنت؛ عن

É``«`fƒ`à°SCG

لتقدمي (Estonia) إستونيا في الريادة (University of Tartu) دور تارتو» «جامعة تلعب
امللك اجلامعة أنشأ وقد الدولة. مستوى على اإللكتروني للتعليم كامالً برنامجاً
١٩١٨م. عام أستونيا إلى آلت التي ١٦٣٢م عام السويد ملك أدولف الثاني جوستاف
من  أكثر بها ويبلغ عدد الطالب امللتحقني كليات، وأربع ١١ تخصصاً تشمل واجلامعة
تدرج اإللكتروني التعليم أن الواقع وفي فقط. األجانب الطلبة من بنسبة ٥٪ ١٦ ألف

التالي(٩٨): النحو على اجلامعة في

البريد اإللكتروني العشرين باستخدام القرن من  التاسع العقد منتصف  في -١
الدراسية. املواد جزء من العنكبوتية في والشبكة

 Integrated Services Digital الرقمية الهاتف شبكة اتصاالت استخدام ذلك تبع -٢
بالوسائل  البيانات ونقل باإلنترنت، سريعة لالتصال وسيلة وهي Network (ISDN)؛

١٩٩٨م. عام (Videoconference) مؤمترات الفيديو في املتعددة،

للتعليم االستراتيجية باألهمية ٢٠٠٠م عام قراراً اجلامعة مجلس أصدر -٣
اجلامعة. اإللكتروني في

وقدمت مؤمترات للتعليم، مدمجة أقراص أول اجلامعة أنتجت ٢٠٠١م عام في -٤
اإلنترنت. على تعليمية فيديو

اإلنترنت على اإللكترونية خاص باجلامعة (Portal) ٢٠٠٢م أنشئ مدخل في عام -٥

اإلستونية. اإللكترونية اجلامعة بدأت ٢٠٠٣م عام في -٦

اإلستونية اإللكترونية اجلامعة الفتتاح  مؤمتر عقد  ٢٠٠٣م عام  فبراير  ٢١ في -٧
الطيبة». النوايا «بروتوكول توقيع مت حيث
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اإلستونية للجامعات تضامني احتاد عن عبارة اإلستونية اإللكترونية اجلامعة
مببادئ التعليم متأسياً للجامعة الداخلي للتعاون وتسهيالً مبادرة يكون أن إلى يهدف
اإللكتروني في التعليم بها. رسوماً خاصة تتطلب ال اجلامعة اإللكترونية احلياة. مدى
توجيهات وفق يجرى الذي املباشر على أساس التعلم احلي قائم اإللكترونية اجلامعة

تشمل: اجلامعة اإللكترونية مهام فإن وعموماً الوب. على موضحة وقواعد

إستونيا. في له والترويج اإللكتروني التعليم الشراكة في تطوير -١

قاعدة على يشتمل اإللكتروني بالتعليم خاص اإلنترنت على عام تأسيس مدخل -٢
للطلبة املساعدة واملواد التعلم، وأهداف باملقرر اخلاصة واملعلومات البيانات

واملعلمني واملدرسني.

اإللكتروني. خاص بالتعليم عام جو توفير -٣

وباملادة املتبادلة. بالطالب واملالية اخلاص اإلدارية يشمل الشؤون نظاماً -٤

العاملية. املشاريع في الشراكة -٥

احمللية. الدراسة لفرص الترويج في التعاون -٦

لسيرها املناسب اجلو تهيئة  اإللكترونية، للجامعة اتخاذها الالزم اخلطوات  ومن
يشمل: وذلك حثيثة بخطوات

اجلامعة. كليات لكل لإلنترنت السريع خطوط االتصال توصيالت -١

الوب. على القائمة الدراسية املقررات مواقع استخدام على التعاقد -٢

واملكتبة. األقسام في للحاسوب دراسياً فصالً ٢٦ فتح -٣

خطوط الدول هناك بعض اإلنترنت (في على للدخول نقاط عامة على التعاقد -٤
الناس). الستخدام عامة دخول نقاط ترخيص ويلزم وحكومية، عامة لإلنترنت

اجلامعة لطلبة احلاسوب استخدام طرق لتعليم دراسية حصص  تقدمي -٥
املفتوحة.

