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الخالصة

تعرض ىذه الدراسة ،التي تتبع منيجية وصفية تحميمية ،التحديات في عصر

المعمومات واستراتيجيات موجيتيا ،وأثر التقنيات الحديثة عمى التعميم والتعمم ،وديناميات
تطور استراتيجيات التعميم والتعمم ،وانعكاساتيا عمى المنياج والعممية التعميمية وأساليب

التدريس.

تخمص الدراسة إلى عدد من التوصيات التي يجدر األخذ بيا في العالم العربي .منيا

( أ ) أىمية إعداد خريجين متميزين في مجال الوسائل التعميمية باستخدام الحاسوب ،وما
يستتبع ذلك من أىمية إدخال تخصص الحاسـوب التعميمي في الجامعات العربية؛

(ب)

أن يقوم كل من اتحاد الجامعات العربية والشبكة العربية لمتعميم المفتوح والتعمم عن بعد
بتنظيم أعمال تشاركية بين األكاديميين في مجال إعداد المواد التعميمية وفق منيجية التربية

االفتراضية؛ ( ج ) أىمية تدريب أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات من خالل مراكز
تطوير وتدريب أكاديمي متخصصة ،وتقديم الحوافز المادية والمعنوية ليم لتطوير أنفسيم
 1كمية التربية ،جامعة الزعيم األزىري.

م0212 /ىـ1331

3 مجمة جامعة السودان المفتوحة

0

في مجال التربية االفتراضية؛ ( د ) التنويو بأىمية قيام الحكومات العربية بتنظيم قطاعات
 وذلك بتوفير الخدمات الياتفية وخدمات اإلنترنت بأسعار تشجيعية،االتصاالت فييا

 والتي تعمل في مجال،لممؤسسات التعميمية وطمبتيا؛ ( ىـ ) ضرورة قيام الشركات
 بتبني شراكة تنموية استثمارية مع الجامعات وو ازرات التربية، االتصاالت منيا بخاصة
والتعميم والقطاع الخاص في ىذا المجال؛ ( و ) أن تقوم و ازرات التعميم العالي في الدول
،العربية بوضع معايير اعتماد محددة لمجامعات التي تتبع استراتيجيات التعمم عن بعد
.واشتراط توفر البنية التحتية التقنية الالزمة لو
ABSTRACT
This study, which adopts the descriptive analytical method, presents the
challenges in the age of information and the strategies of its directives, as well as
the effect of modern technologies on education and learning, the dynamics of the
development of the strategies of education and learning and its impact on
curricula, educational process and teaching styles.
At the end, the study arrived at a number of recommendations that are
worthy of application in the Arab world, of which some are ( a ) the importance
of preparing distinguished graduates in the field of educational media by using
the computer; ( b ) the introduction of educational computer specialization in
Arab Universities, as well as the Arab net for open and distant education by
organizing participatory works between academicians in the field of educational
materials according to hypothetical educational methods; ( c ) the importance of
training members of faculties in universities through specialized centers for
development and academic training, and offering of financial and moral
incentives to them to develop themselves in the field of hypothetical education;
( d ) emphasis of the importance of the organization by Arab governments of
their communication sectors by providing telephone services, as well as internet
services at reduced prices for educational institutions and their students; ( e ) the
necessity of adoption by companies, especially those working the field of
communications, of developmental investment partnerships with universities and
ministries of education, and the private sector in this field; ( f ) that ministries of
Higher Education in the Arab countries set defined approbation standards for
universities that adopt distant education, and stipulate the required technological
infrastructure as a condition.
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 .0المقدمة

"ال يمكن ألبنائـنا أن يحققوا مستوى تعميميـًّا مرموقاً إذا ظل قمم الرصاص أداة التعمم

األساسية ،وبقيت السبورة وسيمة التعمم الفضمى .إن السبيل األمثل لتحقيق التعمم الفعال ىو

استخدام التقنيات الحديثة في صفوف ومجتمعات تعميمية تتجاوز حدود الزمان والمكان"،

كما جاء عن ريتشارد رايمي ،وزير التربية األمريكية األسبق ( الفقياء .) 1300223

لعل من الخصائص البنيوية لمنظام العالمي الجديد ،الذي بدأت مالمحو بالتميز

واالتضاح ،اعتماد آلية جديدة لالنتخاب المجتمعي ،ترتكز عمى أساس التفوق العممي
والتقني ( .) Bates 2000:5

إن الذخيرة العممية اليائمة والتقنية المتطورة ،في مجال االتصاالت بخاصة ،غيرت

من طبيعة النشاط اإلنساني ،وعدلت من مستوى الطموح عنده .وتطمب ذلك تركيز اىتمام

التربويين عمى عممين أساسيين ،ىما "اقتصاديات المعرفة ( ") Knowledge Economy

عنى األول بدراسة العالقة بين
و"عمم ىندسة المعرفة ( ُ .") Knowledge Engineeringي َ
ٍ
بمجاالت تتصل
المعرفة ومردودىا المادي والمعنوي واالجتماعي ،بينما ُيعنى الثاني
أىميا دراسة استراتيجيات التفكير وأنماط التعمم ومدى انعكاسيا عمى
بعمميات الفكر العمياُّ ،
حجم صناعة التعميم والتدريب ،واتخاذىا منحى نوعيـًّا مختمفـًا يتوافق بالضرورة وحاجة سوق
العمل المحمية والوطنية والقومية والدولية ،وعالقة كل ذلك بتكوين المجتمع المتعمم القادر

عمى تفيم مطالب الحياة والتفاعل معيا والتأثير فييا
اآلتية:

( العقاد .) 1801:80

لقد برزت ثالثة اتجاىات أساسية عمى الساحة التربوية خالل العقدين الماضيين ،ىي
(أ)

( ب )
(ج)

الحاجة لتوفير فرص تعميم متكافئة في ظل أنظمة تربوية ديمقراطية،
ضرورة إعادة النظر في مفيوم الفرصة لتتوافق مع الفروق الفردية من
حيث القدرات واالستعداد في مجال التعمم،

انتشار مفيوم المجتمع التعممي الذي ييسر تقارب األفكار والمعتقدات من

خالل التفاعـل الفكـري بين المعممـين والمتعممين من خالل وسـائل

االتصال الحديثة.
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ويبدو أن االتجاه األخير والمتعمق بانتشار مفيوم المجتـمع التعممي ( Learning

 ) Societyىو المرشح لمبقاء والسيادة في مجتمع ما بعد الحداثة ( .) Toffler 1990:3
وعمى الرغم من التقدم الكبير والتطور التقني اليائل الذي أنجزتو البشرية إلى اآلن،

فإن ىضبة التسييالت التقنية تظل غير واضحة المالمح نتيجة لمتطور العممي المستمر.
ومن ثَم ،فإن التطور في وسائل االتصال الحديثة والفضائيات واستخداماتيا في التعميم
والتعمم ستؤثر بصورة كبيرة عمى مجتمعات الدول النامية ثقافيـًّا واجتماعيـًّا ومعرفيـًّا.

