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Abstract: This paper aims to shed light on distance education in the United States of America and compares it to distance
education in the Kingdom of Saudi Arabia, in order to benefit from it in improving the processes of education and distance
learning and how to overcome the problems facing distance education in the Kingdom of Saudi Arabia. The study used the
comparative method.
Among the most important findings of the study: Distance education centers contribute to literacy and educating the
elderly, providing individual and varied educational resources, ensuring freedom to choose, saving time and money, the
distance education system allows choosing the most appropriate time for students, self- discipline, and developing students
’intellectual skills.
Among the most important recommendations of the study: Paying attention to increasing distance education centers to
work on raising the cultural, scientific and social level among members of society, the necessity of using different types of
distance education (simultaneous and asynchronous education), working to provide a safe environment and better
communication among all students, working to provide a new world of opportunities for distance education students, and
working to provide educational outcomes for those who missed learning opportunities from members of the community.
Keywords: Distance education, United States of America, Kingdom of Saudi Arabia, Improving distance education.

:التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة المريكية
دراسة مقارنة
هادي حمد آل فطيح
جامعة أم القرى || اململكة العربية السعودية
 هدفت هذه الورقة العلمية إلى تسليط الضوء على التعليم عن بعد في الواليات املتحدة المرككية ومقارنته بالتعليم عن:املستخلص
بعد في اململكة العربية السعودية للستفادة منه في تحسين عمليات التعليم والتعلم عن بعد وكيفية التغلب على املشكلت التي تواجه
: ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة. وقد استخدمت الدراسة املنهج املقارن.التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية
، ضمان الحركة في االختيار، توفير مصادر تعليمية منفردة ومتنوعة،تساهم مراكز التعليم عن بعد في محو المية وتعليم كبار السن
 وتطوكر مهارات الطلبة، االنضباط الذاتي، يسمح نظام التعليم عن بعد في اختيار الوقت النسب للطلب،التوفير في الوقت واملال
 االهتمام بزكادة مراكز التعليم عن بعد للعمل على رفع املستوي الثقافي والعلمي واالجتماعي بين: ومن أهم توصيات الدراسة،الفكركة
 العمل على توفير بيئة آمنة،) ضرورة استخدام النواع املختلفة من التعليم عن بعد (التعليم املتزامن وغير املتزامن،أفراد املجتمع
 والعمل على تقديم املخرجات، العمل على توفير عالم جديد من الفرص لدي طلب التعليم عن بعد،وتواصل أفضل بين جميع الطلب
. التعليمية ملن فاتهم فرص التعلم من أفراد املجتمع
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الكلمات املفتاحية :التعليم عن بعد ،الواليات املتحدة المرككية ،اململكة العربية السعودية ،تحسين التعليم عن بعد.

املقدمة.
يمثل التعليم عملية تواصل فاعلة تتكون بشكل أساس ي من املعلم والطالب ،حيث يكون هذان الطرفان
معنيين بالتفاعل فيما بينهما سواء على نحو مباشر أو غير مباشر عبر وسائل متنوعة ،وفي هذا اإلطار تتم عملية
التواصل هذه في بيئة محددة بأطر معينة ،ومزودة بأدوات ووسائل تهدف في مجملها إلى تعزكز آليات التواصل ،ليكون
املضمون التعليمي أكثر وضوحا ،ومن ثم يتحقق على إثر ذلك الهدف من التعليم .وبما أن العملية التعليمية هي
عملية متغيرة باطراد ،فإن بيئات التعلم يفترض أن تتوفر على قدر كبير من املرونة.
وكان للتقدم التكنولوجي تأثير كبير على العملية التعليمية فلم يعد التعليم التقليدي بطرائقه التقليدية في
نقل املعرفة قادرا على الوفاء بمتطلبات تلك العملية واستيعاب االعداد الكبيرة من الفراد في جميع مراحله ،فبدأت
املجتمعات في البحث عن صيغ جديدة للتعليم تعتمد على املتعلم نفسه (التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة ،لتعليم
أكبر عدد ممكن من الفراد وتلبية احتياجاتهم التعليمية واملهنية ،وقد أدى ذلك إلى ظهور التعليم عن بعد ذلك النوع
من التعليم الذي ال يتقيد بمكان وال زمان معينين وال بفئة معينة من الفراد.
من املتوقع أن تشهد العقود القادمة طفرة في نظم التعليم وأساليبه وأهدافه ،وسوف يكون االتجاه العالمي
نحو التعلم الذاتي والتعليم عن بعد والتعليم املفتوح على اعتبار أن التعليم عن بعد أصبح ضروركا ،ويعتبر تعليم
املستقبل وأنه يلعب دورا ذو أهمية في صور عديدة للتنمية ال يمكن إغفالها وخاصة التنمية الثقافية ،ومن خلله
يمكن توفير الفرص التعليمية لكل راغب فيه بصرف النظر عن العمر أو الجنس أو الظروف االجتماعية ،فهو يحقق
رغبة الدارسين وحصولهم على درجات علمية متعددة ،كما يحقق درجة عالية من التوازن واملداومة بين مطالب
املجتمع املتغيرة والحاجات التعليمية املتنوعة (عامر2010 ،م ،ص.)3
وتأتي هذه الدراسة للمقارنة بين التعليم عن بعد في الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية وتحسين
التعليم والتعلم عن بعد ،حيث سيتم توضيح مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ،وأهميتها ،ومنهجية البحث املستخدمة،
وختاما سيتم توضيح النتائج والتوصيات لهذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:
رغم النمو الكبير في التعليم والتدركب والزكادة امللحوظة في أعداد معاهد التدريس على اختلف مستوكاتها
وأنواعها ،مازال العالم وال سيما الدول النامية ،يعاني بشكل واضح من عدم توفير فرص التعليم وتدركب الفئات
املتعددة من النا  ،لسباب اقتصادية أو اجتماعية أو عملية ،ومن هذا الواقع وغيره برزت فكرة التعليم عن بعد
من أجل التغلب على الصعوبات واملشكلت التعليمية وتوفير الفرص املناسبة للتعليم والتدركب ملن فاته ركب التعليم
أو حال بينه وبين التعليم أو التدركب ظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وعلى الرغم من االهتمام البالغ الذي تبديه حكومة اململكة العربية السعودية في تطوكر منظومة التعليم
ملواجهة التحديات بمختلف مسمياتها إال أنه ُيمكن ملحظة قلة االهتمام بالتعليم عن بعد وعدم الوثوق بمخرجاته،
حيث لم يحظى بتلك املميزات التي يحظى بها التعليم الحضوري(من خلل قاعات الدراسة) ،وبالتالي كان لزاما أن
نسلط الضوء على التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية ومقارنته بالدول التي سبقتها في هذا املجال وكيف
يمكن االستفادة من تجارب تلك الدول ،وتعتبر الواليات املتحدة المرككية من الدول الرائدة في التعليم عن بعد في
التعليم العالي والعام.
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اسئلة الدراسة:
وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس:
ما إمكانية االستفادة من تجربة الواليات املتحدة المرككية في التعليم عن بعد؟
وكتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت التالية:
 -1ما هي خبرات الواليات املتحدة المرككية في التعليم عن بعد؟
 -2ما أهم عوامل نجاح التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية؟
 -3ما أوجه التشابه واالختلف بين التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة المرككية؟
 -4ما هي النماذج التنظيمية للتعليم عن بعد في الواليات املتحدة المرككية؟
 -5ما هي النماذج التنظيمية للتعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية؟
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على أوجه االستفادة من تجربة الواليات املتحدة المرككية في التعليم عن بعد.
 -2التعرف على أهم عوامل نجاح التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية.
 -3التعرف أوجه التشابه واالختلف بين التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة المرككية.
 -4التعرف على النماذج التنظيمية للتعليم عن بعد في الواليات املتحدة المرككية.
 -5التعرف على النماذج التنظيمية للتعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية.
أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي ستتناوله وهو دراسة مقارنة بين نظام التعليم عن بعد في اململكةالعربية السعودية والواليات املتحدة المرككية.
 تقدم الدراسة إطارا نظركا شامل حول استخدام التعليم عن بعد. باإلضافة إلى أهميتها تبرز من كونها الدراسة الولى في حدود علم الباحث التي ستتناول دراسة مقارنة بين التعليمعن بعد في اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة المرككية
 قد تفتح هذه الدراسة املجال أمام الباحثين إلجراء دراسات تتناول التعليم عن بعد في باقي دول العالم. االست فادة من النتائج التي يمكن التوصل إليها في معرفة نظام التعليم عن بعد في الواليات املتحدة المرككيةوكيفية االستفادة منه.

 -2الدراسات السابقة.
اتجهت بعض الدراسات إلى مقارنة تطبيق التعليم عن بعد بين عدد من الجامعات وعلى النحو اآلتي:
 قارنت دراسة الصالح ) 1427ه( بين عشر جامعات عربية وأجنبية افتراضية ,حيث سعت الدراسة إلى اإلجابةعن خمس أسئلة؛ وهي :ما أوجه التشابه واالختلف بين الجامعات؟ وما هي عوامل نشوء الجامعة االفتراضية؟
وماهي النماذج التنظيمية لهذه الجامعات؟ وما جودة التعليم الجامعي االفتراض ي؟ وما عوامل نجاح الجامعة
االفتراضية .وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :أن من عوامل نجاح الجامعة االفتراضية تطبيق
أصول علم التدريس ،والتموكل الكافي ،والبنية اإللكترونية والبرامج القوكة ،ونظام الدعم ،والتطوكر املنهي،
وقوانين امللكية الفكركة .
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 كما قارنت دراسة أكسال وبيرول وسلمان ) (Aksal; Birol; Silman, 2008بين معاهد التعليم عن بعد في شمالقبرص ،ومؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة ،واستخدم الباحث املنهج النوعي بما في ذلك املقابلت
املتعمقة ،وملحظات الباحث ،والتقاركر وأظهرت النتائج أن أداء معهد التعليم عن بعد في اململكة املتحدة
كمنظمة تعلمية أفضل من معهد التعليم عن بعد في شمال قبرص ،حيث اتصف معهد التعليم عن بعد في شمال
قبرص بالبنية التحتية املحدودة ،واالفتقار إلى الرؤكة الجماعية .
 أما دراسة كيبرك وكالرك وليللي ) (Cubric; Clark; Lilley, 2011فقارنت بين خمسة نماذج مختلفة لبرنامجالتعليم عن بعد من خمس مدار مختلفة في جامعة هيرتفوردشاير .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عاملين مهمين
في تبني وتطبيق التعليم عن بعد وهو املرونة املقدمة للطلب ،واقتصاديات التعليم ،كما أظهرت الدراسة نقص في
فهم جودة التعليم والخبرات التعلمية .
 واتجهت دراسة العطاس )1432ه( إلى املقارنة بين االتجاهات العاملية املعاصرة في مجال التعليم عن بعدواالستفادة منها في تطوكر أسس التعليم عن بعد في جامعات اململكة العربية السعودية ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي ،وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها :أن نشأة التعليم عن بعد وفلسفته ،وبرامجه في دول املقارنة
أكثر ارتباطا بالواقع االجتماعي ،وتعتبر الجامعة البريطانية أسبق تاركخيا من دول املقارنة ،وكمكن اعتبارها ممهدة
للتعليم عن بعد .
تعليق على الدراسات السابقة
اهتمت الدراسات السابقة بالجانب التقني وعدته من عوامل نجاح التعليم عن بعد مثل دراسة الصالح
)1427ه) وركزت بعض الدراسات على البنية التحتية بشكل كامل وأنظمة الدعم كمتطلب للتعليم اإللكتروني مثل
دراسة أكسال وبيرول وسلمان ) (Aksal; Birol; Silman, 2008؛ فيما أشارت بعض الدراسات إلى جعل معايير الجودة
أساسا للمقارنة بين املؤسسات التعليمية التي تطبق برامج التعليم عن بعد مثل دراسة الصالح ) 1427ه (.

