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الخالصة

تتمثؿ أىـ أىداؼ ىذا البحث في التعريؼ بأىمية نظاـ التعميـ عف بعد ،ودوره في نقؿ

المعرفة ،وتحقيؽ التنمية البشرية مف خالؿ تجربة جامعة السوداف المفتوحة.

توصؿ البحث إلى مجموعة مف النتائج .أىميا أف نظاـ التعميـ المفتوح يمعب دو اًر

كبي اًر في تحقيؽ التنمية االجتماعية والثقافية ،كما يسيـ في بناء القدرات وتنمية الميارات
التي برزت مف التجربة التي اضطمعت بيا جامعة السوداف المفتوحة في تدريب المعمميف.

قدـ البحث عدداً مف التوصيات أىميا ضرورة االىتماـ بنظاـ التعميـ المفتوح

والتعميـ عف بعد ،وتوفير التمويؿ الالزـ لمؤسساتو.

ABSTRACT
The most important aim of this paper is to demonstrate the importance of
Open and Distance Learning and its role in transmission of knowledge,
achievement of human and cultural development, as experienced by Open
University of Sudan.
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The writer reached certain results; namely that, according to the experiment
of Open University of Sudan in Teacher education, Open Learning can play a
great role in the achievement of human and cultural development,
Eventually, the paper offers a number of recommendations, of which the
most important are that great attention should be given to Open and Distance
Learning system, and that sufficient financial support be available for it.
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 .0المقدمة

ييدؼ نظاـ التعميـ عف بعد إلى إتاحة فرص التعميـ لكؿ الذيف لـ تُػتح ليػـ مػف قبػؿ،
إض ػػافة إل ػػى ال ػػذيف ال يس ػػتطيعوف التف ػػرغ الكام ػػؿ لاللتح ػػاؽ ب ػػالتعميـ النظ ػػامي .وى ػػو نظ ػػاـ
اقتض ػػتو الزي ػػادة اليائم ػػة ف ػػي حج ػػـ المع ػػارؼ ا نس ػػانية والتط ػػور العمم ػػي ،وتط ػػور تكنموجي ػػا
االتصػػاؿ .فيػػو نظػػاـ تعميمػػي يعمػػؿ عم ػى تنميػػة القػػدرات وتط ػوير الميػػارات ورفػػم المؤىػػؿ
العممي ،وتحسيف األداء الميني لكؿ مف يمتحؽ بو.

لقد أثبتت تجربة التعميـ عف بعد في العديد مف أنحاء العالـ ،أنػو نظػاـ يتػيح أُسػموب

التعمـ الذاتي والفردي والمستمر .وأجمػم المشػتلموف بقضػايا التربيػة عمػى أف أُسػموب الػتعمـ
المثمػػى ف ػػي مقابمػػة متطمب ػػات العصػػر ،ومواجي ػػة مشػػاكؿ التعم ػػيـ،
الػػذاتي ىػػو االس ػػتراتيجية ُ
واالنفجػػار المعرفػػي ،بػػدالً عػػف أنمػػاط التعمػػيـ التقميدي ػة ،القائم ػة عمػػى أسػػاليب التمقػػيف التػػي
بدأت تتراجم في كثير مف الدوؿ .وقد تبنت الجامعات ،التي تعتمد عمى نظاـ التعمػيـ عػف

العديد مف البرامج واألساليب التربوية ،التي تتضػمف ا رشػاد والتعمػيـ،
بعد والتعميـ المفتوح،
َ
وتقديـ مختمؼ الخدمات.
يقػػوـ نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد عمػى االسػػتفادة مػػف تكنموجيػػا التعمػػيـ التػػي تيػػتـ باسػػتخداـ

األسموب المنيجي أو أسموب النظُـ ،لتحقيػؽ أىػداؼ العمميػة التعميميػة بصػورة أشػمؿ وأعػـ.

إذ تيػػتـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ بالعمميػػة التعميمي ػة تصػػميماً وتنفي ػ ًذا ،وذلػػؾ باسػػتخداـ العديػػد مػػف

الوسائؿ التقنية .وعمى الرغـ مف أف التعميـ عف بعدُ ،ي َعد ممارسة حديثة نسبيػاا – حيػث أف
بداياتػػو لػػـ تتجػػاوز المائػػة عػػاـ – إال أنػػو اسػػتطاع تحقيػػؽ العديػػد مػػف النجاحػػات ،والتػػي مػػف

أىميا التنمية الريفية ،والتعميـ العاـ ،والتعميـ الجامعي ،واعداد المعمميف وتدريبيـ.

 .1منيجية البحث

 1.1أىمية البحث

تأتي أىمية ىذا البحث في إطار االىتماـ بدور التعميـ عف بعد ،في تمبية كافة

االحتياجات التنموية .إذ يقوـ بإعداد الكادر البشري المؤىؿ لممشاركة الفاعمة في العممية
التنموية ،بتوفير فرص التعميـ لمختمؼ الفئات .ذلؾ ألف ىناؾ اتجاىيف في النظرة لمتعميـ.
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اليدؼ مف التعميـ ىو إعداد الفرد عمميػاا وثقافيػاا ،بصرؼ النظر عف احتياجات
في أحدىما
ُ
سوؽ العمؿ ومطالب التنمية .فيرى ىذا االتجاه أف التعميـ ضرورة أساسية ،وىو حؽ لكؿ
قادر عميو ،ولكؿ راغب فيو .وفي االتجاه اآلخر ضرورة الربط والتنسيؽ بيف التعميـ

واحتياجات التنمية ،استنا ًدا إلى أف أعداد الخريجيف المتزايدة ،والتي تعاني مف نقص
المقَنعة ،وأف نظاـ التعميـ عف بعد ىو النظاـ التعميمي،
الكفاية ،تعني البطالة الواضحة و ُ
الذي يعمؿ عمى ربط التعميـ باحتياجات التنمية ،ويستخدـ التكنولوجيا الحديثة في تطوير

العممية التعميمية ،كما يعمؿ عمى نقؿ المعرفة وتطويرىا.

تنبم األىمية العممية ليػذا البحػث مػف محاولتػو التعريػؼ بأىميػة دور التعمػيـ عػف بعػد

في تحقيؽ التنمية الشػاممة ،كمػا ُي َعػد ىػذا البحػث إضػافة نوعيػة لمد ارسػات والبحػوث فػي ىػذا
المجػػاؿ ،لمػػا تُػػرى فيػػو مػػف فائػػدة لمبػػاحثيف والدارسػػيف فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ عػػف بعػػد ،والتعمػػيـ
المفتػ ػػوح .وتتمثػ ػػؿ األىمي ػ ػة العممي ػ ػة ليػ ػػذا البحػ ػػث فػ ػػي محاولتػ ػػو التوصػ ػػؿ إل ػ ػى العديػ ػػد مػ ػػف

االستنتاجات ورفم التوصيات العممية إلى الجيػات المعنيػة ،لتطػوير تجربػة التعمػيـ عػف بعػد
في السوداف و تجويدىا.
2.1

أىداف البحث

يرمي ىذا البحث إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ والتي مف أىميا:

 .1التعريؼ بأىمية نظاـ التعميـ عف بعد،

 .2الوقوؼ عمى تجربة السوداف في نظاـ التعميـ عف بعد،
 .3التعرؼ عمى دور جامعة السوداف المفتوحة في نقؿ المعرفة وتطويرىا،

 .4تطوير تجربة التعميـ عف بعد في التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي في السوداف،
 .5تطوير تجربة التعميـ عف بعد في مجاؿ التنمية الريفية في السوداف،
 .6تقديـ رؤى جديدة لتطوير التعميـ عف بعد في السوداف،

 .7االستفادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـ عف بعد.
3.1

مشكمة البحث

كاف نظاـ التعميـ عف بعد استجابة ضرورية لألزمات المتفاقمة في مجاؿ التعميـ،
4
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والتي عانت ،وال تزاؿ تعاني ،منيا دوؿ العالـ كافة ،والدوؿ النامية بصفة خاصة،
والمتمثمة فى االنفجار السكاني اليائؿ ،فى دوؿ العالـ الثالث ،واألعداد المتزايدة ممف ىـ
في سف التعميـ مم ضعؼ الموارد المادية ،لمقابمة تكاليؼ التعميـ التقميدي .لذا فإنو ،ولكؿ

تمؾ األسباب ،يصبح مف الضروري الوقوؼ عمى تجربة نظاـ التعميـ عف بعد في

السوداف ،والتعرؼ عمى مدى تحقيقو لألىداؼ المرجوة .ويمكف تمخيص مشكمة ىذا البحث

في محاولتو ا جابة عف التساؤالت التالية:

 4.1تساؤالت البحث

يحاوؿ ىذا البحث ا جابة عف العديد مف التساؤالت والتي مف أىميا:
 .1ىؿ حقؽ نظاـ التعميـ عف بعد في السوداف دوره فى تنمية الكادر البشري المؤىؿ
واعداده لممشاركة الفعالة في مختمؼ مجاالت العممية التنموية؟

 .2ما ىو دورالتعميـ عف بعد في السوداف في تحقيؽ التنمية الريفية؟
 .3ىؿ عالجت جامعة السوداف المفتوحة القصور في إعداد المعمميف وتدريبيـ؟
 .4ما دور التعميـ عف بعد في السوداف في محو األمية وتعميـ المرأة؟

 .5كيؼ يمكننا تطوير الوسائؿ المستخدمة في مؤسسات التعميـ عف بعد في السوداف؟
 .6كيؼ يمكف االستفادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في نظاـ التعميـ عف بعد؟

 5.1الدراسات السابقة

سػوؼ يستعرض المرء في ىذا الجانب عدداً مف الدراسات التي تناولت
صنِفت
موضوعات تتصؿ بموضوع ىذا البحث ،ونظ اًر لتعدد موضوعاتيا ،فقد ُ
إلى قسميف:
●
●

دراسات تناولت نشأة نظاـ التعميـ عف بعد وأىميتو ( ،) 1.5.1

دراسات تناولت نظـ التعميـ عف بعد وأساليبو ووسائمو ( .) 2....

وذلؾ عمى النحو اآلتي:
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 1.5.1دراسات تناولت نشأة نظام التعميم عن بعد وأىميتو
فيما يلي عرض للدراسات التي تناولت نشأة نظاـ التعميـ عف بعد وأىميتو.

