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ملخص: 
التعليم املفتوح يعني يف جوهره نظاما ً تربويا ً كامال ،ً ميكنه اأن يزود الدار�سني بربامج 
تربوية كاملة، تختلف يف بنيتها واأن�سطتها وطرق اإدارتها عن الربامج التي تقدمها النظم الرتبوية 
التقليدية، اإذ يتميز باالنفتاح الذي يقوم على املرونة يف متطلبات التحاق الطالب بربنامج تعليمي، 

اإ�سافة اإىل تقدمي املعرفة للبعيدين جغرافيا ً عن موؤ�س�سة التعليم عرب و�سائل حديثة ومتعددة. 
واإذا كان هذا املفهوم من التعليم والتعلم قد ا�ستقر يف اأدبياتنا املعا�رصة بعد اأن منت بذرته 
يف دول مثل: اأمريكا واأوروبا وا�سرتاليا وبع�ص دول جنوب �رصق اآ�سيا، ل�سبقها يف امتالك االأدوات 
والو�سائل املتقدمة الالزمة يف هذا املجال، فاإن هذا ال يعني خلو تراثنا العربي واالإ�سالمي من 
ممار�سات تربوية تالم�ص -يف كثري من االأحيان- هذه املفاهيم املعا�رصة، على الرغم من بعد 

الزمن، واختالف االإمكانات واالأدوات امل�ستخدمة. 
للتعليم  التاريخية  اجلييذور  البحث  هذا  يف  تناولنا  فقد  اأ�سياءهم،  النا�ص  نغمط  ال  وحتى 
، ثم املمار�سات  الرتبية قدميا ً وحديثا ً النوع من  اأهم املفاهيم املرتبطة بهذا  املفتوح، مبينني 
الفعلية واالآفاق امل�ستقبلية. وقد �سم مقدمة، وثالثة حماور، وخامتة. وقد حتدثنا يف املقدمة عن 

مفهوم التعليم املفتوح، وفل�سفته، واأهدافه. اأما املحاور فجاءت على النحو االآتي: 
املحور االأول: التعليم املفتوح يف احل�سارة االإ�سالمية. املحور الثاين: التعليم املفتوح 
عند االأوروبيني. املحور الثالث: التعليم املفتوح يف اجلامعات العربية. ثم اخلامتة، وفيها اأهم 

ما تو�سل اإليه البحث من نتائج. 
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Abstract: 
Distance education is an integrated educational system which provides 

the students with programs different than those of the traditional systems. It 
uses more flexible teaching methods and modern technologies which allow 
those who live far away from campuses to gain their college education. This 
educational concept flourished in America and Europe, then was adopted by 
Arab countries. That does not mean that our Islamic civilization had did not 
have similar practices to facilitate the process of education. 

This research casts the light on the historical roots of distance education 
to clarify the most important concepts related to the field, the actual practices, 
and the future of the concept. 

The research includes an introduction, and three themes: 
 ● The first: Distance education in Islamic civilization. 
 ● The second: Distance education in European universities. 
 ● The third: Distance education in the Arab universities. 

 .
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مقدمة: 
لقد �سهدت العقود االأخرية تطوًرا هائاًل يف حقل التكنولوجيا بعامة وتكنولوجيا املعلومات 
هذا  ونلم�ص  املختلفة،  احلياة  جماالت  يف  �رصيًعا  تغرًيا  ذلك  فاأحدث  خا�سة،  على  واالت�ساالت 
والرتبوية  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  فاجلوانب  اليومية،  حياتنا  يف  قرب  عن  التغري 
وغريها خطت يف ظل التكنولوجيا خطوات وا�سعة، وحققت اإجنازات ما كان لها اأن تكون لوال هذا 

