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ملخص: 
ميكن مل�ضتقبل التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف الدول النامية اأن ي�ضتفيد من حتليل ناقد 
اأ�ضا�ضي يف احلد  اأن ي�ضهم ب�ضكل  لبيئة هذا التعلم الت�ضغيلية، ويعود ذلك اإىل العتقاد باأنه ميكن 
ب�ضبب  يزداد  التعلم  من  النمط  هذا  على  الطلب  اأن  يالحظ  ولكن  بامكاناته.  اُعرتف  اإذا  الفقر  من 
التي  والت�ضالت..  املعلومات  تكنولوجيا  وا�ضتخدام  احلديثة  بالبتكارات  املرتبطة  الإمكانات 

توؤدي اإىل الطلب املتزايد على هذه املعرفة من قبل املتنورين تكنولوجيًا وغري املتنورين. 
ويعر�ص هذا البحث اآراء واحد وثالثني طالبًا واآراء ت�ضعة من اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف 
تنزانيا  جامعة  تعّد  البلد  هذا  ففي  تنزانيا،  بدولة  ممثلة  النامية  الدول  يف  العايل  التعليم  قطاع 
املفتوحة املعهد الوحيد للتعليم العايل عن بعد املعرتف به ومتنح درجات علمية عدة من �ضمنها 

الدكتوراه. 
اإىل  بالإ�ضافة  الإجابات،  مفتوحة  اأ�ضئلة  ذات  ا�ضتبانة  با�ضتخدام  البيانات  ُجمعت  وقد 
املقابالت. وت�ضري النتائج اإىل اأن هناك م�ضاعر خمتلطة حول الأدوار والإمكانات املتعلقة بالتعليم 
املفتوح والتعلم عن بعد، رغم اأن معظم امل�ضاركني اأجمعوا على اأن غياب البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات والت�ضالت ميكن اأن يكون عاماُل معوقًا يف تقدمي اخلدمات. 
التعليم  يف  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  يف  التحديات  عن  النظر  وبغ�ص 
ت�رصيع  يف  التعلم  من  النمطني  هذين  اإ�ضهام  على  اإجماعًا  هناك  فاإن  بعد،  عن  والتعلم  املفتوح 

احل�ضول على التعليم العايل. 
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Open & Distance Learning In Developing Countries: 
The Past, The Present & The Future

Abstract:
The future of Open and Distance Learning (ODL) in developing countries 

will benefit from a critical analysis of its operational environment due to the 
belief that it might contribute substantially to poverty reduction if its potentials 
are recognised. It is however, observed that the demand of ODL is increasing 
due to the associated potentials for new innovations and use of Information 
and Communication Technologies (ICT) that results to the increased demand 
of knowledge to both literate and illiterate. 

The paper presents the solicited views of 31 students and 9 staff from 
the higher education sector in developing countries with Tanzania as a 
representative country. In Tanzania, the Open University of Tanzania (OUT) 
is the only accredited higher distance education institution that awards 
various qualifications including degrees up to PhD. 

Data was collected using open- ended questions in the questionnaire as 
well as interviews. The findings indicate that there are mixed feelings about 
the roles and potentials of ODL though almost all agree that absence of ICT 
infrastructure and services might become a hindering factor. Regardless of 
the challenges on the use of ICT in ODL, yet there is unanimous agreement on 
contribution of ODL in accelerating access to higher education. 
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مقدمة: 
الأكادميي  التطور  حتقيق  لتعزيز  ناجعة  و�ضيلة  بعد  عن  والتعلم  املفتوح  التعلم  يعد 
والجتماعي والقت�ضادي. وهناك حاجة كربى لتطبيق هذا التعلم مع ظهور البتكارات احلديثة، 
وال�ضتخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت. ومع ا�ضتمرا هذه التكنولوجيا يف تطورها 