فالتقدم السريع في مجاالت االتصاالت والصناعات والتسمية والترفيو في ظل التنافس

في سوق التجارة العالمية ،في مجال تطور الحواسيب خاصةً ،أصبحت عوامل أساسية أدت

إلى تطور تقني كبير ،بمغ أوجو بظيور تقنيات الواقع االفتراضي () virtual reality
والشبكة العنكبوتية العالمية (  .) World-wide Webوتبع ذلك ظيور أنماط جديدة من
الخبرات والمعارف التي ساىمت في تشكيل بنية تحتية معموماتية دعمت قدرة اإلنسان عمى

التعمم دون اعتبار لمحد

دات الزمان والمكان ( .) Dede 1995:9

اقع افتراضي ،تيسره المعطيات
كل ذلك يفرض دراسة أثر ربط واقع البيئة التعميمية بو ٍ

التقنية الحديثة ،مما قد ينعكس إيجابـًاً عمى فعالية التعميم واقتصادياتو ،ويؤسس لمتعاطي مع
عمم ىندسة المعرفة .وتتضمن ىذه المعطيات تقنيات االتصال بما فييا من أقمار صناعية
وشبكات اتصال ىاتفي ،وتقنيات اإلنترنت وخطوط األلياف الضوئية ،كما تتضمن أجيزة

وبعدا متعدد الوسائط (  ) multi-mediaوالذكاء االصطناعي.
الحاسوب ،وقواعد البيانات ً
فتقنية مثل اإلنترنت مكنت من الوصول إلى شرائح مجتمعية أوسع حجمـًا وأكثر تنوعاً،
باإلضافة إلى أنيا وفرت أنماطاً جديدة من الخبرات التعميمية .في مقدمتيا خبرات الواقع

االفتراضي التي مكنت من استخدام استراتيجيات تعميمية تعممية أوسع شموالً وأكثر تأثي اًر.
منيا اعتماد نمط التعمم المرتبط بالحرم الجامعي (  ،) campus-boundالذي يعتبر الكتاب
والمختبر والتواصل مع األستاذ عناصر أساسية في العممية التعميمية.

ومن الميم أال يتجو التفكير بأىمية تقنيات االتصال وفعاليتيا في الحصول عمى

المعرفة فحسب ،دون االنتباه ألىمية التخطيط لالحتفاظ بيا واستخداميا عند دواعي ذلك.
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فالميارة األساسية المطموبة في مواقع العمل في مطمع األلفية الثالثة ال تقف عند

حدود المعرفة وتخزينيا أو طرق البحث عنيا؛ بل تتعداىا إلى أبعد من ذلك في فرز النافع
منيا ُّ
وتذكره وتوظيفو في مجاالت الحياة المختمفة.
وبالتالي ،فإن الميمة األساسية لممعمم في مطمع األلفية الثالثة ىي القدرة عمى تدريب

الطمبة عمى تذويب المعرفة ،وليس مجرد الوصول إلييا .وىذا يتطمب جعل العممية التعميمية
التعمُّمية متمركزة حول الطالب ،واستخدام التقنية والمواد التعميمية بصورة بنائية ضمن مناىج
المؤسسات التربوية .وىذه خطوة عمى طريق بناء ديناميات متطورة الستراتيجيات التعمم عن
بعد ( الخوالدة .) 1001:81

ومع ىذه التطورات ال بد من االنتباه لمتحديات الجسام في عصر عولمة المعمومات

واستراتيجيات مواجيتيا ،وأثر تطور التقنيات والفضائيات الحديثة عمى مفيوم التعميم،
وقضايا التعمم ،وتطور استراتيجيات التعميم والتعمم وانعكاساتيا عمى العممية التعممية التعممية

بكامميا ( الطوبجي .) 801:88

 .1التحديات في عصر عولمة المعمومات

يسير التربويون في ضوء ما تعمموه في القرن الماضي .وىو ما يناسب عص اًر غير

عصرنا الحالي .لقد عاش معظم ىؤالء حياتيم في العصر الزراعي ،حيث كان امتالك

األراضي واآلالت الزراعية أبرز مظاىر الحياة ومصادر الجاه والثروة ،أو ربما عاش

البعض منيم في العصر الصناعي ،حيث كان امتالك رأس المال والمكننة فيو أىم أسس
النجاح في الحياة.

أما الطمبة في عالـم اليوم فيم يعيشـون في عصر المعمومات ،إذ يشكل امتالك

المعمومة والقدرة عمى تحميميا األساس لمنجاح في ىذا العصر ،وىذا يتطمب من التربويين

دراسة الخصائص المميزة لطمبة اليوم قبل القيام بتحديد مالمح الفمسفة التربوية القادمة

( .) Taylor 1999:11

في القرن الماضي كانت المؤسسات التربوية عمى المستوى المحمي واإلقميمي تضع

من أولويات أىدافيا تدريب الطمبة واعدادىم حسب احتياجات سوق العمل .كان التربويون
في ذلك الوقت يتحدثون عن ىرم مقموب لمعمالة .لذلك فإنيم تنادوا إلى إنشاء كميات تنمية
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المجتمع بغرض تصحيح وضع اليرم ،بإعداد الفنيين المدربين عمى مستوى وسيط ،ليكونوا

وسطاء بين قطاع الخبراء والعمال .وكانت القوة االقتصادية واحدة من عوامل التغيير

االجتماعي .أما في عصر المعمومات ،فقد تداخمت ىذه العوامل وأصبح في مقدمتيا عامال

التعمم وامتالك المعرفة ( .) Toffler 1990: 6

وىذا ينطبق بدوره عمى التربويين .فيم يمتمكون المعرفة والخبرة .وفي مخزونيم فكر

معرفي وافر عن استراتيجيات التعميم والتعمم الفاعمة التي اكتسبوا مياراتيا وتدربوا عمييا ،إال
أن أدوات التعميم تغيرت وأصبح باإلمكان استخدام أدوات وتقانات أكثر فاعمية .وىذا يتطمب

منيم أن يطوروا مقدراتيم ويكيفوا أنفسيم تبعاً لذلك.