 -3منهجية البحث
استخدم في هذه الدراسة املنهج املقارن ،فهو "طركقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة أو جماعات داخل
املجتمع الواحد" وهو من املناهج التي يتم استخدامها في البحث العلمي ،ويهدف إلى عمل مجموعة من املقارنات بين
الظواهر املتعلقة بالبحث العملي ،وذلك ملعرفة التشابه واالختلف بينهم ،وهذا ما يمكن الباحث من التعرف على كل
ش يء متعلق بالظاهرة وتفسيرها بكل سهولة ودقة( .عبود.)96 :2004 ،

 -4اإلطار النظري للدراسة.
مفهوم التعليم عن بعد
عرف التعليم عن بعد بأنه "نظام تعليمي ال يخضع إلشراف مباشر مستمر من قبل املعلم أ انفصال املعلم
عن املتعلم شبه الدائم مع إيجاد تواصل ثنائي متبادل بينهما عبر وسائط متعددة ،املسموعة واملرئية" (الكيلني،
1998م ،ص .)71
كما عرف اليونسكو التعليم عن بعد بأنه "استخدام املنظم للوسائط املطبوعة وغير املطبوعة التي تكون
معدة إعدادا جيدا من أجل جسر االنفصال بين املتعلمين واملعلمين ،وتوفير الدعم للمتعلمين في دراستهم" (أحمد،
2004م ،ص .)47
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وكذلك عرف بأنه "تعليم نظامي منظم تتباعد فيه مجموعات التعلم وتستخدم فيه نظم االتصاالت
التفاعلية لربط املتعلمين واملصادر التعليمية واملعلمين سوكا"(شلوسر وسیمونسن2015 ،م ،ص .)1
وأيضا عرف بأنه "نشاط مخطط ومنهجي يتضمن اختيار وإعداد وتقديم املواد التعليمية ،وأيضا اإلشراف
على الطلب وتدعيم تعلمهم بتخطي املسافات الفيزيقية بينهم عن طركق أحد الوسائط التكنولوجية املناسبة على
القل" (رودولف1987 ،م ،ص .)9
ويعرف" سعيد سليمان "التعلم عن بعد بأنه" محاولة إليصال الخدمة التعليمية إلى الفرد حيث يقيم أو يعمل،
وهو بصفة خاصة يوجه إلى الفئات التي لديها رغبة في التعليم وقادرة عليه"(عميرة وآخرون.)2019 ،
في حين عرف (عميرة وآخرون ،)2019 ،التعليم عن بعد طبقا ملا جاء في إصدارات الجمعية المرككية للتعليم
عن بعد " بأنه تقديم التعليم أو التدركب من خلل الوسائل التعليمية اإللكترونية ويشمل ذلك القمار الصناعية،
والفيديو ،والشرطة الصوتية املسجلة ،وبرامج الحاسبات اآللية ،والنظم والوسائل التكنولوجية التعليمية املتعددة،
باإلضافة إلى الوسائل الخرى للتعليم عن بعد" .
املكونات الساسية للتعليم عن بعد
هنالك مكونات أساسية ال بد من توفرها في التعليم عن بعد وهي( :وليام1995 ،م ،ص .)221
املكون الول :أن هذا النوع من التعليم يقوم على فكرة املؤسسات النظامية ،وهذا ما يميز مفهوم التعليم
عن بعد عن مفهوم التعلم الذاتي ،أو الدراسة املستقلة.
املكون الثاني :هو مفهوم التباعد بين املعلم والطالب ،وقد يظن البعض أن هذا التباعد هو تباعد مكاني
فقط؛ فاملعلم يكون في مكان والطلب في مكان آخر.
املكون الثالث :وهو االتصاالت التفاعلية؛ وهذا التفاعل قد يكون متزامنا أو غير متزامن ،في نفس الوقت أو
في أوقات مختلفة ،وهذا التفاعل هام للغاية ولكن ليس على حساب املحتوى التعليمي؛ فمن املهم أن نوفر تفاعل
مناسبة للمتعلمين لكي يتفاعلوا مع بعضهم البعض أو مع مصادر التعلم أو مع معلميهم.
املكون الرابع :هو الربط بين املتعلمين واملصادر واملعلمين سوكا ،بمعنى أن هناك معلمين يتفاعلون مع
الطلب ومع تلك املصادر التعليمية املتاحة لجعل عملية التعليم ممكنة.
وهذه املصادر البد وأن تخضع إلجراءات التصميم التعليمي املناسبة حتى يمكن استيعابها ضمن الخبرات
التعليمية للمتعلم؛ وبالتالي تعزكز التعلم ،وقد تتضمن هذه املصادر مصادر مرئية ،أو محسوسة ،أو مسموعة ،فإذا
غابت إحدى هذه املكونات أو بعضا منها فسوف يختلف الوضع عما هو مفروض أن يكون عليه مفهوم التعليم عن
بعد
نشأة التعليم عن بعد:
يبدو التعليم عن بعد وكأنه فكرة جديدة ملعظم التربوكين في الوقت الحالي ،ولكن على كل حال ،فإن
املفاهيم التي تشكل أسسا للتعليم عن بعد تمتد لكثر من قرن مض ى ،وبالتأكيد يوجد حاليا نمو وتغير في مفهوم
التعليم عن بعد؛ ولكن هناك تقاليد عركقة لهذا املجال تستمر في إعطائه دفعات متتالية في االتجاه الصحيح نحو
املستقبل ،وسيذكر الباحثان في هذا املحور نبذة موجزة عن بداية التعليم عن بعد ،يمكن ترتبها في التالي( :شلوسر،
)2015
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ا
أوال :التعليم باملراسلة:
تمتد جذور التعليم عن بعد إلى ما يقرب من  160عاما على القل ،فقد ظهر إعلن في إحدى الصحف
السوكدية في عام 1833م ليعلن عن إمكانية تعلم اللغة و تركيباتها النحوكة عن طركق البريد وفي عام 1840م سمحت
إدارة البريد في إنجلترا والتي كانت في حينها منشأة جديدة ل "إيزاك بيتمان " "Issac Pitmanبتقديم تعليم للختزال عن
طركق املراسلة ،وبعدها بثلثة أعوام تم تقديم التعليم بطركقة مؤسسية منظمة عن طركق جمعية املراسلة التي
أسسها سير "إيزاك بيتمان" وقد تم تأسيس التعليم عن بعد بطركقة التعلم باملراسلة في أملانيا عن طركق "تشارلز
توسانت وجوستاف النجينشيدت  "Charles Toussaint & Gustavواللذين كانا يدرسان اللغة في برلين ،ثم عبر هذا
النوع من املراسلة املحيط الطلنطي في عام 1873م عندما أسست "آنا أليوت تيكنور"  Ticknor Eliot Annaجمعية
تنمية الدراسات املنزلية والتي جذبت أكثر من عشرة آالف طلب في  24عام ،وكان الطلب امللتحقون هذه املقررات
التقليدية (ومعظمهم من النساء) يتلقون رسائل دوركة شهركة من معلميهم ،تتضمن إرشادات وتوجيهات وتصحيحات
بل واختبارات دوركة( .جانييه2000 ،م ،ص .)56
ومنذ عام 1883م وحتى عام 1891م تم منح درجات علمية من والية نيوكورك ،ومن خلل كلية شوتوکا
للدراسات الحرة للفنون وذلك للطالب الذين أتموا بنجاح املقررات الصيفية الحرة للفنون عن طركق املراسلة.
وقد أصبح التعليم باملراسلة جزءا ال يتجزأ من برامج جامعة "شيكاغو" ،واعتبرت املدرسة التي تم إنشاؤها
في عام 1890م واحدة من فروع الجامعة واحتوت على عدة أقسام هي :الدراسة عن طركق املحاضرات ،الدراسة في
الفصول الدراسية ،التدريس باملراسلة باستخدام املصادر املكتبية ،والتدركب.
ثم نجح قسم الدراسة عن طركق املراسلة في جامعة "شيكاغو" نجاحا كبيرا بالنسبة لعدد الطالب امللتحقين
به ،فخلل كل عام من العوام الدراسية املتتالية قام  125معلم بتدريس ثالثة آالف طالب ملتحقين بما يقارب 350
مقرر .وعلى الرغم من ذلك؛ فقد تضاءل التحمس ملواصلة هذا السلوب تدركجيا ،وقد يعود هذا في بعض أسبابه إلى
عوامل اقتصادية (الخطيب1989 ،م ،ص.)97
وقد كانت مجموعات التعلم املستهدفة من التعليم عن بعد من الكبار ذوي االلتزامات املهنية واالجتماعية
والسركة ،وقد بقيت هذه النوعية من املتعلمين هي املستهدفة من التعليم عن بعد حتى اآلن ولقد قدم التعليم عن
بعد فرصة كبيرة لتدعيم الفكار واملهارات والسيما الفرصة لتنمية وتطوكر املعارف املهنية ،وأكثر من ذلك؛ فهذا
التعليم ركز -حتى اآلن -على فردية التعليم ومرونته سواء بالنسبة لزمان أو مكان الدراسة (املؤمني1988 ،م،
ص.)204
ثانيا :االتصاالت اإلليكترونية:
استمر التوسع في التعليم عن بعد في أوروبا بدون حدوث تغيرات جوهركة في بيئة الدراسة؛ ولكن مع تغير
تدركجي في مدى تعقد الساليب والوسائط املستخدمة ،فقد استخدمت التسجيلت الصوتية في تعليم غير املبصركن
كما استخدمت في تدريس اللغات لجميع الطلب ،ثم استخدمت الدوات والجهزة املعملية في تدريس موضوعات مثل
اإلليكترونيات والهندسة اإلذاعية ،وكمكن القول بأن كل املنظمات واملؤسسات العاملة في مجال التعليم عن بعد
نشأت في الصل كمدار تخصصت في التعليم باملراسلة (املنيع2001 ،م ،ص .)53
وفي الواليات املتحدة؛ ساعدت التطورات الحادثة في مجال تكنولوجيا االتصاالت إليكترونية في تحديد
الوسائط الكثر انتشارا في مجال التعليم عن بعد ،وفي عام 1920م أصبحت هناك  176محطة إذاعية ارتبطت
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باملؤسسات التعليمية ،وبنهاية هذا العقد انتهى معظمها واختفى من الواقع التعليمي بينما بقي بعضها مرتبطة ببعض
الكليات الجامعية.
وفي بداية الثلثينات من القرن العشركن ،تم تقديم برامج التدريس بواسطة التليفزكون التجركبي في
جامعات "أيوا" ،و"بوردو" ،و"كلية والية كنسا " ولكن لم يتم تقديم مقررات معتمدة جامعية عن طركق التليفزكون