فاإن احلاجة اإىل معلومات جديدة تزداد للمتنورين تكنولوجيًا وغري املتنورين. 
اأميون تكنولوجيًا فاإن التحديات اكرب. وعالوة  النا�ص  اإن غالبية  النامية حيث  الدول  ويف 
دوري،  ب�ضكل  هذه  معرفتهم  تطوير  على  يعملوا  اأن  عليهم  تكنولوجيًا  املتنورين  فاإن  ذلك،  على 
ذلك  ومع  تكنولوجيًا.  الأميني  اأولئك  لتعليم  اجلديدة  مهاراتهم  ا�ضتخدام  عليهم  ذاته  الوقت  ويف 
تت�ضاءل  فاإنها  منها،  وال�ضتفادة  توظيفها،  التكنولوجية على  املعرفة  لديهم  اإذا مل يحر�ص من 

وت�ضمحل، وت�ضبح غري مواكبة مل�ضتحدثاتها. 
والتحدي الكامن يف عملية التعليم املفتوح والتعلم عن بعد هو كيف جنعل الرتبية عملية 

تعلم م�ضتمرة على مدى احلياة. 

السياق العام: 
 1992 عام  ففي  النامية،  الدول  كباقي  بعد  عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  تنزانيا  حتت�ضن 
العايل  التعليم  لتطور  الباب  التي فتحت  املفتوحة  تنزانيا  تاأ�ضي�ص جامعة  الربملان على  �ضادق 
من خالل التعلم عن بعد �ضنة 1994. فقد اأ�ضبحت هذه اجلامعة جاهزة للعمل �ضنة 1994 وعدد 
خمتلفة  برامج  يف  الطلبة  من   40146 ا�ضتيعاب  ا�ضتطاعت   2008 �ضنة  وبحلول   ،766 طالبها 
التعليم  اإىل  الو�ضول  فر�ص  زيادة  هو  اإن�ضائها  من  الهدف  فكان   .  )2009 املفتوحة  )اجلامعة 
العايل. وكموؤ�ض�ضة للتعلم عن بعد والتعليم املفتوح، فاإن معظم املقررات حاليا تدر�ص من خالل 
و�ضائل مطبوعة تدعمها لقاءات وجاهية. ويتم الآن ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 
وبخا�ضة التعلم اللكرتوين من خالل الربامج اللكرتونية لنظام MOODLE املعدل، ويبداأ مبقررات 

تت�ضمن تكنولوجيا املعلومات ودرا�ضات البيئة وال�ضياحة والرتبية. 
ومع ظهور العوملة فقد واجهت الدول النامية حتديات يف اختيار التكنولوجيا الأن�ضب نتيجة 
للتحول ال�رصيع الذي ح�ضل، واأحيانًا فاإن التكنولوجيا التي يتم اختيارها يتم جتاهلها حتى قبل 

اأن ت�ضتخدمها الدول النامية ب�ضكل كامل. 
اأ�ضا�ضا  ي�ضكل  بعد  عن  العايل  التعليم  يف  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  اإن 
حالة  لدرا�ضة  املنطقي  والأ�ضا�ص  املفتوحة.  تنزانيا  جامعة  جتربة  تتناول  التي  الدرا�ضة  لهذه 
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اجلامعة املفتوحة كممثل عن الدول النامية ينبع من حقيقة كون تنزانيا هي واحدة من اأقل الدول 
ال�ضيا�ضات املالئمة مبا فيها  لديها جمموعة من  املفتوحة  تنزانيا  فاإن جامعة  ومع ذلك  تطوراً 
تلك املتعلقة ب�ضمان اجلودة والو�ضائل والإجراءات اخلا�ضة بتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 

)اجلامعة املفتوحة 2009( 

التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف الدول النامية: 
اأو�ضح  فح�ضبما  بعد،  عن  التعلم  تعريف  يف  الخت�ضا�ص  وذوي  العلماء  من  كثري  يختلف 
واملتعلم  واملعلم  التعلم،  عملية  ياأتي:  ما  تت�ضمن  التعريف  عنا�رص  فضضاإن   ،Sherry )1996( 

