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 المستخلص:

شهد العقد األخير من القرف العشرين كبدايات القرف الحادم كالعشرين، 

تقدمان هائالن في مجاؿ تكنولوجيا المعلومات، كحولت الوسائل التكنولوجية الحديثة 

عديدة ، كمنها  العالم الى قرية كونية صغيرة. كانعكس هذا التطور في مجاالت

التعليم فظهرت أنماط كصيغ جديدة للتعليم كمنها صيغة الجامعة االفتراضية، التى 

انتشرت فى العديد من دكؿ العالم، كحققت العديد من اإلنجازات، كاعتمدت الدراسة 

على استخداـ المنهج الوصفى فى تحليل األدب التربول، كعرض مفهوـ كماهية 

ائصها، كنماذجها، كأبرز دكاعى انتشارها، كنشأتها الجامعة االفتراضية، كخص

كتطورها، ثم االنتقاؿ إلى تحليل كجهات النظر المتباينة حولها، كأبرز التحديات 

كالمعوقات لتبنى تلك الصيغة فى الدكؿ العربية، إضافة إلى تحليل بعض الجامعات 

من المقترحات االفتراضية فى مختلف بلداف العالم، كتوصلت الدراسة إلى مجموعة 

 حوؿ تبنى تلك الصيغة فى التعليم الجامعى العربى على ضوء التحليل السابق.

  .الجامعات االفتراضية، عن بعندالتعليم الكلمات الدالة: 

Abstract: 

The last decade of the twentieth century and the 

beginning of the twentieth one century witnesses 

amazing progress in information technology domain. The 

modern technological means turn the world into small 

universal village. This progress impacts various domains 

of life as education. New types and shapes of education 

emerge as virtual university that spread in many world 

countries and reaches many achievements. The present 

study depends on using descriptive method in analyzing 

educational literature and presenting the concept of the 

virtual university, its features, models, its importance, 

and its development, then the analysis of different views 

about it and the challenges and obstacles of adopting this 

educational type in Arabic countries and analysis of some 

virtual universities in different world countries. The 

study reaches some suggestions of adopting this 
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educational type in Arabic university education in light of 

the previous analysis. 

Descriptors:  Virtual Universities ,Distance Learning . 
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 المقدمة :

شهد العقد األخير من القرف العشػرين كبػدايات القػرف الحػادم     

كالعشرين، تقػدمان هػائالن فػي مجػاؿ تكنولوجيػا المعلومػات، كحولػت        

الوسائل التكنولوجية الحديثة  العالم الى قرية كونية صغيرة. كانعكس 

التقدـ التقني  فلم يشهد عصر من عصور هذا التطور في مجاالت عديدة

الذم شهدق هذا العصر في مناحو متعددة من أهمها الثػورة الهائلػة التػي    

حدثت في تقنيات االتصاالت كالمعلومات كالتػي توجػت أخيػران بشػبكة     

المعلومات الدكليػة ااإلنترنػت ف فػالثورة التكنولوجيػة المتمثلػة فػي       

حياة كشكل تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت أسهمت في تغيير طبيعة ال

المؤسسات ... كمن بينها المؤسسات التعليمية على نحو جػذرم خاصػة   

  ُافي الدكؿ المتقدمة.

هذق التغيرات جعلت الحاجة ماسػة إلػى تعلػيم مػن نػوع جديػد       

يستوعب تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت، كيستفيد منهػا فػي تقػديم    

تعامل مع طوفاف تعليم يزكد تالميذق بعقلية ناقدة ككاعية قادرة على ال

المعلومات كاإلفادة منها، كيراعى ظػركؼ المتعلمػين كيتجػاكز حػدكد     

الزماف كالمكاف، كال يشترط التواجد المتزامن للمتعلمين مع المعلم في 

 المكاف نفسه، كتمثل ذلك في التعليم عن بعد.

كإذا كاف التعليم عن بعد قد اعتمد على تقنيات االتصاؿ، فقد مهد 

ذق التقنيات لظهور األشكاؿ التعليمية المناسبة لػذلك  كل تطور في ه

التطور، فقد أدل انتشار البريد إلى ظهور التعليم بالمراسلة عبر المواد 

المطبوعة كالمكتوبة، كأدل بدء البث اإلذاعي إلى استخداـ الراديػو فػي   

التعليم، كبتقدـ الصناعات الكهربائية كااللكتركنية، ازداد دكر الصوتيات 

عاـ في التعليم من خالؿ أجهزة التسجيل، ثػم ظهػر التليفزيػوف     بشكل

كالفيديو، كمػع شػيوع اسػتعماؿ األقمػار الصػناعية، كانتشػار أجهػزة        

الكمبيوتر الشخصػية كشػبكاته، أصػبحت تطبيقػات الكمبيػوتر خاصػة       

من أهػم كسػائل التعلػيم     -كمن أبرزها االنترنت -القائمة على التفاعل 

ة، بل كتأسيس تعليم متكامل معتمػد علػى هػذق    عن بعد كأكثرها فاعلي
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 E.Learningالتقنيات، كهو ما سمى بالتعليم أك الػتعلم االلكتركنػي   

  ِا.Virtual Learningأك االفتراضي 

كالواقع أنه لم تستطع تقنية من تقنيات االتصاؿ أف تستحوذ علػى  

ثلمػا  اهتماـ رجاؿ التربية كالباحثين التربويين على المستول الدكلي، م

ف فقد تغلغػل الحاسػوب كاإلنترنػت      ّافعلت االنترنت كشبكتها العالمية 

حتى غدا من سلوكيات حياتنا اليوميػة ، فكلمػا ازداد الحيػز التػرددم     

كسرعة اإلنترنت ازداد عدد األشخاص المتصلين بالشػبكة العالميػة فػي    

ـو   العالم عامنا بعد عا

خارج المػدارس تيغيًٌػر ا ف   إف هذق التكنولوجيا التي غىيٌىرت العالم 

التعليم كالتدريس داخل المدارس كالجامعػاتف حيػث اسػتيحًدثىٍت أنػواعه     

جديدة من التعليم يستوعب تكنولوجيا االتصاؿ لتوفر للمتعلمػين بيةػة   

تيلبي احتياجاتهم متجػاكزة   Virtual   Learning تعليمية افتراضية

  ْاحدكد الزماف كالمكاف.

كتركنية كاالفتراضية ظاهرة حديثة في التعليم كتعد الجامعات االل

 العالي، كعزا بعض الباحثين ظهورها الى العولمة كاالبتكار التكنولوجى

كلقد ظهر مفهوـ الجامعة االفتراضية، نتيجة للتطور الطبيعي الذم 

طاؿ تقنيات االتصاؿ، كالسيما من حيث عالقتها بالتعليم ، كنتيجة أيضان 

   ٓاأنماط التعليم ، كفي احتياجات المجتمع. للتطور المتواصل في 

   فالجامعة االفتراضية التحتاج الى فصوؿ دراسية داخل جدراف، 

أك الى تلقين مباشر من األستاذ الى الطالب ، كما التحتاج الى تجمع 

الطلبة في قاعات كاحدة إلجراء االمتحانات ، فالطلبة يتواصلوف 

االنترنت ، كتجرم االختبارات عن فيمابينهم كمع أساتذتهم عن طريق 

بعد من خالؿ تقييم االبحاث التي يقدمها المنتسبوف للجامعة اثناء 

  ٔاالدراسة. 
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 مشكلة الدراسة: 

لقد كانت مشكلة توصيل المعلومات كإتاحة المعرفة لمن ال 

تساعدهم ظركفهم على االلتحاؽ بالجامعات كالمعاهد من الهموـ التي 

كالتربويين بوجه خاص، ككاف إنشاء الجامعات  تؤرؽ باؿ المفكرين

، التي تعتمد على فلسفة التعليم    Virtual University االفتراضية

أحد الحلوؿ للتغلب على هذق الميٍشًكلةف فقد كاف الغرض من  عن بيعًد

ك الجامعة االفتراضية زيادة فيرص  الحرـ الجامعي االفتراضيإنشاء 

للحصوؿ على مؤهالت كدرجات علمية  - كإتاحتها –التعليم للجميع 

دكف الذهاب للجامعات،فهو نوع من التعليم المرف،فالطالب هو الذم 

ييحدد الزماف ك المكاف كي يتفاعل مع بيةة التعلم التي التحق بها ، 

  ٕاكهذا النظاـ ال يتوافر في الجامعات التقليدية. 

سرعة فائقة كهذق العوامل ساهمت فى نمو هذا النوع من التعليم ب

  َََِ  أنه في عاـ إََِتتوازل كسرعة االنترنت، كيشير الصالح ا

ـى  َٕدىرىسى أكثر من  مقررنا  َََ,َٓمليوفى شخص عٍبر اإلنترنت ،كما قيدًٌ

ـي  -إليكتركنينا عن بيعد ،كنمىى سوؽ التعليم اإلليكتركني عن بيعد الذم ييقدًٌ

غت أرباح بعض الجامعات % سنوينا ، ك بلَْبنسبة -الدرجات العلمية 

التي قدمت هذا النوع من التعليم نسبنا عالية،حيث حققت جامعة هارفارد 

مليوفى دكالر من عائدات التعليم اإلليكتركني الذم يخدـ  َُٓنحو 

  طالبنا متفرغنا جزئينا ، كما رصد االتحاد األكربي نحو َََ,َٔنحوا

عد تحت مسمى جامعات  بليوف دكالر إلنشاء ائتالؼ تعليمي عن بيّ,ُّا

كالشك أف هذق الحقائق تدؿ على جدكل   ٖاالقرف الواحد ك العشرين. 

  َهذا النوع من التعليم

إف المتأمل في كاقع اإلنترنت يراق متغلغالن في حياتنا كمؤسساتنا 

كافة كليست بيةة التعلم استثناءناف لذا فإف بيةة التٌىعلم االفتراضية تمثل 

ميتاحنا على شبكة االنترنت ييمىكًٌن الطالب كالمعلمين من  فضاءن إليكتركنينا

  ٗاالتفاعل معنا بشكل ميشابه لما يىحديثي في بيةة التعلم الواقعية.



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..الجامعات االفتراضية كصيغة                                        خالد صالح حنفي محمودد. 

 

  - 525 - 

كال يمكن النٌىظر إلى أف التعليم االفتراضي أك التعليم عن بيعد 

كبديل عن التعليم التقليدم بل إنه يمثل إضافة ثرية تتيح الفرص 

الب هذق الخدمة ممن ال يمكنهم االلتحاؽ بالتعليم ألكبر عدد من ط

  َُاالتقليدم نظرنا لظركفهم المكانية كالعمرية كالعملية ".

كتبين اف العديد من الدراسات  التي قامت بتقييم مردكد الجامعة 

االفتراضية كالتعليم عن بيعد فاعليتها كأنها أكثر إيجابية عن التعلم 

ليمية الثرية تكنولوجينا تيٍثًمر عن مردكد التقليدم ، كأف البيةة التع

   ُُاأكثر إيجابية.

 ,Qun Jin& others)كما استعرض كوين جين كآخركف

عدد مائة كرقة عمل تناكلت التعليم االفتراضي المعتمد على  (2010

التكنولوجيا ، كجاءت هذق االركاؽ لعرض بعض الخبرات العالمية في 

لتعزيز كتطوير التعليم من خالؿ  مجاؿ التعلم االفتراضي كمقترحات

التكنولوجيا كاستحداث كتطوير مناهج دراسية جديدة تدعم التعليم 

مدل الحياة ، كما اشار إلى أهمية التعليم في التنمية المستدامة، كقد 

كذلك في  ُِاستحدثت استراتيجيات جديدة لتواكب تعليم القرف الػ 

لمعارؼ كالذم عقد في كتاب اصدر كجزء من مؤتمر القمة العالمي ل

  ُِا. ََُِاثينا في اليوناف عاـ 

 كمن ثم تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت ا تية:

 ما مفهوـ الجامعة االفتراضية كما أبرز خصائصها؟ -ُ

 كيف نشأت كتطورت تلك الصيغة التعليمية؟ -ِ

 ما دكاعى انتشار الجامعة االفتراضية عالميان؟-ّ

 مات صيغة الجامعة االفتراضية؟ما أبرز مقو -ْ

ما أكجه النقد التى كجهت إلى تلك الصيغة كما أبرز اإلشكاليات  -ٓ

 المرتبطة بها؟
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ما كاقع التجارب المعاصرة فى تطبيق صيغة الجامعة االفتراضية  -ٔ

 كالدركس المستفادة منها؟

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداؼ ا تية:

 وـ الجامعات االفتراضية كماهيتها كنشأتها.تحديد مفه -ُ

 تحليل بعض الخبرات العالمية فى التعليم االفتراضى. -ِ

التعرؼ على أبرز المعوقات كالتحديات المرتبطة بالجامعات  -ّ

 االفتراضية.

 أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة من كونها تدرس موضوعان يشغل اهتمامان 

نماذج الجامعة االفتراضية، كمدل فاعليتها،  عالميان موسعان، كهو تبنى

كمزاياق بحسبانه أحد البدائل المتاحة لتوفير التعليم لمن فاتته الفرصة 

نتيجة الظركؼ ، كزيادة الطلب على التعليم بكافة مراحله، إضافة لما 

أشارت إليه الدراسات من جودة التعليم المقدـ من خالؿ الجامعات 

ف تتيحه هذق الصيغة من إمكانيات كمزايا يمكن االفتراضية، كما يمكن أ

أف تساهم فى حل العديد من المشكالت التى تعانى منها التعليم الجامعى 

العربى، مثل ازدياد الطلب االجتماعى على التعليم بما يفوؽ القدرات 

االستيعابية المتاحة، إضافة لتدنى خصائص كجودة التعليم فى العديد 

كالتى يمكن أف تسهم الجامعة االفتراضية فى  من الجامعات العربية،

توفير تعليم عالى الجودة كيتميز بقدرته فى التغلب على بعض القيود 

 كالحواجز التى يعانى منها التعليم الجامعى التقليدل.
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 مصطلحات الدراسة: 

 –:مؤسسة تقدـ نوعنا من الخدمة التعليمية  لجامعة االفتراضيةا

لبًٌي حاجات متعلمين ذم رغبة في تعليم ييحاكي التي تي -غير المباشرة

ما تقدمه الجامعات التقليدية التي لم تتح لهم فرص االلتحاؽ بهاف 

نتيجة ظركفهم الحياتية، كتستند هذق الخدمة االفتراضية على التعلم 

خالؿ بنية تكنولوجية متقدمة تيبىثٌي عبر  اإلليكتركني عن بيعد

المكاف كالزماف ،حيث يحدث التفاعل  متخطية حدكد  Onlineاإلنترنت

كقتما  -كبين المتعلمين أنفسهم -كالتحاكر بين المتعلمين ك المعلم 

 شاءكا كحيثما كانوا ،محققة رضاءهم .

 منهج الدراسة وإجراءته: 

اعتمدت الدراسة على استخداـ المنهج الوصفى، فػى تحليػل األدب   

الجامعات االفتراضػية،   التربول، كالخبرات العالمية المعاصرة فى مجاؿ

 كالمعوقات المرتبطة بنشأتها كذلك من خالؿ اإلجراءات ا تية:

 تحديد مفهوـ كماهية الجامعة االفتراضية. -ُ

 التعرؼ على نشأة كتطور الجامعات االفتراضية كعوامل انتشارها. -ِ

 تحليل مكونات كمقومات الجامعة االفتراضية. -ّ

 االفتراضية كأنواعها.تحديد أبرز نماذج الجامعة  -ْ

 تحليل بعض أكجه النقد كاإلشكاليات المرتبطة بالجامعة االفتراضية. -ٓ

 تحليل بعض الخبرات العالمية المعاصرة فى الجامعات االفتراضية. -ٔ
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 الدراسات السابقة :

تعددت الدراسات التي تناكلػت هػذا الموضػوع كاختلفػت ابعادهػا      

لمقترحات لتطوير الجامعات التقليدم فالبعض تناكؿ في دراسته بعض ا

كتحويلها الى افتراضية كالبعض االخػر كضػع تصػور مقتػرح النشػاء      

جامعة افتراضية كالبعض هدفت دراسته الى معرفػة الجوانػب المميػزة    

لهذا النوع من التعليم كأثرق االيجابي أك السلبي أيان كاف على العمليػة  

 التعليمية كمخرجاتها كنذكر منها:

لكتركنػي علػى   إل  بعنػواف : أثػر الػتعلم ا    ََُِاابراهيم ، دراسة

تحصيل طلبة دبلوـ التأهيل التربوم في مقػرر طرائػق تػدريس علػم     

فتراضػية السػورية" ،   الدراسة تجريبية علػى طلبػة الجامعػة ا   "حياءألا

لكتركنػي علػى تحصػيل    إلتحديد أثر التعلم ا: كهدفت هذق الدراسة الى

حياء مقارنة ألمقرر طرائق تدريس علم اطلبة دبلوـ التأهيل التربوم ل

لكتركني في تحصيل إلبالطريقة التقليدية، كتحديد مدل فاعلية التعلم ا

حيػاء  ألطلبة دبلوـ التأهيػل التربػوم لمقػرر طرائػق تػدريس علػم ا   

  حسب متغيرم الطريقة ك الجنس

  طالبا كطالبة من ِٔكقد طبقت الدراسة على مجموعة تجريبيةا

فتراضية السػورية تعلمػوا   الأهيػل التربوم في الجامعة اطلبة دبلوـ الت

  طالبا كطالبػة  ِٔلكتركنػي، كمجموعة ضابطة اإلؿ الػتعلم االمػن خػ

من طلبة دبلوـ التأهيػل التربػوم فػي كليػة التربية/جامعػة دمشػق،   

 .الصفوؼ التقليدية كباستخداـ الطرائق التقليديةخالؿ تعلموا من 

ا يلػػي : كػػاف حجػػم أثػػر الػػتعلم كجػػاءت نتػػائج الدراسػػة كمػػ

، مػع كجػود فػرؽ ذم    الناث فعػػا إللكتركني على تحصيل الذكور كاإلا

%  بػػػين تحػػػصيل طلبػػػة ٓلػػػة اللػػة إحصػػائية اعنػػد مسػػتول دالد

نػاث  كتحصػيل طلبػة المجموعػة     إلالمجموعة التجريبية االذكور كا

نػاث ، كلصػالح المجموعػة التجريبيػة التػي      إلالػضابطة االػػذكوركا 

لة إحصائية اعند اللكتركني، كعدـ كجود فرؽ ذم دإلالتعلم ااستخدمت 

%  تعود إلى متغير الجػنس، كتفػوؽ طلبة المجموعػة  ٓلة المستول د
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الضابطة على طلبة المجموعة التجريبية في مهارة إعداد خطػة يوميػة   

  ُّا . لدرس علم أحياء

  بعنواف : هندسة المعرفة كدكرها فػي   ََُِدراسة ا الخناؽ ،  -ِ

ستحداث الجامعة االفتراضية ، كهدفت هذق الدراسة الى تقييم امكانيػة  ا

االقساـ العلمية ذات العالقة بالحاسبات في انشاء جامعة افتراضية عربية 

في العراؽ ، ككانت من نتائج هذق الدراسػة امكانيػة االقسػاـ العلميػة     

المساهمة في انشاء جامعة افتراضية كلكن تقف مشكلة عػدـ الممارسػة   

  ُْاعائقان امامها.

