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 :ملخص ال
 مفتوح بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي إستھدف البحث: تطویر أنماط التعلیم ال 

 و لتحقیق ھذا الھدف إتبع البحث الخطوات التالیة:
وح  :أوالً  یم المفت اط التعل ھ أنم ي تواج ة الت ة والعالمی ي التحدیات المحلی ح العصر الرقم عرض مالم

 بالجامعات المصریة.
 ً  عات المصریة.یتضمن واقع أنماط التعلیم المفتوح بالجام :ثانیا
 ً  تعرف متطلبات العصر الرقمي التعلیمیة.: ثالثا

ات المصریة  رابعاً: وح بالجامع یم المفت اط التعل ویر أنم ویتضمن عرض السیناریوھات المقترحة لتط
 في ضوء متطلبات العصر الرقمي.

د الواق     ل ورص ف والتحلی ى الوص وم عل ذى یق فى ال نھج الوص ى الم ث عل ذا البح د ھ د إعتم ع وق
 Focus Groupللوقوف على أبعاد المشكلة وأسبابھا وكیفیة مواجھتھا، وتم تشكیل مجموعات بؤریة

واستطالع رأى للقائمین داخل مؤسسات التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة من خالل  لتعرف الفرص  
ب ال ا وجوان ن تجنبھ ي یمك ة الت دات المحتمل ا والتھدی تفادة منھ ي یمكن االس ة الت ا المتاح وة لتعزیزھ ق

تقبلیة  ونقاط الضعف لتالفیھا إلي جانب االستعانة بأسلوب السیناریوھات كأحد أسالیب الدراسات المس
 لوضع الرؤیة المستقبلیة.

حیث أسفرت نتائج البحث الحالي في ضوء ما تم عرضھ من افتراضات وتداعیات      
المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء  للسیناریوھات المقترحة التي تسھم في تطویر أنماط التعلیم

 متطلبات العصر الرقمي. 
وقد قام الباحث بعرض السیناریوھات المقترحة على مجموعة الخبراء ألختیار أفضل ھذه      

السیناریوھات من حیث كونھ  (مفضل و ممكن ) أو( مفضل وغیر ممكن)  أو( غیر مفضل و غیر 
 یو الثالث ھو المفضل و الممكن. ممكن ) وقد أجمع الكل على أن السینار

ومن أھم ما توصل إلیھ البحث بناء سیناریوھات مستقبلیة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح      
 بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي.

 متطلبات العصر الرقمي. -الكلمات المفتاحیة: أنماط التعلیم المفتوح 
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Abstract 
Developing Open Education Styles in Egyptian Universities in the Light 

of the Requirements of the Digital Age 
The research aimed to develop open education styles in Egyptian 
universities in light of the requirements of the digital.  
To achieve this goal, the research followed the following steps: 
First: Presenting the local and global challenges facing the types of open 
education in Egyptian universities. 
Second: It includes the reality of open education styles in Egyptian 
universities. 
Third: Acquainting the requirements of the digital age. 
Fourth: The presentation of the proposed scenarios to develop open 
education styles in Egyptian universities in light of the requirements of the 
digital age and the philosophy of lifelong learning. 
     This research was based on a descriptive approach that is based on the 
description, analysis and monitoring of reality to find out the dimensions of 
the problem, its causes and how to confront it. The research in the field 
aspect used the futuristic science in building the futuristic vision: 
     The results of the current research in light of the proposed assumptions 
and implications of the proposed scenarios that contribute to the 
development of open education patterns in Egyptian universities in light of 
the requirements of the digital age. 
     The researcher presented the proposed scenarios to the group of experts 
to choose the best of these scenarios in terms of (preferred and possible) or 
(preferred and not possible) or (not preferred and not possible) and all 
agreed that the third scenario is preferred and possible. 
One of the main findings of the research is to build a futuristic vision to 
develop open education styles in Egyptian universities in light of the 
requirements of the digital age. 
Keywords: Open Learning Styles - Requirements of the Digital Age. 
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 : مقدمةال
التعلیم ھو قاطرة الخروج من التخلف والجھل فبدون العلم لما قامت المجتمعات البشریة      

وتطورت وازدھرت، فالتعلیم ھو الذى یستطیع مواجھة التحدیات المتسارعة التى تواجھ اإلنسان في 
أفكار جدیدة كل عصر، فتظھر علي مسرح الحیاة كل یوم معطیات جدیدة تحتاج إلي خبرات جدیدة و

ومھارات جدیدة وآلیات جدیدة للتعامل معھا والسیطرة علیھا، أى أنھا تحتاج إلي مجتمعات تقلصت 
 ،ً فیھا حواجز المكان والزمان وقربت فیھا المسافات وتزایدت حدة تأثرھا وتأثیرھا ببعضھا بعضا

مجاالت الحیاة  حتى كادت تصبح كالقریة الرقمیة.. ویحكم المجتمعات عولمة كاسحة في مختلف
 وحدة التغییر فیھا متسارعة بطریقة غیر مسبوقة.

ویعد التعلیم المفتوح وأنماطھ من أھم ھذه األسالیب التي تساعد اإلنسان الفرد والمجتمع على       
النھوض وتحقیق أھداف التقدم والرقي ومواكبة العصر، فالتعلیم المفتوح لم یعد مجرد ضرورة من 

تغیر المتسارع، بل إنھ یسھم في حل كثیر من المشكالت وتالفي جوانب ضرورات مواجھة ال
 القصور الناتجة عن تلبیة متطلبات واحتیاجات العصر الرقمي. 

یشھد العصر الرقمي عدید من التحوالت المعرفیة، االقتصادیة، الثقافیة، ھذه التحوالت أثرت      
ً على اإلنسان؛ من حیث قدراتھ ومھا ً بالغا راتھ وكفایاتھ، والمالحظ في الوقت الراھن أن من تأثیرا

یمتلك مقومات المعرفة والتكنولوجیا واالقتصاد یستطیع أن یواكب متطلبات العصر الرقمي أحد 
 أدوات الثورة الصناعیة الرابعة. 

وتحتم ظروف العصر الرقمي بمتغیراتھ التي نعیشھا بذل مجھودات كبیرة في إنجاز األعمال؛      
ة التغیرات السریعة والمتالحقة في كل المجاالت، ولعل التفاعل اإلیجابي مع ھذه المتغیرات لمسایر

 )   ٥٢، ٢٠١٤سوف یؤدي إلى االبتكار واإلبداع.  (وزارة التربیة والتعلیم، 
بالجامعات المصریة في حاجة ماسة ألن تبني كفایات وتحشد  أنماط التعلیم المفتوح ولذا فإن     

ً یُعد للمستقبل یستمد فلسفتھ وأھدافھ من خبرات  طاقات بشریة ً للتنمیة، تعلیما ً داعما لیصبح تعلیما
حیث  ٢٠١٤الماضي ورؤیة مستقبلیة ترتبط ببناء اإلنسان، وھذا ما یتفق مع دستور مصر لسنة 

) على أن التعلیم حق لكل مواطن، ھدفھ بناء الشخصیة المصریة والحفاظ علي ١٩نصت المادة رقم (
ویة الوطنیة، وتأصیل المنھج العلمي في التفكیر وتنمیة المواھب وتشجیع االبتكار وترسیخ القیم الھ

 ).١٠، ١٩الحضاریة.(دستور مصر، المادة رقم 
ومن ھذا المنطلق فإن تطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات      

 الي. العصر الرقمي أمر ضروري یھتم بھ البحث الح
 الدراسات السابقة ذات الصلة:

وقد أفادت ھذه الدراسات البحث فیما یلي أھم الدراسات وثیقة الصلة بموضوع البحث الحالي، 
 ً ، لذا فسوف یتم عرض الحالي بأفكار ساعدت في تحدید أبعاد مشكلة البحث التي سیتم عرضھا الحقا

  الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث:
)" تقویم مستوى أداء أعضاء ھیئة التدریس فى بیئة التعلیم ٢٠١٦دراسة (محمود، -١

 اإللكتروني بالجامعة المفتوحة".
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ھدفت الدراسة إلي تقویم مستوى أعضاء ھیئة التدریس فى بیئة التعلیم اإللكتروني، ومعرفة 
وع الحد األدنى من الكفایات التى یجب على عضو ھیئة التدریس الجامعى المتالكھا فى مثل ھذا الن

من التعلیم، وتحدید اھم المعوقات التى تواجھ عضو ھیئة التدریس وتحرمھ من االرتقاء بمستوى 
أدائھ التعلیمي فى ھذا النوع من التعلیم، وأسفرت الدراسة عن تحدید الكفایات الالزمة لعضو ھیئة 

ھیئة التدریس فى التدریس للعمل في بیئة التعلیم اإللكتروني، وتحدید األسالیب المتبعة لدى أعضاء 
 عملیات التدریس بالجامعة المفتوحة.

)" استراتیجیة مقترحة لتطبیق التعلیم العالى المفتوح في ٢٠١٥دراسة (عبد الرحمن، -٢
 ". المملكة العربیة السعودیة في ضوء بعض الخبرات العالمیة المعاصرة

ج التعلیم العالي ھدفت الدراسة تعرف واقع القبول بمؤسسات التعلیم المفتوح، وأبرز نماذ
المفتوح والتجارب الرائدة فى المجال، وتعرف آراء ومقترحات خبراء التربیة واإلدارة التعلیمیة 
والجامعیة وقادة الفكر نحو تطبیق نظام التعلیم المفتوح، وتوصلت الدراسة لبناء استراتیجیة مقترحة 

 .لتطبیق نظام التعلیم العالي المفتوح في ضوء خبرات بعض الدول
) " دور نظامي التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد في بناء مجتمع ٢٠١٤دراسة (الحناوي، -٣

 المعرفة العربي ".
ھدفت الدراسة إلي تعرف الدور الجوھرى للتعلیم في بناء المعرفة وإستجابة أنظمة التعلیم 

معرفة ومن للمستحدثات التكنولوجیة بإجراء تغیرات جذریة حتى نستطیع تحقیق أھداف مجتمع ال
مظاھر استحداث نظم التعلیم ظھور نظامى التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد، وتعرف ماھیة مجتمع 
المعرفة والتعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد، واستخدمت الدراسة أسلوب السیناریوھات لوضع الرؤیة 

ون قیود، ھناك العدید المستقبلیة، وخلصت الدراسة إلي عدة نتائج منھا فرصة التعلیم لمن یرغب د
من التحدیات التى تواجھ تطبیق نظامى التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد، والوضع االقتصادى 

 المتدنى وعدم الخبرة فى التعامل مع التكنولوجیا.
 ) " األنماط التعلیمیة في القرن الحادي والعشرین ".٢٠١٣,Borkدراسة ( -٤

لیم المتوقع انتشاره في القرن الحادى والعشرین، ھدفت الدراسة إلي عرض لنماذج التع     
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وتوصلت إلي أن األنماط التعلیمیة الحالیة یوجد بھا كثیر من 
المشكالت وال تستطیع مواكبة العصر الحالي لما فیھ من تحدیات، كما توصلت إلي مجموعة من 

 لي لتحقیق أھدافھ.المعوقات التى تعوق مؤسسات التعلیم العا
) "رؤیة جامعة اإلسكندریة حول إمكانیة اإلفادة من صیغة التعلیم ٢٠١٢دراسة (سلیمان، -٥

 ". المفتوح فى تحقیق مبدأ حق التعلیم الجامعى المتمیز للجمیع
ھدفت الدراسة عرض رؤیة مقترحة لجامعة اإلسكندریة حول مدى إمكانیة اإلفادة من إمكانیات 

تقنیاتھ المختلفة، وأدواتھ المتعددة، وموارده المتنوعة، فى توسیع فرص التعلیم التعلیم المفتوح ب
الجامعى وذلك في إطار فكرى جدید یقود ویوجھ التعلیم الجامعى فى القرن الحادى والعشرین، 
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفى، وتوصلت رؤیة بدیلة مقترحة لالستفادة من إمكانات التعلیم 

 تحقیق مبدأ التعلیم الجامعى المتمیز حق مشروع للجمیع.المفتوح فى 
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رؤیة مستقبلیة  –) " استخدام الفصول االفتراضیة فى تعلیم الكبار ٢٠١٢دراسة (صالح، -٦
 ". لتحقیق جودة التعلیم المفتوح

ھدفت الدراسة عرض رؤیة مستقبلیة لجودة التعلیم المفتوح، تمكنھ من المساھمة فى تلبیة 
ى المتزاید على التعلیم الجامعى، فى ضوء ما یشھده ھذا التعلیم من مستحدثات الطلب االجتماع

فرضتھا المتغیرات العالمیة المعاصرة، والكشف عن الدواعى الكامنة وراء تطویر التعلیم الجامعى 
المفتوح كى یتمكن من المنافسة وسط مستحدثات التعلیم الجامعى، واستخدمت المنھج الوصفى 

ات المستقبلیة، وتوصلت الدراسة إلي معرفة أھم التوجھات الفكریة للتعلیم المفتوح وأسلوب الدراس
 وسط مستحدثات تكنولوجیا التعلیم.

 ) " فعالیات التعلیم المفتوح في إطار المعرفة التراكمیة ".٢٠١٢دراسة (شنودة، -٧
المعرفة ھدفت الدراسة إلي تعرف أھداف وأھمیة دراسة فعالیات التعلیم المفتوح في إطار 

التراكمیة ثم أبرزت الدراسة مصطلحى التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد والجامعات االفتراضیة، وقد 
استخدمت الدراسة النموذج المفاھیمي والفینومینولوجى كمنھجین للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى 

ابتداء من الحاسب الوقوف على بعض المستحدثات التكنولوجیة التى تساھم فى المعرفة التراكمیة 
اآللى وذكائھ االصطناعى وھندستھ وانتھاًء بتأثیر االنترنت والمستحدثات التكنولوجیة على فعالیات 

 التعلیم المفتوح.
 ) " تأسیس التعلیم المفتوح والتعلم مدى الحیاة في التعلیم العالي ".٢٠١١,Doddsدراسة ( -٨

ً بدعم األنماط التعلیمیة الجدیدة  تؤكد الدراسة على ضرورة أن تقوم الجامعات القائمة حالیا
لتحقیق التعلم مدى الحیاة، ومواكبة التطور التكنولوجي، ولتطلعات األفراد فى إكمال تعلیمھم 

تبني مجموعة من السیاسات لمقابلة ھذه المتطلبات والتى تالجامعى، لذا یتوجب على الجامعات أنت 
ات بھا مرونة، واعتماد الشھادات بعد التخرج من تتمثل في قبول مفتوح غیر مقید بشروط، ومقرر

 جھات االعتماد الدولیة.
 الجامعة المفتوحة نموذجاً ". –) " معاییر الجودة في التعلم المدمج ٢٠١٠دراسة (دمحم، -٩

ھدفت الدراسة إلي تعرف تحدیات العولمة وتأثیراتھا على الواقع العالمي واإلقلیمي والمحلى 
ال إلي اقتصادیات المعرفة كانعكاس للتطور التكنولوجي والدور الذى یؤدیھ للتعلم المدمج، واالنتق

التعلم المدمج فى تقدم المجتمعات وتنمیتھا، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وكشفت الدراسة 
بناء وتطویر معاییر التعلم المدمج وذلك من خالل عرض وتحلیل اھم مكونات نقاط المقارنة 

 ة التى طورھا مركز التعلیم المفتوح عن بعد.المرجعیة ذات الصل
)" السیاسات التعلیمیة التى تتبناھا الدول األوربیة للتعلیم ٢٠١٠,Marioدراسة ( -١٠

 المفتوح".
ھدفت الدراسة تعرف واقع السیاسات التعلیمیة التى یتبناھا عدد من الدول األوربیة من أجل 

ة منھا في تطویر برامج التعلیم المفتوح عن بعد، التغلب على سلبیات التعلیم اإللزامى، واالستفاد
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وتوصلت إلي ضرورة التوسع في برامج التعلیم 

 المفتوح لمواكبة التحدیات التى تواجھ، وتنویع األنماط التعلیمیة لتناسب جمیع فئات المجتمع.
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نمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس )" استراتیجیة مقترحة للت٢٠٠٩دراسة (حسان، -١١
 ". المشاركین فى التعلیم المفتوح من بُعد بالجامعات المصریة

ھدفت الدراسة تعرف المقصود بالتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس المشاركین في التعلیم 
دة في مجال المفتوح من بُعد وتحدید أھم أھدافھا وأسالیبھا، ورصد خبرات بعض الدول األجنبیة الرائ

التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس المشاركین في التعلیم المفتوح من بُعد، واستخالص أھم 
النماذج العالمیة بھا، وتوصلت الدراسة لبناء استراتیجیة مقترحة للتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة 

من خالل االعتماد على  التدریس المشاركین في التعلیم المفتوح من بُعد بالجامعات المصریة ، وذلك
 عدة مرتكزات أساسیة، وتخطیط مخطط زمني آللیات تنفیذھا.

 التعلیق العام على الدراسات السابقة :    
 أوجھ التشابھ واالختالف: -١

وح  ا تتشابھ تختلف تلك الدراسات في أنھا انصبت علي التعلیم المفت ة، وجمیعھ ھ المختلف وأنماط
ا تتن ى أنھ ث الحالى ف ھ مع البح وق العمل ومتطلبات ھ بس ویره، وعالقت وح وسبل تط یم المفت اول التعل

ھ  ى تواج كالت الت ات والمش اول المعوق ھا تن وخدمة المجتمع، وتختلف مع البحث الحالى في أن بعض
ى  وح، باإلضافة إل یم المفت ھ مؤسسات التعل التعلیم المفتوح، والتحدیات الخارجیة والداخلیة التى تواج

یم بعاد مؤسسات التعلیم المفتوحدراسة وتحلیل أ اط التعل ویر أنم ي تط ة فتركز عل ، أما الدراسة الحالی
 المفتوح فى ضوء متطلبات العصر الرقمي.

 من حیث اختیار الموضوع: -أ
ات        بناء السیناریوھات البدیلة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء متطلب

ث  -دراسة صریحة من الدراسات السابقة العربیة  العصر الرقمي فلم تجر م الباح ذا  –على حد عل بھ
 ).٢٠١٥)، (عبد الرحمن،٢٠١٢العنوان بل تشابھت مع بعض الدراسات مثل : دراسة (سلیمان،

 من حیث اختیار العینة : -ب
بعض ا ة، ف احثین تباینت العینة التى تم اختیارھا فى الدراسات السابقة عن عینة الدراسة الحالی لب

كندریة أو  ة اإلس ي إحدى الجامعات كجامع وح ف یم المفت اط التعل د أنم اقتصرت عینة دراستھ على أح
 جامعة القاھرة، أما الدراسة الحالیة فقد اشتملت التعلیم المفتوح بمختلف أنماطھ.