حتى الخمسينات من القرن العشركن ،وقد كانت جامعة "ريسيرف الغربية" أول من قدم سلسلة متواصلة من تلك
املقررات بدأت في عام 1951م ،وقد استمرت املقررات التليفزكونية املتميزة من جامعة "نيوكورك" ومن خلل
تليفزكون  CBSفي التقديم من عام 1957م وحتى عام 1982م.
وعندما ظهرت تكنولوجيا القمار الصناعية في الستينات من القرن العشركن ،وأصبحت ذات كلفة مناسبة
في الثمانينات من نفس القرن؛ مکنت من التوسع الكبير في التليفزكون التعليمي .كما أن التجارب املمولة حكومية
سواء من جانب الواليات املتحدة أو كندا مثل مشروع "أباالشيان" لألقمار الصناعية ( )1975 -1974أوضحت جدوى
التعليم املقدم عن طركق القمار الصناعية ،وعلى كل حال؛ فقد نقدت التجارب الولية بشكل حاد خصوصا بسبب
افتقارها إلى التخطيط ،وبعد ذلك أجركت محاوالت الحقة لتقديم تعليم عن بعد باستخدام القمار الصناعية
وحققت هذه املحاوالت نجاحات كبيرة ،وأول نظام لألقمار الصناعية التعليمية تؤسسه إحدى الدول كان مشروع
"تعليم االسکا "والذي بدأ في عام 1980م وقد بث ستة ساعات يوميا من اإلرسال التليفزكوني التعليمي إلى  100قركة
ارتبط بعضها فقط عن طركق الثير وليس الكابلت ،وفي عام 1985م قدمت شبكة  IN- TIالتليفزكونية في سان
أنطونيو بوالية تكسا مجموعة واسعة من املقررات عن طركق القمار الصناعية املوجهة للمدار الثانوكة في كافة
أرجاء الواليات املتحدة المرككية (بلبكاي2015 ،م ،ص .)36
وفي نهاية الثمانينات من القرن العشركن ،سمحت التطورات التكنولوجية في مجال اللياف البصركة
كإحدى نظم االتصاالت بتقديم نظم سمعية وبصركة مباشرة وفي اتجاهين وبصوت وصورة عالية الجودة في مجال
التربية ،وعلى الرغم من أن تكلفة تكنولوجيا االتصاالت عبر اللياف البصركة تبدو بالغة التكلفة ،ولكن معدل التوفير
في اإلنفاق على املدى الطوكل يجعل منها تكنولوجيا اقتصاديا للغاية ،وغالبية النا ينظرون حاليا إلى تكنولوجيا
اللياف البصركة على أنها االختيار المثل في مقابل تفاعل فوري مباشر وبجودة عالية للصوت والصورة لتقديم تعليم
تفاعلي عن بعد ،ووالية "أيوا" لديها أكبر شبكة اتصاالت باللياف البصركة في الواليات املتحدة ،وتقوم حاليا شبكة
"أيوا" للتصاالت  ICNبتقديم خدمات النقل املباشر بالصوت والصورة مع تفاعل مباشر في اتجاهين بالصوت
والصورة ،باإلضافة إلى تقديم خدمات اإلنترنت والهاتف لكثر من  800فصل دراس ي في الوالية .وفي املستقبل القركب؛
سوف ترتبط كل مدار الوالية ،واملؤسسات التربوكة ،واملكتبات العامة بهذه الشبكة ،كما أن هذه الشبكة تعمل
أيضا كعمود فقاري االتصاالت الحاسوب كما توصل برمجيات الحاسوب وتطبيقاته إلى الطلب عن بعد ،وقد تم
تقديم  100000ساعة من الخدمات التعليمية عبر هذه الشبكة في أول  18شهر من عملها ،وفي الوقت الحالي؛ يتم
تقديم  100000ساعة من هذه الخدمات كل شهر .وتتنامي هذه الخدمات التعليمية عن بعد من خلل استخدام
االتصاالت القائمة على الحاسوب ،وهناك عشرات اآلالف من الشبكات التي ترتبط بشبكة اإلنترنت مع ماليين
املستخدمين للشبكة الدولية في جميع أنحاء العالم ،وقد بدأ تقديم مقررات معتمدة وغير معتمدة من خلل شبكات
الكومبيوتر بداية من منتصف الثمانينات من القرن العشركن ،وفي معظم الحاالت؛ فإن املعلم ينظم ويعد املادة
التعليمية للمقرر والقراءات املرتبطة ها ،باإلضافة إلى التكليفات املقدمة إلى طلبه ،ومن ثم يقرا الطلب هذه املواد
التعليمية ،ويستكملون تكليفاتهم ويشاركون في املناقشات عبر الخط املباشر مع باقي الزملء ،الدارسين وعندما
تزايدت إمكانيات أسلوب املؤتمرات املبنية على تقنيات الحاسوب؛ أدت إلى ظهور تأثيرات واضحة وكبيرة على املداخل
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التقليدية لتصميم التعليم عن بعد ،واستخدام هذا السلوب (تقنية املؤتمرات عبر شبكات الحاسوب) رفع من
إمكانية التفاعل واملشاركة بين مستخدمي التقنية في التربية والتعليم( .كمال2002 ،م ،ص .)45
وفي الواليات املتحدة ،فإن "الجامعة المرككية املفتوحة" ،و"جامعة جنوب غرب نوفا" ،و"جامعة فونیکس"
من بين الرواد في تقديم تعليم عال عن بعد ،وكقدمون حالية (مع عدة جامعات أخرى املئات من املقررات املباشرة
عبر شبكات الحاسوب (.)CHARP, 2001
جامعات التعليم عن بعد
أصبح العام 1962م حاسما في تحديد جنوب أفركقيا" كأول جامعة للتعليم عن بعد تعمل على وضع أسس
جديدة لساليب التعليم عن بعد في جميع أنحاء العالم ،والعلمة الفارقة في هذا املجال ،كانت في عام 1971م عندما
تأسست الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة ،وذلك عندما قامت بتقديم برامج ومنح درجات علمية للدراسة عن
بعد ،وبتقديم مقررات متقدمة وأكثر تعقيدا واستخدام وسائط أكثر ابتكاركة ،وهذه الجامعة املفتوحة قامت بإظهار
قيمة وأهمية أسلوب التعليم عن بعد ،مما جعل العديد من املؤسسات التعليمية في الدول الصناعية تحذو حذوها
مثل أملانيا الغربية ،واليابان ،وكندا ،وأيضا بعض الدول النامية مثل سركلنكا ،وباكستان ()ALEXANDER, 2004
ومع أن جامعات التعليم عن بعد تتشابه في الكثير من خصائصها إال أنها غير متطابقة فيما يتعلق بالرؤكة أو
التطبيق ،وأكثر جامعتان يتضح فيهما التباين الشديد هما "الجامعة البريطانية املفتوحة و "جامعة فيرن الملانية"
واللتان تختلفان تمام االختلف.
فاملدرسة البريطانية غالبا ما تفضل الطلب امللتحقين بوظائف ،والذين يدرسون لبعض الوقت أي غير
متفرغين ،وقد يكونون فوق السن املناسبة للدراسة وبالتالي فهي تسمح لهم بااللتحاق بدون املتطلبات القبول
االنتظامية)Ball's, 1995, p50( .
ولذلك وفي عام 1984م حصل ما يقرب من  69000من طلبها امللتحقين على درجة البكالوركو في اآلداب،
هذا في الوقت الذي قدمت فيه "جامعة فيرن الملانية" في عام 1975م مزكدا من البرامج الصارمة عن تلك املناظرة لها
في الجامعة البريطانية ،وعلى الرغم من وجود ضوابط مشددة لللتحاق بالدراسة؛ فقد التحق بالجامعة عام 1985م
ما يقارب من  28000طالبا ،وعلى كل؛ فإن معدل التسرب كان عالية للغاية؛ ففي السنوات العشر الولى استكمل
 500طالب فقط دراستهم الجامعية ليحصلوا على درجاتهم العلمية املطلوبة.
الحاجة للتعليم عن بعد
هنالك عدة أسباب سياسية واقتصادية وتربوكة إليجاد جامعات عاملية للتعليم عن بعد ،ومنهاBall's, ( :
)1995, p66
 -1الشعور بالحاجة في معظم دول العالم للتوسع في التعليم الجامعي.
 -2إدراك أن الكبار من يرتبطون بوظائف أو ممن لديهم مسئوليات عائلية ،أو التزامات اجتماعية يشكلون نسبة
كبيرة من الطلب املتوقع استقبالهم بدون تفرغ.
 -3الرغبة في خدمة الفراد واملجتمعات بتقديم فرص دراسية للكبار من ذوي الظروف املعيقة للدراسة والتعلم.
 -4االحتياج الواضح في عدة مهن للتدركب املستمر على مستوكات مهاركه أعلى.
 -5الرغبة في دعم التطوكر التربوي.
 -6اإليمان بجدوى وأهمية االستخدام االقتصادي للمصادر التعليمية املختلفة باستخدام هذا السلوب من
التعليم.
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النظريات التي تناولت قضية التعليم عن بعد:
إن إيجاد النظركات التي تفسر التعليم عن بعد ،مهمة لدراسة التعليم عن بعد وذلك لن لها تأثير بالغ
الهمية على كيفية التطبيق في املجال .وكما هو معلوم؛ فإن نظركات التعليم عن بعد أتت أساسا من مصادر خارج
الواليات املتحدة ،ولكن في الوقت الحالي؛ فإن هذا املجال في الواليات املتحدة نما وتوسع إلى حد انبثاق املفاهيم
والنظركات والتعركفات بشكل محلي داخلي.
االحتياج للنظرية:
على الرغم من أن أشكال التعليم عن بعد وجدت منذ الربعينات من القرن التاسع عشر من خلل محاوالت
تفسير نظركة للتعليم عن بعد قام بما رواد متميزون في هذا املجال؛ فقد استمرت الحاجة إلى نظركة ينبني عليها
أسلوب التعليم عن بعد مستمرة حتى السبعينات من القرن العشركن ،وقد أوضح (هوملبوج  Holmbergعام )1986
"أن االعتبارات واملعايير النظركة تساهم وبشكل كبير في إعطاء التربوكين في مجال التعليم عن بعد الثقة في قراراتهم
الخاصة بهذا النوع من التعليم ،وفي عام 1985م استمر "هوملبرج" في التأكيد على الحاجة في االعتبارات النظركة في
مجال التعليم عن بعد؛ فقد قال" :أحد أهم التداعيات الحادثة من جراء مثل هذا الفهم والتفسير يتمثل في إمكانية