، ككانت هذق (Dawley & others ,2010) دراسة داكلى -ّ

، كهدفت الى معرفة التحػديات التػي    ََِٕالدراسة تتبعية بدأت في عاـ 

يواجهها المعلمين عبر التعليم االفتراضي من جانب حاجاتهم المهنيػة ،  

مػػن األفػػراد الػػذم يسػػتخدموف التعلػػيم  َّٖكطبقػػت الدراسػػة علػػى 

فتراضي ، كجاءت نتائج الدراسػة أف بعػض المعلمػين لػم يتلقػى ام      اال

تدريب من المؤسسػة التػابع لهػا كالػبعض ا خػر حصػل علػى دكرات        

تدريبية في مجاؿ التعلم االفتراضي كهم من حصلوا على معػدؿ أعلػى   

في التنمية المهنية كتختلف التحديات التػي تػواجههم عػن الػذين لػم      

  ُٓاعليم. يتلقوا أم تدريب بهذا الت

: كهػدفت هػذق الدراسػة الػى       (Adala,2011)دراسػة أداال  -ْ

التعرؼ على تأثير الجامعة االفتراضية في افريقيا على المجتمع هنػاؾ  

كهل حققت هدؼ كصوؿ التعليم العالي الػى الجميػع كالتوسػع بشػكل     

كبير في الحصوؿ عليه في افريقيا؟ كقػد اشػارت النتػائج الػى بعػض      

كصوؿ الجامعػة االفتراضػية بافريقيػا الػى العالميػة ،      التناقضات رغم 

كاشار الى االستفادة من المبادرات التػي حصػلت عليهػا هػذق الجامعػة      

كدكرها في تطويرها ، كما اشار الى الدكر الذم لعبت هذق الجامعة في 

نشر عملية التعليم بين افراد المجتمع في افريقيا بػالرغم مػن اتسػاع    

  ُٔات كاختالفها. المساحة كتعدد الطبقا
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كتناكلػت هػذق الدراسػة بعػض      (Chan,2011) دراسة شاف -ٓ

الخبرات في مجاؿ الفصوؿ االفتراضية ، كاشػارت الػى الخبػرات التػي     

يزكد بها الطالب من خالؿ التعلم االفتراضي ،كاشارت النتائج الى ظهور 

بعض التحديات التربويػة فػي هػذا الموضػوع فػي سػنغافورة الػى اف        

  ُٕا .ت الطالب كانت ايجابيةاستجابا

 اإلطار النظرى للدراسة:

 نشأة وتطور الجامعات االفتراضية: -أواًل 

تشير بعض الدراسات إلى أف بداية ظهور الجامعػات االفتراضػية    

كاف في العقد األخير من القرف العشرين، نتيجة تطور تقنيات عديػدة  

ية، كإنشاء محاكر كالمحادثات المباشرة كالمؤتمرات المسموعة كالمرئ

افتراضية، كشبكات االتصاؿ الحديثة كاالنترنت كغيرها، حيث بدأ ظهور 

في جامعة نيويورؾ بكليػة افتراضػية    ُٗٗٗهذا النوع من الجامعات عاـ 

كاحدة من كليات الجامعة، ككانػت تجربػة مشػجعة جػدان، ممػا حػدا       

  ُٖابالعديد من مؤسسات التعليم العالي إلى خوض التجربة نفسها.

 ََّيوضح أف هناؾ أكثر مػن  َََِفقد صدر تقرير في أكائل عاـ

فػي الواليػات    مؤسسة متخصصة مكرسة للتدريب عبر االتصاؿ المباشر

علػى   ، كثمة جامعة افتراضػية  Online Trainingالمتحدة كحدها 

األمريكية، كما يتوقػع   كالية في الواليات المتحدة ّّنطاؽ الوالية في 

 Communityكليات المحلية أك كليات المجتمع % من الٖٓأف يعمد

College       إلى تقديم مقررات دراسية بػالتعليم عػن بعػد مػع حلػوؿ

  ُٗا .ََِِعاـ

كالواقع أف نمو الجامعات االفتراضية ليس ظاهرة مقتصػرة علػى   

 األمريكية، فجامعة مونتيرل االفتراضية في المكسيك الواليات المتحدة

virtual University of Monterrey, Mexico   تقدـ برامج

شػػهادة ماجسػػتير باسػػتخداـ االجتماعػػات الهاتفيػػة  ُٓتمػػنح بموجبهػػا 

Teleconferencing  طالػػب  َََََٓكاالنترنػػت بحيػػث تصػػل إلػػى
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موزعػا علػى   ُُٔمركزا تعليميا في أنحاء المكسيك، فضال عػن َُْٓفى

  َِابقية بلداف أمريكا الالتينية.

 Tun Abdul Razak زاؽكما بػدأت جامعػة تػوف عبػد الػر     

University     ػ كهى أكلى المؤسسات التي تعتمد على االتصػاؿ علػى

الخط المباشر في ماليزيا ػ بتوسػيع كصػولها إلػى البلػداف ا سػيوية       

 African virtualالمجػاكرة .أمػا الجامعػة االفتراضػية األفريقيػة     

University    ك الجامعػػػة االفتراضػػػية الفرنكوفونيػػػة  

Francophone virtual University   فهما رائدتاف في التعليم

نشأ  ََِِاالفتراضي في بلداف جنوب الصحراء األفريقية، كمع حلوؿ عاـ

برنامجػا لنيػل شػهادة     ٔٔجامعة افتراضية فػي كوريػا تقػدـ     ُٓنحو

  ُِاطالبا.َُْٓٓيستفيد منها زهاء  (.B.A )بكالوريوس في الفنوف

ية أك االلكتركنيػة نتيجػة   كقد تطور ظهور الجامعػات االفتراضػ  

التطور في تكنولوجيا االتصاالت، كتزايد الطلػب علػى التعلػيم العػالي     

كعدـ قدرة الجامعات التقليدية علػى تلبيػة ذلػك، إضػافة إلػى تغيػر       

حاجات الطالب كمطالبهم، كحلوؿ مؤسسات أخػرل فػي ميػداف تقػديم     

ديػة عػن   المعرفة.. كغير ذلك من األمور التي عجزت الجامعات التقلي

مواجهتها فاستخدـ تلك المؤسسات لتكنولوجيا االتصاالت كالمعلومػات  

يمكن أف توفر مخرجان من مأزؽ التعلػيم الحػالي، كذلػك عػن طريػق      

،  ِِاتوفير التعليم ألعداد كبيرة بنفقات أقػل، كبكفػاءة كجػودة أفضػل    

كلعل ذلك هو ما دعا بعض الدكؿ المتقدمة لألخذ بهذا االتجاق، كأيضان 

ض الدكؿ العربية كمن بينها سوريا كبعض دكؿ الخليج العربي.كما بع

نشػاء جامعػات   سعت دراسػات كبحػوث عديػدة إلػى كضػع تصػورات إل      

 افتراضية في بالدهم

أكاديمية تهػدؼ   كمؤسسات  يأتي تأسيس الجامعات االفتراضية 

مػن مكػاف    إلى تأمين أرفع مستويات التعليم الجامعي العالمي للطالب 

بواسطة شبكة اإلنترنت، كذلك عن طريق إنشاء بيةػة تعليميػة   إقامتهم 

إلكتركنية متكاملة تعتمد على شبكة فائقة التطور، كتقدـ مجموعة من 
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الشهادات الجامعية من أعرؽ الجامعات العالمية المعترؼ بها دكليان، كما 

تؤمن كل أنواع الدعم كالمساعدة للطػالب بإشػراؼ تجمػع افتراضػي     

  ِّا الخبراء كاألساتذة الجامعيين في العالم.شبكي يضم خيرة 

كالواقع أف ذلك ال يعنى أف الجامعات االفتراضػية سػتحل محػل    

الجامعات الحالية كإنما ستضع هذق التحديات أماـ بعض هذق المؤسسات 

االجامعات التقليدية  إمكانية تطبيق هذا النمط من التدريس دكف سواق، 

لػى أف التطػور فػي مجػاالت التعلػيم      غير أنه من الضركرم اإلشػارة إ 

المختلفة يسير لصالح هذا النوع من التعليم، كمن ثم لصالح الجامعػات  

االفتراضية، كمع تنامي عدد الجامعات االفتراضية يمكننا أف نتنبػأ بػأف   

هذا النوع من الجامعات سيكوف له دكر حضػارم كتربػوم كبيػر فػي     

أحػد علمػاء الدراسػات     ، كفػى هػذا يؤكػد    ِْاالقرف الحادم كالعشرين

قػد تصػبح الجامعػات التقليديػة مػن       َِِٓالمستقبلية أنه بحلوؿ عػاـ  

مخلفات الماضي، كيحل محلها مجموعة من المؤسسات التي تقدـ برامج 

عن طريػق قنػوات كأنظمػة للتواصػل بعيػدان عػن الفصػوؿ الدراسػية         

  ِٓاكالمدرجات الجامعية التقليدية.

 الجامعات االفتراضية: عوامل ظهور وانتشار -ثانيًا

يقف كراء ظهور كانتشػار الجامعػات االفتراضػية ػ  فػي الوقػت       

 الحالي ػ عوامل متعددة يمكن حصرها في مجموعتين من العوامل:

 عوامل اقتصادية واجتماعية:

لقد أدت التغيػرات التكنولوجيػة الجديػدة كانتشػارها المتسػارع      

الحديث بنيته كأدكاته،  كرخص تكلفتها، إلى ضركرة أف يراجع االقتصاد

بحيث تتوافق مع التطورات األخيرة التي نشػأت عػن اقتصػاد المعرفػة     

كاالنترنت، من خالؿ تػوفير اختصاصػات جديػدة إلػى القػول العاملػة       

المستقبلية، لكي تكوف قادرة على اكتساب المهارات كالمعرفة المطلوبة 

ترقية المهارات لمثل هذق التحسينات الجديدة المحتومة، مع العمل على 

كالمعرفة التي تمتلكها الموارد البشرية الحالية لكي تنجح في التعامػل  
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مع التغييرات الجديدة، كهو ما يستوجب متابعتهم للتقدـ الحاصل بشكل 

منتظم في ميادين عملهم، من خالؿ توفير برامج تعليمية خػارج أطػر   

  ِٔاحرـ الجامعة.

تحوؿ هامة تجاق االقتصاد االقتصاد العالمي يشهد اليوـ نقطة ف

من  كيعملمن سماته أنه عالمي النطاؽ،  كالذمالمبني على المعلومات، 

خالؿ نظاـ لالتصاالت يسمح للناس باستخداـ الحواسب اإللكتركنية 

لتبادؿ المعارؼ كالمعلومات في شبكة معقدة، كيقوـ على الالمركزية، 

لك النظاـ كال تستطيع أم دكلة االستمرار في ذ،كعلى التخصص

االقتصادم للقرف الحادم كالعشرين بدكف أمرين هامين: األكؿ: هو 

توفير البنية التحتية اإللكتركنية المتضمنة للحواسب اإللكتركنية، 

كاالتصاؿ لتبادؿ البيانات كالدخوؿ إلى أكسع مجموعة متنوعة من 

 األمر الثاني: هو مؤسسات تعليمية كجامعات،قواعد المعلومات كالمعارؼ

  ِٕايواكب متخرجيها هذا التحوؿ في النظاـ االقتصادم.

فتأثير تكنولوجيا االتصاالت كالمعلومات امتد إلى مجاالت العمػل،  

كشتى منػاحي الحيػاة االقتصػادية كاالجتماعيػة كالعسػكرية كالفضػاء       

كغيرها، كبالتالي تم استحداث العديد من التخصصات الجديدة، كمن ثم 

اؾ العديد من الوظائف سػوؼ تزدهػر بفضػل    مجاالت عمل جديدة، فهن

تكنولوجيا المعلومات كاالتصػاالت منهػا البرمجػة، كصػناعة الخػدمات      

كخدمات المعلومات كالخػدمات الرقميػة، كإصػالح األقمػار الصػناعية      

كصيانة كإصالح أجهزة الحاسب، كعلوـ البحار كالمحيطات، التكنولوجيا 

الطاقػة الشمسػية، مصػػممو   الحيويػة، تكنولوجيػا األعضػاء الصػػناعية،    

صػػفحات االنترنػػت كالحاسػػب كالمعلوماتيػػة، كاألقمػػار الصػػناعية     

كالفضػػائيات، كالتسػػليح االلكتركنػػي، كاالقتصػػاد الرقمػػي كالتجػػارة   

االلكتركنية، كشركات السياحة كالنقل، كاألجهزة االلكتركنية، كالتعليم 

ات االلكتركنيػة،  االلكتركني، كاإلنساف ا لي، كالطب االلكتركني، كالمكتب

  ِٖاكاإلعالـ االلكتركني.
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  أف الشػركات  ََِّا Jlobeanu, Mكفى ذلك يرل جلوبينيو 

الصػػغيرة أصػػبحت بواسػػطة االنترنػػت شػػركات كبيػػرة كتضػػاءلت   

الشركات الكبيرة كقللت أعداد العاملين فيها، فقد نمت صناعات جديػدة  

أنظمتنػا  كاختفت صناعات أخرل، كهو ما يتطلب تغيػرات مماثلػة فػي    

التعليميػػة، كأف تسػػتجيب بػػرامج التعلػػيم العػػالي للحاجػػات المتغيػػرة 

،كما أصبح العمل كالدراسة في الوقت نفسػه أمػران أساسػيان     ِٗاللمجتمع

بالنسبة إلى الموارد البشرية في كافة الميادين، كالتعليم االفتراضي هو 

كتلك  الحل األسرع كاألسهل للتوفيق ما بين األكقات المخصصة للعمل

 التي يمكن تخصيصها للدراسة.

كمن ناحية أخرل فإف الرغبة في الحصوؿ على تعلػيم ذك نوعيػة   

عالية، كالحرص على تأكد األهل من أف أكالدهم يتلقوف أفضل نوعيػة  

تعليم متوفرة، دفعت الكثير منهم إلى إرساؿ أكالدهم إلى الخارج بهدؼ 

ن يتلقػوف العلػم بعيػداي    الحصوؿ على هذق النوعية، كهؤالء الطالب الذي

عن كطنهم األـ يعتادكف حياتهم الجديدة، كبالتالي يمتنعوف عن العػودة  

إلى الوطن، كهو ما يشكل خسارة كبيػرة لمثػل هػذق البلػداف كيقيػد      

 احتماالت تطورها االجتماعي كاالقتصادم.

كالتعليم االفتراضي يعد أحد الوسائل الهامة التي يمكن من خاللها 

مشكلة هجرة األدمغة، من خالؿ االستفادة من التكنولوجيػا  التغلب على 

الحديثة في توفير هذق النوعية من التعليم للطالب كهم فػي أكطػانهم   

كبل في بيوتهم، كبذلك يمكن المحافظة على الخبرات الجديػدة داخػل   

بالدهم، فالتعليم االفتراضي يمكن طالب الجامعات كغيرهم من اكتساب 

معرفة التي يرغبوف فى الحصوؿ عليها في كطػنهم  أم نوع من أنواع ال

  َّااألـ.

 التغلب على مشكالت الجامعات التقليدية:

تواجه الجامعات الحالية تحديات عديدة تحوؿ بينها كبين تقػديم  

تعليم جامعي متميز يلبى حاجات الطالب كاحتياجات سوؽ العمل، كهذق 

 -التحديات تتمثل فيما يلي:
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لطلػب االجتمػاعى المتزايػد علػى التعلػيم      عدـ القػدرة علػى ا   -أ

الجامعى من الذين ينهوف المرحلة الثانوية كغيرهم ممن يرغبػوف فػي   

الحصوؿ على الشهادة الجامعية، فاالمكانات الجامعية عاجزة عن استيعاب 

األعداد المتزايدة من الطالب التػي ترغػب فػي االسػتزادة مػن التعلػيم       

مامهم فرض العمل، فالطلػب علػى   كالحصوؿ على شهادة جامعية تفتح أ

، كالجامعات االفتراضية يمكػن أف   ُّاالتعليم العالي يفوؽ المعركض منه

تسهم في التخفيف من حدة تلك المشكلة، كذلػك عػن طريػق تػوفير     

 التعليم العالي إلعداد كبيرة من الطالب كبنفقات أقل.

التكػػدس الطالبػػي فػػى الجامعػػات التقليديػػة فػػى بعػػض دكؿ  -ب

  ِّام.العال

محدكدية فرص التعليم المتوافرة حاليان كمسػتقبالن لقطاعػات    -ج

كبيرة من المجتمع كالناتجة عن التوزيػع الجغرافػى غيػر المتػوازف     

لمؤسسات التعليم العالي، أك لبعض فةات من الدارسين ال تتػوفر فػيهم   

الشركط التقليدية لاللتحاؽ بالجامعات الحاليػة كػالموظفين كرجػاؿ    

ربات البيوت كغيرهم ممن يرغبوف في توسيع آفاؽ معػرفتهم  األعماؿ ك

كثقافتهم كتطوير مهاراتهم المهنيػة كالحصػوؿ علػى درجػة جامعيػة      

مالئمة، كال يستطيعوا الحضور بانتظػاـ إلػى الحػرـ الجػامعي، بسػبب      

حواجز العمر أكالبعد المكانى أكالقواعد الصػارمة لاللتحػاؽ كالقبػوؿ،    

ـو فػي إتاحػة الفػرص      كيمكن أف تقوـ الجامعات  االفتراضية بػدكرو هػا

 التعليمية لهؤالء بما يتناسب مع ظركفهم. 