التدفق املعريف الهائل الذي وفرته التكنولوجيا احلديثة. 
وبالنظر اإىل اجلانب الرتبوي، فقد كان لهذه التطورات انعكا�سات وا�سعة على حمتوى الربامج 
التعليمية، وقنوات نقل هذا املحتوى للراغبني يف التعلم واملعرفة عرب تكنولوجيا متخ�س�سة لتعليم 
هذه الربامج، مثل: االإذاعة والتلفاز واالأ�رصطة وال�سبكات احلا�سوبية وحقائب امللتيميديا وال�سبكة 
اأعداًدا  اإ�سافة نوعية حلقل الرتبية والتعليم، مكنت  العنكبوتية الدولية وغري ذلك، وقد �سّكل ذلك 
هائلة من الراغبني يف اإكمال تعليمهم اجلامعي يف خمتلف امليادين من موا�سلة طريقهم باأقل 
كلفة واأكرث فائدة، فاأ�سبح التعليم متاًحا لكل الراغبني ومن جميع االأعمار عرب و�سائل تتنا�سب 
مع ظروفهم واأماكن تواجدهم، وذلك بف�سل التعليم املفتوح الذي يتخذ من اأحدث التقنيات اأداة 
الإدارة العملية التعليمية التعلمية. وقد اأقيمت موؤ�س�سات تعليمية تبنت اإدارة هذا النوع من الرتبية 

وهي اجلامعات املفتوحة. 
مر التعليم املفتوح مبراحل ثالث عرب م�سرية تطوره، املرحلة االأوىل: التعليم من خالل املواد 
التعليمية املطبوعة، وتعرف مبرحلة التعليم باملرا�سلة. واملرحلة الثانية: التعليم من خالل و�سائل 
اأما املرحلة الثالثة فهي مرحلة التعلم من خالل  االإعالم كاملذياع والتلفاز والكمبيوتر ونحوه. 
االت�سال واحلوار والتفاعل بني املعلم واملتعلم عرب و�سائط تكنولوجية متنوعة. وهذه املرحلة هي 
ما تبنتها اجلامعات املفتوحة مع عدم اإهمال اللقاءات الوجاهية، ملا لها من اأهمية يف النواحي 

الوجدانية والنف�سحركية )1( . ومن الباحثني من وزع هذه املراحل الثالث على مراحل خم�ص )2( . 
امل�سرية  حول  العلمي  املقال  هذا  كان  وتطبيقاتها  الرتبية  م�سرية  يف  التطور  هذا  واإزاء 
اإطاللة �رصيعة على تلك امل�سرية، ملتزمني  اأن نطل من خالله  اأملني  التاريخية للتعليم املفتوح، 
يف ذلك باالأ�سول املرعية يف هذا النوع من الكتابة العلمية، مع اإمياننا باأن البحث يف هذا احلقل 
اأما  االأيام.  بع�سها يف مقبل  اإجراء  اإىل  نوفق  اأن  نرجو  درا�سات مطولة،  اإىل  املعرفة يحتاج  من 
هذا املقال فقد �سم مقدمة، وثالثة حماور، وخامتة. املحور االأول: التعليم املفتوح يف احل�سارة 
االإ�سالمية. واملحور الثاين: التعليم املفتوح عند االأوروبيني. واملحور الثالث: التعليم املفتوح يف 

اجلامعات العربية. ثم اخلامتة. 
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نلقي  اأن  املفيد  االإ�سالمية من  املفتوح يف احل�سارة  التعليم  نبداأ يف احلديث عن  اأن  وقبل 
نظرة �رصيعة على مفهوم التعليم املفتوح وفل�سفته، واأهم اأهدافه