 من حیث المجال الجغرافى:  –ج 
ر دى الب ى إح ابقة عل ات الس ى الدراس ى ف اق الجغراف ر النط ات اقتص دى الجامع امج أو إح

 المصریة وتختلف الدراسة الحالیة عن ھذا النطاق حیث اتسع أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات.
 من حیث منھج الدراسة:  –د 

ع       ة م ة الحالی ت الدراس د اتفق رى، وق َُخ اھج األ ن المن ً م تخداما ر اس فى اكث نھج الوص ان الم ك
ذا تخدامھا لھ ى اس ابقة ف ات الس الیب  الدراس تخدام أس ى اس ا ف ا عنھ ى تمیزھ افة إل نھج، باإلض الم

لوب  ي بأس ل البیئ ة التحلی ى منھجی اد عل تقبلیة، واالعتم ات المس یناریوھات  Sowtالدراس اء الس لبن
 البدیلة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي .
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 الدراسات السابقة:  أھم النتائج التى أسفرت عنھا -ه
ى       دریس ف ة الت ام بأعضاء ھیئ ا:  ضرورة االھتم ائج أھمھ أسفرت الدراسات السابقة عن عدة نت

ھ  ى تواج ة الت وح، والتحدیات المختلف یم المفت ات التعل نظام التعلیم المفتوح من بُعد؛ ومشكالت ومعوق
 أنماط التعلیم المفتوح.

 مشكلة البحث :
ضع الراھن ألنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة یجد أنھا تعانى من المتأمل في الو     

حیث یعاني بعضھا من الجمود عن مسایرة االتجاھات الحدیثة وارتباطھا بمجتمع  نواحي ضعف
التعلم واقتصاد المعرفة حیث ال تتیح فرص كافیة لالبتكار واإلبداع والتفكیر الناقد والتنافس الشریف 

 لبات العصر الرقمي، ویمكن تصنیفھا إلي: لمواجھة متط
)٢٠١٤(الحناوي،،)٢٠١٢(شنودة،،)٢٠١٠,Mario(،)٢٠١٢(سلیمان،،)٢٠١٢(صالح،

حیث إن القوانین التي تحكم أنماط التعلیم المفتوح في الغالب قوانین صدرت  روتینیة األداء: 
 منذ زمن بعید، على الرغم مـن تطویر بعضھا.

ة ال -١ ى میزانی ة:االعتماد عل ھ  دول ا تخصص ب فیم ي الغال ل ف ة تتمث ادات المالی ً ألن االعتم نظرا
ا  ة األنشطة، إال أن إیراداتھ ة كاف د لممارس الدولة وتكاد تكون المصدر الرئیس إن لم یكن الوحی

 غالبًا ما تذھب لدفع مكافآت وتغطیة نفقاتھا.
ة: -٢ ة والتدریبی رامج التعلیمی ة الب یة و تقلیدی رامج الدراس ث إن الب ة حی ي غالبی ة ف التدریبی

التفكیر  ًا متناقضة، وغالبًا ال تسمح للطالب ب المؤسسات غیر مترابطة مع بعضھا البعض وأحیان
رات  العلمي أو االبتكاري أو التفكیر الناقد، فھي ال تؤھل إلى كیفیة التعامل مع التحدیات والمتغی

 العالمیة أو متطلبات سوق العمل.
ریج: -٣ تویات الخ دني مس ل ذ ت ى ولع دون عل وم ال یعتم ریجین الی ر أن الخ ح للكثی ك یتض ل

 تخصصاتھم، والتي غالبًا ما یعملون بھا في سوق العمل.
ث ضعف التعاون بین التعلیم المفتوح ومؤسسات اإلنتاج -٤ ین البح ، وبالتالي انخفاض االرتباط ب

ث  الم حی ة دول الع ي غالبی ث ف ویر بالبح ھ التط اك والتطویر في الوقت الذي ارتبط فی د ھن م یع ل
ً بال استخدام، كما لم یعد ھناك تطویًرا بال بحث.  بحثا

فالمالحظ أن التعلیم المفتوح من أقل المیادین في  ضعف توظیف المستحدثات التكنولوجیة: -٥
المجتمع المصري استجابة لھذه المستحدثات مقارنة بمیادین أخرى نظًرا لعدم اقتناع صانعى 

 .القرار بدور التعلیم المفتوح
ویتمحور ھذا البحث حول تطویر أنماط التعلیم المفتوح حتى یتسنى لصانعى القرار والمسؤولین      

ولكى یتم تطویر أنماط التعلیم ، بمصر األخذ بھا واإلفادة منھا في ضوء متطلبات العصر الرقمي
 .المفتوح بالجامعات المصریة

 تتطلب اإلجابة على ھذا األسئلة الفرعیة التالیة: 
 أھم مالمح العصر الرقمي وانعكاسھ على أنماط التعلیم المفتوح؟ما  -
 ما واقع أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة ؟  -
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 ما متطلبات العصر الرقمى التعلیمیة؟ -
ما السیناریوھات المقترحة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء  -

 متطلبات العصر الرقمي ؟
 یسعى البحث الحالي إلي ما یأتي: :حثأھداف الب

بناء بعض السیناریوھات البدیلة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء     
متطلبات العصر الرقمي، وذلك بعد دراسة وتحلیل وتشخیص الواقع الحالي من جوانب قوة ونقاط 

المفتوح، ودراسة وتحلیل المتغیرات ضعف، والتحدیات المعاصرة التي تواجھ أنماط التعلیم 
 المعاصرة التي فرضت وانعكاساتھا علي أنماط التعلیم المفتوح.

 أھمیة البحث:
وي ألي       ع التنم ق أن الوض ة من منطل تكمن أھمیة البحث الحالي في محاولتھ لمعالجة قضیة ھام

ي  ر إل د یُنظ م یع ث ل ھ؛ حی رئیس فی دور ال یم ال ب التعل د أن یلع ة الب اط أم ي أنم یم دون النظر إل التعل
 التعلیم المفتوح، وھذا ما تنبھت لھ عدید من الدول المتقدمة، وتتبلور أھمیة البحث الحالي في:

التعلیم  -١ د ب ث یتزای ات المصریة، حی وح بالجامع یتناول موضوًعا وثیق الصلة بأنماط التعلیم المفت
ة واإلقلی تویات العالمی ع المس ى جمی ھ عل وح وأنماط دم المفت اس تق بح یق ة، وأص ة والمحلی می

ات  ي التخصص تویات ف ي المس ى أعل ة عل ریة مدرب وي بش تالك ق ي ام درتھا عل ات بق المجتمع
 المختلفة.

ات  -٢ دادًا للدراس ر امت ث یعتب وح؛ حی یم المفت ال التعل ي مج ب ف ا أرح ً الي آفاق ث الح تح البح د یف ق
 راسات أخرى جدیدة.   السابقة في ھذا المجال، كما یعد في ذات الوقت تمھیدًا لد

وح  -٣ یم المفت ز التعل ا یُحف ھ االقتصادي؛ مم ق تقدم ع وتحقی ة المجتم ي تنمی ث الحالي ف قد یفید البح
 على مزید من اإلبداع واالبتكار.

 منھج البحث وأدواتھ:
ات       وح بالجامع یم المفت اط التعل ویر أنم ي تط ن ف ذي یكم ث وال رئیس للبح دف ال ن الھ ا م ً انطالق

ریة  ھ المص في لمالءمت نھج الوص تخدام الم ث باس وم الباح ي، یق ر الرقم ات العص وء متطلب ي ض ف
م  كلة، وت اد المش ى أبع وف عل ع للوق ل ورصد الواق ى الوصف والتحلی وم عل ث یق لطبیعة البحث؛ حی

وح   Focus Groupتشكیل مجموعات بؤریة یم المفت ائمین داخل مؤسسات التعل واستطالع رأى للق
ة وأنماطھ المختلفة  دات المحتمل ا والتھدی تفادة منھ ي یمكن االس ة الت من خالل  لتعرف الفرص المتاح

لوب  تعانة بأس ب االس ي جان ا إل عف لتالفیھ اط الض ا ونق وة لتعزیزھ ب الق ا وجوان ي یمكن تجنبھ الت
تقبلیة.  (٢٠٠٦ ,Steven Bell )السیناریوھات كأحد أسالیب الدراسات المستقبلیة لوضع الرؤیة المس

 ).١٩٩٤لین ،(فان دا
 حدود البحث: 

اقتصر البحث الحالى علي أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة، والمتمثلة على النحو      
التالي: (مراكز التعلیم المفتوح، شعب التعلیم اإللكتروني، والتعلیم المدمج، والتعلیم االفتراضي، 

 وبرامج التعلیم من بعد).
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 مصطلحات البحث:

یم ا وح:التعل ة  لمفت رص التعلیمی ى الف اركة ف ق المش المجتمع ح رد ب ل ف یح لك رن یت ي م ام تعلیم نظ
ى توصیل الخدمات  درات النظام عل ك من خالل ق المتاحة، ألنھ یتخطى كل العقبات التى قد تعیق ذل

 )٢٠١٣،١٥التعلیمیة للدارسین فى أماكن إقامتھم وفى الوقت الذى یرغبونھ.(حوالة، 
ة ویعرف أیضا ب     ي الفرص التعلیمی ول إل راد بالوص ى حق األف فتھ عل وم فلس ام تعلیمي یق ھ نظ أن

 المتاحة، كما أنھ یتخطى كل العقبات سواء كانت مكانیة أو زمانیة او اجتماعیة.
" مؤسسات التعلیم التى تتیح الفرص التعلیمیة ویعرف أنماط التعلیم المفتوح إجرائیاً في ھذا البحث: 

ق المستمرة طیلة حیا وا من تحقی ویرھم لیتمكن ع وتط راد المجتم ع أف ة جمی ة األفراد، وذلك بقصد تنمی
ة  رامج التنمی ع ب دورھم التفاعل م ون بمق ى یك ر الرقمي، وحت ة للعص والت التعلیمی ع التح التكیف م

ي: ( ل ف عب وتتمث وح، ش یم المفت ة للتعل یغة الحدیث اره الص دمج باعتب یم الم ي، والتعل یم اإللكترون التعل
 تعلیم االفتراضي، والجامعة المفتوحة، وبرامج التعلیم من بعد).وال

  العصر الرقمي:
مختلف ھو عصر حدیث ومتطور ونجم عن تبنى ودخول تقنیة المعلومات واالتصال الى      

فھو وال سیما مؤسسات التعلیم المستمر، ودخولھا فى المؤسسات التعلیمیة  مجاالت الحیاة الیومیة
، مما یدفع لالبتكار والتطبیقات فراد على نقل المعلومات بحریة والوصول الفورىیتمیز بقدرة اال

الحدیثة للتعامل بطرق مختلفة وفي أحیان كثیرة. بینما توجد عدید من الفرص والتطلعات التي ترتبط 
 )٢٠٠٤،٣(محمود، بالرقمنة وتفرض على مؤسسات التعلیم المفتوح مواكبتھا.

 متطلبات العصر الرقمي:
تشتق كلمة متطلبات فى اللغة العربیة من كلمة "طلب" ، والتى تعنى: إیجاد الشئ وأخذه.( معجم      

 )٢٠٠٠،١٢٥اللغة العربیة، 
بأنھ : شئ یستلزم وجوده أو شرط یجب توافره  Requirementوفي اإلنجلیزیة یعرف المتطلب      

 )٢٠٠٠،٧٧٩واالھتمام بھ.(البعلبكى،
بات العصر الرقمي فھى مجموعة الحاجات الواجب توافراھا في كافة أما عن مصطلح متطل    

أنواع المؤسسات التعلیمیة من توافر نظم جدیدة تحقق لإلنسان من تغیر نمط حیاتھ ومتطلباتھ 
التعلیمیة لتحقیق نماذج وطرق حدیثة واالنتقال من التعلیم إلي التعلم ومن مستھلكین للمعرفة إلي 

 منتجین للمعرفة.
 اختار الباحث لتحقیق أھداف البحث أن یسیر وفق الخطوات التالیة: ءات تنفیذ البحث:إجرا

ویشمل مقدمة البحث، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث،  المحور األول (اإلطار العام للبحث):
 وأھمیة البحث، وأھدافھ، ومنھج البحث، ومصطلحات البحث.

: ویتضمن عرض )اسھ على أنماط التعلیم المفتوحوانعكالمحور الثاني (مالمح العصر الرقمي 
للتحدیات الخارجیة والداخلیة التى تواجھ أنماط التعلیم المفتوح وانعكاس العصر الرقمي على أنماط 

 التعلیم المفتوح ومتطلباتھ التعلیمیة.
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 ویتضمن تعرف واقع أنماط المحور الثالث (واقع أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة):
  التعلیم المفتوح من حیث األھداف والفلسفة والممیزات والعیوب والمبررات.

تعرف أھم أھداف التعلیم ومھاراتھ فى العصر متطلبات العصر الرقمي التعلیمیة): ( المحور الرابع
 الرقمي، و متطلبات العصر الرقمي والتى تنعكس على أنماط التعلیم المفتوح.

ت المقترحة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في السیناریوھا (المحور الخامس
ویتضمن عرض السیناریوھات المقترحة للوقوف على السیناریو  :ضوء متطلبات العصر الرقمي)

 األفضل لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي.
 المحور الثاني

 ي ومتطلباتھ التعلیمیةمالمح العصر الرقم
یعیش العالم اآلن فترة غیر مسبوقة فى تاریخ التطور اإلنساني، حیث تتالحق المتغیرات      

تتبدل األوضاع بسرعة متناھیة، ووالتحوالت وتتصاعد قوى التغییر فى مواطن كثیرة من العالم، 
 وتشمل تلك التغیرات والتحوالت كل شئ یمكن أن یصل إلیھ التغییر.

فالتعلیم المفتوح مظلة كبیرة تتنوع طبیعة مؤسساتھا والقائمین علیھا والمستفیدین من خدماتھا،      
وال یمكن بطبیعة الحال حصر جمیع مكوناتھا. فتعُد الجامعات اإللكترونیة، ومراكز التعلیم المفتوح، 

برز المؤسسات العاملة والجامعات المفتوحة، ومراكز التعلیم من بعد، وشعب التعلیم اإللكتروني من أ
في ھذا اإلطار، وسنتعرض فیما یلي ألھم تلك التحدیات التى تشكل بعضھا بالفعل وبعضھا األخر 

  مازال فى طریقھ للتشكیل والتبلور.
ً:التحدیات العالمیة:   أوال

 العولمة Globalization 
راھن، وت      ت ال ي العولمة.. مصطلح حدیث یجري تداولھ بشكل واسع في الوق واھر الت د من الظ ع

ً من الباحثین والمھتمین؛ لما لھا من تأثیر على مختلف جوانب الحیاة.  ً كبیرا  القت اھتماما
الى یم الع  -فاالعتراف باآلثار السلبیة الضاغطة للعولمة والمؤثرة على إدارة مؤسسات التعل

ا،  ى مواجھتھ ذى یحتم أن تعامل والتى من بینھا مراكز التعلیم المفتوح عن بُعد_ والعمل عل اآلمر ال
ً وعطاء، فى محاولة خلق الشروط التى تھیئ سبل العیش كأمة لھا ھویتھا. (نصار، ، ٢٠٠٥معھا أخذا

٧٥-٧٤.( 
ى أقصى   " Malveaux "كما یرى مالفیھ     أن العولمة تتضمن االمتداد الخارجي للثقافة المحلیة إل

د تغطي حدودھا في ھذا العالم، بحیث تصبح الثقافات الم  –ختلفة منخرطة في ثقافة عالمیة واحدة،  ق
 (٢٠٠٢,٤٠ ,Julianne )جمیع أنحاء العالم. –بعد فترة من الزمن 

وإذا كان للعولمة أبعادھا فإنھا بدون شك انعكست على النظام التعلیمي بصفة عامة وأنماط التعلیم      
 المفتوح بصفة خاصة ویتضح ذلك من خالل اآلتي: 

وء االتجاه ال - متزاید نحو تدویل التعلیم الجامعي المفتوح، وتتضح أھم معالم ھذا التدویل في ض
رامج  ویر ب التعاون األكادیمي الدولي، والحراك األكادیمي للطالب والمعلمین والباحثین، وتط

 ).(٢٠٠١,٢٣٧ , S, Levin John وأنشطة للتعلیم العالي ذات طابع دولي
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یم  - بح التعل یم ا -أص ة التعل وحوخاص ل،  -لمفت ام والعم واد الخ ال والم ة رأس الم ى قیم یعط
ى  افة إل ناعیة، باإلض دول الص ومي لل ن الق ق األم ة تحق الي سیاس یم الع ار التعل الي ص وبالت
ى أن  ل عل یغ تعم ك الص ل تل ا، وك ي ألمانی اج ف ع اإلنت ة بمواق املة مرتبط ات ش ور جامع ظھ

 ).٥٩، ٢٠٠٦ز للجمیع. (العجمي،یكون التعلیم المفتوح للجمیع، بما یتیح فرص التمی
ویرى الباحث أنھ لكى تتمكن مؤسسات التعلیم المفتوح من معایشة عصر العولمة والتفاعل مع      

مفرداتھ التقنیة التى فرضت نفسھا على مختلف قطاعات الحیاة المعاصرة، فإن علیھا أن تخوض 
مفتوح ومنھجیتھ، بحیث یتعدى الشكل عملیة تغیر شامل وضرورى فى إعادة ھیكلة منظومة التعلیم ال

إلى المضمون بحیث یحقق الصورة التى تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي أحد أدوات الثورة 
 الصناعیة الرابعة.

  :الثورة العلمیة والتكنولوجیة 
في تقریر للیونسكو بأنھ" إذا كانت الثورة الصناعیة األولى قد اعتمدت على  Delorsیؤكد دیلور      

د  االستخدام المكثف للعمل، واعتمدت الثورة الصناعیة الثانیة على رأس المال المكثف، وأن كلتیھما ق
ورة  إن الث ة، ف ة النووی از والطاق نفط والغ م ال د ث ل الفحم والحدی ر متجددة مث اعتمدتا على مصادر غی

ي ة والمعلومات، والت اھى للمعرف دفق الالمتن ى الت كل رئیسي عل ورة  الثالثة تعتمد بش ا الث ق علیھ یطل
 (١٩٩٦,١٦٩,Delors )العلمیة والتكنولوجیة".