تنمية وتوجيه هذه الفرضيات إلزالة سوء الفهم ،وسوف يقودنا هذا إلى وجهات نظر متبصرة فيما يتعلق بالتعليم عن
بعد والشروط والظروف املثلى الستخدامه ،مما يؤدي لتمهيد الطركق نحو تعزكز املمارسات املنهجية العملية لهذا
النوع من التعليم.)Bandalaria, 2005( " .
ولقد اهتم "مور"  Moore, 1994بتوضيح أن التقدم في مجال التعليم عن بعد قد يحجبه نقص االهتمام
بما يسمى "العوامل الشاملة  ،"factors Macroفقد أشار إلى أنه ضمن هذا املساحة من التربية تكمن الحاجة لوصف
وتعركف املجال ،وذلك من أجل التمييز بين مختلف مكونات هذا املجال ،ولتحديد العناصر الحاسمة بالنسبة ملختلف
أشكال التعليم والتعلم .بينما أشار "كيجان"  Keegan, 1988إلى الحاجة املستمرة لنظركة في التعليم عن بعد وذلك
خلل تعليقه على عدم وجودها ،فقد قال" :إن عدم وجود نظركة مقبولة يضعف من أسلوب التعليم عن بعد:
فالنقص في التعركف ،وعدم تحديد املجال ،والعجز عن اتخاذ القرارات كنتيجة للنقص في تحديد الساليب ،أو
الوسائط ،أو التموكل املناسب ،أو دعم الطلب؛ يجعل من الصعب اتخاذها مع قدر مناسب من الثقة في هذه
القرارات".
وبعد ذلك؛ ذكر "كيجان" أفكاره عن النظركة التي يجب وضعها :وطبقا ملا ذكره عام 1988م فإن النظركة
املطلوب ترسيخها البد وأن تكون هي تلك التي تتلمس مع القرارات السياسية واملالية والتربوكة واالجتماعية ،والتي
عندما يتم اتخاذها فلبد وأن تتخذ بثقة عالية ،ومن هنا فلبد من وضع مجموعة من الشروط التي تنشأ من
إشكالية تدر وفقا لسلوب حل املشكلت ،والذي يميز هذا املجال التربوي .وبوجه عام فإن النظركة تتكون من
مجموعة من الفرضيات املرتبطة منطقية مع بعضها البعض وذلك بهدف التفسير والتنبؤ بالحداث املحتملة ،فقد
ذكر "هوملبرج 1985م "ما يلي" :يهدف املنظرون دائما إلى إيجاد نظركات تفسيرية؛ أي نظركات تصف خصائص تكوكنية
معينة للعالم املحيط بنا وبالتالي تمكننا من التفسير وفقا ملجموعة من الشروط الولية التي يمكنها تفسير الظاهرة
نظركا ومكانية تطبيقها عملية أو تكنولوجيا.)D. Antonio, 2004) .
ومن ثم وضع "هوملبرج" في عام 1995م تعركف أكثر تحديدا ملفهوم النظركة ،فقد قال أن النظركة تعني
تنظيم منطقي لألفكار عن ظاهرة ما ،وتكوكن منطقي االفتراضات معقولة يمكن أن تنشأ عنها فروض قابلة للفحص
واالختبار ،وبالتالي فإن "هوملبرج" يفترض أن التعليم عن بعد يتميز بأسلوب املحاولة والخطأ مع إعطاء اعتبارات أقل
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لألسس النظركة الخاصة بأسلوب اتخاذ القرار ،ولذا فهو يفترض أن السا النظري للتعليم عن بعد دائما ما يكون
هش وغير مستقر؛ فمعظم الجهود في هذا املجال إما أن تكون عملية أو آلية وتركز في السا على الجوانب
اللوجستية للمؤسسة أو املشروع .وإلى حد ما يمثل التعليم عن بعد اختلفا عن التعليم التقليدي ،ولذا يطالب
"هوملبرج" بأن يتم اعتباره مجاال منفصل من مجاالت التعليم ،كما يستنتج "كيجان 1986م" أن التعليم عن بعد هو
مجال متميز من التعليم يتوازى مع التعليم التقليدي وككمله ،ويعارض "شايل"  Shale, 1998هذه الفكرة وكذكر بأن
التعليم عن بعد هو عملية تربوكة يمكن أن يتقابل فيها املعلم والطالب وجها لوجه ،كما يمكن أن تنشأ هذه العملية
عن وضع يتباعد فيه املعلم والطالب فيزيقيا.)Ergul ،2007( .
وقد قارن "كر وبلي وكاهل"  Kahl and Cropley 1983بين التعليم عن بعد والتعليم التقليدي وجها لوجه
وذلك بالنسبة لألبعاد النفسية ،ومن ثم وضع مجموعة من املبادئ بشكل جلي الوضوح ،وقد دافع "بيترز "1988
 Petersوبشدة عما يلي :أي شخص ينخرط مهنية في مجال التربية فهو مرغم وبشدة على افتراض ،وجود شكلين من
التعليم منفصلن تماما :تعليم تقليدي وجها لوجه مبني على االتصال التفاعلي املتبادل ،واآلخر تعليم اصطناعي مبني
على تفاعل سببي وذي هدف وتنتجه التكنولوجيا الحديثة.
نظريات التعليم عن بعد
صنفت نظركات التعليم عن بعد إلى ثلث مجموعات وهي( :کیجان1986 ،م ،ص )161
 -1نظركات االستقللية والذاتية.
 -2نظركات مصنعة التدريس.
 -3نظركات التفاعل واالتصال.
بينما تتطلب املجموعة الرابعة من نظركات التعليم عن بعد مزكج من النظركات املتاحة في مجال االتصال
واالنتشار مع غيرها من فلسفات التربية.
 -1نظرية الدراسة املستقلة :Theory of Independent Study
تشكلت هذه النظركة في السبعينات من القرن العشركن ،وعرفت بنظركة "مور" للتعليم عن بعد ،بينما
عرفها هو باسم "نظركة الدراسة املستقلة" وهي عبارة عن أسلوب تصنيفي لبرامج التعليم وقد تشكلت من خلل
خبرته في التعليم الجامعي وتعليم الكبار ،وهذه النظركة تختبر متغيرين أساسيين للبرامج التربوكة وهما :حجم
االستقللية املتاحة للمتعلم ،واملسافة بين املعلم واملتعلم ،وبالنسبة له فإن املسافة تتكون من عنصركن يمكن
قياسهما :الول وهو تواجد اتصال في اتجاهين (املحادثة) فبعض النظم أو البرامج تقدم كم أكبر من التفاعل أو
االتصال التبادلي مما تقدمه بعض النظم الخرى ،والثاني هو الكيفية التي يستجيب بها البرنامج للحتياجات الفردية
للمتعلمين ،فبعض البرامج جامدة للغاية ،بينما يستجيب البعض الخر بشدة الحتياجات وأهداف كل متعلم على
حدة)Grenzky, 1984( .
وفي الجزء الثاني من النظركة يصب "مور" اهتمامه على استقللية املتعلم ،فقد الحظ أنه في املدار
التقليدية أو التعليم التقليدي فإن املتعلمين يعتمدون تماما على املعلمين لكي يرشدوهم ،وفي معظم برامج التعليم
عن بعد أو البرامج التقليدية يكون املعلم نشطة بينما يكون املتعلم سلبيا.
وهناك فجوة في التعليم عن بعد بين املعلم واملتعلم ،وبالتالي فإنه يجب على املتعلم أن يتقبل درجة عالية
من املسئولية لتحقيق برنامج التعلم ،فاملتعلم املستقل يحتاج ملساعدة أقل من املعلم ،والذي يعتبر ميسر للتعلم
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بأكثر من كونه مدبرا له .وعلى كل حال؛ فإن بعض املتعلمين الكبار يتطلبون مساعدة لتحديد أهداف تعلمهم ،أو
للتعرف على مصادر املعلومات ،أو حتى في قيا مدى تحقق هذه الهداف)Kaye, 2001( .
وقد صف "مور" برامج التعليم عن بعد على أسا االستقللية (التي تعتمد على املتعل) أو االعتمادية (التي
تعتمد على املعل) ،ومن ثم قيا درجة االستقللية التي تتوافق مع املتعلم بناء على اإلجابة عن السئلة الثالثة
التالية:
أ -هل اختيار الهداف التعليمية في البرنامج هو مسئولية املتعلم أم املعلم (االستقللية في وضع الهداف)؟
ب -هل اختيار واستخدام مصادر التعلم ،ووسائطه املختلفة يتم بناء على قرارات من املعلم أم املتعلم
(االستقللية في أساليب الدراسة)؟
ج -هل القرارات املرتبطة بأساليب التقوكم ،واملحاكات املستخدمة تتم من جانب املتعلم أم من جانب املعلم
(االستقللية في التقييم)؟
 -2نظرية مصنعة التدريس :Theory of Industrialization of Teaching
وضع الملاني "بيترز" رؤكته للتعليم عن بعد على أسا أنه تصنيع العملية التعليم والتعلم ،ومن خلل
بحث أجراه لتحليل املؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم عن بعد في الستينات من القرن العشركن ،وضع
افتراضا يقوم على أسا إمكانية تحليل التعليم عن بعد مقارنة مع عمليات التصنيع الخاصة باملنتجات ،وقد ذكر ما
يلي.)kailani, 2003, p12- 20( :
يمكن النظر لساليب التعليم التقليدية على أنها مكافئة للتعليم فيما قبل التصنيع ،وهذا يعني ضمنا أن
التعليم عن بعد لم يوجد في عصر ما قبل الثورة الصناعية ،وكفترض "بيترز" بعض املصطلحات في محاولته لتحليل
مفهوم التعليم عن بعد وذلك باستخدام النظركة االقتصادية والصناعية كما يلي:
أ -املعقولية Rationalization :ويعني استخدام القياسات املنهجية االختزال الكم املطلوب من مدخلت الجهد
والوقت والتكلفة .وفي التعليم عن بعد ،فإن أساليب التفكير ،والتجاهات ،واإلجراءات املستخدمة تنصب
جميعا في محاولة لدعم إمكانية تقديم التعليم بأقل املدخلت.
ب -تقسيم العمل labor of Division :ويعنى تجزئة املهمة إلى مكونات أو مهام أصغر وفي التعليم عن بعد؛ فإن
أفرادا مستقلين ينجزون مهاما مستقلة مثل .توصيل املعلومات ،وإرشاد املتعلمين ،وقيا أداؤهم ،وتسجيل
تلك القياسات ،ويعتبر "بيترز" أن تقسيم العمل هو متطلب أساس ي من أجل تطوكر التعليم عن بعد لكي
يصبح فعاال.
ج -التمتة Mechanization :وهي تعني استخدام اآلالت اإلنجاز العمل ،وكوضح "بيترز" أن التعليم عن بعد
