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 مقدمة:

 (Marshall McLuhan) عالم االتصال الكندي مارشال مكلوهان جاءقبل أكثر من أربعة عقود     

 ( Hackbarth, 1996, p.241) القرية الكونية  ومفهمب(Global Village) ،البث  آبان انتشار

تقنية المعلومات  تحولت هده القرية بتأثير . في اإللفية الثالثةفي ستينيات القرن الماضي التلفازي

 رقمية وشفافية ثقافية ومدارس ذكية وبيئات افتراضية. إلى قرية واالتصال

 

وصذنا  القذرار التربذوي فذي العذالم أجمذب تقريبذا  لقد جعلت هذهه التقنيذة العديذد مذن التربذويين 

دحدا  تحول نوعي فذي المنظومذة إلثمارها تينظر إلى إمكاناتها باعتبارها فرصة سانحة ينبغي اس

 (.e.g: Rosenberg 2001, Morrison, 2003) التربوية بجميب مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها

، ومذة التذي يمكذن أن تسذتفيد مذن تلذك اإلمكانذاتالتعليم الجذامعي والعذالي أدحذد مكونذات هذهه المنظ

إذا كذان الذتعلم عذن بعذد قذد اسذتقبا انتباهذا محذدودا  منذه أن و. خصوصا  في مجال التعلم عذن بعذد

 Distance Learning HQ,2011))م مذب ظهذور أول جامعذة )جامعذة لنذدن( 1858ظهذر فذي العذام 

رة من القرن العشرين ومسذتهل اإللفيذة الثالثذة تقدم برنامجا  للتعلم عن بعد، فإنه في السنوات األخي

دحضورا  الفتذا  دحتذى بذدأ ينذافم المؤسسذات التربويذة التقليديذة فذي تذوفير  هها النو  من التعلم دحقق

فالعديذد مذن مؤسسذات التعلذيم العذالي فذي العذالم تسذتثمر دحاليذا  علذى نبذا   فرص التعليم الجامعي.

تراض أن ههه التقنيات ستؤدي إلى تحسذين الجذودة التربويذة واسب في تقنيات التعليم بناء  على االف

 Moonen, 2000, Cited in: Cohen and  )وتقلل من التكاليف الماليذة مذن خذالل تحسذين كفا تهذا 

Nachmis, 2008 ).  وما بين الجيل األول من نماذج التعلم عن بعد )المراسذالت البريديذة( والجيذل

ريذذذةل المذذذهيا  والتلفذذذاز واألفذذذالم( والجيذذذل الثالذذذث ) التقنيذذذات الثذذذاني ) وسذذذا ل االتصذذذال الجماهي

التفاعليةل الصوت ثم النص ثم الصورة والفيديوم ثذم الشذبكة العنكبوتيذة(، والجيذل الرابذب )تقنيذات 

(، تذذوافرت للمؤسسذذات التربويذذة فذذرص اختيذذار  يذذر محذذدودة إلتادحذذة التعلذذيم الجذذامعي 2الويذذا

 للمستفيدين.

 

حصول على فرص تعليمية مرنة وبتكلفة أقل ومحتوى تعليمي مناسا لمهام للد إن البلا المتزاي 

ه البيئات التي تتغير بسرعة في سيا  هالعمل يعمل دحاليا على تغيير بيئات التعليم الجامعي. في ه

اقتصاد المعرفة العولمي، تواجه الجامعات التقليدية تحديات لتكييف أهدافها وهياكلها وبرامجها 

ورات الكبيرة في بكر أن التهسات جديدة لالستجابة لهده التغيرات.  و ني عن الوتظهر مؤس

ا هه التغيرات التنظيمية في العالم أجمب. إن ههت هاالتصاالت الرقمية وتقنيات التعلم قد دحفز  

 (Hanna, 1998)المزيج من البلا على فرص التعلم والتكلفة والتقنيات الجديدة يفتح األبواب  

                             .على دحصة في سو  التعليم الجامعيل للحصو دجد

 

اسات التعليم الجذامعي والعذالي بذدوقد تنوعت الجهود والمبادرات في مجال دمج التقنية في مؤس  ء 

التقليذدي )أنظمذذة  بتحويذل التعلذيم عذذن بعذد ا  بعمليذات اإلدارة والقبذول والتسذجيل و يرهذذا، ومذرور

هذذهه  تنترنذذت. وقذذد أدإللكترونذذي أو افتراضذذي علذذى ام إوالتلفذذاز( إلذذى تعلذذالمراسذذلة واإلذاعذذة 

 والجامعذذذة ( E- University)التبذذذورات الضذذذخمة إلذذذى بذذذروز ظذذذاهرة الجامعذذذة اإللكترونيذذذة 

( 15)أكثذذر مذذن . ففذذي كوريذذا الجنوبيذذة علذذى سذذبيل المثذذال (Virtual University) االفتراضذذية

( 47)أكثذر مذن (، وفذي الصذين م2005الصذالحل ل، فذي Jung, 2002, p.12)ة ـة افتراضيذــذـجامع
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(؛ كمذا قذدمت ثلذث م2005الصذالحل ل، فذي Zhiting et. al, 2002, p.23جامعذة افتراضذية )

( كليذذة وجامعذذة درجذذات 3000عذذددها )التذذي يتجذذاوز الجامعذذات والكليذذات فذذي الواليذذات المتحذذدة 

و  .( دولذة130رر للذتعلم عذن بعذد فذي )( مق50.000نترنت، كما قدم أكثر من )إلعلمية بوساطة ا

 Sloan) مليذذون طالذذا فذذي أمريكذذا مقذذررات عذذن بعذذد 9.3درس أكثذذر مذذن  م2007العذذام فذذي 

Consortium,2012).       

 

 ا  % من المؤسسات التربوية في الواليات المتحذدة التذي ال تقذدم تعلمذ45أشارت  م2009في العام  

% مذذن 66وبذذرامج تعلذذم عذذن بعذذد، وبينذذت تقذذارير  ازديذذاد البلذذا لتقذذديم مقذذررات إلذذىعذذن بعذذد 

المؤسسات التي تقدم مقررات عن بعد إلى ازدياد البلا لتقديم مقررات وبذرامج جديذدة عذن بعذد، 

% مذذن المؤسسذذات التذذي تقذذدم بذذرامج كاملذذة عذذن بعذذد إلذذى ازديذذاد البلذذا لتقذذديم 73بنيمذذا أشذذارت 

  (Rhode, 2010). مقررات وبرامج جديدة عن بعد

 

واجتماعيذا (  ور كل جيل من أجيال التعلم عن بعد نموذجه الخاص ) تقنيذا  وتعليميذا  وتنظيميذا  لقد ط

في الفترة التي طور فيها، ولهها، يمكن دراسة التعلم عن بعد من مداخل مختلفذة تعبذر عذن أدحذد أو 

 بعض أو جميب ههه النماذج.

 

ي تتبناها جامعات ومؤسسات التعليم وفي هها السيا  تختلف نماذج التعلم اإللكتروني عن بعد الت

، ستركز ا  الجامعي. تناقش الورقة قضايا جوهرية في نموذج التعلم اإللكتروني  عن بعد. وتحديد

 ل(1) الشكل  الورقة على القضايا التالية التي تمثل كل منها نموذجا  قا ما  بهاته

  النموذج التنظيمي(Organizational Model) 

 النموذج البيداغوجي ((Pedagogical Model 

  االجتماعيالنموذج ((Social Model  

  ِالنموذج األكاديمي(Academic Model) 

 يالمهني التطوير نموذج ((Professional Development Model 

 النموذج التقني ((Technological Model  

  نموذج الجودة((Quality Model 

 القضذايا ) أو ن هذههي( إلذى أن العالقذة بذ1كل )يشذير الشذ ،( Systems, View) من منظذور النظذام 

دعم النمذوذج يأي أن كل نموذج يكمل و، ( (Interdependence  هي عالقة اعتماد متبادل (النماذج

 اآلخر.
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 لكتروني الجامعي عن بعداإلالتعلم  االعتماد المتبادل بين نماذج  عالقة( 1الشكل )

 

 هدف الورقة:

قضذايا التي تمثذل  النماذج السابقة تهدف ههه الورقة إلى إثارة التساؤالت والمناقشات دحول 

ورببهذا بذالواقب المحلذي  لكترونذي الجذامعي عذن بعذداإلمشاريب التعلم نجاح أو إخفا  في  دحاسمة

 . المملكةجامعات لبرامج ومبادرات التعلم اإللكتروني عن بعد في 

 

 مصطلحات الورقة:

نترنذذت اإلالذذتعلم عذن بعذذد فذي هذذهه الورقذة هذذو الذتعلم الجذذامعي عذن بعذذد بوسذاطة  بعتد: التتعلم عتتن

 ا  )وقت دحقيقي وأمذاكن مختلفذة( أو تعلمذ تزامنيا  وتببيقاتها على الشبكة العنكبوتية سواء كان تعلما  

لمذا  تقليدية تقدم تع  ير تزامني )أوقات مختلفة وأماكن مختلفة(. الجامعة في ههه الحالة هي جامعة

 لكترونية أو افتراضية معتمدة من قبل هيئة رسمية معتبرة.إ عن بعد أو جامعة

 

مصذبلح النمذوذج فذي هذهه الورقذة هذو النظذام أو الفلسذفة أو المفهذوم أو األسذلوب الذهي  النموذج:

تتبناه الجامعة التي تقدم برامج التعلم عن بعد بخصوص بنيتها التنظيمية والتقنية، وهيئة التذدريم 

لجمهذذذور المسذذذتهدف، وأسذذذاليا التذذذدريم، والبذذذرامج والذذذدرجات العلميذذذة، وأسذذذلوب تبذذذوير وا

 المقررات، والجودة.