أوالً :مختار عثماف الصديؽ ( 1993ـ )" ،توسم التعميـ العالي ونظاـ التعميـ المفتوح (
حالة السوداف كأنموذج لألقطار النامية )".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ا قباؿ عمى مؤسسات التعميـ العالي ومدى
مالءمتو لألقطار النامية ،والتعرؼ عمى مدى إمكانية تحقيؽ التوسم في النظاـ التربوي،

وايجاد تبرير لبعث مؤسسة وطنية تُ ْع َنى بالتعميـ المفتوح .وذلؾ مف حيث االحتياجات
واألىداؼ وامكانية التطبيؽ في السوداف .وقد أسفرت ىذه الدراسة عف عدة نتائج أىميا:
التأكيد عمى مالءمة التعميـ عف بعد لمسوداف ،وذلؾ ألف االحتياجات

( أ )

والطمبات عمى التعميـ العالي ،تفوؽ الطاقة الحالية لمؤسسات التعميـ

العالى في السوداف.
( ب )

ىنالؾ حاجة حقيقية لوجػود مؤسسة لمتعميـ عف بعد لتوسيم فرص

التعميـ ،وايجاد أسموب مرف لمعالجة االحتياجات المتنوعة لمتربية والتعميـ
ثانيـًا:

في السوداف.

يعقوب نشوان ( 1998م )" ،واقع التعميم عن بعد في البالد العربية" .نقالً عف
دراسة ليمى عمي عبد السيد 2333ـ ).

تناولت ىذه الدراسػة مؤسسات التعميـ عف بعد والتعميـ الجامعي المفتوح في
ٍ
البالد العػربية ،سواء أكانت ىي جػ ٍ
كميات أو معاىػ َد تربوية .تمثمت عينة
امعات أو
ً
البحث في تسع مؤسسـات تعميمية من مختمف الدول العربيـة .لقد تطرق الباحـث إلى مبررات

األخذ بيذا النظػاـ التعميمي ،مف وجية نظر المؤسسػات التعميمية التي تعمؿ بو .وقد
توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
(أ)

إف التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح ضرورة ممحة في البالد العربية مف

أجؿ ا سياـ في تنمية األفراد والمجتمعات في كافة المجاالت،

االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
6
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ينبلي أف ينشػأ المزيد مف الجػامعات والكميات والمعاىد التي تعمؿ
بنظاـ التعميـ عف بعد.

ثالثـًا :بكر عبد الجواد والشيخ محمد ( 2001م )" ،قراءات في التعميم عن بعد".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تبياف ماىية التعميـ عف بعد وخصائصو ،والتعرؼ عمى
إمكانية إعداد منيج عمى طريقة التعميـ عف بعد ،وذلؾ بإيجاد مادة مطبوعة با ضافة

إلى مادة إذاعية -تمفزيونية .وقد أسفرت ىذه الدراسة عف اآلتى:
( أ )

(ب)
(ج)

إف أسموب التعػميـ عف بعد ذو أثر فعاؿ في التحصيؿ الدراسى أكثر

مف أسموب المحاضرة العادية.

إف أسموب التعميـ عف بعد يساعد في توفير النفقات المالية.
إف أسموب التعميـ عف بعد يساعد في إنتاج برامج تعميمية جديدة.

رابعـًا :ميا بابـكر عبد المجيد ( 2004م )" ،التعميم عن بعد فى بعض الجامعات
السودانية – نموذج جامعة السودان المفتوحة "
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى إبػراز دور التعمػػيـ عػػف بعػػد والتعمػػيـ المفتػػوح فػػي السػػوداف،

باستخداـ منيج البحث الوصفي الوثائقي .أشارت الدراسة إلى بدائية نظـ التعمـ عف بعد
وبسػػاطتو ف ػي بعػػض الجامعػػات السػػودانية .لقػػد توصػػمت الد ارسػػة إل ػى أف إنشػػاء جامعػػة

السوداف المفتوحة خطوة رائدة وناجحة فى مجاؿ التوسم في التعميـ الجامعي ألنيا تمتمؾ
معظـ أساسيات التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح.

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء إذاعة وتمفزيوف تعميمي ،وتنويم البرامج

التعميمية وتوحيد المناىج والمواد المشتركة بيف الجامعات ،واالنفتاح عمى المجتمم
بتنظيـ دورات التدريب الميني والحرفي التثقيفي العمالي.

خامسـًا :إقبال عز الدين محمد نور ( 2000م )" ،مقترح إلنشـاء مركز لمتعميم
عن بعد لتأىيل معممي ومعممات المرحمة الثانوية بكمية التربية بجامعة
الخرطوم".

ىدفت ىذه الدراسػة لمعرفة آراء المعمميف والمعممات بالمرحمة الثانوية غػير
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الم ػػدربيف لمد ارس ػػة والتأىي ػػؿ ع ػػف طري ػػؽ مرك ػػز لمتعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد .لق ػػد اس ػػتخدمت الباحث ػػة

المنيج الوصفى .تمثمت أداة البحث فى استبانة لممعمميف ومقابمة األسػاتذة .وتألفػت عينػة
البحػػث مػػف نحػػو واحػ ٍػد وخمسػػيف (  ) 51معمم ػاً ومعممػػة مػػف واليػػة الخرطػػوـ ،وأربعػػة مػػف
أساتذة التربية بجامعة الخرطوـ.

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

(أ)

(ب)

إف لممعمميف الرغبة واالستعداد لمدراسة عف طريؽ التعميـ عف بعد.
إف كمية التربية بجامعة الخرطوـ تصمح لقياـ المركز المفتوح.

 2.5.1دراسات تناولت نظم التعميم عن بعد وأساليبو ووسائمو

أوالً :ليمـى عمـي عبـد الســيد عمـر ( 2000م ) " ،نظـم التعمـيم عــن بعـد فـي الجامعــات
السودانية":

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نظـ التعميـ عف بعد فى الجامعات السودانية،

المتبعة في ىذه الجامعات ،واصدار حكـ عمى مدى كفاءتيا.
والتعرؼ عمى واقم النظـ ُ
اتبعت الباحثة منيج دراسة الحالة والمنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمم الدراسة مف
طالب الجامعات العاممة بنظاـ التعميـ عف بعد.

ومف أىـ النتائج التى توصمت إلييا ىذه الدراسة كاف

( أ )

إف واقم

التعميـ عف

بعد فى الجامعات السودانية متبايف مف حيث

األىداؼ ،وشروط القبوؿ ونظػاـ الد ارسػة المتبم والتمويؿ وطرؽ التدريس
(ب)

والوسائؿ المستخدمة والتقويـ والعالقات الخارجية.

إف كفاءة نظـ التعميـ عف بعد فى الجامعات السودانية ضعيفة ،وانيا تتبم
نظاماً أقرب لنظاـ االنتساب منو لنظاـ التعميـ عف بعد .ثـ أوصت الباحثة

بتجويد العمؿ في البرامج المتبعة بالتقويـ المستمر ليا ،واالستفادة مف

الخبرات األجنبية في ىذا المجاؿ.
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ثانيـــًا :سوســن محمــد بخيــت ( 2000م ) " ،إعــداد ب ـرامت التعمــيم عــن بعــد ( المقومــات
والمعوقات )".
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة لمعرف ػػة المقوم ػػات التػ ػي يق ػػوـ عميي ػػا نظ ػػاـ التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد،

والمعوق ػػات الت ػػى تواج ػػو ى ػػذا النظ ػػاـ التعميم ػػي .اتبع ػػت الد ارس ػػة الم ػػنيج الت ػػاريخي والم ػػنيج

الوصفي وتـ استخداـ استبانة كأداة لجمم البيانات ،وتألفت العينة مػف خمسػة وأربعػيف

(

 ) 45أس ػ ػػتاذاً ،م ػ ػػنيـ ثالث ػ ػػوف (  ) 33سوداني ػ ػػاا وخمس ػ ػػة عش ػ ػػر (  ) 15عربي ػ ػػاا م ػ ػػف غي ػ ػػر
السودانييف.

مف أىـ النتائج التى توصمت إلييا الدراسة كاف

(أ)

(ب)
(ج)

(د)

ضرورة إنشاء مؤسسة تعميمية يوفر ليا كؿ متطمبات التعميـ عف بعد.

ضرورة إعداد المعمـ المؤىؿ.
ضرورة توفير وسائط مساندة.
القياـ بتقويـ شامؿ لكؿ العممية التعميمية.

الم َع ِوقات في بعض العوامؿ االقتصادية واالجتماعية.
تمثمت ُ
ثالثـًا :صالح الدين محمد األمين ( 2000م )" ،استخدام وسائل وتكنولوجيـا التعمـيم عـن
بعد"
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى وسػائط وتكنولوجيػا التعمػيـ بصػورة عامػة ،وامكانيػة
اسػػتخداميا فػػى نظػػاـ التعمػػيـ عػػف ُبعػػد ،نشػػاء جامعةعماليػػة مفتوحػػة .تتمثػػؿ أىميػػة ىػػذه
الدراسة في محاولتيا معالجة موضوع التعميـ عف ُبعد وكيفية اسػتخداـ تكنولوجيػا التعمػيـ،
وقد خمصت الدراسة إلى ضرورة قياـ جامعة عمالية مفتوحة.

رابعـًا :إشراقة محمد الحسن ( 2000م )" ،كتابة وتحريـر المـادة المطبوعـة لمتعمـيم عـن
بعد"
ىدفت ىذه الدراسػة إلى معرفة الميارات األساسػية لكتابة وتحرير المػادة

المطبوعػة لمتعميػـ عف بعد ،ومدى تطبيقيا فى جػامعة الخرطػوـ ،وكذلؾ معرفة
المعوقات والعوامؿ المساعدة في ذلؾ.

مجمة جامعة السوداف المفػتوحة 2
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اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمػي ،وأدوات المقابمػة واالسػتبياف ،وتألفػت عينػة

البحػػث مػػف تسػػعة عشػػر (  ) 19أُسػػتاذاً مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة الخرطػػوـ،
الذيف قاموا بإعداد مذكرات التعميـ عف بعد .ولقد خمصت الدراسة إلى أف
لممعمميف الرغبة واالستعداد لمدراسة عف بعد.

(أ)

كمية التربية بجامعة الخرطوـ تصمح لقياـ التعميـ عف بعد.

(ب)

ىناؾ ضرورة لتطوير ميارات الكتابة وتحرير المادة المطبوعة لمتعميـ

(ج)

عف بعد.

خامســـــًا :روضــــة أحمــــد عمــــر ( 2003م ) " ،فاعميــــة اســــتخدام الحاســــوب كوســــيمة
تعميمية فى نظام التعميم عن بعد"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجػة تحصػيؿ طػالب المسػتوى الجػامعى مقارنػة
بدرجة تحصيميـ بطريقة التعميـ المبرمج والطريقة التقميدية .وقد أسفرت الد ارسػة عػف عػدة

نتائج ،أىميا
(أ)

وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػط تحص ػػيؿ الط ػػالب ال ػػذيف
درسوا عف بعد بالحاسوب والذيف درسوا عف بعد بالطريقة التقميدية.