رعة      ات بالس ن والتخصص ى المھ رات ف ل التغی وح أن تقاب یم المفت ات التعل ى مؤسس ان عل ذا ك ول
ى  دوى البن ة ج ورة المعلوماتی ع الث ث تض وجى. حی ر التكنول ذا التغی ا لھ ر الحادث طبق ة للتغی المالئم

 لى المحك من جھة مدى مالءمتھا لروح العصر.التعلیمیة التقلیدیة ع
ذا التحدي،       ة ھ ویرى الباحث أن ھذا بدوره یتطلب من مؤسسات التعلیم المفتوح ضرورة مواجھ

من  ث یتض وح ومؤسساتھ، بحی یم المفت اط التعل اھج أنم داف وفلسفة ومن من خالل إعادة النظر في أھ
 تسم بالتقدم العلمي والتكنولوجي.تخصصات تواكب متطلبات العصر الحدیث، والذي ی

 :التوجھ العالمى نحو مجتمع المعرفة 
م       ع وتصنیف وتوظیف المعلومات ومن صناعة العل في ظل عصر المعرفة فإن األقدر علي جم

م  یملك أدوات ذكاء تمیزه وتجعلھ أكثر قدرة على تحقیق وجوده، بل وفرض شروطھ على غیره، إذ ل
وره  تعد للقوة العسكریة وال ذكاء بص ث أصبح ال للثروة المادیة نفس القوة التي كانت لھما من قبل حی

رض  ا ف ي یمكنھ وة الت ل الق وة، ب ریة للق ورة العص و الص ھ، ھ ب علی ا یترت ل م ة، بك اإلنسانیة خاص
 )١٨٨-١٩٩٣،١٨١،الھیمنة والسیطرة دون إطالق طلقة واحدة.( جمال الدین

ر ویرى الباحث أن ھذا یؤدى إلى إل       ا غی ة، ویجعلھ ة التقلیدی ى المؤسسات التعلیمی بء عل قاء الع
ى  ات إل ذه المعلوم قادرة على اإللمام بكل ما ھو جدید فى مجال المعرفة، وعدم قدرتھا على إیصال ھ
وم  ا یق دة، ولعل أنجح م ة جدی المتعلمین فى ھذه المؤسسات لذا ظھرت الحاجة إلى إنتاج صیغ تربوی

 ح.بذلك ھو التعلیم المفتو
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 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

 التكتالت االقتصادیة : 
أثیر       ح ت ر، ویتض د كبی ى ح اآلخر إل ا ب ل منھم أثر ك ة إذ یت ة متبادل ا عالق یم بینھم االقتصاد والتعل

ى  ة وف األوضاع االقتصادیة فى النظم التعلیمیة فى تحدید محتوى التعلیم ومناھجھ وأسالیبھ بصفة عام
 ات التعلیمیة. اإلنفاق علیھ وتوفیر نوعیات متعددة من الخدم

ود       ي العق الم ف أن الع ق ب ى اإلدراك العمی یرى ( زاھر) أن فكرة ھذه التكتالت االقتصادیة تقوم عل
دة  دة واح ل كوح لة، ب زاء منفص فھ أج ھ بوص نى إدارت ن تتس رین ل ادي والعش رن الح ى من الق األول

ا ددة من الع ي أطراف متع ات، ف ي منتصف الثمانینی ي متكاملة، لذلك ظھرت ف ذه التكتالت والت لم، ھ
ر،  ا. (زاھ یة لھ یلة أساس م وس ن العل ذ م ي تتخ ة، والت دة للمعرف وة الجدی ى الق ً عل ا دت أساس اعتم

٢٠٠٤،٢٢٦( 
ا ومسایرتھا       ب مواجھتھ ومن ثم فرضت الثورة االقتصادیة تحدیات على أنماط التعلیم المفتوح یج

 من خالل مجموعة من المتطلبات:
رامج - اد ب رورة إیج ة  ض رات الحادث ع التغی ب م ة لتتناس ف بالمرون ة تتص ة وتعلیمی تدریبی

ً فى مجال العمل.  والمتوقعة مستقبال
ى إیجاد - ادرین عل م ق ون بمقومات تجعلھ ة ویتمتع دة ومتنوع  إعداد خریجین لدیھم مھارات جدی

 وخلق فرص عمل فى ظل ھذا التغیر المستمر فى متطلبات سوق العمل.
ً: التحدیات المح  لیة:ثانیا

تواجھ أنماط التعلیم المفتوح مجموعة من التحدیات الداخلیة قد تعوقھا عن تحقیق التطور الذاتي      
 المستمر لھا ومن أھم ھذه التحدیات ما یلي: 

 :تراجع كفایة التمویل الجامعي 
افي تواجھ األنظمة التعلیمیة في جمیع دول العالم تحدیات كثیرة، لعل من أھمھا توفیر التمو      یل الك

یم  تویات التعل ر مس د أكث الي یع یم الع بین، والتعل وع المناس الكم والن ھ ب ب لطالبی یم المناس أمین التعل لت
ً على میزانیات الحكومات التي تدعمھ مباشرة، وذلك لما یتطلبھ من عناصر  كلفة، ویشكل تمویلھ عبئا

 )٢٠١٥،١١٣بشریة وتجھیزات مادیة مكلفة.( عبد العال
ع وعلى مس     د یرج یم الجامعي وق ل التعل ة تموی ي كفای ً ف ا اك تراجع ة نجد أن ھن دول العربی توى ال
-٢٠٠٥،١٠٠إلى مجموعة من العوامل أھمھا: (الصغیر،  -وكما أشار (الصغیر، أحمد حسین) -ذلك

١٠١.( 
  اإلقبال الشعبي على التعلیم الجامعي : 

ات  ة الطلب االجتماعى على التعلیم الجامعى، ودعم الحكوم ھ والمحافظ ع فی ھ بسیاسات التوس ل
ت  اق، فاق الغ اإلنف ي مب رة ف ادة كبی ب زی ذي تطل ھ، األمر ال على مجانیتھ، وتسھیل شروط القبول فی

 قدرة معظم الدول على توفیرھا.
 
 
 



 ...تطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                                                       مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة  
 

٣٦١ 

 المحور الثالث
 واقع أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة

عاني من أزمات كبرى، فھى مبنیة علي فلسفة التعلیم األنماط التعلیمیة الحالیة بكافة مراحلھا ت    
التقلیدي الذى یعتمد على نقل المعلومات، وحفظھا وتلیقنیھا، في حین توجد توجھات أخرى تعتبر 
اإلبداع والتفكیر الناقد، وأسلوب حل المشكالت من أفضل األسالیب العلمیة التي ینبغي العمل بھا في 

 التعلیم المفتوح وأنماطھ.
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 النمط األول: التعلیم اإللكتروني:
التكنولوجیا وسیلة مھمة لتوفیر المعلومات وتبادل األفكار بین األفراد من خالل شبكة  تمثل     

اإلنترنت، مما یساعد األفراد على المشاركة في اتخاذ القرار وإدارة العملیات، وأخذت القوى 
لرسمیة في اإلفادة منھا في صنع السیاسات العامة والسیاسة التعلیمیة، السیاسیة الرسمیة وغیر ا

 )٢٠١٥وتشكیل االتجاھات والمواقف تجاه القضایا المختلفة.( الدھشان، 
   :مفھوم التعلیم اإللكتروني 

ھذا النوع من التعلیم قد ال یتم تحدیده بمكان أو زمان، كما تتباین استرتیجیات وطرائق التدریس      
مستخدمة فیھ. ویھتم التعلیم اإللكتروني بإدخال علوم مستقبلیة تواكب التقدم العلمي والحضاري في ال

مجتمعات الیوم مثل: علوم اللیزر والفضاء، واإللكتروضوئیات، والجینات والروبوت، وزراعة 
 )٧٨، ٢٠٠٩(إسماعیل، األنسجة، والطاقة المتجددة، واالستشعار عن بعد، والمواد فائقة التوصیل.

  :فلسفة التعلیم اإللكتروني 
یقوم التعلیم اإللكتروني علي فلسفة التعلم من بعد الذي یرتكز علي التعلم الذاتي للدارسین، أي      

تحویل عملیة التعلیم إلي تعلم، والذي یعتمد فیھا الدارس علي التعلم الذاتي بدرجة كبیرة، وتغیب فیھ 
علم، وھنا یتعاظم دور الوسیط في تحقیق المھارات الالزمة لعملیة العالقة المباشرة بین المعلم والمت

 )٢٠٠٧،٤التعلم.( حمدان، 
وتستند فلسفتھ إلي عدد من المبادئ تختلف في مفھومھا عن المبادئ التي ینطلق منھا التعلیم      

اتیة، وتطویر مبدأ دیمقراطیة التعلیم، و برمجة التعلیم وتفریده، وإثارة الدوافع الذ التقلیدي وھي:
 التعلیم واستمراریتھ.

 شعب التعلیم االفتراضي تعلیم اإللكترونيال

 أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة

 الجامعة المفتوحة التعلیم من بعد

 التعلیم المدمج 
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 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

  :یھدف التعلیم اإللكتروني إلى تحقیق عدید من األھداف على مستوى  أھداف التعلیم اإللكتروني
 الفرد والمجتمع منھا:

 إعداد مجتمع الجیل الجدید لمتطلبات العصر الرقمي. -
 نیة.تحسین مستوى فاعلیة المعلمین وزیادة الخبرة في إعداد المواد اإللكترو -
 )٢٠٠٧،٥عجز مؤسسات التعلیم النظامي عن استیعاب األعداد الھائلة.( حمدان،  -
 )٤٨-٢٠٠٨،٤٧زیادة تفعیل عملیتي التعلیم والتعلم.( نصر، -
ً لمبدأ دیمقراطیة التعلیم.  -  تأمین فرص التعلیم العالي والجامعي، تحقیقا
وع للمادة االلكترونیة في أي تساعد الطالب على الفھم والتعمق أكثر بالدرس حیث یستطیع الرج -

 ). ٢٠١٠،٣٤وقت. (شحاتة،
 تقدیم عملیة التعلم بوسائط تعلیمیة مختلفة عما یقدم فى نظم التعلیم التقلیدیة. -
  :ممیزات التعلیم اإللكتروني 

ال شك أن إدخال التعلیم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة لھ ممیزات عدیدة، فالتعلیم اإللكتروني      
فوائد تفوق ما یحرزه التعلیم التقلیدي، ولعل من أھم ممیزات التعلیم اإللكتروني ما یلي:  یوفر

 )٢٠٠٦،٣٤(سالم،
 یتیح منح شھادات جامعیة لمن لم یتمكن من اللحاق بالتعلیم الجامعي لسبب أو آلخر. -
ات یساعد التعلیم اإللكتروني علي زیادة التجارب والخبرات التعلیمیة، وینمي بعض المھار -

 الجدیدة إلي جانب تكلفتھ المادیة الرخیصة إذا ما قورنت مع تكالیف السفر.
ً للطلب االجتماعى على التعلیم. -  حل مشكلة األعداد الكبیرة في الكلیات النظریة نظرا

 النمط الثاني: التعلم المدمج:
ب اتخاذ قرارات یواجھ التعلیم تحدیات جدیدة ومتجددة فرضتھا التكنولوجیا الرقمیة مما یتطل     

حیویة لتطویر أسالیب التدریس والتعلیم، فظھر مفھوم التعلم المدمج كتطور طبیعي للتعلم 
اإللكتروني، وھذا النوع من التعلم یجمع بین التعلم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي، إذ إنھ مزیج من 

ًا ؛ لالستفادة من مزایا النظامین، ویسمي تعلیم مخلوط.  االثنین مع
ویشمل التعلیم المدمج مجموعة من الوسائط المصممة لتتمم بعضھا البعض، والتي تعزز التعلم      

ً من أدوات التعلم مثل برمجیات التعلم التعاوني االفتراضي،  وتطبیقاتھ، ویمكن أن یشمل عددا
 ) ٢٠١٤،٤٧المقررات المعتمدة علي اإلنترنت، ومقررات التعلم الذاتي. (الذویخ، 

  تعلم المدمج:مفھوم ال 
تعددت تعریفات التعلم المدمج وذلك بسبب اختالف الرؤیة لھ، حیث یمكن وصف التعلم المدمج      

بأنھ:" تعلم یجمع بین نماذج متصلة وأخرى غیر متصلة من التعلیم، وغالبًا تكون النماذج المتصلة من 
 لفصول التقلیدیة".     خالل اإلنترنت، أما بالنسبة للنماذج غیر المتصلة فإنھا تحدث في ا
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كما عرفھ زاھر بأنھ: توظیف المستحدثات التكنولوجیة في الدمج بین األھداف والمحتوى      
ً لوجھ والتعلیم  ومصادر وأنشطة التعلم وطرق توصیل المعلومات من خالل أسلوبي التعلم وجھا

ا للطالب من خالل اإللكتروني إلحداث التفاعل بین عضو ھیئة التدریس بكونھ معلًما ومرشدً 
 المستحدثات التي ال تشترط أن تكون أدوات إلكترونیة محددة.

ویعرف أیضا بالتعلیم الھجین وبأنھ ذلك النوع من التعلیم الجامعي التقلیدي الذى یُقدم للطالب        
في سن التعلیم الجامعى المعتاد مع تخصیص جزء(نسبة) من المقررات یتم تدریسھا عبر الشبكة 

كل إجباري للحصول على الدرجة الجامعیة األولى، وھو األمر الذي یتطلب إجراء تعدیالت في بش
 ).٤٧، ٢٠١٥منظومة التعلیم الجامعي لضمان جودة التعلیم. (الشرمان،

  : ممیزات التعلم المدمج 
لمتعلم، تقدیم المادة العلمیة على اإلنترنت فقط للمتعلم یفتقر إلى االتصال والتفاعل بین المعلم وا -

لذلك فإن الدمج بین التدریس وجًھا لوجھ مع التعلم من خالل اإلنترنت یؤدي إلى تعلم فعال 
 )٢٠٠٧،٧٨وأكثر كفاءةً وتمیًزا، ولذلك فإنھ یتمتع بمزایا عدیدة تتمثل فیما یلي: (عماشة،

التركیز على الجوانب المعرفیة والمھاریة والوجدانیة دون تأثیر أحد ھذه الجوانب على  -
 .)٩٩، ٢٠١٦،محمود(األخرى. 

 الجمع بین مزایا التعلم اإللكتروني والتعلم التقلیدي. -
  تعزیز الجوانب اإلنسانیة والعالقات االجتماعیة بین المتعلمین فیما بینھم وبین المعلمین أیًضا -

(Anthony, ٢٨٧ ,٢٠١٦). 
تعلم أس         ین ویرى الباحث مما سبق أن التعلم المدمج یجعل عملیة ال ع ب ث یجم ھل وأسرع؛ حی

تم التواصل والتفاعل  التعلم التقلیدي وجًھا لوجھ والتعلم اإللكتروني باستخدام الوسائط التكنولوجیة لی
 بین المعلم والمتعلم لتحسین عملیة التعلم، وتحقیق األھداف التعلیمیة المنشودة. 

  : عیوب التعلم المدمج 
 )٢٠١٥،٢٣لم المدمج، ومنھا: (الشرمان،توجد مجموعة من العیوب التي تواجھ التع

 جمیع المتعلمین بحاجة إلى أجھزة متصلة باإلنترنت. -
ف مھامھم بعد تغیر أدوارھم. -  تدریب المعلمین لتعرُّ
 لیس بالضرورة أن یتم تقلیل النفقات. -

 النمط الثالث: التعلیم االفتراضي:
االفتراضیة التي تعد جامعة مؤسسة لقد أدى تطور عمل الجامعة المفتوحة إلى وجود الجامعة      

على إحدى وسائل االتصال الحدیثة وھى شبكة اإلنترنت وتحتوى على أقل ما یمكن من المكونات 
ً بوسائل االتصال الحدیثة  ً مجھزا المادیة من المباني الجامعیة، وعادة ما تكون شقة صغیرة أو مكتبا

 )٢٠١٣،٢٥(صالح المتصلة باإلنترنت وتستفید من خدماتھا المختلفة.
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 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

ً تعلیمیة إلى الطالب     ویعرفھا كل من "سلیمان عبد ربھ، وعزه أحمد" بأنھا: "مؤسسة تقدم فرصا
من خالل استعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصال لتوصیل برامجھا ومقرراتھا وتقدیم الدعم 

 ).٦٠٣، ٢٠١٥التعلیمي باإلضافة إلى استخدام التكنولوجیا.(عبد الوكیل،
  زات وایجابیات التعلیم االفتراضي:ممی 

 التعلم فى أى وقت، حیث صار بإمكان الطالب أن یتعلم فى أى وقت وأى مكان. -
 ال تحتاج إدارة الفصول االفتراضیة مھارات تقنیة عالیة. -
 تغطیة عدد كبیر من الطالب فى مناطق جغرافیة وفى أوقات مختلفة. -
 و التصحیح ورصد الدرجات والتنظیم. إعفاء المعلم من االعباء الثقیلة بالمراجعة -

 النمط الرابع: الجامعة المفتوحة:
قد استشعرت الحكومات والمؤسسات العالمیة أھمیة التعلیم، لذلك فإن اإلعالن العالمي لحقوق      

م وضع التعلیم كحق أساسي لكل إنسان. ولقد وضعت لجنة األمم المتحدة المیثاق ١٩٤٨اإلنسان لعام 
وق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولقد تناول ھذا المیثاق الحق في التعلیم بأن یكون الدولي للحق

ً ألي فرد بدون تمییز.  )(٢٠٠٢,٩ ,UNESCO متاحا
 أوالً: مفھوم الجامعة المفتوحة:

یعرفھ "صالح مرسى" بأنھ: " أسلوب من أسالیب التعلیم لمن لم تتح لھ فرص استكمال تعلیمھ أو      
د االستزادة من التعلیم ویعتمد على ما یجرى من اتصاالت مستمرة بین الدارس ومعاھد التعلیم من یو

وتعرفھ" نجوى یوسف       )١٩٩٧،٢٠تجعلھ قادرا على االستمرار في الدراسة الفردیة.( مرسى،
 جمال الدین " بأنھ " مدخل للتعلیم یُبني علي أساس االحتیاجات الفردیة للمتعلمین، ولیس علي
َم فھو یرتكز حول الدارسین، ویمنحھم أكبر قدر ممكن  اھتمامات المعلم أو المؤسسة التعلیمیة، ومن ث

 )١٩٩٩،٧من حریة االختیار والسیطرة علي ماذا وأین ومتي یتعلمون؟.( جمال الدین،
 تنطلق من عدة مبادئ تتمثل في:ثانیاً: فلسفة الجامعة المفتوحة: 

 تحقیق دیمقراطیة التعلیم: -١
وحیث إن ھناك الكثیر من الحاالت التي  تشیر عدید من الدراسات إلي أن التعلیم حق للجمیع،    

یتعذر فیھا الطالب االلتحاق بالتعلیم النظامي فإن صیغة التعلیم الجامعي المفتوح تلبي احتیاجات ھذه 
 (٢٠١٥,١٤,Jason )الفئات حیث إنھا تساعد علي:

 ٢٠٠٥،٨١ال یوفره التعلیم النظامي.( زاھر، قمبر، تلبیة حاجات كل فرد في تعلم ما( 
  فتح أبواب التعلیم لمن لم تتح لھم الفرصة نظرا ألسباب عمریة أو عقلیة، أو جسدیة من إعاقة