وفوق كل ذلك ،فمن الميم أن ال يقتصر التفكير بفاعمية وسائل االتصال والفضائيات

الحديثة عمى إمكانية تحدي الحصول عمى المعرفة ،دون االىتمام بتطوير مجتمعات تعممية
يكون مستوى التعمم فييا أعمق وأبقى أث اًر من أي نمط تعميمى آخر ،ىدفيا تشكيل الخبرات

التعميمية بصورة تسمح لمطمبة بالغوص في بحر المعمومات وتمييز النافع منيا ،وتخزينيا
في ذاكرتي المدى القصير والطويل ،واستخداميا في مواقف حياتية واقعية.

إن صدمة المستقبل عادةً ما تنجم عن مجموعة من الضغوط الناجمة عن محاولة
التكيف مع كم كبير من ديناميات التغير والتقانات الحديثة .إن سرعة تطورىا ىو الذي أبرز
تمك الديناميات التي أثرت عمى مختمف أنشطة الحياة.

فالفضائيات ووسائل االتصال الحديثة مكنت من الوصول إلى مجموعات أكبر حجماً

وأكثر تنوعاً ،كما أنيا وفرت أنماطاً جديدة ومختمفة من الخبرات التعميمية التعممية .في
مقدمتيا خبرات الواقع االفتراضي ،التي ساىمت بدورىا في بناء استراتيجيات تعميمية تعممية

أكثر شموالً وأوسع تأثي اًر .تأخذ في االعتبار خصائص تعمم الطمبة وأساليبو ،واعتماد نظرية
تعمم مبنية عمى منحنى االستخدام الفعال لمتقنية المتوفرة واتباع نيج التربية االفتراضية (

 ،)Virtual Educationالتي تضمن االستخدام األمثل لمعطيات التقانة المتوفرة لدعم

استراتيجيات التعمم الفاعمة .وىي استراتيجيات بنائية تفاعمية ضمن البيئة التي يعيش فييا

الطمبة ،ويؤثرون فييا ويتأثرون بيا ( نشوان .) 0301::8
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يتوزع طمبة اليوم ضمن ثالثة أنماط تعميمية أساسية .األول ىو النمط الفاعل ،الذي
يؤثر في البيئة وال يتأثر بيا ،قد و ِ
يات التدريب العقمي لضبط تعممو .والثاني
ضعت لو نظر ُ
ُ
ص ٍّممت لو نظريات سموكية لضبط
ىو النمط السمبي الذي يتأثر بالبيئة وال يؤثر فييا ،قد ُ

تعممو .والثالث ىو النمط التفاعمي الذي يؤثر في البيئة ويتأثر بيا ،تضبط النظريات

أساليب تعممو.
المعرفية اإلدراكية
َ
إن الطمبة في ىذه األيام من النمط التفاعمي .ويتطمب ذلك اتباع أساليب
واستراتيجيات محددة كالتعمم االفتراضي والتربية االفتراضية التي تراعي استعدادىم

واىتماميم لتيسير تعمميم بشكل فعال.

فيذه الدراسة تعرض التحديات في عصر عولمة المعمومات ،واستراتيجيات مواجيتيا،

وأثر التقانات الحديثة عمى التعميم والتعمم ،وانعكاساتيا عمى المنيج وأساليب التدريس
والعممية التعميمية بأكمميا.

لقد أفرز تطور وسائل االتصال والفضائيات الحديثة ديناميات متطورة ستحدد صيغ

التعميم والتعمم مستقبالً.

من بينيا التعمم الموزع كنموذج تعممي حديث مع األخذ في

الحمول كافةً ،التي تعتمد التقنيات الحديثة ،تعمل عمى أساس فك االرتباط بين
االعتبار أن
َ
قضيتين أساسيتين .ىما المحتوى التعممي وأساليب التعزيز ( الطيطي .) 3001::3
إن حركة العولمة ،والتطور التقني اليائل ،واالىتمام المتزايد باقتصاد المعرفة ،وبروز

عمم ىندسة المعرفة ،كميا شكمت في مجمميا القوى الدافعة األساسية لحركة التطوير
التربوي .وىيأت لمبيئة المواتية لمتطورات التقنية .منيا بروز التطور الكبير في حجم ذاكرة

الحاسوب ،والتي من المتوقع ليا أن تكون بحجم الذاكرة في العقل البشري في العام 0202م،
والزيادة الكبيرة في إعداد أجيزة الحاسوب ،وانخفاض أسعارىا لتصبح في متناول الجميع،
وتزايد العمميات التجارية من خالل شبكة اإلنترنت ،وتزايد البرمجيات المناسبة لالستخدام

الشخصي ،وتدني نسبة األمية الحاسوبية ( .) Dent 1998:21

كل ىذه المعطيات شكمت القوة الدافعة لحركة التعميم ،وفرضت عمى الحكومات جممة

فعاليات التطوير المحددة؛ مثل رسم مالمح الفمسفة التربوية ،وسن التشريعات الدافعة إلدارة

المؤسسـات التربوية بصورة ال مركـزية ،والقيـام بكل ما يكفل فعـالية

مجمة جامعة السودان المفتوحة 3

8

1331ىـ0212 /م

المؤسسات ونوعية مخرجاتيا.

وعمى الرغم من أىمية الفضائيات والتقنيات وسرعة تطورىا وتأثيراتيا كواحدة من

ديناميات التغير االقتصادي واالجتماعي ،إال أنو يجب االىتمام بديناميات أخرى أساسية في

حركة التطور المجتمعي؛ مثل مرونة التصنيع .ىي

( أ ) المردود االقتصادي لعمميات التوزيع والتسويق،

(ب)
(ج)
( د )

اعتماد مبدأ الالمركزية اإلدارية (  ) decentralizationفي العمل،

تحول االقتصاد من المحمية إلى العالمية ( .) global economy
التوجو نحو تجريد مواقع العمل من األيدي العاممة والموظفة بشكل دائم
(  .) dejobbing of work placeفزاد االعتماد عمى الموظفين غير
المتفرغين بدالً عن المتفرغين.

( ىـ ) شبكة اإلنترنت التي تنبئ بثورة معموماتية ثانية مما جعميا المحور الرئيس
لمقوى المؤثرة في تطور حركة التقنيات والفضائيات الحديثة.