اإللكترونية: للجامعة الوب على مدخل توفير -٦

اتلفة. اإللكتروني التعليم سبل كل ◊

الصوت. التواصل بالصورة أو ˚
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dG املدمجة. األقراص ˚

البريد. وقوائم اإللكتروني، البريد ˚

الوب. على دراسية مواداً ˚

بالوب. خاص تعليمي جو في الوب على قائمة دراسية فصوالً ˚

الوب. مقرارات على ◊

دراسية. مواداً ◊

واملعلمني. واملدرسني للطلبة مساعدة نظم ◊

تدريبية. ومواد محاضرات عن معلومات ◊

اإلنترنت. على للتعليم األقسام اتلفة في باملساعدين االتصال سبل ◊

مهمته: بعد عن للتعليم مركز بإنشاء اجلامعة قامت وقد

تتضمن: اإلنترنت مواد مدرسي لتعليم تدريبية دورات تنظيم -١

وإدارتها. بيانات قوائم وضع كيفية ◊

سبع  الفصل هذا (قدم قائمة على الوب على وضع مواد للتدريب مادة تدريس  ◊
فرد). ١٣٧ فيه وشارك ١٩٩٩م مرات منذ عام

الوب. على للنشر مقدمة ◊

أجنبية. لغة احلاسوب في تعليم استخدام ◊

والعرض. التقدمي تقنية أسس ◊

على الوب. قائمة دراسية وضع مواد ◊

التدريس. في اإلنترنت استخدام ◊

دورية: (Seminars) محاضرات ٢- تنظيم

والتعلم. التدريس في املدمجة األقراص استخدام ◊

للتدريس. كطريقة الفيديو مؤمترات ◊

اإلنترنت. الطبع بالنسبة للتدريس على حقوق ◊

املثلى. الطرق في والشراكة الوب على القائم التدريس ◊

.ً وغدا اآلن وأوروبا إستونيا في التعليم اإللكتروني ◊
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الوب. على القائمة مواد لوضع للمدرسني تقنياً دعماً -٣

الطلبة. لدعم نظم وضع -٤

األقسام في اإلنترنت  طريق عن بالتعلم املهتمني األشخاص  مع التواصل -٥
اتلفة.

فتشمل(٩٩): املستقبل خطة أما

الوب. على مواد وتنفيذ بوضع يقوم فريق تكوين -١

الطلبة. دعم نظم حتسني -٢

اجلودة. حتسني -٣

اإللكتروني. التعليم للقائمني على تدريبية دورات تقدمي -٤

الوب. على كامل جامعي برنامج تقدمي -٥

Góæ∏æa

 Learning Management التعلم نظم إدارة الشمالية الدول من فنلندا والعديد تستخدم
الواضحإلىالتعليماملباشرعلى نطاق واسع؛  ولذلكميكنمشاهدةاالجتاه Systems (LMS)
على تصميمها بنفسها تقوم نظم استخدام تفضل التعليمية املؤسسات كانت وإن
التكاليف باهظة التجارية النظم يدركون أن أنهم جتاري؛ إذ واحد مصدر على االعتماد دون
واستخدام تصميم إلى بعضهم يلجأ لهذا تخدم احتياجاتهم اخلاصة. ال وقد ومعقدة
بإدارات وربطها متواصلة التحاق طلبات مع التعامل على القدرة لديها اقتصادية نظم
في تأسيس جامعة فنلندية جامعة ولقد شاركت عشرون الطالب وبالنظم املالية(١٠٠).
وزارة من تضامنية وفق مبادرة كمؤسسة (Finish Virtual University) االفتراضية فنلندا
اجلودة دراسية عالية مواد هو تقدمي اجلامعة من والهدف ٢٠٠٠م. عام الفنلندية التعليم

أيضاً. الدولي واملستوى الوطني على املستوى الوب على

هو االفتراضية  اجلامعة  في  املتفرغني غير أو املتفرغني الطلبة قبول شروط  ومن

رسوماً يدفعون ال الفنلنديني والطلبة أوالً.  التقليدية اجلامعات إحدى لدى  قبولهم
التي املواد وتبيع ترخص اجلامعة أن إال افتراضياً؛ أو تقليدياً اجلامعي سواء كان للتعليم