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط تحصػػيؿ الطػػالب الػػذيف

(ب)

درس ػ ػوا عػ ػػف بعػ ػػد بالطريقػ ػػة المبرمجػ ػػة والػ ػػذيف درس ػ ػوا عػ ػػف بعػ ػػد بالطريقػ ػػة
التقميدية.

 3.5.1مناقشة الدراسات السابقة

( أ ) إف دراسات القسـ األوؿ
.1

تناولت نشأة نظاـ التعميـ عف بعد وتطوره وأىميتو.

.2

ىدفت إلى التعريؼ بنظاـ التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح،

.3

أكػػدت عمػػى أىميػػة ىػػذا النظػػاـ التعميم ػي ومالءمتػػو لمػػدوؿ الناميػػة ،م ػػف
حيث تمبية كافة احتياجػات التعميػـ العػالي ،با ضافة إلى أنو يمثؿ
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ضرورة ُممِحة في البالد العربية مف أجؿ ا سياـ في تنمية األفراد
والمجتمعات.
 .4أك ػػدت عم ػػى أف أس ػػموب التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد ذو أث ػػر فع ػػاؿ فػ ػي التحص ػػيؿ
الدراسي ،إلى جانب أنو يساعد في تخفيض النفقات المالية.

.5

أش ػػارت إل ػػى أىمي ػػة نظ ػػاـ التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد ف ػػي الت ػػدريب أثنػ ػاء الخدم ػػة،
وخاصة تدريب المعمميف.

( ب ) إف دراسات القسـ الثاني
.1

تناولت نظـ التعميـ المستخدمة في نظاـ التعميـ عف بعد،

.2

فأكػػدت عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ أحػػدث الوسػػائط فػى ىػػذا النظػػاـ التعميم ػي،

وال سػػيما اسػػتخداـ الحاسػػوب ،مػػم تطػػوير ميػػارة كتابػػة المػػادة المطبوعػػة

وتحريرىا.

 .3أوصػػت بضػػرورة التوسػػم فػػي اسػػتخداـ ا ذاعػػة والتمفػػاز ،وتنويػػم الب ػرامج

وتوحيد المناىج بيف الجامعات المفتوحة ،وتنظيـ دورات التدريب الميني

الحرفي التثقيفي العمالي.

 .2الدراسة الحالية

تتن ػػاوؿ ى ػػذه الد ارس ػػة دور التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد ف ػػي نش ػػر المعرف ػػة وتطويرى ػػا ،وتتض ػػمف

الموضوعات التالية :
●

مفيوـ التعميـ عف بعد ( ،) 1.2

●

نشأة نظاـ التعميـ عف بعد وتطوره ( ،) 2.2

●

أىداؼ التعميـ عف بعد ( ،) 3.2

●

أساليب التعميـ عف بعد ووسائمو ( ،) 4.2

●
●

مجاالت التعميـ عف بعد ( ،) 5.2

دور جامعة السوداف المفتوحة في نقؿ المعرفة وتطويرىا ( .) 6.2

 1.2مفيوم التعميم عن بعد
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إف األنظمة التعميمية التقميدية ،والسيما في دوؿ العالـ الثالث ،ال تستطيم اآلف

مس ػ ػػايرة التط ػ ػػور العممػ ػ ػي التكنم ػ ػػوجي والتق ػ ػػدـ اليائ ػ ػػؿ ف ػ ػػى مج ػ ػػاؿ االتص ػ ػػاؿ والث ػ ػػورة

المعموماتية الحديثة .وكاف ال بد مف تبني نظاـ تعميمي حديث يتجاوز كؿ سمبيات األنظمة

التعميمي ػػة ،ويك ػػوف مواكبػ ػاً لمنظ ػػاـ المعرف ػػي الجدي ػػد .ولق ػػد ظي ػػر نتيجػ ػةً ل ػػذلؾ بع ػػض أنظم ػػة
التعميـ غير التقميدي ،التي مف أىميا نظاـ التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح.

إف ىنػػاؾ العديػػد مػػف التعريفػػات التػي تناولػػت مفيػػوـ التعمػػيـ عػػف بعػػد ،ومػػف أىػػـ تمػػؾ

التعريفات ،تعريؼ عبدالرحمف الحميدى (  ،) 1997الذي ُيعرؼ التعميـ عف بعد بأنو "نظػاـ
تعميمي يشمؿ التعمػيـ عػف طريػؽ الم ارسػمة ،واسػتخداـ وسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة وىػو النظػاـ

ال ػػذي يحق ػػؽ تك ػػافؤ الف ػػرص التعميمي ػػة ،وخصوصػ ػاً ألولئ ػػؾ ال ػػذيف ل ػػـ تس ػػمح لي ػػـ ظ ػػروفيـ
بااللتحػػاؽ بالمؤسس ػػات التعميمي ػػة ،إم ػػا بحك ػػـ ارتبػػاطيـ بالعم ػػؿ أو بحك ػػـ البع ػػد الجل ارف ػػي".

ويعػرؼ شػاندر )  ،( Shanderنقػالً عػف عػالء الػديف العمػري (  ،) 2333التعمػيـ عػف بعػد

بأنػػو "تمػػؾ العمميػػة التعميميػػة التػػي يكػػوف فييػػا الطالػػب معػػزوالً أو بعيػػداً عػػف األسػػتاذ بمسػػافة

جلرافي ػػة ي ػػتـ تعويض ػػيا ع ػػادة باس ػػتخداـ وس ػػائؿ االتص ػػاؿ الحديث ػػة" .وم ػػف التعريف ػػات الت ػػى
تناولػػت التعمػػيـ المفتػػوح ،تعريػػؼ سػػعد اللامػػدي (  ،)2333الػػذى يعػػرؼ التعمػػيـ المفتػػوح بأنػػو

"اصػ ػػطالح يسػ ػػتخدـ ُليعب ػ ػر عػ ػػف الجامعػ ػػات أوالكميػ ػػات ذات ا دارة أو السياسػ ػػة التعميميػ ػػة
المنفتحػػة أو الميس ػرة" .ويصػػؼ مػػاكنزي (  ) Norman Mackenzieالتعمػػيـ المفتػػوح بأنػػو
"إتاحػػة فرصػػة التعمػػيـ لمطػػالب خػػارج التعمػػيـ النظػػامي كمػػا أنػػو تلييػػر فػػي طػػرؽ التػػدريس،
حيث يستخدـ طرؽ االتصاؿ الحديثة لمتلمب عمػى مشػكمة البعػد المكػاني أو لتػوفير الد ارسػة

لليػػر القػػادريف" .ويشػػير قػػاموس التربيػػة نق ػالً عػػف السػػيد محمػػود الربيعػػي (  ) 2334إلػػى أف
التعميـ المفتوح يعني "كؿ الترتيبات التي يقصػد بيػا التلمػب عمػى القيػود التػي تعػوؽ وصػوؿ

المعرفة لمراغبيف فى التعميـ".

إف ىنػػاؾ تػػداخالً بػػيف مفيػػوـ التعمػػيـ عػػف بعػػد (  ) Distance Learningوالتعمػػيـ

التعبيرف مترادفيف .غير
ا
المفتوح (  .) Open Learningففي كثير مف األحياف ُيعتبر ىذاف
أف بعض التربوييف قد يمجأ في بعض األحياف إلػى التمييػز بينيمػا ،ويشػير مػاىر اسػماعيؿ
12
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صػػبري (  ) 2333إلػػى أف التعمػػيـ عػػف بعػػد يمثػػؿ أحػػد أسػػاليب الػػتعمـ الػػذاتي الت ػي أفرزتيػػا
ػيـ فػػردي ،لكنػػو أدى إلػػى تعزيػػز نظػػاـ التعمػػيـ
تكنولوجيػػا التعمػػيـ حػػديثاً ،وىػػو فػػي أصػػمو تعمػ ٌ
المفتوح ،ونظاـ التعميـ المستمر( .) Long life Learning
ونتيجػ ػةً لي ػػذا الت ػػداخؿ ب ػػيف مفي ػػومي التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد والتعم ػػيـ المفت ػػوح ،فق ػػد ظي ػػر

مصطمح ثالث ىو التعمػيـ المفتػوح عػف بعػد (  .) Open Distance Learningويػرى الػبعض
اآلخر أف التعميـ عف بعد أداة مف أدوات التعميـ المفتوح.

ويؤك ػػد السػ ػيد محم ػػود الربيع ػػي(  ) 2334أف العالق ػػة ب ػػيف التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد والتعم ػػيـ

المفتوح ىي عالقة الكؿ بالجزء ،فالتعميـ عف بعد يمثؿ جزءاً مف التعميـ المفتوح ،أو خطوة
مف خطوات تحقيقو.

ولقد تأكد نجاح تجربة التعميـ المفتوح مف حيث فاعميتو التربوية ،وجدواه االقتصادية،

وقد ارتػػو عمػػى معالجػػة العديػػد مػػف مشػػكالت التعمػػيـ العػػالي .وقػػد اتضػػح نجػػاح ىػػذا النظػػاـ

التعميمي ،مف خالؿ مسػتوى التحصػيؿ الد ارسػى لمطػالب ،حيػث تََبػيف أف مسػتوى تحصػيميـ
ال يقؿ عف مستوى أولئؾ الذيف درسوا بالجامعات المقيمة.
ويتميػػز نظػػاـ التعمػػيـ المفتػػوح باسػػتخداـ الوسػػائط المس ػاندة السػػمعية منيػػا والبص ػرية،

إضافة إلى برمجيات الحاسوب .تتمثؿ المادة المطبوعػة فػى الجامعػات المفتوحػة فػي المػواد
أىداؼ
رسـ
ٌ
الدراسية ،حيث تُ َعد بصورة مختمفة عف تمؾ التى تعتمدىا الجامعات المقيمة .فتُ َ
مسبقة ،يحققيا الطالب أثناء تدرجو مم المػادة الد ارسػية .كمػا أف الجامعػات المفتوحػة تعتمػد
نظاـ الحوار اليادؼ ،وتشتمؿ موادىا الد ارسػية عمػى تػدريبات لقيػاس مػدى تحقيػؽ األىػداؼ

المرجوة.