 .2دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديثة في تطور التعميم

إن لوسائل االتصال والفضائيات الحديثة واستخداميا في العممية التعميمية التعممية

وفي التعمم عن ُبعد بصفة خاصة آثا اًر بارزة .وذلك لما يمكن أن تؤدي إليو من تدفق
نموا وتقدماً إمكانية الوصول
لممعمومات ،ونقل لممعرفة بحرية تامة ،مما يتيح لمدول األكثر ًّ
نموا ،والتأثير عمييا مباشرة .فامتالك التقنية
واقتحام الفضاءات الثقافية والتربوية لمدول األقل ًّ
والقدرة عمى البث تمكن الطرف الذي يمتمك ىذه المقدرات من التأثير عمى اآلخرين من

خالل سيادة ثقافة البث الفضائي.

وعمى الرغم من التقدم التقني اليائل الذي أنجزتو البشرية حتى اآلن ،فإن حركة

التسييالت التكنولوجية تظل غير مكتممة المعالم بسبب التطور العممي والتقني المستمر

(

يحيى  .) 1500221وذلك في حين أن مجتمعاتنا ال تزال تعاني من صدمة المستقبل ،وأن

مؤسساتنا العممية ،كذلك ،ال تزال غير جاىزة لعصر مجتمع التكنولوجيا الحديثة،

ولموضوعات عممية حداثية معمقة؛ مثل موضوعات غزو الفضاء ،وعمم ىندسة المعرفة

الذي ييتم بدراسة استراتيجيات التفكير ،وأنماط التعمم ،وانعكاسيا عمى حجم صناعة

د .صالح محمد األمين عثمان ،دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديث
في تطوير ديناميات استراتيجيات التعمُّم عن ُب ْعد

:

المعمومات ،والتدريب واتخاذىا منحى نوعيـًّا مختمفاً تبعاً لحاجات أسواق العمل ،وعالقة ذلك
بتكوين المجتمع المتعمم القادر عمى تفيم متطمبات الحياة والتفاعل معيا.

ٍ
ومفردات
مفاىيم
ويتطمب كل ذلك أن تقوم مجتمعاتنا ومؤسساتنا العممية بتطوير
َ
ٍ
نوعية لتعمم َحداثي .لعل ذلك يجنبنا ومجتمعاتنا م اررة
مفاىيم
تعميمية تعممية حداثية ،لتعميق
َ

الصراعات المقبمة ،والكفاح المرير المتوقع من أجل البقاء ،والصمود في وجو تيار عولمة
ِ
االقتحام دون استئذان ،ليغير االتجاىات وأنماط
الثقافة والمعموماتية الجارف ،سريع التغير ،و
السموك لألفراد والمتعاممين مع أنظمة الشبكات الحديثة .إن سر وسائل االتصال الحديثة

يكمن في تقنيتيا المتقدمة المبنية عمى النشاط الذىني وتتمة الذكاء.

إن العصر اإللكتروني الحالي يوفر إمكانية نادرة لولوج مستقبل التعميم عن بعد من

خالل الفضائيات ووسائل االتصال الحديثة وتوظيفيا بأقصى طاقة ممكنة ،واالنطالق في
صياغة استراتيجيات تعميمية ،تمكن من التعامل بوعي مخطط مع تحوالت حركة تطور

ىضبة التسييالت الفضائية ( رمزي .) 800223

 .3ديناميات تطور استراتيجيات التعميم والتعمم

الميسـر
يتصف السموك التعممي لمطمبة بالدينامية والتطور .يقوم المعمم بدور
ٍّ

(

 )facilitatorليذا السموك التطوري ،بجعل الخبرات التعميمية التعممية مثيرة ،وذات معنى،
باستخدام استراتيجيات حسية – حركية توظف حاستي السمع (  ) audioوالبصـر ( video

) من ناحية ،والحركة (  ) kinestheticمن جية أخرى ( و ازرة التربية والتعميم المصرية
.) 0501::1

والسموك التعممي لمطمبة كنوع من العالقة البنائية والتفاعمية بين المعمم والطالب ىو

نتاج مجموعة من العوامل الداخمية والخارجية ،التي يمكن أن يعزز بعضيا البعض أو

يعيقو .والعوامل الداخمية تضم السمات الشخصية لمطالب ،ونظرتو إلى العممية التعميمية

قصد بيا
التعممية كنوع من العالقة االجتماعية بينو وبين المعمم .أما العوامل الخارجية فإنو ُي َ
است ارتيجيات التعميم ومحتوى المنيج والبيئة الصفٍّية .فيي تحدد خصائص الطمبة ومميزاتيم
وفق سموكيم التعممي ومدى تأثرىم بالعوامل الخارجية حسب درجة تكيفيم مع معطيات

العصر اإللكتروني ،الذي يتسم بالتسارع المعرفي .واذا كان المتعمم ىو نفسو المشارك في

مجمة جامعة السودان المفتوحة 3

12

1331ىـ0212 /م

عمميات التعمم كافةً ،فإن المتغيرات الرئيسة ىي المنيج بما يحتويو من خبرات تعميمية
تعممية ،والتفاعل مع المعمم بما يطرحو من استراتيجيات تعميمية تتناسب وقدرات المتعممين
واستعدادىم في جو تربوي ديمقراطي.

 .4طمبة اليوم

 1.4نمطان لطمبة اليوم

إن طمبة اليوم ،عمى أعتاب األلفية الثالثة ووفق سموكيم التعممي ،من نمطين
ِ
صفات نمو
أساسيين ،من جيمين مختمفين .ال شك في أن لكل من ىذين النمطين
وخصائص وطبيعةً مميزة .النمطان ىما:
َ
 1.1.4جيل العصر اإللكتروني

يمتاز الطمبة من أبناء جيل العصر اإللكتروني بميميم إلى التعمم عن طريق

التعامل مع المفاىيم والمجردات ،وحبيم الرتياد المجيول ،وشغفيم بالتعرف عمى التقنيات
الحديثة والمغات ،بما في ذلك لغات البرمجة ،حيث يتركز االىتمام فييا عمى التعمم عن
طريق العمل ضمن معطيات البيئة ( .) objective–oriented environment

2.1.4

جيل ما قبل طغيان التقنيات اإللكترونية الحديثة

يمتاز أبناء جيل ما قبل طغيان التقنيات اإللكترونية الحديثة بميميم إلى التعمم عن
طريق التعامل مع المادي المحسوس .وبالتالي فإنيم يشعرون بتوتر شديد عندما تقدم
إلييم جوانب محددة من المعارف ،إذ أنيم يميمون إلي معرفة الحقيقة بكل جوانبيا .وذلك

أمر صعب في عالم دائم التغيُّر.