 

جامعذذة تقذذدم كذذل أو الجذذزء األكبذذر مذذن برامجهذذا الدراسذذية  االفتراضتتية: اإللكترونيتتة  و الجامعتتة

 المعتمدة على الشبكة العنكبوتية.

 
 

 النموذج
 البيداغوجي

النموذج 
 االجتماعي

النموذج 
 األكاديمي

النموذج 
 لمهنيا

النموذج 
 التقني

نموذج 
 الجودة

النموذج 
 التنظيمي

 التعلم
اإللكتروني عن 

 بعد
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 :     النموذج التنظيمي
 

لكتروني  الجيامع  إلمختلفة لتقديم برامج التعلم ا (Organizational Models)توجد نماذج تنظيمية 
بلي   (Perry and Rumble, 1987) بيير  و رامبينيشيير  عي  بعيدو ولكين منإيا بيجابياتيب وتيلبياتب 

 ج:ذه النمادج ف  النصف الثان  م  القر  العشري  لم تتجاوز ثالثة نماذأ  ه
 ع  بعد  ا  لوجب أو تعليم ا  تعليم وجإ قديمأتتت لتج الفرد : جامعات ذجامعات النمو   1
 ع  بعد  لوجب وتعليم   ا  وجإ ا  جامعات صممت لتقديم تعليمج الثنائ  : ذجامعات النمو   2
  ع  بعد  برامج تعلمبئتالف جامعات للتعلم ع  بعد: تحالف عدة جامعات ف  تقديم   3

الشيبكة العنكبوتيية وبيزوي ويي  ات قيميع انتشيار تيبي ا  فر تقنيات أكثر كفاءةو خصوصاومع تو 
  ا  ه النمادج تنوعذو ازدادت ه2

فأ  نموذج تنظيم  ينبغ   وتبنيب يمثن قرارا  مإما  لإذا النوع م  التعلم ب  تقرير أ  نموذج ينبغ 
 & Saint, 2000, Bremer, 2001. D, Antoni, 2003, Epper) تبنييب  صينفت بعيأل ايدبييات

Garn, 2004, Perry and Rumble, 1987 Wolf &Sally, 1999, cited in: Mc Coy & 

Sorensen, 2003) الجامع  ع  بعد فيما يأت : اإللكترون  ج التعلمذنما و 

  
 :جامعة تقدم بما تعليما تقليديا أو تعلما ع  بعد: Single Modelالنمودج الفردي 

الجامعية حيث يكيو  الجامعة التقليدية كما هو معروف تقدم برامجإا الدراتية ف  المدينة  -
 الحضور والدراتة ف  القاعات الدراتية وجإا  لوجب 

أو اإللكترونييية: جامعيية يييدر  فيإييا اليييال   (Virtual University) الجامعيية اتفتراضييية -
 الدوليييية فييي  الوتييييات المتحيييدة (Jones) جامعييية جيييونز بوتييياية الشيييبكة العنكبوتيييية  مثييين:

الجامعيية و  KIUمعذذة المعرفذذة الدوليذذة  االفتراضذذية  جاو الجامعيية التييعودية اإللكترونيييةو 
جامعيييييييية أثاباتييييييييكا الكندييييييييية و  OU الجامعيييييييية البرييانييييييييية المفتوحييييييييةو  العربييييييييية المفتوحيييييييية

(Athabasca)  

 الفرد : ميزات النموذج 

 هيئة تدريم قوية ومتخصصة -

  ياب مقاومة نموذج جديد ومختلف للتدريم -

 ودإمكانية الوصول إلى جمهور متنو  وعبر الحد -
 : تلبيات النموذج الفرد 

 التكلفة العالية لتأتي  الجامعة -
 الحاجة بل  جإد كبير لبناء تمعة جيدة للبرنامج -
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  جامعة تقدم تعليما  تقليديا  وتعليما  ع  بعد : Dual Modelالنمودج الثنائي: 
مقييررات بأتييلو  التييعودية التيي  تقييدم  العديييد ميي  الجامعييات ميي  أمثليية هييذا النمييوذج 

خ عبيدالعزيز واإلميام والمليخ لي) الم وآخير  جامعية المليخ خاليد() مثن: م المدمج التعل
ميييا تتيييزان جامعييية أم القييير  تقيييدم ينب ود )انتتيييا  مييييور(تعلميييا  عييي  بعيييفيصييين( تقيييدم 

العييييام   اتنتتييييا  الييييذ  تييييتيوره الجامعيييية فيييي  الفصيييين الدراتيييي  الثييييان  ميييي برنييييامج
تقيييدم مقيييررات تعليييم ميييدمج د التييي  ة هارفيييار ميييية مثييين: جامعيييالوجامعيييات ع وهيييي33/34

 التابعيييية لجامعيييية متشييييجا  الحكومييييية وجامعيييية MVU متشييييجا  اتفتراضييييية وجامعيييية
وتيية ماجتيتير وجامعية ة وجامعة بوردو الت  تقدم برنيامج الماليزي UNITARيونيتار 

برنييامج عي  بعيد مي  خيالن  رد التي  تقيدم بيرامج ومقييررات تعليمفلورييدا وجامعية تيتانفو 
 لمإن  التيوير ا

 

 :ميزات النموذج الثنائي 

  .يؤكد على أحقية التعلم عن بعد كبرنامج موازي ومكافىء للبرنامج االعتيادي -

يستثمر المصادر البشرية والمادية المتاحة )تسهيالت، سياسات نظام القبول  -

 .الخ( في الجامعة األم وبالتالي التقليل من تكلفة البرنامج

 .عايير موحدةمنح درجات علمية مبنية على م -

 .معايير موحدة للتدريس وتقويم أداء المتعلمين -

 .إتاحة الفرصة للطالب لالنتقال إلى التعليم التقليدي -

 .سمعة جيدة من سمعة الجامعة األمالبرنامج اكتساب  -

 ات النظام الثنائ : مقاومة أعضاء هيئة التدري  والجإياز اإلدار  اليذي  اعتيادوا يتلب
  عل  النظام التقليد 

 
 :Model Consortium تالف الئنموذج ا

لكترونية تمّك  اليال  م  ب م  خالن بوابةاشتراخ عدد م  الجامعات والكليات ف  بتالف 
اختيار البرنامج والجامعة والكلية المرغوبة  الجامعة ولي  اإلتالف ه  الت  تمنح الدرجة 

  أكثر م  جامعة مشاركةو كما تالفات تتيح لليال  أ  يأخذ مقررات مئتالعلمية  بعأل هذه ا
 تالف محل  أو بقليم  أو دول   الجامعات المشاركة قد تكو  فروعا  ئتيمك  أ  يكو  ا

  جامعات تقليديةل
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ف   ( جامعة كندية13) هذا اتئتالف يضم: (CVU) إئتالف الجامعة الكندية االفتراضية -
ع جامعات ف  لويزيانا م تتحيث تقد  ULSنانظام  جامعة لويزياو  الوتيات المتحدة

 WGU).) جامعة حكام الوتيات الغربيةو  تعاون  لدرجة البكالوريو برنامج 

       تمثن المقررات المفتوحة عل   :( MOOC) إئتالف جامعات المقررات المفتوحة -
مع  اختراقا  حقيقيا  ف  التعلم الجا ((Massive Open Online Courses اإلنترنت

بينإا جامعات عريقة مثن تتانفورد وبريتش  ةجامع 33  وقد بدأت اإللكترون  ع  بعد
كولومبيا وديوخ وجو  هوبكنز وغيرها م  الوتيات المتحدة  وجامعات م  دون آخر  

ترائين والإندوهونج كونج وتويترا( تقديم مقررات مفتوحة يدرتإا  )كندا واتتراليا وا 
كنإا ت تعد تاعات دراتية ذلخ ولالمإتمو  دو  مقابنو ويحصن اليال  عل  شإادة ب

 196يال  م    1,900,241وقد در  أكثر م    نحو درجة علمية (Credit) معتمدة
وهو مزود خدمة عل    Coursera مع Antioch جامعةاتفقت  مؤخرا  و   (Wiki)  دولة 

 )م  الجامعات المشاركة ف  اتئتالف شراكة لتقديم مقررات مفتوحة بتاعات معتمدة

Kolowich, 2012)   

( عل  تقديم  U 2اتفقت عشر جامعات أمريكية مؤخرا  مع مزود خدمة هو )  كما 
 م  خالن فصون افتراضيةو يتتييع اليال  ف  أ  م2013ف  العام  مقررات مفتوحة

أ  يأخذ مقررات معتمدة م  بحد جامعات  أو ف  جامعة مرموقة م  جامعات اتئتالف
     )ld Report, 2012)U.S.News & Wor اتئتالف

 يعضاء التحالف ميزات نظام اإلئتالف: 
 تيوير برامج جديدة باتتخدام مقررات بلكترونية يورتإا جامعات أعضاء ف  التحالف  -
المشاركة ف  توق التعلم ع  بعد والخدمات اإلدارية وتيوير البرامج والتيبيقات  -

 المتميزة 

 لليال : ميزات نظام اإلئتالف 
  مقررات م  عدة جامعات وتوفير مصاريف بداريةدمج وميابقة  -
دراتتب م  جامعتب( ونقلب  لليال  ) لم يتتن م  بحد  جامعات التحالفدراتة مقرر  -

 بل  برنامجب 
 تنة( دراتة مقررات لي  لإا متيلبات تابقة  16باتتياعة يال  الثانوية ) + -

 

  بعدل مزود أجنبي لخدمة التعلم عنتعاقد جامعة محلية مب ل Model franchise  االمتياز نموذج

 

   تستخدم الجامعة المحلية مواد برنامج تعلم عن بعد طوره مزود أجنبي، ولكنها مسؤولة            
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 عن القضايا اللوجستيه ودعم البالا واإلدارة. وهها نموج تجاري يقسم العوا د بين           

 .فتودحةمثالل جامعة رومانيا الم البرفين.           