تكاليفها(١٠٠). رسوم لتغطية لقاء الدولية السوق الوب في على تصدرها

١٧٤
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بواسطة العلمية املواد  تقدم التي التعليم مؤسسات لعدد السريع النمو إن
أو بعد عن التعليم برامج في  منها العديد من مشاركة ذلك صاحب وما اإلنترنت
للتعليم العالي تواجه عاملي اقتصاد إلى ظهور حتماً سيؤدى بتقدميها مباشرة القيام
الذين يرغبون األشخاص أولئك خاصة الطلبة على دولية منافسة املؤسسات تلك فيه
عملية التعلم بأن يؤمنون يتصل بعملهم وأولئك الذين الذي التعليم في التوسع في
تغيرات حتدث أن ميكن االقتصادية الظاهرة هذه الفرد. حياة طوال  تستمر  أن يجب
االنتقال أن  األمر وحقيقة اجلامعات. من العديد في التقليدية املنظومة جذرية في 
من العديد سيجبر املعرفة عصر إلى ثم املعلومات عصر  إلى الصناعة  عصر من
تتشكل حركية سريعة ومرنة ديناميكية إلى التحجر على تغيير منظومة املنظمات
كوينزالند  جنوب جامعة ذلك على مثاالً وتغيرات(١٠١). مالبسات من حولها ما  وفق
وصفة  سياستها في تتبع التي University of Southern Queensland (USQ)Q بأستراليا

االقتصادية  املؤسسات غالبية يتبعها والتي املبتكر(١٠٢) التحكيم تسمى اقتصادية
التقليدية(١١). اجلامعة مع جنب إلى جنباً إلكترونية جامعة بإنشاء وذلك العالم؛ في
أوسع اإللكتروني من العالم مباشرة في باخلوض اجلامعة اجلديد قامت االجتاه على بناء
حني وفي بأسره. اجلامعي التحتية والنظام في البنية جذرية بتغيرات أبوابه فقامت
غالب في عفوية نظامية بل ليست اجلامعات في غالبية املباشر التعليم مبادرة أن
جنوب جامعة في مختلف الوضع فإن اجلامعة، في املغامرين بعض بها ويقوم األحوال
بطريقة بعد عن التعليم  لتنفيذ االستراتيجي بالتخطيط  قامت التي كوينزالند
التعليم عملية دور القيادة في لها يكون حتى املؤسسة كلها؛ فيها شاركت نظامية
صميم العملية التعليمية(١٠٣). في واملعلومات االتصاالت تقنيات تطبيقات وفي املرن
على بناء ٢٠٠١/٢٠٠٠م لعام املثالية  اجلامعات جائزة على اجلامعة حصلت وبهذا

اإللكتروني(١١). التعليم على تركيزها

ليست وحدها التقنية أن من يتحقق كوينزالند إجنازات جامعة جنوب يتتبع وملن
بقراراتهم األحداث يسبقوا املؤسسات أن قادة على إذ يجب املؤسسة لتطوير كافية
على استراتيجية مبنية بوضع يقوموا وأن الهامة قراراتهم في الفعل يكتفوا برد وال
العمليات كل في اجلديدة التقنية تدخل بحيث مؤسساتهم في السائدة  اخلصال
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يتطلب التعليم العالي في احلديثة التقنيات قوى استغالل إدراك أن مع هذا املؤسسية.
االستراتيجية وتطبيق املؤسسة في التنظيمات لتطوير مناسبة استراتيجية وضع
املوارد من كبيراً وقدراً وقتاً يتطلب ذلك وكل املطلوب. بالقدر املؤسسة إعادة بناء في
العالي التعليم  قادة مؤسسات تواجه التي التحديات وهذه هي والعينية؛ البشرية 
العصر في العالي العاملية التعليم اقتصاديات في فعال دور إلى لعب الذين يتطلعون

احلديث(١٠٤،١٠٣،١١).

اليابان
التعليم مجال في احلاسوب في التدريس التفاعلي مبساعدة القضايا األساسية من
وعدم املوارد فعالة لبناء تلك مناذج البشرية وعدم وجود املوارد تنمية في القصور العالي
التساوي وعدم احلاجز الكبير هناك أن كما للتنمية؛ األكفاء املدرسني أو املالي الدعم وجود
بطالة مشاكل لوجود باإلضافة اال؛ هذا هذا في املاهرة وغير املاهرة العاملة القوى بني
األزمة لهذه واحلل احلديثة. والتقنية للشباب املطلوبة بني األعمال التكافؤ وعدم خطيرة
بتحويل وذلك املعرفة، على قائم مجتمع بناء في العالي التعليم قدرة تنشيط هو
اإللكترونية باجلامعة خاصة شبكات وخلق الهدف لهذا التفاعلي التعليم مخططات

االبتكار (١٠٥). على والتشجيع االقتصادية التنمية نحو موجهة

هي: الفعال؛ اإللكتروني للتعليم خصائص هناك أن ومن الواضح

لتنشيط املنافسة العاملية. أساس اإللكتروني التعليم تشجيع -١

التجارية تطبيق النماذج هو اجلامعة اإللكتروني في التعليم في مفتاح النجاح -٢
عليه.