 )٢٠٠٤،٦أو عجز، أو اجتماعیة، أو تعلیمیة.( الفرجاني،
 تأكید الجودة: -٢

ً تشیر العدید من الدراسات إلي أن الجودة النوعیة في       التعلیم الجامعي المفتوح تشكل عنصرا
ً لدعم المؤسسة التعلیمیة وبقاء برامجھا كي تتمكن من منافسة أشكال التعلیم التقلیدیة           حیویا

(Jason ٢٠١٤,١٤)( Aggrey,٢٠١٥,٢٦). 
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 تخطي الحواجز المكانیة: -٣
ء لصیغة التعلیم الجامعي ھناك عدید من الدواعي الجغرافیة التي تفرض علي الحكومات اللجو     

المفتوح، حیث إنھا تخدم عدید من الفئات التي تمنعھا البعد الجغرافي، مثل األفراد الذین یسكنون في 
 )٢٠٠٥،١٩أماكن بعیدة یحول دون انتظامھم في الدراسة.( على،

 تدعیم مبدأ استمراریة التعلیم: -٤
ً من حقوق اإلنسان وا      لذي یسعى إلى تحقیق ذاتھ بصفة مستمرة، لذا أصبح التعلیم المستمر حقا

ً وأن تتكامل مؤسسات التعلیم النظامى وغیر النظامى.  یتطلب أن یكون التعلیم أكثر مرونة وانفتاحا
 )٢٠١٢،١٦٩( أحمد،

 في التعلیم الجامعي المفتوح: خفض التكلفة -٥
تقلیدي من التعلیم حیث األبنیة یتمیز ھذا النمط من التعلیم منخفض التكلفة مقارنة مع النمط ال     

         المتعددة والمعامل والتجھیزات، ھذا باإلضافة إلى الھیئات التدریبیة واإلداریة وھى بنیة مكلفة
J .     Mark ,Priscilla,٢٠١٥,١٨٧).( 

 ارتباطھ بالمجتمع ومطالبھ المتغیرة: -٦
ً على استیعاب التغیر في میادین ال بد أن یرتبط بالمجتمع ومطالبھ المتغیرة، وأن یكو      ن قادرا

الحیاة المختلفة، ھذا إلى جانب فتح مجاالت للتخصصات الجدیدة التي یحتاجھا المجتمع والتي ال تتاح 
الفرصة للجامعات التقلیدیة االھتمام بھا أو توفیر األعداد المطلوبة منھا، كما یتیح التعلیم الجامعي 

من الجامعات التقلیدیة حسب احتیاجات المجتمع الجدیدة.( مصطفى المفتوح إعادة تأھیل الخریجین 
،٢٠١٤،٤٣( 

 ثالثاً: أھداف التعلیم الجامعي المفتوح:
ً في نظم التعلیم ویساعد علي       ً ھاما یمكن القول بأن التعلیم الجامعي المفتوح یمكن أن یؤدي دورا

 )١٩٩٥،٧٨تحقیق أھداف متعددة لعل من أھمھا:( جمال الدین،
  تحقیق مبادئ دیمقراطیة التعلیم وتكافؤ الفرص التعلیمیة والمساواة بین المواطنین عن طریق

ً وراء إنشاء  ً رئیسا ً في المجتمع، ویعد ھذا ھدفا توصیل التعلیم الجامعي للفئات األقل حظا
 ).٢٠١٠،٣٤٨الجامعات المفتوحة في كل من الدول المتقدمة والنامیة علي حد سواء.( جاد،

 جابة لمتطلبات خطط التنمیة من القوة العاملة المدربة والمؤھلة، وقد كان ھذا من االست
 األھداف الرئیسیة الدافعة إلنشاء الجامعات المفتوحة في فنزویال، كوستاریكا.

وكذلك فقد تعالت أصوات العالم للدعوة إلي التعلیم المفتوح بكل ما تحملھ من فلسفة تتضمن الحق      
ً أمام كل من یرغب في أي مرحلة من مراحل العمر ومھما كان  للجمیع، في أن یكون التعلیم مفتوحا

 )٢٠١٧،٥١مستواه التعلیمي لمواصلة التعلیم مدي الحیاة.( جمال الدین، 
 رابعاً: مبررات استخدام التعلیم الجامعي المفتوح: 

 ) مبررات التعلیم الجامعي المفتوح فیما یلي: ٢٠١٤یلخص نشوان (    
توفیر فرص التعلیم الجامعي ألولئك األفراد الذین أعاقتھم ظروفھم االقتصادیة واالجتماعیة عن  الً:أو

 االلتحاق بالجامعات بعد المرحلة الثانویة مباشرة. 
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 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

یمكن التعلیم الجامعي المفتوح األفراد في المناطق النائیة من مواصلة تعلیمھم على الرغم من  ثانیاً:
ن خالل تأمین المقررات والمواد التعلیمیة لھم واستغالل النظام التكاملي متعدد بعد المسافات وذلك م

 الوسائط في تسھیل التفاعل بین الدارسین والمشرفین. 
یسمح التعلیم الجامعي المفتوح للدارسین بالجمع بین الدراسة والعمل، واالستمرار في الدور  ثالثاً:

 المنتج إلى جانب التحصیل الدراسي. 
یتیح نظام التعلیم المفتوح للمرأة واألم إكمال تعلیمھا العالي بكل سھولة ویسر عبر التقنیات  اً:رابع

) في الجامعة العربیة  % ٩٠التربویة وفي األوقات التي تناسبھا، وقد شكلت اإلناث ما نسبتھ ( 
 إمرأة عاملة.  ) % ٦٧المفتوحة/ فرع األردن، منھا (  

 بعد:النمط الخامس: التعلیم من 
نشأ التعلیم من بعد منذ ما یزید عن قرن من الزمان في شكل تعلیم بالمراسلة لتقدیم الخدمة     

التعلیمیة ألشخاص محرومین من الحصول علیھا وغیر قادرین علي الوصول إلي أماكنھا المعتادة، 
ى سبب إما بسبب بعدھم الجغرافي، أو وضعھم االجتماعي، أو جنسھم، أو إعاقات جسدیة، أو أل

 ).٥٣، ١٩٩٩آخر.( جمال الدین، 
ولعل المشروع الحدیث للتعلیم من بعد في مدارس الریف الذى تم تنفیذه علي نطاق واسع في      

الصین لیخدم شریحة عریضة من المجتمع الصیني ھو أكبر مشروع معلوماتي في العالم من حیث 
 علي الفجوة الرقمیة.الحجم والمضمون، ومن الممكن لمثل ذلك المشروع القضاء 

Yu,S.Q.,Wang,٢٠١٦,٢٧٣).( 
 أوالً: مفھوم التعلیم من بعد:

یعرف بأنھ " ذلك النوع من التعلیم الذي یُقدم إلى مواقع و أماكن یكون الطالب أو الدارس فیھا      
ً عن األستاذ، ویتم التواصل خالل تقنیات نقل المعلومات السمعیة والمرئیة أو م ً جغرافیا ن خالل بعیدا

تقنیات الحاسوب واإلنترنت بما في ذلك التدریس المتزامن وغیر المتزامن". 
 )١٩٩٩،٧٨(اللقاني،الجمل،

ویعرف بأنھ " ذلك النوع من التعلیم الذي یكون فیھ المعلم أو المؤسسة التعلیمیة التي تقدم التعلیم      
"ً ُ عن المتعلم إما في المكان أو الزمان أو كلیھما معا  ).٢٠٠٢،٧٢،(جمال الدین .بعیدا

ویعرف بأنھ: نظام تعلیمي جماھیري تقوم فلسفتة على حق األفراد في الوصول إلي الفرص      
 ).٢٠٠٥،١٧التعلیمیة المتاحة، وھو ال یتقید بوقت.( بطاز ونجیب

 ثانیاً: مبررات األخذ بنظام التعلیم من بُعد:
 رفّي.یتناسب مع التقدم العلمّي السریع والتراكم المع -
 یرتبط بفلسفة التعلیم المستمر ومواجھة المتطلبات في شتى المجاالت. -
 ما أثبتھ البحث العلمّي من أن الحاجز المكاني لیس لھ تأثیر سلبّي على مخرجات التعلیم. -
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 ثالثاً: ممیزات التعلم من بعد:
یقوم الحاسب  CAIـ یمكن لبرامج التعلم من بعد أن تیسر التعلم الذاتي علي سبیل المثال ( في ال -

 اآللي بجعل التعلم ذاتیا).
 تطبیق التعلم التعاونى بین الطالب و توفر برامج التعلم من بعد أدوات تفاعلیة. -
 تسھل الدخول علي أي شبكة معلومات محلیة أو قومیة تربط بین المصادر والفرد. -

 رابعاً: سلبیات األخذ بنظام التعلیم من بُعد:
 التعلیم اكتشاف المواھب والقدرات لدى المتعلمین. ال یمّكن ھذا النوع من -
ارتفاع تكلفة ھذا النوع من التعلیم خاصة في بدایة التأسیس و ما تحتاجھ ھذه المرحلة من أجھزة  -

 متطّورة في وسائل االتصال الحدیثة وتقنیات المعلومات.
%) من ٦٦(ویرى بعض المھتمین أن الوقت المطلوب إلعداد مقرر من بُعد یزید بحوالي  -

 الوقت المطلوب إلعداد مقرر عادي.
یرى الباحث أن واقع أنماط التعلیم المفتوح فى الجامعات المصریة یعانى العدید من اإلشكالیات     

منھا : ما یخص أعضاء ھیئة التدریس فیھ؛ من حیث ضعف الفرص المتاحة لتعرف األدوار الجدیدة 
ً لفلسفة النظام؛ فأنماط التعلیم  المطالبین بھا تجاه العصر الرقمي، األمر الذى جعلھا منافیة تماما

المفتوح تستلزم أھمیة خاصة بشكل مستمر حتى تحقق ھذه المؤسسات األھداف واآلمال المعقود 
علیھا، وما لم تبادر الدول والمؤسسات إلي االھتمام والتطویر والتحدیث لمثل ھذه المؤسسات، فإن 

وف تواجھ األنماط التعلیمیة بھذه الدول في ظل العصر الرقمي إشكالیات جمة وتحدیات ضخمة س
 ومتطلباتھ.

 المحور الرابع
 متطلبات العصر الرقمي التعلیمیة

المفتوح في  كان ال بد من التغیر والتحول في كل متطلبات التعلیم والتدریب بمؤسسات التعلیم     
ً من المعلم والمتعلم، العصر الرقمي، من حیث أھداف ھذه المؤسسات وبالتالي الت حول في أدوار كال

فالبیئة التعلیمیة بحاجة بكل عناصرھا إلي نقلة نوعیة تلبي حاجات المجتمع في العصر الرقمي 
 والثورة الصناعیة الرابعة.

 أوالً: أھداف التعلیم في العصر الرقمي:
ً لتغیر وتجدد تطلعا      ت اإلنسان وقدراتھ تطورت األھداف التعلیمیة في العصر الرقمي تبعا

 ومتطلباتھ علي مواكبة العصر الرقمي، فالھدف الرئیس من التعلیم في العصر الرقمي ھو:
  نقل الطالب من أنظمة التعلیم التقلیدیة التى تعتمد علي المعلم والكتاب كمصدر وحید للمعرفة

في إعداد المناھج وعملیة الحفظ والتلقین إلي انظمة التعلم الحدیثة التى تستخدم التكنولوجیا 
 الرقمیة التى تتفق مع احتیاجات الطالب ومیولھ واھتمامھ في العصر التكنولوجي.

 )٣٣٧، ٢٠١٢( علي،
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  إتاحة التعلم المستمر مدى الحیاة حتي ال یقتصر التعلیم علي اكتساب المعرفة، وإنما یھدف
علي  ٢٠١٥المي للتربیة إلي مھارات إنتاج المعرفة واإلبداع واالبتكار، فقد أكد المنتدى الع

، ووضع ٢٠٣٠ضرورة توفیر التعلیم الجید وإتاحة فرص التعلم مدى الحیاة بحلول عام 
ً مع تعزیز  ً جیدا آلیات لقیاس التقدم والعمل نحو تمكین المعلمین والمربین وتدریبھم تدریبا

 ) ٣٤، ٢٠١٥افة، التعلیم الجید لإلبداع والمعرفة.(منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثق
 ثانیاً:مھارات التعلیم في العصر الرقمي:

ً في المھارات       ً كبیرا شھدت الفترة بین نھایة القرن العشرین وبدایات العصر الرقمي تغیرا
المطلوبة في عالم الیوم، ولقد تواكبت ھذه التغیرات مع ظھور أشكال جدیدة من التكنولوجیا والتقنیات 

 (٢٠١٠,٣٤,Rother ham)المعلومات في لمح البصر.الرقمیة، حیث تنتقل 
ً على اإلنسان من حیث قدراتھ ومھاراتھ وكفایاتھ،       ً بالغا ھذه التحوالت والتغیرات أثرت تأثیرا

المالحظ أن من یمتلك المقومات المعرفیة والتكنولوجیة واالقتصادیة یستطیع أن یحصل علي التمیز 
ً، وفي ضوء ذلك في الحیاة، ومن ال یمتلك ھذه ال ً لھ دوما مقومات فإنھ یظل في حاجھ إلي غیره، تابعا

، ٢٠١٣كلھ ھناك عدد من المھارات التي تتیح لمالكھا أن یتعامل مع كل ھذه التحوالت.( عبد الشافي،
١٤٨-١٤٦( 
فأنماط التعلیم المفتوح البد من امتالك خریجھا لمجموعة من المھارات تؤھلھ لمواجھة تحدیات      
تطلبات العصر الرقمي، فعلى مؤسسات التعلیم المفتوح بكافة أشكالھا أن یتغیر دورھا لیتناسب مع وم

عملیة التغییر التكنولوجي؛ ولتوفیر خریج مناسب لسوق العمل یواكب متطلبات العصر الرقمي 
 ً علي  ینبغي فھم طبیعة المھارات التى یجب توفراھا في الخریج، حتي یتم اإلصالحات الحدیثة بناءا

 تلك المھارات وھي كالتالي:
 :من قراءة وكتابة وحساب ولغة أجنبیة وأساسیات التكنولوجیا الرقمیة  المھارات األساسیة

 )٢٠١٦،٧٢باعتبارھا الركیزة التي یبنى علیھا التعلیم المستمر مدى الحیاة.( جمال الدین، 
 :ت من أجل التعلم، والتي وھي مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاال المھارات المعاصرة

تشمل المھارات التى تجمع بین كل من القدرات المعرفیة ومھارات التفكیر العلیا مع 
المھارات الوصفیة ال ستخدام وإدارة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

(Aneniadou,k&M.Claro,٢٠٠٩) 
 :مھارة ربط التعلیم بالمتعلم، دعم  مرتبطة بمھارات التفكیر العلیا وتشمل، المھارات الفكریة

 )(٢٠١٤,Anne H.Mooreالشخصیة، مھارات التفكیر الناقد.
  :وتتمثل في الثقة بالنفس، ومھارات االتصال وحل المشكالت والعمل المھارات االجتماعیة

 التعاوني.
 :شعار التع مھارات التعلم مدي الحیاة ً لیم مدي المنظمات الدولیة المھتمة بالتعلیم ترفع دائما

الحیاة بحیث یصبح التعلیم لمستمر مدى الحیاة ھو الصیغة المطلوبة، والتى ال بدیل عنھا 
 ً ً یتحدث عن إتاحة فرص التعلم مدى الحیاة ویسعى إلیھا مستخدما للجمیع، فالعالم جمیعا

 ) ٩٨، ٢٠٠٧منجزات العصر الرقمي بكل أنواعھا.( جمال الدین، 
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 :ر الطالب باالنتماء إلي مجتمع أوسع یتخطى الحدود الوطنیة شعو مھارة المواطنة العالمیة
ویحقق الترابط بین المستویین المحلي والعالمي ویصبح طالب القرن الحادي والعشرین ھم 
األشخاص الذین یسعون في طریقة تفكیرھم إلي بناء عالم یتسع بالمزید من العدل والسالم 

لب بالمھارت المعرفیة واالجتماعیة والسلوكیة في ومقومات البقاء، ولذلك البد من تسلیح الطا
 )٢٠١٣القضایا العالمیة.(الیونسكو، 

  :تتمثل في مھارة اإلدارة والتخطیط، ومھارة التدوال مھارات التعامل مع المواد التعلیمیة
 )٢٦٤-٢٠١١،٢٦٢والحفظ والصیانة، ومھارة الفھرسة واالستعارة.( سیفین،

 :ب المھارات التي تجمع بین القدرات المعرفیة وذلك لیكون اكتسا المھارات التكنولوجیة
ً علي إدارة تطبیقات المعرفة وتولیدھا من أجل التعلم.  Katerina)قادرا

&gdalean٢٠٠٩,٧) 
  :القدرة علي البحث واإلطالع ومعرفة كل ما ھو جدید في مجال مھارة التعلم الذاتي

ً التقنیات الحدی ثة، واالنتقال من التعلیم القائم على النظم التخصص، وفروع المعرفة مستخدما
 )٢٠٠٣،٨٥التقلیدیة إلي التعلیم اإللكتروني. (شرف وحسن،

  :وتشمل التفكیر بشكل خالق من خالل تقنیات خلق مھارات اإلبداع واإلبتكار والتفكیر الناقد
یمیة، األفكار، مثل: العصف الذھني، وتحلیل وتقییم األفكار من أجل تحسین العملیة التعل

 وتنفیذ االبتكارات من خالل تبني األفكار اإلبداعیة.
  :تتضمن المھارات الفرعیة التالیة: التعلم اإللكتروني، وجمع وتبویب المھارات المعلوماتیة

المعلومات، ودمج وتخزین المعلومات، وإرسال واستقبال الملفات، والوصول لمواقع 
 المعلومات.المكتبات اإللكترونیة، والتحقق من مصداقیة 

القراءة والكتابة والحساب لم تعد وحدھا  ٣Rsوفي نھایة ما تقدم، فإن األسس الثالثة للتعلیم ھى      
حیث تبدأ كلماتھا كلھا في اللغة  ٧Csتكفى؛ ألن مھارات التعلم مدى الحیاة تتطلب ما یسمى 

اركة، والوعي بتعدد " وھى التفكیر الناقد، والتفكیر اإلبداعي، والمش Cاإلنجلیزیة بحرف " 
فإنھا  ٧Csمع  ٣Rsالثقافات، واالتصال، والحوسبة، المھنة واالعتماد على الذات، وبتجمیع كل من 

 ) (٢٠٠٥,٧٠ , Trillingتنتج مھارات العصر الرقمي.
  حدد البنك الدولى أربع ركائز أساسیة للتحول: ثالثاً: ركائز التحول للعصر الرقمي:

  الذى یضمن بیئة كلیة مستقرة ومنافسھ، وسوق عمل مرن وحمایة اإلطار الكلي والمؤسسي
 اجتماعیة كافیة ألفراد المجتمع.