 

 نظام االمتياز ميزات: 

 .ال يتبلا خبرات محلية كبيرة للبدء بالبرنامج -

 .يمكن تكييف البرنامج لالتجاهات والمتبلبات الدولية مما يسهل اعتماده -

  .يمكن دعمه على المستوى الدولي فنيا  وماليا   -

 نظام االمتياز سلبيات: 

 .صعوبة تكييفه لخدمة الحاجات على المستوى المحلي -

 .ما ال يكون منسجما  مب آلية ضمان الجودة على المستوى المحليرب -

 .ربما يكون أكثر تكلفة من البرامج المحلية -

 
يشبب بئتالف الجامعية اتفتراضيية ولكي  دو  اتفياق بيي  أعضياءهو عيدا  خدمات أكاديمية: إئتالف

 ربيإا بلكترونيا و وتقديم خدمات مركزية أو التنتيق بي  هذه الخدمات 

 
ت يقييدم هييذه اإلتييالف خييدمات مركزيييةو وت يميينح  مقاصتتة معلومتتات الجامعتتة االفتراضتتية: الفإئتتت

نما هو فقي معلومات وروابي   لجامعات افتراضية معتمدة  (Links)درجات علميةو وا 

 
جامعة ترتبي بشيراكة ميع جامعية )أو مؤتتية( وتيييةو حييث تكيو   :Brokerageجامعة وسيطة 

التيي  تقيدم البرنييامج الدراتي  ويييدر  الياليي   ليالي  والجامعيية المرغوبيةايخييرة حلقيية وصين بييي  ا
  الجامعة الوتيية تمنح الدرجة العلمية بعد بكمان اليال  برنامجا  معتمدا  مي  جامعية م  خاللإا

تقييدم كمييا  مثييان لإييذا النييوع ميي  النميياذج التنظيمييية  (SVU)التييورية  اتفتراضييية معتمييدة  الجامعيية
 التورية برامج منتجة محليا   اضيةاتفتر  الجامعة

 
اتنتتيا   وحيديثا  قدمت بعأل جامعيات المملكية تعلميا  عي  بعيد بنظيام  تاريخيا   الحالة السعودية:

واإلمام والملخ فيصين( بنياء بيرامج اليتعلم عي   وأم القر  أعادت هذه الجامعات ) الملخ عبدالعزيز
 لم اإللكترون  م  خالن الشبكة العنكبوتية  بعد تحت متم  اتنتتا  الميور الذ  يتتخدم التع

 النموذج التنظيم  : يوجد حاليا  نموذجا  ف  المملكة لتقديم برامج التعلم اإللكترون  ع  بعد:
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بعيييأل الجامعيييات التيييعودية )المليييخ عبيييدالعزيز واإلميييام والمليييخ  حييييث تقيييدم نميييوذج ثنيييائ  -
بدراة خاصية لإيذا الغيرأل ) مركيز أو  تعليما  تقليديا  وتعلما  بلكترونييا  مي  خيالن فيصن (

عمييادة الييتعلم اإللكترونيي  والتعليييم عيي  بعييد(  ويشييارخ بعييأل أعضيياء هيئيية التييدري  فيي  
 (مييثال   )جامعيية الملييخ خالييدكمييا بييدأت جامعييات آخيير   تييدري  مقييررات الييتعلم عيي  بعييد  

 مبادرات لتقديم مقررات تعلم مدمج 
لتقيديم  هذـ10/9/1432بتذاري   لكترونييةنموذج فرد  حييث أتتيت الجامعية التيعودية اإل -

فيي  العلييوم  بييرامج تعلييم بلكترونييية عيي  بعييد تييؤد  بليي  الحصييون عليي  درجيية البكييالوريو 
وتيبيق الجامعية نظيام   الصحية وف  الحوتبة والمعلوماتية وماجتتير ف  بدارة ايعمان

 ميوذجوينيدرج تحيت هيذا الن  % ع  يريق النيت(75لوجب و وجإا  % 25التعلم المدمج )
و م2007أتتيت في  العيام  تيعودية وهي  جامعية بلكترونييةجامعة المعرفة الدوليية  أيضا
 الجامعة العربية المفتوحة الت  ه  ف  ايتا  مبادرة تعودية   لخوكذ

 
 : النموذج البيداغوجي

 
التصييييييييميم التعليميييييييي  أو  (Pedagogy)مبييييييييادت علييييييييم التييييييييدري  بالنمييييييييوذج البيييييييييداغوج   علييييييييقتي

(Instructional Design)   لكترونيي  إلالييتعلم ا بييرامج ومقييررات تصييميم عمليييةتوّجييب أ   ينبغيي التيي
التيي  تنقيين التعليييم بليي  الجمإييور تقنيييات ال فيي  ربمييا يختييزن الييبعأل هييذا النييوع ميي  الييتعلم عيي  بعييد 

ر اتتصييان بينييب وبييي  المؤتتيية التعليمييية  وفيي  الحقيقيية يمثيين الييتعلم اإللكترونيي  المتييتإدف وتيّتيي
 ( 2م  التقنية واإلدارة وعلم التدري  )الشكن ا  مزيجتشمن منظومة معقدة ع  بعد 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (: التعلم اتلكترون  ع  بعد: مزيج م  التقنية واتدارة وعلم التدري 2الشكن )
  

تنظيم ال
واإلدارة 

 والسياسات

  
 

 
ج النموذ

 البيداجوجي
 

 البنية 
ة التقني

  والشبكات
 

التعلم  
 عن بعد 
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 Mc Connell et)التعلم اإللكترون  ع  بعد يمثن النموذج البيداغوج  أحد العوامن المإمة لنجاح 

al., 1999) ايدبيييات  بعييأل رغم أهمييية هييذا النمييوذجو بت أ وبيي(Ritchie&Hoffman, 1996, 

p.135, Tan, 2002, p.48  تشيييير بلييي  أ  العدييييد مييي  ميييواد اليييتعلم 2005: الصيييالح :و فييي )
محاضييرات تقليدييية عليي  صييفحات الشييبكة العنكبوتييية  كمييا تالحييظ أدبيييات أخيير  هيي  لكترونيي  إلا
(Merrenboer, et al., 2004, p.13, 21  2005: الصيالح :و ف )مي  منظيور عليم التيدري أنيب  و 

 المواد ضعيفة ف  جودتإا التربوية تلخ  فإ 
 

وأنماي التفاعالت وغيرها م  القرارات المإمة ف   والتعلم أتالي  التعليمب تعتمد القرارات الخاصة
شتقة م  م مبادت وه  وعل  مبادت علم التدري  اإللكترون  ع  بعد تصميم مقررات التعلم

واصفات م يحددخالن التصميم التعليم  الذ  نظريات التعلم والتعليم وتيبق م  
((Specifications نماذج بجرائية ه  نماذج التصميم  م  خالن مقرر التعلم اإللكترون  ع  بعد

  ID Models)) التعليم 
 

 خدم ف  تصميم بيئات التعلمما تتت ا  وتمثن التلوكية والمعرفية والبنائية ثالث نظريات تعلم كثير 
وتصنف هذه النماذج بناء  عل  أتاتإا الفلتف  والنظر  بل  فئتي  رئيتتي  هما:   اإللكترون 

و ونماذج التصميم التعليم  البنائية  وهذا يشير بل  المعرفية/نماذج التصميم التعليم  التلوكية
   (Constructivism) والبنائية (Behavirosim)نظريتي  رئيتتي  هما: التلوكية 

 
الت  تعتقد بوجود الحقيقة عل  نحو  (Objectivism)ايول  م  الفلتفة الموضوعية تنيلق 

تؤكد قة مشتركة يمك  نقلإا للمتعلمي   و موضوع  متتقن ع  الخبرة الذاتية للفرد وبوجود حقي
والتغذية الراجعة التلوكية عل  التلوخ القابن للمالحظة والقيا و وعل  مبادت تعزيز التلوخو 

التصحيحية الفوريةو وتيبيقات محددة الخيوات متبقا و وتجزئة المحتو  بل  أجزاء 
    ( (Chankingصغيرة

 
وتتفرع منب ثالثة تيارات ه  البنائية الفردية  (Subjectivism)وتنيلق الثانية م  الفلتفة الذاتية 