يصبح مستحيل بدون وجود آالت ،وتعتبر آالت نسخ املعلومات ونقلها من بين اآلالت املطلوبة في نظم التعليم
عن بعد ،وسوف تشتمل النظم املستقبلية للتعليم عن بعد على تسهيلت وإمكانيات إضافية لوسائل
االتصاالت الحديثة ونظم معالجة البيانات.
د -خط التجميع line Assembly :وهي تعني طركقة في العمل يستمر فيها العامل في مكانه املحدد بينما تتحرك
املنتجات أمامه في طركقها للتجميع جزءا ،بجزء وفي الساليب التقليدية للتعليم عن بعد؛ فإن املواد
التعليمية لكل من املعلم واملتعلم ليست منتجة لفرد بعينه .والفضل من ذلك؛ أن تصمم املواد التعليمية
وتطبع وتخزن وتصنف بواسطة املتخصصين.
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ه -اإلنتاج الجماعي Production Mass :وتعني إنتاج البضائع بكميات ضخمة ،وقد الحظ "بيترز" أنه بسبب
الطلب العالي على التعليم الجامعي ،فإن هناك اتجاها متزايدا نحو زكادة كم املخرجات التعليمية والتي قد ال
تتفق مع أشكال التعليم التقليدي الحالية ،ولذلك فإن اإلنتاج الجماعي للتعليم عن بعد يمكنه أن يعزز من
جودة هذه املخرجات ،وكؤمن "بيترز" بأن الكم الكبير من املقررات املتوفرة للستخدام في التعليم عن بعد
تؤدي إلى إمكانية تحليل السمات املطلوبة في املتعلمين بشكل أكثر عناية مما في التعليم التقليدي ،وتؤدي
أيضا إلى تطوكر جودة تلك املقررات.
و -العمل التمهيدي work Preparatory :وهو ما يعني تحديد الكيفية التي يتم بها االرتباط بين كل من العمال
واآلالت واملواد وبشكل مفيد خلل كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج ،ويعتقد "بيترز" أن نجاح التعليم عن
بعد يعتمد بشكل قاطع على هذه املرحلة من العمل التمهيدي ،وهذه املرحلة تتضمن تطوكر مقررات الدراسة
عن بعد بواسطة الخبراء في التخصصات املختلفة.
ز -التخطيط Planning :هو نظام التخاذ القرارات التي تحدد العمليات قبل تنفيذها ،وقد الحظ "بيترز" أن
التخطيط كان هاما في مرحلة تطوكر التعليم عن بعد من البداية حتى النهاية كما كان محدد بش يء من
التفصيل ،وكان مرنا قابل بناء على العلقات املتداخلة بين عناصر العملية التعليم عن بعد.
ح -التنظيم Organization :ويعني اتخاذ ترتيبات ثابتة ومستمرة لكل النشطة الهادفة داخل العملية ،وقد
الحظ "بيترز" العالقة بين التنظيم من جهة وبين فاعلية استلم الطالب للوثائق املحددة سلفا أسلوب
التعليم ،وهذا التنظيم ييسر في أوقاتها املحددة تماما.
ط -نظم التحكم العلمية Methods control Scientific :هي نظم التحليل املنهجي للعمليات ،خصوصا تلك
املتعلقة بزمن العمليات ،وبنتائج هذه العمليات باستخدام البيانات التجركبية ،ولذلك يتم اختبار العمليات
اإلنتاجية والتحكم فيها بطركقة منظمة من أجل زكادة اإلنتاجية ،وفي نفس الوقت اتخاذ أفضل السبل
للتعامل مع الوقت ،ومع الشخاص املناسبين .وفي مجال التعليم عن بعد؛ فإن بعض املؤسسات تستخدم
خبراء لتطبيق أساليب التحليل العلمي التقييم املقررات.
ي -التشكيل Formalization :ويعني التحديد املسبق ملراحل عملية التصنيع ،وفي مجال التعليم عن بعد؛ فإنه
يتم تحديد كل النقاط في دورة التعلم بشكل دقيق ،بدءا من املتعلم إلى تنفيذ التعليم عن بعد ،وتوزيع
املقررات ،وتخصيص املعلمين.
ك -املعياركة Standardization :هي االشتراطات التي تخص سلعة أو منتج معين ،وذلك من أجل جعل هذا املنتج
مناسبا للغرض الذي أنتج من أجله ،ورخيصة بما يكفي ،وسهل االستخدام أيضا.
ل -تغير الوظيفة function of Change :وتعني تغير الدور أو العمل املكلف بها العامل خلل عملية اإلنتاج .وفي
التعليم عن بعد؛ فإن تغير الوظائف يظهر جلي في دور املحاضر ،فالدور التقليدي للمحاضر كمقدم للمعرفة
ينقسم في هذه الحالة إلى جزأين هما مطور للوحدة الدراسية ومعلم لها ،كما أن هناك دور أخر كمرشد
يظهر في بعض املواقف التعليمية ،وغالبا ما يتم تحول دور املحاضر في نظام التعليم عن بعد.
وباستقراء هذه النظركة يمكن ربطها بالبعد االقتصادي للتعليم عن بعد ،حيث يعطي التعليم عن بعد
الطالب الحركة في أخذ الدرو بمكانه دون الحاجة إلى السفر أو التحرك إلى مكان املؤسسة التعليمية ،مما قد
ينعكس على إنتاجيته واقتصاده على املستوى الفردي.
كما يمكن ربطها أيضا ببعد ديمقراطية التعليم :من حيث االختيار الوقت املناسب لظروف الطالب
اجتماعيا.
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 -3نظرية التفاعل واالتصال :Theory of Interaction and Communication
تقع نظركة التعليم عن بعد التي وضعها "هوملبرج 1995م" (والتي يطلق عليها املحادثة التعليمية اإلرشادية)
تحت التصنيف الخاص بنظركات االتصال ،وقد الحظ "هوملبرج" أن نظركته لها قيمة تفسيرية في ربط فاعلية
التدريس بتأثير الحاسيس الخاصة باالنتماء والتعاون وخصوصا عند تبادل السئلة ،واإلجابات ،واملناقشات عبر
وسائط االتصال املختلفة .وقد قدم "هوملبرج" سبعة افتراضات أساسية تقوم عليها نظركته:
أ -محور التدريس يدور حول التفاعل بين طرفي التعليم والتعلم؛ بمعنى أن التفاعل من خلل املادة العلمية
املطروحة في مقررات معدة سلفا يأخذ دورا كبيرا في عمليات التفاعل وذلك بجعل الطلب يطرحون وجهات
نظر متعددة ،وأساليب متنوعة للتفكير ،وحلول مختلفة وبالطبع يتفاعلون مع هذه املقررات.
ب -االنخراط االنفعالي في الدراسة ،والحاسيس الخاصة بالعلقات الشخصية بين طرفي التعليم والتعلم
يسهمان في زكادة متعة التعلم.
ج -التمتع بالتعلم يساهم في زكادة دافعية املتعلم.
د -املشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالدراسة يمكن أن تدغم دافعية املتعلم.
ه -الدافعية القوكة للمتعلم تيسر التعلم.
و -التعامل بسهولة ويسر مع املادة التعليمية مما يساهم في زكادة متعة التعلم ،وتدعيم دافعية املتعلم للتعلم،
وتيسير هذا التعلم من خلل العروض املعدة مسبقة للمقرر (سواء عن طركق التفاعل أحادي االتجاه مع
بعض عروض املحاكاة ،أو عن طركق التفاعل ثنائي االتجاه بين التدريس وطرفي عملية التعل).
ز -فاعلية التدريس وفقا آلراء املتعلمين بعد تعلمهم من خلل هذه النظم.
وكنظر "هوملبرج" لهذه االفتراضات على أنها املبادئ الساسية للتعليم الفعال عن بعد ومن ،خلل هذه
االفتراضات شكل "هوملبرج "نظركته كما يلي:
يدعم التعليم عن بعد دافعية املتعلم ،ويعزز متعته في التعلم ،وكربط بين فردية املتعلم وذاتيته وبين
حاجاته املختلفة ،كما يشكل علقة متميزة بين املتعلم واملؤسسة التعليمية التي تقدم التعليم عن بعد (معلميها،
ومستشاريها ،ومساعديها الفنيين) ،باإلضافة إلى أنه ييسر التعامل مع املحتوى التعليمي ،وكدمج املتعلم في النشطة
التعليمية املختلفة ،واملناقشات ،واتخاذ القرارات ،بل ويساعد في تعزكز االتصاالت الحقيقية واالفتراضية بين النظام
بكل مفرداته وبين املتعلم وعلى الرغم من اعتراف "هوملبرج" بأن هناك بعض أوجه القصور في هذه النظركة؛ إال أنها
تشير بوضوح إلى الخصائص الكثر عمومية في نظام التعليم عن بعد .وفي عام 1995م قام " هوملبرج" بتوسيع نظركته
عن التعليم عن بعد ،وهذه النظركة املوسعة تشتمل ضمنا على النظركة السابقة ،وتنص على ما يلي:
أ -يخدم التعليم عن بعد كل الطلب الذين ال يستطيعون أو ال يركدون أن يستخدموا نظم التعليم التقليدية
وجها لوجه.
ب -يعني التعليم عن بعد أن الطلب لن يكونوا بعد محصوركن بالقرارات التي يتخذها أشخاص آخرون
خصوصا فيما يتعلق بمكان الدراسة ،أو بتقسيم الدراسة إلى فصول دراسية ،وإجازات ،وجداول دراسية،
ومتطلبات االلتحاق بهذه الدراسة.
ج -يعزز التعليم عن بعد حركة املتعلم في االختيار واالستقللية.
د -يستفيد املجتمع من التعليم عن بعد سواء عن طركق تقديم فرص متكافئة للمتعلمين تدعم الفروق الفردية
فيما بينهم ،أو عن طركق التدركب املنهي أو الحرفي املقدم من خلله.
ه -يعتبر التعليم عن بعد أداة للتعليم املستمر مدى الحياة ،وللحصول على فرص تعليمية متكافئة.
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و -يمكن تقديم كل أنواع التعلم املرتبطة باملهارات املعرفية وأيضا الوجدانية ،وربما بعض املهارات الحركية
بشكل فعال من خلل أسلوب التعليم عن بعد ،كما يمكن للتعليم عن بعد أن يحقق بعض الهداف فوق
املعرفية أيضا.