 .نظم التعلیم التى تؤكد أن المواطنین معدین لالستحواذ والمشاركة فى المعرفة 
 .البنیة األساسیة فى مجال االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 )٢٠١٧(الدھشان،  :رابعاً: متطلبات العصر الرقمي التعلیمیة
في ضوء ما تم عرضھ من تحدیات وأھداف ومھارات التعلیم المطلوبة للعصر الرقمي وركائز      

للتحول ومواكبة العصر الرقمي نرى أن األمر یحتاج لنظم جدیدة تحقق لإلنسان القدرة على 
ه ھذا العصر من معارف وأدوات وكان القرار أن النظام التعلیمي الذى یؤھل االستمتاع بما یوفر

ً، مما یتطلب على حد تعبیر د رأفت رضوان  ً أو مناسبا اإلنسان لیعیش فى العصر الرقمي لم یعد كافیا
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 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

" والتأكید على التعلم مدى الحیاة وھو ما  Rethinking Education" إعادة اختراع التعلیم" 
 لمؤسسات الجامعیة ضرورة أن تھتم بالقیام باألدوار التالیة:یفرض على ا

إكساب وتدریب الطالب على المھارات الجدیدة المطلوبة لعصر المعلومات والمعرفة في القرن   -١
 الحادى والعشرین، والتعامل بإمان وفاعلیة مع معطیات العصر الرقمي.

ھم التعلیمیة، والعمل على إعدادھم تغیر نمط المتعلمین ذاتھم وتغیر نمط حیاتھم، ومتطلبات -٢
 لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

تغییر نماذج وطرق التعلیم والتعلم فى المؤسسات الجامعیة، مع توافر وسائط التعلم الجدیدة   -٣
 والتى اتاحتھا تقنیات العصر الرقمي.

 االنتقال من التعلیم إلي التعلم المستمر مدى الحیاة. -٤
العاملین فى المؤسسات التعلیمیة بشكل مستمر، في ضوء متطلبات  إعادة تأھیل وتدریب كل -٥

 العیش فى كل عصر.
التأكید على أھمیة الوظیفة الثالثة فى الجامعة وتفعلیھا وتوثیق صلتھا بالمجتمع الخارجي من   -٦

 خالل التدریب والتعلیم المستمر لخریجیھا وألفراد المجتمع المحیط بھا.
لعنایة واالھتمام باستحداث التخصصات المرتبطة بالبرمجیات توجیھ المؤسسات الجامعیة ل -٧

 وتكنولوجیا المعلومات.
وضع خطط واستراتیجیات عملیة وإجرائیة لتوفیر مزید من االھتمام باالستخدام أو التوظیف   -٨

 الفعال لتكنولوجیا المعلومات في العملیة التعلیمیة والبحثیة بالمؤسسات الجامعیة.
بھا وأعضاء ھیئة التدریس بھا للتحول من مستھلكین للمعرفة إلى منتجین السعى نحو إعداد طال -٩

 لھا.
التاكید على التنافسیة من خالل تقدیم برامج وتخصصات تحقق لھا میزة تنافسیة بین الجامعات  -١٠

 األخرى.
السعى نحو توفیر أنظمة تعلم مفتوحة ومرنة مدى الحیاة والتوسع فى برامج التعلیم غیر  -١١

 النظامى.
 حكومة الرشیدة للمؤسسات الجامعیة وتوظیف اإلدارة والحكومة اإللكترونیة فى إدارة أنشطتھا.ال -١٢
ً على ماسبق؛ فإن العصر الرقمي إحدث ثورة في التعلیم وتطور ھائل فى مجال       وتأسیسا

ا المعلومات والتكنولوجیا سوف یفوق تخیلنا الیوم عما سیكون علیھ المستقبل، حیث مكنت تقانات ھذ
ً وأكثر استقاللیة في تعلمھم، بإقامة   فاإلنترنت سمح  العصر الطالب من أن یصبحوا أكثر نشاطا

تجمعات ذات بنى معـرفیة جـدیدة یمكن فیھا لألطفال وللبالغین في أنحاء العالم، وتشیر التوجھات 
لیم المدمج والتعلیم عن بعد المستقبلیة إلى أن أنماط التعلیم المفتوح المتمثلة فى التعلیم اإللكتروني والتع

سوف یفرضون أنفسھم على األنظمة التعلیمیة بحیث تصبح ھذه المؤسسات مصدرا للتعلم ولیست 
ً لھ.  مكانا

وفي ظل العصر الرقمي ومتطلباتھ والتى فرض نفسھ على تعلیم القرن الحادى والعشرین، لم یعد      
ً فى للمعلم النمطى الذى یركز فقط على حفظ المعلومات  أو المؤسسات التعلیمیة بشكلھا التقلیدي، مكانا
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النظم التعلیمیة الحدیثة التى تركز على األسالیب التكنولوجیة فى تصمیم وتنفیذ البرامج التعلیمیة وھذا 
 یتطلب اإلیفاء بمتطلبات العصر الرقمي.

 المحور الخامس
 إجراءات الدراسة المیدانیة

میم أدوات یھدف ھذا المحور الى التعرف       على إجراءات الدراسة المیدانیة وأھدافھا، وطرق تص
ول  میم استطالع رأى ح ث بتص ام الباح ث ق البحث. ومن ثم فھو یتناول أدوات الدراسة المیدانیة، حی
ة  ة محوری كیل مجموع م تش وح، وت یم المفت اط التعل دات بأنم جوانب القوة والضعف والفرص والتھدی

Focus Group اء الم ن األعض یم م د والتعل ن بع یم ع وح والتعل یم المفت ز التعل اركین بمراك ش
ائج  االلكتروني والتعلیم االفتراضى وذلك الستطالع آرائھم فى األسئلة المفتوحة، وفى ضوء تحلیل نت

وح  یم المفت اط التعل ویر أنم ة لتط یناریوھات المقترح اء الس م بن ن ث ً، وم ائیا دانى إحص زء المی الج
ي  ریة ف ات المص ة بالجامع وات المنھجی رض للخط ى ع ا یل ي. وفیم ر الرقم ات العص وء متطلب ض

 للدراسة المیدانیة والمعالجة األحصائیة ونتائجھا. 
 أوالً: أھداف الدراسة المیدانیة : تھدف الدراسة المیدانیة إلى تحقیق األھداف التالیة للبحث:

وح بالجا - یم المفت اط التعل راھن ألنم ات المصریة من خالل الكشف عن أھم مؤشرات الوضع ال مع
 .  SWOTالتحلیل البیئى

ى تعرف   - یم اإللكترون رامج التعل دیرى ب آراء السادة مسئولى أنظمة التعلیم المفتوح، وكذا السادة م
 والتعلیم عن بعد والتعلیم المدمج؛ وذلك لتشخیص الواقع الحالى ألنماط التعلیم المفتوح . 

یناریوھات مق  - اء س یاغة وبن ي ص اھمة ف ات المس وح بالجامع یم المفت اط التعل ویر أنم ة لتط ترح
 المصریة علي ضوء متطلبات العصر الرقمي.

 ثانیاً: أدوات الدراسة المیدانیة :
ة محاور،       ون من أربع میم استطالع رأى مك م تص ة، ت ة المیدانی داف الدراس ق أھ من أجل تحقی

اط ا دات ألنم رص والتھدی عف والف وة والض ب الق ى جوان تمل عل ة، تش وح المقترح یم المفت لتعل
ى( ل البیئ رات التحلی كیل Sowtومؤش ى تش ث إل عي الباح وح ، وس امعي المفت یم الج ام التعل ) لنظ

ام  Focus Groupمجموعة بؤریة  من أعضاء المشاركین بالتعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة والتي ق
ك عید وذل كندریة وبورس اھرة واإلس ات الق ي محافظ ا ف ث بزیارتھ ة  الباح ات أولی ع بیان دف جم بھ

ذھني  ى(  Brain – Storming مستخدمة أسلوب العصف ال ل البیئ ول مؤشرات التحلی ) Sowtح
ي  ة الت دات المحتمل ا والتھدی ألنماط التعلیم المفتوح من خالل الفرص المتاحة التي یمكن االستفادة منھ

  لیم المفتوح وأنماطھ.یمكن تجنبھا وجوانب القوة لتعزیزھا ونقاط الضعف لتالفیھا بالتع
تم بناء األداة فى ضوء ما توصل إلیھ البحث فى اإلطار خطوات بناء أداة الدراسة المیدانیة:  -أ 

النظرى، وخبرات الدول الرائدة فى ھذا المجال، وكذلك فى ضوء الدراسات السابقة التى تناولت 
 موضوع الدراسة.

الرأى من أربعة محاور، وقد تم القیام بتطبیق ھذا  تكون استطالع وصف أداة الدراسة المیدانیة: -ب
 االستطالع على عینة البحث

 ثالثاً: صدق أداة البحث:
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٣٧٢ 
 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

یقصد بصدق االستبانة قدرتھا على قیاس ما وضعت من أجلھ  صدق االستبانة( استطالع الرأى): -أ
وقیاس وضبط الجودة أو السمة المراد قیاسھا، وتعد االستبانة آداة مھمة فى سیاقھا لجمع البیانات 

لتحقیق عملیة التطویر فى كل المراحل التعلیمیة، واعتمد البحث على صدق المحتوى، حیث تم 
عرض استطالع الرأى على مجموعة من السادة المحكمین، وأصبح فى الصورة النھائیة وقد بلغ 

بارات، وعدد ) ع٦) عبارات، وقد بلغ عدد عبارات المحور الثانى (٦عدد عبارات المحور األول(
) ٢٢) عبارات بإجمالى (٥) عبارات، وعدد عبارات المحور الرابع (٥عبارات المحور الثالث(

عبارة ، ویوضح الجدول التالى محاور وعبارات استطالع الرأى حول التحلیل البیئى ألنماط التعلیم 
 المفتوح:

 ) یوضح عدد عبارات المحاور ١جدول رقم (
 محور عدد العبارات لكل المحور م

 ٦ المحور األول: جوانب القوة بأنماط التعلیم المفتوح. ١
 ٦ المحور الثانى: جوانب الضعف بأنماط التعلیم المفتوح. ٢
 ٥ المحور الثالث: الفرص المتاحة بأنماط التعلیم المفتوح. ٣
 ٥ التحدیات التى تواجھ أنماط التعلیم المفتوح.المحورالرابع: ٤

 )٢٢إجمالى العبارات: ( )٤إجمالى عدد المحاور(
 رابعاً: عرض استطالع الرأى على الخبراء:

تم عرض استطالع الرأى حیث لجأ الباحث للطرق والوسائل التالیة لعرض استطالع الرأى  
 على عینة الخبراء المختارة: 

 :من ٦تم إجراء عدد من المقابالت الشخصیة غیر المقننة مع عدد ( المقابلة الشخصیة (
ء من األساتذة بالجامعات المصریة، وقام الباحث بشرح استطالع الرأى لھم، الخبرا

 ومحاوره وعباراتھ، باإلضافة لتسجیل كل ما أضافھ ھؤالء الخبراء من مقترحات.
 :باعتباره أحد أحدث الطرق وأسرعھا فى التعامل مع الخبراء وتلقى  البرید اإللكترونى

) ٤الذین تعامل معھم الباحث بھذه الطریقة عدد(االستجابات الفوریة وبلغ عدد الخبراء 
 خبراء.

 خامساً:عینة البحث :
وقد اشتملت عینة البحث على عدد من أعضاء ھیئة التدریس بالتعلیم المفتوح والسادة مسئولى     

أنظمة التعلیم المفتوح، وكذا مع السادة مدیرى برامج التعلیم اإللكترونى والتعلیم عن بعد، والمجتمع 
 ٢٥٠) من ١٤٦)عضوا، حیث بلغ عدد استطالعات الرأى العائدة(٥١٣صلى وقد بلغ (األ

ً، وتم استبعاد عدد  ) أو ما یقرب من ١٢٠لعدم اكتمال بیاناتھا؛ ولذا أصبح حجم العینة( ٢٦استطالعا
 ). ٥١٣% من أصل المجتمع األصلى والتى وصل حوالى(٢٣.٤٨
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٣٧٣ 

 سادساً: تطبیق األداة على العینة :
د استكمال اإلجراءات المبدئیة والمتمثلة في إعداد استمارة استطالع الرأى، وفي ھذا بع  

 االطار تم التوصل لعدة خطوات تتلخص فیما یلي:
-  ً تم توزیع استمارات استطالع الرأى مباشرة على أعضاء ھیئة التدریس ونسخ إلكترونیا

 على عینة البحث.
 نحو التالى:تم مراجعة وتصحیح استطالعات الرأى على ال -

 استبعاد استطالع الرأى الذي یحتوى على عدد من الفقرات غیر المجابة. -١
 فحص استطالع الرأى الذي یحمل فى إجابتھ أكثر من عالمة. -٢
ً Excelاستخدام الحاسب اآللي برنامج ( -٣ ) فى تفریغ اإلجابات للبدء فى معالجتھا إحصائیا

 ).Spssباستخدام البرنامج اإلحصائي (
 ائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا:سابعاً: نت

، وذلك من أجل الوقوف على الفرص المتاحة، SWOTویتضمن ھذا الجزء نتائج التحلیل البیئي      
وة  واطن الق التى یمكن االستفادة منھا فى بناء السیناریوھات، والمخاطر التى یجب تجنبھا، وتعرف م

ا، وتوضیح ا عف لتالفیھ اط الض ا، وتشخیص نق اط لتعزیزھ ع أنم ى واق ث ف ة البح ستطالع آراء عین
 التعلیم المفتوح وتحلیلھا حتى یمكن االسترشاد بھ فى بناء التصور السیناریوھات فى ھذا البحث.

 :SWOTتفسیر نتائج استطالع الرأى للتحلیل البیئي 
راد أوالً: تجابات أف ح اس الى یوض دول الت وح، والج یم المفت اط التعل وة بأنم ب الق ائج جوان ة،  نت العین

 وكذلك الوزن النسبي، والمتوسط الحسابي لعبارات جوانب القوة.
) یوضح استجابات أفراد العینة لجوانب القوة بنظام التعلیم المفتوح وأنماطھ ٢جدول رقم(

 التكرارات والنسب المئویة والترتیب للعبارات بالنسبة إلجمالي عینة البحث
لمتوسط ا ال أوافق أوافق أوافق بشدة المفردة م

 % ك % ك % ك % الحسابي

١ 

ي  دي إل یم التقلی ن التعل ول م التح
كیل  اة لتش دى الحی یم المستمر م التعل
ات العصر  ع متطلب مستقبل یتواكب م

 الرقمي. 

٢٣.٦ ٠.٧١ ١٤.٢ ١٧ ٧.٩ ٩ ٧٨.٣ ٩٤ 

٢ 
یة  روفات الدراس اع المص ؤثر ارتف ی
ات  ون بمؤسس دفعھا الدارس ي ی الت

لتي تشكل المصدر التعلیم المفتوح، وا
 األول لتمویل النظام. تأثیراً إیجابیاً.

٢.٢ ٠.٠٧ ١٠ ١٢ ٤١.٧ ٥٠ ٤٨.٣ ٥٨ 

٣ 

ي  د یف یم جی دیم تعل و تق ھ نح التوج
باالحتیاجات األساسیة للتعلم المستمر 
تعلم  رص ال ز ف اة وتعزی دى الحی م

 للجمیع.
 

١٦.١ ٠.٤٨ ٣٣.٣ ٤٠ ٩.٢ ١١ ٥٧.٥ ٦٩ 

٤ 

ي  داف الت ن األھ د م د عدی تم توج تھ
بالتكنولوجیا الحدیثة، وأشكال التجدید 
أثیر  ا الت وح ولھ یم المفت ي التعل ف
یم  ي التعل ى المشاركین ف اإلیجابي عل

 المفتوح وأنماطھ المختلفة. 
٢.٨ ٠.٠٨ ١١.٧ ١٤ ٤٠ ٤٨ ٤٨.٣ ٥٨ 
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 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

٥ 

یم  ن التعل دة م اط جدی تحداث أنم اس
ة  ات التكنولوجی ل الجامع امعي مث الج

ة وجام ات المتخصص ات والجامع ع
یم  ات للتعل د وجامع ن بع یم ع للتعل

 االفتراضى 
٩.٤ ٠.٢٨ ٥ ٦ ٣٣.٣ ٤٠ ٦١.٤ ٧٤ 

٦ 

ات  م المعلوم ن تعل ول م التح
تعلم  ات ال ى منھجی ارات إل والمھ
ى  دفق المعرف ك أن الت ذاتى، ذل ال
ى  ارعة ف رات المتس د والتغی المتزای

 الخریطة المھنیة تتطلب ذلك.

٢٨.٦ ٠.٨٦ ٤.٢ ٥ ٥ ٦ ٩٠.٨ ١٠٩ 

ن أج اراتم ب عب طاتھا " ل ترتی ً لمتوس ا ً وفق ا ً تنازلی ا وح" ترتیب یم المفت اط التعل وة بأنم ب الق جوان
ارة  ى العب ذا حت ا وھك ى تلیھ م الت ى، ث ة األول ى المرتب ى حازت عل الحسابیة، وذلك لتعرف العبارة الت

م( ى الجدول رق رة: فف ة األخی ت المرتب ى احتل م ( یتضح )٢الت ارة رق نص٦أن العب ى ت ى:"  ) والت عل
د  ى المتزای دفق المعرف ك أن الت ذاتى، ذل تعلم ال التحول من تعلم المعلومات والمھارات إلى منھجیات ال

طھا( ل متوس ى وص ك "، والت ب ذل ة تتطل ة المھنی ى الخریط ارعة ف رات المتس د ٠.٨٦والتغی )، ق
اط ال م نق د حصلت على المرتبة األولى من وجھة نظر أفراد العینة؛ حیث یعد ھذا من أھ ى الب وة الت ق

م( ارة رق ة بمتوسط حسابى(١من توافرھا بانماط التعلیم المفتوح، وتتمثل العب ة الثانی ) ٠.٧١) بالمرتب
تقبل  كیل مس اة لتش دى الحی تمر م یم المس ي التعل دي إل یم التقلی ن التعل ول م ى:" التح نص عل ى ت وھ

ات األساسی ذا من المتطلب د ھ ى یتواكب مع متطلبات العصر الرقمي "، فیع وافر ف ب أن تت ى یج ة الت
دول  ح بالج ا موض ة كم ب التالی ارات المرات اقى العب ت ب ا احتل وح بینم امعى المفت یم الج ز التعل مرك

ي ٢). فى حین احتلت العبارة رقم(٢رقم( ) والتى تنص على:" یؤثر ارتفاع المصروفات الدراسیة الت
ً یدفعھا الدارسون بمؤسسات التعلیم المفتوح، والتي تشكل المص ا ً إیجابی در األول لتمویل النظام. تأثیرا

 ).  ٠.٠٧"المرتبة األخیرة"، بمتوسط حسابى(
ة،  ثانیاً: راد العین الى یوضح استجابات أف وح، والجدول الت نتائج جوانب الضعف بأنماط التعلیم المفت

 وكذلك الوزن النسبي، والمتوسط الحسابي لعبارات جوانب الضعف.
ات أفراد العینة لجوانب الضعف بنظام التعلیم المفتوح وأنماطھ ) یوضح استجاب٣جدول رقم(

 التكرارات والنسب المئویة والترتیب للعبارات بالنسبة إلجمالي عینة البحث
المتو ال أوافق أوافق أوافق بشدة العبارة م

سط 
الحسا
 بي

 % ك % ك % ك %

ات  ٧ الة مؤسس ة ورس اب رؤی غی
ؤثر عل ى ت وح والت یم المفت ي التعل

 عملیة التطویر.