ص  للخبرةو وف  بيارها تقع نظرية التعلم الت  تؤكد عل  أ  بناء المعرفة ينتج ع  التفتير الشخ
؛ والبنائية (Piaget)للتويتر  بياجيب  (Individual Constructivist Theory) نائية الفرديةبال

الت  تؤكد  (Vygotsky, 1978)للروت  فايجوتك   (Social Constructivist Theory) اتجتماعية
يعتمد عل  وجإات نظر متعددة يتم م  عل  أ  التعلم هو عملية مشاركة وحوار اجتماع  

 ,.Brown, et al) (Contixtualism)خاللإا تكوي  المعن  أو بناء المعرفةو والبنائية التياقية 
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الت  تؤكد عل  تقديم مإام التعلم ف  مواقف أصيلة ودمج تقويم ايداء ف  هذه المإام   (1989
ولي  اتتقبالإا فقيو وبأهمية التحكم الذات   وتعتقد نظرية التعلم البنائية بأهمية بناء المعرفة

( العالقة بي  ايت  3والتعلم التعاون  واتتتكشاف الموّجب والتقويم ايصين  يلخص الشكن )
  لإدي  النمودجي  الفلتفية والنظرية ونماذج التصميم التعليم  ونماذج التدري 

 
 نموذج التدري          نموذج التصميم التعليم   نظرية التعلم  الفلتفة

 تدري  مباشر  تصميم تعليم  تلوك    تلوكية   موضوعية
 تدري  غير مباشر    تصميم تعليم  بنائ                    معرفية          ذاتية

 
 ( العالقة بي  ايت  الفلتفية والنظرية والتصميم التعليم  ونماذج التدري 3الشكن )

 
بأنيييب نميييوذج نقييين المحتيييو  بوتيييياية  (Direct Instruction)باشييير يوصيييف نميييوذج التيييدري  الم

فيييي  هييييذا النمييييوذج المييييتعلم متلقيييي   ( Transmission Model)المييييدر  أو التقنييييية بليييي  المييييتعلم 
لمعلومات أو محتو  صّمم متبقا و ويعيدها )ف  حالة اتختبار مثال ( كما كانت ف  حالتإا ايول  

بأنب نميوذج تحيويل   (Direct Instruction)تدري  غير المباشر دو  تغيير يذكرو بينما يوصف ال
(Transformative Model)حيييث يفإييم المييتعلم العييالم ميي  حولييب ويفتييره )نمييودج حيين المشييكلة(  و

ويّكو  المعن  م  خاللب خبراتب الخاصةو والعمن التشارك  والتعاون و ولذا يتوقع أ  تكو  حلون 
ميييات التييي  يقيييدمإا الميييتعلم مختلفييية مييي  المعلوميييات فييي  صييييغتإا مشيييكالت اليييتعلم فرييييدةو والمعلو 

 ايصلية 
 
 :Siemens,2005a,2005b, and Downes,2007, cited in)تيمينز و داو  تيمنز و  ويضيف 

Sherry,1996)   ثالثا  بل  النموذجي  الرئيتي  المذكوري  أعاله هو نموذج التواصن  نموذجا
الذ  يمثن الجين الثالث م  نماذج التعلم  (Model) The Connectivist  للتعلم ع  بعد الشبك 

بناء  عل  ما تقدمو يمك  تلخيص ثالث  ع  بعد وتم بنائب ف  الفترة الشبكية لعصر المعلومات 
فئات رئيتة لنماذج التصميم التعليم  للتعلم اإللكترون  ع  بعد تمثن وجإات نظر متعارضة 

  (Sherry, L., 1996)(:3)الشكن 
 
 
 
  

النموذج 

 جالنموذ
 السلوكي/
 المعرفي 
 

النموذج 
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 (: فئات نماذج التصميم التعليم  للتعلم اإللكترون  ع  بعد3الشكن )
 

 : The Behavioral/Cognitive ID Modelبعدللتعلم عن  المعرفيالنموذج السلوكي/ 1.
المعلومات م  يمثن هذا النموج ايتلو  التقليد  لمعالجة المعلومات المبن  عل  مفإوم نقن 

  (Perceive)ل  المتعلم بوتيلة ما  دور المتعلم هو اتتقبان المعلومات المعلم أو المصدر ب
  Store it))و تخزينإا  Decode it))وتفتيرها 

 : The Social Constructivist ID Model بعدالنموذج االجتماعي البنائي للتعلم عن  2.
تفاعلب مع المواد  الت   المتعلم ببناء التمثين الداخل  للمعرفة م  خالن ف  هذا النموذجو يقوم

 ,Streibel, 1991,Savery & Duffy, 1995)يتعلمإاو وهذا هو أتا  التعلم بأتلو  حن المشكلة 

  .Cited in: Sherry, L.,1996 
  The Connectivist Model:النموذج التواصلي/ الشبكي للتعلم عن بعد 3.

الثالث م  نماذج التعلم ع  بعد وتم الجين  النموذج التواصل  أو الشبك  للتعلم ع  بعد يمثن
 ,Siemens, 2005a, 2005b, 2007, Castells))الشبكية لعصر المعلومات  رةبنائب ف  الفت

1996, and Stephen Downes , 2007, cited: Sherry, L.,1996   ((Done & Anderson, 

2011 
وتيبيقإا ف   تواصن والمصادرف  هذا النموذجو التعلم هو عملية بناء شبكات م  المعلومات وال 

وأ  دور المتعلم لي  حفظ  وبناء  عل  اتفتراأل بتوافر اإلتاحة للتقنيات الشبكية حن المشكالت
نما امتالخ المقدرة عل  الوصون بل  المعرفة وتيبيقإا عند الحاجة بليإا زمانا   المعلوماتو وا 

ع  بعد وتأثيرها عل  تقرير نموذج  يشير هذا النموذج بل  التيور ف  تقنيات التعلم  ومكانا  
 .التصميم التعليم 

 

بيجابياتيب وتيلبياتبو  هيده النميادجأ  نموذج بيداغوج  لبرنيامج اليتعلم عي  بعيد ينبغي  تبنييب  لكين 
كين هييده ولكين منإيا اتييتخداماتبو وحتي  في  البرنييامج أو المقيرر الواحيد يمكيي  توظييف مبيادت ميي  

عليييي  متغيييييرات عديييييدة مرتبييييية بيبيعيييية مإييييام الييييتعلم  ج مييييانمييييود  لييييذاو يعتمييييد اتييييتخدام النمييييادج
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ونشاياتب  فالتصميم التعليمي  التيلوك  أو التيدري  المباشير ييوفر تعليميا  يتتيم بالفاعليية والكفياءة 
واتنتييجام بييي  ايهييداف والنشييايات والتقييويمو وتوظيييف التقنييية فيي  ضييوء مبييادت الييتعلم والتعليييمو 

  ومقابلة حاجات المتتفيدي 
يوفر التصميم التعليم  البنائ  أو التدري  غير المباشر خبرات تعلم أصيلةو ومناهج مدمجةو  و 

ونشييايات تعليييم تعاونيييةو ومإيييارات تفكييير عليييياو وتعدديييية وجإييات النظييير وتقويمييا  أصييييال و ويتييييح 
ر تييالءم اتييتراتيجيات التييدري  المباشيير مإييارات التفكييي فرصيية أكبيير للمييتعلم لتوجيييب تعلمييب  لإييذاو

و والمإارات المجيزأة وعيالج الضيعف (Well-Structured Domain)الدنيا والمحتو  الثابت المحكم 
تقا  مإارات أتاتية ميلوبة لتعلم أعل و ولليال  الذي  لديإم حافز عان لليتعلم   لد  المتعلمو وا 

لةو أمييييا النمييييوذج غييييير المباشيييير فإييييو مالئييييم لييييتعلم مإييييارات التفكييييير العلييييياو وأتييييلو  حيييين المشييييك
 وللمتعلمي  الذي  لديإم حافز ضعيف  (Ill-Structured Domain)والمحتو  غير المحكم 

ج التواصيييين الشييييبك  مقييييدرة المييييتعلم عليييي  فإييييم العالقييييات بييييي  المجيييياتت وايفكييييار ذوينميييي  نمييييو 
و وبنيياء تواصيين  Interdisplinary))ا يمكيي  أ  يكييو  مناتييبا  فيي  الدراتييات البينييية ذوالمفيياهيمو وليي

 مر  بما يكف  لتيبيقإا ف  حن المشكالت المتتجدة  آن  و 
أخيرا و ينبغي  التأكييد  كورة التعلم الفرد  والتعاون  والتنافت  ذباختصارو تنم  نمادج التدري  الم

عل  أ  ايتا  النظير  لنميوذج التصيميم التعليمي  ييؤثر ليي  فقيي علي  اليريقية التي  تنقين بإيا 
نمييا يييؤثر  ، وأن أيضييا عليي  اليريقيية التيي  يبنيي  بإييا المييتعلم معرفتييب الجديييدةالمعلومييات للمييتعلمو وا 

الحاجييية قائمييية لجمييييع هيييذه النمييياذج لتوجييييب عمليييية تصيييميم مقيييررات اليييتعلم عييي  بعيييد بميييا يناتييي  
   (Sherry, L.,1996 ) المإارات المتتإدفة وحاجات المتعلمي 