مفهوم التعليم املفتوح: 
امل�سطلحات  زحمة  من  ا�ستخدت  وقد  املفتوحة،  الرتبية  لعبارة  اخت�سار  املفتوح  التعليم 
التي تنت�رص يف ال�ساحة الرتبوية من مثل، والتعلم املفتوح، والتعليم املفتوح، والرتبية املفتوحة، 
كاماًل  تربوًيا  نظاًما  جوهرها  يف  تعني  وهي  وغريها،  املرن،  والتعلم  امل�سافات،  عرب  والتعليم 
بنيتها  يف  تختلف  كاملة  تربوية  بربامج  منهم  الرا�سدين  وبخا�سة  الدار�سني  يزود  اأن  ميكنه 
اإدارتها عن الربامج التي تقدمها النظم الرتبوية التقليدية )3( ، وي�ستمل التعليم  واأن�سطتها وطرق 
املفتوح على جانبني، اجلانب االأول: االنفتاح الذي يقوم على املرونة الكبرية يف متطلبات التحاق 
الطالب بربنامج تعليمي، واجلانب الثاين: البعد الذي يعني تقدمي املعرفة للطالب البعيد جغرافًيا 
عن املوؤ�س�سة. وكثري من الباحثني ي�ستخدمون م�سطلح " التعليم املفتوح " باملعنى الذي تدل عليه 

عبارة الرتبية املفتوحة عن بعد. 
امل�سامني.  حول  اهتمامنا  نركز  واأن  امل�سميات،  حول  اخلالف  نتجاوز  اأن  املفيد  ومن 
اأو  تفا�سيلها  يف  كثرًيا  الغو�ص  نريد  ال  عدة،  تعريفات  املفتوح  التعليم  اأو  املفتوحة  فللرتبية 
اأن  التعريفات  هذه  ومن  الغر�ص.  يوؤدي  الذي  االأدنى  باحلد  نكتفي  واإمنا  تعدادها،  يف  ن�سرت�سل 
التعليم املفتوح هو " تعليم جماهريي يقوم على فل�سفة توؤكد حق االأفراد يف الو�سول اإىل الفر�ص 
التعليمية املتاحة " )4( . وتعرفه اجلمعية االأمريكية للتعلم عن بعد باأنه: " تو�سيل ملواد التدري�ص 
اأو التدريب عن طريق و�سيط نقل تعليمي اإلكرتوين " )5( . اأما اليون�سكو فقد عرفته باأنه: " اال�ستخدام 
املنظم للو�سائط املطبوعة وغريها، وهذه الو�سائط يجب اأن تكون معدة اإعداًدا جيًدا من اأجل ج�رص 

االنف�سال بني املتعلمني واملعلمني، وتوفري الدعم للمتعلمني يف درا�ستهم " )6( . 

فلسفة التعليم املفتوح: 
االنفجار  م�سايرة  من  املتعلم  متكن  جديدة  وطرائق  اأ�ساليب  بتقدمي  املفتوح  التعليم  يقوم 
املعريف متجاوًزا يف ذلك االأ�ساليب التقليدية التي توؤكد على دور املعلم على ح�ساب دور املتعلم، 
وهنا يوفر التعليم املفتوح للدار�ص اأ�سلوب التعلم الذاتي ،حيث االعتماد على املعلم يكون يف حده 
االأدنى، الأن االعتماد عليه يف كل �سيء يقلل من �ساأن املتعلم واأهمية دوره يف عملية التعلم، اأو هو 
ا مت�ساوية يف احل�سول على فر�ص  مركز عملية التعلم )7( . ثم اإن التعليم املفتوح يوفر للجميع فر�سً

التعليم بغ�ص النظر عن ظروفهم االقت�سادية واالجتماعية واأماكن تواجدهم. 
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أهداف التعليم املفتوح: 
ب�سبب  التعليم،  فر�سة  فاتتهم  ملن  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  املفتوح  التعليم  يهدف 
ظروفهم االقت�سادية اأو اجلغرافية اأو ال�سيا�سية، فبعد اأن توافرت لديهم الرغبة يف التعليم وجدوا 
اأن التعليم التقليدي ال يالئم ظروفهم، فكان التعليم املفتوح اأملهم الوحيد نظًرا ملا يتمتع به من 
مرونة واأنظمة ت�سمح لهم بالتعلم اإىل جانب قيامهم باأعمالهم )8( ، اإ�سافة اإىل تقدمي برامج علمية 
مدى  التعليم  اأو  امل�ستمرة،  بالرتبية  ي�سمى  ما  وهو  املجتمع،  اأبناء  من  وا�سعة  ل�رصائح  وتوعوية 

