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ارتسمممممممع السممممممر ة  لممممممى 

الفتممرا الراةنممة التممى يعايكمم ا الكممو  

المممممحى   مممممحى  -متراممممممى األر ممممما 

 قصما  يعمر   فما يحمدث فمى -صغيرا

؛ وةمحا به  دنا  فى ذات وقع الحدوث

بفضممممت التاممممدم النممممو ى فممممى العلمممم  

والتاانمة والمحى  لامى به لمه الممو يرا 

 لى قطا مات التعلمي  قاةبمة نهامي ما 

وغير النهامى؛ حتى   محى التمدا ت 

سمممممة ا تسممممع ب مممما   ممممكال التعلممممي  

 و نوا ه .

وال ريب     ورا المعلوممات 

تعبيممر ممم  مممم ممما فممى ال -واالتصمماالت

اع ممما نجمم   نممه ممم  ا تممرو  - مموار

الطبا ممة فممى الاممر  الشممام   كممر؛ 

والممحى  حممدث  ول تحممول  ممحرى فممى 

العصممور الحدي،ممة  فممى ةرياممة حفمم  

 المعرفة والتكارك فى  مارةا. 

واليمممممموم ةمممممما ةممممممى ذى االبتكممممممارات 

ر  التكنولو يمممة فمممى المعلوماتيمممة ت،مممو  

ممممرا   مممرى الامممدرا  لمممى التشممم ي  

 والوصول والنات واالستعمال 

 

سمممارع  المممحى للمعمممار . فالتامممدم المت

نيممات فممى اكلكترو -وممماي ال –تحامم  

واالتصمماالت البعيممدا والتكنولو يممات 

 ( Satellite Technologiesالسماتلي  ة )

يتمممممميف نامممممم  فمممممما   الاممممممدرا  لممممممى 

المعلومممممممممات والمعممممممممار  بتكلفممممممممة 

منشفضة فض   م  سمر ة الوصمول 

والجودا في ا  مما  فرز ةمورا  ديمدا 

مممممم  الوفمممممورات المعرفيمممممة وقمممممدرا 

يعاب ا؛ و مممما  للتعلممممي  والممممتعل  اسممممت

 النصيب األوفى واأل بر فى ذلك .

وال منممممماه مممممم  ةمممممحا التممممم اح      

المعرفممممى اال بممممالتطور الم  مممم  فممممى 

صنو  التعلمي  والمتعل   فمى   مكاله  

سما ر منهوماتمه   وبرامجه  و دواتمه

مما  دى الى النممو والتوسمم السمريم 

الممحى  مم د  ميممدا  التعلممي  ممم  بعممد  

تسب الكعبية الكبيرا لتشطيمه بعدما  

 حوا   ال ما  والمكا .

وممما ممم   ممك فممى    التعلممي  

والحى تمتد  حور  الى   ،مر -م  بعد 

 اممما  ممما يكممير  ممت مممم   160ممم  

 

 التعلي  م  بُعد

 دالالت الواقم .. وآفاق المستابت

 
  .د/ مصطفى  بد السميم محمد

أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير 

 المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (18) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

  وممممممممممممممممممممممممممممما  وواتممممممممممممممممممممممممممممي 

(Kaufman&Watink 2010)–  قمد

تطور  لمى ممدى ةمح  الفتمرا الكبيمرا 

ممممم  تعلمممم  بالمراسمممملة الممممى الراديممممو 

التعليميممة  مم  التعليمممى الممى البممرام  

ةريمم  التلفمماز الممى الممتعل   مم  ةريمم  

الفيممممممديو  ممممممونفران  الممممممى الممممممتعل  

بمسمممممما دا الكمبيمممممموتر والوسمممممما   

المتعممممددا الممممى فممممره الممممتعل   لممممى 

اكنترنممع الممى فممره الممتعل  التفمما لى 

الى التعل  الشا لى... وفى تلمك الاتمرا 

ذات مما  مما  التعلممي  بصممورته التاليديممة 

ية الشطيمة معتمدا  لى الصورا النمط

المتكممررا؛ اال فممى بعممك األممما   ممم  

 –الدول المتادمة والتى  انع تتعاو  

مممم بعممك  نممماة التعلممي   - لممى حممحر

 م  بعد.

 ى نامممممت التعلمممممي  مممممم  بعمممممد 

 العمليممة التعليميممة التعل ميممة الممى آفمماق

 رحب و نماة  وسم تسمبر الغمور فمى 

تحاي  األةمدا  المنكمودا والمراممى 

فمممى التعلمممي  مممم  المأمولمممة. وبمممالنهر 

بعمممد  ومممما ترتكممم  اليمممه فلسمممفته مممم  

 مبادى   وةى  التالى:

 لي مممممما  المبممممممادى  التممممممى تتأسمممممم 

 :فلسفةالتعلي  م  بعد

  اتاحمممممة الفمممممره التعليميمممممة لكمممممت

الراغبي  والاادري   لى ذلك دو  

حممدود ن ا يممة يامما  نممدةا التعلممي  

 و التعل   وتمحيت العابمات ال مانيمة 

تعممموق  والمكانيمممة والعمليمممة التمممى

  ملية التعل .

  تحايمممممممم  العدالممممممممة اال تما يممممممممة

والمساواا فى ح  التعلي  لكمت مم  

سممممحع فروفمممه للحصمممول  لممممى 

التعلممي  الم  مم  كمكاناتممه والمنمممى 

لادراتممممممه والمحامممممم  لطموحاتممممممه 

 وآماله. 

   المرونمة فمى التعاممت  بمي   ةممرا

العملية التعليمية لتشطمى الحموا   

والمكمممك ت التمممى قمممد تنكمممأ بفعمممت 

 النهام او الاا مي   ليه.

    تنهممممممممي  مو ممممممممو ات المممممممممن

و سممماليب التاممموي  حسمممب قمممدرات 

 المتعل  وفروفه واحتيا اته.

  اسممممتا لية المممممتعل  وحريتممممه فممممى

ا تيمممار مممما يناسمممبه مممم  وسممما   

و نهمة لتوصيت المعلوممة حسمبما 

تاتضممممميه فروفمممممه ومممممما تتطلبمممممه 

احتيا اتمممه فمممى المكممما  وال مممما  

 المناسب له.

 ام  الدراسمية بصمورا تصمي  البمر

تناسممممممب االحتيا ممممممات المشتلفممممممة 

 للمتعل .

  تلبيمممممممممة حا مممممممممات الجما مممممممممات

( Target Groupsالمسمممت دفة )

وذلممك بتاممدي  الشدمممة التعليميممة  و 

 التدريبية المحا  اة لما يرومونه.

  تحاي  االندماج اال تما ى للفئات

الُمبعمممدا  و الُمسمممتبعدا وذلمممك مممم  

 مممممم ل البممممممرام  التممممممى تناسممممممب 

 يا ات  .احت

  اكسمم ام فممى تحسممي  الممنه  التاليديممة

سممممموا  فمممممى مجممممماالت برامج ممممما  و 

نو يت ا  و تادي  صيغ و نماة  ديمدا 

توا مممب زيمممادا الطلممممب  لمممى التعلممممي  

وتحايممم  مبممممد  اكتاحممممة   و م حاممممة 
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المسمممممتجدات والمسمممممتحد ات وذلمممممك 

 بتحاي  مبد  النو يَّة.