 

 :النموذج االجتماعي
 

ومييد  قبييون دو المتييتإدف ميي  برنييامج الييتعلم عيي  بعيي يييرتبي هييذا النمييوذج بجييانبي  همييا: الجمإييور
  فيأ  فئية بيرامج اليتعلم عي  بعيدالمجتمع بقياعيب العام والخاص لمخرجيات الجمإور المتتإدف و 

وكييف يمكي  الحصيون  وميا خصائصيإا  برامج اليتعلم عي  بعيد  ام  الجمإور ينبغ  أ  توّجب لإ
 عل  قبون المجتمع لخريج  تلخ البرامج 

)الجامعة البرييانية  لمتعلمي  الكبار حيث أتتت جامعاتباالتعلم ع  بعد  رتبياتقليديا 
المفتوحةو الجامعة العربية المفتوحةو الجامعة التعودية اإللكترونية الخ( لتوفير فرص التعليم 
  الجامع   حاليا و تغير تقليد المتعلمي  الكبار ف  التعلم ع  بعدو حيث ظإرت برامج تعلم ع  

و كما أ  جين العصر الرقم  يرغبو  بالتعلم  ( Sherry, 1996) دمة يال  التعليم العامبعد لخ
  المعتمد عل  التقنية 
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 :تشييير ايدبيييات  الجمهتتور المستتتهدف(e.g. Mason, 2000)   أغليي  جامعييات أ  بليي
العييياملي   الكبيييار مييي عييي  بعيييد واليييتعلم المفتيييوح تركيييز علييي  المتعلميييي  اإللكترونييي  اليييتعلم 
وف  عصر المعرفة والثورة التقنية ازداد عدد الراغبي  ف    رغي  جزئيا  أو كليا  للعمنالمتف

لكترونيي  عيي  بعييد مميي  هييم فيي  عميير التعليييم الجييامع  )خريجيي  الثانوييية( ممييا إلالييتعلم ا
تشييييإد تحييييوت  ميييي  بتاحيييية الييييتعلم الجييييامع   يعنيييي  أ  ايهييييداف التقليدييييية للييييتعلم عيييي  بعييييد

ايق نائية بل  أهداف تتعلق بتلبية حاجيات تيوق العمين وتحتيي  للمتعلمي  الكبار ف  من
الجامعييات ايقييدم مثيين جييونز  توّجييب لييذلخ ؛(Epper&Garn, 2004, p.3)نوعييية التعليييم 

ب جامعيييات وغيرهيييا برامجإيييا للمتعلميييي  الكبيييارو بينميييا توّجييي (phoenix)الدوليييية وفيييونيك  
الماليزييييييية والتييييييورية  ((UNITARأحييييييدث مثيييييين الجامعيييييية الكندييييييية اتفتراضييييييية ويونيتييييييار 

 اتفتراضية وغيرها برامجإا لجمإور متنوع يشمن خريج  الثانوية 

فئة الجمإور المتتإدفو تجدر اإلشارة بل    مإما تك خصائص وحاجات الجمهور المستهدف:
صرار للتعلم ع  بعدو وانضباي  خصائص مإمة ينبغ  توافرها ف  هذا الجمإور أهمإا: حافز وا 

والتركيز واتتجاه اإليجاب  والتوجيب الذات  واتعتماد عل   ةو وقدرة عل  بدارة الوقتوواتتقاللي
بضافة بل  معرفة   (Janeck, 2001, p.17)ومإارات تقنيةو ووصون للمصادر التقنية  والنف 

أعمارهم وخلفياتإم اتقتصادية واتجتماعية/ الثقافية واهتماماتإم وخبراتإمو ومد  معرفتإم 
وبرغم أهمية   (Schamber, 1988, Sherry, L.,1996) تإم بيرق التعلم ع  بعد وأتاليببودراي

التقنية كجزء جوهر  ف  التعلم ع  بعدو ينبغ  التركيز عل  الحاجات التعليمية لليال  بدت  م  
مي التركيز عل  التقنية نفتإا  وم  المتغيرات المإمة أيضا ف  فاعلية التعلم تفضيالت المتعلم لن

 معي  م  التعلم )تعاون و تنافت و فرد و تمع و بصر  الخ( 

 يال  التعليم الجامع  في  عصير المعرفية يختلفيو  عي  تيابقيإم (Howell, 2003)   فإيم
 : يفضلو 

 البرامج القصيرة -

 التعلم ع  يريق العمن والمحاولة والخيأ -

 اليباعة بدت م  الكتابة اليدوية -

 برامج ومقررات مرنة -

 ج المرئيةذوالنما المعلوماتالبحث ع   -

 التعلم م  المنزن -
 العوامن المؤثرة برضا الجمإور المتتإدف ((Ali and Ahmad, 2011: 
 اليال -تفاعن ايتتاد -
 ذأداء ايتتارضا المتعلم ع   -
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 اإليجاب  للمقرر تقويمال -
 

 يمكي  اإلشيارة بلي  عيدد مي  العوامين  :قبول المجتمع لمخرجات التعلم الجتامعي عتن بعتد
 أهمإا: قبون المجتمع لمخرجات هذا النوع م  التعلم يمك  أ  تحقق لت ا

 امجإا م  قبن هيئة رتمية معروفة اعتماد الجامعة وبر  -
  ربي برامج التعلم ع  بعد بجامعات ذات تمعة مرموقة -
  وجإا  لوجب التعلمتقديم برامج مشابإة ف  جودتإا وهيئة تدريتإا لبرامج  -
  مان بالنتبة للجودة والمعياريةتيبيق ممارتات قياع ايع -
  بالتعاو  والشراكة مع القياع الخاص ف  تقديم برامج تلب  احتياجات -
  أ  تكو  البرامج مناتبة للدراتة بوتاية تقنيات الشبكة العنكبوتية  -

 
وم  المالحظ أ  أغل  الجامعات التعودية تشير بل  برامج التعلم عي  بعيد التي  تقيدمإا بمتيم  

( لإييا تيياريخ اتنتتييا هييذه البييرامج ) تتييا  الميييور ولييي  التعليييم عيي  بعييدو وذلييخ ي  بييرامج اتن
ميي  المجتمييعو مييع أ  الييتعلم عيي  بعييد بتقنياتييب الحالييية يفييوق بفاعليتييب  ت  لقيي  قبييو تمييا و  ا  يوييين نوعيي

ي  وكفائتب نظام اتنتتا  نظرا  لما يوفره ايون م  تإولة التفاعن بي  الميتعلم وبيي  ايتيتاذ أو بي
 وبينإم وبي  المادة التعليميةو بضافة بل  تإولة الوصون بل  مصادر المعلومات  أاليلبة أنفتإم 

ما يتقبل الجامعات السعودية ذات النموذج الثنا ي خريجي المردحلة الثانوية بن الحالة السعودية:

تقبل الجامعات السعودية ذات النموذج الفردي خريجي الثانوية والموظفين ممن فاتتهم فرصة 

 التعليم الجامعي.

 النموذج األكاديمي:

و والدرجات العلمية ةيتعلق النموذج ايكاديم  بثالثة قضايا مإمة ه : البرامج والمناهج ايكاديمي
لييتعلم اتلكترونيي  عيي  بعييد  لييذاو فالتييؤان حييون قييررات االتيي  تقييدمإا الجامعييةو وأتييلو  تيييوير م

اإللكترونيي  النمييوذج ايكيياديم  هييو: مييا البييرامج الدراتييية والييدرجات العلمييية ايكثيير مالئميية للييتعلم 
 وما ايتلو  ايفضن لتيوير المقررات وما الدرجات العلمية     ع  بعد

 
 :لكترونيي  عيي  بعييد إلعلم اتقييدم أغليي  جامعييات وكليييات الييت البتترامو والمنتتاألو األكاديميتتة

بييييييرامج دراتييييييية متنوعييييييةو بينمييييييا يقييييييدم بعضييييييإا بييييييرامج محييييييددة  تشييييييير دراتيييييية تييييييكوفيلد 
(Schofield, 1999, cited in: Janeck, 2001, p.14)  بليي  أ  بدارة ايعمييان وتقنييية
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المعلوميييات والتربيييية والدراتيييات اتجتماعيييية والصيييحية هييي  مييي  بيييي  أكثييير التخصصيييات 
نترنيت حييث إلالتعلم ع  بعد  هيذه بيرامج مالءمية للتيدري  بوتياية ا شيوعا  ف  جامعات

التييي  تقيييع فييي  مجيييان معرفييية مييياذا  (Cognitive Skills)يغلييي  عليإيييا المإيييارات المعرفيييية 
(Knowing What) التي  تتيلبإيا عمليية معينية  أميا تعليم  بما ف  ذلخ الخيوات اإلجرائية

 knowing)تي  تقيع في  مجيان معرفية كييف ال (Psychomotor Skills)المإيارات الحركيية 

How) وجإييا  لوجييبو وكييذلخ المإييارات الوجدانييية  تعلمييا  تتيليي   فإنإييا(Affective Skills) 
ييدمج اليتعلم  اليذ  اليتعلم الميدمج اتيتخدام الت  تتيل  لع  اليدور  لإيذه المإيارات ينبغي 