ز -يبنى التعليم عن بعد على تعلم عميق من خلل النشطة الفردية؛ فيتم إرشاد التعلم وتوجيهه من خلل
أساليب مختلفة ،فالتعليم والتعلم عن بعد يعتمد على اتصاالت وتفاعلت بينية يتم من خالها تقديم
مقررات سابقة اإلعداد.
ح -ينفتح التعليم عن بعد لكل أنماط التعلم بما فيها التعلم السلوكي واملعرفي والبنائي وغيرها من أنماط التعلم،
وهو يحتوي على خاصية مصنعة التعليم بما في ذلك :تقسيم العمل ،واستخدام الوسائل امليكانيكية،
واملعالجة اإلليكترونية للبيانات ،واالتصال الجمعي ،والتي تعمل جميعها على تقديم مقررات سابقة اإلعداد.
وخلصة القول ،فإن نظركة "هوملبرج" تمثل وصفة للتعليم عن بعد ،كما تمثل أيضا نظركة ترتكز على
فرضيات يمكن وضعها واختبارها وتفسيرها في ضوء نظركات التعليم والتعلم املرتبطة بالتعليم عن بعد.
 -4نظرية "أندراجوجي" لتعليم الكبار :Andragogy 1990 Malcolm
يعتبر معظم التربوكون في الوقت الحالي أن أفكار "نولز" تعبر عن نظركة للتعليم عن بعد ،وكمكن اعتبارها
كذلك؛ لن معظم امللتحقين بنظم التعليم عن بعد هم من الكبار ،ونظركة "أندراجوجي" تتعلق بأطر العمل الخاصة
بالبرامج املصممة للمتعلمين الكبار ،وجوهر هذه النظركة تدور حول أن الوصول ملرحلة البلوغ والنضج يرتبط أساسا
بنظرة الكبار لنفسهم على أن لديهم القدرة على توجيه أنفسهم بشكل ذاتي كأفراد مستقلين.
وقد أمض ى "نولز" حياته املهنية في وضع نظركة تعليم الكبار وذلك بناء على البحاث والخبرات في هذا املجال
والتي ترتبط بخصائص املتعلمين الكبار ،وتتضمن هذه النظركة سبعة عمليات هي( :سلیمان1983 ،م ،ص.)64
أ -تهيئة املناخ امللئم لتعلم الكبار ،ويشتمل هذا على البيئة الفيزيقية التي تعمل على النمو الجسدي السليم
للمتعلم البالغ ،وأيضا البيئة النفسية التي تقدم اإلحسا باالحترام ،واملشاركة ،والثقة ،واالنفتاح على
اآلخركن.
ب -وضع التكوكن التنظيمي للتعلم باملشاركة والذي يتضمن مجموعات التخطيط التي يقدم فيها املتعلمون بعض
املدخلت الخاصة بما سوف يتعلمونه وبعض الخيارات الخاصة بالنشطة التعليمية.
ج -تشخيص احتياجات التعلم التي تتضمن اختلفات بين االحتياجات املطلوبة أو امللموسة ،وتلك التي سيتم
توصيفها وتحقيقها.
د -تكوكن اتجاهات للتعلم الذي يتضمن أهداف تعليمية ذات مخرجات سلوكية يمكن تحقيقها ،باإلضافة إلى
اتجاهات خاصة بتطوكر القدرات املختلفة للمتعلم . .تطوكر طرق تصميم النشطة التعليمية بما فيها املصادر
التعليمية واالستراتيجيات الخاصة بتحقيق تلك الهداف.
ه -وكمكن ربط هذه النظركة بالبعد النفس ي للتعليم عن بعد ،وذلك من حيث اإلحسا والشعور بالثقة
واالحترام من قبل الطالب في التعليم الكبار.
 -5نظرية التكافؤ (النظرية المريكية الحديثة للتعليم عن بعد) An Emerging American Theory of
Distance Educationهناك تأثير واضح للتقنيات الحديثة على التعليم عن بعد :Keegan Desmond
وكرى "ديزموند کیجان أن الربط اإلليكتروني بين املعلم والطلب املتواجدين في أماكن متفرقة يعمل على
ترسيخ ما يسمى "الفصل االفتراض ي " "Virtual Classroomوقد أوضح "كيجان" ما يلي" :لم يتم حتى الن وضع الطر
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النظركة املحددة للتعليم االفتراض ي :وهل هي جزء من أساليب التعليم عن بعد ،أم هي مجال منفصل من مجاالت
املستحدثات التربوكة؟ ما هي البنية التربوكة لها؟ ما هي العالقة بين فاعليتها االقتصادية والتربوكة وبين التعليم عن
بعد والتعليم التقليدي؟ " ومن خلل هذه البيئة املتميزة للتعليم االفتراض ي فقد نشأت نظركة التكافؤ الخاصة
بالتعليم عن بعد ،وقد حاول بعض املؤدين للتعليم عن بعد (وعن خطأ) أن يقدموا مواقف تعليمية واحدة لكل
الطلب ،بغض النظر عن الوقت أو املكان الذي سيتعلمون فيه ،ومنذ أن أصبح من الصعب التحكم في ظروف
الطلب امللتحقين عن بعد واختلفها عن الطلب املنتظمين في الدراسة التقليدية؛ فقد قرر البعض أن يشارك كل
الطلب في التعليم ولكن عن بعد ،وهذا مبني على اعتقاد مفاده أن كل الطلب ينبغي أن يحصلوا على فرص متكافئة
للتعلم)Macpherson, 2005, p34( .
ولذلك يصيغ "سيمونسون"  Simonson 2003فكرة تفيد بأن" :لكي ينجح التعليم عن بعد في الواليات
املتحدة المرككية؛ فلبد أن تقوم تطبيقاته على اإليمان أو االعتقاد فيما يلي" :كلما تكافأت وتعادلت خبرات التعلم
فيما بين طلب التعليم عن بعد وطلب التعليم التقليدي؛ كلما تكافأت وتعادلت املخرجات والنواتج والخبرات
التعليمية فيما بينهما" .وبمعنى آخر؛ كل متعلم ينبغي أن يستخدم استراتيجيات تعليمية مختلفة ،ومصادر تعليمية
متنوعة ،وأنشطة موصفة خصيصا لكل واحد من املتعلمين ،وإذا تم تصميم مقررات التعليم عن بعد بفاعلية
وكفاءة ،وتم توفير خبرات تعليمية تعلمية متكافئة فسوف يحقق الطلب املتعلمين الهداف التعليمية املوضوعة
للمقرر.
وفي تفسير "سيمونسون"  Simonson 1995لهذه النظركة؛ فقد ذكر ما يلي" ليس من املناسب أو من
الضروري أن يتم تقييم متساو لي مجموعة من الطالب بناء على خبرات تعليمية مختلفة قد تلقوها ،وعلى هذا فلبد
أن يعمل مطورو نظم التعليم عن بعد على تقديم خبرات تعلم متكافئة لكل الطلب ،بغض النظر عن الكيفية التي
يرتبطون بما مع املصادر التعليمية املطلوبة.
ويعتبر مفهوم "التكافؤ" أحد أهم العناصر الرئيسية لهذه النظركة ،فالبيئات التي يتواجد فيها الطلب
النظاميون وطلب التعليم عن بعد تختلف فيما بينها اختلفا كبيرا ،ومن مسئوليات املعلم في التعليم عن بعد أن
يصمم أحداثا تعليمية تقدم خبرات لها نفس القيمة بالنسبة لكل الطلب ،مثل املثلث واملربع اللذين يتساوكا في
املساحة تمام التساوي مع اختلفهما في الشكل تمام االختلف ،وبالتالي فلبد وأن تكون الخبرات التي يحصل عليها
الطلب النظاميون وطل التعليم عن بعد ذات قيمة متكافئة كانت حتى أن كانت ذات نوعية مختلفة.
معوقات التعليم عن بعد:
 -1النظام التعليمي :يعتمد هذا الجانب على النظام التعليمي وأركانه الساسية وهي التعلم واملتعلم واملناهج وتقدم
هذه املناهج عبر الحاسوب وشبكاته من خلل بنية تحتية فاعلة.
 -2الجانب اإلداري (اإلدارة التربوكة) :وكركز هذا الجانب على إدارة منظومة التعليم عن بعد وذلك من خلل منظومة
متكاملة من النظمة التكنولوجية توفر بيئة إلكترونية فاعلة وكجب أن تشتمل املنظومة في حدها الدنى إلى نظام
القبول والتسجيل ،نظام إدارة التعليم ،نظام إدارة املحتوي اإللكتروني ،نظام التواصل.
 -3الجانب التشريعي واملؤسس ي :ويعتمد هذا على تنسيق الترابط بين املؤسسات التعليمية في الدولة والتي يجب أن
تتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافها بحيث أن املدخلت واملخرجات تتكامل في الجسم التربوي التعليمي وتعطي
جيل يعكس قدرة هذه املؤسسة.
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 -4الجانب االقتصادي وسوق العمل :أن التطبيق الناجح ملنظومة التعليم عن بعد من خلل النموذج املطبق لها
إسهام في حل مشكلة املواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في الدول العربية وذلك من خلل التركيز على
قدرات الطلبة ومهاراتهم في التركيز على فلسفة واضحة في التعليم عن بعد.
 -5الجانب الثقافي واملجتمعي :يمثل عائقا أساسيا لنجاح مهارات التعليم عن بعد( .الشرجعاني2014 ،م ،ص )226
واقع التعليم عن بعد في النظام التعليمي السعودي
يشير (عميرة وآخرون )2019 ،أن اململكة العربية السعودية قامت بإدخال الحاسب اآللي حقل التعليم ،منذ
سنة ( )1980في مشروع التعليم بواسطة الحاسب اآللي في جامعة البترول واملعادن ،واستمر توسيع هذا املشروع
وتقييمه ،كما ادخل استخدام الحاسب اآللي التعليمي في عامي ( )1983 -1982ضمن الدراسات الجامعية لطلب قسم
علوم الحاسب اآللي في الجامعة .
كما تأسس املركز الوطني للتعلم اإللكتروني بقرار من مجلس الوزراء ،ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزكز
الثقة في برامج التعليم اإللكتروني ،وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف.
أهداف املركز
من أهداف املركز اآلتي/https: //nelc. gov. sa :
 -1حوكمة وتنظيم التعليم والتدركب اإللكتروني في اململكة العربية السعودية.
 -2تعـزكـز الثقـ ـ ــة في مخـرج ـ ــات التـعـل ـ ــيم اإللكترونـي.
 -3تمكين تقديم برامج تعليم وتدركب إلكتروني ،متوائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل ،ووفق املعايير،