املنف�ضالن مكانًا وزمانًا، والتوا�ضل بينهما، وترجمة الو�ضائط املطبوعة اأو تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت، والتعلم الذي حموره املتعلم بدًل من املعلم. وهذا التعريف يتطلب الرتكيز على تعلم 
عن بعد حقيقي وناجع، واعتماد املتعلمني على القلم والورق وتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، 
والتعاون فيما بينهم، وتطوير مهاراتهم الدرا�ضية )اليون�ضكو، 2002( . ويف الدول النامية حيث 
ل يتوافر ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، اأو ُت�ضتخدم ب�ضكل حمدود ب�ضبب م�ضكالت 
تتعلق بالطاقة ونق�ص املعدات، وعدم القدرة على ا�ضتخدامها، فقد بقيت الو�ضيلة الوحيدة ملعظم 

 . (Braimoh & Osiki,2008) املتعلمني من القرى القلم والورق
وذكر Mclean (2001) اأن اجلدل حول التعلم عن بعد يرتّكز على ق�ضايا امل�ضاواة واجلودة، 
الجتاه  هذا  و�ضمن  التعلم.  من  النوع  هذا  لدعم  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  وا�ضتخدام 
تكنولوجيا  وا�ضتخدام  ال�ضبط  و�ضيا�ضة  اجلودة  على �ضمان  اأكدت  املفتوحة  تنزانيا  فان جامعة 
تطبيق  من  وللتاأكد  التعليمية،  الربامج  تطبيق  لتوجيه  الرئي�ضة  واخلطة  والت�ضالت  املعلومات 
اجلودة وامل�ضاواة والتطبيق ال�ضليم للبنية التحتية املتوافرة لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت. 
ملعهد  تابعة  خا�ضة  وحدة  لديها  املفتوحة  تنزانيا  جامعة  فاإن  امل�ضاواة  مل�ضاألة  وبالن�ضبة 
اأن تدعم املتعلمني الذين  التكنولوجيا الرتبوية، يتعامل خ�ضي�ضا مع التكنولوجيات التي ميكن 
متاحًا  التعليم  وجلعل  للجميع.  متاح  بعد  عن  التعلم  اأن  من  وللتاأكد  التعلم  يف  �ضعوبات  لديهم 
 (2007) يرى  وح�ضبما  جيداً.  العتبار  بعني  توؤخذ  اأن  اإىل  بحاجة  التخطيط  م�ضائل  فاإن  للجميع 
التخطيط ينبغي  اأن  اأفريقيا يبني  الكبار يف  التخطيط يف تعليم  فاإن برنامج   Lekoko و   Gboku

اأنه  الفهم  ويجب  فيها.  اليومية  للحياة  العلمية  واحلقائق  الإفريقية  احلياة  فل�ضفة  على  يركز  اأن 
رغم الفرتا�ص اأن العوملة جيدة، فحقيقة الأمر اأن قدرة الأفارقة على التكيف مع العوملة تتفاوت 
اأ�ضباب  هناك  وتطرح  الفقر.  نتيجة  البقاء  اأجل  من  ي�ضارع  اأكرثهم  اإن  حيث  جلي  ب�ضكل  بينهم 
الورقة،  اإطار هذه  الأخرى فهي خارج  النقا�ضات  اأما  الأدبيات،  املالحظ يف  امل�ضاواة  لعدم  عدة 
وبالتايل فاإن اأحدهم قد يعتقد خاطئًا اأن معظم املعرفة التي ت�ضتقبل اأو تخترب يف الدول النامية 
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ت�ضتعار من الدول املتقدمة؛ وبالتايل ل توفر حلول للم�ضكالت التي تواجه الدول النامية. ولكن 
يذكر  Jordan,Belanger (2000)اأن املتعلمني قد يح�ضلون على بع�ص الفوائد من التعلم عن بعد، 
وتت�ضمن املرونة املتزايدة، والو�ضول اإىل التعلم، واإمكانية اختيار املوؤ�ض�ضة التعليمية، والتوا�ضل 
مع اخلرباء عن بعد، والأداء والتعوي�ص وقابلية احل�ضول على عمل، وفر�ص التعلم الدائم. وميكن 
القول اإن هذه املرونة واإمكانية الو�ضول اإىل ذوي اخلربة عن بعد هي التي ت�ضجع معظم املتعلمني 
على اللتحاق مبوؤ�ض�ضات التعلم عن بعد. ورغم الفوائد املتوقعة املذكورة اأعاله فاإن معاهد التعلم 
العايل عن بعد تواجه كثرياً من التحديات ومنها: العدد املتزايد من املتعلمني من خلفيات وجذور 
خمتلفة، والطلبة العاملني، والطلبة من طبقات النخبة، و�ضغار ال�ضن، وذوي الإعاقات يف التعلم 