 
٨٣ 

 
٦٩.٢ 

 
٢٣ 

 
١٩.٢ 

 
١٤ 

 
١١.٧ 

 
٠.٥٠ 

 
١٦.٧ 

ا ال  ٨ اق بھ الیف االلتح اع تك ارتف
ة  ات الغالبی ع إمكان تالءم م ی
ؤدي  ا ی العظمى من الدارسین، مم
ع  ام جمی إلى عدم تكافؤ الفرص أم

 الفئات

 
٨١ 

 
٦٧.٥ 

 
٢٦ 

 
٢١.٧ 

 
١٣ 

 
١٠.٨ 

 
٠.٤٦ 

 
١٥.٣ 

ي  قلة خبرة األعضاء المشاركین ٩ ف
ن  مجال أسالیب ووسائل التقویم م

 
٨٨ 

 
٧٣.٣ 

 
٢٠ 

 
١٦.٧ 

 
١٢ 

 
١٠ 

 
٠.٥٧ 

 
١٨.٩ 
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٣٧٥ 

ي  ة ف الطرق الحدیث د ب بُع
 االختبارات على اإلنترنت

       
١٠ 

وح  یم المفت اط التعل ط أنم رب
بالجامعات بسوق العمل وقطاعات 

 اإلنتاج والخدمات. 

 
١٠٠ 

 
٨٣.٣ 

 
١٤ 

 
١١.٧ 

 
٦ 

 
٥ 

 
٠.٧٢ 

 
٢٣.٩ 

یط م ١١ یم تخط اط التعل ف أنم ختل
الل  ن خ ات م وح بالجامع المفت

 استراتیجیة قومیة. 

 
١٠٩ 

 
٩٠.٨ 

 
٨ 

 
٦.٧ 

 
٣ 

 
٢.٥ 

 
٠.٨٤ 

 
٢٨.١ 

یفضل أن یكون لكل نمط من أنماط  ١٢
تراتیجیة  امعي اس یم الج التعل

 خاصة بھ. 

 
٩٥ 

 
٧٩.٢ 

 
١٣ 

 
١٠.٨ 

 
١٢ 

 
١٠ 

 
٠.٦٨ 

 
٢٢.٨ 

ارات ب عب ل ترتی ن أج ام ا"  م عف بنظ ب الض وحجوان یم المفت ً  لتعل ا ً وفق ا ً تنازلی ا ھ " ترتیب وأنماط
ذا  ا وھك ى تلیھ م الت ى، ث ة األول ى المرتب ى حازت عل ارة الت ك لتعرف العب لمتوسطاتھا الحسابیة، وذل

م( ى الجدول رق رة: فف ة األخی ت المرتب م ( یتضح )٣حتى العبارة التى احتل ارة رق ى ١١أن العب ) والت
ا ف أنم یط مختل ى أن:" تخط نص عل ة "، ت تراتیجیة قومی ن خالل اس ات م وح بالجامع یم المفت ط التعل

ث ٠.٨٤والتى وصل متوسطھا( ة؛ حی راد العین ة نظر أف ى من وجھ ة األول )، قد حصلت على المرتب
م( ارة رق ل العب وح، وتتمث یم المفت اط التعل د بأنم ة ١٠یعد ھذا من أھم نقاط الضعف التى توج ) بالمرتب

وھى تنص علي:" ربط أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات بسوق العمل  )٠.٧٢الثانیة بمتوسط حسابى(
وح  یم الجامعى المفت ى مركز التعل عف ف اط الض م نق ذا من أھ د ھ وقطاعات اإلنتاج والخدمات"، فیع

م( ا موضح بالجدول رق ة كم ب التالی ارات المرات اقى العب ت ب ا احتل ارة ٣بینم ت العب ین احتل ى ح ). ف
ة العظمى من ) والتى تنص على٨رقم( ات الغالبی ع إمكان تالءم م ا ال ی الیف االلتحاق بھ :" ارتفاع تك

ط  رة"، بمتوس ة األخی ات" المرتب ع الفئ ام جمی رص أم افؤ الف دم تك ى ع ؤدي إل ا ی ین، مم الدارس
 ).  ٠.٤٦حسابى(

راد ال ثالثاً: الى یوضح استجابات أف وح، والجدول الت یم المفت اط التعل ة، نتائج الفرص المتاحة بأنم عین
 وكذلك الوزن النسبي، واالنحراف المعیارى لعبارات الفرص المتاحة.

 ) یوضح استجابات أفراد العینة للفرص المتاحة بنظام التعلیم الجامعى المفتوح٤جدول رقم(
 التكرارات والنسب المئویة والترتیب للعبارات بالنسبة إلجمالي عینة البحث

المتوسط  ال أوافق أوافق أوافق بشدة العبارة م
 الحسابي

% 
 % ك % ك % ك

ة  ١٣ ادات المالی ادة االعتم زی
وح  یم المفت ة للتعل المخصص

 وأنماطھ
 

٥٥ 
 

٤٥.٨ 
 

٤٣ 
 

٣٥.٨ 
 

٢٢ 
 

١٨.٣ 
 

٠.١٠ 
 

٣.٣ 
رة   ١٤ ریجین المھ ى الخ ة إل الحاج

ام  ل االھتم ي ظ اءات ف ذوي الكف
 بالتعلیم ومساراتھ.

 
٢٥ 

 
٢٠.٨ 

 
٨١ 

 
٦٧.٥ 

 
١٤ 

 
١١.٧ 

 
٠.٤٧ 

 
١٥.٦ 

ى  ١٥ اً عل زیادة الطلب عربیاً وعالمی
 خریجي ھذا النوع من التعلیم.

 
٥٠ 

 
٤١.٨ 

 
٥٧ 

 
٤٧.٥ 

 
١٣ 

 
١٠.٨ 

 
٠.٠٦ 

 
١.٩ 

ا  ١٦ ة یتطلبھ ات بینی اء تخصص إنش
ة  رتبط خدم ل وت وق العم س

 المجتمع المحلي.
 

٩٧ 
 

٨٠.٨ 
 
٥ 

 
٤.٢ 

 
١٨ 

 
١٥ 

 
٠.٧٧ 

 
٢٥.٦ 

رة   ١٧ ریجین المھ ى الخ ة إل الحاج
ا ام ذوي الكف ل االھتم ي ظ ءات ف

 بالتعلیم ومساراتھ.
 

١٠٢ 
 

٨٥ 
 

١٢ 
 

١٠ 
 
٦ 

 
٥ 

 
٠.٧٥ 

 
٢٥ 
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٣٧٦ 
 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

ً لمتوسطاتھا  " من أجل ترتیب عبارات ا ً وفق ا ً تنازلی ا وح " ترتیب یم المفت اط التعل ة بأنم الفرص المتاح
ار ى العب ذا حت ا وھك ى تلیھ م الت ى، ث ة األول ى المرتب ى حازت عل ة الحسابیة، وذلك لتعرف العبارة الت

م( ى الجدول رق م ( یتضح )٤التى احتلت المرتبة األخیرة: فف ارة رق ى:" ١٦أن العب نص عل ى ت ) والت
ل  ى وص ي "، والت ع المحل ة المجتم رتبط خدم ل وت وق العم ا س ة یتطلبھ ات بینی اء تخصص إنش

)، قد حصلت على المرتبة األولى من وجھة نظر أفراد العینة؛ حیث یعد ھذا من أھم ٠.٧٧متوسطھا(
م(الف ارة رق ل العب وح، وتتمث یم الجامعى المفت ة لنظام التعل ط ١٧رص المتاح ة بمتوس ة الثانی ) بالمرتب

ابى( ام ٠.٧٥حس ل االھتم ي ظ اءات ف رة ذوي الكف ریجین المھ ى الخ ة إل ي:" الحاج نص عل ى ت ) وھ
م( ا موضح بالجدول رق ة كم ب التالی ارات المرات اقى العب ت ب ا احتل التعلیم ومساراتھ " بینم ى  ).٤ب ف

م( ارة رق ت العب ین احتل یم ١٣ح ة للتعل ة المخصص ادات المالی ادة االعتم ى:" زی نص عل ى ت ) والت
 ) على المرتبة اإلخیرة.  ٠.١٠المفتوح وأنماطھ "، بمتوسط حسابى(

اً: راد  رابع تجابات أف ح اس الى یوض دول الت وح، والج یم المفت اط التعل ة بأنم دات الخارجی ائج التھدی نت
 وزن النسبي، واالنحراف المعیارى لعبارات جوانب القوة.العینة، وكذلك ال

) یوضح استجابات أفراد العینة للتھدیدات الخارجیة بأنماط التعلیم المفتوح المفتوح ٥جدول رقم(
 التكرارات والنسب المئویة والترتیب للعبارات بالنسبة إلجمالي عینة البحث

 م
 العبارة

المتوسط  ال أوافق أوافق أوافق بشدة
 لحسابيا

 % ك % ك % ك %

ع  ١٨ ات المجتم اتساع الفجوة بین طبق
ول  توى القب ى مس ؤثر عل ا ی مم
ولین  داد المقب ن أع د م بالح

 بمؤسسات التعلیم المفتوح.

٢٤.٣ ٠.٧٣ ١٠.٠ ١٢ ٨.٣ ١٠ ٨١.٧ ٩٨ 

ن  ١٩ ة المھ ي طبیع ر ف ر التغی خط
ذه  ي ھ دد خریج ل یھ وق العم بس
ارف  ادم المع ث تتق المؤسسات، حی

 المھارات بالتخصصات القائمة.و

 
١٠٦ 

 
٨٨.٣ 

 
٧ 

 
٥.٨ 

 
٧ 

 
٥.٨ 

 
٠.٨٣ 

 
٢٧.٥ 

المي  ٢٠ ي والع وق المحل ب الس یتطل
ددة،  فات مح ریجین ذوي مواص خ
ر  ذا األم ودة، وھ اییر الج اً لمع طبق
یم  ي التعل ى خریج راً عل كل خط یش

 المفتوح وأنماطھ المختلفة.

 
١٠٩ 

 
٩٠.٨ 

 
٥ 

 
٤.٢ 

 
٦ 

 
٥ 

 
٠.٨٥ 

 
٢٨.٣ 

ض ال ٢١ دیھا بع ي یب ة الت مقاوم
األعضاء بالجامعات ممن یشعرون 

 بتھدید مصالحھم.

 
١٠٩ 

 
٩٠.٨ 

 
٣ 

 
٢.٥ 

 
٨ 

 
٦.٧ 

 
٠.٨٨ 

 
٢٩.٤ 

ائط  ٢٢ ون الوس اد بك االعتق
اء  ن أعض ي ع د تغن ة ق التكنولوجی

 ھیئة التدریس.

٢٦.٤ ٠.٧٩ ٥.٨ ٧ ٧.٥ ٩ ٨٦.٧ ١٠٤ 

ً لمتوسطاتھا التھدیدات الخارجیة بأنماط ا" من أجل ترتیب عبارات ً وفقا ً تنازلیا لتعلیم المفتوح" ترتیبا
الحسابیة، وذلك لتعرف العبارة التى حازت على المرتبة األولى، ثم التى تلیھا وھكذا حتى العبارة 

) والتى تنص على:" ٢١أن العبارة رقم ( یتضح )٥التى احتلت المرتبة األخیرة: ففى الجدول رقم(
عضاء بالجامعات ممن یشعرون بتھدید مصالحھم "، والتى وصل التي یبدیھا بعض األ المقاومة
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٣٧٧ 

)، قد حصلت على المرتبة األولى من وجھة نظر أفراد العینة؛ حیث یعد ھذا من أھم ٠.٨٨متوسطھا(
) بالمرتبة الثانیة بمتوسط ٢٠التھدیدات الخارجیة لنظام التعلیم الجامعى المفتوح، وتتمثل العبارة رقم(

ص علي:" یتطلب السوق المحلي والعالمي خریجین ذوي مواصفات محددة، ) وھى تن٠.٨٥حسابى(
ً على خریجي التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة "، فیعد  ً لمعاییر الجودة، وھذا األمر یشكل خطرا طبقا
ھذا من أھم التھدیدات الخارجیة لنظام التعلیم الجامعى المفتوح بینما احتلت باقى العبارات المراتب 

) والتى تنص على: " اتساع ١٨). فى حین احتلت العبارة رقم(٥یة كما موضح بالجدول رقم(التال
الفجوة بین طبقات المجتمع مما یؤثر على مستوى القبول بالحد من أعداد المقبولین بمؤسسات التعلیم 

 ) المرتبة األخیرة.٠.٧٣المفتوح "، بمتوسط حسابى(
ً:أھم النتائج الخاصة بمؤشرات الت  : SWOTحلیل البیئ ثامنا

بعد أن تم االنتھاء من الدراسة المیدانیة للتعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة بالجامعات المصریة      
المتمثلة في مراكز التعلیم المفتوح وبرامج التعلیم اإللكتروني، والتعلیم المدمج باعتباره الصیغة 

ً لما تم عرضھ في الدراسة الحدیثة للتعلیم المفتوح، والتعلیم االفتراضي، وبرا مج التعلیم من بعد، وفقا
 المیدانیة، وكذلك تحدید التوجھات المستقبلیة المرتبطة، وذلك علي النحو التالي:

  :تمثلت أھم جوانب القوة فیما یلي:جوانب القوة ألنماط التعلیم المفتوح 
ھدف إلي تمكین األفراد من التحول من التعلیم التقلیدي إلي التعلیم المستمر مدى الحیاة الذى ی -

 اكتساب المھارات والمعارف لتشكیل مستقبل یتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.
یؤثر ارتفاع المصروفات الدراسیة التي یدفعھا الدارسون بمؤسسات التعلیم المفتوح، والتي تشكل  -

ً على توفیر التمویل الالزم لل ً إیجابیا برامج الخاصة بھذا المصدر األول لتمویل النظام. تأثیرا
 النوع من التعلیم.

توجد عدید من األھداف التي تھتم بالتكنولوجیا الحدیثة، وأشكال التجدید في التعلیم المفتوح ولھا  -
 التأثیر اإلیجابي على المشاركین في التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة.

لمستمر مدى الحیاة وتعزیز فرص التوجھ نحو تقدیم تعلیم جید یفي باالحتیاجات األساسیة للتعلم ا -
 التعلم للجمیع.

 حاجة التكنولوجیا الحدیثة إلى امتالك أعضاء ھیئة التدریس مھارات جدیدة.  -
توسیع قاعدة المشاركة المجتمعیة مع منظمات المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص في  -

 التخطیط المشترك.
ت التعلم الذاتى، ذلك أن التدفق المعرفى التحول من تعلم المعلومات والمھارات إلى منھجیا -

 المتزاید والتغیرات المتسارعة فى الخریطة المھنیة تتطلب ذلك.
تجاوز االقتصار على التذكر واالستیعاب إلى العملیات العقلیة العلیا كالتفكیر المنطقى، والتفكیر  -

 النقدى، وحل المشكالت، واتخاذ القرارات لقضایا العلم والعمل.
 لضعف التي تؤثر أنماط التعلیم المفتوح: جوانب ا 

 غیاب رؤیة ورسالة مؤسسات التعلیم المفتوح والتى تؤثر علي عملیة التطویر.  -
 مركزیة اإلدارة بمؤسسات التعلیم المفتوح. -
 ضعف المشاركة المجتمعیة واالفتقار إلي المناخ الداعم للقیم اإلیجابیة. -
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٣٧٨ 
 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

 الذاتي. درة ما تحتویھ بعض المؤسسات على التعلمن -
 یشیر واقع مؤسسات التعلیم المفتوح إلي عدم تمكنھ من تحقیق أھدافھ. -
لم تتح الجامعات المصریة كیان إداري یھتم بأعضاء ھیئة التدریس المشاركین بمؤسسات التعلیم  -

ً للمشاركة في ھذا النظام.  المفتوح، وبعملیات تنمیتھم مھنیا
 وجھ العمل داخل المؤسسات.االفتقار إلى فلسفة واضحة وسیاسات محددة ت -
ارتفاع تكالیف االلتحاق بھا ال یتالءم مع إمكانات الغالبیة العظمى من الدارسین، مما یؤدي إلى  -

عدم تكافؤ الفرص أمام جمیع الفئات، األمر یحد من أعداد المقبولین، وخفض إجمالي المبالغ 
ً على التمویل.  التي یتكلفونھا مما یؤثر سلبا

ج تأھیلیة  للدارسین قبل االلتحاق بالبرامج الدراسیة مما یصاحبھ قلة توافر برامج قلة توافر برام -
 تنمویة ألعضاء ھیئة التدریس قبل المشاركة في النظام الجدید.

قلة خبرة األعضاء المشاركین في مجال أسالیب ووسائل التقویم من بُعد بالطرق الحدیثة في  -
ً.االختبارات على اإلنترنت وكیفیة تقویم   المقررات المصممة على الویب إلكترونیا

  :أھم الفرص المتاحة ألنماط التعلیم المفتوح 
 زیادة االعتمادات المالیة المخصصة للتعلیم المفتوح وأنماطھ. -
تعدیل الدستور المصري یعد فرصة؛ ألنھ یدعم الحریة والدیمقراطیة، مما یعطي ضمان أكثر  -

لتعلیم المفتوح، وھذا یدعم التوجھ نحو التعلم مدى لرأس المال الخاص للتوسع في مؤسسات ا
 الحیاة بأشكالھ المختلفة.

 وجود التقنیات الحدیثة التي تدعم التواصل والتفاعل من بُعد. -
 إنشاء ھیئة للجودة واالعتماد والحاجة إلى اتباع معاییرھا. -
 راتھ.الحاجة إلى الخریجین المھرة ذوي الكفاءات في ظل االھتمام بالتعلیم ومسا  -
ً على خریجي ھذا النوع من التعلیم. - ً وعالمیا  زیادة الطلب عربیا
حاجة القطاع الخاص إلى عدد من الخریجین المھرة ذوي الكفاءات، وإنشاء تخصصات بینیة  -

 یتطلبھا سوق العمل وترتبط خدمة المجتمع المحلي.
  :أھم التھدیدات ألنماط التعلیم المفتوح 

جتمع مما یؤثر على مستوى القبول بالحد من أعداد المقبولین اتساع الفجوة بین طبقات الم -
 بمؤسسات التعلیم المفتوح.