وال ريمممب ف مممأ  تحاممم  ةمممح  

م ياصممدةا المبممادى  يسممير وفاممومرا

 : التالى وةىالتعلي  م  بعد 

 بعد: م  التعلي   ةدا 

   تاممممدي  الشممممدمات التعليميممممة لممممم

فممماتت   فمممره التعلمممي  فمممى  افمممة 

مراحلمممه  مممم   ممم ل العممممت  لمممى 

تجمممماوز حممممدود ال ممممما  والمكمممما  

والعوامت االقتصادية واال تما يمة 

التى حالع دو  تحاي  التعل   ل ح  

لتاليمدى الفئات    ةري  التعلمي  ا

فالغايممممة األساسممممية    يسمممما دة  

التعلمي  مم  بعمد فمى بلموا  ةممداف   

نحمممممو تحايممممم  التعلمممممي  المنكمممممود 

 لدي  .

   توفير فره التعلي  المناسبة وف

احتياحممات وفممرو  األفممراد حيمم  

يتصمما التعلممي  ممم  بعممد بالمرونممة 

والادرا  لى التكيا ممم الهمرو  

 المشتلفة للمتعلمي .

 بية والت،ايفيمة تادي  البرام  التدري

المناسمممممبة وذلمممممك لتعمممممدد  نمممممماة 

و  مممكال التعمممي  مممم  بعمممد ووفمممرا 

 وسا له وس ولة الوصول الي ا.

  مضممما فة فمممره التعلمممي  للفئمممات

الم مكممممة والتممممى  انممممع ال تجممممد 

التعلممممي  الممممحى يلبممممى احتيا ات مممما 

 انسمممما  والبيئممممات النا يممممة التممممى 

تحمممممممممول فمممممممممروف   المكانيمممممممممة 

واالقتصممممادية ممممم  االنشممممراة فممممى 

تعلمممي  التاليمممدى فتكمممو  الفرصمممة ال

سانحة للحصول  لمى حم  التعلمي  

مما يمد   االسمتارار فمى المجتممم 

بالحصمممممول  لمممممى فرصمممممة بديلمممممة 

 للتعلي .

  مسايرا ومتابعمة التطمور المسمتمر

فمممى المعرفمممة و التاانمممة وتجسمممير 

 bridging theالفجموا الرقميمة )

digital gap بممممممي  األقطممممممار )

فمره المشتلفة بما يحام  تكمافا ال

 فى حياز المعرفة المناسبة.

  فممك مسممتوى الفاممر  بممر النمممو 

االقتصادى وذلك    ةري  توفير 

برام  التدريب  والتأةيت الم  ممة 

للتادم السريم فمى التاانمة والعلموم 

-بشاصمممة -المسمممتحد ة وموا بت ممما

للمممب د التمممى تعمممانى فامممر المممموارد 

وقلت مما  فضمم   ممم  انت مماج سمممبت 

فة  وبنا  ا تساب واستيعاب المعر

الاممممممدرات فممممممى الوصممممممول الممممممى 

المشمممممم و  المعرفممممممى العممممممالمى  

وتكييفه بمما يتناسمب والمسمتويات 

 المحلية.

  اكسممم ام فمممى محمممو  ميمممة الكبيمممر

وتمممموفير البممممرام  التممممى تتناسممممب 

وقدراتمممه وفروفمممه   مممما ترا مممى 

حا اتممممممه وترتاممممممى الممممممى آمالممممممه 

 وةموحاته.

   تلبيمممممة حا مممممات المجتممممممم مممممم

الممممممماةلي  فممممممى التشصصممممممات 

مشتلفمممممة التمممممى يفتامممممر الي ممممما ال

 المجتمم.

  تممموفير فمممره التعلمممي  المسمممتمر

بتوسممميم  ياراتمممه لكمممت مممم  لممم  
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كنمممموا ممممم  مواصمممملة التعلممممي  يتم

 .التاليدى

  رفمممم المسمممتوى ال،امممافى ونكمممر

وسا ت المعرفة بي  سا ر  ر ما  

المجتممممممم ممممممما يمممممد   تحايممممم  

التنميممممة المسمممممتدامة ومممممم   ممممم  

 الرفا .

  لمى تمكي  المتعل    م  الحصول 

الشدمممة التعليميممة المناسممبة فممى 

الوقممممممع المناسممممممب باألسمممممملوب 

المناسممممب لنمكانممممع والاممممدرات 

الشاصة بكمت ممتعل  تحاياما لمبمد  

مرا مممممممماا الفممممممممروق الفردي  ممممممممة 

 للمتعل مي .

   تمكمممي  المممتعل   والتمممدريب   نممما

العمت بتوفير التع  والتدريب  فى 

الموقممممم وذلممممك لتنميممممة األفممممراد 

 قع  .م نيا  يًّا  ا  مو

  تاممممممممممممدي  البممممممممممممرام  واألدوات

والتنانيمممات المسمممتحد ة بصمممورا 

مسممتمرا وذلممك  مممانا لموا بممة 

الجديمممد والمسمممتحدث فمممى  صمممر 

التغيممممممرات المت حاممممممة وتلبيممممممة 

الحتيا ممممممممات سمممممممموق العمممممممممت 

 المتجددا. 

  نماة التعلي  م  بعد:

تعتمد نه  التعلي  م  بعد م    ل 

 مممبكات الحاسمممب اكلكترونيمممة  لمممى 

ن   العممممام الممممحى يضمممم  مف مممموم الممممم

مجمو ممممة ممممم  المنمممماة  التعليميممممة 

العاممممة فمممى نهمممام يسممممى  نمممموذج 

ويسمممممف ةممممحا    الولمممموج المفتممممو 

النهممام بو ممم المنمماة  الدراسممية فممى 

صمممممورا الكترونيمممممة  بحيممممم  يمكممممم  

للدارسممي  الوصممول الي مما واال تيممار 

ممم  بين مما . وةنمماك نهممام آ ممر يسمممى 

 النممموذج المر ممب  ويسممتشدم  نممد 

ك مجمو ممممات الدارسممممي   مممم  بعمممم

الصممغيرا  والشاصممة بأقسممام دراسممية 

مشتلفمممة فمممى ممممن   دراسمممى موحمممد 

 دوله ال منى قد يستغرق وقتا  امما 

 دراسيا.

وةممحا المممن   يصممعب  لممى قسمم   

واحممممد تطمممموير  نتيجممممة قصممممور فممممى 

الشبرا  وناص فمى الطاقمات البكمرية 

 الل مة الى غير ذلك 

و ما  مم  نتيجمة التمدفاات الكميمة  

التعلمممي  التاليمممدى فمممى ا  ونمممة  لمممى 

األ يممممرا والتممممى قممممادت الك،يممممر ممممم  

التاممممممارير الدوليممممممة التحممممممحير منممممممه 

والد وا الى توفير البدا ت التى تمك  

الوفمممورات البكمممرية التمممى ترنمممو المممى 

الحصمممول  لمممى فرصمممة التعلمممي  فمممى 

مراحلممممه المشتلفممممة سمممميما المرحلممممة 

الجامعيممممة وممممما بعممممدةا فضمممم   مممم  

ى نو يممات حا ممات سمموق العمالممة المم

معينمممة مممم  الم مممارات المتممموفرا فمممى 

الطاقممات البكممرية التممى تفممد الممى ةممح  

سممممموق.  مممممت ذلمممممك و مممممم التعلمممممي  

بماسساته التاليدية فى مازق. فكيا 

السبيت الى تحايم  اكتاحمة المطلوبمة 

ممممممم زيمممممادا الطلمممممب  لمممممى الشدممممممة 

التعليميممة وفى نفممم  الوقممع تحايممم  

 الجودا  التى يطلب ا سوق العمت.