ومتابعتها من خلل مؤشرات تحليل البيانات.
 -4تعزكز فعالية مخرجات التعليم ،من خلل تقديم برامج أكاديمية مهنية ابتكاركة قصيرة متداخلة
التخصصات ،مبنية على احتياجات مستقبلية.
 -5تمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف لتحسين مرونة وسرعة تعامل الجهات التعليمية مع
االحتياجات املتغيرة.
 -6تعزكز الكفاءة في التعليم ،من خلل تمكين التكامل والتعاون بين الجهات التعليمية لتقليل تكرار الجهود.
 -7إتاحة فرص التعليم والتدركب املفتوح مدى الحياة للجميع.
 -8االستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي والبلكتشين وتحليل البيانات ،لتقديم حلول تقنية
مبتكرة لتحديات التعليم.
 -9تمكين االبتكار في التعليم وإيجاد مساحات للعمل التعاوني بين املهتمين وذوي العلقة.
 -10تطوكر وقيا مؤشرات التعليم اإللكتروني.
 -11قيادة االبتكار في التحول الرقمي في التعليم
 -12تعزكز الثقة في برامج التعليم اإللكتروني
 -13تطوكر وتفعيل املعايير والعمليات اللزمة لحوكمة التعليم والتدركب اإللكتروني ،بهدف تعزكز الثقة في
مخرجات التعليم اإللكتروني ،وتمكين تقديم برامج تعليم وتدركب إلكتروني ،متوائمة مخرجاتها مع متطلبات
سوق العمل.
 -14تمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف
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 -15إتاحة برامج أكاديمية ومهنية ،وبرامج قصيرة متداخلة التخصصات مبنية على احتياجات مستقبلية ،بهدف
تعزكز فعالية التعليم وكفاءته ،وإتاحة فرص التعليم والتدركب املفتوح مدى الحياة للجميع.
 -16قيادة االبتكار في التحول الرقمي في التعليم في التحول الرقمي في التعليم
 -17تمكين االبتكار في التعليم ،وإيجاد حلول ابتكاركه تعالج التحديات في التعليم ،واالستثمار في التقنيات
الحديثة ،وتطوكر وقيا مؤشرات التعليم اإللكتروني.
من النماذج الرائدة في انتشار التعليم اإللكتروني في امللكة العربية السعودية ما يليhttps: //uqu. edu. :
:sa/elearn
ا
أوال :جامعة أم القرى :نشأت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد سنة 1432ه في محيط وطني
يتسم بالتشجيع الحكومي على دعم وتطوكر الخدمات اإللكترونية بصفة عامة وفي هذا اإلطار سعت جامعة أم القرى
إلى إنشاء عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد تمشيا مع اهتمام الدولة بتشجيع تبني تقنيات التعليم
اإللكتروني ونشره في املجتمع التعليمي.
اله ـ ــداف:
َّ
 -1بناء خبرات تعلم فعالة وقائمة على املشاركة الطلبية ،تحقق الحصيلة التعليمية الضروركة ،وتنمي مهارات
القرن الحادي والعشركن.
 -2دعم الهيئة الكاديمية في مختلف أرجاء الجامعة لكي يصبحوا بارعين في تطوكر وتقديم مقررات دراسية
وبرامج ،يكون التعلم فيها مدعوما إلكترونيا ،ولكي يحصلوا على ملكية تلك البرامج واملقررات.
 -3توفير املوارد اللزمة لتنفيذ االستراتيجية على مستوى القسام والجامعة على حد سواء.
 -4إيجاد تقييم متطور جدا قائم على الحاسب يكون نشطا وآمنا وذا مردود كفء في توفير وقت الهيئة الكاديمية،
كما أن باستطاعته دعم التعلم (تقوكمي) وقيا أداء الطلب (إجمالي).
 -5إيجاد بيئة تعلم بديهي نشطة (نظام إدارة التعلم  ،LMSبيئة تعلم مدارة .)MLE
ا
ثانيا :مشروع مدارس امللك فيصل في التعلم اإللكتروني :يهدف التعلم اإللكتروني برؤكته العامة في مدار
امللك فيصل إلى تفعيل واستثمار أحدث تقنيات العصر للوصول إلى تعليم عصري فعال ،وقد بدأ التطبيق العملي
للتعلم اإللكتروني على جميع املواد واملراحل
والفصول والنشطة في عام 1425هـ ،ومن أبرز التطبيقات العملية ما يلي( :القميزي)2017 ،
من جهة املعلم :يقوم املعلم بإعداد الدرو وعرضها أمام الطلب إلكترونية وإعداد التطبيقات مع مراعاة
املهارات اليدوكة والجسمية والحركية املعتمدة في أهداف التعليم العام.
من جهة الطالب :يشارك الطالب في الحوار والنقاش عند عرض املعلم للمادة ويشارك الطالب بحل أوراق
العمل والبحث املطلوب منه وتدوكن املعلومات والحلول بعدة طرق.
املواد :يطبق التعلم اإللكتروني في جميع املواد مع مراعاة خصائص وأهداف ومهارات كل مادة بحيث أن
التعلم اإللكتروني يزكد وكفعل وال يلغي شيئا من عناصر املادة.
املراحل :يطبق التعلم اإللكتروني في جميع املراحل من الول االبتدائي إلى الثالث الثانوي ،مع مراعاة
الخصائص العمركة والنفسية والقدرات لكل مرحلة.
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التعليم عن بعد في الواليات املتحدة المريكية:
بدأ التعليم عن بعد في الواليات املتحدة المرككية -بمفهومه الحديث -في أوائل التسعينيات من القرن
العشركن ،حيث ارتبط ظهوره بظهور شبكة اإلنترنت واتساع نطاق اإلفادة منها ،ومن ذلك الوقت واالهتمام بالتعليم
عن بعد في تزايد مستمر حتى أصبحت الواليات املتحدة المرككية من الدول الرائدة في توظيف التعلم عن بعد
بمؤسسات التعليم العالي بمساندة قوكة من الحكومة والشركات الصناعية( .الزهراني 1435 ،هـ ،ص .)42
من النماذج الرائدة في انتشار التعليم اإللكتروني في أمرككا ما يلي( :عبد الحي2010 ،م ،ص)169
أوال :جامعة الينوي :وقد قدمت جامعة الينوي نموذجين للتعليم اإللكتروني املبني على شبكة الوكب وخاصة
في تخصصاتها العلمية في مرحلة الدراسات العليا ،حيث قدم كل من قسم امليكانيكا النظركة وقسم الكيمياء كنماذج
من مقرراتها محملة على شبكات الوكب ،واستخدمت عددا من البرمجيات وأدوات الدخول املتقدمة التي أتاحت
قدرات كبيرة لهذه النماذج فيما يتعلق بالرسومات التفاعلية وأساليب املحاكاة والرسوم ذات البعد الثلثي والحوار
اإللكتروني للوصول إلى التعليم اإللكتروني القائم على تعدد الوسائط اإللكترونية.
ثانيا :كلية املعلمين بجامعة كولومبيا :تقع هذه الكلية بمدينة نيوكورك وتقدم برنامج افتراضية إلكترونية
لتعليم وتدركب املدرسين ،وكتضمن البرنامج مشروعات تعاونية بين الدارسين بعضهم ببعض ،وهذا البرنامج يمكن
للطلب االلتحاق به في الوقت واملكان الذي يختارونه بناء على رغبتهم ،وكتم ذلك وفقا للوقت الذي تحدده الكلية،
وكقدم البرنامج مجموعة من البرمجيات تشمل املقررات الدراسية ،وبأسلوب تعاون املجموعة والذي يسمح بمساهمة
الطلب من منازلهم أو أعمالهم أو خلل سفرهم في أي وقت ومن أي مكان ،كما يسمح أيضا للطلب باملناقشة املبنية
على النص الذي ينشر أثناء عرض املقرر الدراس ي.
وكما مثلت فكرة الفصول واملدار االفتراضية إطارا هاما استغلته كثير من الدول واملؤسسات لتطوكر
التعليم فيها ،حيث أن هنالك عددا من التجارب المرككية في هذا املجال ،ومن أبرز هذه التجارب مثلما أوردها
(الحمري2018 ،م ،ص:)318
 -1مدرسة الباما الثانوكة AOHS) Alabama Online High School
 -2مدرسة فلوركدا االفتراضية )Florida Virtual School (FVS
 -3املدرسة اإللكترونية الدستوركة عبر اإلنترنت Electronic Charter School
 -4مدرسة املستقبل الثانوكة العاملية (Futures International High School (IHS
أبرز سمات هذه التجارب ما يلي:
 التعليم متزامن في السا  ،لكن هنالك إمكانية إلتاحة املجال للتعليم في أي وقت ومكان.
 التركيز على الفروق الفردية من خلل إتباع استراتيجيات محددة.
 املساهمة في حل مشاكل محددة (مثل الطلب في املناطق الركفية ،ونقص املعلمين).
 التركيز على تنويع مصادر التعلم.
 اعتماد التعليم القائم على املشاريع.
 إقامة قنوات تواصل فاعلة مع أولياء المور.
 تقديم حصص علجية للطلب املتأخركن دراسية.
 تقديم درو نوعية للطلب املبدعين.
 استخدام التقنية لتقديم محتوى تعليمي تفاعلي.
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 -4النتائج ومناقشتها.
 االجابة عن السئلة :ما خبرات الواليات املتحدة المرككية في التعليم عن بعد؟ ما أوجه التشابه واالختلف بين
التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة المرككية؟ ما النماذج التنظيمية للتعليم عن
بعد في الواليات املتحدة المرككية؟ ما النماذج التنظيمية للتعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية؟ فانه
باستطاعتنا تلخيص االجابة في الجدول التالي.
جدول ( )1أوجه الشبه في التعليم عن بعد بين الواليات املتحدة المريكية واململكة العربية السعودية:
مجال املقارنة