نقص الموارد المالية الالزمة لتقديم تعليم جػامعي جيػد، فػي     -د

ظل ارتفاع تكلفة هػذا النػوع مػن التعلػيم، كتقلػص مصػادر التمويػل        

التقليدية كعدـ تػوافر مصػادر بديلػة فػي الوقػت الحاضػر لمجابهػة        

 يرل كثير من علماء التربية المتحمسوف اجات المستقبلية، حيثاالحتي

التعليم الجامعي  لهذا النوع من التعليم أٌف تكلفته المادية أقل بكثير من

على يػوفر عبػر اإلنترنػت ،    الػتعلم ك التعلػيم  ر خدمػة فٌيتوف التقليدم،

المتعلم مشقة االنتقاؿ إلى مركز تعليمي بعيد، ما يعنػي أنػه سػيوفر    
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، حيث أف تكلفة التنقل تكاد تكوف السفر كيكسب مزيدان من الوقت كلفة

غير موجودة سواء بالنسبة للطالب أك المتدرب، كما أف المحاضرين ال 

يتقاضوف ركاتب شهرية كما هو الشأف في حالة التعليم التقليػدم بػل   

يتقاضوف أجوران نظير كل محاضرة في معظم الحاالت، باإلضػافة إلػى   

التعليم إلكتركنيان ال يحتاج إلى ميزانيات ضخمة إلنشاء  ذلك فإف توفير

مباني كبيرة كفصوؿ دراسػية كالتػي عػادة تتطلػب تخصػيص مبػالغ       

إضافة إلى أف تكلفة المكونات الماديػة للكمبيػوتر     ّّاإلدارتها كصيانتها.

يتزايد رخصها كل شهر تقريبا، كسوؼ تصػبح البرمجيػات التعليميػة    

م شراؤها بكميات كبيرة، كما يمكػن أف تقػوـ   معقولة الثمن عندما يت

العديد من شركات الكيبل كالتليفوف بتوفير كصالت شػبكاتية مجانيػة   

أك مخفضة السعر للمؤسسات التعليمية كالمكتبات في نطاقها كما حدث 

   ّْافي بعض الدكؿ المتقدمة.

التغيرات السريعة التي تحدث في طبيعة المهن في سوؽ العمل  -ه

العتماد على التكنولوجيا الحديثة، كما يتطلبه هذا من إعادة نتيجة ا

، كيمكن أف تلعب تلك الجامعات   ّٓاتأهيل الكوادر العاملة في سوؽ العمل

االفتراضية دكران أساسيا في هذا المجاؿ من خالؿ إتاحة برامج للتدريب 

كأيضان تؤمن طيفان كاسعان من االختصاصات  كفق احتياجات سوؽ العمل.

علمية غير الموجودة في الجامعات المحلية كاإلقليمية، كتؤهل القول ال

 العاملة بما يتناسب كمتطلبات اقتصاد المعرفة. 

اعتماد التعليم على ارتفاع تكلفة تػوفير المصػادر التعليميػة،     -ز

كفقر المكتبات الجامعية إلػى الكتػب كالػدكريات الحديثػة، كالجامعػة      

لتغلب على تلك المشكلة، فاالعتماد علػى  االفتراضية يكن أف تسهم في ا

كقواعػػػد البيانػػػات علػػػى   (CD-ROMS)األقػػػراص المدمجػػػة  

يمكػػن أف يحػػل جزئيػػا محػػل  (networked database)الشػػبكة

مجموعات المجالت كالكتب كالتخفيف من النقص في أماكن التخػزين  

الذم يواجهه العديد من المكتبات، فاالشتراؾ في شبكة للمعلومات لبػث  

مجالت العلمية على الخط المباشر يؤمن كصوؿ أكبر مخػزكف مػن   ال

المعلومات الرقمية  للجامعات الصغيرة التي ال تتمتع بالقدرات الماليػة  
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فهناؾ اتفاؽ على أف المكتبػات    ّٓاللحصوؿ على كم هائل من المجالت.

سوؼ تصبح مكتبات افتراضػية، بمعنػى أف محتويػات المكتبػات سػوؼ      

عبر العالم بدال مػن جعلهػا متاحػة فقػط فػي أبنيػة        تتوزع الكتركنيا

،  ّٕ  أّامحدكدة كسوؼ تتاح تلك المكتبات للطلبة في البيت كالمدرسة.

تتيح المكتبة االفتراضية فرصػة اسػتثنائية للطالػب كالباحػث      كبذلك

 كالكتب كالدراسات الحديثة. بتوفير الماليين من العناكين المختلفة

 االفتراضية ونماذجها:ثالثًا: مفهوم الجامعة 

تعد الجامعة االفتراضية أحد أشكاؿ التعليم عن بعد، تقدـ خدماتها 

عن طريق شبكة االنترنت، كالفكرة المحورية في الجامعػة االفتراضػية   

االلكتركنية هي اسػتخداـ تكنولوجيػا المعلومػات االكمبيػوتر خاصػة       

ى أم تعلػيم  كاالتصاالت كاالنترنت لمساعدة المتعلمين في الوصػوؿ إلػ  

يشاءكف، كفى أم كقت يشاءكف، كبأم كسيلة يشاءكف، كقد يحصلوف على 

  ّٖاتعليمهم من مصدر كاحد، أك من مصادر متعددة اكهو األغلب .

 كفيما يلي نستعرض بعض التعريفات التي قدمت للجامعة االفتراضية: 

هي تلك الجامعة التي تخلص طالبها من حواجز الزمػاف كالمكػاف،    -

الػتعلم كالتواصػل بهػػا مػن خػالؿ التقنيػات التكنولوجيػػة      كيكػوف  

  ّٗاالمختلفة كمن أبرزها االنترنت.

جامعة تعتمػد علػى التكنولوجيػا فػي انتقػاؿ المعلومػات كتقػديم         -

المعرفة للطالب كربطهم بعضهم ببعض، كذلك باسػتخداـ البريػد   

 االلكتركني كالشبكة العنكبودية كاالتصاؿ الصناعي التفاعلي الثنػائي 

باستخداـ برامج الفيديو ذات الكثافة العاليػة كمػن خػالؿ القنػوات     

  َْاالفضائية كاألقمار الصناعية.

مؤسسة للتعليم عن بعد تعتمد في عملها على االنترنت في توصػيل   -

المعلومات للدارسين في أماكن إقامتهم، كتحتول على أقل ما يمكن 

كنية، حيث يستطيع من المتطلبات المادية، ألف معظم نشاطاتها الكتر

الطالب الوصوؿ إلى فعاليات الجامعة االلكتركنيػة كإلػى العػركض    
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التربوية التي تقدمها عػن طريػق االنترنػت باسػتخداـ الكمبيػوتر      

  ُْاكتكنولوجيا االتصاالت.

كياف الكتركني يلتقي فيه الطػالب كالمعلمػوف بالبيةػة الفضػائية      -

cyber space االتصػػاالت  بواسػػطة أجهػػزة الكمبيػػوتر كشػػبكة

  ِْاالعالمية االويب  

ػ  مؤسسة تعليمية تقدـ بشكل مباشر فرصان تعليمية للطالب، كتستخدـ 

تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت في تقديم المقررات كالبرامج كدعم 

عمليات التعليم كالتعلم، كما تستخدمها في عمليات أخرل مثل اإلدارة، 

كتوصيلها، كفى خدمات اإلشراؼ  كإنتاج المواد التعليمية كتوزيعها

   ّْاكاإلرشاد كالتقويم.

تقدـ فرصا تعليمية إلى الطالب من خالؿ استخداـ  تعليمية مؤسسة  -

تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت لتوصيل برامجها كمقرراتها، كتقديم 

الدعم التعليمي، باإلضافة إلى استخداـ نفس التكنولوجيا لألنشطة 

دارة : كالتسويق كتسجيل الطالب، كدفع المصركفات األساسية مثل اإل

المحاضرات  كإلقاء للمواد التعليمية، الخ، كاإلنتاج كالتوزيع كالتطوير

االستشارة المهنية، كتقييم الطالب  كالتعليم، كتقديم النصح أك

   ْْاكاالمتحانات. 

مؤسسة  : بناءن على ما تقدـ ، يمكن تعريف الجامعة االفتراضية

تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطالب في  ية تهدؼ إلىأكاديم

أماكن إقامتهم بواسطة شبكة اإلنترنت، كذلك من خالؿ إنشاء بيةة 

  .متطورة تعليمية إلكتركنية متكاملة تعتمد على شبكة

كتختلف النماذج التنظيمية الخاصة بتقديم التعليم الجامعي 

صف هذق النماذج كتصنيفها. كقد االفتراضي، كما تختلف األدبيات في ك

  بناءن على OBHE, 2004صنفها مرصد التعليم العالي بال حدكد ا

أهدافها إلى جامعات هادفة لتصدير التعليم العالي، كجامعات هادفة 

لتوسيع فرص التعليم، كأخرل هادفة للبحث كالتطوير، كرابعة هادفة 

  ْٓالدعم االقتصاد المحلي. 
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  D,Antoni, 2003, Akuna, 2001كفي أدبيات أخرل ا

صٌنفت هذق النماذج بناءن على خصائص الجامعة بكونها ربحية أك غير 

ربحية، حكومية، أك خاصة، مستقلة، أك عضو في إتالؼ، أك جامعة 

 ,Epper & Garnsكسيطة. ك صنفتها فةة ثالثة من األدبيات ا

2003, McCoy & Sorensen, 2003 بناءن على مركزية  

أك عدـ مركزيتها، كاالتفاؽ أك عدـ االتفاؽ بين أعضائه حوؿ الخدمات 

منح الدرجة العلمية أك عدـ منحها، كنقل المقررات الدراسية أك عدـ 

 ,Willoughbyنقلها. كعلى نحو مختلف، صٌنفت هذق النماذج ا

  في ثالث فةات: افتراضية تقنية ابناءن على نوع التقنية 2003

مية اطرؼ ثالث ينظم العالقة بين المستخدمة  كافتراضية تنظي

المستفيد كالجامعة األصل ، كافتراضية جغرافية ابناءن على التوزيع 

الجغرافي لخدمات الجامعة كبرامجها . كيضيف تصنيف آخر 

  مفهوـ الجامعة الشبكية، كجامعة الشركة. كمن Bremer, 2001ا

، كما أف الجدير بالذكر أف مالمح هذق التصنيفات تتداخل فيما بينها

من غير المحتمل تحديد نموذج كاحد بخصائص حاسمة كمميزة، نظران 

  ْٔالحداثة ظاهرة الجامعة االفتراضية.

الفرق بين الجامعات التقليدية والجامعاات   -ثانيًا

 االلكترونية:

الفرؽ بين الجامعة التقليدية كالجامعة االفتراضية هو أف إف 

فوؼ دراسية داخل جدراف، أك إلى االفتراضية ال تحتاج إلى ص الجامعة

الطالب أك تجمع الطلبة في قاعات  مباشر من األستاذ إلى تلقين

كغيرها من اإلجراءات،  امتحانيه أك قدكـ الطالب إلى الجامعة للتسجيل

بينهم  كإنما يتم تجميع الطالب في صفوؼ افتراضية يتم التواصل فيما

بكة االنترنيت، كإجراء كبين األساتذة عن طريق موقع خاص بهم على ش

عن بعد من خالؿ تقويم سوية األبحاث التي يقدمها  االختبارات

   ْٕا.دراستهم المنتسبوف للجامعة خالؿ مدة
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تعنى أف الجامعة بما فيهػا   Virtualكالواقع أف كلمة افتراضية 

من محتول كصفوؼ كمكتبات كأساتذة كطالب كتجمعات كمرشدين ... 

مة حقيقية موجودة فعال، كلكن تواصلهم يكػوف  الخ، جميعهم يشكلوف قي

من خالؿ شبكة االنترنػت إمػا مباشػرة مػن خػالؿ التقػديم المتػزامن        

Synchronous Delivery   أك غير مباشرة من خالؿ التقديم غيػر

متحػررين مػن حػاجزم     Asynchronous Delivery المتػزامن 

  ْٖاالزماف كالمكاف

تعليمػان حقيقيػان كلػيس     فالتعليم المقدـ من خالؿ هػذق الجامعػة  

فػالمتعلم فػي هػذق     virtualافتراضيان كما يدؿ على ذلك مصػطلح  

الجامعة متعلم حقيقي كلكنػه يػتعلم فػي بيةػة الكتركنيػة. كالتعلػيم       

باستخداـ التقنيات االلكتركنية تعليمان حقيقياى كليس افتراضيان، كهو مػا  

 من جامعة يجعل البعض يفضل استخداـ مصطلح جامعة الكتركنية بدال

افتراضية، فالطالب أك المتعلم لم كلن يتغيػر نوعػه بتغيػر التقنيػة أك     

األداة التي يستخدمها المػتعلم، كإنمػا الػذم تغيػر كيفيػة أك طريقػة       

  ْٗاتعلمه.

في ضوء ما سبق يمكننا اإلشارة إلى أف الجامعة االفتراضية تتسػم  

  َٓا: هابعدد من السمات تميزها عن الجامعة التقليدية من أهم

االنتقاؿ من التمحور حوؿ الجامعػة إلػى التمحػور حػوؿ المػتعلم       -ُ

اطالب الخدمة ، فالجامعة التقليدية تسير أعمالها بدرجػة كبيػرة   

 -التسػػجيل  -بمػػا يتفػػق مػػع مصػػالحها كيػػتالءـ معهػػا االقبػػوؿ  

التخرج .. كغيرها  ، فعالقة الطالب بالجامعة قويػة   -المصركفات 

ية، أما في الجامعات االفتراضية فيتغير الوضع كتابعة كدائمة كعاطف

حيث تصبح العالقة أقرب إلى العمليات التجاريػة المؤقتػة، كالبيػع    

كالشراء بين البائع كالمستهلك، كتصبح رغبة المستهلك االعميػل/  

الطالب  هي العامل الحاسم كالموجػه للعمليػة التعليميػة، كليسػت     

 فلسفتها.
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ة إلػى المنافسػة العالميػة، ففػي إطػار      االنتقاؿ من الحماية المحلي -ِ

العولمة كشبكة المعلومات كاالتصاالت العالمية، تتعػرض الجامعػات   

لمنافسة أشد مما كانت تتعرض له في ظل النظم التقليدية،كلذلك 

قد تضطر الجامعات االفتراضية أيضػان إلػى التركيػز علػى تقػديم      

تػالي تتجػه   بعض الدراسات التي تملك فيها "قدرة تنافسػية"، كبال 

 إلى مزيد من التخصص، كمحاكلة أكثر للتميز من جانب األساتذة.

االنتقاؿ من احتكار العملية التعليميػة إلػى التعػاكف مػع مؤسسػات       -ّ

أخرل مثل مؤسسات اإلعالـ كالمعلومات كالفنوف، فلن تقتصر جودة 

قدرة الجامعات على جذب الطالب على جودة البرامج التػي تقػدمها   

مد أيضان على طريقة عرض هذق البػرامج كتسػويقها،   فقط، بل ستعت

األمر الذم سوؼ يضطر الجامعات إلى مزيد من التعاكف مػع تلػك   

المؤسسات كغيرها لتقديم برامج أفضل كأشد جاذبية، كسوؼ يساعد 

هذا بدكرق على دخوؿ المزيد مػن هػذق المؤسسػات مجػاؿ العمػل      

تكػر عمليػات   التعليمي، مسػتقلة أك بمشػاركة الجامعػات التػي تح    

 االعتماد كمنح الدرجات.

 خصائص الجامعة االفتراضية : -ثالثًا

  ُٓا :تتسم الجامعة االفتراضية بعدة خصائص منها

حيػث يسػتطيع الطالػب     الوصوؿ إلى جمهور عريض مػن الطلبػة،   -

متابعة تحصيله العلمي من أم مكاف كفي أم زماف دكنما انقطاع عن 

يفقد بانتقاله أية ميػزة أك خدمػة    الدركس أك اإلرشاد كبالتالي فلن

 تقدمها الجامعة.

مواكبة لمفاهيم النظاـ العالمي الجديد في تبادؿ الثقافػات كإلغػاء    -

الحواجز بين الػدكؿ كعالميػة الشػهادات، كتحقيػق مبػدأ الصػيغة       

 العالمية كالخركج عن األطر اإلقليمية كالمحلية.
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ميع، من خالؿ تلبية ترسخ مفهوـ التعليم مدل الحياة، كالتعليم للج -

حاجات الطلبػة غيػر القػادرين علػى االلتحػاؽ بػالتعليم الرسػمي        

 النظامي.

حيث يمٌكن التعليم بها ػ   مركنة جدكلة أكقات الدراسة كمكانها،

المتعلم من اختيار كقت التعلم بما يتناسب مع ظركفه، دكف التقييد 

بجداكؿ منتظمة كمحددة سلفا للقاء أعضاء هيةة التدريس 

كالزمالء،إضافة إلى عدـ اشتراط الوجود المتزامن للمتعلم مع 

أم يتم التغلب  -باستثناء اشتراطات التقييم -المعلم في الموقع نفسه

 على عنصرم الزماف كالمكاف. 

التواصل مع التطور العالم التكنولوجي المقدـ من خالؿ الدخوؿ في  -

تحػدين  شراكة المعلومػات مػع الجامعػات التقليديػة، كتضػمين م     

آخػػرين غيػػر أعضػػاء هيةػػة التػػدريس يصػػعب تواجػػدهم بػػالطرؽ 

 التقليدية.

ػ  تجاكز الركتين كاإلجراءات الورقية المملة خاصة في نظم القبوؿ 

الجامعة االفتراضية تقدـ ف كالتسجيل كاالمتحانات كمنح الشهادات،

خدمات القبوؿ كالتسجيل ككسائل الدفع المادم، كالدعم األكاديمي 

مرشدين للطالب يوجهونهم نحو األفضل، كما توفر لهم  من خالؿ

 سبل االنخراط في حلقات تفاعل كحوار لتجمعات أكاديمية كاسعة.

سرعة كمركنة عملية تطور المناهج كالحصوؿ الفورم على أحػدث   -

التعديالت المدخلة عليها، كتجاكز حدكد التقليد األعمى إلى االبتكار 

مية كالمؤتمرات العالمية في التواصل كاإلبداع من خالؿ الندكات العل

 مع األخر لتقديم عملية التعليم.

تواصل الطالب ذكل الخلفيػات االجتماعيػة كالثقافيػة كاالقتصػادية      -

المختلفة معا، كصوالن للتماسػك كالتػرابط كالمسػاكاة االجتماعيػة     

 كتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية.
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بية احتياجات سوؽ ػ تأمين القول العاملة المتخصصة الالزمة لتل

إف عملية انتقاء التخصصات التي تطرحها الجامعات العمل، حيث 

االفتراضية عملية ديناميكية مستمٌرة متعلقة مباشرة بحاجات سوؽ  

العمل عمومان، كتشمل العديد من االختصاصات مثل تكنولوجيا 

المعلومات كاالتصاالت، إدارة األعماؿ، علوـ الكومبيوتر كغيرها 

 -ماجستير  -بكالوريوس  -مطركحة بمستويات عدة: دبلوـ  العديد

 دكتوراق. 