ا  مما  السممعى الممى تمموفير ممم  ةنمم 

البدا ت التى تحا  ذلك والتى ال يمك  

توافرةا اال فى  نهمة التعلي  مم  بعمد 
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والتى توفر  نماةا مشتلفة م  التعلي  

مممممم  اليسمممممير    تحاممممم  األةمممممدا  

وتت فى الاصور فى التعلي  التاليدى؛  

فممممى البنيممممة التحتيممممة الشاصممممة بممممه  

والمشر ات التى يمك  الحصمولعلي ا 

  له.ويمك  ايجاز  نماة التعلمي   م 

 م  بعد فيما ياتى:

 التعلي  بالمراسلة: .1

وياوم ةحا النم  م  التعلي   لمى   

استشدام المادا المطبو ة  وارسمال ا 

 ممم  ةريممم  البريمممد المممى الدارسممممي   

المممممحي  ياوممممممو   بدراسمممممت ا ذاتيممممما 

والتعلي   لى ما ب ا م  نصوه  م  

ياومممممممممممو  بقرسممممممممممال تعلياممممممممممات   

ت    بق ممممادا مممممرا   ممممرى وتسمممما ال

وبنف  الوسيلة البريديمة المى مرا م  

التعلي  بالمراسلة بما ب ا م  معلممي  

ومكممرفي  لن ابممة   مم  التسمما الت 

 لتكمت بحلك دا را االتصال.

 تاانة الوسا   المتعددا: .2

يعتمد ةمحا المنم  مم  التعلمي  مم  بعمد 

فى توصيت المعلومات للدارسي   لى 

ب والتسجي ت استشدام النص المكتو

السممممممممعية والبصمممممممرية بمسممممممما دا 

الحاسممممموب  ممممم  ةريممممم  األقمممممراه 

 و المدمجة  و ال اتا  والبم   المرنة

 اكذا ى والتليف يونى.

 التعل  المتفا ت م  بعد: .3

ياممموم ةمممحا المممنم   لمممى مجممممت 

التفا ت بي  الممتعل  والمعلم  مم  بعمد 

مممممم   ممممم ل المممممماتمرات المر يمممممة  

 واالتصمممممممماالت البيانيممممممممة المر يممممممممة

والمسممممو ة  وقنولمممع التعلمممي  التمممى 

 تب، ا األقمار الصنا ية.

 التعل   المر : .4

وةح المنم  مم  التعلمي  مم  بعمد 

يجمممممممم بممممممي  الوسمممممما   المتعممممممددا 

التفا ليممممممة  التممممممى تامممممموم بتشمممممم ي  

المعلوممممات   لمممى  مممبكة االتصممماالت 

العالميممممة  حتممممى يكممممو  الدارسممممو  

قممادري   لممى اسممتابال ا فممى اى وقممع 

ممم   مم ل األقممراه يكمما و . وذلممك 

  و ممممممممبكة  المدمجممممممممة التفا ليممممممممة

االتصمممممماالت والفصممممممت االفترا ممممممى 

(virtua class والمكتبات والكتمب )

-e-books&e) ا لكترونيممممممممممممممممممممة

library وقوا مممد البيانمممات لممممدى  )

الطالمممممب  والمناقكمممممات المبا مممممرا  

وماممررات تحممع الطلممب  وغيممر ذلممك 

  ،ير.

 المواد المطبو ة:

صممممممر تعتبممممممر ةممممممح  المممممممواد العن 

األساسمى لبمرام  التعلممي  مم  بعممد  

واألسمما   الممحى ارتكمم ت اليممه  ممت 

نهممممم  اممممممداد  و تامممممدي  البمممممرام  

التعليمية؛ وتتوافر   مكال متنو مة 

م  الممواد المطبو مة؛ م،مت الكتمب 

الدراسمممممية  مر مممممدات الدراسمممممة  

مشططات المارر  دراسات الحالة  

التممممممممممممممممممماري  والتممممممممممممممممممدريبات 

 ...الخ. التاويمية اال تبارات

 التعلي  االفترا ى التشيلى: .5

وياوم ةحا النم  م  التعلي   لمى      

اسمممممتشدام  مممممبكة اكنترنمممممع  حيممممم  

يسممممتشدم  الويممممب   وسممممي  لناممممت 

الممممممادا العلميمممممة  و يضممممما لتحايممممم  

االتصممممال بممممي  الممممدار  والمممممدر . 

وبرغ  حدا ة  ةحا النم  التعليممى اال 
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 نمممه فمممى تطمممور وازديممماد حتمممى يكممماد  

يغة مم  التعلمي  ؛ يطل   لى ةح  الص

التعلي  مم  بعمد . وقمد يكمو  االتصمال 

(  و غيممممممر Synchronousمتمممممم ام )

(    يكمو  Asynchronousمت ام  )

 ةو التعلي  االفترا ى .

 التعلي  الكبكى: .6

ياوم ةحا المنم  مم  التعلمي  مم         

بعمد   لممى االسممتفادا ممم  الماسسممات 

التعليمية مترامية األةرا  فمى سما ر 

معممممورا  فتامموم  لمممى ربممم   نحمما  ال

ةمممح  الماسسمممات فمممى  مممكت  مممبكى 

بحيممم  يمممت  المممتعل  بصمممورا تتجممماوز 

حدود المكا  وال ما    ما يعتمد ةحا 

الممممممممممنم  فممممممممممى التعلممممممممممي   لممممممممممى 

: النموذج التكمبيكى  ول مانموذ ي ؛

للماسسممات واألفممراد  لممى المسممتوى 

الدولى بحيم  تامدم الشدممة التعليميمة 

ايير فى صورا واحدا معتمدا  لى مع

محمددا ال ينبغمى الحيممدا  ن ما فممى  ى 

 مكا  فى العال  بحي 

تكمممو  المشر مممات التعليميمممة واحمممدا  

فى فى  ى مكما  حصمت الشمري   لمى 

ةح  الدر ة  و الك ادا   وةحا يه ر 

 ليمما فممى اال تبممارات الدوليممة للغممات 

(   و  مممممم ادا TOEFL التويفممممممت)

  اني ممما:(. ICDLقيممادا الحاسمموب)

راسمممة المسمممتالة  نمممموذج مبتكمممر للد

والتممت تعطيممالمتعلمي  حريممة الممتحك  

فمممممى البمممممرام  التمممممى يرغبمممممو  فمممممى 

االنضممممام الي ممما  وذلمممك  مممم   ممم ل 

استشدام التكنولو يا المتطورا. وةحا 

يتميف نو ما مشتلفما مم  التعلمي  المح ت  

تغحيته مر  يا بحي   يتعاممت الطالمب 

معه حي،ما  ا   و فمت مرا م  التعلمي  

فممى  ميممم  نحمما  ممم  بعممد الموز ممة 

المعممورا    مما يسممف ةمحا النمموذج 

بتمممموفير المممممدربي  المعتمممممدينفت    

مكمممما   مممما  فيممممه الط ب  ممممما يممممت  

اتاحممممةالبرام  و الماممممررات  بحيمممم  

حي،ممممما  الطمممم ب تكممممو  فممممى متنمممماول

 و دوا دو  التايد ب ما   ومكا .

 التعلي  م  بعد : متطلبات

لكت نمم  مم   نمماة  التعلمي  مم        

د  وفممى الواقممم لكممت ةممد  تعليمممت بعمم

محدد وسا   تانية   ،مر مناسمبة مم  

غيرةمما  فممالراديو يسمما د  لممى  ممحح 

الشيال  والتلف يو  فعمال فمت التعاممت 

ممممم األحمممداث المر بمممة  والحواسممميب 

تناسمممب ا تسممماب الم مممارات النا ممممة 

 ممم  التكمممرار والممارسمممة والتفا مممت 

)وبالمناسممبة  تممدل البحمموث الحدي،ممة 

المحا را ةويلمة األ مت  لمى  فت تكمو  

المممدور الجممموةر  لتكمممرار الشبمممرا(. 