ويتميز التعميـ عف بعد عػف التعمػيـ المفتػوح ،بأنػو أوسػم انتشػا اًر ،إذ أنػو يسػتيدؼ كػؿ

مػػف يرغػػب ف ػي رفػػم مسػػتواه العمم ػي والعممػػي والمعرفػػي ،حيػػث أنػو نظػػاـ تعميمػػي يقػػوـ عمػػى

أسػس ومبػػادئ الػػت َعمـ الػػذاتي ألولئػػؾ الػػذيف ُح ِرمػوا مػػف االلتحػػاؽ بمؤسسػػات التعمػػيـ النظػػامي
مم المؤسسات التعميمية ألسباب العزلة الجلرافية أو عامػؿ السػف أو ظػروؼ العمػؿ وغيرىػا
مف األسباب حيث إف نظاـ التعميـ عف بعد يضمف لمفرد تعمماً متكامالً مستم اًر
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مدى الحياة.

ويػػرى ىػػولمبرج (  ) Holmberg 1995أف التعمػػيـ عػػف بعػػد يلط ػي مختمػػؼ أن ػواع

التعم ػػيـ ،وعم ػػى ك ػػؿ المس ػػتويات ،وأن ػػو يمت ػػاز بع ػػدـ االتص ػػاؿ ال ػػدائـ والمباش ػػر ب ػػيف المعم ػػـ
والػػدارس فػػي فصػػوؿ د ارسػػية .وأف ىنػػاؾ مؤسسػػة عمميػػة تخطػػط وتقػػود العمميػػة التعميميػػة،

وذلؾ با شراؼ عمى الدارسيف .وقد ح َػدد كػيجف (  ) Keegan 1986خصػائص التعمػيـ عػف
بعد بالنقاط الست التالية:
(أ)

ظيػػر المعمػػـ فػػي التصػػاميـ
العالقػػة بػػيف المعمػػـ والطالػػب عالقػػة افت ارضػػية تُ ْ

(ب)

قوة تأثير المؤسسة في تخطيط المواد الدراسية وتحضيرىا.

(ج)

(د)

التعميمية المختمفة.

المش ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػػي أش ػ ػ ػػكاؿ التعم ػ ػ ػػيـ المتع ػ ػ ػػددة ،وذل ػ ػ ػػؾ باالس ػ ػ ػػتخداـ المت ازي ػ ػ ػػد
لمتكنولوجيا.

توفير اتصاؿ مزدوج االتجاه بيف الطالب والمؤسسة التعميمية.

( ىـ ) استعماؿ الوسائط التقنية.
(و)

تفريد التعميـ.

 2.2نشأة نظام التعميم عن بعد وتطوره
إف ممارسػػة نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد قديمػػة قػػدـ التػػاريس وا نسػػاف ،مػػف حيػػث المحتػػوى

والجػوىر معػًا .وذلػؾ ألف التعمػيـ عػف بعػد فػػي حقيقتػو تعم ٌػـ ذاتػي ،إذ كػاف ا نسػاف ولفتػرات
طويمة مف تاريخو -قبيؿ ظيػور التعمػيـ النظػامي -يعمػـ نفسػو بنفسػو ،مػف خػالؿ المالحظػة

والتقميػػد والممارسػػة فػػي بيتػػو ومػػف آبائػػو ،وغالبػاً مػػا يمػػتيف االبػػف مينػػة أبيػػو ولػػذا فإنػػو يمكػػف

القوؿ إف التعمـ الذاتي كاف سابقاً لمتعميـ النظامي.

ويػػذكر محمػػد حسػػف سػػنادة (  ) 2333أف التعمػػيـ عػػف بعػػد بػػدأ كتعمػػيـ بالم ارسػػمة فػػي

نح ػػو ع ػػاـ 1843ـ .فأص ػػبح أوس ػػم انتش ػػا اًر ف ػػي عشػ ػرينات وثالثينػ ػات الق ػػرف العشػ ػريف ،ث ػػـ

أصبحت ا ذاعة أداةً إضافية في الثالثينات واألربعينات مف القػرف العشػريف ،إلػى أف دخػؿ
التمفاز ألوؿ مرة في خمسينات القرف العشريف .أما مف حيث الوسائط المتعددة ،فإف التعميـ
14
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عػ ػػف بعػ ػػد انتش ػ ػػر باالتصػ ػػاؿ ا لكترونػ ػ ػي فػ ػػي الع ػ ػػاـ 1985ـ ،حيػ ػػث ب ػ ػػدأ اسػ ػػتعماؿ البري ػ ػػد

ا لكترون ػػي (  ،) E-mailوالم ػػؤتمرات بالحاس ػػوب (  ،)Computer Conferencingوالتػ ػي
تطػػورت اآلف إلػػى المؤسسػػات االفت ارضػػية (  .) Virtual Institutionsولقػػد كػػاف التعمػػيـ

بالمراسمة موجياً أساساً لمناضجيف ،وفي مجاالت محددة ،معتمداً عمى الكممة المكتوبة .ولـ
يكف في مجممو يمنح درجة عممية ،ولكنو كتطور طبيعي فقد ساعد في تطوير كتابة المادة

التعميمية المخصصة لمتعميـ عف بعد لتكتب بطريقة معينة.

ولقد أخذ التعميـ عف بعد في التطور ،وذلؾ بظيور نظاـ التعميـ المفتوح حيف أُنشئت

بعػػض الجامعػػات المفتوحػػة فػػي أوروبػػا ،قائمػػة عمػػى إعػػداد ب ػرامج د ارسػػية جامعيػػة متطػػورة،

ُيمنح الدارسوف بموجبيا مختمؼ الدرجات العممية .ولذلؾ ُي َعد نظاـ التعمػيـ المفتػوح مػف أىػـ
النجاحات التي حققيا التعميـ عف بعد.
يػػرى ىػػولمبرج (  ) Holmbergأنػػو كػػاف نشػػاء الجامعػػة المفتوحػػة فػػي بريطانيػػا ،فػػي

بداي ػػة س ػػبعينات الق ػػرف العشػ ػريف ،الفض ػػؿ ف ػػي التح ػػوؿ م ػػف التعم ػػيـ بالم ارس ػػمة ،إل ػػى التعمػ ػيـ
المفتوح .ولقػد كػاف نجػاح الجامعػة المفتوحػة عالمػة لبدايػة عيػد جديػد ،تمػنح فيػو الجامعػات
الدرجات العممية ذات مقررات متطورة ،ووسائط جديدة ونظاـ تقويـ منظـ.

إف التطػػور الػػذي شػػيده التعمػػيـ عػػف بعػػد يقػػوـ عمػػى نظػػاـ الػػتعمـ الػػذاتي مػػم االسػػتفادة

القصػػوى مػػف اس ػػتخداـ التكنولوجي ػا الحديثػػة م ػػف وسػػائط سػػمعية وبصػػرية ،وتطػػوير الم ػػادة

المكتوبة ،إضافة لمنظػاـ التقػويمي الػدقيؽ .لقػد ُبنػي أسػاس التعمػيـ عػف بعػد والتعمػيـ المفتػوح
عمى استقاللية الطالب ،وأف ذلػؾ يتطمػب أسػاليب تػدريس مصػممة خصيصػاً لمػتعمـ الػذاتي،

والتي يمكف تمخيصيا فيما يأتي:
(أ)

(ب)
(ج)

(د)

الحصوؿ عمى مواد تعميمية مصممة لمتعمـ الذاتي.
قياـ عممية ا شراؼ األكاديمي بيف الدارس والمشرؼ.
قياـ نظػاـ التقويـ عمى الواجبات الدراسية أو االخػتبارات الفصػمية
واالمتحانات النيائية.

وجود نظاـ إدارة واتصاالت متميز.
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( ىـ ) تقويـ مستمر لمخرجات ىذا النوع مف التعميـ.
ولقػػد كػػاف نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد ،وال ي ػزاؿ ،يعتمػػد عمػػى المػػادة المطبوعػػة بدرجػػة

أساسػػية واف وصػػمت عػػف طريػػؽ الشػػبكات ا لكترونيػػة ،كوسػػائط سػػمعية وبصػرية ،والتػي
أُضػ ػ ػيفت إليي ػ ػػا م ػ ػػؤخ اًر م ػ ػػؤتمرات الحاس ػ ػػوب ،والمحاضػ ػ ػرات المتمفػ ػ ػزة ع ػ ػػف بع ػ ػػد والبري ػ ػػد

ا لكتروني.

وىكػػذا أخػػذ التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي االنتقػػاؿ والتطػػور مػػف مرحمػػة التعمػػيـ بالم ارسػػمة،

متوسعػػًا بدرج ػػة مذىمػػة ،ليص ػػبح معتم ػ ًػدا عمػػى فئ ػػات متنوع ػػة مػػف المع ػػديف والمص ػػمميف
والمشػرفيف واالختصاصػػييف والفنيػػيف فػػي ا نتػػاج بمختمػػؼ تخصصػػاتيـ .كمػػا ازدحػػـ ىػػذا
المجػاؿ بالنظريػات واألدبيػػات التػػى فاقػػت مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،ممػػا أدى مػػؤخ اًر إلػػى

اسػػتقالؿ نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد بذاتػػو ،حيػػث أصػػبحت لػػو كينونتػػو الخاصػػة ذات الثَّق ػؿ
العظيـ عمميػاا وواقعيػاا عمى مستوى العالـ أجمم.

لقػػد ارتػػبط تطػػور نظػػاـ التعمػػيـ ع ػف بعػػد بتكنولوجيػػا التعمػػيـ ،فأفػػاد منيػػا فػػي اسػػتخداـ

األجيزة التعميمية المتطورة .وفػي الوقػت نفسػو أتػاح التعمػيـ عػف بعػد لتكنموجيػا التعمػيـ بعػداً

ومكػف ليػػا مػف تجسػػيد األبعػػاد الثالثػة الميمػػة ( النظريػػة ،التطبيػؽ ،التطػػوير) .كمػػا
عظيمػاًَ ،
وفػر لعممػػاء التقنيػػات الحديثػػة فرصػاً كبيػرةً بػراز مػواىبيـ ،وفػػتح ليػػـ مجػاالً واسػػعاً لتحقيػػؽ

إبداعاتيـ ،األمر الذي انعكس إيجاباً عمى التعميـ المفتوح وأدى إلى تطويره.

 3.2أىداف التعميم عن بعد

لقػػد ظيػػر نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد كاسػػتجابة ضػػرورية لتمبيػػة العديػػد مػػف االحتياجػػات،

ومعالجة أوجو القصور فػي الػنظـ التعميميػة التقميديػة ،ال سػيما فػي دوؿ العػالـ الثالػث حيػث

المتزي ػػدة م ػػف المح ػػروميف م ػػف ف ػػرص التعم ػػيـ ،.وذل ػػؾ با ض ػػافة إل ػػى العدي ػػد م ػػف
ا
األع ػػداد
المبررات التي أدت لظيور ىذا النظاـ التعميمي ،والتي يمكف تمخيصيا فيما يأتي:
(أ)

(ب)

المبــــررات الجيرافيــــة :تتمثػ ػػؿ فػ ػػي ضػ ػػرورة تػ ػػوفير فػ ػػرص التعمػ ػػيـ نسػ ػػاف
المناطؽ النائية والريفية.