 2.4أربعة أنماط لطمبة اليوم

ومن ناحية أخرى ،يمكن توزيع طمبة اليوم إلى أربعة أنماط تعممية أساسية وفق

سموكيم التعممي وتأثرىم بالعوامل الداخمية ،ووفق درجة تغميبيم لمعاطفة أو العقل من جية،
وتفضيميم التعمم عن طريق المحسوس أو المجرد من ناحية أخرى .واألنماط األربعة ىي:
( أ ) النمط الحسي :يغمٍّب العاطفة والتعامل بالمادي المحسوس؛
( ب ) النمط البراغماتي :يغمِب العقل والتعامل بالمادي المحسوس؛

د .صالح محمد األمين عثمان ،دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديث
في تطوير ديناميات استراتيجيات التعمُّم عن ُب ْعد

( ج ) النمط العقالني:

(د)

النمط المثالي:

11

يغمٍّب العقل والتعامل بالمفاىيمي المجرد؛
يغمٍّب العاطفة والتعامل بالمفاىيمي المجرد.

إن شخصيةَ المعمم ِ
نفسو تندرج تحت واحد من ىذه األنماط األربعة ،فيميل إلى

السموك التعممي لطالب دون آخر.
استخدام استراتيجية تعممية معينة دون أخرى ،ويتفيَم
َ
فُيحدث ذلك خمالً في التوازن المطموب في عالقة المعمم بالطالب .وليذا ،فإن المعمم
النمطي يقضي وقت المحاضرة متنقالً من استراتيجية تعممية إلى أخرىُ ،محدثاً بذلك إرباكـًا
وتشويشـًا لدى طمبةه ،مؤثرْين في الموقف التعميمي التعممي بصورة سالبة.
وبالتالي فإن الدعوى ،القائمة بأن عدم كفاءة العممية التعميمية التعممية ُّ
مرده الزدياد

أعداد الطمبة في القاعات الصفٍّية ،دعوى باطمة ( الفقياء  .) 800223بل إن الرؤية المثمى
وخصائصيم وحاجاتِيم ومميزاتِيم ألنيم يختمفون
ىي أنو :عمى المعمم مراعاةَ أنماط الطمبة
َ
في كل ذلك ،واالىتمام بتفريد التعميم ألنو الوسيمة المثمى التي ٍّ
تمكن من التعامل مع أنماط
َ

التعمم المختمفة لطمبة اليوم.

إن لمعممية التعميمية التعممية ،المبنية عمى التفاعل بين المعمم والمتعمم ،واحدةً من
صور شتى .فإذا كان التفاعل المنشود آخ ًذا لمسار باتجاه واحد ،من المعمم إلى المتعمم
بصورة سمبية ،فيمكن االكتفاء ببث المحاضرات عبر شاشات التمفزيون أو المحطات

اإلذاعية ،أو بإرساليا إلى المتعمم مطبوعةً بالبريد أو كرسائل إلكترونية .أما إذا كان مسار
ٍ
الطالب من االستفسار عن
اتجاه واحد من الطالب إلى المعمم ،ليتمكن
التفاعل المنشود في
ُ
أي موضوع ما معين ،فيمكن استخدام الياتف أو البريد اإللكتروني .ولكن التفاع ّل المرجو
ٍّ
تفاعل الطالب مع زمالئو الطمبة ،مما
يشمل ،فوق ذلك كمو،
َ
لمجتمعات تعممية تتيح لمطمبة فرصة التحاور حيثما كانوا.

تطوير
ًا
يتطمب تحقيقو

واذا تمكنت وسائل االتصال والفضائيات الحديثة من تيسير تطوير المجتمعات

التعممية ،فإن تفريد التعميم يصبح ممكنـًا ،ويصبح من الممكن لكل طالب متابعة تعممو دون
ٍّ
لمحددات الزمان والمكان ( مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية
اعتبار
.) 3800222

 3.4الديناميات المحددة لمتعميم مستقبالا
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في واقع األمر ،ىنالك أربع ديناميات متطورة ،ستحدد التعميم مستقبالً .من بينيا

التعمم الموزع كنيج تعممي حديث .والديناميات ىي ( :) Dede 1995:13
األولى:

الثانية:
الثالثة:

الشبكات المعموماتية ،كمصادر لمتعمم ،وتضم المعمم والمراجع األساسية

والثانوية والمكتبات ( ) 1.3.3؛

المجتمعات االفتراضية ،والتفاعل معيا ،كمتمم لمعالقة الصفٍّية المبنية عمى

المواجية ( ) 2.3.4؛

الخبرات في البيئات االفتراضية المصطنعة ،مما ييسر التعمم عن طريق

العمل في مواقف حياتية واقعية ( ) 3.3.4؛

الرابعة :اإلييام الحسي ،الذي يساعد المتعممين عمى فيم الواقع ( .) 4.3.4
تتطمب الضرورة دراسة ىذه الديناميات وتأثيرىا عمى المنيج والعممية التعميمية

التعممية ،وعمى أساليب التدريس وفق استراتيجية التعمم عن بعد؛ فيي أساس تطورىا .فيما
يمي تفصيل ليذه الديناميات.

 1.3.4الشبكة المعموماتية
تحقق الشبكات المعموماتية تواصل المتعممين بشكل موزع مع أساتذتيم والوصول

إلى المصادر الوثائقية والبيئات الواقعية .لقد اعتاد الطمبة في ظل األنظمة التربوية
الكالسيكية أن يجدوا المعممين إلى جانبيم ،يحصمون منيم عمى التوجيو واإلرشاد الالزم.

كما اعتادوا عمى االطالع عمى المعمومات المطبوعة الموجودة في المكتبات ،أو القيام

بزيارات ميدانية تشمل المعارض والمختبرات لدراسة البيئات المختمفة واجراء التجارب

بأنفسيم .وىذه األنشطة جميعيا تتأثر بم ٍّ
وفرص
توفرىا
حددات الزمان والمكان ،من ُ
ُ
حيث ُ
الوصول إلييا مع محدودية الخبرات البحثية لمطمبة.
لكن البنية التحتية المعموماتية توفر شبكة اتصال فورية ،تمكن المعمم والطالب من
لقاءات موز ٍ
ٍ
عة ،تسيل التعمم والحصول عمى األجوبة التي تدور في بال أي منيما،
إجراء
في أي وقت ،وباستخدام أدوات جماعية تضمن مشاركة الجميع في األنشطة التعميمية.