احلياة. 
ولننتقل االآن اإىل حماور املقال:

احملور األول: 

التعليم املفتوح يف احلضارة اإلسالمية: 
لقد جاء االإ�سالم اإىل النا�ص كافة، فدعا العقول اإىل التفكري واأوىل اأهمية بالغة بالعلم والتعليم، 
فكان اأول ما نزل من اآي القراآن الكرمي قوله تعاىل " اقراأ با�سم ربك الذي خلق خلق االإن�سان من 
علق اقراأ با�سم ربك االأكرم الذي علم بالقلم عّلم االإن�سان ما مل يعلم " )العلق 1 – 5( . وقال ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: " اطلبوا العلم من املهد اإىل اللحد ". ويف هذا تاأكيد على ا�ستمرارية طلب 
ومعرفة  الكون  م�ستمرة الكت�ساف جماهيل  دائمة  تتطلب معرفة  فاحلياة  العمر،  اآخر  العلم حتى 
ا من في�ص  قوانينه، ومهما بذل االإن�سان من جهد يف ميدان املعرفة، فاإن ما يح�سله يبقى غي�سً

يف بحر املعرفة الزاخر لقوله تعاىل: " وما اأوتيتم من العلم اإال قلياًل " )االإ�رصاء 85( . 
والثانوي  واالإعيييداي  كاالبتدائي  للتعليم  معينة  مراحل  االأوائيييل  امل�سلمني  عند  يكن  مل 
واجلامعي، واإمنا هناك مرحلة واحدة تبداأ بالكتاتيب وتنتهي بامل�سجد، وكان من املتعلمني من 
يتم هذه املرحلة وهم قليل، واآخرون يقفون يف ن�سف الطريق اأو ربعه، فمن النا�ص من تعلم يف 
اإىل  اأمور دينه ثم ين�رصف  القراآن الكرمي ويح�سن  الكتاب حتى يقراأ ويكتب ويحفظ ما تي�رص من 
اآخر ومن  اإىل  �سيخ  وينتقل من  ياأخذ عنهم  ال�سيوخ  يلزم  العمل من �سناعة وجتارة، ومنهم من 
بلد اإىل بلد حتى يكتمل علمه وي�سبح عامًلا له حلقة در�ص يف امل�سجد )9( يقول االإمام ال�سافعي: 
املعلم  فكان  املعلم،  تعطي  ما  عندي  يكن  ومل  الكتاب  اإىل  فدفعتني  اأمي  يتيًما يف حجر  " كنت 
العلماء وكنت  اأجال�ص  القراآن دخلت امل�سجد فكنت  اإذا قام، فلما ختمت  اأخلفه  اأن  قد ر�سي مني 
اإذا  اأ�سرتي به قراطي�ص، فكنت  اأمي ما تعطيني  اأو امل�ساألة فاأحفظها، ومل يكن عند  اأ�سمع احلديث 
راأيت عظًما يلّوح اآخذه فاأكتب فيه " )10( . وكانت امل�ساجد اأكرب معاهد للدرا�سة كم�سجد عمرو بن 
العا�ص يف م�رص، وم�سجد الب�رصة وم�سجد الكوفة واحلرم املكي واحلرم املدين وامل�سجد االأق�سى 
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وغريها من امل�ساجد التي كانت تقوم مقام املدار�ص واجلامعات )11( ، فتعقد فيها حلقات الدر�ص 
يف علوم الدين وعلوم العربية. اأما اأجرة املعلم فبع�ص املعلمني كان يعلم بال اأجر، فقد روي عن 
ال�سحاك بن مزاحم وعبد اهلل بن احلارث كانا يعلمان وال ياأخذان اأجًرا، وبع�سهم كان ياأخذ اأجًرا. 
هذا بالن�سبة للعامة اأما اخلا�سة من اخللفاء واالأمراء واالأغنياء فكانوا يتخذون الأوالدهم معلمني 
خا�سني، فاأبو جعفر املن�سور اأقدم �رصقي بن القطامي ليعلم ولده املهدي االأدب )12( ، كما كان 
املف�سل ال�سبي كذلك معلًما للمهدي، وكان الك�سائي موؤدًبا لالأمني، واأبو حممد يحيى بن املغرية 
اليزيدي موؤدًبا للماأمون، وكان الفراء موؤدًبا لولدي املاأمون )13( . وظل التعليم على هذه احلال اإىل 
اأن اأن�ساأ الوزير نظام امللك يف الن�سف الثاين من القرن اخلام�ص الهجري مدار�ص نظامية ببغداد 