المبررات السياسية :تتمثؿ في عدـ توفر االستقرار السياسي في بعض ا
16
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لمناطؽ نتيجة لمصراعات والحروب التي تنجـ عنيا اليجرات والنزوح.

المبررات االقتصادية :تتمثؿ في ازدياد تكاليؼ التعميـ النظامي خاصة في

(ج)

الدوؿ النامية.

المبــررات االجتماعيــة :تتمثػػؿ فػػي ضػػرورة رفػػم المسػػتوى العممػػي والثقػػافي

(د)

لكألفراد المجتمم ،مم التوجو لتعميـ المرأة  ،ومحو األمية لدى الكبار.

( ىـــــ ) المبــــررات النفســــية :تتمث ػػؿ ف ػػي محاول ػػة تحقي ػػؽ ال ػػذات ورف ػػم الثق ػػة ل ػػدى
المحروميف مف التعميـ وذلؾ بتطوير قدراتيـ ومياراتيـ.

ويرى محمد المقوسػي (  ) 1987أف نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد يسػتطيم تحقيػؽ العديػد
مػػف األىػػداؼ ،وذلػػؾ فػػي ظػػؿ التلي ػرات والتطػػورات اليائمػػة الت ػي يشػػيدىا العػػالـ اآلف والت ػي
تتمثؿ فيما يأتى:
(أ)

ت ازي ػػد األي ػػدي العامم ػػة ف ػػي مختم ػػؼ المج ػػاالت ،وال ػػذي يتطم ػػب أنواعػ ػاً م ػػف

(ب)

يعتبػػر التعمػػيـ ع ػػامالً أساسيػػاا ف ػػي قػػدرة المجتمعػػات عم ػػى حػػؿ المش ػػكالت

التعميـ والخبرة في أداء األعماؿ بمرونة وكفاءة.

الحاضػرة ،والتكيػػؼ مػػم الواقػػم الجديػػد ،ومػػف ذلػػؾ مػػثالً تػػوطيف التكنولوجيػػا

(ج)

ونقميا إلى الدوؿ النامية.

تػ ػػدؿ المؤش ػ ػرات إلػ ػػى أف ا سػ ػػناد ( ا ش ػ ػراؼ األكػ ػػاديمي ) سػ ػػيحتاج فػ ػػي
المسػػتقبؿ إلػػى تػػوفير المرونػػة الكافيػػة ،وسػػيولة الوصػػوؿ بشػػكؿ أكبػػر إلػػى
منافذ التعميـ المتاحة ،وأف التعميـ عف بعػد وسػيمة ناجحػة لاسػياـ فػي ىػذا

(د)

المضمار.

التطور السريم فى مجاالت المعرفة وضرورة مواكبتيا.

( ىـــ ) يعتبػػر التعمػػيـ عػػف بعػػد منف ػذاً شػػبو وحيػػد لممنػػاطؽ النائيػػة ،ولعمػػو فػػي ذلػػؾ
يخمؽ فرص تعميـ وتدريب متكافئة في أرجاء البمد الواحد.

إف ىناؾ العديد مف المجػاالت التى يتـ فييا اسػتخداـ التعميـ عف بعد والتعميـ
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المفتػوح .ولعػػؿ مجػػاؿ إعػػداد وتػػدريب المعممػػيف مػف أىػػـ ىػػذه المجػػاالت وذلػػؾ برفػػم الكفايػػة

المينيػػة فػػي ىػػذا القطػػاع الحيػػوي الميػػـ .وتشػػير تقػػارير التوثيػػؽ التربػػوي بالسػػوداف فػػي عػػاـ
2333-1999ـ إلى وجود نسبة عالية مف المعمميف لـ تتمؽ تػأىيالً تربويػاا ( غيػر

مػدربيف

) ،وأف مس ػػاعي نظ ػػاـ التعم ػػيـ المفت ػػوح ع ػػداد ىػ ػؤالء المعمم ػػيف وت ػػدريبيـ تحق ػػؽ األى ػػداؼ

التالية:

 .1نشر العموـ التربوية في وسط المعمميف بأقؿ تكمفة.

 .2تخفيؼ الضلط عمى المؤسسات التعميمية الرئيسة.
 .3التسػػييؿ عمػػى الدارسػػيف وتػػرغيبيـ وتزويػػدىـ بالمعػػارؼ والمعمومػػات ورفػػم
مستواىـ العممي والثقافي.

 .4تحقيؽ العدالة بإتاحة فرص التعميـ لكؿ مف يرغب في رفم مستواه العممي
والعممي.

إف لنظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد والتعمػػيـ المفتػػوح مػػف الخصػػائص والم ازيػػا مػػا يمكنػػو مػػف
مساندة نظـ التعميـ التقميدية ،ومواكبة الطمب المتزايد عمى التعميـ ،ومقابمػة الفجػوات القائمػة

لالقت ػراب مػػف ىػػدؼ المجتمػػم المػػتعمـ ،والػػذي يمثػػؿ أىػػـ أىػػداؼ التعمػػيـ عػػف بعػػد والتعمػػيـ
المفتوح.

ويرى تيسير عبػد الجبػار (  ) 1987أف أىػـ الفئػات التػى يسػتيدفيا التعمػيـ عػف بعػدد

تتمثؿ في:
(أ)

(ب)
(ج)

(د)

األطفاؿ في سف التعميـ االبتدائي ،الذيف لـ يمتحقوا بالتعميـ النظامي.

المتس ػ ػ ػربيف م ػ ػػف م ارح ػ ػػؿ التعم ػ ػػيـ االبت ػ ػػدائي وا ع ػ ػػدادي والث ػ ػػانوي ال ػ ػػذيف ال
يجدوف أماميـ فرصاً لمتعميـ والتدريب.

ا ن ػ ػاث المػ ػواتي ل ػػـ ت ػػتح لي ػػف ف ػػرص التعم ػػيـ عم ػػى نف ػػس المس ػ ػتوى المت ػػوفر
لمذكور.

األعداد الكبيرة مف خريجي المرحمة الثانوية التي ترغب في التعميـ
الجامعي.
18
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( ىـــــ ) الق ػػوى العامم ػػة ف ػػي المجتم ػػم ،التػ ػي تحتػ ػاج إل ػػى تنمي ػػة الق ػػدرات واكتس ػػاب
الميارات.

ويمكف تمخيص أىـ أىداؼ التعميـ عف بعد فيما يأتى:
.1
.2

تحقيؽ المساواة وديمقراطية التعميـ.

تحقيؽ أىداؼ المجتمم الثقافية والتنموية.

.3

توفير فرص التدريب لمعامميف في أماكنيـ أثناء الخدمة.

.4

التوطيف الفعاؿ لتكنولوجيا التعميـ.

 4.2أساليب ووسائل التعميم عن بعد

تعني الوسيمةُ التعميمية كؿ ما يستعيف بو المعمـ في إيصاؿ المػادة التعميميػة لطالبػو.

وتعود أىمية الوسيمة التعميميػة إلػى أنيػا تػوفر لمطػالب خبػرات بديمػة عػف الخبػرات الواقعيػة.

لق ػػد تع ػػددت وس ػػائؿ ا يض ػػاح واالتص ػػاؿ -ف ػػي نظ ػػاـ التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد -ف ػػي ض ػػوء التق ػػدـ
التكنولػػوجي ،حيػػث تطػػورت وسػػائؿ التقنيػػات التعميميػػة ،والتػػى تسػػتخدـ فػػي المػػنيج وطػػرؽ

التعميـ ،كما أنيا تساعد في عممية التقويـ التربوي .إف أىـ مػا يميػز نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد،
ىػػو أنػػو يقػػوـ بنقػػؿ المعرفػػة إلػػى الطالػػب فػػي مكػػاف إقامتػػو ،وفػػي موقػػم عممػػو .ولقػػد أُ ِع ػدت
وعػدلت لجعػؿ عمميػة النقػؿ واالتصػاؿ أكثػر فاعميػة،
وطُورت
ٌ
أصناؼ متنوعة مف التقنياتُ ،
وأعظـ فائدة مما كانت عميو في السابؽ.
وتُع ػػد التقني ػػات الحديث ػػة ن ػػاقالً ميم ػػاا لممعرف ػػةُ ،ي ْع َنػ ػى بالعممي ػػة التعميمي ػػة والتعممي ػػة
)  ،) Teaching and Learningوذلػؾ باسػتخداـ الوسػائؿ الحديثػة التػى يػتـ بواسػطتيا نقػؿ
المعرفة في نظاـ التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح مف خػالؿ أسػاليب الػتعمـ الػذاتي والتعمػيـ
المستمر ،والتعميـ المبرمج ،والتعمـ المفرد ،والتصميـ التعميمي.

تتعدد ىذه الوسائط تبعاً لمموقؼ التعميمي ،والتي تتمثؿ في المطبوعات ،التي يمكف

أف تُنق ػػَؿ ع ػػف طري ػػؽ ا ذاع ػػة أو التمف ػػاز ،أو بواس ػػطة الحاس ػػوب ،كم ػػا تس ػػتخدـ الحقائ ػػب
التعميميػ ػػة ،وأشػ ػ ػرطة التسػػػجيؿ الصػ ػػوتي ،وأجي ػ ػزة الفيػ ػػديو ،واألقمػ ػػار الصػ ػػناعية ،وش ػ ػػبكات
المعمومات ،والشبكات االرتباطية.
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ويرى محمػد حسػف سػنادة (  ) 2333أف العمميػات ا داريػة المصػاحبة لمتعمػيـ المفتػوح

تعتبر كبيرة بكػؿ المقػاييس .فتوزيػم المػواد التعميميػة واسػتعماؿ البريػد واليػاتؼ لالسػتعالمات
واالستفسارات ،وتنظيـ االمتحانات ،كميا تتـ بطريقة متطورة ومتقدمة .كما أف نظػاـ التعمػيـ

عف بعد استفاد مف وسائؿ االتصاالت الحديثة ،وذلؾ باستخداـ مؤتمرات الحاسػوب وشػبكة

المعمومػػات والبريػػد ا لكترونػػى ،حيػػث أصػػبح عمػػى الطػػالب امػػتالؾ أجيػزة الحاسػػوب ودفػػم
فػواتير االتصػػاالت وا نترنػػت ،وتمقػي المػواد المكتوبػػة عػػف طريػػؽ الشػػبكات وطباعتيػػا عمػػى

الورؽ.