ولحلك فق  تعدد الوسا   التانيمة  فمت 

سممياق التعلممي  متعممدد الانمموات  يمموفر 

مجاال  رحب ك را  العملية التعليمية. 

 حلك يتكيا استشدام الوسا   التانية 

بهرو  المجتممم المحمدد المح  تاموم 

فيمممه  سممموا  مممم  حيممم  التممموافر   و 

 لنو ية  و  فا ا االستغ ل.ا

وتجممممدر اك ممممارا ةنمممما الممممى 

 م حهتي  ر يستي :

   اسممتعمال   ممكال  األولممى؛

التعلممي  ممم  بعمممد المشتلفممة والتر يممم  

النسمممممبت  لمممممى    من ممممما  فمممممت    

مجتمممممم  رةمممم  بالتكممممكيلة التانيممممة 

الاا مممة فيممه وبماومات مما المجتمعيممة  
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بمممممما فمممممت ذلمممممك البنيمممممة األساسمممممية 

 والتنهيمية.

؛    اسممتشدام األ ممكال ،انيممةوال

األ ،ر فعالية م  التعلي  م  بعد  تلمك 

التفا ليممممممة باسممممممتشدام الحواسمممممميب 

والكمممبكات  والمممما را  لمممى نو يمممة 

التعلممممي   حممممدي  نسممممبيا حتممممى فممممت 

المجتمعممممممات المتادمممممممة. و   ةممممممح  

األ كال ةمت فمت الوقمع نفسمه األ ،مر 

 ،افة تانيما  واأل لمى تكلفمة  واأل ،مر 

ية مكلفة ةت األ رى. حا ة لبنى تحت

والبلمممدا  الناميمممة مسمممتابلة متمممأ را 

ل ممح  اكمكانممات  وممم   مم  لمم  يمكمم   

وفممممم  مجريمممممات األممممممور الراةنمممممة  

التوصممت ل مما اال ألقليممة  تتضمما ل فممت 

 المناة  األفار.

ويامممت تممموافر وسممما ت االتصمممال 

الحدي،ة فت البلدا  النامية ممم حدا مة 

وسمممميلة االتصممممال  وارتفمممماع  من مممما 

فمممممو  والفممممما   والحواسممممميب )التلي

واكنترنممممع( ومممممدى حا ت مممما لبنيممممة 

 ساسممية مكلفمممة )التليفممو  والفممما   

واكنترنمممع(. وبعبمممارا   مممرى  يامممت 

تممموافر وسممما ت االتصمممال  لمممما زادت 

فعاليت ا فت التعلي  م  بعد ومم  بماب 

  ولى  فت التعل  الحاتت م  بعد.

 ممحلك يتعممي  م حهممة    الم مم        

  ولك  مدى امكما  لي  مجرد التوفر

يد العاد  فمازال البر -اال تماد  لي ا

غيممر مضمممو  وصمموله  ناةيممك  مم  

وصمممموله بسممممر ة  لعممممموم الاطممممر  

وتالممممممت األ طممممممال المتكممممممررا ممممممم  

االستفادا م  وسا ت االتصال الباقية  

 فت بلدا  نامية.

والنو يممة مسممألة   اممد. وةنمما 

ت،مممور  ممممور م،ت:ةمممت تصمممت  طممموة 

نحاسمممممية ال ممممماتا ذات   ممممماب ت  

تاليديممممممة  و  ليمممممما   ممممممو ية  و   

 سممماليب نامممت المعلوممممات تطبممم  فمممت 

الكممبكاتح حيمم  تحممدد ةممح  الفممروق 

ةاقممة ناممت المعلومممات ومممدى سممر ة 

نال مما  بممر الكممبكات  وممم   مم  در ممة 

غنممى الرسمما ت التعليميممة التممت يمكمم  

 نال ا.

وبنا   لى مما سمب   يه مر    

 -و مممه  مممماموالصمممموتيات ب -الراديمممو

لف يو   ةت الوسما   األ ،مر يلي ا الت

مناسممبة ل سممتعمال الواسممم   اصممة 

فمممى ميمممدا  مااوممممة االسمممتبعاد مممم  

 التعلي   فت البلدا  النامية حاليا.

فتتمي  ةح  التانيات  مم  حيم  

المبممممد   بكون مممما واسممممعة االنتكممممار  

ور يصممممة نسممممبيا  وال تحتمممماج بنيممممة 

تحتيممممة مكلفممممة. والواقممممم    انتكممممار 

لبلمممدا  الناميمممة البممم  اكذا مممت فمممت ا

متسممم  ممدا  ألسممباب غيممر تعليميممة  

وفى األغلب مترد نو ا  بمما ياسم  

حا ممممممة ل سممممممتشدام الفعممممممال ل ممممممح  

 الوسا   فت التعلي  والتنوير.

ولكمممممممم  ينتمممممممماب اكذا ممممممممة 

التعليمية  المسمو ة والمر ية  و ه 

قصمممور تعليممممت  ساسمممت ةمممو غيممماب 

التفا ممممممت الممممممم دوج بممممممي  المعلمممممم  

ي يد م  األةمية  والمتعل . ومم ذلك 

التت يجب    تولى الستعمال الراديمو 

و ود تاييمات حسنة  حتى فت تعلمي  

 وليممممات الريا مممميات والعلمممموم  لممممما 

يسممممى  تعلمممي  الراديمممو التفممما لت  
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الممح  يتضممم  ا ممراك المتعلمممي   مم  

بعد م    ل ةلب قيام   بنكماةات  

فرديممممممة  و  معيممممممة    نمممممما  البمممممم  

نصمممات اكذا مممت  بمممدال مممم  مجمممرد اك

السلبت. وال يو د م  حي  المبمد  مما 

يمنم م     تمتمد ةمح  الطريامة للبم  

التعليمممممت التلف يممممونت. ولكمممم  ذلممممك 

النوع م  التواصت المناوه ال ياوم 

بممممدي  فعمممماال  فممممت  لتمممما الحممممالتي   

 للتفا ت ا نت.

وفمممموق ذلممممك  فممممق  الم ايمممما 

العامة التت ذ رنما   م   لنذا مة مم  

م    تعمانى بمرام  حي  المبد  ل  تمنم

البمم  اكذا ممت التعليمممت فممت البلممدا  

الناميممة  التممت اةتمممع بتاييم مما  ممم  

 و ممممه ناممممص  ديممممدا من مممما ناممممص 

التمويمممممت  وقلمممممة المعمممممدات ووقمممممع 

اكذا ممممة المتمممما   و ممممعا تممممدريب 

 -العمماملي   وقلممة اةتمممام المسممئولي 

المممممحي  يفضممممملو  البمممممرام  الممممممدرا 

 حتى المعلمي .و -للربف

ية باالةتمممممام غيممممر    التوصمممم

باكذا ممممة ال تعنممممى   لممممى اكةمممم ق  

اةمال التانيات األ ،ر تطمورا   اصمة 

وةى تحمت األمت األ بر فمت موا  مة 

مككلة تردى نو ية التعلمي  التاليمد  

 فت البلدا  النامية.

 الحا ه الت التعلي  م  بعد:
بدايمممممة  يمكممممم   بمممممت مطلممممموب 

بكدا     يسماة  التعلمي  مم  بعمد فمى 

االسممتبعاد ممم  التعلممي  حممت مكممك ت 

التاليمدى  سموا  فيممما يتصمت بممالتعلي  

قبت المدرسى بو ه  مام   و اسمتبعاد 

البنمممات والنسممما  والمنممماة  النا يمممة 

والفئممات الفايممرا ممم  مراحممت التعلممي  

 األ لى.