 والتعلم وجإا  لوجب  اإللكترون  ع  بعد
 :عأل جامعيات اليتعلم عي  بعيد جمييع اليدرجات العلميية تقريبيا  بميا تقدم ب الدرجات العلمية

ف  ذلخ درجة الدكتوراهو بت أ  أغلبإا يقدم درجات الدبلوم والبكالوريو  وشيإادات مإنيية 
 وعددا  أقن يقدم درجة الماجتتيرو والقلين جدا  يقدم درجة الدكتوراه 

 
 :عمليية تييوير )بنتياج( مقيررات تعيد  أسلوب تطتوير مقتررات التتعلم االلكترونتي عتن بعتد

الييتعلم عيي  بعييد أتييا  البييرامج الدراتييية لإييذا الييتعلم بيين وأتييا  منظوميية الييتعلم عيي  بعييد 
ج النإييائ  الييذ  يصيين بليي  المتييتفيدي   ويمكيي  تحديييد برمتإيياو فإييذه المقييررات هيي  المنييت  

 جانبي  مإمي  يتعلقا  بقضية تيوير هذه المقررات هما:
 :مصدر المقررات 

الجامعية نفتيإا بتييوير  : حيث تقوم وحدة خاصية أو قتيم خياص في (In-House)داخل   -
مثيين  والمقيرراتو أو أ  يقييوم عضيو هيئيية التيدري  عيي  بعييد في  الجامعيية بتييوير مقرراتييب

 جامعة يونيتار الماليزية الت  تيور مقرراتإا م  خالن وحدة التيوير داخن الجامعة 
أعضيياء هيئيية التييدري  ميي  جامعييات أخيير  : تعاقييد الجامعيية مييع (Out-Source)خييارج   -

المقيررات مثين جامعية جيونز  عة أو خارجإيا إلنتياجداخن حدود الدولة الت  تقع فيإا الجام
 لإذا الغرأل  متتشار خارج الدوليةو أو أ  تتعاقد مع مؤتتة خاصة أو 

 

   :شييييوعا  هييييو أتييييلو  الفريييييق  أتييييالي  تيييييوير المقييييررات رأكثييي أتيييلو  تيييييوير المقييييررات
(Course-Team)  الذ  تيبقب الجامعة البرييانية المفتوحة م  خالن تكليف فرييق لمقيرر

واحد أو أكثر يتألف م  خبراء الموضيوع ومصيمم  التعلييم ومنتجي  التقنيياتو كميا توجيد 
أتييالي  أخيير  ت يتتييع المجييان لمناقشييتإا ميي  بينإييا أتييلو  الفريييق متعييدد التخصصيياتو 

ذج الخبييير التربييو  ميي  فييردي و وأتييالي  خييي التجميييع وأتييلو  النمييوذج التحييويل و ونمييو 
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و م2002مثيين ايتييلو  المتخصييصو وأتييلو  التلتييلة ونمييوذج الفييرد الواحييد )الصييالحو 
 ( 16و 15

 
التييي  تقيييدم بيييرامج بنوعيإيييا الثنيييائ  والفيييرد  يغلييي  علييي  الجامعيييات التيييعودية  الحالتتتة الستتتعودية:

 و وهيذاة لبيرامج التعلييم التي  توفرهيا وجإيا  لوجيبوبيرامج دراتيية منياظر  انتتا  مييور تيوفير منياهج
محاوليية هييذه الجامعييات يمأنيية  يرجييع ذلييخ بليي  ربميياو  ينتييجم مييع شييروي تئحيية الييتعلم عيي  بعييدو

القييياعي  العييام والخيياص واليييال  بييأ  بييرامج الييتعلم عيي  بعييد موازييية لبييرامج التعليييم التقليييد  ميي  
ايم  أميا بالنتيبة لليدرجات العلمييةو فيإ  جمييع  ذا تكتت  تيمعة الجامعيةلحيث جودة المحتو و و 

الجامعات التعودية بنوعيإا الثنائ  والفرد  تمينح درجية بكيالوريو و فيميا عيدا الجامعية التيعودية 
نيامج بكيالوريو  وماجتيتير إلدارة ايعميانو والجامعية العربيية المفتوحية ر اإللكترونية الت  بدأت بب

 تتيتخدميية  آخييرا و بالنتيبة لتييوير المقيرراتو ففي  الوقيت اليذ  الت  تقدم أيضيا برنيامج دبليوم ترب
و فيييإ  الجامعيييات التيييعودية الجامعييية البرييانيييية المفتوحيييةمقيييررات فييييب الجامعييية العربيييية المفتوحييية 

ايخييير  ذات النميييوذج الثنيييائ  تييييور مقرراتإيييا داخلييييا  بميييا مييي  قبييين كييين عضيييو هيئييية تيييدري  أو 
 بمتاعدة عمادة التعلم ع  بعد 

 

يسمح  م(2002)المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد،  دحسا ال حة التعليم عن بعد،

%( مذن برنذامج التعلذيم التقليذدي بأسذلوب التعلذيم بعذد، 25للجامعات السعودية أن تقدم مذا نسذبته )

%( باألسذذذلوب التزامنذذذي 25 حذذذة أن يكذذذون )الالوبالنسذذذبة لبذذذرامج التعلذذذيم عذذذن بعذذذد اشذذذترطت 

وأن تكذون  ،التفاعلي، ويجوز للبالب التحول من التعليم عذن بعذد إلذى التعلذيم التقليذدي والعكذمو

نامج التعليم عن بعد مكافئة لودحدات التخرج فذي البرنذامج رالودحدات الدراسية المبلوبة للتخرج بب

 االعتيادي. ويشترط لتقديم برنامج تعليم عن بعد وجود برنامج أكاديمي قا م مناظر له.

 
ويالحيييظ أ  محتيييو  بيييرامج اليييتعلم عييي  بعيييد فييي  الجامعيييات التيييعودية تكييياد تكيييو  نتيييخ متيابقييية 
خصوصييا  وأنإييا جامعييات حكومييية تخضييع لتياتييات موحييدة وتتبييع وزارة التعليييم العييال   وهيي  فيي  
  هذا تكرر البيرامج التقليديية بيدت  مي  تقيديم يييف متنيوع مي  البيرامج لمقابلية حاجيات تيوق العمين

و ويمك  لإذه الجامعيات ((Duplicationملية تيوير المقررات مكلفة نظرا  لعملية التكرار كما أ  ع
ميي  أ  تتعيياو  فيي  توزيييع عملييية تيييوير المقييررات المنيياظرة بييدت  ميي  أ  تنتجإييا كيين عليي  حييدة  و 

ال  المركيز اليوين  لليتعلم اإللكتروني  والتعلييم عي  بعيد التيابع ليوزارة التعلييم العيالجيدير باليذكر أ  
      ييور مقررات تعلم ع  بعد
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 المهني: التطوير نموذج

 
 التييوير يتعليق نميوذج  بلكترونييةتمثن هيئة التدري  ركنيا  جوهرييا  ي  جامعيةو تقليديية كانيت أو 

المإنيي  بإيئيية التييدري  التيي  يقييع عليي  عاتقإييا تييدري  مقييررات الييتعلم عيي  بعييد وتفعييين نشييايات 
لتنظيم ايفضن  قضيتا  مإمتا : ايول  حون النموذج هذا التياق وتبرز ف    المقرر وتفاعالتب

بالنتيبة للقضيية ايولي و  ضين للتييوير المإني  فحون النموذج اإل ع  بعدو والثانية هيئة التدري 
 هن النموذج ايكثر فاعلية وكفاءة هو:

 بالنتبة للجامعة اإللكترونية تدري  خاصة  ةهيئتوفير  -
  (Part-Times)أو جزئييييا   (Full-Times)متفيييرغي  كلييييا  ال مييي هييين تكيييو  هيئييية التيييدري   -

  أو م  كال الفريقي  للتعليم ع  بعد

 المتابعة  مإامل (Teachers Assistance) لإيئة التدري   متاعدي هن ينبغ  توفير  -

  والدعم الت  يحتاجإا عضو هيئة التدري  

 و م  أ و  م  خارج الجامعةتتعاقد جامعات التعلم ع  بعد مع أعضاء هيئة تدريهن   -

   إلمكانات التقنية الحديثة نظرا   خارج الدولة نفتإا كما ف  حالة جامعة جونز الدولية 

  ف  تيتير اتتصاتت 

 أو منايق آخر   هيئات تدري  ومتاعد  مدرتي  ف  دون أخر  هن ينبغ  توفير  -

  معة كما ف  حالة جامعة تتواجد فيإا مراكز دراتة تابعة للجا م  الدولة نفتإا حيث 

  يونيتار الماليزية وجنو  كوينزتند اتتترالية وغيرها 
 

فرص لتييييوفير  أو ميييزيج منإييييا ايكثيييير فاعلييييية وكفيييياءة النميييياذج التاليييييةأ   بالنتيييبة للقضييييية الثانيييييةو
 و ري  التقليد  بل  التعليم ع  بعدلعضو هيئة التدري  للتحون م  التدالتيوير المإن  

 جإا لوجب محاضرات وعروأل تقنية و  ورش عمن و -

 توفير تدري  واحد لواحد  -

  ((EPSS or APPSوعروأل تقنية متجلة  محاضراتتدر  ذات  م  خالن   -

 نموذج مدمج ) تدري  ذات  وتدري  وجإا لوجب(  -

ما حوافز المشاركة ف  التدري  ع  بعيد : تقليين عي ء التيدري   مكافيأة ماديية  درجيات  -
  للترقيات العلمية  