إف العمميػػة التعميميػػة فػػي نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد ،تعتمػػد عمػػى التكامػػؿ بػػيف الوسػػائط

التقنيػػة المختمفػػة ،حيػػث تػػوفر كػػؿ مؤسسػػة دلػػيالً لمطالػػب بػػو مػػا ىػػو مقػػرر عميػػو ،مػػف م ػواد

ويعػػد الكتػػاب الد ارس ػي وممحقات ػو مػػف أىػػـ الوسػػائؿ فػػي التعمػػيـ المفتػػوح،
تعميميػػة وجػػدولتياُ .
حيث يكوف لكؿ مقرر كتاب ،ونكوف ىذه الكتب مصممة ومكتوبة خصيصاً ليذا النػوع مػف

ػاب واألسػػتا َذ معػػًا فػػي الوقػػت نفسػػو .ولػػذلؾ فػػإف إعػػداد
ػاب الكتػ َ
التعمػػيـ ،بحيػػث يمثػػؿ الكتػ ُ
المقررات الدراسية في نظاـ التعميـ المفتوح يتطمب أساليب إعػداد جديػدة ،تختمػؼ مػف حيػث
التصميـ وا خراج عف أساليب إعداد المواد التعميمية بالطريقة التقميديػة ،.وذلػؾ ألنػو يعتمػد
عمى التخطيط الدقيؽ في كؿ مراحؿ ا عداد ،مف ِقَبؿ مجموعػة مػف االختصاصػييف .فيمػر
المقرر الدراسي بخطػوات وم ارحػؿ منظمػة ودقيقػة ،حتػى يكػوف فػي متنػاوؿ أيػدي الطػالب.
ثـ إف كتب التعمػيـ المفتػوح ليسػت مػذكرات ،بػؿ ىػي كتػب د ارسػية متكاممػة يسػتطيم الطالػب
االستفادة منيا بمفرده ،ألنيا مزودة بتدريبات تقويميػة تمكػف الطالػب مػف االسػتيعاب الكامػؿ

لممادة التعميمية.

ومم تعدد الوسائط التعميمية فػي نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد ،يقػرر بيت ػس ( 1984 Bates

) أنو ليس ثمة وسيط تعميمي ما متفوقػًا عمى غيره .فكؿ وسيط يستطيم أف يؤدي عدداً مف
الوظػ ػػائؼ المختمفػ ػػة ،وأف الوسػ ػػائط ال تختمػ ػػؼ كثي ػ ػ اًر فيمػ ػػا بينيػ ػػا مػ ػػف حيػ ػػث مالءمتيػ ػػا مػ ػػم
الميػػارات التعميميػػة المختمفػػة ،أو المػػداخؿ التعميميػػة المتباينػػة ،وأف كػػؿ وسػػيط يثػػري العمميػػة
التربوية أو يضيؼ إلييا شيئاً جديداً.
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حعهم بمساعدة حهكس
انحاسىب
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انقمر
انصىاعي

األقمار
انصىاعيت

أساسها انسمعي

قرص
فيديى

شريط
سهك
حهفسيىن فيديى

انخهفاز

أساسها انمطبىعاث

انخهفاز

انكاسيج

راديى

الشكل  :1مخطط لوسائل التعميم عن بعد نقالً عن بيتس.
وفي نظاـ التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح تُطور الوسائ ُؿ التقميدية -كالكتاب الدراسي-
ويستحسف في ىذا المنحى تقديـ صورة مخططة لنظـ
مم استحداث وسائؿ جديدة.
َ
االتصاؿ المختمفة ،كما ىو مبيف بالشكل  1المتفدـ.
 5.2مجاالت التعميم عن بعد

ب ػالرغـ مػػف أف التعمػػيـ عػػف بعػػد قػػد بػػدأ حػػديثاً ،مقارنػػة بػػالتعميـ التقميػػدي ،فػػإف نظػػاـ

التعميـ عف بعد استطاع أف يحقػؽ انتشػا اًر كبيػ اًر فػي معظػـ دوؿ العػالـ .بػؿ إنػو اسػتُخدـ فػي
ػح
عػدة مجػاالت حيويػة ،وذات أثػر مباشػػر عمػى الحيػاة .فقػد كػاف لمتعمػػيـ عػف بعػد أث ٌػر واضػ ٌ
في مجػاؿ التنميػة الريفيػة ،وفػي مجػاالت التعمػيـ العػاـ منػو والج ػامعي ،كمػا أف ىػذا النظػاـ

التعميمي لعب دو اًر أساسيػاا فػي إع ػداد المعممػيف وتػدريبيـ .س ػوؼ نسػتعرض فيمػا يمػي تػأثير
التعميـ عف بعد ودوره في ىذه المجاالت.
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 1.5.2التنمية الريفية
ب ػػدأ دور التعمػػػيـ ع ػػف بعػػػد ف ػػي مجػ ػػاؿ التنمي ػ ػة الريفي ػػة فػػػي الس ػػتينات مػػػف القػ ػػرف
العشػريف ،وبعػػد اسػػتقالؿ الػػدوؿ الناميػػة بخاصػػة ،حيػػث كانػػت األميػػة عاليػػة مػػم انخفػػاض
كبير في مستوى المعيشة .كاف موضوع التنمية الريفية وكيفية زيادة ا نتاج قد نوقش في

مػػؤتمر ظي ػراف 1965ـ .حيػػث أشػػار المػػؤتمر إلػػى ضػػرورة االىتمػػاـ بالصػػحة ،والتلذيػػة،
ومحػػو األميػػة ،وتنميػػة الميػػارات المختمفػػة ،وافتػراض اسػػتخداـ نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد لحػػؿ

ىذه المشكالت ،واسػتخداـ الراديػو والتمفػاز لنشػر الػوعى ،وذلػؾ بنشػر العديػد مػف البػرامج
بيدؼ التليير االجتماعي واضافة معمومات جديدة كتثقيؼ عاـ.

ػورـ (  ) radio-forumفػػي الينػػد فػػي نيايػػة الخمسػػينات ،وفػػي
وقػػد اسػػتخدـ ا
الرديوفػ َ
ػورـ
معظ ػػـ دوؿ آس ػػيا وأفريقي ػػا ف ػػي الس ػػتينات م ػػف الق ػػرف العشػػريف ،حي ػػث يع ػػرض ا
الرديوف ػ َ
أنماطاً جديدة مف الزراعة والمينيات والصحة العامة والبيئة .ثػـ إف ىػذه التجربػة انتشػرت

الفرنكفوني ػػة وف ػػي الس ػػنلاؿ مني ػػا بص ػػفة
ف ػػي الس ػػوداف ،وزامبي ػػا ،وغان ػػا ،وم ػػالوي وأفريقي ػػا ا
خاصة.

إف ىذا المجاؿ مف التعميـ عف بعد كاف يحتـ وجػود مشػرؼ أو منسػؽ ميمتػو تشػليؿ

الرادي ػػو والتمف ػػاز ،وتوجي ػػو الن ػػاس لن ػػوع البرنػ ػامج ال ػػذى س ػػيقدـ ،واث ػػارة النق ػػاش ،واس ػػتخداـ
وسائط إلى جانب الراديو أو التمفاز كالممصقات والصور والصحؼ.

 2.5.2التعميم العام

عمػػى الػػرغـ مػػف صػػعوبة التعمػػيـ عػػف بعػػد ألطفػػاؿ المرحمػػة االبتدائيػػة ،إال أف ىنػػاؾ

بعض التجارب في بعض الدوؿ مثؿ كندا وأستراليا ،كاف تركيز التعميـ عػف بعػد فييػا فػي
المرحم ػة الثانويػػة ،وذلػػؾ نظ ػ اًر لنضػػج طػػالب ىػػذه المرحمػػة .ولكػػف المػػرء يجػػد أف بعػػض
الػػدوؿ قػػد أىممػػت اسػػتخداـ ىػػذا النظػػاـ التعمػػيـ فػػي المرحمػػة الثانويػػة ،وذلػػؾ لمتركيػػز عمػػى

محػو األمية وتعميـ األسػاس .ومف الدوؿ التي استخدمت التعميػـ عف بعد في
المرحمة الثانوية زامبيا ،والمكسيؾ ،ومالوي ،وكوريا ،والب ارزيؿ والسوداف.
22
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 3.5.2تدريب المعممين
لقػػد ثبػػت أف ا عػػداد والتػػدريب الجي ػد لممعممػػيف ىػػو السػػبيؿ األمثػػؿ لتحقيػػؽ التطػػور

المنشود في العممية التربوية .فسعت معظـ دوؿ العالـ عداد المعمـ وتدريبػو حتػى يصػؿ
إلى إجادة المينة ،وىو أكثر قدرة عمى القياـ بالدور المناط بو .ولذلؾ فقػد اُ ِ
ػدد مػف
تخػ َذ ع ٌ
األسػػاليب التػي مػػف شػػأنيا رفػػم الكفايػػات المينيػػة لممعمػػـ ،وذلػػؾ ،مػػثالً ،بزيػػادة مػػدة تػػدريب

المعممػػيف مػػف سػػنتيف إلػػى ثػػالث سػػنوات فػػي عػػاـ 1963ـ ،ثػػـ زيػػدت فػػي وقػػت وجيػػز إلػػى
أربم سنوات ليتخرج المعمـ بدرجة البكالريوس.

لقػػد أوضػػح يوسػػؼ محمػػد إبػراىيـ (  ) 2333أف التحػػوؿ األساسػػي فػػي تطبيػػؽ نظػػاـ

التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي السػػوداف بػػدأ عنػػدما بػػدأت إدارة التأىيػػؿ التربػػوي أثنػػاء الخدمػػة تجربػػة
التػػػدريب األساسػ ػػي لمعمم ػ ػي ومعممػ ػػات المػػػدارس االبتدائيػػػة فػ ػػي عػ ػػاـ 1972ـ ،باس ػ ػتخداـ

المنحػى التكػاممي متعػدد الوسػائط .وىػو أسػموب معػدؿ يناسػب البيئػة السػودانية .وتوسػعت
و ازرة التربية والتعميـ في ىذا النوع مف التدريب بعد أف بدأتو في ثالثة معاىد فى 1972ـ.