وبلخ وني�سابور واأ�سبهان والب�رصة وطرب�ستان واملو�سل وغريها )14( . 
العلماء يف  هذا هو باخت�سار نظام الرتبية عند امل�سلمني قدمًيا، وهي طريقة اجتهد فيها 
تقف  تربوية  لفتات  تخلو من  فاإن طريقتهم ال  هذا  ورغم  زمانهم،  املتاحة يف  االإمكانات  �سوء 
�ساخمة اأمام املفاهيم احلديثة للرتبية، بل اأمام التوجهات املعا�رصة يف جمال التعليم املفتوح: 

يتحد	 املتخ�س�سون يف التعليم املفتوح عن: 
دميقراطية التعليم التي تعني امل�ساواة بني النا�ص يف هذا املجال ،. 1
اأن فل�سفة التعليم املفتوح تقوم على حاجات املتعلم نف�سه، �سواء يف اأهدافه اأو طرائقه. . 2
توفري الفر�ص لاللتحاق بالتعليم العايل الأعداد كبرية ومتنوعة من الطلبة مهما كانت . 3

موؤهالتهم وخلفياتهم. 
الفكر واحلوار وامل�ساركة مع . 4 اآفاًقا رحبة النطالقة  الدار�ص  اأمام  التعليم املفتوح يفتح 

االآخرين. 
دعم التوجه نحو الرتبية امل�ستمرة مدى احلياة. . 5
دور املعلم يف امل�ساعدة على حل امل�سكالت ال�سخ�سية للدار�ص. . 6
�رصورة كفاءة امل�رصفني. . 7

وقد حتدث القدماء ومار�سوا بالفعل دميقراطية التعليم، فكان باب التعليم مفتوًحا لكل من 
ي�ستطيع اأن ينفق عليه، بل اأكرث من ذلك ال يعدم الطالب الفقري املتفوق الو�سيلة للتعلم، وما ذكرناه 
من قول ال�سافعي الذي كان يعتمد عليه املعلم عند غيابه لدليل. وما ذكره اآخرون من اأن بع�ص 
املعلمني كان ياأخذ اأجًرا وبع�سهم كان يحت�سب اأجره عند اهلل لهو دليل على املرونة والت�سهيل على 
ا نبغ كثري  الطالب الإكمال تعليمه. ثم اإن التعليم مل يكن يعوق الدار�ص عن مزاولة عمله؛ ولهذا اأي�سً
ي�سقي  واأبو متام كان  الذي كان خزاًفا،  العتاهية  والعلماء من طبقات فقرية، كاأبي  االأدباء  من 

النا�ص باجلرة، وكان اأبو يو�سف القا�سي يف �سباه ق�ساًرا )15( . 
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اأما حرية الدار�ص يف اختيار ما ينا�سبه من الدرو�ص فقد كان هذا �سائًعا ومعمواًل به، فكان 
يف امل�ساجد كثري من حلقات الدر�ص يف علوم خمتلفة االألوان، فهذه حلقة فقه، وبجانبها حلقة 
نحو، وثالثة الإن�ساد ال�سعر ورابعة لرواية االأخبار، وخام�سة للحديث، وهكذا، واملتعلم حر يف اأن 
يذهب اإىل اأية حلقة، واإىل اأي �سيخ يريد، فاإذا اأمت علم �سيخ انتقل اإىل علم اآخر اأو �سيخ اآخر )16( . وكان 
طالب العلم ي�سعرون مبتعة التعلم رغم امل�سقة، فقد كان عند كثري منهم مق�سًدا لذاته ال و�سيلة، 
يرغب فيه للذته، �سواء اأنتج فقًرا اأم غنى. قال اأبو عمرو بن العالء: “ قيل ملنذر بن وا�سل: كيف 
اأ�سماًعا لتنعم مثل ما  اأن لها  اأع�سائي  اأ�سمعه فتود  اأ�سمع للحرف منه مل  �سهوتك واالأدب ؟ قال: 
نعمت االآذان. قيل: وكيف طلبك له ؟ قال: طلب املراأة امل�سلة ولدها ولي�ص لها غريه. فقيل: وكيف 