في تأثيراً متناغماً يجلب اإللكتروني التعليم وبرامج رقمي مجتمع بني اجلمع -٣
احمللية. االقتصادية التنمية

التقنية. إلى متجه مجتمع تنمية في يساهم التعليم اإللكتروني االبتكار في -٤

فعال. دور لها سيكون املعلومات أمن قضية -٥

لتحقيق هامة احلاسوب على التفاعلي التدريس مجال في العاملة القوى تنمية -٦
القائمة. الرقمية الفرصة
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dG اإللكتروني. التعليم في التفاعلي التدريس استثمار من تزيد املنافسة تقوية -٧

في اإللكترونيني األشخاص مبشاركة اإللكترونية الدميقراطية حتقيق ميكن -٨
اإللكتروني. التعليم

اإللكتروني. للتعليم وطني إطار لرسم لقيادة حاجة هناك -٩

في على االستعمال املقدرة على يقوم اإللكتروني اجلذاب التعليم برامج جوهر -١٠
واجلامعة. اتمع

 (Waseda واسدا جامعة  قامت للمعلومات عاملي مجتمع ترابط بناء  وراء  وسعياً
جتمع بني ٣١٠  التي العاملية اجلامعة اإللكترونية بإنشاء شبكة اليابان في University)
منظمة التعاون  خالل اليونسكو، وآسيا خالل منظمة بني أوروبا دولة ما ٦٠ في جامعة
خالل واألمريكتني ،Japan International Cooperation Agency (JICA) العاملي الياباني

  .(١٠٥)(APEC) إيبك منظمة خالل وأفريقيا (ITU) إيتو شركة

أفريقيا
الواحد ملواجهة متطلبات القرن كبرى حتديات تواجه أفريقيا دول مثل الدول النامية
وعدم التعليم، على الشعوب وإقبال السكان تعداد في الزيادة مع هذا والعشرين؛
هذا أن غير السكاني؛ التضخم وجه في التوسع على التعليمية املؤسسات مقدرة
منو في املباشرة االفتراضية اجلامعات فإن ولهذا بعد. عن التعليم خالل يتحقق أن ميكن
لها املؤسسات ميكن تلك أن غير مبعدل أكبر(١٠٦)؛ تتزايد املتوقع أن أفريقيا ومن في مطرد
متكن كله؛ حتى أنحاء العالم واجلامعات في أفريقيا في اجلامعات مع بالتعاون االنتفاع

العاملية. األكادميي التعليم معايير إلى النهوض من الطالب واألساتذة

زالت ما غير أنها إفريقية؛ جامعات في عدة بعد عن للتعليم إنشاء أقسام ولقد مت
املؤسسات بعض كانت وإن  املطبوعة؛ واملواد واملراسلة الورقية الكتابة على  قائمة 
مبادرة ولعل أول املتعددة. والوسائط املرئية واملؤمترات اإلنترنت احتمال استخدام تدرس

  African Virtual University (AVU) االفتراضية اإلفريقية اجلامعة مشروع هي  جريئة
الصناعية لتوصيل طريق األقمار عن تقنيات املعلومات الستخدام محاولة أول وهي

والهندسة في أفريقيا(١٠٦). العلوم مجاالت في التعليم
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العالم ذلك في مبا العالم حول اإللكترونية لنماذج اجلامعات الدراسة املتفحصة إن
جناحات، حققه بعضها من وما معضالت من له بعض املبادرات تعرضت وما العربي
اإللكترونية اجلامعات جناح فرصة أن  أهمها  من  هامة؛  استنتاجات عدة إلى تؤدي
مبراحل من اجلامعات أكبر املهمة املزدوجة اجلامعات تقليدية أي جامعات عن املنبثقة
كانت لو خاصة هذا لها؛ رئيسية كمهمة  بعد التعليم عن تقدم التي اإللكترونية
إليها جتذب متيز ومجاالت مرموقة أكادميية منزلة لها  جمعية التقليدية اجلامعة 
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dG حققته ما على تبني فاجلامعة اإللكترونية النابغني؛ والطلبة املتميزة التدريس هيئة