 مكونات الجامعة االفتراضية ومقوماتها: -رابعًا

 تعتمد الجامعة االفتراضية على المكونات ا تية:

 األساتذة:  -ُ

إف كضع األساتذة في الجامعة االفتراضية سوؼ يختلف عن 

التعليمية ستحاكؿ خفض كضعهم في الجامعة التقليدية، فالمؤسسات 

النفقات من خالؿ استخداـ التكنولوجيا محل األساتذة، كما سيزداد 

االتجاق إلى محاسبة أعضاء هيةة التدريس كضبط عملهم كتوفير كقتهم 

 -فهم يعلموف في الجامعات التقليدية بال حساب تقريبان -ابالغ الكلفة  

تة في التعامل معهم من خالؿ شيوع أسلوب التعاقد كالتكليف بمهاـ مؤق

  ِٓابدالن من الخدمة الدائمة كالعمل غير المنضبط.

كما أف التغير في طبيعة عمليػات الػتعلم كالتعلػيم يػؤدل إلػى      

االنتقاؿ بدكر عضو هيةة التػدريس مػن دكر ناقػل المعرفػة إلػى دكر      

، كإلى تفتيت عمػل األسػاتذة مػن العمػل      Mentorالميسر كالمشرؼ 

زئية يتم التعاقد عليها أك تعيين من يقومػوف بهػا   الشامل إلى أعماؿ ج

االتػػدريس، المسػػاعدة فػػي الشػػرح، اإلشػػراؼ، التقػػويم، إعػػداد المػػادة 

  ّٓاالعلمية... الخ .

كمما تجدر اإلشارة إليه أف كاجبات عضو هيةة التدريس في حالػة  

التعليم االلكتركني تختلف عن كاجباته في التعليم التقليدم، فعلى عضو 

 ْٓا  :التدريس القياـ بما يليهيةة 
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تطػػوير فهػػم كامػػل لخصػػائص كاحتياجػػات كمتطلبػػات الطػػالب   -

المتفرقين كالمستقلين عن بعضهم البعض، بخالؼ خبػرات التعامػل   

 مع الطالب كجها لوجه.

تطويع أنماط التدريس بحيػث تراعػى حاجػات كتوقعػات كأكليػات       -

 الطالب الخاصة المختلفة كالمتعددة في الغالب.

ير اإللماـ الكامل بما تؤديه تكنولوجيا اإلمداد التعليمي للبرامج تطو -

 كالمقررات الدراسية، مع التركيز على تنمية كتعظيم دكر التعلم.

تػػوفير التوجيػػه كاإلشػػراؼ التعليمػػي البنػػاء للمحتػػول التعليمػػي  -

 للبرنامج أك المقرر الدراسي.

 الطالب:  -ِ

لذاتي كمعرفتهم يجب أف يتوفر فيهم القدرة علي التعلم ا

فإذا كانت الجامعة التقليدية تخصص باستخداـ الحاسوب كاالنترنت، 

مكتبة ، فإف الطالب في الجامعة  -صف -مكانان محسوسان للطالب امقعد

االفتراضية مقعدق أماـ شاشة الكمبيوتر، كصفه موجود على شبكة 

ل أنه االنترنت، كمكتبته ليست محددة بعدد محدكد من في قاعة معينة، ب

يستطيع اإلطالع على ماليين الكتب بأسرع كأسهل طرؽ البحث 

، فغرفة الصف االفتراض في هذق الجامعة عبارة عن اتصاؿ  ٓٓاكالمتابعة

الكتركني يجعل من الممكن لمجموعة من الناس موجودين في أماكن 

جغرافية بعيدة كمختلفة أف تجتمع بطريقة غير فيزيائية مع بعضهم 

لمدرس الذم ربما يكوف في بلدان أخر بعيدان عن الطلبة، البعض بوجود ا

لدراسة موضوع أك نصوص لمساعدتهم على الفهم كما يجرل عادة 

داخل الصف التقليدم، كيتم ذلك باستخداـ الكمبيوتر كتكنولوجيا 

االتصاالت، التي تعمل على إحداث كاقع أشبه بالحقيقة أم بيةة الصف 

  ٔٓااالعتبارم.

 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..الجامعات االفتراضية كصيغة                                        خالد صالح حنفي محمودد. 

 

  - 525 - 

يسي للطالب أك المتعلم في هذق الجامعة هو أف يتعلم كالدكر الرئ

تحت أحسن الظركؼ المناسبة لعملية التعلم، مع توافر عناصر الدافعية 

كالتخطيط كالقدرة على تحليػل كتطبيػق المعلومػات المحصػلة علػى      

المواقف الحياتية المختلفة.حيث يكوف التعليم متمحورا حػوؿ الطالػب   

كمبيوتر في الوقت المناسػب، كيبػدأ حػوارا    الذم يستطيع الذهاب إلى ال

مع زمالئه في الصف االفتراضي كمع معلمػه دكف أف يتػرؾ منزلػه أك    

موقع عمله،كما يستطيع رجاؿ األعماؿ أك ربات البيوت االستمرار فػي  

منازلهم أك أماكنهم التي يعملوف بها، إذ لػيس علػيهم أف يعيشػوا فػي     

الجامعػة االفتراضػية،الف   نفس المدينػة أك حتػى الػبالد حيػث توجػد      

الكمبيوتر مع المودـ هو كساطة االتصاؿ المباشر باالنترنت، كهو األداة 

الرئيسة لجميع النشاطات التي تعطى داخل حجرة الصف كالحصوؿ على 

  ٕٓاالتعليم المناسب.

كالواقػع أف الطػالب المسػػتهدفين للػتعلم بالجامعػة االفتراضػػية     

  ٖٓاها: يتسموف في الغالب بعدة سمات من

الغالبية العظمى من هؤالء الطػالب أكبػر سػنان مػن الطػالب فػي        -

الجامعة التقليديػة، كلهػم كظػائف يباشػركنها كعػائالت يرعونهػا       

بالفعل، كهؤالء المتعلمػين يجػب علػيهم تنسػيق مجػاالت حيػاتهم       

المختلفػػة المػػؤثرة بعضػػها علػػى بعػػض كخاصػػة فيمػػا يتصػػل    

حيػث تنظػيم كقػت الدراسػة     بمسةولياتهم الوظيفية كالعائلية مػن  

 كالفراغ لدل كل منهم.

تنوع أسباب كتوقعات الطالب من التحػاقهم بتلػك الجامعػة، فقػد      -

يهتم البعض في الحصوؿ على درجات كشهادات علمية تؤهلهم لتبوء 

مناصب أعلى أك كظائف أحسػن، بينمػا يسػعى الػبعض األخػر إلػى       

هارات متقدمػة،  االلتحاؽ بهذق البرامج الكتساب معارؼ جديدة أك م

تساعد على تحسين األداء كالتواصػل فػي مجتمػع يتسػم بػالتغيير      

 المتواصل.
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منعزلوف كمستقلوف فػي العػادة    -في إطار تلك الجامعة  -الطالب  -

عن بعضهم البعض، كما قد تغيب بعض العوامل األساسػية المهمػة   

في التعلم مثل الدافعية النابعة من االتصاؿ كالتنافس مع ا خػرين،  

كما قد يفتقر الطالب الػدعم كالمسػاندة المباشػرة مػن المػدرس      

القادر علػى إسػباغ الدافعيػة كإعطػاء االهتمػاـ بحاجػات الطػالب        

كالتعرؼ على الصعوبات التي تواجههم أثناء التعلم، كهو ما يتطلػب  

ضركرة توافر معلومات عن الطالب تتصػل بخلفيػاتهم، كخبػراتهم    

ى يمكن تلبيػة حاجػاتهم التعليميػة.     كتوجهاتهم الحياتية... الخ، حت

فالطالب يعتبركف منفصػلين بعضػهم عػن بعػض كيختلفػوف فػي       

خلفياتهم كاهتماماتهم كخبراتهم، كما قػد يمتلكػوف فرصػان قليلػة     

للتفاعل مع مدرسيهم خارج الفصل االفتراضي كيعتمدكف غالبان على 

، توافر كصالت فنية تعمل للتغلب على الفجوات أك عوامػل القصػور  

كالتي تفصل الطػالب المشػتركين سػواء فػي الفصػوؿ الدراسػية       

 التقليدية أك االفتراضية على حد سواء.

إف الطالب في تلك الجامعة يتعلموف بطريقة أكثر عمقان كتفهمػان،   -

كيمكنهم ربط المعلومات الجديػدة باألمثلػة كالتمػارين المفهومػة     

م مػا سػبق   كالمألوفة لديهم كالرجوع إلى مصادر المعرفػة كتقػوي  

إلػى   -في الغالػب   -تعلمه، بعكس الطالب الذم يتعلم تقليديان فيميل 

التركيز على الحفظ كتذكر الحقائق كالتفاصػيل ألداء الواجبػات   

المدرسية حتى يجتاز االختبارات كاالمتحانػات فقػط، ممػا يجعلػه     

مبتعدان عن الفهم كالتأقلم في الحياة الواقعية التي يحياها، حيػث أف  

كالتذكر تعتبػر مػداخل سػطحية كسػلبية للػتعلم الجيػد        الحفظ

 كالتعلم مدل الحياة.

ػ إف التعلم في تلك الجامعة يعتمد بصػورة أساسػية علػى تكنولوجيػا     

التعليم المتقدمة، كهو ما يتطلب ضػركرة أف يكػوف لػدل الطالػب     

الذم يريد االلتحاؽ بتلك الجامعة المعلومات كالمهارات األساسػية  

استخدامها كاالستفادة منهػا، حتػى يسػتطيع تحديػد      الالزمة لحسن

أنسب البرامج المتاحة كالمتوافرة له، ككيفية التفاعل مع زمالئػه  
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كأساتذته كالتواصل السريع معهم، كتقويم ما تم تعلمػه.. كلػذلك   

فتصميم التعليم في تلك الجامعة البد أف يلبى احتياجات كمتطلبات 

 الطالب المتنوعة. 

 :كيتوفر فيه المتطلبات ا تية م الفني :طاقم الدع -ّ 

 التخصص في الحاسوب ا لي كمكونات اإلنترنت . 

 معرفة بعض برامج الحاسب ا لي . 

 المعرفة بتكنولوجيا التعليم كعملية التعليم كالتعلم . 

 العناصر التقنية مثل المعدات السمعية كالبصرية . 

  الطاقم اإلدارم المركزم:-ْ

لى تسيير األمور كالعمليات اإلدارية كالتنظيمية كيتضمن القائمين ع

 للجامعة.

  ٗٓا -كما يجب أف تتوافر للجامعة بيةة متكاملة تشتمل على:

قادرة على التعامل مع عػدة لغػات    Onlineبوابة الكتركنية آمنة   ُا

قومية على أف تشمل كحد أدنى اللغتين العربية كاإلنجليزية، يتم 

تعليمػات كمتابعػة االستفسػػارات   مػن خاللهػا نشػر اإلرشػػادات كال   

المتعلقة بشػتى األمػور األكاديميػة مػن خػالؿ موقػع للبيانػات        

 كالمعلومات العامة كالخاصة.

بحيث يخصص موقػع لكػل قسػم     Web sitesمواقع الكتركنية   ِا

أكاديمي يحتول بيانات مبوبػة حػوؿ بنيػة القسػم األكاديميػة،      

كأعداد الطلبػة  كأسماء أعضاء هيةة التدريس كتخصصاتهم العلمية 

 كالمناهج كالمقررات الدراسية .. الخ. 

مجتمع افتراضي الكتركني يتضمن األطراؼ أك الفةػات المرتبطػة     ّا

بالتعليم االفتراضي كالتي تشمل الطالب أك المتعلمين أعضاء هيةة 

التدريس، الفنيين كاألخصائيوف المساندكف لهذا النوع من التعليم، 

تأكػد مػن تػوافر كإتاحػة المػواد      كاإلداريوف المسػةولوف عػن ال  
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التكنولوجية، إضافة إلى المساعدين الذين يقوموف بدكر الجسر أك 

الوسيط بين الطالب كأعضاء هيةة التدريس. كهؤالء جميعػا البػد   

أف يكوف بينهم تواصل كتراسل دائم، كهو ما يتطلب توفير العديػد  

 من قنوات االتصاؿ كالتراسل مثل:

         E-mailالبريد االلكتركني  -

 Chat, Voice Chatخدمات التخاطب  -

 Bulletin Boardلوحة اإلعالنات االلكتركنية  -

 Forms, Discussion Groupsخدمة الندكات كالمناقشات  -

 Net Meeting Videoاالجتماعػػػػات كالمػػػػؤتمرات  -

Conferencing 

قواعد بيانات األسةلة كاألجوبة التي تتعلق بالمواد كاألسةلة التي  -

 Frequently Asked Questionsصورة متكررة تطرح ب

 Search Engineتحرؾ بث ثنائي اللغة في المواقع  -

 خدمة التسجيل االلكتركني      -

 خدمة تسديد الرسوـ إلكتركنيان. -

كيػتم   Electric Management Systemنظاـ إدارة إلكتركنيػة    ْا

من خالله تسجيل كمتابعة كإيصاؿ كافة البيانات المطلوبة للطلبة 

كتزكيد الجهات المعنية بالتقػارير الدكريػة عػن مػدل تحصػيل      

 الطلبة كنتائج االمتحانات، كتحديد نقاط ضعف تحصيل الطالب. 

 آليات عمل الجامعة االفتراضية -خامسًا

الجامعة االفتراضية جامعة الكتركنيػة تعمػل عػن طريػق اتصػاؿ      

مكػن  الكتركني من خالؿ بنية تكنولوجية حديثػة جػدان، تجعػل مػن الم    

لمجموعة من الطالب في أماكن جغرافية بعيدة كمختلفػة أف تجتمػع   

بطريقة غير فيزيائية مع بعضها البعض بوجود األستاذ الذم ربما يكوف 
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في بلد آخر بعيدان عن الطالب، لدراسة موضوع أك مقػرر معػين، كيػتم    

ذلك باستخداـ الكمبيوتر كتكنولوجيا االتصاالت اكالقمر الصناعي أك 

التصاالت المحلية أك الويب  كالتى تعمل على إحداث كاقع أشػبه  شبكة ا

  َٔابالحقيقة أم بيةة الفصل ااالفتراضي .

فبيةة الجامعة االفتراضية االلكتركنيػة تعمػل علػى إقامػة حػرـ      

جامعي في آالؼ المنازؿ أك مواقع العمػل، كيكػوف التػدريس فػي هػذق      

في كل فصل دراسي يتم الجامعة بأف يختار الطالب عددان من المسافات 

 تدريسها كاملة في قاعات أك فصوؿ افتراضية.

كيمكن تحديد آلية عمػل تلػك الجامعػة مػن خػالؿ اإلجػراءات       

  ُٔا -التالية:

اختيار مجموعة من البرامج القوية على شبكة الويب يتم من خاللها  -

، Web CTتقػػديم المقػػررات الدراسػػية الكتركنيػػان مثػػل بػػرامج 

E.college. 

الطالب الراغب في الدراسة طلػب االلتحػاؽ، كيسػدد الرسػوـ      يقدـ -

بنظاـ بطاقات االعتمػاد مػن خػالؿ عنػواف كمواقػع محػددة لهػذق        

 .Webالجامعة على 

 Passwordفي حالة قبوؿ الطلب، يعطى الطالػب كلمػة مػركر     -

للحصوؿ على المواد كالمقررات التعليمية، كالدخوؿ بها إلػى حػرـ   

عات المحاضرات كالمعامػل كالمكتبػات مػن    الجامعة اإللكتركني كقا

 خالؿ مواقع محددة على الويب.

تقوـ الدراسة بالجامعة على أساس نظاـ السػاعات المعتمػدة، حيػث     -

تتاح الفرصة للطالب الختيار عدد من المقررات مػع مراعػاة بعػض    

المقررات التي لها متطلبات سابقة كيمكػن للطالػب الحصػوؿ علػى     

تيػار المقػررات عػن طريػق مواقػع معينػة       اإلرشاد االكاديمى الخ

 .Support Systemللمساعدة كالتوجيه 
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يقوـ الطالب بالدراسة الفردية المستقلة للمقررات المنقولػة إليػه    -

كهػى عبػارة عػن     Web Course Deliveryعن طريق الويػب  

مديوالت كرزـ كبػرامج ككسػائل متعػددة فائقػة للػتعلم الفػردم،       

كابط تربطها بمواقع أخػرل لمصػادر   كتشمل هذق المقررات على ر

 المعلومات على الويب.

يمكػػن للطػػالب االتصػػاؿ بأسػػاتذة المقػػررات عػػن طريػػق البريػػد   -

لالستفسار كالحصوؿ على تعليمات كتوجيهات  E-mailااللكتركني 

 محددة.

يمكن للطالب االشتراؾ مع زمالئه كالدخوؿ فػي فصػوؿ الدردشػة     -

خػط المباشػر بالويػب، عػن     كالمناقشة كقاعات المحاضرات علػى ال 

 طريق مؤتمرات الويب المتزامنة.

يقوـ الطالب بإجراء التجارب العملية سواء أكاف عػن طريػق كرش    -

عمل المؤتمرات من بعد، أك بالدخوؿ إلػى معامػل افتراضػية علػى     

web. 

إذا أنهى الطالب دراسة المقرر، يمكنه االتصاؿ بأستاذ المقرر إلجراء  -

 االختبار النهائي.

الجامعاااة االفتراضاااية باااين التأيياااد     -ساااًاساد

 (26):والمعارضة

تنوعت كجهات النظر حواؿ الجامعة االفتراضية، كمػدل أهميتهػا   

كجدكاها، كذلك على المستول العالمى، كيشير تحليػل األدب التربػول   

 إلى أف مؤيدل الجامعة االفتراضية يتبنوف ا راء ا تية:  

تزيد من كفػاءة عمػل أعضػاء     أف التكنولوجيا الجديدة ستساعد أك -ُ

 هيةة التدريس.

 أف التكيف مع العصر الجديد كإمكاناته كمتطلباته أمر ال مفر منه. -ِ
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أف مقاكمة التجديد في التعليم شػ  طبيعػى حدثػه فػي الصػناعات       -ّ

 األخرل، كلكن عمليات التطوير ستنتصر في النهاية.

هػذا  أف قول السوؽ كالطلب االجتماعي سوؼ تحدث أثرها في قبوؿ  -ْ

 النوع من التعليم كانتشارق.

أف استمرار التعليم العالي على نمطه الحالي في األلفية الثانية، ليس  -ٓ

مبرران كافيان لكي يستمر الوضع فدل األلفية الثالثة، كالحاجة ماسة 

 إلى تعليم جديد لعصر جديد.