وكلهم لهم الفر�ضة يف اللتحاق باجلامعة. 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  حتتاج  حيث  التناف�ضية  الأف�ضلية  تت�ضمن  اأخرى  حتديات  وهناك 
من  لكل  وتوفر  للتعلم،  املتعلمني  اهتمام  جتذب  اأن  ميكن  مقررات  وتطوير  خدمات،  تقدمي  اإىل 
اأكمل الربامج الدرا�ضية فر�ضا اأكرب للح�ضول على عمل يف املجتمع مقارنة بخريجي اجلامعات 
م�ضتخدميهم  العمل  اأ�ضحاب  معظم  يطالب  عندما  التناف�ص  هذا  ويتعزز  الأخضضرى.  التقليدية 
يجعلون  وبالتايل  بعد،  عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  املقررات  ببع�ص  باللتحاق 
الدائم  التعلم  نحو  للتطبيق  قابلية  الأكرث  الو�ضيلة  هو  بعد  عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  اأ�ضلوب 

 . (Kurasha, 2003, Rena, 2007)

منهجية البحث: 
اعتمدت هذه الدرا�ضة املنهج النوعي يف جمع البيانات للح�ضول على وجهات نظر الطلبة 
اإي�ضال التعلم العايل عن بعد  واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف جامعة تنزانيا املفتوحة حول طرق 
يف تنزانيا. اإن ا�ضتخدام هذا املنهج ي�ضاعد يف تزويد القراء برتجمة حقيقية ملا يتم اإي�ضاله فعليا 
(Maykut & Morehouse,1994) . ويف هذا ال�ضياق، فاإن املقابلة باعتبارها فعالة ميكن ا�ضتخدامها 

لفهم خربات الأ�ضخا�ص الفردية وتقدمي التف�ضريات املفيدة للبيانات النوعية التي يتم جمعها. ولكن 
املقابالت تنطوي على م�ضكالت اأخرى فالباحث قد ل ي�ضتطيع الو�ضول اإىل اآراء من ل ي�ضتطيعون 
الكالم. وقد ا�ضتخدم الباحثان ا�ضتبانة مفتوحة ل�ضتكمال املعلومات التي ل يتم احل�ضول اإليها 
من خالل املقابلة، اإذ اإن هذه ال�ضتبانة املكتوبة ميكن اأن ت�ضل اإىل الأفكار الكامنة حول امل�ضائل 
التي تتم مناق�ضتها. وقد مت توزيع 50 ا�ضتبانة يف كانون ثاين 2009 على طلبة جامعة تنزانيا 
جمع  اإىل  ال�ضتبانات  هدفت  وقد  منها،  ا�ضتبانة   31 ا�ضرتجاع  ومت  ع�ضوائيا،  اختريوا  املفتوحة 
بيانات كتابية من الطلبة، ولحقًا متت مقابلة 20 منهم )10 طالب و10 طالبات( و�ضجلت هذه 
املقابالت ونقلت كتابيًا ولكن حتليل البيانات مل ياأخذ اجلن�ص بعني العتبار؛ لأن هدف الدرا�ضة 
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هو جمع وجهات النظر حول التعلم ملفتوح والتعلم عن بعد يف تنزانيا بدون التاأكيد على الفروق 
ا�ضتخدم  الأكادميية. وقد  الهيئة  اأع�ضاء  الطلبة متت مقابلة ت�ضعة من  واإىل جانب  بني اجلن�ضني. 
يف مقابلة الطلبة واأع�ضاء الهيئة الأكادميية الأدوات والتوجيهات نف�ضها، حيث اإن لديهم جميعًا 
اهتمامًا م�ضرتكًا يف تقدمي املعرفة (Cohen,Manian,Morrison,2007) . وغالبًا متكن املقابالت 
امل�ضرتكني من مناق�ضة فهمهم لهذا العامل، حيث يعربون بحرية عن روؤيتهم لالأو�ضاع من وجهة 