كما أن شبكة اإلنترنت توفر مصادر تعمم عبر الشبكة العنكبوتية العالمية ،تتيح

لكل واحد الوصول إلييا باستخدام برامج معينة مثل برنامج  ،Net Scopeحيث تمثل

د .صالح محمد األمين عثمان ،دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديث
في تطوير ديناميات استراتيجيات التعمُّم عن ُب ْعد

13

ٍّ
ويمكن
المختبرات والمعارض االفتراضية صورة لمواقع .وذلك ما يوفر عناء السفر،

الطمبة ،الموزعين في بقاع مختمفة ،من العمل المشترك ضمن فرق بحثية يفوق أثر التعمم
فييا أثر العمل المنفرد.

لكنو يجب االنتباه إلى أن الوصول إلى المعمومات ،وتبادل المعرفة ،ال يعنيان

حدوث التعمم؛ إذ أن من الميم االحتفاظ بما تم تعممو الستخدامو في مواقف حياتية
واقعية ( .) Taylor 2000:18
2.3.4

المجتمعات االفتراضية

اعتادت الناس عمى أسموب المواجية سبيالً لمتعارف والتسمية وتبادل الخبرات

واآلراء ( غربال  .) 3301:88لكن التعمم الموزع من خالل البنية التحتية المعموماتية يمبي

كل ىذه الحاجات المتنوعة ،وفي أي زمان ومكان.

فالتعمم عممية عقمية اجتماعية .والعمل المشترك ،ضمن مجتمعات تعممية تعتمد

آلية االنتخاب المجتمعي -لمتعمم ،يقمل من فرص فشل عمميات التعمم الفردي .فشبكة

تعميم العموم متعددة المستخدمين (  ،) Multi User Science Educationمثالً ،تمثل

واحدة من صور البرامج التي تعتمد استراتيجية التربية االفتراضية .وىنالك أيضاً برامج
عد أول برنامج يعتمد
أخرى تعتمد ذات االستراتيجية .منيا برنامج  ،Micro Useالذي ُي ّ
بعداً متعدد المستخدمين (  .) Multi Use Dimensionويمثل تصو اًر متفائالً لمدينة
افتراضية في النظام الشمسي في القرن الرابع والعشرين يطمق عمييا اسم Cyperion City

 .IIىي بمثابة أضخم مدينة افتراضية في النظام الشمسي ،تقع عمى مدار وىمي حول
األرض تضم نحو  3003موقعاً في مراحل بناء متفاوتة .يسكنيا عمماء سخروا جل

تعميمي آخر
نامج
ٌّ
جيدىم لمحفاظ عمى العموم وتطوير أساليب التعمم .ومنيا أيضاً بر ٌ
ُي َعرف باسم كولومبس (  .) Columbusوىو برنامج تعممي يتيح لمطمبة فرصةً يعيشون
بيا تجربة كولومبس من جديد ،فيشعرون بأنيم يكتشفون العالم الجديد كما أكتشفو

كولومبس أول مرة.
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وىنالك أيضاً بيئة افتراضية تفاعمية أخرى تسمى  ،Pueblo Mooيعمل فييا الواقع

االفتراضي جنباً إلى جنب مع الواقع المادي الفعمي ،ليساىم في رفع درجة فاعمية
االتصال المسموع والمقروء في البيئة الصفٍّية ذات الواقع المادي المحسوس.
 3.3.4اإلييام الحسي وسيمة تعميم تفاعمية لفيم الواقع

إن الذاكرة اإلنسانية غالباً ما تحتفظ بما نسبتو  %02مما ٌيـرى ،و %32مما ُيسمع،
ويعمل ( رمزي .) 0300223
و %32مما ُيعمل؛ أي
ٌّ
ويسمع ُ
قدره  %82مما ُيرى ُ
إجمالي ُ
وىذا ما جعل مفيوم التربية االفتراضية أكثر فعالية بسبب ما توفره من فرص
استخدام الحواس المختمفة في بيئات مصطنعة ،تشبو البيئات الواقعية في الحياة العممية،
وبالتالي خمق حاالت من الوىم العممي؛ كالعمل في مصانع ومستشفيات ومدارس وأسواق

وجامعات افتراضية ،أو العيش في مدن متخيمة مما ينعكس إيجاباً عمى مستوى التعمم في

الواقع.

وعادةً ما يحب الشباب ممارسة خبرات بديمة من خالل ألعاب الفيديو واألفالم
السينمائية والبرامج التمفزيونية ،ألنيا تخمق أجوا ًء خيالية مثالية تستثير غريزة حب
االستطالع لدييم .كل ىذه البدائل تؤسس لخبرات تعممية بديمة .لكن ،يجب االنتباه إلى

أن االعتماد كميـًّا عمى مثل ىذه المنتجات التقنية دون تخطيط عممي رصين أمر ينطوي
عمى المخاطرة بمستقبل الطمبة ،وحصيمتيم المعرفية ،كما أن األمر بدوره يحتاج لموارد

مالية ضخمة .إال أن مساىمة القطاع الخاص في استثمارات تشاركية تخمق فرصاً ذات

مستوى رفيع ،وبكمفة أقل .وذلك مما يشجع أعداداً كبيرة من الطمبة لاللتحاق بيذه البرامج

الدراسية .فينعكس ذلك عمى اقتصاديات التعميم وفعاليتو ،ويخفف أعباء النفقات الرأسمالية
التي تتحمميا الدولة في تأسيس بنيات التعميم.

 .5استراتيجية التعمم الفضمى

يمكن في ىذا المجال إجراء مقارنة بين ما تقدمو أنماط التعميم المختمفة من أساليب

التعمم وفق استراتيجياتيا المعتمدة ،وىي التعمم الصفٍّي ،والتعمـم عن بعد باالنتساب ،أو

د .صالح محمد األمين عثمان ،دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديث
في تطوير ديناميات استراتيجيات التعمُّم عن ُب ْعد
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ي َم َدى التفاعل مع المعمم
أو التعمم المفتوح والتعمم اإللكتروني واالفتراضي .وذلك وفق ُب ْع َد ْ
وطريقة التعامل مع المنيج.
من خالل طرح ىذه االستراتيجيات التعميمية المختمفة يجد المرء أن استراتيجية التعمم

عن بعد عن طريق االنتساب تتضمن أدنى حد يسمح بالتفاعل بين المعمم والطمبة .وىذه

االستراتيجية تؤسس إلى جعل الطالب ينأى انعكاسيـًّا عن التفاعل مع اآلخر .وتحتاج لنوعية
طمبة من ذوي الضبط الذاتي .وىو ما ال يتناسب مع أبناء ىذا الجيل من الطمبة.