  ِٔاأما معارضى الجامعة االفتراضية فيعددكف مبررات ذلك فى: 

امعة تعد نوعان من الهوس التكنولوجيا، كأف التكنولوجيا إف فكرة الج -ُ

ال يمكنها أف تقػدـ حػالن سػحريان لكػل مشػكالت التعلػيم الجػامعي        

 الحالي.

إف هذق الجامعة ستسهم في انتزاع سيطرة أعضػاء هيةػة التػدريس     -ِ

على عمليات التدريس كالتقويم كمنح الدرجات، حيث يمكن أف تػتم  

 ية كعلى يد عدد من الفنيين كاإلداريين.هذق األمور بصورة الكتركن

إف ميكنة التدريس ستؤدل إلى اختفاء كضعف التفاعل المباشر بػين   -ّ

 األستاذ كطالبه.

 خوؼ أعضاء هيةة التدريس على كظائفهم. -ْ

 عدـ األلفة بالتكنولوجيا الجديدة كمقاكمة الجديد كرفضه. -ٓ

االفتراضية، لكن على أية حاؿ، فإنه ال يمكن إنكار فوائد كمزايا الجامعة 

فى المقابل فإف نظاـ الجامعة االفتراضية يثير مجموعة من اإلشكاليات 

 من أبرزها:
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 :البعد اإلنساني في التعليم االفتراضي -ُ

إف الدارس لطبيعػة التعلػيم كالػتعلم فػي الجامعػة االلكتركنيػة       

يالحظ أف االفتقار للنواحي الواقعية في عملية التعليم يعتبر أهم عيوب 

ذا األسلوب في التعليم، الذم يحتاج في بعض األحياف للمسات إنسػانية  ه

بين المعلم كالمتعلم، فمن الصػعب إيصػاؿ األحاسػيس عبػر الوسػائط      

النصية الفورية كالغضب مثال، كلكن ليسػت مسػتحيلة، ففػي التعلػيم     

التقليدم اكجها لوجه  يرل الطالب بعضػهم لػبعض، كيعػرؼ بعضػهم     

يتفاعلوف مع المعلػم خػالؿ العمليػة التعليميػة،     البعض معرفة جيدة، ك

كفى التعليم التقليدم يعتبر كجود الطالب فػي قاعػة الػدرس حضػوران     

حتى لو كاف صامتان، أما فػي التعلػيم االلكتركنػي فػإف الطالػب الػذم       

يحضر كال يشارؾ فكأنه غير حاضر كلكن السؤاؿ كيف نجعل كل هذا 

التصاؿ مقتصػران علػى الػنص أك    التعارؼ كالتفاعل يحدث عندما يكوف ا

  ّٔاالصوت عبر شاشة الحاسب فقط ؟.

كفى المقابل يرل البعض أف التخوؼ مػن أف تجػرد التكنولوجيػا    

التعليم الرسمي من طابعه االنسانى ليس له ما يبررق، فأم شخص شاهد 

التالميذ كهم يعملوف معا حوؿ جهاز الكمبيوتر،أك راقب الحوارات  التي 

تدكر بين طالب في حجرات دراسية تفصل بينهما المحيطػات، سػيدرؾ   

يمكنها أف تؤنس  بيةة التعليم ،بل كتجعل عملية التعليم  أف التكنولوجيا

  ْٔاشيةا عمليا كممتعا.

إف التفاعل اإلنساني عبر الوسػائط التكنولوجيػة ال يحػدث علػى     

الفور، كلكن يمكن تسهيل حدكثه، من خالؿ االهتماـ بالنقاش المتبػادؿ  

ف يكوف لإلرشادات ، كتكوف البداية بإرساؿ رسائل ترحيبية كتعريفية، كأ

األستاذ مرنان في طرح جدكؿ أعمالػه كبرنامجػه، ثػم السػماح للطػالب      

بتأدية برامجهم الخاصة كل كفق احتياجاته الخاصة مع إتاحة مسػاحة  

، هذق المساحة إذ لم تنشأ ْٓمعينة للقضايا الشخصية طيلة فترة الدراسة

قد تؤدل ببعض الطالب للبحث عن طرؽ أخرل مثػل اسػتعماؿ البريػد    

تركني لطرح أمورهم الشخصػية، كالػى شػعور بعضػهم بالوحػدة      االلك
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كاالنعزالية،فعندنا يفتقد الطالب هذق المساحة يشعركف بعػدـ اإلشػباع،   

كبأف العملية التعليمية ال تلبػى احتياجاتػه، كلػذلك البػد مػن إعػداد       

كتوفير هذق المساحة في بيةة التعليم االلكتركني حتػى يحقػق أهدافػه    

 بكفاءة.

أف المتتبع لواقع التعليم االفتراضي يجد أنه مناسب جػدان  كالواقع 

لألشخاص االنعزاليين كاالنطوائيين، فالشخص المنعزؿ بإمكانه الجلوس 

أماـ الحاسب كالتواصل مع الناس من غير مشاحنات أك مشػاجرات، بػل   

 إنه يكوف أحيانان متابعان لما يكتب كيعرض من دركس بدكف مشاركة.

ئيين هم أكثر مالئمة للتعلػيم فػي البيةػات    فاألشخاص كاالنطوا

االفتراضية، فهي بيةة مشجعة بالنسبة لهم، كذلك ألنه يتيح لهم متسػع  

من الوقت للتفكير حوؿ الموضوع المطركح قبل الرد عليػه، كإمكانيػة   

التفكير قبل الرد كإبداء المالحظات تساعد علػى رفػع ركح المشػاركة    

لديهم أم خػوؼ أك تحفػظ، فػئرائهم    كااللتزاـ، إذ أف المشاركين ليس 

ترسل عبر تقنية ال يشاهدهم فيها أحد، حيث يتم التوجيه للحصوؿ على 

اإلجابة الصحيحة عبر النقاش بين الطالب، إضافة إلى ذلك فإف العمػل  

عبر الوسائط المكتوبة كفى غيػاب المشػاهدة المباشػرة يتػيح فرصػة      

ل، كنتيجػة لػذلك   للمشاركين بالتركيز على معاني كمضموف الرسائ

  ٓٔافإف األفكار تتطور كتكوف أكثر نضجان.

أما بالنسبة لألشخاص المتفتحين أك االجتمػاعيين فالتفاعػل فػي    

بيةتهم االفتراضية يصبح صعبان كلكنه ليس مستحيالن، ألف تفاعلهم يكوف 

بوجودهم بين ا خرين، كلذلك فالتعليم األفضل لهم هػو التعلػيم فػي    

طيهم القدرة على األداء األفضل في األجػواء الهادئػة   أجواء حية، فهو يع

أك البيةات االفتراضية، كلذا فهم ال يجدكف صعوبة فػي االنضػماـ إلػى    

  ٔٔاالبيةات االجتماعية الصاخبة.

كعلى الرغم من أف انخراط الناس في المجتمع بصورة مباشرة له 

مكػن اف  فوائد عديدة، فإف هناؾ أمور تسبب القلق، فاالضػطهاد الػذم ي  

يحدث ػ اك يشكو بعض الطالب منػه ػ فػى بعػض المواقػف التعليميػة        
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التقليدية بسبب التمييز بين الطالب في اللوف كالجنس كالدين، يمكن أف 

يؤثر على الحالة النفسية كالمزاجية، كيزيد اإلحساس بالضغط  بشػكل  

يمكن أف ينتج عنه إحساس بالخوؼ كالقلق كعدـ االستقرار مما يػؤدل  

شعور الشخص بأنه دخيل، كقد ينتج عػن ذلػك أف يصػبح كثيػر      إلى

الصمت كاالنعزاؿ، بل كيجعله قلقا كغير مرتػاح ،كببسػاطة قػد يتػرؾ     

الطالب الدراسة ألنه من الصعوبة على األستاذ أف يلػزـ الطالػب برأيػه    

  ٕٔا كفكرق مع تلك المجموعات.

مػن   أف اإلحساس كالمشاعر تدخل المجتمع االلكتركني عبر عػدد 

المداخل، فالمجتمع االلكتركني، أساسه اإلنساف كهذا اإلنسػاف مجموعػة   

من األحاسيس كالمشاعر، إذا فإف األحاسيس هػي الطاقػة الكامنػة التػي     

تحركه كمن المهم فدل التعليم االلكتركني أف يهتم األستاذ بأحاسػيس  

  ٖٔاكمشاعر الطلبة.

 :السرية كاألماف في التعليم االفتراضي -ِ

مػن أهػم القضػايا المتعلقػة التعلػيم      السرية كا مػاف   ةتعد قضي

االفتراضي ػ بل كأكثرها ارتبطا بجودته كمصػداقيته ػ فاإلفقػار إلػى      

األمن كتدخالت الهػواة كالمػولعين بشػكبة اإلنترنػت ، تعػد مػن أبػرز        

االنتقادات الموجه للتعليم عبر االنترنت، فػاألمن فػي اإلنترنػت يعتبػر     

في هذا الصدد ليست محصورة في المؤسسػات   قضية مزعجة، كالمشكلة

التعليمية فقط بل حتى الشركات الكبرل التي تملك مػوارد كتقنيػات  

كخبػرات ال حدكد لها ال تسلم من مثػل هػذق الهجمػات أيضػان، كاألمػر      

المخيف فعالن هو مقدار الضرر الذم يمكن أف يحدثه هجوـ كاحػد مػن   

منظومة الشػركة بأكملهػا    هذا النوع حيث يمكن أف يتسبب في تدمير

كفي بعض األحياف يكوف الدمار أكثر بكثير بحيث يفوؽ قوة تحمل أية 

جامعة أك مدرسة عادية أك أم طالب عندما يطاؿ الهجوـ حاسبه ا لي ، 

لقد قدرت بعض الشركات خسائرها الكلية بماليػين الػدكالرات بسػبب    

  ٗٔا هجوـ كاحد فقط من هذا النوع .



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..الجامعات االفتراضية كصيغة                                        خالد صالح حنفي محمودد. 

 

  - 525 - 

قػد  ءات هيةة التجارة الفدرالية بأمريكا إلى أنه إحصا كما أشارت

ضحية لسرقة بياناتهم  ََِْشخصان في العاـ الماضي  َََّٓٔكقع حوالي 

أظهػرت   كمػا  ،مليػوف دكالر ْٕٓالشخصية مع خسائر تقدر بأكثر من 

دراسة أصدرها مكتب شةوف اإلعالـ باإلمػارات عػن أمػن المعلومػات أف     

ملوف شبكات غير آمنة لما فيها مػن  % من مستخدمي اإلنترنت يستعِْ

ثغرات بسبب عدـ مكافحة الفيركسات لتأمين األجهزة كالشبكات، كبينت 

إجراءات الوقاية التقاء شر قراصنة الكومبيوتر كتجنب إفشػاء األسػرار   

 ضػركرة كقد بينػت الدراسػة   ، كضياع الممتلكات كانتهاؾ الخصوصيات

ية كتزكيدها بالمعلومات تبصير األفراد كالشركات كالمؤسسات الحكوم

كشػبهت الدراسػة كجػود المسػتخدـ علػى       ،الالزمة لفهم هذق المشكلة

اإلنترنت بالوقوؼ في ميداف عاـ، ألف العملية التي تجرل في اإلنترنػت  

،كهو معرضة لإلطالع عليها كتسجيلها من عدة جهات ألغراض مختلفػة 

كالحفػاظ   كسائل لتحقيق أمن المعلومات، ما يتطلب ضركرة البحث عن

ـ على سريتها كخصوصيتها،  بػرامج كأجهػزة    يتمثل بعضها في اسػتخدا

ـ تقوـ بعزؿ الشبكة المحلية لإلنترنت عن الشػبكة العالميػة    ، كاسػتخدا

   َٕاطرؽ فنية لمكافحة الفيركسات كعمليات تخريب المعلومات.

إف حدكث هجمات على المواقع الرئيسية في االنترنت أثرت علػى  

كضعت في أذهانهم العديد من األسةلة حوؿ تػأثير ذلػك   التربويين ، ك

على هذا النػوع مػن التعلػيم مسػتقبال، كلػذا فػاف اختػراؽ المحتػول         

  ُٕاكاالمتحانات تعد من اخطر القضايا المثارة حوؿ التعليم االفتراضي.

 :التقويم كاالمتحانات -ّ

التعليم عبر اإلنترنت مختلف عن التعليم التقليدم من ثم يجب أف 

تلف تبعان لذلك عملية التقويم كاالمتحانات الخاصة به، من حيث تخ

التركيز على كسائل التفكير المنطقي كليس الحفظ، كمحاكلة كضع 

ضوابط صارمة لضماف أف يتم ذلك بطريقة صحيحة، كالتأكد أف من 

أدل متطلبات تلك االمتحانات هو الطالب نفسه كليس أم شخص 

ظ بالبحوث كاألكراؽ الجاهزة "للنسخ آخر،كما أف شبكة اإلنترنت تكت
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كاللصق" كهي بأعداد ال حدكد لها كتشكل نسبة كبيرة من المواد 

المنشورة على الشبكة بأسرها، كعلى هذا األساس يستطيع الطالب الغش 

كانتحاؿ بحوثهم من اإلنترنت بحيث تبدك سليمة من الناحية 

إذ العقبة هنا هي األكاديمية تمامان كأم بحث يتم إعدادق بكل أمانة،

المعلومات كالبحوث كاسعة االنتشار على اإلنترنت كالتي يمكن أف توفر 

للطالب "مالذان" سهالن بدالن من بذؿ الجهد كاكتساب المعرفة كهذا 

التوجه كمفهوـ يمكن أف يدمر األكاديمية في أية مؤسسة تعليمية، 

اإلنترنت من فتوفر الكثير من المعلومات المضللة كالخاطةة على شبكة 

شأنها إيذاء كإلحاؽ الضرر باألمانة األكاديمية كالتأثير سلبان على 

     ِٕانوعية المعرفة التي يحصل عليها الطالب.

كمن ناحية أخرل يرل البعض أف االنترنت يتيح للطالب الفرصة 

لكي يمتحنوا أنفسهم في ال كقت، كفى جو خاؿ من ال  مخاطرة أك 

الية تمثل في كثير من األحياف عامل إحباط توتر، فاالختبارات الح

للكثير من الطالب،بل كقد تولد لدل الطالب موقفا سلبيا تجاق التعليم 

كله، أما االمتحاف المدار ذاتياػ الذم يتم أثناء التعلم عبر االنترنت ػ 

فهو يعد شكال من أشكاؿ استكشاؼ الذات، جزءا ايجابيا من عملية 

ا تأنيبا قاسيا ،بل سيحفز النظاـ إلى مساعدة التعلم.كلن يستدعى خطأ م

الطالب على التغلب على سوء فهمه، كستكوف هناؾ خشية اقل من 

االختبار الرسمي كمفاجئت أقل، إذ أف االمتحاف الذاتي المتنامي 

  ّٕاباستمرار سيكسب كل طالب إحساسا أفضل بأين يقف بالضبط.

 :آليات ضماف الجودة كاالعتراؼ -ْ

ظاـ تعليمي كتدريبي يعتمد بشكل كبير على إف نجاح أم ن

بشكل كبير بمعايير جودة متفق عليها محليا أك عالميا، كفى  التزامه

مجاؿ التعليم اإلفتراضى يأخذ هذا األمر أهمية خاصة لتباعد المتعلم 

عن المعلم، كالف مفهوـ التعليم اإللكتركني مفهوـ أك أسلوب تعلم 

كبحاجة إلى اعتمادية كاعتراؼ رسمي من جديد نسبيان في العالم العربي 

قبل الجهات الحكومية بالنسبة للشهادات الممنوحة عن طريق التعليم 
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، حيث أف هناؾ تخوؼ لدل  ْٕااإللكتركني كذلك إلعطائها المصداقية

كثير من الناس من عدـ اعتراؼ الجهات المختصة أك اعتمادها 

، فعمليات االعتماد نيللشهادات الممنوحة عن طريق التعليم اإللكترك

الموثوؽ المالئم، ككذلك عمليات التقويم، يحتاج إليها للتأكيد 

للعامة على أف المقررات كالبرامج كالشهادات التي تقدمها األنماط  

الجديدة من مؤسسات التعليم عن بعد كصيغه تتوافق كالمواصفات 

  ٕٓا.األكاديمية كالمهنية المعموؿ بها

االنترنت كتعليم بال حدكد يتطلب حدكث  أف ظهور التعليم عبر

تغيرات مهمة في ضماف الجودة كاالعتماد، فالفلسفة كالمبادئ 

كالمواصفات التي تطبق على البرامج الجامعية القائمة على الحرـ 

كاعتمادها، ال يمكن أف تستعمل هي ذاتها لتقويم جودة كفاعلية 

غيرها من نماذج المقررات الموضوعة على خطوط االتصاؿ المباشر، ك

التعليم عن بعد كصيغه، دكف أف يجرل عليها تعديالت أساسية. كمن 

المرجح أف يبذؿ تشديد اقل على أبعاد المدخالف التقليدية اكمؤهالت 

، في حين أف االهتماـ سينصب )كلية منفردة، كمعايير انتقاء الطالب

  ٕٔاأكثر على كفاءات المتخرجين كقدراتهم. 

ن أهمية هذق القضية أف البلداف العربية التي كلعل مما يزيد م

 accreditation & evaluationأنشةت نظم اعتماد كجودة 

systems   قليلة، فضال من أنها ليست لتصل إلى المعلومات الضركرية

المتعلقة بجودة البرامج األجنبية كنوعيتها أك القدرة على المتابعة 

اؿ كتتبعه كحماية طالبها من المؤسسية ليكوف في كسعها مالحقة االحتي

ال برامج ذات جودة متدنية. كلذلك يجب على البلداف التي ال تستطيع 

توفير قدرات تطوير نظم معلوماتها، أك التي ال تملك أف تقوـ بذلك، 

أف تحظى بفرصة المشاركة في الشبكات المختصة باالعتماد 

  ٕٕاكالتقويم.
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ية فاى  معوقات تبناى الجامعاات االفتراضا    -ثامنًا

 الدول العربية:

أك  لى الرغم من المزايا المتعددة التي برزت للتعليم اإللكتركنيع

األخذ به كتبنيه كنشرق في المجتمعات العربية  إال أف التعليم االفتراضي

تواجهه مجموعة من العقبات أك الصعوبات تتمثل تلك المعوقػات فيمػا   

 :يلى

تخلف البنية التحتية لالتصاالت في الوطن  .ُ

  العربي:

االفتقار للموارد كتوفر التقنيات كالبني التحتية كتتمثل في 

، فمن المعركؼ أف التعليم االفتراضي مرتبط ارتباطان كثيقان لالتصاالت

 كجزء ال يتجزأ من خدمات االتصاالت كبالذات خدمة اإلنترنت،

كاإلنترنت أداة معقدة التقنية من حيث األجهزة ككسائل االتصاؿ، 

ف إدخاؿ التعليم ضمن البنية التحتية لهذق الشبكة كفي ظل كلذلك فإ

نقص التمويل كشح الموارد الذم تعاني منه معظم المدارس في العالػم 

العربي، فإف الوقت ال يزاؿ مبكران بعض الشيء الفتراض إمكانية النظر 

في إدخاؿ التعليم اإللكتركني كتوفيػر شبكة اإلنترنت في معظم البيوت 

  ٖٕات الدراسية على نطاؽ العالم العربي في المستقبل القريب.أك القاعا

 الرفض كالمقاكمة من جانب المجتمع: .ِ

إذ من السذاجة بمكاف أف يظن المرء بأف اإلنترنت كاكتساب 

المعرفة الكتركنيان سوؼ تجداف القبوؿ مثل أم كسائل فنية جديدة 

ما تقترف أخرل، فالكثير من الناس تنتابهم الكثير من الشكوؾ عند

اإلنترنت بالعملية التعليمية بل كامتدت هذق الشكوؾ لتطاؿ حتى رؤساء 

بعض الجامعات األمريكية مثل رئيس جامعة كولومبيا الذم صرح 

ـ قائالن: "إذا كاف ََُِيوليو  ُٔاإلخبارية في  MSNBCلمراسل قناة 
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 الدارسوف بنظاـ التعليم اإللكتركني شغلهم الشاغل هو اإلنترنت فنحن

 شغلنا الشاغل هو التعليم!".