مقررات التيي  ييورهييا أعضيياء هيئيية بييالقييواني  حماييية الملكييية الفكرييية الخاصيية وميياذا عيي   -
  التدري 
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  علييي  متيييتو  القتيييم  أو الكليييية  أو الفنييي  واإلدار  والتعليمييي  ي  تيييوفير اليييدعمالميييا أتييي -
 الجامعة 

 ما محتو  برامج التيوير المإن   -

 مإن  ما ايوقات ايكثر مالائمة لتقديم برامج التيوير ال -
     

بالنت  للقضية ايول و يقوم أعضاء هيئية تيدري  في  الجامعية نفتيإا بتيدري   الحالة السعودية:
وغالبييا  مييا تييوفر عمييادات الييتعلم اإللكترونيي   مقييررات تعلييم عيي  بعييد أو بييرامج اتنتتييا  الميييور 

تشير تئحية وليم  خيدمات اليدعم الفني   والتعليم ع  بعد بالتعاو  مع عمادة التعامالت اإللكترونيية
 مقييررات التيي  ييورهييا أعضيياء هيئيية التييدري للحماييية الملكييية الفكرييية قييواني   التعليييم عيي  بعييد بليي 

أتتيييت فييي  أغلييي  أميييا بالنتيييبة للتييييوير المإنييي و فقيييد وحيييوافز المشييياركة فييي  التيييدري  عييي  بعيييد  
إييا تييوفير أخييذت عليي  عاتق لتيييوير المإيياراتالجامعييات التييعودية فيي  التيينوات ايخيييرة عمييادات 

 عييي  بعيييد تعليييمبيييرامج تييييوير مإنييي  لإيئيييات تدريتيييإا فييي  تصيييميم مقيييررات بلكترونيييية ومقيييررات 
وتقييدم هييذه البييرامج أيضييا وحييدات للييتعلم اإللكترونيي  فيي  بعييأل  والتييدري  عليي  نظييم بدارة الييتعلم 

تتييتقي  هييذه الجامعييات  ا  الكلييياتو كمييا أ  الفرصيية متاحيية للتييدري  فيي  جامعييات أجنبيييةو وأحيانيي
التييييوير المإنييي  عبيييارة عييي  ورش عمييين  بيييرامجميييا تكيييو  ا  وغالبييي ميييدربي  مييي  جامعيييات عالميييية 

الفتييرات فيي  وتقييدم أغليي  هييذه البييرامج فيي  تيياعات الييدوام الرتييم  وأحيانييا  وتييدري  وجإييا  لوجييب 
 المتائية 

 
 النموذج التقني:

 
اإللكتروني  في  بيرامج اليتعلم  تمثن التقنية بمكوناتإا المختلفة )عتاد وبرامج وشبكات( ركنيا  جوهرييا  

 فيأ  التقنييات ينبغي  تبنيإيا  وفي  هيذا التيياق نشيير بلي  أ  وت يمكي  العمين في  غيابإيا ع  بعيد
الثابتييية  والصيييورالتقنيييية الحديثييية ت يمكييي  أ  تتيييتغن  عييي  تقنييييات تقليديييية مثييين الييينص الميبيييوع 

متييتخدمة فيي  الييتعلم عيي  بعييد فيي  والمييواد المتييموعة والمرئييية  وعمومييا  يمكيي  تصيينيف التقنيييات ال
 ( 4يبينإا الشكن ) (Barron, 1998)أربع فئات 

 
 مواد مطبوعة:

 كت  دراتية  -

 كتيبات برشادية -
 كتيبات تيبيقية  -

 مواد مسموعة:
 هاتف -

 بريد صوت   -

 مؤتمرات صوتية  -



 20 

 ِأشرية صوتية  - فاك  -

 مؤتمرات صوتية -

 راديو -

 أقراص صوتية -
 حاسوب:
 لكترون  ببريد  -

 الوي  مقررات عل  -
 أقراص مدمجة  -

 مواد تعلم تعاون  -

 مواد مرئية:
 أشرية فيديو -

 أقراص فيديو  -

 ميكروويف -
 مؤتمرات فيديو  -

 بث فيديو -

 أقمار صناعية -
 

 ( الفئات الرئيتة لتقنيات التعلم ع  بعد4الشكن )
 

 وغن  ع  القون أ  هذه التقنيات تتداخن ف  أكثر م  فئة واحدةو فالمؤتمرات التيمعية وميؤتمرات
  هييذه التقنيييات وغيرهييا الفيييديو عليي  تييبين المثييان يمكيي  أ  توظييف باتييتخدام الحاتييو  واتنترنييت

 ( 5يوضحإا الشكن ) (Barron, 1998) يمك  أ  توفر تفاعالت تزامنية وغير تزامنية
 

 تقنيات غير تزامنية     تقنيات تزامنية
 عل  اتنترنتأشرية فيديو/بث فيديو  -           مؤتمرات فيديو: فيديو -
 /راديو تمعية ِأشرية -   مؤتمرات تمعية: صوت -
لكترون /أقييييراص مدمجيييية ومييييؤتمرات ببريييييد  -          محادثات عل  اتنترنت: بيانات -

 عل  تيح المكت                                       فيديو 

 
 ( أمثلة لتقنيات تزامنية وغير تزامنية5الشكن )

 
دة علييي  اإلنترنيييت مثييين ميييبيييزوي العدييييد مييي  التيبيقييات الجدييييدة للتقنييييات المعتوتجييدر اإلشيييارة بلييي  

 الت  يتوقع لإا اتتخداما  متزيدا  ف  التعليم  ((Social Networkingشبكات التواصن اتجتماعية 
و فإيي  ميي  جإيية يعتمييد عليإييا النظييام قضييية مإمييةوتمثيين المنظوميية التقنييية فيي  التعليييم عيي  بعييد 

إيييية أخيييير  مكلفيييية؛ كمييييا أ  تبنيييي  تقنييييية معينيييية يقييييرر نييييوع نظييييام التوصييييين بأكملييييبو وهيييي  ميييي  ج
(Delivery System)   قيييرار ب التيييؤان هنيييا بذا : ميييا معيييايير اختييييار تقنييييات التعلييييم عييي  بعيييد  
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اتختيار يعتمد عل  مدخالت عديدة مثن يبيعة البرامج الدراتية وتفاعالتإا ونمي اليتعلم )تزامني  
( المتغييرات الفّعالية 25-21و م2002بل  هذه المتغيراتو حدد الصالح ) أو غير تزامن (  بضافة

فيي  اختيييار تقنيييات الييتعلم عيي  بعييد وهيي : اتتاحيييةو والمرونييةو والتفاعيينو والحضييور اتجتميياع و 
   و والنموذج البيداغوج واحتياجاتإم والتكلفةو وخصائص المتعلمي 

 
بدارة اليييتعلم والمحتيييو  ونظيييام خيييدمات اليالييي  يمثييين تيييوافر بيييرامج بلكترونيييية مثييين: بيييرامج  كيييذلخ

  فأ  اليرق أفضن لتوفير هذه البرامج  الشراء  للتعلم اإللكترون  ع  بعدوغيرهاو أهمية قصو  
أم التيييييوير ايصييييين داخيييين المؤتتيييية  أم اتييييتخدام بييييرامج مفتوحيييية المصييييدر وتيويرهييييا لمقابليييية 

 الحاجات الخاصة 
 

المتيتخدم في  الجامعيات التيعودية يختليف  (LMS)بدارة التعلم  يالحظ أ  نظام الحالة السعودية:
م  جامعة بل  آخر   فف  حي  تتتخدم جامعات الملخ تعود وفإد والملخ فيصن وخالد ونجيرا  

الييوين  للييتعلم  ركييزمييثال  نظييام بالكبييوردو نجييد جامعيية اإلمييام تتييتخدم نظييام جتييور الييذ  يييوره الم
  ب  ((EMESا تتييتخدم جامعية الملييخ عبيدالعزيز نظييام بيمييي  اإللكتروني  والتعليييم عي  بعييدو بينمي

 :اتتخدام نظام موحد إلدارة التعلم يمك  أ 
   يقلن تكلفة الشراء -
اتنتقييييان بييييي   ييتيييير عليييي  اليييييال  تييييواء المنتظمييييي  أو الييييذي  يدرتييييو  عيييي  بعييييد -

 وعدم الحاجة بل  التأقلم مع نظام بدارة تعلم جديد الجامعات 
يئيية التييدري  اتنتقييان بييي  الجامعييات وعييدم الحاجيية بليي  التييأقلم عليي  أعضيياء ه رييّتيي -

  بدارة تعلم جديدمع نظام 
ر توحييييييد النظييييام عمليييييية الشييييراكة بيييييي  الجامعييييات فييييي  تيييييوير مقيييييررات اليييييتعلم ييّتيييي -

   وتبادن هذه المقررات فيما بينإااإللكترون  
في  جامعية مشاركة الجامعات ف  المصادر البشرية حيث يمك  لعضو هيئية تيدري   -