أما استراتيجية التعميم المفتوح ،وىي في أفضل حاالتيا تشترط التفاعل مع المعمم بحد

أدنى ال يقل عن  %05من إجمالي فترة التعمم .وىي بدورىا تحد من فاعمية عمميات التعمم،

حيث تتم في أدنى حد من مستوياتيا.

أما استراتيجية التعميم النظامي ،فتتيح قد اًر أكبر من التفاعل بين الطالب والمعمم ،إال

أنيا ذات كمفة عالية وتتطمب الكثير من اإلعداد والترتيب ،وزيادةً في النفقات لتحقيق ىذه
الفعالية في ظل تعقيدات دراسات الجدوى االقتصادية والتربوية لزيادة فعالية التعميم وتقميل
كمفتو.

أما استراتيجية التعمم اإللكتروني والتعمم االفتراضي في إطار مفاىيمي يعرف بالتربية

االفتراضية ،فإنيا تسمح بالتفاعل الحر بين المعمم والطمبة من جية وبين الطمبة بعضيم
البعض من جية أخرى .وذلك من خالل تطوير مجتمعات تعممية تستخدم البيئات
االفتراضية التي تحاكي البيئة الواقعية ،من خالل المجتمعات االفتراضية التي تمكن من
ٍ
ٍ
استخدام اإلييام الحسي كوسيمة ٍ
بنائية؛ لفيم الواقع إضافة إلى أن تكاليفو تسير
تفاعمية
تعمم
نحو االنخفاض .ويسمح بتعميم األعداد الكبيرة من أبناء المجتمع مما يتفق والنظرة نحو

اقتصاديات التعميم وكمفتو.

 .6الخاتمة

إن ىذه الدراسة محاولة لمتعريف بنظرية التعمم االفتراضي .وىي نظرية تربوية

حديثة تعتمد االسـتخدام البنائي التفاعمي لمتقنية الحديثة ( اإلنترنت ) في مجال التعميم.

دورىا في تيسير
وبالتالي تكون أىميةُ وسـائل االتصال والفضائيات الحديثة ،ويكون ُ
إمكانية تحقيق إضافة معرفية في الحقل التربوي.
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يتضح مما تقدم أن لكل أو بعض نظم واستراتيجيات التعميم المفتوح والتعمم عن بعد،

أىدافاً تسعى لتحقيقيا .ومن أىدافيا جميعاً تنبع مالمح مشتركة .فالعقيدة األساسية التي
تقوم عمييا ىي أن الغاية الحقيقية لمتربية خمق متعمم يواصل تعممو ،ويتقدم نحو التعميم مدى

الحياة بالتوجيو الذاتي ،ممتزمـًا بالتطور في تعممو ،والتعبير عن وعيو االجتماعي ،واظيار
كفاءة مدنية ومينية ،وأن يصبح نشطاً في مجتمعو ولديو القدرة عمى االستجابة لممتغيرات
نحو التطور.

وفي إطار تطور ديناميات استراتيجية التعمم عن بعد واالنفتاح الذي يشيده العالم من

خالل تطور الفضائيات ،وتقانات المعمومات واالتصال ،فال بد من ربط كل ذلك بأىمية أن
يتولى الطمبة جميعاً المسؤولية تجاه تعميم أنفسيم ذاتيـًّا .وذلك من خالل تطوير مجتمعات
تعممية تعتمد نيج التعميم الموزع ،والسيطرة عمى نطاق ىذه العممية ،والعمل عمى تطوير

برامج تعمم ىذه المجتمعات ،وتحديد ٍّ
محددات الخطة واألسموب الذي يتم بو تقويم منجزاتيا

التعميمية .وىنا يبرز أعضاء ىيئة التدريس لمساعدة الطمبة عمى تقويم أنفسيم ،وقياس
خبراتيم التعميمية السابقة وتحصيميم العممي الحالي ،واألقنية التي يمكنيم االعتماد عمييا

لوضع خططيم ،ومدى مالءمة إجراءات التقويم المقترحة ،ونجاعتيا .وىذا يتطمب من

المعمم امتالك الميارات والمؤىالت العممية رفيعة المستوى ،وتوفير مقومات استفادتو من

التقانات والقنوات المرتبطة بمصادر المادة التعميمية ،وقدرتو عمى تحميل التغذية الراجعة (
 ) feed-backحول ردود أفعال الطمبة تجاه العممية التعميمية التعممية.

إن ىذا التنوع يخمق نوعاً من الصعوبة لإللمام الشامل بنظم تطور استراتيجيات التعمم

عن بعد ودينامياتو ،إذ أنيا في جانب منيا تغير اجتماعي ،يتيح الفرصة لتعميم مجموعات

تغير في طرق التدريس
موجودة أصالً خارج نظام التعميم ُّ
التفرغي .وفي جانب آخر ىي ّ
وأساليبو ،حيث يستخدم التقانات ووسائل االتصال والفضائيات الحديثة لمتغمب عمى
مشكالت البعدين ،الزماني والمكاني ،بقصد تمبية حاجات الدراسة غير التفرغية .كما أنو
يغير في االفتراضات التربوية حيث يعتمد نيجاً وأسـاليب جديدة في
تطوير المناىج وطرق التدريس والتعميم والتقويم.

د .صالح محمد األمين عثمان ،دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديث
في تطوير ديناميات استراتيجيات التعمُّم عن ُب ْعد
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وىذه العناصر الثالثة تقود المرء إلى االعتقاد بأنو سيأتي تجديد تربوي ميم يقوم عمى

أساس حاجات المجتمع ،تكون لو آثار بارزة وعميقة المدى عمى نظم التعميم المختمفة
مستقبالً ،بل ربما يحل مكانيا.

إن األىمية الكبرى ليذه التجديدات التربوية تكمن في أنيا تمقي الضوء عمى مشكالت

التربية القديمة بقدر إثارتيا لمجموعة من التحديات الحديثة ،حيث أصبح من الضروري
بمكان مراجعة افتراضات التربية الكالسيكية حول نظم التعميم التقميدية .وفضالً عن كل ذلك

قد يثبت أن استراتيجيات التعمم عن ُبعد أكثر مرونة وقدرة عمى التكيف مع الحاجات
الجديدة لدى السكان العاممين ،ومع الحاجات والقدرات الذاتية لمدارسين .وذلك بتشجيع
االستقالل الذاتي والتعمم المستقل وتركيز االعتماد عمى الذات بقدر أعظم.