فاستخداـ اإلنترنت في التعليم مثله مثل كل فكرة جديدة في 

الحياة يواجه  بالفعل رفضان اجتماعيا كبيران خاصة في العالم العربي 

حيث تمثل قضية استخداـ الطالبات لإلنترنت ػ مثال ػ تحديان حقيقيان 

،  ٕٗاء أمورهن أك ذكيهمالسيما عندما يتعلق األمر بمحاكلة إقناع أكليا

بسبب االتجاهات غير الصحيحة عن االنترنت كالنظر إليه من زاكية 

الجوانب المضرة له على القيم كاألخالؽ كاألماف كالمصداقية، كمن 

ناحية أخرل فاف بعض أكلياء األمور يقاكموف استخداـ الكمبيوتر ألنهم 

ئهم كلن يستطيعوا يعتقدكف أنهم لن يتمكنوا من مراقبة ما يفعله أبنا

ممارسة ال تأثير، فكثير من ا باء يداخلهم السركر عندما يندمج االبن 

مع كتاب يستحوذ على انتباههم، لكنهم يكونوف اقل حماسا عندما 

  َٖايمضى الساعات على الكمبيوتر.

الدكؿ  ضعف انتشار استخداـ الحاسب في كثير من  ػّ

لػيم اإلفتراضػى، كاالشػتراؾ    كالذم يعد من أهم مقومات التع العربية

كيرجع ضعف انتشار أجهزة الحاسوب في معظم   ُٖافي خدمة اإلنترنت.

الدكؿ العربية إلى ارتفاع أسعارها كاعتبارها من أجهزة الرفاهية حيػث  

تفرض كثير من الدكؿ العربية ضرائب على هذق األجهزة عند شػرائها  

متالكهػا ك  محليان كرسػوـ جمػارؾ عنػد اسػتيرادها ممػا يحػد مػن ا       

  ِٖااستخدامها من قبل فةات كبيرة من المجتمع.

ضعف انتشار شبكة اإلنترنت في العديد من الدكؿ  .ّ

 :العربية

فالهوة التكنولوجية بين دكؿ العالم المتقدـ كالنامي كبيرة 

ككاضحة، بل كبين البلداف النامية نفسها أك بين البلداف في نفس 

حدة من حيث مستول الدخل أك المنطقة، كحتى في داخل الدكلة الوا

، ففي حين أف )الذكور كاإلناث(كالنوع  )البيض كالسود(حتى الساللة 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..الجامعات االفتراضية كصيغة                                        خالد صالح حنفي محمودد. 

 

  - 522 - 

بضعة بلداف افريقية مازالت تفتقد حتى مضيفا كاحدا لالنترنت، تبلغ 

%، كما تشكل نسبة ٖٗنسبة األسر المستخدمة لالنترنت فدل سنغافورا 

نصف نسبة اسر  أسر األمريكيين األفارقة المتصلين باالنترنت

األمريكيين البيض،كما تختلف نسبة اشتراؾ الذكور عن اإلناث في 

  ّٖاكثيرا من الدكؿ.

فمجموع مستخدمي اإلنترنت في الدكؿ العربية بلغ في نهاية 

مستخدمان، كبهذا العدد تعد المنطقة العربية أقل  ُِِْٔـ ََِّعاـ 

متصلين باإلنترنت سواء مناطق العالم تمثيالن فيما يتعلق بعدد األفراد ال

  ْٖاكأعداد أك نسب من عدد السكاف.

ارتفاع سعر االشتراؾ إلى  ضعف انتشار تلك الخدمة كيرجع

كاستخداـ خدمة اإلنترنت في معظم الدكؿ العربية،حيث أف هذق الخدمة 

ال زالت محتكرة كتقدـ من قبل مقدـ كحيد محلي اعادة حكومي أك 

الخاص بالنسبة لخدمة اإلنترنت  شبه حكومي  كينحصر دكر القطاع

في تقديم خدمات محدكدة مثل االستشارات الفنية أك تصميم صفحات 

الويب. إف ارتفاع األسعار أدل إلى جعل عملية التعلم عبر اإلنترنت 

عملية مكلفة بالنسبة لقطاعات كبيرة من المجتمع في الدكؿ العربية 

إضافة إلى   ٖٓاكاسع. مما حاؿ دكف انتشار التعليم اإللكتركني بشكل

، الدكؿ العربية عدـ انتشار استخداـ الحاسب في كثير من أك ضعف

 كما سبق أف ذكرنا.

كضوح أسلوب كأهداؼ هذا النوع من التعليم  عدـػ ٓ

بسبب سيادة العقلية التلقينية  ،للمسةولين عن العملية التربوية

ربية كالذم كالقائمة على االجترار كالتكرار في مؤسسات التعليم الع

يعد سببان مهمان في عدـ تنامي الدخوؿ في مجتمع المعرفة أك التعليم 

عبر الوسائل التقنية أك اإللكتركنية كالتي تشجع في المقابل الحوار 

ضعف الوعي  كاإلبداع كالتعلم الذاتي كثقافة السؤاؿ، إضافة إلى

وجيا باستخداـ التكنول هعدـ اهتمامكالدارس العربي  لدلالتكنولوجي 

  ٖٔا.بنيل الشهادة فقط بال جهد المتقدمة كاهتمامه
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كالمتمثلة في التكاليف  التكلفة المادية العالية التكنولوجياػ ٔ

المرتبطة بحيازة تجهيزات المعلومات كاالتصاالت كبرمجياتها 

ػ   التقنية في مجملها باهظة التكاليف أفكباستخدامها كصيانتها ػ حيث 

تتطلب استثمارا ضخما في التجهيز كفى الشبكات  فالتكنولوجيا الجديدة

السلكية كالالسلكية،متبوعا بتكاليف عالية للصيانة كالتدريب كالدعم 

من مجمل  %ِٓالفني،كقد قدر أف نفقات الرأسمالية األكلية تمثل فقط 

 recurrent)التكاليف فيما تمثل التكاليف الجارية أك المتكررة 

costs)  من دكرة حياة االستثمارات ٕٓبالتالي ما يقارب %

التكنولوجية، إف مثل هذق االستثمارات الرأسمالية كالتكاليف المتكررة 

تجسد تحديات مالية رئيسية بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي في 

  ٕٖاالدكؿ النامية كالعربية.

كالمؤسسات القادرة على  قلة الشركات التجاريةػ ٕ

: فالكثير من الشركات  كنىتقديم خدمات التعليم االلكتر

التجارية فى مجاؿ تكنولوجيا المعلومات تهدؼ إلى الربح فقط 

 كهي في الحقيقة غير مؤهلة علميابعرض خدماتها تقوـ  كالتي

  َُِِاالدهشاف ،   ٖٖا.نلذلك

كثرة األجهزة العلمية المستخدمة في العملية ػ ٖ

،خاصة تعمالهااس بالفتور في ينقد تصيب المتعلمكالتي  التعليمية

ك ،أ إذا لم تكوف لديهم دراية كافية بكيفية  استعمالها كصيانتها

يكوف باستطاعتهم استخداـ هذق األداة بالفاعلية المطلوبة بما في 

ذلك القدرة على إجراء البحوث بواسطتها كالحرص على التمييز 

بين ما هو صالح كما هو طالح من المعلومات الموثوقة كالخاطةة 

ين المعلومات القديمة كالحديثة، إضافة إلى قدرته على ككذلك ب

 التمييز بين الوسائل الفنية الضركرية للتعلم من خالؿ اإلنترنت

   ٖٕكالوسائل الفنية القديمة.
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الخباارات العالميااة المعاصاارة فااى مجااال   -تاسااعًا 

 الجامعات االفتراضية :

جزء ا تى تتنوع نماذج الجامعات االفتراضية عبر العالم ، كفى ال

 سوؼ نتناكؿ بعضها بالعرض كالتحليل : 

 جامعة جونز الدكلية 

تناكلػػت العديػػد مػػن األدبيػػات ، التجربػػة الفريػػدة لجامعػػة جػػونز   

 ، نظران لكونها افتراضػية  Jones International Universityالدكليةا

  َٗا  دكلة.  ََُبالكامل كينتشر طالبها في أكثر من ا

ـ كػأكؿ جامعػة افتراضػية    ُّٗٗتأسسػت فػي العػاـ     التأسيس كاالعتماديػة: 

%  في الواليات المتحػدة، كبػدأت تقػديم برامجهػا كمدينػة جامعيػة       ََُا

ـ مػن قبػل   ُٗٗٗـ. حصػلت علػى االعتمػاد فػي العػاـ      ُٓٗٗكونية في العػاـ  

 ، كهػي  Higher Learning Commissionمفوضػية الػتعلم العليػاا   

كقػد نمػا عػدد طػالب الجامعػة      ككالة تابعة لجمعية الشماؿ  المركزيػة.  

ـ. كيقع مقرها اإلدارم في مدينػة إنجيػل   ََُِ-ُٗٗٗ%  بين عامي ََّبنسبةا

   بوالية كولورادك.  Englewoodككد ا

تركز الجامعػة علػى خدمػة المتعلمػين الكبػار علػى        الجمهور المستهدؼ:

 مستول العالم، كتوفير تعليم عالي الجودة بالنسبة لسوؽ العمل.

 Singleجامعةخاصة كربحية، كهػي ذات نمػط فػردما    تنظيمي:النموذج ال

mode       أم أنها ال تقدـ تعليمػان تقليػديان كجهػا لوجػه، كال تتبػع جامعػة  ،  

 تقليدية.

تستخدـ الجامعة تقنية االتصاؿ كالتفاعالت غير التزامنية   نظاـ نقل التعليم:

يم   للتعلػ Delivery Systemعلػى الشػبكة العنكبوتيػة. كنظػاـ نقػل ا     

 كالتعلم.

تطور الجامعة مقرراتها االفتراضية من قبػل خبػراء فػي     تطوير المقررات:

جامعات عالمية مرموقة يعملوف بعقد، من خالؿ فريق يضم خبيػر محتػول ،   
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كمصمم تعليم، كمصمم شبكة عنكبوتية، بينمػا تقػوـ هيةػة تػدريس بعمليػة      

 التدريس.

ـ   الدرجات العلمية: كبكػالوريوس كماجسػتير    تمنح الجامعػة درجػػات دبلػو

 كشهادات مهنية.

  برنامجنا أكاديمينا يضػم تخصصػات   ِْتوفر الجامعة ا البرامج األكاديمية:

مختلفػػة مػػن بينهػػا: العلػػوـ كالتقنيػػة، كإدارة تقنيػػة المعلومػػات، كالعلػػوـ  

االجتماعيػػة، كإدارة األعمػػاؿ، كاإلدارة التربويػػة. ك يقػػوـ بعمليػػة التنسػػيق  

اديمي لكل برنامج لػه رئػيس مػن المتفػرغين تفرغػان      األكاديمي مجلس أك

 كامالن.

 :جامعة فونيكس االفتراضية 

 University ofمن خالؿ موقع الجامعة علػى الشػبكة العنكبوتيػةا   

Phoenix,2002 كبعػػض الدراسػػات ، أمكػػن تحديػػد المحػػاكر الخاصػػة  

  ُٗابالدراسة الحالية. 

 University ofفتراضػية ا تعد جامعة فونيكس اال التأسيس ك اإلعتمادية:

Phoenix Online  كمقرها كالية أريزكنا األمريكية ثاني أكبر جامعػة  

 خاصة في الواليات المتحدة، كهي معتمدة من قبل مفوضية التعلم العالي.

تركز الجامعة على المتعلمين الكبػار ممػن هػم علػى      الجمهور المستهدؼ:

 سنة. ّٗ-ّٓعمارهم بين رأس العمل، حيث تستقطب الطالب ممن تتراكح أ

 Dualهي جامعػة خاصػة كربحيػة كذات نمػط ثنػائيا      النموذج التنظيمي:

mode        أم أنها فرع مػن جامعػة تقليدية،كتعػد أحػد أفضػل األمثلػة فػي ، 

الواليات المتحدة التي طبقت نموذج القطاع الخاص كالتركيز علػى حاجػات   

 المتعلمين الكبار.

ة نظاـ االتصاؿ كالتفاعػل غيػر التزامنػي    تستخدـ الجامع نظاـ نقل التعليم:

على الشبكة العنكبوتية كأسلوب رئيس لتوصيل التعليم كإدارته، كمػا تػوفر   

 دعما محدكد لالتصاؿ كجها لوجه أحيانان.
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تتم عمليػػة تطػوير المقػررات االفتراضيػػة بأسلوبيػػن       تطوير المقررات:

مصػادر خارجيػة   داخلي بوساطة هيةة تدريس متفرغة جزئيان، كما تسػتخدـ  

 لتوفير المقررات.

تمػػنح الجامعػػة درجػػات البكػػالوريوس كالماجسػػتير    الػػدرجات العلميػػة:

كالدكتوراق، إضافة لشهادات مهنية، كمقررات فقط لغيػر الػراغبين بدرجػة    

 علمية.

توفر الجامعة تخصصات مختلفة مػن بينهػا المحاسػبة     البرامج األكاديمية:

كالتمريض، كتقنيػة المعلومػات، كالتجػارة     كإدارة األعماؿ كالعلوـ، كالصحة

 اإللكتركنية.

 :جامعة حكاـ الواليات الغربية 

 ,.e.g. Mc Connell et alبناءن على مراجعة عدد مػن األدبيػات ا  

1999, Moore, 2003, WGU, 2005    أمكػن تحديػد المعلومػات ، 

  ِٗاالمرتبطة بالمحاكر التالية للدراسة: 

 Westernجامعة حكػاـ الواليػات الغربيػةا    تأسست التأسيس كاالعتمادية:

Governors University    بوساطة حكاـ الواليات الغربيػة فػي أمريكػا  

ـ. كهػي معتمػدة علػى المسػتول القػومي مػن قبػل        ُٓٗٗالشمالية في العػاـ  

مفوضية التعلم العليا. كما أنها الجامعة االفتراضية الوحيػدة التػي حصػلت    

 ـ.ََِّيات إقليمية في العاـ على اعتماد من قبل أربعة مفوض

توٌجه الجامعة برامجها للمتعلمين الكبار ممن هم علػى   الجمهور المستهدؼ:

رأس العمل، كالتركيز على توفير فرص التعليم المستمر لمواجهة تحػديات  

 التغير االقتصادم كالمجتمعي.

كية   كالية أمريُٗالجامعة عبارة عن ائتالؼ جامعات في ا النموذج التنظيمي:

من بينها تكساس ك يوتا كأريزكنا ككولورادك. كهػي جامعػة غيػر ربحيػة.     

كيمثل االئتالؼ كسيطان للدرجات العلمية كالبػرامج الدراسػية التػي يقػدمها     

أعضاءق. كما تحصل الجامعة على دعم من عشرين شركة من بينها شركات 

 ، e.g. American online, Cisco systems, Microsoftرائػدة ا 

ا، فإف إدارتها تتكوف من ممثلين لحكاـ الواليات المشػاركة كقػادة قطػاع    كلذ
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الصناعة، كلهػا هيةػة استشػارية مػن شػركات كمؤسسػات خاصػة.الجامعات        

 األعضاء هي فركع لجامعات تقليدية، أم أنها ذات نمط ثنائي.

تستخدـ الجامعة التفاعالت غيػر التزامنيػة علػى الشػبكة     نظاـ نقل التعليم: 

تية كنظاـ أساس لتوصيل بػرامج كخػدمات الجامعػات األعضػاء فػي      العنكبو

 االئتالؼ.

تعد الجامعة الوحيدة فػي الواليػات المتحػدة التػي تقػدـ       تطوير المقررات:

  بوساطة اإلنترنػت،  Competency-basedتعليمنا معتمدان على الكفايات ا

از سلسػلة  كأسلوب التقويم المعتمد على األداء، حيث ينبغي على الطالب اجتيػ 

 من االختبارات، كبناءن عليها تحدد المقررات المناسبة لهم.

تقدـ الجامعػػة درجتػي البكػالوريوس كالماجسػتير فػي       الدرجات العلميػة:

 تخصصات محددة.

توفر الجامعة ثالثة بػرامج رئيسػة هػي: اإلدارة اإدارة     البرامج األكاديمية:

علومات اإدارة تقنية المعلومػات  األعماؿ كإدارة المصادر البشرية ، كتقنية الم

 كإدارة الشبكات . كالتربية اطرؽ تدريس العلوـ كالرياضيات .

 :الجامعة الكندية االفتراضية 

 ,e.g.OBHE, 2004, EduSpecsتناكلت العديد من األدبيػات ا 

2004, CVU,2005 الجامعػػة الكنديػػة االفتراضػػية ا  Canadian 

Virtual Universityان لمحاكر الدراسة اعتمػادان علػى    . فيما يأتي ملخص

  ّٗا هذق األدبيات.

ـ  َََِتأسست الجامعة الكندية االفتراضية فػي العػاـ     التأسيس ك اإلعتمادية:

 ، كجميع أعضاءق من الجامعػات الكنديػة   Consortiumمن خالؿ ائتالؼ ا

 معتمدة.