منتشر في معظـ أنحاء السوداف.
ًا
ليصؿ عدد ىذه المعاىد ،في 1992ـ ،إلى  46معيداً
ومما يجدر ذكره في ىذا الصدد ،أف جامعة السوداف المفتوحة تقوـ بدور كبير فى
إعػػداد معممػػي مرحمػػة األسػػاس وتػػدريبيـ ،إضػػافةً إلػػى معممػػي المرحمػػة الثانويػػة الػػذيف لػػـ
يتمقوا في دراستيـ الجامعية مواد تربوية.
 4.5.2التعميم الجامعي

ُيعػد التعمػػيـ الجػػامعي مػػف أكثػػر المجػػاالت اسػػتخداماً لنظػػاـ التعمػػيـ عػػف ُبعػػد والتعمػػيـ
المفتػوح .لقػد أدى ىػػذا االسػتخداـ إلػػى نتػائج طيبػػة تػدعـ أىميػػة التعمػيـ عػػف ُبعػد ،وتسػػاعد
كثي اًر في تحقيؽ ديمقراطية التعميـ ،والجامعي منو بخاصػة ،با ضػافة إلػى أنيػا زادت مػف
التخصصػػات التقنيػػة فػػي المرحمػػة الجامعيػػة ،حيػػث تُطب ػؽ د ارسػػات الحاسػػوب وممح ػ ػقاتو

المتعػددة ،األمر الذي ُيميز خػريجي الجامعػات المفتوحػة في مجػاؿ

مجمة جامعة السوداف المفػتوحة 2
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التخصصات التقنية.

 6.2دور جامعة السودان المفتوحة في نقل المعرفة وتطويرىا
إف الطمب المتزايد عمى التعميـ الجػامعي ،مف مختمؼ فئات المجتمم ،وبخاصػة
أولئؾ الذيف حالت ظروفيـ السابقة دوف مواصمة تعميميـ ويرغبوف في زيادة معارفيـ
ومياراتيـ المينية ،أو ممف يرغبوف في الحصوؿ عمى أعمى الدرجات العممية ،جعؿ مف

الضروري إقامة جامعة مفتوحة لمقابمة ىذا الطمب المتزايد ،ولمعالجة مشكالت التعميـ
الجامعي التقميدي ،المتمثمة فيما يأتى ،مف حبث عدـ توفر
(أ)

(ب)
(ج)

العدد الكافي مف أعضاء ىيئة التدريس.

العدد الكافي مف قاعات المحاضرات والمعامؿ والمختبرات.
المكتب ػػات التقميديػ ػة بم ػػا تحوي ػػو م ػػف مص ػػادر وم ارج ػػم ودوري ػػات ،بم ػػا يف ػػي
بالحاجة.

 1.6.2نشأة جامعة السودان المفتوحة وتطورىا
كان ػػت فكػ ػرة إنش ػػاء جامع ػػة الس ػػوداف المفتوح ػػة ق ػػد ب ػػدأت ف ػػي ع ػػاـ 1985ـ ،وذل ػػؾ
بفض ػػؿ جي ػػود مجموع ػػة م ػػف األس ػػاتذة والمػ ػربيف ،واتح ػػادات ط ػػالب الجامع ػػات واتح ػػادات

العمػ ػػؿ والخ ػ ػريجيف واتحػ ػػاد الصػػػناعات والح ػ ػرفييف .وب ػػالرغـ ذلػ ػػؾ ،فػ ػػإف مشػ ػػروع جامعػ ػػة
السوداف المفتوحة لـ َير النور إال في عاـ 2332ـ ،حيػث أجػاز مجمػس الػوزراء مشػروعيا
في 2332/4/14ـ.
بػػدأت جامعػػة السػػوداف المفتوحػػة تضػػطمم بػػدورىا فػػي نقػػؿ المعرفػػة وتطويرىػػا منػػذ

إنشػػائيا ،فعمم ػػت عمػػى تحري ػػر التعمػػيـ الع ػػالي م ػػف القيػػود الت ػػي تعيق ػو ع ػػف أداء دوره فػ ػي
التنميػػة االجتماعيػػة الشػػاممة واتاحػػة فػػرص التعمػػيـ لمػػف يرغبػػوف فيػػو بمػػا يناسػػب ظػػروفيـ

االجتماعيػػة والعمميػػة ،والعمػػؿ عمػػى تييئػػة الظػػروؼ الزمانيػػة والمكانيػػة لمعمميػػة التعميميػػة،
وذلؾ بالسعي لمتلمب عمى العوامؿ التي حجبت التعميـ العالي عف أداء دوره التاـ.

 2.6.2أىداف جامعة السودان المفتوحة
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لجامعة السوداف المفتوحة أىداؼ فػي التنميػة االجتماعيػة والثقافيػة تعمػؿ لتحقيقيػا

مف خالؿ اآلتى:
(أ)

(ب)

( ج)

(د)

إشاعة التعميـ المستمر والتعميـ المجتمعي.

تحقيؽ تنمية بشرية كبرى مف خالؿ نشر التعميـ العالي.

االستفادة القصوى مف موارد التعميـ العالي ( البشرية والمادية ) المتاحة

بكفاءة عالية.

مواجية األعداد المتزايدة لمطالب الناجحيف ،الذيف ال يجدوف أماكف في

الجامعات المقيمة.

( ىـ ) التلمب عمى المشكالت التي صاحبت التوسم في التعميـ العالي.

( و )

دعـ مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ استخداـ التقنيات التعميمية

الحديثة.
كما بدأت جامعة السوداف المفتوحة منذ وقت مبكر في استيداؼ العديد

مف الشرائح ،وذلؾ بإتاحة فرص التعمـ ومنح الشيادات ،والدرجات العممية.

 3.6.2الشرائح المستيدفة

لعؿ مف أىـ الشرائح التي تستيدفيا جامعة السوداف المفتوحة ىي اآلتية

(أ)

(ب)
(ج)

(د)

معممو مرحمة األساس ( مف حممة الشيادات الثانوية والمعاىد ).
معممو الثانوي مف غير خريجي كميات التربية.
القوات النظامية ( مف حممة الشيادات الثانوية ).
موظفو الدولة والقطاع الخاص ( رفعاً ألداء الخدمة المدنية ).

( ىـ ) المرأة.
(و)

( ز )

(ح)

الموظفوف اآلخروف الذيف يرغبوف في تأىيؿ أنفسيـ عمماً وعمالً.

الملػتربوف الذيف تحوؿ قوانيف البمداف التي يعمموف بيا ،دوف الحصوؿ

عمى تعميـ جامعي.

الراغبوف في التعميـ عموماً.

مجمة جامعة السوداف المفػتوحة 2
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 4.6.2إدارة الجامعة
تتألؼ إدارة جػامعة السػوداف المفتوحة مف مجمس الجامعة ومجمس األساتذة

والمكاتب المتخصصة وشؤوف الطالب والشؤوف المالية وا دارية ومديري ا دا ارت
األكاديمية والفنية .وذلؾ با ضافة إلى المراكز التعميمية ،إذ أف الجامعة تستفيد مف
ٍ
ومنشآت ،في تنفيذ عمميتيا التعميمية.
الجامعات المنتشرة في كؿ الواليات ،كوادر بشريةً
با ضافة إلى شروط قبوليا المرنة التي تمتاز بيا ،فإف نظاـ الدراسة بالجامعة قائـ عمى

النمط الفصمي القائـ والساعات المعتمدة .فيجمس الطالب لالمتحاف في نياية كؿ فصؿ

دراسي ،وينتقموف إلى الفصؿ الدراسي التالي بعد استيفاء مطموبات النجاح .تقرير و ازرة

التعميـ العالي عف جامعة السوداف المفتوحة ( 2334ـ ).

 5.6.2عدد الطمبة بالجامعة

بمغ عدد الطالب بجامعة السوداف المفتوحة في العاـ 2337ـ مئة وثالثيف ( ) 133

ألؼ طالب وطالبة ،موزعيف عمى واحد وعشريف (  ) 21مرك اًز بكؿ واليات السوداف .يقم

الطمبة في فئتيف ،ىما المعمموف ،ويبملوف تسعيف (  ) 93ألفػًا ،وغير المعمميف ،ويبملوف
أربعيف (  ) 43ألفػًا.
 6.6.2البرامت الدراسية

تتضمف البرامج الدراسية بمرحمة البكمريوس حاليػاا برنامج التربية ،الملات

الملة ا نجميزية والملة العربية حاليػاا ) ،العموـ ا دارية ( إدارة األعماؿ

(

والمحاسبة )،

الحاسوب ( عموـ الحاسوب وتقنية المعمومات ) ،والقانوف .وذلؾ با ضافة إلى برامج

الدراسات العميا ،التي تشمؿ التربية وطرؽ التدريس ،العموـ ا دارية ( إدارة األعماؿ
والمحاسبة ) ،الحاسوب ( عموـ الحاسوب وتقنية

المعمومات ) ،الدراسات السودانية

المصرية القديمة ،اآلثار ا سالمية ،السياحة وا رشاد األثري ،والموروث الثقافي (

التراث الشعبي ) ،والجلرافيا.

 7.6.2الدرجات العممية بالجامعة
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تتمثؿ الدرجات العممية بالجامعة في اآلتية ،حسب ما ىو محدد لمدرجتيف

الجامعية والعميا:
(أ)

الدبموـ الوسيط،

(ب)

البكمريوس العاـ والشرؼ،

(د)

الدبموـ العالي،

(ج)

الدبموـ الميني والعاـ في برنامج التربية لحممة البكمريوس.

( ىـ ) الماجستير،
(و)

الدكتوراه.

 .3النتائت
يتضح مف خالؿ ىذه الدراسة البحثية ما يأتي

 .1قمةُ الكمفة المالية لمتعميـ المفتوح مقارنة بالتعميـ التقميدي .فقد وجد كاوندا

(

 ) Cawnda 1973أف التدريب عف بعد يكمؼ نصؼ تكمفة كميات المعمميف في
زامبيا .وفي دراستو حوؿ المنحى متعدد الوسائط في السوداف وجده يكمؼ نحو

ربم تكمفة معاىد إعداد المعمميف.

 .2حاجةُ المجتمم السوداني لتوسيم قاعدة التعميـ العالي .وىذا ما يؤكده أعداد

الطالب بجامعة السوداف المفتوحة الذي وصؿ إلى مئة وثالثيف (  ) 133ألؼ

طالب وطالبة ،في مدى زمني قصير جداً ،ىو نحو أربم سنوات.

تميػُز التعميـ المفتوح بدوره الفعاؿ في تطوير العممية التعميمية ،بتأىيؿ المعمميف
ّ .3
بالمرحمتيف األساسية والثانوية وتدريبيـ .وذلؾ مف خالؿ تأىيؿ معممي مرحمة
األساس بمنحيـ درجة البكمريوس وتدريبيـ تدريبا عمميػاا

خالؿ ثالثة فصوؿ

دراسية ،و تأىيؿ معممي مرحمة التعميـ الثانوي بتدريب المعمميف البدالء.

 .4تميػز التعميـ المفتوح بالمرونة في االستيعاب ،وذلؾ مف حيث أعمار الطمبة .فقد
اتضح ذلؾ مف تفاوت أعمار طمبة جامعة السوداف المفتوحة ،بوقوعيا ما بيف
الخامسة والعشريف (  ) 25والستيف (  ،) 63مم قمة تجاوزت ذلؾ المدى.