تواجه ما عادة اجلامعة التقليدية أن مهمة باإلجنازات. غير حافل سجل من األم اجلامعة
ومصادر بشرية من ثروات متلكه ما استغالل إلى السعي أهمها التحديات، من الكثير
هيئة أعضاء بعض تدريب في الشروع يتطلب فهذا بعد؛ عن التعليم عملية في دعم
حتذو عليها أن كما اإلنترنت. على تقدميها وعلى اإللكترونية املواد وضع على التدريس
اإللكترونية التحتية للجامعة البنية إنشاء في بالبدء عبد العزيز امللك جامعة حذو
تقدمي وفي االنتساب برامج في أيضاً منها التقليدية اجلامعة استفادة على العمل مع
متهد االستراتيجية هذه مثل املنتظمني. للطلبة اإلنترنت على الدراسية املواد بعض
يقدم كياناً اإللكترونية يصبح للجامعة بعد حتى عن التعليم في للتوسع الطريق

أوسع نطاق. على العالي خدمات التعليم

التقليدية اجلامعات عن بذاتها املستقلة اإللكترونية  اجلامعات فإن  املقابل وفي
التحتية البنية ملكت وإن املتميزة التدريس هيئة متلك ال ألنها بالفشل مهددة
في فقط املتخصصني املتميزين األساتذة من كبير جيل يوجد ال وأنه خاصة املطلوبة؛
اجلامعات في مثيله وجود يصعب مجال اجلامعة على ركزت إذا هذا التعليم عن بعد؛

التقليدية.

إلكترونية جامعة إنشاء في وأسلوبها العزيز عبد امللك برنامج جامعة  ومبراجعة
العزيز عبد امللك جامعة  تتبعها التي االستراتيجية اخلطة بأن  القول ميكن ناجحة
جامعة واإلسالمي إلنشاء العربي العالم في جادة مبادرة أول تكون وبأن بالنجاح تبشر
على بل فحسب الوطني النطاق  على ليس  خدمات  تقدم أن  تستطيع إلكترونية
الطلبة تهم والتي بها؛ متيزت التي التخصصات بعض اإلسالمي في العالم مستوى

البالد اإلسالمية. في

مع الشراكة أن أولهما جانبني. في تفيد أخرى جامعة في التجارب بعض ولعل
ال شك من اململكة الشرقية املنطقة في الواقعة خاصة الوطنية، اجلامعات بعض
اإللكترونية اجلامعة تقدمه ما دائرة في التوسع مع التكاليف في خفض إلى تؤدي أنها

األخرى. اململكة وتستهوي الدول تهم تخصصات من

فيها يتجمع اتلفة حيث املناطق مراكز متفرقة في إنشاء فكرة اآلخر أن اجلانب

١٨١
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طيبة فكرة وقت من لهم يتاح ما وفق والتحصيل للدرس بعد عن التعليم طلبة
على االتصال بسبل املراكز تلك  بتزويد اجلامعة قامت لو خاصة الدراسة. تستدعي
شك بال فهذا اإللكترونية؛ العمل محطات  أو احلاسوب  بأجهزة وكذلك اإلنترنت
عدم بسبب اإللكترونية اجلامعة في عليهم االنخراط الذين يصعب سيساعد أولئك
اجلامعات وبعض األمريكي اجليش في  املتبع األسلوب هذا أن كما اإلمكانات. توفر
حياتهم في اجلامعي اجلو من االستفادة فرص للطلبة يفسح البريطانية اإللكترونية

االجتماعية.
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خطوات  . . امللك عبد العزيز هـ.، جامعة ١٤٢٦ العزيز، محرم عبد امللك جامعة
.٦٤-٦٨ التطوير، نحو

بعد  عن التعليم ١٤٢٥ هـ الفتاح عبد مشاط، و سالم سحاب، و أسامة طيب،
طرق ورشة عمل بجدة، العزيز عبد أمنوذج جامعة امللك تضامن و تطوير أفاق ...
حول عبد العزيز اهللا بن عبد األمير السمو امللكي لصاحب اآلراء وثيقة تفعيل
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- ١ فبراير ٢٠٠٥م. ٣٠ يناير احلجة ١٤٢٥هـ، ذو ٢١ العالي، التعليم

في اإللكتروني للتعليم مستقبلية رؤية ١٤٢٥هـ  هناء مياني، و علي  الزهراني،
اآلراء وثيقة  تفعيل طرق عمل ورشة السعودي. العالي التعليم مؤسسات 

  ٢١ العالي، التعليم حول العزيز عبد األمير عبد اهللا بن امللكي السمو لصاحب
- ١ فبراير ٢٠٠٥م. ٣٠ يناير ١٤٢٥هـ؛ احلجة ذو

فهد امللك جامعة في والتعليم التدريس تطوير ١٤٢٥هـ سعيد العمودي،
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