تخدـ الجامعة جمهوران عريضػا مػن خريجػي الثانويػة      الجمهور المستهدؼ:

 المتعلمين الكبار على رأس العمل.ك

  جامعػة كنديػة حكوميػة كخاصػة،     ُّائػتالؼ يضػم ا   النموذج التنظيمػي: 

  التي تعد أكبر جامعػات الػتعلم   Athabascaكمركزها جامعة أثاباسكا ا

عن بعػد فػي كنػدا، كيشمل االئتالؼ إلى جانب أثاباسكا جامعات أخرل مثل: 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..الجامعات االفتراضية كصيغة                                        خالد صالح حنفي محمودد. 

 

  - 522 - 

 ، ك مانيتوبػػا Cap Creton  ك كيػػب بريتػػوف ا Acadiaأكاديػػا ا

 . هذق الجامعات هي فركع لجامعات تقليدية أك جامعات تعلػم  Manitobaا

 عن بعد، أم أنها ذات نمط ثنائي.  

 Blendedتسػتخدـ الجامعػة نظامػان مولفػان للػتعلم ا      نظاـ نقل التعلػيم: 

Learning  ففي حين تقدـ بعض المقررات كالبرامج كليان على اإلنترنػت ، 

تفػاعالت التزامنيػػة كغيػر التزامنيػة، تسػتخدـ أيضػا أسػاليب        من خالؿ ال

 المراسلػة كالتلفػاز كالمذيػاع، كالمؤتمرات عن بعد، كاألشرطة الصوتية.

تقوـ كل جامعة مشاركة في اإلئتالؼ بتطوير مقرراتهػا   تطوير المقررات:

 كمحتول برامجها بنفسهااداخليان .

لميػػة عديػػدة أهمهػػا الػػدبلوـ تقػػدـ الجامعػػة درجػات ع  الػدرجات العلميػػة: 

 كالشهادات المهنية كالبكالوريوس كالماجستير.

  مقرر دراسػي فػي بػرامج    َََِتوفر الجامعة حوالي ا البرامج األكاديمية:

متنوعة من بينها علوـ الحاسب كإدارة عامة كمحاسػبة كإدارة أعمػاؿ، كإدارة   

 تقنية المعلومات، كنظم المعلومات، كإرشاد، كعلم نفس.

 معة جنوب كوينزالند االفتراضية:جا 

  في دراسة حالة مسيرة جامعة جنػوب  Taylor, 2003ناقش تايلورا

 University Of Southernكػػوينز النػػد االفتراضػػية األسػػتراليةا

Queensland Online      يمكن تلخػيص أبػرز مالمػح تطػور الجامعػة . 

  ْٗاالي: المرتبطة بمحاكر المقارنة في الدراسة الحالية على النحو الت

ـ كجامعة تقليدية، ثػم  ُٕٔٗتأسست الجامعة في العاـ  التأسيس كاالعتمادية:

ـ عػن طريػق المػواد المطبوعػة كالمػواد      ُٕٕٗبدأت تعليما عن بعد في العاـ 

ـ أصبحت بعض برامج الػتعلم عػن بعػد    ُٕٗٗالمسموعة كالمرئية. كفي العاـ 

جامعػة االفتراضػية   المعتمدة تقدـ علػى اإلنترنػت بشػكل كامػل. تسػتمد ال     

 شرعيتها من الجامعة األـ التي تنتمي إليها.
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توٌجه الجامعػة برامجها االفتراضية للمتعلميػن الكبػار   الجمهور المستهدؼ:

% من إجمالي عدد طػالب الجامعػة   ٕٓ  سنة، الذين يمثلوف أكثر من ْٗ-ِٓا

  َََِٕـ كصل عدد طػالب الجامعػة األـ أكثػر مػن ا    ََِّاألـ،  كحتى العاـ 

   طالب يدرسوف في الجامعة االفتراضية.  َََُٔمنهم حواليا

جامعة خاصػة كربحيػة. كهي فرع لجامعة تقليديػة، أم   النموذج التنظيمي:

 ، حيث تقدـ برامج تقليدية كجهان لوجه، Dual Modeأنها ذات نمط ثنائيا

 كبرامج إفتراضية.

تمػد أساسػان علػى تقنيػات     توظف الجامعة تعلمان مولفنػا يع  نظاـ نقل التعليم:

الجيل الرابع المتمثلة بالوسائط التفاعلية التزامنية علػى اإلنترنػت بأسػلوب    

التعلم التفاعلي التعاكني. كذلك تػوفر الجامعػة للطػالب فػرص لالتصػاؿ      

كالتعلم كجهان لوجه من خالؿ مراكز للػتعلم عػن بعػد. كتخطػط الجامعػة      

 لنموذج الذكي للتعلم المرف.لتوظيف تقنيات الجيل الخامس المتمثلة با

تطور الجامعػة مقرراتهػا االفتراضيػػة داخػل الجامعػػة     تطوير المقررات: 

بوساطػػػة الكليػػات كاألقسػػاـ المعنيػػة مػػن خػػالؿ أسػػلوب فريػػق المقػػرر   

   المتبع أيضا في الجامعة البريطانية المفتوحة.Course Teamا

 كالماجستير. تمنح الجامعة درجتي البكالوريوس الدرجات العلمية:

  مقرر دراسػي عػن   َُٖ  برنامج كدرجة علمية، ك اْٖا البرامج األكاديمية:

طريق االنترنت. كتمثل تخصصات إدارة األعماؿ، كاالقتصاد، كالتربية البرامج 

األكثر استقطابا لطالب الجامعػة االفتراضػية، كقػد حصػلت الجامعػة علػى       

بعػض المجػاالت مثػل:    ـ فػي  ُٕٗٗ  فػي العػاـ   ISO 9001شهادات الجودةا

تصميم كإنتاج المقررات، كتقويم التعلم عن بعػد، كإدارة المشػركع، كبحػوث    

 التصميم التعليمي، كنظم دعم الطالب.

 :جامعة كولمز االفتراضية 

  فػي دراسػة حالػة جامعػة كػولمز      Del Bello, 2003ناقش ديل بيلو ا

ين.   فػي األرجنتػ  Universidad virtual De Quilimesاالفتراضيةا

  ٓٗاالمحاكر التالية اعتمدت على هذق الدراسة : 
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أنشأت جامعة كولمز الوطنية كهي جامعة أرجنتينية  التأسيس  كاإلعتمادية:

ـ برنامجنػا افتراضػينا باسػم جامعػة كػولمز      ُٖٗٗتقليدية حكومية منذ العاـ 

ـ ُٔٗٗ   فػي عػاـ   Universidad Virtual De Quilmesاالفتراضية ا

ية تعاكف مػع جامعػة كاتالونيػا األسػبانية. كبػدأت الجامعػة       من خالؿ اتفاق

ـ . كتكتسب الجامعة االفتراضية شرعيتها من الجامعػة  ُٗٗٗبرامجها في العاـ 

 الحكومية األـ التي تنتمي إليها.

 َٓ-َّأغلب طالب الجامعة ممن تتراكح أعمػارهم بػين    الجمهور المستهدؼ:

من المتعلمين الكبار كالمتػزكجين،     سنة، كهمْ.ّٗسنة، بمعدؿ عمر حوالي ا

%  ٖٗ% . كأغلػب هػؤالء موظفػوف ا   ٕٔكتبلغ نسبة النساء بيػنهم حػوالي ا  

  طالب في َََْيعملوف بانتظاـ، كيبلغ عدد طالب الجامعة االفتراضية حواليا

 %  من عدد طالب الجامعة األـ.َّـ كهو ما يمثلاََِّالعاـ 

بع لجامعة كولمز الحكوميػة، لػذا،   جامعة غير ربحية تت النموذج التنظيمي:

تعتبر ذات نمط ثنائي تقدـ تعليمان تقليدية كجهان لوجػه، كمػا تقػدـ تعليمػان     

 افتراضيان كامالن.

توظف الجامعػة التفاعالت غيػر التزامنيػة علػى الشػبكة     نظاـ نقل التعليم:

 العنكبوتية لتنفيذ العملية التعليميػة.  

قرراتها االفتراضػية داخليػان، حيػث تقػوـ     تطور الجامعة م تطوير المقررات:

 هيةة التدريس بهذق المهمػة تحت إشراؼ كتنسيق كحدة متابعة التعليم.  

تقدـ الجامعة درجػة البكػالوريوس فػي عػدة تخصصػات،       الدرجات العلمية:

 كدرجة الماجستير في تخصص كاحد.

رزهػا،  توفر الجامعة برامج دراسية في عدة مجػاالت أب  البرامج األكاديمية:

إدارة األعماؿ كالمحاسبة كالعلوـ اإلنسانية كاالجتماعيػة كالتربيػة كالتجػارة    

الدكلية، كإدارة الفنادؽ كالسياحة، كالوسائط المتعددة، كتركز على المجاالت 

 التي ال تتوافر في الجامعات الحكومية.  
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  :جامعة يونيتار االفتراضية 

 ,Nawawi, et al., 2003بمراجعػػة األدبيػػات ذات العالقػػة ا     

Alhabshi & Hakim, 2003, UNITAR,2004   أمكػن تلخػيص ، 

  ٔٗاالمحاكر التاليػة: 

 Universityتأسست جامعة يونيتػار االفتراضػية ا  التأسيس كاالعتمادية: 

Tun Abdul Razak "UNITAR" كأكؿ جامعة افتراضية في ماليزيا  

يب عبػد الػرزاؽ. كبػدأت    ـ بمبادرة من كزير التربية آنذاؾ مهد نجُٕٗٗعاـ 

 ، حيث انتظم Kelana Jayaـ في مركز كيالنا جايا اُٖٗٗفعليان في العاـ 

  طالب كطالبة فػي العػاـ   َََٖ  طالب كطالبة، ككصل عددهم إلى أُِفيها ا

ـ. َََِـ. كقد اعتمدت الجامعة من كزارة التربية الماليزيػػة فػي العػاـ    ََِّ

 ـ.ََُِعػاـ كخرجت أكؿ دفعة من طالبهػا في ال

تخدـ الجامعة جمهوراىن متنوعان، كلكن برامجها تستقطب  الجمهور المستهدؼ:

 المتعلمين الكبار ممن هم على رأس العمل على كجه الخصوص.

يونيتار هي جامعة خاصة ك ربحيػة، كذات نمػط فػردم،     النموذج التنظيمي:

 ة.حيث تقدـ تعليمان افتراضيان فقط، كليست فرعان لجامعة تقليدي

تستخدـ الجامعة نظامان مولفان للتعلم يرتكز على أسػلوبين   نظاـ نقل التعليم:

رئيسػػين همػػا : تفػػاعالت غيػػر تزامنيػػة اكأحيانػػان تزامنيػػة  علػػى الشػػبكة  

العنكبوتية، كالتفاعالت كجهان لوجه بين المتعلمػين كالمدرسػين، أك مسػاعدم    

 Tutorial Class  في قاعات التدريس الخصوصي ا Tutorsالمدرسين ا

Rooms  في مراكػز الدراسػة ا  Study Center    فػي كيالنػا جايػا ا  

المقػػر الػػرئيس ، كالفػػركع األخػػرل التابعػػة لهػػا فػػي جػػزر سػػراكاؾ     

  ك منػػاطق Benenang  كبيننػػانغ اSabah ، كصػػباح اSarawakا

 ف Kelantan  ك كلنػػتن اSambilan  ك سػػمبيالف اBerakبيػػراؾ ا

ددة من خالؿ األقراص المدمجػة. كللجامعػة   كذلك تستخدـ الوسائط المتع

 مراكز دراسة في كمبوديا كتايالند كأندكنيسيا.

فػي السػنوات األكلػى كانػت عمليػة تطػوير المقػررات         تطوير المقررات:

 Courseمسؤكلية شركة خاصة ثم أسست كحػدة خاصػة فػي الجامعػة ا    

Development Unit ط   معنية بتطوير المقررات، كقسم إلنتاج الوسػائ
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  ADDIE Modelالتعليمية. كتستخدـ الجامعة نمػوذج تصػميم تعليمػي ا   

 إلنتاج مقرراتها.  

تقدـ الجامعة درجات علمية تشمل شهادات مهنية، كدبلػوـ،   الدرجات العلمية:

كبكالوريػوس، إضافة إلػى درجتػي ماجستيػػر كدكتػوراق معتمػدتاف علػى       

 البحث.

عديدة أبرزها تقنية المعلومات توفر الجامعة تخصصات البرامج األكاديمية: 

كإدارة األعماؿ كاإلدارة العامة، كالوسػائط المتعػددة، كالتجػارة اإللكتركنيػة،     

 كإدارة المستشفيات، كالتربية، كاللغة اإلنجليزية.

 توصيات الدراسة:

بناءن على ما تقدـ من عرض لماهية الجامعات االفتراضية 

خى لنشأتها كتطورها، كمزاياها كعيوبها، كتحليل التطور التاري

كالعوامل المساهمة فى سرعة انتشارها، كالخبرات العالمية المعاصرة 

حولها، كالتحديات كالمعوقات التى تواجه انتشارها، يمكن القوؿ 

بالحاجة لتبنى مثل تلك الصيغة كنشرها فى التعليم الجامعى العربى 

ا، كذلك للتغلب على كثير من المعوقات كالمشكالت التى يعانى منه

بحسبانها، كاحدة من أبرز نماذج التعليم الجامعى عن بعد، كما تحققه 

من مزايا كفوائد كتلبية للطلب االجتماعى المتزايد على التعليم 

الجامعى، كلكن يجب أف يسبق ذلك كله اإلعداد الجيد كتهيةة 

المتطلبات األساسية لنجاحها، كنشر الوعى بأهميتها للتغلب على 

توفير البيةة التكنولوجية التى تسهم فى نجاحها، فمجرد المقاكمة ك

نقل تلك الصيغة ال يضمن نجاحها، كلكن األهم هو إعداد السياؽ 

المناسب لتبنيها كاإلفادة منها، كفى نفس الوقت يجب دراسة جدكل 

إنشاء تلك الجامعات كنماذجها، لتحقيق أقصى فائدة مرجوة منها. 

 كعليه فإف هناؾ حاجة إلى :

عم تكوين إتالفات جامعات افتراضية إقليمية تكوف فركعان لجامعات د -

تقليدية ذات سمعة معركفة لتعزيز الثقة في هذا النوع من التعليم، 

 كتعزيز التكامل بين األقطار العربية.
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تشجيع التعاكف كالشراكة في المصادر امكتبات الكتركنية،  -

لجامعات العربية كتطبيقات متميزة، كهيةات تدريس ... الخ  بين ا

من خالؿ أنماط معينة من التنظيم امقاصة معلومات، كفهارس 

  إلكتركنية لهذق Linksالكتركنية ... الخ   يوفر ارتباطات ا

 المصادر.

تشجيع جامعات التعلم المفتوح كالتعليم عن بعد التقليدية على  -

التحوؿ إلى جامعات افتراضية تستخدـ الشبكة العنكبوتية بشكل 

 أك مدعمان بوسائط أخرل.كامل 

تفعيل الشراكة بين الجامعات العربية كالقطاع الخاص لتقديم  -

برامج افتراضية ال تقدمها الجامعات التقليدية بهدؼ مقابلة حاجات 

 هذق القطاع كدعم االقتصاد الوطني.

دراسة تجارب جامعات افتراضية عالمية معتمدة كناجحة الستخالص  -

 ة لمبادرات التعليم الجامعي االفتراضي. الدركس كالتوصيات المطلوب

في التعليم الجامعي  دراسة التجربتين السورية كالتونسية -

 االفتراضي كونهما مبادرتين رائدتين.

 دراسة مدل جودة التعلم الجامعي االفتراضي. -

 دراسة مدل رضا الطالب كهيةات التدريس في الجامعات االفتراضية. -

كلفة التعليم الجامعي كتوسيع دراسة الطرؽ الفٌعالة لتخفيض  -

 فرص الوصوؿ لهذا التعليم.

مقارنة نظم التوصيل التزامنية كغير التزامنية في التعلم  -

 االفتراضي من كجهة نظر الطالب كهيةة التدريس.

مقارنة نظم إدارة الجودة في الجامعات االفتراضية كتطوير نماذج  -

 الجودة لهذا النوع من الجامعات.

ب الفٌعالة لتطوير المقررات االفتراضية في بيةات مقارنة األسالي -

 التعلم الجامعي االفتراضي.
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 :المراجاع

  المناهج التعليمية كتحقيق الحصػانة اإللكتركنيػة   ََِٕكفاء مصطفى كفافىا -ُ

إلى المؤتمر السنوم الثالػث "التعلػيم عػن بعػد     بحث مقدـ  -"تصوير مستقبلي" 

، مركػز التعلػيم    راتيجيات التطػوير" كمجتمع المعرفة، متطلبات الجودة كاسػت 

 .ّ، ص ََِٕ  مايو ٕ-ٓجامعة عين شمس ا -المفتوح 

 . أثر تجربة التعليم اإللكتركنػي فػي المػدارس    ََِٔػ محمد محمود زين الديناِ

بحث مقدـ  -اإلعدادية المصرية على التحصيل الدراسي للطالب كاتجاهاتهم نحوها 

البحث العلمي في مصر" االتحديات، المعايير،  إلى المؤتمر العلمي الثاني "منظومة

 .ُ، صََِٔكلية التربية النوعية، جامعة قناة السويس، إبريل  الرؤل المستقبلية ،

3-David Squine et al (2000). The Changing Face of 

Learning Technology, University of Wales, Cardiff, 

بحث مقدـ إلى ،  "فتراضية فريضة غائبة"الجامعة اال  ،َُُِأسامة العربى ا -ْ

، الرياض، مؤتمر التعليم اإلليكتركني الدكلي الثاني جامعة اإلماـ محمد بن سعود

 ـ.َُُِ/ِ/ُٗكالذل عقد فى 

5- Adala,Aatieno (2011). "Can the Virtual University 

Expand Access to Higher Education in Africa? the 

Dialectic of  the, Local and the Global".Proquest, Umi 

Dissertation Publishing . 