وممم  الممكمم   بممت صممار ملحمما  

   تستغت  ساليب التعلي  م  بعمد فمى 

مكافحمممة تمممردى النو يمممة فمممى التعلمممي  

يمممدى مممم   ممم ل التعلمممي  متعمممدد التال

الانمموات. وممم  المميمم ات المعروفممة 

لمممبعك   مممكال التعلمممي  مممم  بعمممد ةمممو 

انشفاض تكلفت ا  األممر المحى يسما د 

  لى استشدام ا فى البلدا  األفار.

ويمكممممم     تسممممما د  سممممماليب 

التعلي  م  بعد فمى التغلمب  لمى نمدرا 

المعلمي    اصة فى المناة  النا يمة 

وتممممموفر  داا فعالمممممة واألفامممممر في ممممما  

للن مممممممموض بمسممممممممتوى المعلمممممممممي  

باستمرار  وتساة  فى توسميم نطماق 

االسممتفادا ممم  المعلمممي  الموةمموبي   

سوا  فى تعلي  النش   و فمى تمدريب 

  امة المعلمي .

غيممر    لتبنممى التعلممي  ممم  بعممد  

بكفمممما ا  ميمممم تي  ا ممممافيتي    لممممى 

الصمممعيد اال تمممما ى وفمممى المعتمممرك 

 الدولى.

اال تمممممممما ى    لمممممممى الصمممممممعيد

سيسمما د تنممامى  الممتعل  الممحاتى  مم  

بعد  بمي   بنما  الامادري   لمى تفماق  

االنتاا يممممممممممة المت ايممممممممممدا للفئممممممممممات 

اال تما ية األغنى فى التعلي  األرقمى 

نو يمممة  بحيمممم  يصممممبف التعلممممي   داا 

لتكري  االستاطاب اال تمما ى  بمدال 

م  وفيفته المر موا فمى التاليمت مم  

 الفوارق اال تما ية.

وترتممممب ةممممح  السمممممة  ةميممممة 

 اصممة لتمموفير امكمما  االسممتفادا ممم  
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 مرات التاانات الحدي،ة ألبنا  الفئات 

اال تما يممممة األ ممممعا. وقممممد صممممار 

ل اممما   اصممة مممم انتكممار الفاممر     

تممموفر نهممم  التعلمممي  العربيمممة العاممممة 

األ ممكال األحمممدث ممم  تاانمممات المممتعل  

 الحاتى    بعد ألبنا  غير الاادري .

تممرك الممدولى  تنطمموى وفممى المع

 مليمة العولمممة  لمى  نممماة  مبا ممرا 

و  رى مان عمة  مم  التعلمي  مم  بعمد  

مممم   مممارج نسممم  التعلمممي  والتنكمممئة 

المموةنى  قمموى ويمم داد قمموا بمماةراد  

ممممت بلغممممات وب،اافممممات غريبممممة  -ومحم 

  طممارا  بممما قممد يحمممت -بأوسممم معنممى

 لمممى رسمممالة التعلمممي . ومممم   ممم  بمممات 

ي  ممم   ممروريا د ممول معتممرك التعلمم

بعد با تبار  مجاال حيويا للتعل   لمى 

صمممعيد العمممال  لممم  يعمممد ممكنممما تجاةمممت 

 و ود .

وبا تبارةممما تبمممد  مممم  الصمممفر 

تاريبا  تن ك فرصة أل  تُصم  نه  

التعلي  م  بعمد  منمح البدايمة  لتت فمى 

ناا ص التعلمي  التاليمدى   اصمة تلمك 

التى ينعاد األمت  لى التعلي  مم  بعمد 

ى مكافحت مما و لممى فممى المسمماةمة فمم

 مممه بمشتلممما  نوا -ر سممم ا االسمممتبعاد

يممة  وتممردى النو  -التممى ذ رنمما   مم  

والفصمممممام ممممممم ماتضممممميات التنميمممممة 

 والتادم.

 روة نجا  التعلي  م  بعمد والتعلمي  

 متعدد الانوات:

ةنمماك قممدر ممم  االنب ممار بممالتعلي  

ممممممم  بعممممممد  وباسممممممتشدام التانيممممممات 

األحدث  و أن ا حلمول سمحرية  دو  

يص. ةممممحا  لممممى حممممي  يوا ممممه تمحمممم

التعلممممي  ممممم  بعممممد  والتعلممممي  متعممممدد 

الانمممموات بو ممممه  مممماه  مكممممك ت 

 ديدا  ت داد حدا فت البلدا  النامية. 

والشكية    تادى حالة االنب ار ةح  

الى احباة  مش   فمت ميمدا  التعلمي . 

اذ لي  التعلمي  مم  بعمد حم  سمحريا  

بممممت  حممممد  ناصممممر منهومممممة تعلممممي  

يجمب    ينهمر  و   متكاملة  وةكمحا 

نادم  ليمه با تبمار  تحمديا  بيمرا  ا  

 ردنا النجا  فت ةحا الميمدا  الحمدي  

 نسبيا.

فعلى حمي  يامدم بعمك البماح،ي   

فمممت الغمممرب  قمممرا    لمممى    بعمممك 

برام  التعلي  م  بعمد يمكم     تنمت  

نو يمممة   لمممى مممم  التعلمممي    اصمممة 

العالت  بسبب  رورا تحممت الممتعل  

ال تراك األ ،مر فعاليمة للمساولية  وا

للمتعلمممممي  فممممت العمليممممة التعليميممممة  

وغيممماب الحممموا   النفسمممانية للتعبيمممر 

فت المجموع  وغير  مم  المبمررات  

ال يو ممممد دليممممت  لمممممت قمممماةم  لممممى 

 فضمملية التعلممي  ممم  بعممد  لممى التعلممي  

 التاليد  فت منهور النو ية.

و لى العك   يتوافر دليمت قموى 

بعمد تعمانى   لى    برام  التعلي  مم 

معمممدالت اناطممماع   لمممى مممم  التعلمممي  

التاليد . وةحا  مر متوقمم فمت  مو  

فرو  غالبية الملتحاي  بالتعلي  م  

بعد  والتت  دت لحرمان   م  التعلمي  

 التاليد  بداية.

والواقم    التعلي  م  بعمد يمكم  

   يام فت نف  مكا ت التحصيت فت 

التعلمممممي  التاليمممممد    اصمممممة    يمممممة 

اكر مممممماع  -االسممممممته ار-ي  التلامممممم
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اللعينة. بت يمك     يعانى من ما   ،مر 

مممم  التعلمممي  التاليمممد  بسمممبب توسممم  

المعدات الجامدا بي  المعل  والمتعل . 

ولممممممحلك يجممممممب    تكممممممو   مااومممممممة 

التسمممرب و مممما  النو يمممة الراقيمممة 

محماور  ساسممية فمت التشطممي  للتعلممي  

    بعد.

والمعممرو     آ ممار التعلممي  ممم  

تكمتتا مم  التعلمي  التاليمد    بعد   ،ر

وممم   مم   صممعب فممت التايممي . وتمم داد 

ةح  الصعوبة فى البلدا  التى تضعا 

في مما فكممرا التايممي   وتاممت مصممداقية 

   ود التايي .

وتطممممممموير الممممممممواد التعليميمممممممة  

المكوقة والفعالة  فت التعلي  م  بعد 

  مميجمب    يمت   - مر صعب ومر ب

  ممم ل فمممرق متكاملمممة تضممم  تربمممويي 

و بممممرا   فممممى المو ممممو ات وفممممى 

التانيممممممممممات ووسمممممممممما   االتصممممممممممال 

المسممممممتشدمة  وفنمممممماني  وغيممممممرة . 