مجمة جامعة السوداف المفػتوحة 2

28

1433ىػ2339 /ـ

 .5عدـ تقييد التعميـ المفتوح الممتحقيف بقيدي الزماف والمكاف .فمو مف المرونة الكافية
مما يساعده عمى تخطي ىذيف الحاجزيف .يتضح ذلؾ جميػاا مف تجربة جامعة

السوداف المفتوحة ،بانتشار مراكزىا التعميمية ،البالغ عددىا أكثر مف ثالثمائة (
 ) 333مركز ،في كؿ أنحاء السوداف ،وقدرة النظاـ عمى التأقمـ والتكيؼ مم أوقات

الدارسيف ،والمعمميف منيـ بخاصة.

 .6تميػز التعميـ المفتوح بدوره في إكساب الميارات والقيـ والكفايات بجانب المعرفة،
وأنو يحمؿ في طياتو إمكانية رفم القدرات الكفائية والميارية وتطويرىا بصورة

مستمرة مف خالؿ تعمـ الطالب ذاتيػاا.

 .4االستنتاجات

استناداً عمى ما اشتممت عميو ىذه الدراسة مف معمومات عف نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد

والتعميـ المفتوح ،بالوقوؼ عمى واقم التعميـ عػف بعػد بالسػوداف ،وتجربػة جامعػة السػوداف

المفتوحة فيو بصفة خاصة ،فإف المرء يمكنو استنتاج اآلتى:

 .1يمعب نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد دو اًر أساسيػاا فػي تحقيػؽ التنميػة االجتماعيػة والثقافيػة،
وذلؾ مف خالؿ ما يبثو مف برامج عبر أجيزة ا عالـ المختمفة.

 .2يمعب نظاـ التعميـ عف بعد دو اًر ميمػااً في محو األمية وتعميـ الكبار.

 .3إف نظػاـ التعمػيـ عػف بعػد يمعػب دو اًر ميمػاا فػي تنميػة قػدرات القػوى العاممػة وتطػوير
مياراتيا.

 .4إف ىنػػاؾ اىتمام ػاً كبي ػ اًر مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ عػػف بعػػد لتعمػػيـ الم ػرأة واتاحػػة فػػرص
التعميـ ليا أسوة بالرجؿ.

 .5يستطيم نظاـ التعميـ عف بعد أف يحقؽ التنمية الريفيػة المنشػودة فػي كػؿ مسػتوياتيا
و مجاالتيا.

 .6يعم ػػؿ التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد والتعم ػػيـ المفت ػػوح عم ػػى تنمي ػػة ق ػػدرات ك ػػؿ م ػػف يمتح ػػؽ ب ػػو
ومياراتو.
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 .7عالجػػت جامعػػة السػػوداف المفتوحػػة العديػػد مػػف أسػػباب مشػػكالت قمػػة فػػرص التعمػػيـ
العالي بالسوداف.

 .8تمع ػػب جامع ػػة الس ػػوداف المفتوح ػػة دو اًر أساسي ػػاا ف ػػي ت ػػوفير ف ػػرص الد ارس ػػة لخريج ػػي
المرحمة الثانوية.

 .9تمعب جامعة السوداف المفتوحة دو اًر ميمػاا في إعداد المعمميف وتدريبيـ.

 .10إف تجربة السوداف في التعميـ عف بعد في حاجة ممحة لمتوسم والتطوير.

 .5التوصيات

فػػي ضػػوء مػػا ورد مػػف معمومػػات ،واسػػتناداً عمػػى مػػا تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج

واستنتاجات ،فإف ىذه الدراسة ترفم التوصيات التالية .وىي أف

 .1تولي الجيات المعنية بالتعميـ في السوداف نظاـ التعميـ عف بعد والتعميـ
المزيد مف االىتماـ ،وأف تعمؿ عمى استخدامو بصورة أوسم وأشمؿ.

المفتوح

 .2تضػػطمم الدولػػة بػػدورىا فػػي تػػوفير التمويػػؿ الػػالزـ لػػدعـ مؤسسػػات التعمػػيـ عػػف بعػػد
والتعميـ المفتوح.

 .3تعمؿ مؤسسات التعميـ عػف بعػد والتعمػيـ المفتػوح عمػى االسػتفادة مػف تجػارب الػدوؿ
المتقدمة في ىذا المجاؿ.

 .4تعمػػؿ مؤسسػػات التعمػػيـ عػػف بعػػد والتعمػػيـ المفتػػوح عمػػى تطػػوير األجي ػزة والوسػػائؿ
التعميمية المستخدمة حاليػاا.

 .5أف تكثؼ مؤسسات التعميـ عف بعد دورىا في مجاالت التنمية الريفية ،وخاصة فػي
مجاؿ محو األمية وتعميـ الكبار.

 .6تعمؿ مؤسسات التعميـ عف بعد عمى رفم قدرات القوى العاممة وتطوير مياراتيا.
 .7تبذؿ مؤسسات التعميـ عف بعد المزيد مف الجيد في مجاؿ تحقيؽ تعميـ المرأة.

 .8تبث جامعة السوداف المفتوحػة العديػد مػف البػرامج ا رشػادية والتثقيفيػة حتػى تتحقػؽ
أىدافيا في التنمية االجتماعية والثقافية.

 .9يوفػر التموي ُؿ الالزـ لتفعيؿ طػاقات جامػعة السوداف المفتوحة لالضطالع
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بدورىا في تحقيؽ التنمية البشرية بتنفيذ برامجيا لمتدريب أثناء الخدمة.

 .10تجري المراكز العممية ،وكذلؾ الباحثوف وكؿ الميتميف بقضايا التعميـ والبحث
العممي ،العديد مف الدراسػات والبحػوث في مجاؿ التعميـ عف بعد والتعميـ

المفتوح.

المصادر والمراجع

أوالً :العربية المنشورة
إبراىيـ ،يوسؼ محمد.

2333ـ

"دليؿ الدورات التدريبية الطويمة لمعاىد التأىيؿ التربوي أثناء الخدمة" ،دراسات

تربوية  ( 1يناير ) .بخت الرضا.

الحميدي ،عبدالرحمف بف سعد
1997ـ

التعميم المستمر بين النظرية والتطبيق .الرياض :مطابم الفرزدؽ التجارية.

الحيمة ،محمود محمد
2333ـ

تكنموجيا التعميم بين النظرية والتطبيق .عماف :دار المسرة.

الربيعي وآخروف ،السيد محمود

2334ـ

"العمػػػوـ ا داريػػػة ( إدارة األعمػ ػػاؿ والمحاس ػػبة ) ،الحاس ػػوب ( عم ػػوـ الحاسػػػوب
وتقنية المعمومػات )" ،التعمـيم عـن بعـد وتقنياتـو فـي األلفيـة الثالثـة ،الريػاض،

مكتبة الممؾ فيد الوطنية.
سالمة ،عبد الحافظ محمد
1998ـ

وسائل االتصال والتكنموجيا في التعميم .عماف :دار الفكر.

سنادة ،محمد حسف أحمد

2333ـ

"التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح" ،دراسات تربوية  ( 1يناير ) .بخت الرضا.

الصديؽ ،مختار عثماف.
2333ـ

"توسع التعميم العالي ونظام التعميم المفتوح"  .مذكرة عف التعميـ عف بعد في
33
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الدوؿ النامية" ،دراسات تربوية ا ( يناير ).
 2331أ

 2331ب

مذكرة التعميم عن بعد الدول النامية ،جامعة القراف الكريـ

مذكرة عن التعميم المفتوح في التأىيل والتدريب اإلداري ،جامعة القراف الكريـ.

الطوبجي ،حسف حمدي
1987ـ

وسائل االتصال والتكنموجيا في التعميم .الكويت :دار القمـ.

عبد الجبار ،تيسير

1987ـ

التعميم عن بعد – منتدى الفكر العربي – سمسمة الحـورات العربيـة ،األردف -
عماف

العمري ،عالء الديف

2333ـ

"التعمػػيـ عػػف بعػػد باسػػتخداـ ا نترنػػت ،د ارسػػة تحميميػػة نقديػػة" ،ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة

بو ازرة التربية التعميـ ،قطر .الدوحة.

اللامدي ،سعد بف عمي

2333ـ

الحاجة إلى إنشاء جامعة مفتوحة في المممكة العربية السعودية ،رسالة

ماجستير غير منشورة .الرياض :جامعة الممؾ سعود.
القحطاني وآخروف ،وليد

1986ـ

مــدخل إلــى نظــم التعمــيم المفتــوح فــي التعمــيم العــالى .جامعػػة القػػدس :جمعيػػة
عماؿ المطابم التعاونية.

ثانياً :الدراسات والبحوث والتقارير غير المنشورة
األميف ،صالح الديف محمد

2333ـ

استخدام وسائل وتكنولوجيا التعميم عن بعد .رسالة ماجستير غير منشورة.

كمية التربية ،جامعة الخرطوـ.

بخيت ،سوسف محمد.
2333ـ

إعداد برنامت التعميم عن بعد ( المقومات والمعوقات ) .رسالة ماجستير غير
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منشورة .كمية التربية ،جامعة الخرطوـ.
الحسف ،إشراقة محمد

2333ـ

كتابة وتحرير المادة المطبوعة لمتعميم عن بعد .رسالة ماجستير غير منشورة.

كمية التربية ،جامعة الخرطوـ

الطيب ،حسف

إفادات مف حسف الطيب بالشؤوف العممية ،جامعة السوداف المفتوحة.
عبد الجواد ،بكر والشيس محمد

2331ـ

قراءات في التعميم عن بعد .دراسات دار الوفاء ،ا سكندرية.

عمر ،روضة أحمد

2333ـ

فاعمية استخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية في التعميم عن بعد .رسالة

ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة الخرطوـ.
عمر ،ليمى عمي السيد

2333ـ

نظم التعميم عن بعد في الجامعات السودانية .رسالة ماجستير غير منشورة.

كمية الدراسات العميا ،جامعة الخرطوـ.

ميا بابكر عبد المجيد،
2334ـ

التعميم عن بعد في بعض الجامعات السودانية ( نموذج جامعة السوداف

المفتوحة ) .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة الخرطوـ.

نور ،إقباؿ عز الديف محمد
2331ـ

مقترح إلنشاء مركز التعميم عن بعد لتأىيل معممي ومعممات المرحمة

الثانوية .كمية التربية ،جامعة الخرطوـ.

و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي

2331ـ

تقرير عف جامعة السوداف المفتوحة.

ثالثاً الفرنجية
32
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