نظرهم اخلا�ضة. 
وقد ا�ضتمرت جل�ضات املقابالت من 30- 40 دقيقة، وللحفاظ على هوية امل�ضاركني ظهرت 
اأ�ضماء يف �ضجالت املقابالت ويف تقرير البحث. و�ضّلم �ضجل كل مقابلة ملن  رموز رقمية، ولي�ص 
مقابلتهم  متت  الذين  م�ضادقة  الدرا�ضة  هذه  م�ضداقية  وت�ضمنت  عليه.  للم�ضادقة  مقابلته  متت 
والت�ضنيفات  الأفكار  اأ�ضا�ص  على  ال�ضجالت  ونّظمت  الباحثني،  قبل  من  املعلومات  وا�ضتخال�ص 
املت�ضابهات  اأ�ضا�ص  على  مفاهيمية  فئات  اإىل  ال�ضتجابات  �ضنفت  وقضضد  ذلضضك.  عن  النا�ضئة 
والختالفات. وا�ضتخدم التحليل التكراري، وت�ضمن حتليل البيانات عدداً من التف�ضريات لل�ضجالت 
مقارنتها  قبل  م�ضتقل  ب�ضكل  البيانات  الباحثان  حلل  وقد  النا�ضئة.  للت�ضنيفات  م�ضتمر  وتنقيح 

باملالحظات، وقبل مناق�ضتها. ومت الو�ضول اإىل اإجماع بالن�ضبة للمو�ضوعات الطارئة. 

النتائج ومناقشتها: 
ركز البحث على حتديد وجهات النظر حول الأداء ومالءمة اإي�ضال التعليم العايل من خالل 
الهيئة  واأع�ضاء  الطلبة  راأي  ح�ضب  وذلك  تنزانيا،  يف  بعد  عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  اأ�ضلوب 
الأكادميية يف جامعة تنزانيا املفتوحة. و�ضمن هذا الجتاه فقد توقع الباحثان العثور على اآراء 
توؤدي اإىل حت�ضني عملية اإي�ضال التعلم من خالل اأ�ضلوب التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف تنزانيا. 
واأثناء تطبيق هذا الأ�ضلوب مت التعرف على �ضل�ضلة طويلة من الق�ضايا، وذلك من خالل ا�ضتجابات 
الأكادميية يف  الهيئة  الطلبة واأع�ضاء  التي يواجهها  التحديات املختلفة  التي ك�ضفت  امل�ضاركني 
الدرا�ضة  لها  التي تو�ضلت  النتائج  لأبرز  ياأتي عر�ص ومناق�ضة  ما  املفتوحة. ويف  هذه اجلامعة 

التي ركزت على امل�ضاركني. 

مقاومة التغيري: 
ي�ضتغرق التغيري زمنًا، وعند اقرتاح اأي تغيريات ميكن النظر اإليها يف البداية من زوايا خمتلفة. 
فمثاًل عندما قامت جامعة تنزانيا املفتوحة بتغيري طريقة اإجراء المتحانات باإن�ضاء جلنة خا�ضة 
لها، وا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت يف �ضبط الدخول اإىل قاعات المتحانات، ويف 
الأكادميية  الهيئة  واأع�ضاء  الطلبة  م�ضاعر  اختلفت  بياناتها،  وقواعد  اجلامعة  برامج  من  العديد 
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جتاه ذلك. فكان موقف الطلبة اأن التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف تنزانيا ميكن اأن يتحول اإىل 
نظام تقليدي. 