وفي ضوء ما تقدم يجد المرء أن استراتيجيات التعمم عن ُبعد يمكن اعتبارىا بحق
حركة تجديدية في األفكار التربوية .وبالرغم من أن المشروعات األولى لمتعمم عن ُبعد

ظيرت كحمول سريعة وطارئة تمبيةً ألوضاع استثنائية ،فإن ىذه المشروعات األولية عكست

حدوث تغير أكثر عمقاً في االتجاه ،وأن االىتمام المتنامى في ظل التربية االفتراضية،
والذي ُي َعبر عنو كثي اًر بمصطمح التربية الفضمى ،ليس سوى تعبير آخر عن االتجاه نفسو
نحو مكننة الفرص التعميمية التعممية وتوسيعيا وتنويعيا ونقميا إلى بيئة المتعمم .ولتحقيق
مزيد من التطور والرقي يتطمب األمر المزيد من تدفق المعمومات ،وتركيز البحوث العممية

الجماعية ،وتبادل الخبرات والتدريب واألفكار ،لتحقيق أىداف نوعية لنظم التعمم عن ُبعد.

 .7االستنتاجات والتوصيات

 .1أشار توفمر (  ) Toffler 1990:12إلى أن حجم االستثمار في مجال إعداد المواد
التعميمية وفق استراتيجية التربية االفتراضية يقدر بنحو  1113بميون دوالر عام

0223م .يشير ذلك إلى أىمية إعداد خريجين متميزين في مجال الوسائل التعميمية
باستخدام الحاسوب ،وضرورة إدخال تخصص الحاسوب التعميمي في الجامعات

الوطنية.
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 .2إن تكاليف إعداد المواد التعميمية عالية جداً .وال تستطيع أية جامعة عربية تحمميا
بصورة منفردة .فيقتضي ذلك أن يقوم ٌّ
كل من اتحاد الجامعات العربية وشبكات
التعميم المفتوح والتعميم عن بعد ،بتنظيم أعمال تشاركية في ىذا المجال.

ُ .3يتوقع أن يعارض أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات مثل ىذا التوجو ،لما لذلك
من انعكاس عمى أىميتيم لمتدريس الجامعي في القرن الحادي والعشرين .لذا يجب
تدريبيم من خالل مراكز تطوير األداء تدريباً أكاديميـًّا متخصصاً ،وتقديم الحوافز

المادية والمعنوية ليم لتطوير أنفسيم.

 .4عمى الحكومات الوطنية والعربية أن تقوم بتنظيم قطاعات االتصاالت فييا .وذلك
بتوفير الخدمات الياتفية وخدمات اإلنترنت لممؤسسات التعميمية وطمبتيا بأسعار

تشجيعية.

 .5عمى الشركات ،وبخاصة تمك التي تعمل في مجال االتصاالت ،أن تتبنى شراكة
تنموية استثمارية مع الجامعات وو ازرات التربية والتعميم والقطاع الخاص في ىذا

المجال.

 .6ضرورة االىتمام بتطبيق أسموب الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم عن بعد؛
لضمان سوية مخرجاتيا وتناسبيا مع االحتياجات الفعمية لسوق العمل ،وذلك
بإنشاء وحدة لتوكيد الجودة.

 .7عمى كافة و ازرات التعميم العالي في الدول العربية أن تضع معايير اعتماد محددة
لنمط التعميم عن بعد ،واشتراط توفر البنية التحتية الفنية والتقنية الالزمة لو.

 .8لمطمبة في العالم العربي خصوصية وسمات تعمم مميزة .وعمى التربويين في
الجامعات العربية دراستيا لتحديد أنماط التعميم األكثر فعالية ليم ،دون االعتماد

عمى الدراسات التربوية التي تجرى في بيئات ثقافية أخرى.

المراجع

د .صالح محمد األمين عثمان ،دور الفضائيات ووسائل االتصال الحديث
في تطوير ديناميات استراتيجيات التعمُّم عن ُب ْعد

1:

أوالا :العربية
الخوالدة ،محمد
1:81م

"الجامعة المفتوحة تجديد تربوي لمنيوض بالتعميم في الوطن العربي" ،مجمة

0221م

دليل جامعة آل لوتاه العالمية باالتصاالت الحديثة .اإلنترنت .دبي.

اتحاد الجامعات العربية .13/0

رمزي ،عبد القادر ىاشم

0223م

"التعميم االفتراضي في التربية العربية اإلسالمية .األساسيات وخطوط العمل في

المنظور المستقبمي" ،المؤتمر العممي األول لمتربية االفتراضية والتعمم عن ُبعد،
جامعة فيالدلفيا .عمان.

الطوبجي ،حسين حمدي
1:88م

وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعميم .ط  .12الكويت :دار القمم لمنشر

والتوزيع .

الطيطي ،عبد الجواد فائق
1::3م

تقنيات التعميم بين النظرية والتطبيق .إربد :دار الكندي لمنشر والتوزيع.

عثمان ،صالح محمد األمين

0223م
0223م

ٍ
اتيجيات لمتعميم عن ُبعد" ،المؤتمر العممي األول لمتربية
وتوظيف استر
"بناء
ُ
ُ
االفتراضية والتعمم عن ُبعد ،جامعة فيالدلفيا .عمان.
"الجودة النوعية في تصميم المواد التعميمية لمبرامج األكاديمية في نظم التعمم

عن ُبعد" ،ورشة عمل تقويم تجربة التعميم المفتوح بجامعة وادي النيل عطبرة.
العقاد ،ليمى
1:80م

القمر العربي والتعميم المفتوح .القاىرة :دار الفكر العربي.

غربال ،شفيق
1:88م

الموسوعة العربية الميسرة .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
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الفقياء ،عصام نجيب

0223م

"ديناميات تطور استراتيجيات التعمم عن ُبعد" ،المؤتمر العممي األول لمتربية
االفتراضية والتعمم عن ُبعد ،جامعة فيالدلفيا .عمان.

1:81م

التعميم المفتوح .النظم والمشكالت في التعميم بعد الثانوي .بغداد :مطبعة

ماكنزي ،بوستجيت وجون سكافام -ريتشارد
اإلرشاد.

مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية

0222م

التعمم العربي ،تحديات األلفية الثالثة .أبو ظبي.

نشوان ،يعقوب

1::8م التعميم عن ُبعد والتعميم الجامعي المفتوح.عمان :جامعة القدس المفتوحة.
و ازرة التربية والتعميم
1::1م

التكنولوجيا وسيمة لتطوير التعميم في القرن  .21األبعاد الكاممة لمثورة

التكنولوجية لتطوير التعميم في مصر .القاىرة :مركز التطوير التكنولوجية.

يحيى ،إبراىيم
0221م

التعميم االفتراضي وتقنياتو .ورقمة :منشورات المركز الجامعي.
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