خطر التغیر في طبیعة المھن بسوق العمل یھدد خریجي ھذه المؤسسات، حیث تتقادم المعارف  -
 والمھارات بالتخصصات القائمة.

ً لمعای - یر الجودة، وھذا یتطلب السوق المحلي والعالمي خریجین ذوي مواصفات محددة، طبقا
ً على خریجي التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة.  األمر یشكل خطرا

 المقاومة التي یبدیھا بعض األعضاء بالجامعات ممن یشعرون بتھدید مصالحھم. -
 االعتقاد بكون الوسائط التكنولوجیة قد تغني عن أعضاء ھیئة التدریس. -



 ...تطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                                                       مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة  
 

٣٧٩ 

توظیف والتعیین في سوق العمل، حیث وجود الجامعات الخاصة واحتكار خریجیھا لفرص ال -
التدریب في موقع العمل. یھدد مستوى القبول وخفض أعداد الملتحقین بھذه المؤسسات، 

ً من التوسع فیھا.  والتقلص بدال
ً: فلسفة السیناریوھات المقترحة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء  تاسعا

  متطلبات العصر الرقمي:
ك من أجل القضاء  تنطلق فلسفة سیناریوھات تطویر أنماط التعلیم المفتوح      من عدة حیثیات، وذل

رات  ل التغی ى ظ ل ف وق العم اق بس ریجین لاللتح داد خ ا، وإع ور فیھ ب القص لبیات وجوان ى س عل
و وق العمل، وج ة وس ھ المختلف وح وأنماط یم المفت ھ التعل ى تواج د والتحدیات المتالحقة والمتجددة الت

 برامج تعلیمیة وتدریبیة الكتساب مھارات العصر الرقمي، وذلك من أجل:
یم  - ات التعل ى مؤسس دادھم ف اء إع ریجین أثن ھ الخ ى تواج كالت الت ن المش د م ى عدی التغلب عل

 المفتوح وعلي سبیل المثال خریجي التعلیم المفتوح اآلن.
اإلعداد، وتعزیز جوانب القوة  القضاء على السلبیات وجوانب القصور بكل بعد من أبعاد جوانب -

 والعمل على تنمیتھا.
 تطویر برامج التعلیم المفتوح بأشكالھ المختلفة على تحقیق المتطلبات الالزمة لسوق العمل. -
ات،  - ول والرغب درات والمی ى الق راتھا عل ز مؤش ول ترتك ة القب اییر لسیاس ى مع اد عل االعتم

 ومتطلبات سوق العمل فى المستقبل.
 یر مؤسسات التعلیم االمفتوح بمتطلبات القوى العاملة والسیاسة العامة.ربط خطط تطو -
ھ  - ى تواج دیات الت ة والتح رات المتالحق وء المتغی ى ض ل ف زات والمعام انى والتجھی تطویر المب

 أنماط التعلیم المفتوح.
وح با      یم المفت ة لمستقبل مؤسسات التعل لجامعات وقد اعتمد الباحث في بناء السیناریوھات الثالث

 المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي علي: 
  .اإلطار النظري للبحث 
  .األدبیات السابقة 
 .الدراسة المیدانیة التي أجراھا الباحث 

عاشرا:بناء السیناریوھات المقترحة لتطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء 
 .متطلبات العصر الرقمي

أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي،  إن قضیة تطویر     
وفي ظل التحدیات المستقبلیة التي یواجھھا المجتمع المصري خالل القرن الحادى والعشرین تستحق 
أن نخطط لھا من أجل إعداد كوادر ماھرة في ضوء متطلبات العصر الرقمي، ومن ثم كانت حاجة 

 وھات مستقبلیة ألنماط التعلیم المفتوح.إلي بناء سیناری
بعدما تم عرض جوانب القوة والضعف ألنماط التعلیم المفتوح، والفرص المتاحة وأھم التھدیدات      

التي تواجھ أنماط التعلیم المفتوح، كشف التحلیل السابق للوضع الراھن عن قصور واضح في 
ضع الحالي الذي یسعي المجتمع لتحقیقھا من خالل سیاساتھا وإدارتھا وبرامجھا، وعدم مالءمتھا للو

 مؤسسات التعلیم المفتوح لمواكبة متطلبات العصر الرقمي. 
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٣٨٠ 
 د/ عمرو مصطفي أحمد حسن                                                                  

 السیناریو األول: السیناریو المرجعي (االمتدادي):  -١
یم  ات التعل ول بمؤسس دالت القب ن مع ة م نوات القادم ي الس وال ف ع األح ات جمی ھ ثب یفترض فی

ذه المؤسسات المفتوح، ومعدالت التخرج، ونس ین خریجي ھ وة ب ود الفج ة، واستمرار وج ب البطال
ي  ي خریج ب عل رض والطل ي الع ة ف رات جوھری دوث أى تغی دم ح ل، وع وق العم ات س ومتطلب

 م.٢٠٣٠مؤسسات التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة حتي عام 
 :(االمتدادي) منطلقات السیناریو المرجعي 

 سات التعلیم المفتوح ومتطلبات سوق العمل المتغیرة.استمرار زیادة الفجوة بین خریجي مؤس -
ً على المجتمع وسوق العمل. -  تزاید أعداد البطالة بین الخریجین، وانعكاس ذلك سلبیا
 ضعف ارتباط سیاسات القبول بمؤسسات التعلیم المفتوح باالحتیاجات المستقبلیة لسوق العمل. -
وح استمرار غیاب الرؤیة والرسالة التي یشارك في وصف - یم المفت ھا القائمین علي مؤسسات التعل

 وصانعي القرار.
 قلة المشاركة المجتمعیة فى اإلنفاق والتمویل على تطویر البرامج الدراسیة والتدریبیة. -
ع مؤسسات   - داد الطالب م ب أع ى تناس ل ف ى خل ؤدى إل ا ی تفاقم حدة مشكلة الزیادة السكانیة مم

 التعلیم المفتوح.
 ولوجیا المعلومات وعدم توظیفھا في دعم ممارسات التعلم.ضعف االستفادة من تكن -
 غیاب مناخ بیئى متمیز للكبار یحثھم على التعلم ومواصلة التعلم. -
 :(االمتدادي) التداعیات التعلیمیة والمجتمعیة المحتملة للسیناریو المرجعي 

اط التعل      ھ أنم ى تواج دات الت ة والتحدی داعیات المجتمعی ى الت ً عل اتھا وتأسیسا وح وانعكاس یم المفت
 على سوق العمل فإن أنماط التعلیم المفتوح ستتأثر على النحو التالى:

استمرار وجود الفجوة قائمة بین األھداف والمناھج وبرامج التدریب التى یتم تنفیذھا على أرض  -
 الواقع.

لین، حیث من المتوقع أن تظل أھداف البرامج مجرد شعارات تتردد مع تغیر الوزراء والمسئو -
 تتسم ھذه األھداف بالتقلیدیة كما أنھا تنفصل عن المتطلبات المتجددة للتأھیل لسوق العمل.

 عدم ارتباط سیاسات القبول بمتطلبات سوق العمل المتغیرة والمتسارعة. -
محاولة تحسین الصورة الذھنیة للمجتمع عن التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة من كونھا  -

 ة، وتأھیلھا لتكون مؤسسات تعلیمیة تھتم بنشر ثقافة التعلم.مؤسسات غیر نظامی
 االھتمام بجودة التعلیم المفتوح لالرتقاء بجودة العملیة التعلیمیة. -
 فقد القدرة علي التواصل المعرفي والتكنولوجي مع الدول الرائدة في المجال. -
م المفتوح، على الرغم ضعف اإلعداد الحالى ألعضاء ھیئة التدریس المشاركین بمؤسسات التعلی -

 من وجود محاوالت لتطویر نظم اإلعداد ببعض الكلیات داخل الجامعات المصریة.
 المزید من المركزیة فى الھیكل التنظیمي مع استمرار تحكم البیروقراطیة اإلداریة. -
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  :(االمتدادي) مبررات تنفیذ السیناریو المرجعي 
الي نتیجة للظروف المجتمعیة واالقتصادیة التى صعوبة إحداث التغییر المطلوب في الوقت الح -

 یواجھا المجتمع.
زیادة الفجوة بین سوق العمل وخریجي ھذا النوع من التعلیم، ومن ثم یترتب على ذلك استمرار  -

َبل سوق العمل لھؤالء الخریجین.  عدم تَق
د علي أسس استمرار عملیة التطویر العشوائي داخل مؤسسات التعلیم المفتوح، والتي ال تعتم -

 علمیة.
ھ       اتھ وتداعیات ً افتراض منا ى متض یناریو المرجع ف للس ن وص ھ م بق عرض ا س وء م ي ض وف

ومبررات تنفیذه یمكن القول بأن تطبیقھ ال یسھم في تطویر وتحسین أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات 
 المصریة في ضوء متطلبات العصر الرقمي. 

 اإلصالحـــى:  السیناریو الثاني: السیناریـــو -٢
ي       ً ف ا وة جزئی ة والمرج رات المرغوب الحات والتغی ض اإلص دوث بع یناریو ح ذا الس رض ھ یفت

كل  عف بش ب الض ویم جوان ة تق وة ومحاول ب الق م جوان ین ودع الل تحس ن خ ة م اع الراھن األوض
 غیرھا. تدریجي، بمعنى: حدوث بعض التعدیالت فى اللوائح والقوانین، المناھج وأسالیب االدارة و

 :منطلقات السیناریو اإلصالحـــى 
 إعادة تقییم أھداف مؤسسات التعلیم المفتوح فى ضوء متطلبات العصر الرقمي. -
التحول إلي بعض صور الالمركزیة في اإلدارة بتفویض السلطة لتسییر العمل داخل ھذه  -

 المؤسسات.
ة، ودوره فى تنمیة وخدمة تقدیم برامج إرشادیة عن أھمیة التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلف -

المجتمع، مع مراعاة توضیح األثار السلبیة للصورة المتدنیة للوضع االجتماعي لھذا النوع من 
 التعلیم. 

زیادة المشاركة المجتمعیة لرجال األعمال ومنظمات المجتمع المدني فى برامج اإلعداد  -
 والتدریب بمؤسسات التعلیم المفتوح. 

ة التعلیم العالي والوزارات األخرى والمراكز البحثیة، بھدف تطویر تحقیق التكامل بین وزار -
 برامج مؤسسات التعلیم المفتوح فى ضوء المتطلبات للتأھیل لسوق العمل. 

اتجاه بعض الدول المتقدمة وبعض المنظمات الدولیة كالیونسكو والبنك الدولى لتقدیم مزید من  -
 الدعم المالى لمؤسسات التعلیم المفتوح.

اسة العالقة بین التحدیات التى تواجھ مؤسسات التعلیم المفتوح وسوق العمل من جانب، در -
 ومستویات المھارات المطلوبة من خریجي ھذه المؤسسات. 

محاولة البعد عن األسالیب التقلیدیة فى العملیة التعلیمیة واالتجاه نحو أسلوب التعلم التعاوني،  -
 والعمل الجماعي.

 ة والمجتمعیة المحتملة للسیناریو اإلصالحى:التداعیات التعلیمی 
 ھناك مجموعة من االحتماالت المتوقع حدوثھا عند تنفیذ السیناریو اإلصالحى على النحو التالى:     
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ستتغیر األھداف بحیث تتناسب مع المتغیرات المعاصرة والتحدیات المتجددة التى تواجھ  -
 مؤسسات التعلیم المفتوح بمختلف أشكالھا. 

 دف برامج التعلیم المفتوح فى إطار ھذا السیناریو إلى تحسین الكفاءة والجودة للخریجین. تھ -
إعادة صیاغة األھداف بحیث تكون مرتبطة بمتطلبات سوق العمل، ویمكن ترجمتھا الى أھداف  -

 یكون لھا مردود فى التغییر والتطویر. 
لتوازن بین التخصصات حدوث بعض التغیرات والتحسین فى سیاسة القبول بحیث یحدث ا -

 ومیول ورغبات واتجاھات المتقدمین لتلك المؤسسات. 
تنمیة مھارات التدریس لدى األعضاء المشاركین واستخدام استراتیجیات تدرس وسائل تعلیمیة  -

 حدیثة تتناسب مع تحقیق أھداف التعلیم المفتوح. 
 سات التعلیم المفتوح. إعادة النظر فى القوانین واللوائح المنظمة للعمل اإلدارى بمؤس -
التوجھ نحو استخدام األسالیب اإلداریة الحدیثة مثل أسلوب اإلدارة باألھداف، أسلوب حل  -

 المشكالت داخل مؤسسات التعلیم المفتوح وأنماطھ المختلفة.
  :مبررات تنفیذ السیناریو اإلصالحى 

میع مؤسسات التعلیم توجھات الدولة نحو تنفیذ الالمركزیة على المستویات التنظیمیة في ج -
 المفتوح.

 البعد عن الروتین والنمط البیروقراطى في اإلدارة. -
 التحقق من نجاح أسلوب التعلم التعاوني والعمل الجماعي. -
 توجھ خطة الدولة نحو التنمیة المستدامة، والتعلیم من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. -

و اإلصالحى بافتراضاتھ وتداعیاتھ ومبررات وفي ضوء العرض السابق من وصف للسیناری     
تنفیذه، یمكن القول بأنھ مجرد محاولة لتعدیل األوضاع الراھنة، وإصالح مؤقت ال یحقق التطویر 

  المطلوب ألنماط التعلیم المفتوح.
 السیناریو الثالث: السیناریـــو الثورى أو االبتكارى:  -٣

ة، یقوم ھذا السیناریو على عدة افتراضات و      ة نوعی ة ونقل رات جوھری منطلقات تتمركز على تغی
ي  ارى عل د السیناریو االبتك ا یعتم ً. كم ا ً وثقافی ا ً واجتماعی ادیا ة اقتص وال المجتمعی ث تزدھر األح حی
وح  یم المفت اط التعل ویر أنم املة وتط ة ش ق نھض ل تحقی ن أج الى؛ م ع الح ة للوض ة نوعی داث نقل إح

 العصر الرقمي. بالجامعات المصریة في ضوء متطلبات 
 :منطلقات السیناریو الثورى أو االبتكارى 

ي       وح ف یم المفت فى ضوء ما تناولھ البحث من اإلطار النظرى للبحث، والواقع الحالى ألنماط التعل
ائج  ل نت ي. وتحلی ر الرقم ات العص ابق لمتطلب رض الس ة، والع ة والعالمی دیات المحلی ة التح مواجھ

ر عف والف وة والض ب الق ن جوان ریة، یمك ات المص وح بالجامع یم المفت اط التعل دات ألنم ص والتھدی
 التوصل إلى مجموعة من منطلقات ھذا السیناریو والتى تتمثل فى:

وجود نقلة نوعیة فى الوضع السیاسي والدیمقراطي واإلقتصادى فى مصر والذي سوف یتحقق  -
 م.٢٠٣٠برؤیة 
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 علیم بصفة عامة، التعلیم المفتوح وأنماطھالعنایة بقضایا البطالة وزیادة أعداد خریجى الت -
 المختلفة بصفة خاصة.

التكامل بین الوزرات المختلفة من أجل تحدید االحتیاجات المستقبلیة من خریجي مؤسسات  -
 التعلیم المفتوح.

 تطبیق معاییر الجودة فى مؤسسات التعلیم المفتوح وإعطاؤھا االعتماد األكادیمى. -
ھات العالمیة فیما یتعلق باستراتیجیات التدریس وأسالیب التقویم االنفتاح على أحدث االتجا -

 وتصمیم المبانى وتدریب أعضاء ھیئة التدریس.
فى ظل ھذا السیناریو سیكون  االعتماد على التخطیط االستراتیجي كمنطلق أساسى عند اتخاذ  -

 أى قرار متعلق بالعملیة التعلیمیة.
 وأنماطھ المختلفة باعتبارة تعلیما من الدرجة الثانیة.  تغیر النظرة المتدنیة للتعلیم المفتوح -
رفع القدرة التنافسیة للتعلیم المفتوح فى تخریج أفراد تتفق مھاراتھم مع المتطلبات المتجددة  -

 للتأھیل لسوق العمل.
 وجود رؤیة ورسالة واضحة یشترك فیھا الجمیع داخل مؤسسات التعلیم المفتوح.  -
ة على التنافس فى ظل تغیرات وتحدیات التأھیل لسوق العمل والتعامل السعي نحو التقدم والقدر -

 مع التحدیدات المتجددة المحیطة بالتعلیم المفتوح.
 التوظیف الفعال لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت استجابة لمتطلبات العصر الرقمي. -
ني ورجال األعمال زیادة المشاركة المجتمعیة الفعالة، من خالل تفاعل منظمات المجتمع المد -

 ومشاركتھم في خطط التطویر والتحسین.
 توفر المناخ الجاذب والبیئة التعلیمیة المحفزة على التعلم الذاتي، وقیم الثقافة والتعاون بین كافة -

 األطراف المعنیة.
 :التداعیات التعلیمیة والمجتمعیة المحتملة للسیناریو الثورى أو االبتكارى 

ریو ستعلو مكانة أنماط التعلیم المفتوح، وحدوث بعض التداعیات المحتملة في فى ظل ھذا السینا     
 المستقبل على النحو التالى:

 یتم وضع إطار تشریعى وقانونى للقواعد المنظمة لسیاسات القبول بمؤسسات التعلیم المفتوح.  -
 تنمیة القدرات اإلبداعیة لدى المشاركین بالتعلیم المفتوح وأنماطھ. -
قاییس لتحدید میول واتجاھات الطالب نحو برامج التعلیم المفتوح والتخصصات التى استخدام م -

 یرغبون االلتحاق بھا.
جعل المعرفة والثقافة وفرص التعلم متاحة مدى الحیاة للجمیع في ضوء متطلبات العصر  -

 الرقمي. 
من الخریجین تشكیل ھیئة أو لجنة للتنسیق بین متطلبات القوى العاملة واحتیاجات سوق العمل  -

 .ً  مستقبلیا
 إنشاء مركز أو إدارة مركزیة لتطویر المناھج والمواد التعلیمیة.  -
إعداد خریجین ذوى خبرات ومھارات متعددة للتكیف مع ظروف المجتمع المتغیرة  -

 والمتسارعة. 
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تشكیل لجان متخصصة من وزارة التعلیم العالي والوزارات األخرى ذات الصلة بھدف  -
 المعالم األساسیة، لبناء وتصمیم الخطط الدراسیة والمقررات.توصیف وتحدید 

 دراسة وتحلیل أھم المتطلبات األساسیة المتجددة للتأھیل لسوق العمل. -
عمل دراسات مستقبلیة لتحدید الكفایات والمتطلبات الواجب توافرھا فى الخریجین لمواكبة  -