، مكتبة الملك فهد، المعرفة قوة كالحرية أيضان . ََُِفهد العرابى الحارثى ا -ٔ

 .ُِٖالرياض، ص 

7- Look: 

 Alekse, J. & Chris, P. (2004). Reflections on the use 

of blended learning, the University of Sanford, 

available at          

http://www.edu.salford.ac.uk/her/proceedings/pape

r s/ah04.rtf  

 Fyodorova, Anna (2005)Multiple Intelligence 

Theory in Improving the Quality of Virtual 

Education ,(unpublished Master’s thesis, University 

of  Joensuu ).   

http://www.edu.salford.ac.uk/her/proceedings/paper%20s/ah04.rtf
http://www.edu.salford.ac.uk/her/proceedings/paper%20s/ah04.rtf
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 . التعلم اإلليكتركني كالتصميم التعليمي شراكة ََِٓبدر بن عبد اهلل الصالح ا -ٖ

من أجل الجودة، بحث مقدـ إلى المؤتمر العلمي العاشر لجمعية تكنولوجيا التعليم 

 .ـََِٓ/ ٕ-ٕ-ٓشمس ، المصرية ،كلية التربية، جامعة عين 

 انظر:  -ٗ

الرؤل المستقبلية للتعليم اإلليكتركني في  . ََِٓإحساف محمد كنسارة ا 

، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، ضوء اتجاهات العصر الحديث

الكتاب السنوم، الجزء الثاني ،المجلد الخامس عشر،تكنولوجيا التعليم 

 َ  َّ-ُٗص  -كمتطلبات الجودة الشاملة اص

، الرياض  تكنولوجيا التعليم كالتعليم اإلليكتركني  ََِْأحمد سالم ا 

 َ:مكتبة الرشد

المجلة  . "التعليم اإلليكتركني قراءة ناقدة"، ََُِامهدل محمد القصاص  -َُ

، العدد الخامس، كلية التربية جامعة المنصورة، اإلليكتركنية

ww.emag,man.edu.egw 

 انظر: -ُُ

دكر التعليم اإلليكتركني في تطوير التعليم عن بعد  . ََِٔفاطمة الزهراء ا 

العدد الثاني ،كلية التربية جامعة المنصورة،  المجلة اإلليكتركنية،،

www.emag,man.edu.eg 

 . التعلم اإلليكتركني كالتصميم التعليمي ََِٓبدر بن عبد اهلل الصالح ا 

 .ٕشراكة من أجل الجودة، مرجع سابق : ص 

12- Jin, Qun,& other (2010). Technology Enhanced 

Learning: Quality of Teaching and Educational , U.S.A: 

Springer. 

وـ التأهيل لكتركني على تحصيل طلبة دبلإلأثر التعلم ا  ،ََُِابراهيم،جمعة ا -ُّ

حياء "دراسة تجريبية على طلبة الجامعة ألالتربوم في مقرر طرائق تدريس علم ا

، العدد ِٔ، المجلد  مجلة جامعة دمشق، بحث محكم منشور ، "فتراضية السوريةالا

ِ+.ُ 

 . هندسة المعرفة ك دكرها في التعليم ََُِسناء كماؿ الدين الخناؽ ا -ُْ

  كلية العلوـ االقتصادية ، جامعة قاصدم ٕا ، العددمجلة الباحثاالفتراضي، 

 مرباح، الجزائر.

15- Dawley & others (2010), Going Virtual 2010 Needs of 

K-12 Online Teachers, Department of Educational 

Technology, M.Sc. Thesis, Boise State University. 

http://www.emag,man.edu.eg/
http://www.emag,man.edu.eg/
http://www.emag,man.edu.eg/
http://www.emag,man.edu.eg/
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16- Adala, Aatieno (2011). "Can the Virtual University 

Expand Access to Higher Education in Africa? The 

Dialectic of the, Local and the Global". Proquest, Umi 

Dissertation Publishing 

17- Chan, ho Jen (2011). VIRTUAL CLASSROOM 

LEARNING DESIGN & FACILITATION IN 

ENGINEERING:  A STUDY. Ngee Ann Polytechnic, 

Singapore. 

 . "التجارب الدكلية كالعربية في مجاؿ التعليم ََِٕمحمد سعيد حمداف ا -ُٖ

بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوم الثالث "التعليم عن بعد اإللكتركني الجامعي" ، 

"، مركز التعليم كمجتمع المعرفة، متطلبات الجودة كاستراتيجيات التطوير

 .ٕ، صََِٕايو   مٕ-ٓالمفتوح، جامعة عين شمس ا

19-Olsen, J. “Is Virtual Education for Real?” Technologyia 

, (January - February), 2000, PP. 16-18. 

20-Ibid: P.18. 

بناء مجتمعات المعرفة، التحديات الجديدة التػي تواجػه    . ََِّالبنك الدكليا -ُِ

 . ُٖرة، صمركز معلومات قراء الشرؽ األكسط، القاه ،التعليم العالي

 . الجامعة كالمجتمع فػي القػرف الحػادم كالعشػرين ،     ََِِػ محمد نبيل نوفلاِِ

العدد األكؿ ، المنظمة العربية  -، المجلد الثاني كالعشرين  المجلة العربية للتربية

 .ُُٕ، ص ََِِيونيه  -تونس  -للتربية كالثقافة كالعلوـ 

 من هذق الدراسات على سبيل المثاؿ:*

تصور مقترح للتعليم “  .ََِِاالحسين احمد محمد عزة ،محمد  عبد ربهسليماف ػ 

بحث مقدـ ، ”الجامعي عن بعد في الوطن العربي على ضوء بعض التجارب األجنبية

إلى  المؤتمر القومي السنوم التاسع االعربي األكؿ  لمركز تطوير التعليم الجامعي 

، جامعة عين ََِِديسمبر ُٖ-ُٕ، ”التعليم الجامعي العربي عن بعد: رؤية مستقبلية“

 . َِٕػ  ص شمس

مقترح لتأسيس جامعة العراؽ االفتراضية، التعليم  . "ََِٓاػ حسن السوداني

 .ََِٓ، نيساف ٕٔ، العدد  النبأاالفتراضى تقنية تربوية أـ طريقة تدريس؟"، 

 المنظومػة التعليميػة بػين    . كرقة عمل بعنػواف  ََُِسعاد بنت فهد الحارثي اػ ِّ

  التقليدية كاالفتراضية

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=10

 َُ. ص   51

 .ٕ، سابق ص  .  مرجع ََِٕمحمد سعيد حمدافا -ِْ

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1051%20%20%20ص
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1051%20%20%20ص
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25-Ruben Nelson: Information society(1996).Encyclopedia of 

the future, vol.1, New York. P. 479.  

 .دليػػػػػػل الجامعػػػػػػة ََِٗالجامعػػػػػػة االفتراضػػػػػػية السػػػػػػورية ا  -ِٔ

www.svuonline.org/sy/arab 

،   مرجع سابق  . ََِِالحسينيا احمد محمد عزة ،محمد سليماف عبد ربه  -ِٕ

 . َِٕص

ولوجيا االتصاالت على نوعية  . أثر تكنََِٔعبد الباقي عبد المنعم أبو زيدا  -ِٖ

التعليم كمجاالت العمل في األلفية الثالثة كالمتطلبات التعليمية لالستعداد لها 

" ، بحث مقدـ إلى المؤتمر األكؿ للتعليم اإللكتركني بجامعة "دراسة ميدانية

 . ّص - ََِٔإبريل  البحرين،

29- Jalopeanu, M. The Internet in Education (2003).“The 

Past, the Present and Hopefully, the Future” in Nistor, N. 

et al (eds.); Toward the Virtual University (International 

Online Perspectives), Information age. Publishing Inc, U. 

S. A, 2003-p.34 

 ، مرجػػػع سػػػابق. دليػػػل الجامعػػػةالجامعػػػة االفتراضػػػية السػػػورية:  -َّ

http://www.svuonline.org/sy/arb/about/intro.asp 

. دار الزهػراء للطبػع   التجديد فى التعليم الجامعى . ََِْػ جماؿ على الدهشافاُّ

 ُُّكالنشر، الرياض، ص

 .  تقريػر المجلػس القػومى  للتعلػيم     ََُِالمجالس القوميػة المتخصصػةا    -ِّ

، رئاسػة الجمهوريػة ،   كالبحث العلمى التكنولوجيا عن دكرته الثامنػة كالعشػرين  

 .َِْالقاهرة، ص 

التعلػيم االلكتركنػى فػى العػالم العربػى       . ََِٕعبد اهلل بن ميراف الرئيسى ا -ّّ

 ِص االواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كالطموحػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .

 Part%202.doc-ww.ituarabic.org/hresources/...lhttp://w

19-5 -  

، ترجمة:عبد السالـ رضواف ، عالم المعلوماتية بعد االنترنت . ُٖٗٗػ بيل جيتساّْ 

، المجلس الوطني للثقافػة كالفنػوف كا داب ، الكويػت، مػارس       ُِّالمعرفة ، العدد

 .َّّ. صُٖٗٗ

 .َِّمرجع سابق، ص  . ََُِالمجالس القومية المتخصصةا  -ّٓ

بناء مجتمعات المعرفة، التحديات الجديدة التي تواجه  .  ََِّالبنك الدكلي ا -ّٔ

 .ّْ، ص  ََِّ، القاهرة مركز معلومات قراء الشرؽ األكسط  -التعليم العالي 

37-Jalopeanu, M: op. Cit P.34. 

http://www.ituarabic.org/hresources/12thHRMeeting/Documents/Doc%2030-Omantel-Part%202.doc
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.َِٗ . مرجع سابق ،  صُٖٗٗبيل جيتسا -ّٖ   

 .ُٓٔ . مرجع سابق، صََِِمحمد نبيل نوفلا -ّٗ

 . "بعض اإلتجاهات العالمية للتعليم العالى فى ظل ََِّػ خالد أحمد بن فحوصاَْ

 .ُّ، ص ََِّ،  العدد الثامن ، البحرين ، إبريل  مجلة التربيةالعولمة" ، 

 .ُٖٔ . مرجع سابق ، ص ََُِالمجالس القومية المتخصصةا -ُْ

 .ٔابق ، ص . مرجع سََِٕػ محمد سعيد حمدافا ِْ

43-Palloff, R. M., Spratt, K(1999) . Building 

Communications in Cyber- Space, Josy Bas publishers, 

San Francisco,.P20. 

 .ُٓٔ . مرجع سابق، ص ََِِػ محمد نبيل نوفلاْْ

45- OBHE, The Observatory on Borderless Higher 

Education (2004). National Virtual Universities. 

(http://www.obhe.ac.uk/cgi-bin/keyresource.pl). 

Retrieved: 18/11/2005. 

46- Look, 

 Akuna, V. A. (2001). Virtual Universities: The new 

higher education paradigm. 

(http://www.students.estrellamountain.edu.virtualu

nversities) Retrieved: 8/10/2005. 

 Bremer, C. (2001). Perspectives on the Educational 

Markets: Universities Between Virtual Campus and 

Education Brokers. Journal of Quantum and 

Infrequent. Vol. 26(1). 155-166 

 D, Antoni S. (ed.) (2003). The Virtual University: 

Models & Messages, lessons from case studies. 

UNRSCO: International Institute for educational 

planning 

(http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity//home

.php). Retrieved: 10/9/2005 

 ُُ. مرجع سابق، ص ََُِبنت فهد الحارثيا سعاد -ْٕ

 ُِ. مرجع سابق، ص ََُِبنت فهد الحارثيا ػ سعادْٖ

http://www.gvu.unu.edu/about.cfm
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/files/quilmes.pdf
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/files/quilmes.pdf
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كرقة عمل  . التعليم اإللكتركني كالجامعات االفتراضية ، " ََِٕرشدم طعيمة ا -ْٗ

ة، متطلبػات  مقدمة إلى المؤتمر السنوم الثالث "التعليم عن بعد كمجتمع المعرف

 .ِ"، مرجع سابق، صالجودة كاستراتيجيات التطوير

 ، "التعلػيم اإللكتركنػى تػرؼ أـ ضػركرة" ،     ََِٕػ إبراهيم عبد اهلل المحيسػن ا َٓ

جامعة ه ُِّْ/ٖ/ُٕ-ُٔفي الفترة من  ندكة مدرسة المستقبلكرقة عمل مقدمة إلى 

 ِالملك سعود. ص

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futareschool/papers 

Almosa paper.rtf 

 .ُٕٔ-ُٔٔص  - . مرجع سابقََِِمحمد نبيل نوفلا -ُٓ

 :انظر -ِٓ

، الدار  . التعليم اإللكتركني عبر شبكة  اإلنترنت  ََِٓمحمد محمد الهادما -  

 .ََُالمصرية اللبنانية ، القاهرة ، ص 

غة جديػدة   . "مشركع الجامعة المصرية كصيََِّػ محمد عبد الحكيم طنطاكلا

 .ٗ، صّٗجامعة الزقازيق ، العدد مجلة كلية التربية ، للتعليم عن بعد" ، 

 .ٗػ  ٖ  . مرجع سابق، ص ََِٕػ محمد سعيد حمدافآّ

 .ٔ  . المرجع السابق، صََِٕػ محمد سعيد حمدافآْ

ػ محمد محمود زين الدين: أثر تجربة التعليم اإللكتركني في المدارس اإلعدادية ٓٓ

بحػث مقػدـ إلػى    على التحصيل الدراسي للطالب كاتجاهاتهم نحوههػا"،   المصرية

المؤتمر العلمي الثاني "منظومة البحث العلمي في مصر" االتحػديات، المعػايير،   

،  ص ََِٔ، كلية التربية النوعية ، جامعة قناة السويس ، إبريل الرؤل المستقبلية 

 .ٔ- ٓص

 ُٕٔ . مرجع سابق صََِِػ محمد نبيل نوفلأٓ

 .ُٕٔػ المرجع السابق، صٕٓ

 . ُُِ-َُٗ . مرجع سابق، ص ََِٓػ محمد محمد الهادمآٖ

59-Skolnik M(2000): The Virtual University and 

Professoriate, in Jnayatulloh, S, Gidley, J. (eds): The 

University in Transition, Bergin, Garvy west port USA. 

PP. 61-64. 

 .ْ، ص  . مرجع سابقََِٕطعيمةاػ رشدم َٔ

 .ٔ . مرجع سابق. صََِٕػ محمد سعيد حمداف أُ

 .ٕػ المرجع السابق، صِٔ

 .َُِ-ُُٖ . مرجع سابق. ص ََِٓػ محمد محمد الهادمأّ
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 . التعليم اإللكتركني، مفهومه، خصائصػه،  ََِٕػ عبد اهلل بن عبد العزيز الموسىأْ

-ُٔفي الفتػرة مػن   ندكة مدرسة المستقبل  كرقة عمل مقدمة إلىفوائدق، عوائقه، 

 .ُُجامعة الملك سعود ص ُِّْ/ٖ/ُٕ

ِٗٗ . مرجع سابق. ص ُٖٗٗػ بيل جيتس آٔ   

 ُُػ عبد اهلل بن عبد العزيز الموسى ػ مرجع السابق: صٔٔ

 .ُُػ المرجع السابق: صٕٔ

 .ُّػ المرجع السابق: صٖٔ

 .ُّػ المرجع السابق: صٗٔ

م اللمكى: التعليم اإللكتركني في الدكؿ النامية مرجػع  ػ زمزـ بنت سيف بن سالَٕ

 http://www.mohe.gov.om/NewElearning.asp سابق.

محاضػرة فػي منتػدل     . "ثورة االتصاالت كآثارها " ََِٓػ عبد الستار أبو غدةإُ

 .َُ، ص ََِٓمايو  ِّ، منظمة المؤتمر اإلسالمي ،  الفكر اإلسالمي بجدة

 .ُٗالعزيز الموسى، مرجع سابق، صػ عبد اهلل بن عبد ِٕ

 ػ زمزـ بنت سيف بن سالم اللمكى، مرجع سابق.ّٕ

 .ُّٕ . مرجع سابق.ص،ُٖٗٗػ بيل جيتس إْ

 * لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى:

إشكالية جودة المعلومات في المواقع اإللكتركنية،    .ََِٓاأعراب عبد الحميدػ 

 العدد األكؿ ، مجلة العربي

http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/12.html 

"مصادر المعلومات المتاحة   .ََِٔاعبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ ػ

العدد   cybrarians، مجلة شبكة اإلنترنت : معايير مقترحة للتقويم" على

  .ََِٔالعاشر، سبتمبر

 . ضػػبط الجػػودة فػػي التعلػػيم ََِٕػػػ مركػػز التعلػػيم كالتػػدريب اإللكتركنػػيإٓ

 اإللكتركني.

http://www.elearning.edu.sa/quality assurance 1-9- 2007 

 .ُُػ عبد اهلل بن ميراف الرئيس، مرجع سابق، صٕٔ

 .ّٕػ البنك الدكلي، مرجع سابق. صٕٕ

 .ّٕػ المرجع السابق: صٖٕ

 ػ زمزـ بنت سيف بن سالم اللمكى، مرجع سابق.ٕٗ

  ُّٖ . المرجع السابق.صُٖٗٗػ بيل جيتس اَٖ

 .ٗػ عبد اهلل بن ميراف الرئيسي، مرجع سابق، صُٖ

 .َُ، صػ المرجع السابقِٖ

 ػ انظر:ّٖ

http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/12.html
http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/12.html
http://www.cybrarians.info/
http://www.elearning.edu.sa/quality%20assurance%201-9-%202007
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 .ُٖ، ُٕالبنك الدكلي: مرجع سابق ص -

- OECD (2001). Education Policy Analysis, Education and 

skills, Paris P. 149. 

 . التعليم اإللكتركني، مفهومه، خصائصه، ََِٕعبد اهلل بن عبد العزيز الموسى ا -ْٖ

-ُٔ" في الفترة من ستقبل، "كرقة عمل مقدمة إلى ندكة مدرسة المفوائدق، عوائقه

 .ٗجامعة الملك سعود، ص  ُِّْ/ٖ/ُٕ

 .َُػ المرجع السابق،  صٖٓ

 .ُُ .مرجع سابق، ص ََِٕػ عبد اهلل بن عبد العزيز الموسى أٖ

 .ُْػ البنك الدكلي، مرجع سابق، صٕٖ

حد األنماط الجديدة في أة ػراضيػامعة االفتػ"الج . ََِٕا جماؿ على الدهشاف ػٖٖ

كرقة عمل مقدمة إلى المؤتمر القومي الرابع عشر لمركز  الجامعي"،التعليم 

، جامعة عين "آفاؽ جديدة في التعليم الجامعي العربي" تطوير التعليم الجامعي

 .ََِٕنوفمبرِٔػ ِٓشمس، في الفترة من

زمزـ بنت سيف بن سالم اللمكى: التعليم اإللكتركني في الدكؿ النامية مرجع  -ٖٗ

  http://www.mohe.gov.om/NewElearning.aspسابق.
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-  Onay, Zeynep (2002). Leveraging Distance 

Education Through the Internet: A Paradigm Shift  
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- Pease. P. S. (2002). Jones International University: 

a Pioneering Virtual University. In: - William M. D. 

&  Brian D. L.: Digital academe London: Rutledge, 

pp. 116-120 

91- McCoy, D. R.& Sorensen, C. K. (2003). Policy 

Perspectives on Selected Virtual Universities in The 
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Education. Vol.4(2), 89-107. 
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http://www.mohe.gov.om/NewElearning.asp
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