اململكة العربية السعودية

الواليات املتحدة المريكية

الفروق الفردية

التركيز على الفروق الفردية من خالل اعتماد استراتيجيات
محددة( .املنيع)2001 ،

الحد من املشكالت

العمل على تقليل املشاكل التي تواجه تطبيق التعليم عن
بعد مثل املناطق النائية ونقص املعلمين( .املنيع)2001 ،

تنويع مصادر التعلم

تركز بشكل كبير على تنويع مصادر التعلم (املنيع)2001 ،

تركز أيضا على الفروق الفردية ضمن
استراتيجيات محددة.
تساهم أيضا في التخلص من العقبات
وتجاوزها بواسطة ايصال شبكة االنترنت
لكافة املناطق لتسهيل الدخول إلى
بوابات التعلم اإللكتروني.
تشجع ذلك

مناهج تطبيق التعلم
اإللكتروني

يطبق التعليم اإللكتروني على كافة املواد مع مراعاة
خصائص واهداف ومهارات كل مادة ،بحيث أن التعلم
اإللكتروني يضيف ويفعل ال يلغي شيئا من عناصر
املادة(بلبكاي)2015 ،

املراحل املتاحة إلكترونيا

كيفية اعداد الدرس

يطبق التعليم اإللكتروني على جميع املراحل من االبتدائي
إلى الثانوي إلى الجامعي (بلبكاي)2015 ،
يقوم املعلم بإعداد الدروس وعرضها امام الطالب
إلكترونيا واعداد التطبيقات مع مراعاة املهارات اليدوية
والجسمية والحركية املعتمدة في اهداف التعليم العام
(بلبكاي)2015 ،

توفير املراجع

االبتكار

الوقت

توفير مصادر تعليمية منفردة ومتنوعة.
تمكين االبتكار في التعليم ،وإيجاد حلول ابتكاريه تعالج
التحديات في التعليم ،واالستثمار في التقنيات الحديثة،
وتطوير وقياس مؤشرات التعليم اإللكترونيhttps: .
//nelc. gov. sa
يسمح النظام باختيار الوقت المثل والنسب للطالب
للدخول إلى منصته التعليمية
تعمل على توفير الوقت واملال والجهد بشكل كبير

التوفير
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أيضا يتم تطبيق التعلم اإللكتروني على
كافة املناهج الدراسية ،وتراعى اهداف
ومهارات كل مادة.
يطبق كذلك على كافة املراحل ،من
املرحلة االبتدائية إلى الدراسات العليا.
تقوم الواليات املتحدة بهذا النوع من
االعداد.
توفر مرافد ومصادر علمية غزيرة
ومتعددة.
لطاملا بذلت الجهود الكبيرة لدعم االبتكار
العلمي ملعالجة املشكالت وتحسين
التكنولوجيا ،كما قامت بتحسين وتقييم
مقاييس التعليم اإللكتروني.
تعطي الحرية الكيرة الختيار وقت الدخول
والتعلم
تعمل على توفير الوقت واملال والجهد
بشكل كبير
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جدول ( )2أوجه االختالف في التعليم عن بعد بين الواليات املتحدة المريكية واململكة العربية السعودية
اوجه املقارنة
تاريخ العمل

اململكة العربية السعودية
1980م في جامعة البترول واملعادن من
خالل مشروع التعلم بواسطة الحاسب
االلي( .عميرة واخرون)2019 ،

استخدام نماذج
مقررة

لم يتم استخدامها

زيادة مراكز التعلم

غير مهتمة

تطبيق أنواع
التعليم عن بعد
المان
الفرص املتاحة

ال تطبق جميع أنواع التعليم عن بعد
قليل نسبيا بالنسبة للطالب
قليلة نسبيا

الواليات املتحدة المريكية
بدأ التعليم عن بعد أوائل التسعينات( .الشرجعاني)2014 ،
استخدام عدد من البرمجيات التي اتاحت قدرات كبيرة للنماذج
املقررة فيما يخص الرسومات التفاعلية واساليب املحاكاة
والرسوم ذات البعد الثالثي للوصول إلى التعليم اإللكتروني
القائم على تعدد الوسائط اإللكترونية( .كمال ،2002 ،ص)169
االهتمام بزيادة مراكز التعليم عن بعد للعمل على رفع املستوي
الثقافي والعلمي واالجتماعي بين أفراد املجتمع.
استخدام النواع املختلفة من التعليم عن بعد (التعليم املتزامن
وغير املتزامن)
توفير بيئة آمنة وتواصل أفضل بين جميع الطالب
عالم جديد من الفرص لدي طالب التعليم عن بعد

نجد من خلل املقارنة بين التعليم عن بعد غي اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة المرككية أن
هناك تقارب إلى حد ما بين الدولتين في التعليم عن بعد رغم أن الواليات املتحدة قد بدأت قبل اململكة العربية
السعودية بوقت كبير اال أن الجهود الحثيثة التي انتهجتها اململكة في السعي بتقدم التعليم ورفع سوكته والتدركب على
كل جديد وتطبيقه في مجال التعليم
لذلك فقد ادخلت اململكة الحاسوب في ثمانينيات القرن املاض ي إلى التعليم وذلك للستفادة من التعليم
ومن القفزة الكبيرة التي حققتها وسائل التواصل االجتماعي ،وكان لهذه القفزة فائدة كبيرة في تقليل الفجوة بين
التعليم في اململكة العربية السعودية وبين الواليات املتحدة المرككية وحرصت حكومة اململكة العربية السعودية على
تطوكر التعليم اإللكتروني وتم استخدامه في بعض الجامعات السعودية ،وتم استخدامه بفعالية في اثناء كورونا حيث
تم االيعاز لوزارة التعليم أن يكون التعليم عن بعد خلل انتشار مرض كورونا في العالم ،وقد نجحت اململكة في ذلك
حيث تم تطبيقه من قبل املعلمين واساتذة الجامعات ملتزمين بوقت محدد للدرو وقد اعتمد كثير من املعلمين
التعدد في املصادر ومشاركة الطلبة في الدرو  ،وكجب أن ال ننس ى أن التعليم عن بعد بشكل كامل هي تجربة جديدة
على كل العالم وليس على اململكة العربية السعودية فحسب.
وهنا نقول إن ما انجزته اململكة في هذا املجال يستحق الثناء والفخر خصوصا وان املعلمين غير مدربين
بشكل مسبق على هذا النوع من التعليم
خالصة النتائج:
 تساهم مراكز التعليم عن بعد في محو المية وتعليم كبار السن. توفير مصادر تعليمية منفردة ومتنوعة. ضمان الحركة في االختيار. التوفير في الوقت واملال. يسمح نظام التعليم عن بعد في اختيار الوقت النسب للطلب. تطوكر مهارات الطلبة الفكركة.آل فطيح
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ان اململكة تواكب كل جديد في مجال التعليم
ان تجربة اململكة في التعليم عن بعد تكللت بالنجاح
انه ال يوجد فرق بين التعليم في الواليات املتحدة المرككية والتعليم في اململكة العربية السعودية
يجب على الجهات املختصة أن تعمل على أن يكون الوقت غير محدد فيستطيع الطالب تلقي الدرو
يناسب وقته

حسب ما

التوصيات واملقترحات.
.1
.2
.3
.4
.5

من خلل النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحث بالتالي:
االهتمام بزكادة مراكز التعليم عن بعد للعمل على رفع املستوي الثقافي والعلمي واالجتماعي بين أفراد املجتمع.
ضرورة استخدام النواع املختلفة من التعليم عن بعد (التعليم املتزامن وغير املتزامن)
العمل على توفير بيئة آمنة وتواصل أفضل بين جميع الطلب.
العمل على توفير عالم جديد من الفرص لدي طلب التعليم عن بعد.
العمل على تقديم املخرجات التعليمية ملن فاتتهم فرص التعلم من أفراد املجتمع.
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