كما عرب اأحد امل�ضتطلعة اآراوؤهم عن ذلك، اإذ قال: “اإن م�ضتقبل التعليم املفتوح والتعلم عن 
بعد يف تنزانيا مبهم، ويبدو اأن الإدارة حتاول جاهدة حتويل جامعة تنزانيا املفتوحة اإىل جامعة 
تقليدية بدون م�ضاركة الطلبة، هناك تغريات مفاجئة و�رصيعة ميكن اأن حتبط الطلبة احلاليني يف 
درا�ضتهم” وهذا ي�ضري اإىل مقاومة التغيري، فالعتقاد اأن هناك تغيريات مفاجئة و�رصيعة، علمًا اأنه 
مت اإعالم الطلبة بها قبل ذلك التاريخ ب�ضتة اأ�ضهر، يعطي �ضورة خاطئة باأن الطلبة غري م�ضاركني 
اإىل  الوجاهية ومل ي�ضلوا بعد  الطلبة ل يتابعون اجلل�ضات  اأن هوؤلء  الأمور، بينما احلقيقة  بهذه 
املوقع اللكرتوين التابع جلامعة تنزانيا املفتوحة حتى يح�ضلوا على اآخر املعلومات والأخبار. 
اأدق  ب�ضكل  يرى  اأن  عليه  الآن  الطالب  اأن  يعني  المتحانات  تعيني جلنة  فاإن  ذلك،  وعالوة على 
“اإنني  اآراوؤهم، حيث قال:  امل�ضتطلعة  اأحد  املن�ضية، كما عرب عن ذلك  �ضبه  المتحانات  تعليمات 

اأهتم بالت�ضجيل لالمتحانات قبل اأن اأهتم باجللو�ص اإليها يف الواقع”. 
وكان هناك اأي�ضا موؤ�رصات بوجود فهم خاطئ حول و�ضيلة اإي�ضال التعليم املفتوح والتعلم 
عن بعد، فقد راأى بع�ضهم اأن النظام املفتوح يعني األ يكون هناك �ضبط اأو قوانني توجه عملية 
تنزانيا  يف  املفتوح  التعليم  اأن  “اأعتقد  مقابلتهم:  متت  الذين  بع�ص  قال  حيث  والتقومي  التعليم 
�ضي�ضمل عدداً قلياًل من الطلبة ب�ضبب التوجيهات املعلنة لهم وكثري من القوانني والأنظمة”. وقد عرب 
اآخرون عن قلقهم حول فاعلية جامعة تنزانيا املفتوحة بالنظر اإىل عدد الطلبة املقبولني والعدد 
املتوافر من اأع�ضاء الهيئة الأكادميية، حيث قالوا: “يقع الآن كثري من العمل على عاتق املدر�ضني، 
مع  والتعامل  الطلبة،  اأعمال  وتقومي  الدرا�ضية،  املادة  واإعداد  التكنولوجيا،  على  التعرف  فعليهم 
نظام جديد، وطرح مواد درا�ضية ب�ضكل الكرتوين، ومتابعة ر�ضائل الطلبة والرد عليها”. ولكن عدد 
اأع�ضاء الهيئة الأكادميية قليل )فح�ضب �ضجالت اجلامعة كان يف �ضنة 2008/ 2009 207 ع�ضو 
هيئة تدري�ص متفرغ، وما يقارب 200 ع�ضو غري متفرغ، وقد قبلت اجلامعة 40146 طالبًا ومنهم 