ويجب    ياوم انتاج المواد التعليمية 

-التطموير- لى تبنى نمموذج  البحم 

سمممتمرار.وةو المرا عمممة  با-التايمممي 

 يضمما مكلمما. فممت الواليممات المتحممدا  

 لمممى سمممبيت الم،مممال  يامممدر    تكلفمممة 

دا مممم  بمممرام  انتممماج الدقيامممة الواحممم

التلف يو  التعليمية الجيدا تبلغ حمول 

   ة آال  دوالر. ولحلك  ،ير مما يمت  

التأ يد  لى    االسمتفادا مم  التعلمي  

ممم  بعممد يجممب    تكممو  ممم  االتسمماع 

والعم  بحي  تتحا  معادلة معاولمة 

 بي  التكلفة والعا د.

وتم،ممممت نممممدرا المممممواد التعليميممممة 

للغممممة الصممممالحة للتعلممممي   مممم  بعممممد با

العربيممة مكممكلة  اصممة يتعممي  العمممت 

 لممى ت في مما تم يممدا للممد ول الامموى 

 فى ةحا المضمار.

المنهومة البكرية: تكترك فئات 

متنو ة  و  ديدا   مم  البكمر فمت 

 ممممددا  -التعلممممي  ممممم  بعممممد  وتمممم داد

فممت التعلممي  متعممدد الانمموات.  -وتنو مما

فبممدال ممم  مجممرد   نمما ت  المممدر  

فممت  -ممم  بعممدوالطالممب يامموم التعلممي  

 لممى   ممالوث : معلمم   -الحممد األدنممى

 و معلم  فمت  األسمتوديو ؛  -   بعد

متعل     بعمد؛ ميسمر الموقمم )المح  

يتعامت فيه المتعل     بعمد( بجوانمب 

العملية التعليمية    بعد   اصة م  

  ل وسما ت االتصمال المتادممة غيمر 

 المتاحة للمتعل  الفرد.

ويتعمممممي     تتفا مممممت األةمممممرا  

،  ممة  فريمم   مما  مممم تغيممر دور ال

المعلم  والمممتعل   م  المتعممار   ليممه 

 -فت التعلي  التاليد . فالمعل     بعد

كمم  معممي  ممم  لممي  ملانمما ل -الكمما 

المعلومممات  ولكمم  ميسممرا للممتعل  ممم  

 مممم ل اال تكمممما   و بممممر التواصممممت 

 مطرد الترقت.

 -ل،  ممةغيممر ةمماال  ا -لكمم  ةنمماك

آ مممري   ،مممر تضمممم   فمممرق تصممممي  

انتاج الممادا التعليميمة   مما   مرنا  و

والفنيي  واكداريي  فت مواقم التعلي  

ممم  بعممد وفممى اكدارا التعليميممة  لممى 

مستويات ا المشتلفة  ومادمو  دمات 

 االتصال المشتلفة  وغيرة .

وةنمماك  طممر    ياممم التعلممي  ممم  

نتيجمممة  -بعممد فمممت  يممد   التامممانيي  

لالممممة معرفممممة التربممممويي  بالتانيممممات 
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حدي،ممممة   و افتتممممان   الكممممديد ب مممما. ال

وينطممممو  ذلممممك  لممممى الوقمممموع فممممت 

التر يمممممم  ال ا ممممممد  لممممممى التانيممممممات 

والمعدات   و ا    ال د  األصيت 

وةو االحتيا ات التعليميمة للمتعلممي  

 مممم  بعممممد. ا  التعممممر   لممممى ةممممح  

االحتيا مممات  و فضمممت السمممبت للوفممما  

ب ممما  يجمممب    يسمممب  حتمممى ا تيمممار 

يممما األفضمممت التانيمممات وتحديمممد التوف

ل ا لتحاي  الغاية التعليمية. ويستل م 

در  ذلمممممممك الشطمممممممر   لمممممممى و مممممممه 

الشصممموه     يعممماد تو يمممه بمممرام  

تكمموي  التربممويي   الجامعيممة و  نمما  

الشدممممة  لتتضمممم  مكونممما قويممما فمممت 

 التعلي  م  بعد  نهريا و مليا.

البنيممممممة األساسممممممية والمعممممممدات 

والبرمجيات: وا ف    تكلفة التعلمي  

 اصممممة التفمممما لت منممممه   ممممم  بعممممد 

مرتفعة لدر ة يمك     تكمو  مانعمة 

ل نتكار  ولمو المحمدود. اذ حتمى فمت 

الواليمممات المتحمممدا األمريكيمممة تحمممول 

الايممممود الماليممممة  حيانمممما دو  تمممموافر 

المعدات والبرمجيات ومدا ت  بكات 

االتصمممال ال زممممة ل مممحا النممموع مممم  

التعلممي  ممم  بعممد. وي يممد ممم  التكلفممة 

طويمت  التامادم السمريم  لمى الممدى ال

لك،مممممممممرا المعمممممممممدات والبرمجيمممممممممات 

-المسممممتعملة فممممت التعلممممي  ممممم  بعممممد

 التفا لت.

و ممم   التكلفمممة  ةنممماك  مممروة 

 ديمممدا ل سمممتشدام الفعمممال للمعممممدات 

الحدي،ممة ممم   ةم مما التممدريب الفعممال 

والصمميانة المسممتمرا. ويترتممب  لممى 

قلممممة تمممموافر ةممممح  الكممممروة تضمممما ل 

 انمب  استشدام المعمدات الحدي،مة المى

ةفيا م  امكانات ا. وقد يصمت األممر 

لبمموار المعممدات  وقلممة االسممتفادا ممم  

البرمجيممممممممممات  تحممممممممممع فممممممممممرو  

البيروقراةيمممة واكةممممال المتفكممميي  

فممممت اكدارا الحكوميممممة فممممت البلممممدا  

 العربية.

و لممممممممى السممممممممياق التنهيمممممممممت 

واكدار  يتوقممما العا مممد  لمممى نهممم  

التعلممممي  ممممم  بعممممد والتعلممممي  متعممممدد 

   التعلممي  ممم  بعممد نسمم   الانمموات. اذ

  اممد ممم  التعلممي  التاليممد   وممم   مم  

يحتمممماج ألنهمممممة   فممممأ وادارا  رقممممى. 

وتمممممممم داد المكممممممممك ت التنهيميممممممممة 

واكداريمممة تعايمممدا فمممت ادارا التعلمممي  

متعدد الانوات. والمعرو     اكدارا 

المدرسممية التاليديممة تميممت للمر  يممة 

والجمممود  بينممما يكممم  نجمما  التعلممي  

ت ال مر  يمممة والمرونمممة مممم  بعمممد فممم

ال زمي  لتكاممت  ديمد مم  المكونمات 

المتباينمممة فمممت نسممم  متكاممممت يسمممعى 

 لبلوا غاية مكتر ة.

و ند تبنى التعلي  م  بعد يصمبف 

مطلوبا بو ه  ماه مرونمة الايمادات 

دا   ،ممممر وةممممى فممممت العمممما -التعليميممممة

 مممودا وتمسممكا بالسمملطة  واغترابمما 

نى     التعلي  م  بعد ومحتوا  التاما

ممم  األ يممال األصممغر فممت الماسسممة 

التعليميممممة. ويسممممتل م ذلممممك االةتمممممام 

بالتو يممة المك،فممة بمضمممو  التعلممي  

مممممم  بعمممممد  والتمممممدريب  لمممممى ادارا 

مكوناتمممه العديمممدا  والتنسمممي  بين ممما  

 اصة فت مستويات اكدارا التعليمية 

 المشتلفة قبت بد  البرام .
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وتتضمممم  األممممور التمممت تحتممماج 

مضممممار التنهمممي   نايمممة  اصمممة فمممت 

واكدارا  ومتطلبمممممات مشتلفمممممة  ممممم  

التعلمممممممممممي  التاليمممممممممممد   مسممممممممممما ت 

 اال ترا   بالماسسات العاملة فت 

ميممممدا  التعلممممي  ممممم  بعممممد  وتايممممي  

المتعلمممممممممي   وتايممممممممي  المعلمممممممممي   

والتممممممر يص للمعلمممممممي  وتجديممممممد   

ويم،ت السممياق اال تممما ت  دريب  وتمم

للتعلي     بعد محددا  وةريما لممدى 

ةنممما ت،مممور  مممدا مكمممك ت نجاحمممه. و

تطلمب ا ترافمما مم  ناحيممة  وموا  ممة 

  ادا م  ناحية   رى.