 متطلبات العصر الرقمي.
 یة الناجحة فى مجال التعلیم المفتوح.االطالع على بعض التجارب العالم -
 تطویر نظم إعداد األعضاء المشاركین فى ضوء المتغیرات المجتمعیة العالمیة المعاصرة. -
 إنشاء وحدة متخصصة للتقویم واالمتحانات تعمل على وضع معاییر للتقویم المستمر. -
  :مبررات تنفیذ السیناریو الثورى أو االبتكارى 

 م.٢٠٣٠لتنفیذ استراتیجیة الدولة  مسایرة توجھات الدولة -
 التكیف مع التغیرات المجتمعیة واالستجابة لمتطلباتھا. -
 ضرورة االندماج في مجتمع المعرفة والتفاعل مع العصر الرقمي بمتغیراتھ. -
 تحقیق أھداف التعلیم المفتوح من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. -
 توح في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.أھمیة الدور الذي یقوم بھ التعلیم المف -
 تحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة بتوفیر تعلیم جید للجمیع.  -
   :متطلبات تتعلق بكیفیة تطبیق السیناریو الثورى أو االبتكارى 

 لسھولة تحقیق ھذه المقترحات یرى الباحث ضرورة أن تكون ھناك شراكة بین وزارات التعلیم     
العالي، واالستثمار، واإلنتاج الحربى، والقوى العاملة علي أن تتم ھذه الشراكة على أساس أن ذلك 

 مصلحة قومیة باعتبار أن التعلیم قضیة أمن قومى من أجل التنسیق بین:    
 إعداد خریجى برامج التعلیم المفتوح، ومتطلبات القوى العاملة فى المستقبل. -
 ترونیة لمواكبة تحدیات العصر الرقمي.التحول نحو اإلدارة اإللك -
 توفیر التجھیزات الالزمة لھذا النوع من التعلیم فى ضوء المستجدات التكنولوجیة. -
 إعداد المواصفات القیاسیة الواجب توافرھا في الخریجین من أجل التأھیل لسوق العمل. -
ح من أجل أن تواكب یجب أن تقتنع القیادات اإلداریة بأھمیة تطویر مؤسسات التعلیم المفتو -

 المتطلبات المتجددة للتأھیل لسوق العمل.
االستفادة من العلماء المصریین المقیمین في الخارج، ممن لھم خبرة في مجال التعلیم المفتوح  -

 ومؤسساتھ وإدارتھ.
في ضوء ما تم عرضھ من افتراضات وتداعیات تنفیذ السیناریو الثورى أو االبتكارى یتضح أن      

یسھم في تطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة، وھو السیناریو المقترح في ھذا  تطبیقھ
البحث والذي یؤدى تنفیذه إلي اإلسھام في تطویر وتحسین أنماط التعلیم المفتوح في ضوء متطلبات 

 العصر الرقمي. 
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راء ألختی      ة الخب ى مجموع ابقة عل یناریوھات الس رض الس ث بع ام الباح ذه وق ل ھ ار أفض
ر  ر مفضل و غی السیناریوھات من حیث كونھ  (مفضل و ممكن ) أو( مفضل وغیر ممكن)  أو( غی

  مكن ) وقد أجمع الكل على أن السیناریو الثالث ھو المفضل و الممكن.

 

 المصادر والمراجع
 أوالً: المراجع العربیة:

مدى إمكانیة اإلفادة منھ أسلوب التعلیم الجامعي المفتوح و). ٢٠١٢(لیلى توفیق. ،أحمد -١
كلیة  .بجمھوریة مصر العربیة في ضوء بعض الخبرات العالمیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة

 .التربیة. جامعة عین شمس
). دور نظامي التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد في بناء ٢٠١٤الحناوي، منال صبحي دمحم.( -٢

: الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء مجتمع المعرفة العربي، المؤتمر الثالث والعشرون
 المجتمعات المعرفیة، االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ووزارة الثقافة والفنون، قطر.

). التعلیم اإللكتروني من التطبیق إلى االحتراف والجودة. ٢٠٠٩إسماعیل، الغریب زاھر.( -٣
 القاھرة:عالم الكتب.

ربویات تكنولوجیا العصر الرقمي. طنطا:الدلتا ). ت٢٠١٥الفار، إبراھیم عبد الوكیل.( -٤
 لتكنولوجیات الحاسبات.

نماذج حدیثة. عمان: عالم الكتب  - الجامعات اإلفتراضیة ). ٢٠٠٦(الخطیب، أحمد دمحم . -٥
 الحدیث.

تحدیات الواقع ورؤى  -). التعلیم الجامعي في الوطن العربي٢٠٠٥الصغیر، أحمد حسین .( -٦
 لكتب.المستقبل. القاھرة :عالم ا

معجم المصطلحات التربویة المعُرفة في المناھج ). ١٩٩٩(اللقاني، أحمد حسین والجمل،علي. -٧
 وطرق التدریس. القاھرة: عالم الكتب.

). التعلیم من أجل المواطنة العالمیة. منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم ٢٠١٣الیونسكو.( -٨
 مركز مطبوعات الیونسكو. :والثقافة. القاھرة

).الدور السیاسي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العصر ٢٠١٥ان، جمال علي.(الدھش -٩
 ).١١/٧/٢٠١٥، (www.almesryoon.comالحدیث، 

). نحو منظومة تعلیمیة وادوار جدیدة للجامعات لمواكبة متطلبات ٢٠١٧الدھشان، جمال علي.( -١٠
 ).١١/٥/٢٠١٧، (www.almesryoon.comالعصر الرقمي، 

). التعلم المدمج والتعلم المعكوس. عمان. األردن: دار ٢٠١٥اطف أبو حمید.(الشرمان، ع -١١
 المسیرة.
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).التطور األكادیمي واإلعداد للمھنة األكادیمیة بالجامعات ٢٠٠٦العجمي، دمحم حسنین.( -١٢
) من سلسلة قضایا تربویة من ٧المصریة بین تحدیات العولمة ومتطلبات التدویل، الكتاب رقم (

 تماع التربیة. العالمیة للنشر والتوزیع. القاھرة.منظور علم اج
). مالمح االقتصاد المعرفي المتضمنة فى محتوى مقررات العلوم ٢٠١١القیسى، دمحم على.(  -١٣

الشرعیة في مشروع تطویر التعلیم الثانوى بالمملكة العربیة السعودیة. رسالة ماجستیر غیر 
 منشورة. جامعة مؤتة. األردن.

أسس نظام الجامعة المفتوحة في العالم. ورقة عمل مقدمة إلى ). ٢٠١٠(ود.القطب، دمحم محم -١٤
 .ندوة التعلیم الجامعي المفتوح بین النظریة والتطبیق، إدارة البحوث، جامعة المنصورة

 )، الكویت.٢٣٣). الصف المقلوب. مجلة عالم المعرفة، العدد (٢٠١٤الذویخ، نوره صالح.( -١٥
یم عن بعد في خدمة التعلیم في مصر، مركز المشكاة للبحث، التعل). ٢٠٠٤(الفرجاني، نادر. -١٦

 .مصر
دلیل ألعضاء ھیئة : طرائق التعلیم عن بعد وأسالیبھ). ٢٠٠٥(بطاز، دمحم ونجیب،عصام. -١٧

 .التدریس في الجامعات العربیة. المنظمة العربیة للتربیة والعلوم والثقافة، تونس
ة االستراتیجیة في تحقیق أھداف مؤسسات ) . دور اإلدار٢٠١٧بن مبارك، متعب بن دمحم.( -١٨

 مجلة كلیة التربیة، العدد األول، جامعة المنوفیة. تعلیم الكبار والتعلیم المستمر.
تحدیات الواقع وإمكانات التطویر.  -مظومة التعلیم العالى المعاصر). ٢٠١٠(جاد، سمیر. -١٩

 .القاھرة: الدار العالمیة للنشر والتوزیع
). التعلیم للجمیع كمدخل للتعلم مدى الحیاة في زمان العولمة. مجلة ٢٠٠٧جمال الدین، نادیة.( -٢٠

 )، دار الفكر العربي، القاھرة.٦علمیة نصف سنویة، العدد(
)، ٢٨). التعلیم كقوة منتجة للقوة. مجلة التربیة المعاصرة، العدد (١٩٩٣جمال الدین، نادیة.( -٢١

 السنة العاشرة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة.
). معاودة التفكیر في التعلیم كى ال تفوتنا الثورة الصناعیة الرابعة. ٢٠١٧جمال الدین، نادیة .( -٢٢

 القاھرة: دار الوطن للنشر والتوزیع.
إعداد المواد التعلیمیة للتعلیم من بعد األسس والمعاییر وضمان ). ١٩٩٩(جمال الدین، نجوي. -٢٣

 لمعلمین أثناء الخدمة من بعد، القاھرة.برنامج تحسین التعلیم األساسي تدریب ا، الجودة
في اجتماعیات التعلیم عن بعد رؤیة حول واقع التعلیم من بعد ). ٢٠٠٢(جمال، الدین نجوي. -٢٤

 .ودوره في مواجھة مشكالت المجتمع، مكتبة االداب، القاھرة
 ).١٩). دستور مصر. الوثیقة الدستوریة. القاھرة. المادة رقم (٢٠١٤جمھوریة مصر العربیة ( -٢٥



 ...تطویر أنماط التعلیم المفتوح بالجامعات المصریة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                                                       مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة  
 

٣٨٧ 

). تطویر التعلیم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة. دراسة مقدمة للمؤتمر ٢٠١٠جمعھ، دمحم سید.( -٢٦
 الدولى للتعلیم اإللكتروني وزراة التعلیم العالي. السعودیة.

). الخبرات الدولیة والعربیة في مجال التعلیم اإللكتروني الجامعي. ٢٠٠٧حمدان، دمحم سعید.( -٢٧
التعلیم عن بعد ومجتمع المعرفة، مركز التعلیم  -لسنوى الثالثبحث مقدم إلي المؤتمر ا

 المفتوح، جامعة عین شمس.
تقدیم  -). مقدمة في الدراسات المستقبلیة، مفاھیم، أسالیب، تطبیقات٢٠٠٤زاھر، ضیاء الدین.( -٢٨

 السید یس. القاھرة: مركز الكتاب للنشر. 
راتیجیة العربیة للتعلیم عن بعد، االست). ٢٠٠٥(زاھر، ضیاء الدین وقمبر، محمود مصطفي. -٢٩

 .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. تونس
 ). تكنولوجیا التعلیم والتعلم اإللكتروني.الریاض: مكتبة الراشد. ٢٠٠٦سالم، أحمد دمحم.( -٣٠
رؤیة عصریة في  -). التعلیم والتعلم من النمطیة إلي المعلوماتیة٢٠١١سیفین،عماد شوقي.( -٣١

 دریس.القاھرة:عالم الكتب. أسالیب الت
). رؤیة جامعة اإلسكندریة حول إمكانیة اإلفادة من صیغة التعلیم ٢٠١٢سلیمان، سعید أحمد.( -٣٢

المفتوح فى تحقیق مبدأ حق التعلیم الجامعى المتمیز للجمیع. المؤتمر العلمي بجامعة بنھا التعلیم 
 الواقع والمأمول، بنھا. -المفتوح

اذج مقترحة لتحسین التعلیم الجامعى المفتوح فى مصر. مجلة ). نم٢٠١٣حوالة، سھیر.( -٣٣
 ، جامعة عین شمس، القاھرة.١٥دراسات فى التعلیم الجامعي، ع

). فعالیات التعلیم المفتوح في إطار المعرفة التراكمیة. المؤتمر ٢٠١٢شنودة، إمیل فھمى حنا.( -٣٤
 .الواقع والمأمول، بنھا -العلمي بجامعة بنھا التعلیم المفتوح

). تطویر نظم إعداد المعلم في ضوء خبرات أجنبیة ٢٠٠٣شرف، رشا وحسن، نھلھ .( -٣٥
معاصرة. ورقة عمل مقدمة إلي المؤتمر السنوي الحادي عشر،الجودة الشاملة في إعداد المعلم 

 في الوطن العربي،كلیة التربیة، جامعة حلوان، القاھرة.
الجامعي المفتوح الجذور والمفاھیم التعلیم عن بعد والتعلیم ). ٢٠١٣(صالح، إسماعیل. -٣٦

 .الواقع وآفاق المستقبل: والمبررات. من بحوث مؤتمر التربیة االفتراضیة والتعلیم عن بعد
رؤیة مستقبلیة  –).استخدام الفصول االفتراضیة فى تعلیم الكبار ٢٠١٦صالح، ھالة دمحم.( -٣٧

مجتمع والتكامل في بناء لتحقیق جودة التعلیم المفتوح ". المؤتمر التاسع والعشرون: ال
 المجتمعات المعرفیة، وزراة التعلیم العالي، مصر.

). استقالل الجامعة في مصر..أبعاده ومداه. ندوة استقالل ٢٠١٥عبد العال، حسن إبراھیم.( -٣٨
 الجامعات في مصر" رؤیة تحلیلیة". كلیة التربیة. جامعة طنطا.
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للتعلیم والتعلم مدى الحیاة. تصور مقترح  ). المھارات األساسیة٢٠١٣عبد الشافي، دینا حسن.( -٣٩
)، العدد الثاني، ٢١في إطار تحوالت القرن الحادي والعشرین. مجلة العلوم التربویة، مج (

 جامعة القاھرة، القاھرة.
أھم االتجاھات العالمیة المعاصرة في مجال التعلیم الجامعي ). ٢٠٠٤(عبد الفتاح، منال. -٤٠

 نھا في مصر. مجلة البحوث النفسیة والتربویة، كلیة التربیة،المفتوح وإمكانیة االستفادة م
 .جامعة المنوفیة

). استراتیجیة مقترحة لتطبیق التعلیم العالي المفتوح في ٢٠١٤الرحمن، منصور أحمد.(عبد -٤١
ضوء بعض الخبرات العالمیة المعاصرة، المؤتمر التاسع والعشرون: المجتمع والتكامل في 

 ة، وزراة التعلیم العالي، مصر.بناء المجتمعات المعرفی
رؤیة  -). التعلیم اإللكتروني ومتطلبات تطبیقھ في التعلیم الجامعى٢٠٠٧عبد اللطیف، سھیر.( -٤٢

مستقبلیة. الجزء الثاني. المؤتمر القومي السنوى الرابع عشر، مركز تطویر التعلیم الجامعي، 
 جامعة عین شمس.

رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي  -لمعلومات). الثقافة العربیة وعصر ا٢٠١٢علي، نبیل.( -٤٣
 )، القاھرة.٦العربي، سلسلة الثقافة الرقمیة، الھیئة العامة لقصور الثقافة، رقم (

). تطویر إدارة الجودة بالتعلیم المفتوح بجامعة القاھرة في ضوء ٢٠١٤مصطفي، عمرو.( -٤٤
 . جامعة القاھرة.متطلبات الجودة واالعتماد.رسالة دكتوراه. معھد الدراسات التربویة

. القاھرة: مكتبة ٧). التخطیط التعلیمي أسسھ وأسالیبھ ومشكالتھ. ط٢٠٠٠فھمى، دمحم سیف.( -٤٥
 األنجلو المصریة.

) . مناھج البحث فى التربیة وعلم النفس. ( ترجمة دمحم نبیل نوفل ١٩٩٤دیوبولد ب فان دالین.( -٤٦
 ).١٩٦٢ر في عام وآخرون). القاھرة: األنجلو المصریة . (العمل األصلي نش

).التعلیم في عصر العولمة( رؤیة مستقبلیة). مجلة كلیة التربیة ببنھا، ٢٠٠٣دمحم، عبد هللا.( -٤٧
 ).٥٤العدد(

).اقتصاد المعرفة والتعلیم عن بعد الواقع واألسس. مجلة ٢٠٠٥معراج،أحمد ھواري.( -٤٨
 )، جامعة الجزائر،الجزائر.٣دراسات،العدد (

 الجامعي المفتوح.القاھرة: اللجنة الوطنیة المصریة للیونسكو.  التعلیم). ١٩٩٧(مرسى، صالح. -٤٩
 ). المعجم الوجیز. الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، القاھرة.٢٠٠٠معجم اللغة العربیة.( -٥٠
 عربي. دار العلم للمالیین، القاھرة. -). قاموس المورد إنجلیزي٢٠٠٠البعلبكى، روحي.( -٥١
). التعلیم الجید والمنصف والشامل والتعلیم ٢٠١٥والعلم والثقافة.( منظمة األمم المتحدة للتربیة -٥٢

 .٢٠١٥. المنتدى العالمي للتربیة ٢٠٣٠مدى الحیاة للجمیع بحلول عام 
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). تقویم مستوى أداء أعضاء ھیئة التدریس فى بیئة التعلیم ٢٠١٦محمود، أحمد على.( -٥٣
 طا.اإللكتروني بالجامعة المفتوحة. كلیة التربیة، جامعة طن

). قضایا تربویة في عصر العولمة وما بعد الحداثة. القاھرة: الدار ٢٠٠٥نصار، سامي دمحم.( -٥٤
  المصریة اللبنانیة.

). رؤیة مستقبلیة الستخدام التعلیم اإللكتروني بالتعلیم الجامعي العربي ٢٠٠٨نصر، دمحم على.( -٥٥
، دار الضیافة، س عشرالمؤتمر القومي السنوي الخاملتحقیق الجودة في مواجھة العولمة. 

 جامعة عین شمس، القاھرة.
، دار الفرقان، إدارة التعلیم عن بعد والتعلیم الجامعي المفتوح)، ٢٠١٤نشوان، یعقوب.( -٥٦

 األردن. 
 ثانیاً: المراجع األجنبیة:

٥٧- Anne H.Moore.(٢٠١٤).Faculty Development for the Net generation, 
Available at :www.educause.edu.org.on ٩/٩/٢٠١٨. 

٥٨- Katerina Ananiadou&gdalean Claro.(٢٠٠٩).٢١th Century Skills and 
Competences, Paris, OECD Publishing.Oecd Eduction Working 
Papers.No.٤١. 

٥٩- Aneniadou,K.&M.Claro.(٢٠٠٩). ٢١th Century Skills and 
Competence for Millennium Learners in OECD Countries .Paris, 
OECD Publishing,No ١٤١ Available At http:// dx .doi.org/Retrieved 
on: ٩/٩/٢٠١٨ 

٦٠- UNESCO.(٢٠٠٢).Gender Equality in Basic Education:Strategic 
Framework, UNESCO, Paris. 

٦١- Rother ham.A.J&Willing hem.D.T.(٢٠١٠).٢١th CENTURY.Skills: 
Not New, but a worthy challenge American Educator.٣٤. 

٦٢- Bishop , Kay & Janczak Sue.(٢٠١٤).Conducting Effective Staff 
Development Workshops .- Library Media Connection . vol.٢٣(April 
/ May) no.٧. 

٦٣- Jason Pennells.(٢٠١٥). Literacy ,distance learning and 
ICT,Background paper prepared for the Education for All Global 
Monitoring Report Literacy for Life, UNESCO, Paris. 

٦٤- Julianne, Malveaux.(٢٠٠٢). A Multicultural Globalism , Black 
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