  يدر  مقررا  ف  جامعة آخر  بالمشاركة مع يال  جامعتب أو عل  انفرادما أ  
  

اليريقيية التيي  أ   :(William, 2000)    آخيييرا و يجيي  التنويييب بليي  أ  الدراتييات حييون العييالم بينييت
ت متعيددة اتتخدام تقنيياوأ   وتتتخدم بإا التقنية ه  أكثر أهمية مقارنة بالتقنية الت  يتم اختيارها

و و ينبغ  عدم اتندفاع لتبن  تقنية تتيل  تكلفية عاليية لتشيغيلإا في  أكثر فاعلية م  تقنية واحدة
غيييا  اتعتبييار للتييياق التعليميي  والنمييوذج البيييداغوج  وحاجييات المييتعلم  وغيرهييا ميي  العواميين 

 المإمة تختيارها  لإذاو ينبغ  أ  يتبق التخييي التربو  التخييي التقن  
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 موذج الجودة:ن
 

ف  عصر العولمة واتنفتاح اتقتصياد و يشيإد التيوق بمختليف قياعاتيب ومؤتتياتب تنافتيا  كبييرا  
فيي  محاوليية لتقييديم منتجييات وخييدمات تتميييز بييالجودة وتحييوز عليي  رضييا المتييتفيد  لإييذاو اكتتييبت 

َ  ف  التنوات ايخيرةو وأصبحت تمة مإمة لم ا  مزخ (Quality)قضية الجودة  نظميات القير  كبيرا 
وتشيييإد جامعيييات اليييتعلم عييي  بعيييد ربحيييية كانيييت أو غيييير ربحيييية تنافتيييا  كبييييرا    الحييياد  والعشيييري 

تتتقيا  الدارتي  ف  وقت أصبحت فيب الشفافية التقنية )تإولة اتتخدامإا(و وتنام  بمكاناتإيا 
ات متنوعيية  وتيييلة مإميية لتجيياوز الحييدود الزمانييية والمكانييية للوصييون بليي  جمإييور جديييد ميي  ثقافيي

لبيرامج اليتعلم عي  بعيد تخضيع لميد  مقابلتإيا  (Credentilization)ولذاو أصبحت قضية اتعتماد 
تيليي  النمييوذج يأصييدرتإا منظمييات مإنييية غييير ربحييية  لييذاو  (Benchmarkings)معييايير مرجعييية 
ون هييذا لإييذاو فالتييؤان حيي آليييات مناتييبة للتحقييق ميي  توافرهييا فيي  البرنييامج  تييوافرالخيياص بييالجودة 
ومإميا يكي    ةمعاييرها الخاص يورتكّيف معايير دوليةو أو تالجامعة أو   بنتالنموذج هو: هن ت

 :(Philpps & Merisotis, 2000)ينبغ  أ  تشمن معايير الجودة مجاتت رئيتة  اإلجراءو
 معايير الدعم المؤتت   -
 معايير تيوير مقررات التعلم ع  بعد )التصميم التعليم (  -

 التعليم/التعلم معايير  -

 معايير دعم اليال   -

 معايير دعم هيئة التدري   -

 معايير بنية المقرر  -

 معايير التقويم  -

 معايير التقنية -

  
  (Alfred P, 2003 ): نموذج النظام لتقويم برنامج التعلم ع  بعد أو تكييف يمك  تبن  كما

 تتخدمةلتحديد مد  جودة المصادر البشرية والتقنية الم Inputالمدخالت  -
تحديد ما يحدث بثناء تنفيذ البرنامج وما ينبغ  أ  يحدث ولكنيب ت ل Processالعملية  -

 يحدث 
 لتقرير التأثير اآلن  أو المباشر للبرنامج  Outputsالمخرجات  -
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تقيييويم النتيييائج يويلييية الميييد  وميييد  مقابلييية حاجيييات الييييال  وأثييير ل Impactالتيييأثير  -
 البرنامج عل  المجتمع 

 
معيايير اليذ  حيدد  (Sloan Consortium, 2005)  أو تكيييف نميوذج بئيتالف تيلوا  تبني يمكي  و

 :(Pillars)جودة التعلم اإللكترون  ع  بعد بخمتة أركا  
جودة اليتعلم عي  بعيد متياوية علي  ايقين لجيودة   Learning Effectiveness:فاعلية التعلم  1

 التعلم وجإا  لوجب 

أقيين تكلفيية مييي  خيييار اتييتراتيج  آخيير ويحقيييق  Cost Effectiveness:التكلفيية  -الفاعلييية  2
 الفاعلية 

 تحتي  متتمر لجودة الخدمة   Institutional Commitment:اإللتزام المؤتت   3

 تحقيق رضا اليال  ع  خبرة التعلم ع  بعد  Students Satisfaction:رضا اليال    4

  عي  خبيرة اليتعلم : تحقييق رضيا هيئية التيدريFaculty Satisfactionرضيا هيئية التيدري    5
 ع  بعد 

مييادة  25التيي  تكونييت ميي   يييورت وزارة التعليييم العييال  تئحيية التعليييم عيي  بعييدالحالتتة الستتعودية: 
تحيدد معيايير تفصييلية لكنإيا ليم تنظم مشياريع التعلييم عي  بعيد في  الجامعيات الحكوميية وايهليية و 

 للجودة 
 

 خالصة وتوصيات:
 

لكترونييي  إلجييياء فييي  هيييذه الورقييية هيييو أ  اليييتعلم ا لعييين مييي  أهيييم ميييا يمكييي  أ  يبنييي  علييي  ميييا
الجامع  ع  بعد مشروع غاية ف  التعقيدو تتيداخن فييب متغييرات عدييدة تشيمن الجواني  اإلنتيانية 
والتقنية واإلداريية  ليذا فالجامعيات التي  تينجح في  هيذا النيوع مي  اليتعلم هي  التي  تأخيذ جمييع هيذه 

دوره للحصييون عليي  تعليييم يتميييز بييالجودة  وبعبييارة المتغيييرات فيي  الحتييبا  لكيي  يييؤد  كيين منإييا 
(و مما يعني  أ  غييا  1الشكن ) (Interdependence)أخر  العالقة بي  هذه المتغيرات اعتمادية 

أو ضييعف أحيييدها أو بعضييإا تييييؤثر تيييلبا  عليي  أداء المتغييييرات ايخييير   أخيييرا و يمكييي  أ  تيييدعم 
 :ع  بعد ف  الجامعات التعودية لكترون إلفرص نجاح مبادرات التعلم االتوجإات التالية 

 التركيز عل  برامج دراتية محددة ذات يبيعة مناتبة للتعلم عل  الشبكة العنكبوتية  -1
تعزيييز مبييادرات التعيياو  بييي  الجامعيية والجامعييات المثيليية محليييا  أو بقليميييا  للمشيياركة فيي   -2

 المصادر المختلفة تقنية وبشرية 

 القياع الخاص لتقديم برامج تلب  احتياجات التوق تعزيز التعاو  والشراكة مع  -3
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 بييي  الجامعييات التييعوديةتوحيييد عملييية شييراء بييرامج وأدوات الييتعلم اإللكترونيي  عيي  بعييد  -4
بإييدف التيتييير عليي  اليييال  تييواء المنتظمييي  أو الييذي  يدرتييو  عيي  بعييد اتنتقييان بييي  

بضيافة بلي  التيتيير علي   الجامعات وعدم الحاجة بل  التأقلم مع نظيام بدارة تعليم جدييد 
 أوالتيدري  عي  بعيد في  أكثير مي  جامعية أعضاء هيئية التيدري  اتنتقيان بيي  الجامعيات

 وعدم الحاجة بل  التأقلم مع نظام بدارة تعلم جديد 

تأتييييي  بوابيييية بلكترونييييية مشييييتركة لبييييرامج الييييتعلم اإللكترونيييي  عيييي  بعييييد فيييي  الجامعييييات  -5
قييرر أو مقييررات ميي  برنييامج منيياظر فيي  غييير   الياليي  ميي  دراتيية مالتييعودية بمييا يمّكيي

 جامعتب عند تعذره دراتتإا ف  جامعتب ايصلية لظروف معينة  

دراتيية بينيية  آخر  مغايرة للبرامج الت  تقيدمإا البيرامج التقليدييةو مثين بيرامج برامجتقديم  -6
(Interdisciplinary)تة : حات  آل  وتتويق وتربية مع قيادة وهند و علل  تبين المثان

 مع بدارة مشروع وغيرها 

تقديم مقررات تيوير مإن  ف  تخصصات مختلفة تلب  حاجية العياملي  في  المؤتتيات  -7
 العامة والخاصة 

ف  تيوير مقررات متشيابإة في  بيرامج منياظرة التي  تكليف  Duplication))تقلين التكرار  -8
ة عليي  تكفيين كيين جإييدا  ووقتييا  ومييات  معتبييرا  عيي  يريييق اتفاقييات بييي  الجامعييات التييعودي
 جامعة بتيوير مقررات معينة تشكن ف  مجملإا برنامجٍا دراتيا  معينا   

تبادن الخبرات البشرية بي  الجاماعات التعودية وتقلين الحاجية بلي  التعاقيد ميع أعضياء  -9
 تيعودية هيئة تدري  م  الخارج ع  يريق بتاحية الفرصية لعضيو هيئية تيدري  بجامعية

 آخر   تعودية جامعةمعينة م  تدري  يال  ف  
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