بدايممة يعممانى التعلممي  ممم  بعممد ممم  

انشفمماض المكانممة اال تما يممة  حيمم  

يُعممد تعليممما  ممم  الدر ممة ال،انيممة   

يرتاد  فام  مم  لم  يامدر    اديميما  و 

ماليا   لمى  اممت ك    مكال التعلمي  

ي  لمحاربممة التاليممد . وينبغممت التشطمم

ةمممممح  السممممممعة السممممميئة. و لمممممت    

الس   األمضى فمت ةمح  الحمرب ةمو 

 ممما  النو يممة المتميمم ا فممت بممرام  

التعلممي  ممم  بعممد   اصممة تلممك البديلممة 

للتعلممي  التاليممد . والسممبيت األساسممت 

لممممحلك ةممممو تطبيمممم  نهمممم  اال تممممرا  

األ ممماديمت ببمممرام  التعلمممي  مممم  بعمممد 

 بصممرامة. وتبممي  الشبممرا العمليممة   

 حد  ة  سبت احتمرام التعلمي  مم  بعمد 

ةمممممو ا تمممممرا  ماسسمممممات التعلمممممي  

التاليممد  المتميمم ا بشريجممى برامجممه 

 بي  ةلبت ا.

والش صممة    االسممتغ ل النمما م 

للتعلممممي   مممم  بعممممد  والتعلممممي  متعممممدد 

 اصمممة باسمممتعمال تانيمممات  -الانممموات

ياتضممى  ممورا  -التفا ممت اكلكترونيممة

حايايمممممة فمممممت التعلمممممي   كمممممت. فكمممممت 

كونممات التممت سممب  اك ممارا الي مما الم

يتعممممممي     يتكامممممممت فممممممت منهومممممممة 

فممت تنمماغ   -متناغمممة دا ليمما  وتلتممئ 

ممممم نسممم  التعلمممي  التاليمممد   - يضممما

الامما    األمممر الممح  يو ممب  ممرورا 

التجريب وا تسماب الشبمرا الترا ميمة 

ممم   مم ل التايممي  الرصممي  والتطمموير 

 المستمر.
 

  التحديات التى توا مه مسمتابت التعلمي

 م  بعد:

 مممه التعلمممي  مممم   ملمممة مممم  توا

التمممى تممما ر  لمممى مسمممار  التحمممديات 

مسممتاب  وقممد   ممرى سممكوت ةاويممت 

 140بح،مما مسممف فيممه ممما يربممو  لممى 

دراسمممة فمممى مجمممال التعلمممي  مممم  بعمممد 

ف ممممممرت ممممممما را  وذلممممممك لتعممممممر  

  حديات التى توا ه التعلي  م  بعمدالت

وبالنهر فمى دراسمة ةاويمت نجمد  ن ما 

ديا و   مممي  تحمممتوصممملع المممى  نتمممى 

  وتأتى يوا ه مستابت التعلي  م  بعد

ةممممح  التحممممديات فممممى سممممع مجمممماالت 

 ر يسة نو  ةا فيما يأتى: 

 وال؛ التحممممممديات التممممممى توا ممممممه 

 الط ب المستفيدي  :

توصمممت ةاويمممت مممم   ممم ل المممدر 

اسمممات المممى  مسمممة تحمممديات توا مممه 

الطمم ب المسممتفيدي  ممم  التعلممي  ممم  

 بعد وةى :

التعلمممي    مممدم اسمممتطا ة  نهممممة .1

التاليديمممة مممم  اسمممتيعاب األ مممداد 

المت ايممممدا ممممم  ةممممالبى الفممممره 

التعليمية لحا يتو ب اللجمو  المى 
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 نهمممة التعلممي  ممم  بعممد لموا  ممة 

ةممممحا الت ايممممد فممممى الطلممممب  لممممى 

 التعلي 

حا مممة الطممم ب المممى بمممرام  ذات  .2

نو يممممة معينممممة يتطلب مممما سمممموق 

العمممممت مممممما ال تسممممتطيم  نهمممممة 

ير التعلمممممي  التاليديمممممة مممممم  تممممموف

البمممممرام  المشتلفمممممة والتطمممممورا 

 بككت سريم ومت ح .

الم مممف الجديممدا التممى يتسمم  ب مما  .3

المممممممتعل  فممممممى  صممممممر التممممممدف  

المعلوماتى  و االستشدام الك،يا 

 لكبكة المعلومات العالمية.

النسممممب المت ايممممدا ممممم  الفئممممات  .4

والم مكة والتى ال تنال نصميب ا 

م  التعلي   اكناث واألقليات؛مما 

وفير الفمره البديلمة يد و الى تم

 للتعلي .

 مممدم اسمممتطا ة  نهممممة التعلمممي   .5

التاليديمممممة مممممم  تممممموفير ةيئمممممات 

التممدري  التممى تسممتطيم مجاب ممة 

األ ممداد المتدفاممة ممم  الممراغبي  

فممممى التعلممممي  فضمممم   مممم   ،ممممرا 

المسمماقات والبممرام   مممما يممد و 

الممى تمموفير البممدا ت التكنولو يممة 

 التى تفى ب ح  األغراض.

التممى توا ممه   ضمما   انيمما؛ التحممديات 

 ةيئات التدري :

 مممما ت التحممممديات التممممى تجابممممه 

 ضو ةيئة التدري   ما  برت  نمه 

الدراسمات؛ فمى سمبعة اتجاةمات وةممى 

  التالى:

تحول وتغير  دوار وم مام  ضمو  .1

ةيئة التدري ؛ فما  ا  ياوم بمه 

 - ضمممو ةيئمممة التمممدري  سممماباا

وممممممم الطفمممممرا السمممممريعة فمممممى  

التطممممور المعرفممممى واالسممممتشدام 

 دى ذلمممك المممى  -الك،يممما للتاانمممة

ا ممممافة م ممممام وتبعممممات  ديممممدا 

  ليه.

الحا ممممة المت ايممممدا الممممى بممممرام   .2

التنمية الم نية ل يئات التمدري  

 لم حاة المستجدات فى الميدا .

يجب مرا عة  تمرا يص م اولمة  .3

الم نممة لممما يكمم د  الميممدا  ممم  

ناممم ت نو يمممة فمممى الم مممام التمممى 

يجب  لى  ضمو ةيئمة التمدري  

 اوم به.   ي

مااوممممممة بعمممممك الفئمممممات مممممم   .4

الامممممما مي  بالعمليممممممة التعليميممممممة  

للتكنولو يممممما الحدي،مممممة؛ و مممممدم 

التعامممت وفمم  ماتضمميات العصممر 

 المعرفى.

ارتباةمما بالتحممدى السمماب  بينممع  .5

نتمما   دراسممة ممما جرو اسممتجابة  

وتفا ممت مجمو ممات ممم  ةيئممات 

التدري  كد ال التكنولو يما فمى 

دا العمليممممة التعليميممممة  واالسممممتفا

 من ا فى  ملية التدري .