4164 طالبًا يف ق�ضم الدرا�ضات العليا( . 
بتكنولوجيا  والطلبة  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  معرفة  حمدودية  اأو  نق�ص  اإن  قيل  وقد 
املعلومات والت�ضالت واأعباء العمل الكبرية على املدر�ضني ت�ضاعف امل�ضكالت املتعلقة باإدارة 
�ضجالت الطلبة. وب�رصف النظر عن هذه التحديات، فقد اأقر الذين متت مقابلتهم وا�ضتطلعت اآراوؤهم 
التعلم  “اإن  بع�ضهم:  قال  فقد  التو�ضيل؛  اأنظمة  يف  تقدمًا  حققت  املفتوحة  تنزانيا  جامعة  اأن 
املفتوح يف تنزانيا يف حت�ضن، حيث يتوافر هناك جملدات من املواد اللكرتونية مل�ضاندة املواد 

التدري�ضية”. 
اإن امل�ضكلة التي يواجهها معظم الطلبة امللتحقني بالتعليم املفتوح والتعلم عن بعد كما يف 
جامعة تنزانيا املفتوحة هي نق�ص املهارات الالزمة لهذا النمط من التعلم، حيث اإن جودة التعليم 

 (Kyando, 2007,Sumra, 2000) الأ�ضا�ضي والثانوي هي مو�ضع ت�ضاوؤل
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وهكذا فاإن نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف الدول النامية ينبغي اأن يعالج امل�ضكالت 
الأكادميية والإدارية بجد. وتتعلق امل�ضائل الأكادميية بكيفية م�ضاعدة املتعلمني الذين مل يعتادوا 
النمط من  الإدارة فتكمن يف حتديد امل�ضادر لدعم هذا  اأما م�ضاعدة  التعلم،  النظام من  على هذا 
املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  مهارات  واإتقان  معرفة  فاإن  امل�ضكالت  هذه  ولتناول  التعلم، 

والت�ضالت يظل اأمراً ملحًا. 

الوصول إىل التعليم العالي: 
لقد �ضور بع�ص من ا�ضتطلعت اآراوؤهم نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف تنزانيا اأنه 
كان بداية جيدة للم�ضاهمة يف تطوير البلد والتخفيف من الفقر، واأ�ضافوا اأن التعليم املفتوح والتعلم 

عن بعد ي�رّصع فر�ص الو�ضول اإىل التعليم العايل الذي بدوره ميكن اأن يفيد �ضخ�ضيًا واجتماعيًا: 
يلتحق،  �ضوف  به  لاللتحاق  موؤهل  كل  اإن  حيث  جيد  التعلم  من  النمط  هذا  م�ضتقبل  اإن   “
هو  كما  العايل  التعليم  على  احل�ضول  من  الأدنى  املوؤهالت  ذوي  لتمكني  و�ضائل  اأي�ضا  وهناك 
بالن�ضبة للدورات التاأ�ضي�ضية التي ينظمها املوؤمتر العاملي لتطوير التعليم (ICE) يف جامعة تنزانيا 

املفتوحة، التي ميكن اأن توؤدي اإىل احل�ضول على وظيفة جيدة. 
وهناك دورات ق�ضرية يف جامعة تنزانيا املفتوحة توؤدي اإىل اكت�ضاب الطلبة واأع�ضاء الهيئة 
والت�ضالت.  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  واملهارات  للمعرفة  عامة  واجلمهور  التدري�ضية 
البكالوريو�ص يف  العلمية، فاإن جامعة تنزانيا املفتوحة متنح درجة  الدرجات  اأما على م�ضتوى 
من  مدتها  تاأ�ضي�ضية  دورة  املفتوحة  تنزانيا  جامعة  وتوفر  والت�ضالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
�ضنة اإىل �ضنتني ت�ضمن ملن يتخرج منها القبول يف برنامج اجلامعة الذي يوؤدي اإىل احل�ضول على 
درجة علمية. وبحلول عام 2008 كانت جامعة تنزانيا املفتوحة قد قبلت 9306 من الطلبة يف 
فاإن منط  تنزانيا، 2009( وباخت�ضار  �ضنة 1994 )جامعة  تاأ�ضي�ضها يف  التاأ�ضي�ضية منذ  الدورة 
التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يبقى الو�ضيلة الوحيدة للتخفيف من التفاوت يف الدخل من خالل 
 Olubor, Ogonor, 2008, Varghese, 2007, Kurasha,) العايل  بالتعليم  اللتحاق  فر�ص  زيادة 
2003) وتوفري التطوير املهني لكل من تكاد معرفتهم يف ا�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة اأن ت�ضل 

اإىل العدم. 