توقمممم المعلممممي   فمممى اكحسممما   .6

بالع لمممة مممم   مممرا  المممتعل  غيمممر 

الموا ممه  و التعممي  مممم  بعممد لمممحا 

تمممأتى المشممماو  مممم  اسمممتشدامه 

  بديت للتعلي  التاليدى.

ازدياد مطالبمات   ضما  ال يئمات  .7

التدريسممية التاليممديو  بتشفمميك 

الوا بممممممات والم مممممم   ماارنممممممة 

ى التعلمي  مم  بال يئات العاملمة فم
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بعمممد  وذلمممك لعمممدم تناسمممب حجممم  

العممممت ممممم مممما يتاا مممونه مممم  

 رواتب ماابت ذلك.

  ال،ا؛ التحديات األ اديمية:

 مما ت التحممديات األ اديميممة  ممما 

 بمممرت  نمممه الدراسمممات؛ فمممى تسمممعة 

 اتجاةات وةى  التالى:

الت ايمممد السمممريم والمتنمممامى فمممى  .1

 المعرفة والمعلومات.

 ازديممممماد الماسسمممممات والبمممممرام  .2

ةادفممممة الممممربف ماابممممت تنمممماقص 

وانكممماا الماسسممات التاليديممة 

 العامة   و غير ةادفة الربف.

التحوالت فى ال يا ت الماسسمية  .3

والنممممم وع المممممى الماسسمممممات ال 

 مر  ية اكدارا .

ازدياد استراتيجيات التعل  الحاتى  .4

والمو ممممه نحممممو المممممتعل   لممممى 

حسمممممممممماب الممممممممممتعل  الجمعممممممممممى 

واسمممتراتيجيات  المممتعل  الشطيمممة 

 تاليدية.ال

التر يمممم   لممممى مبممممد  المسمممما لة  .5

 والرقابة للماسسات التعليمية.

التر يمممم   لممممى تحايمممم  مبمممماد   .6

 الجودا التعليمية.

سممممممم ولة تلبيمممممممة االحتيا مممممممات  .7

التعليميمممةفى المراحمممت المشتلفمممة 

 للمتعلمي .

ازدياد برام  التعل  ذات الطبيعمة  .8

الدوليممممممة وزيممممممادا الماسسممممممات 

 المادمة للبرام  الدولية .

ه الى توحيمد معمايير المتعل  التو  .9

 لممى المسممتوى العممالمى لتوحيممد 

سمممموق العمممممت  والتممممى تتطلممممب 

 معايير دولية .

 رابعا؛ التحديات التانية:

 مما ت التحممديات التممى تعبممر  مم  

الجانممممب التاممممانى  ممممما  بممممرت  نممممه 

الدراسممات؛ فممى    ممة اتجاةممات وةممى 

  التالى:

التنممممموع الكبيمممممر فمممممى األ  ممممم ا  .1

السمممريم  اكلكترونيمممة والتحمممدي 

 لكفا ت ا.

النممممممو الكبيممممممر فممممممى اسممممممتشدام  .2

 اكنترنع.

التمك  م  اسمتشدام التكنولو يما  .3

 صمممممبف متطلبممممما  ساسممممميا مممممم  

 متطلبات التشرج.

  امسا؛ التحديات االقتصادية:

 ممما ت التحمممديات التمممى تعبمممر   

الجوانممب االقتصممادية ما   ممارت اليممه 

الدراسممات؛ فممى    ممة اتجاةممات وةممى 

  التالى:

ود االقتصادى العالمى  حالة الر  .1

وواالتجا  الى تاليمت فمى المموارد 

 المشصصة للتعلي  التاليدى.

التمويمممت  تحمممد يوا مممه اسمممتشدام  .2

التاانممة العاليممة فممى التعلممي   فممى 

الوقع الحى يطل   لى االقتصماد 

المعرفمممى  نمممه اقتصممماد الممموفرا؛ 

 ولك  فى غير الموارد المالية.

الممتعل  مممدى الحيمماا  صممبف ميمم ا   .3

 دية تنافسية.اقتصا

سادسمممما التحممممديات التعلممممي  ممممم  بعممممد 

  نموذج:

 ممما ت التحمممديات التمممى تعبمممر   

التعلممي  ممم  بعممد  نممموذج  ممما  بممرت 
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 نه الدراسمات؛ فمى  مسمة اتجاةمات 

 وةى  التالى:

الحا مممممممممممممممممممممة  والطلمممممممممممممممممممممب  .1

المت ايمممد ل البرام   والمممدر ات 

الجامعيممممة المتاحممممة ممممم   مممم ل 

  نهمة التعلي  م  بعد.

 لممممى  نممممماة  ةيمنممممة اكنترنممممع .2

 التعلي  م  بعد.

ت  ممممى المسممممافات بممممي  التعممممي   .3

 المحلى والتعلي  الدولى.

الحا مممة الماسمممة ألنهممممة اداريمممة  .4

 فممماا لمجاب مممة الطلمممب المت ايمممد 

  لى التعلي  م  بعد.

الطلمممممممممممب المت ايمممممممممممد  لمممممممممممى  .5

استراتيجيات التعلي  والتعل  التى 

تسممممممممممتفيد ممممممممممم  اكمكانممممممممممات 

التكنولو يمممممممممممممة المتطمممممممممممممورا 

 لم،لى.االستفاداا

و  صممممة الامممممول    التحمممممديات 

الجسممام التممى توا   مما  نممماة التعممي  

م  بعد ال  مك فمى  ن ما سمتا ر  لمى 

مستابت التعلمي  مم  بعمد فامدرا البنمى 

التحتيمة لمنهومممة التعلمي  التاليديممة ال 

تستطيم التوا م مم الت ايد المضطرد 

فى األ داد ااتى تسعى أل ح حا ا فمى 

ف الممممتعل  التعلمممي ؛ فضممم   ممم  م مممم

الحى تعود  لى استشدام التكنولو يما 

بت  صبحع     ال يتج   م  تكوينمه 

الفكممرى وال،امممافى حتمممى فمممى الترفيمممه 

والمتعة   ما تدفم الحا ة الى تك،يا 

البمممممرام  التدريبيمممممة المبنيمممممة  لمممممى 

االحتيا ممات سمموا  فممى مجممال الم مم  

المشتلفة  و التى تتطلب ا سوق العمت 

كمممممممممفافية المتغيمممممممممرا  وقضمممممممممايا ال

والمسممما لة والسمممعى المممد وب نحمممو 

النو يمممممة  والتكيممممما ممممممم مطالمممممب 

المتعلمممممي  واحتيا ممممات   النو يممممة  

ال الحا مة ألنهممة اداريمة فعالمة تاممود 

الطفممممممرا النو يممممممة فممممممى اسممممممتشدام 

التكنولو يا فى العملية التعليميمة الى 

الحا مممممممة الماسمممممممة المممممممى موا بمممممممة 

اسمممممممتراتيجيات  التعلمممممممي  والممممممممتعل  

 مت للتكنولو يا.  ل ستشدام األ

 ت ما سب  يجعت التعلي  م  بعمد 

فى مفترق ةرق  بحي  يتو مب  لمى 

التمى  -الاا مي   لى العملية التعليمية

  مممحع ا    ولميمممة تت ممماوى في ممما 

    –الحمممممدود ال مانيمممممة والمكانيمممممة 

تتغير النهرا للتعلي  م  بعد  لى  نمه 

تعلممي  غيممر نهممام فممالنهرا المسممتابلية 

   تكمممممممو  بر يمممممممة  كليممممممه ينبغمممممممى

استراتيجية تعمت  لى ا تبار  ةموق 

النجاا فمى تحايم  التنميمة المجتمعيمة 

 المستدامة.

  

 

 

 

 