جلسات التواصل الوجاهي: )اللقاءات الوجاهية( 
برنامج  مثل  اللكرتونية  املن�ضات  حيث  بعد  عن  التعلم  يف  احلديثة  البتكارات  رغم 
MOODLE املعدل يف جامعة تنزانيا املفتوحة والذي يوفر منتدى مو�ضعًا لتبادل الأفكار، فاإن 

املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  على  الطلبة  يدرب  ففيها  اأ�ضا�ضيًا.  اأمراً  تعّد  الوجاهية  اللقاءات 
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اأن  “اأعتقد  قالوا:  الوجاهية حيث  اللقاءات  اأهمية  اإىل  اآراوؤهم  امل�ضتطلعة  اأ�ضار  وقد  والت�ضالت. 
�ضنويًا  اأكرث  اأو  مرتني  التعليمية  للمناطق  زيارات  للمحا�رصين  اجلامعة  ترتب  لأن  حاجة  هناك 

وم�ضاعدة الطلبة يف تعلمهم. ” 
وقالوا اأي�ضًا: “اأواجه كثرياً من ال�ضعوبات لعدم اإمكانية توا�ضلي مع املحا�رصين، والنرتنت 

لي�ص كافيًا لأن بع�ص املواد بحاجة اإىل �رصح املحا�رصين. ”
ومل ي�رص امل�ضتطلعة اآراوؤهم اإىل عدد الأيام التي ينبغي فيها اأن يكون املحا�رصون متواجدين 
لتكنولوجيا  الرئي�ضة  اخلطة  تطبيق  خالل  ومن   ،  (Jakobsdottir, 2008) التعليمية  املراكز  يف 
املعلومات والت�ضالت يف جامعة تنزانيا املفتوحة فهناك احتمالت للمطالبة بلقاءات وجاهية 

اأكرث لتوجيه الطلبة واإر�ضادهم ل�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت. 

اخلامتة: 
اإن م�ضتقبل التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف الدول النامية ومن �ضمنها تنزانيا م�ضاألة 
 Ngwandu,) مهمة للنقا�ص، ولكن الو�ضيلة الرئي�ضة لالزدهار والنماء تبقى هي املعرفة بحد ذاتها
2006) كما اأن التعليم املفتوح من املمكن اأن ي�رّصع الو�ضول اإىل املعرفة ويجعلها متاحة للكثريين، 

وذلك من خالل تغيري و�ضائل اإدارة املوؤ�ض�ضات التابعة للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد من طرق 
تقليدية اإىل طرق اأكرث فاعلية وتاأثرياً، وذلك �ضمن العمل التناف�ضي. 

كيف  تعلم  املتعلم  على  اأن  بعد  عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  تواجه  التي  التحديات  ومن 
اأماكن  من  كثري  يف  تدر�ص  ل  التكنولوجيا  وهذه  والت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ي�ضتخدم 
ومن  النامية،  الدول  يف  اأخرى  م�ضكالت  وهناك  مكلفة(  ن�ضبيا  فهي  تدر�ص  )وعندما  التدري�ص 
�ضمنها، مزود الطاقة املتذبذب (Braimoh & Osiki, 2008) . وقد طرحت جامعة تنزانيا املفتوحة 
ملواجهة  الت�ضال  ومهارات  والت�ضالت  املعلومات  بتكنولوجيا  خا�ضة  اإجبارية  مقررات 
اإىل قرار خا�ص بالتعامل مع الطلبة  امل�ضكالت اخلا�ضة باملهارتني. ولكن التحدي هو الو�ضول 
الذين جنحوا يف املواد التي توؤدي اإىل �ضهادة، ولكنهم ف�ضلوا يف مهارات الت�ضال، ويف مقررات 

مهارات تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت. 
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