حر�سك عليه ؟ قال: حر�ص املجوع املمنوع على بلوغ لذته للمال« )17( . 

انطالقة الفكر واحلوار واملشاركة: 
من اأهم ما مييز انطالقة الفكر واإثارة النقا�ص واحلوار يف الرتاث االإ�سالمي جمال�ص املناظرة 
يف  يتناظرون  واالأدباء  العلماء  كان  فقد  اخللفاء،  وق�سور  وامل�ساجد  الدور  يف  تعقد  كانت  التي 
العلمية  احلركة  يف  ي�ساهمون  واالأمييراء  اخللفاء  وكان  العربية،  اللغة  وق�سايا  الدينية  امل�سائل 
وي�سجعون العلماء، وي�سرتكون بالراأي تاأييًدا وتفنيًدا،. وقد حتدثت كتب الفقه والنحو عن بع�ص 
املناظرات العلمية يف ذلك الع�رص، فعقد ال�سيوطي – على �سبيل املثال – ف�ساًل يف كتابه )االأ�سباه 
والنظائر( عن هذه املناظرات، وقد �سجلت لنا هذه املناظرات �سورة م�رصقة الأ�سلوب من اأ�ساليب 
ن�رص العلم واملعرفة و�سبًبا من اأ�سباب الرقي العلمي، و�سكلت حافًزا للعلماء للبحث والنظر واإعداد 
العدة ملثل هذه املواقف، جند ذلك يف مناظرات اأ�سحاب مالك واأ�سحاب اأبي حنيفة، ومناظرات 
يف  واليزيدي  الك�سائي  ومناظرات  والك�سائي،  �سيبويه  ومناظرات  احل�سني،  بن  وحممد  ال�سافعي 
كانت  كما   .  )18( وغريها  الر�سيد  عند  واالأ�سمعي  الك�سائي  ومناظرات  الربمكي،  يحيى  جمل�ص 
املناق�سة واملناظرة يف ع�سور االإ�سالم املختلفة �سمة دارجة بني العلماء وطالبهم، فكان العلماء 
ي�سجعون طلبتهم على املناق�سة واملناظرة ويوجبون عليهم التمرن عليها، فكان الطالب يخالف 
الراأي  اإبداء  احلرية يف  لهذه  التاأدب واالحرتام، وكان  الراأي مع مراعاة  – اأ�ستاذه يف  – اأحياًنا 
واملناق�سة اأثر حيوي يف طالب العلم جعله يجّد يف تعليم نف�سه بنف�سه ويعتاد ح�سن التفكري وجودة 

التعبري والقدرة على النقد وقوة االإقناع )19( . 
والالفت للنظر اأن هذا االأمر مل يقت�رص على املناظرات ال�سفوية، بل تعدى ذلك اإىل املناظرات 
اإجماع  اإىل مالك يف املدينة يجادله يف حجية  الليث بن �سعد يكتب من م�رص  باملكاتبة، فرنى 
املدينة ،ويرد عليه مالك )20( . وهذه الطريقة تظهر اأن هوؤالء القوم كانوا ي�ستخدمون التعلم املفتوح 

وفق االإمكانات املتاحة لديهم، وهي املرا�سلة. 



د. مدحت دردونة

211 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

منهاج الدراسة:

مل يكن هناك منهاج خا�ص للتعليم، ففي الكتاتيب كان التعليم يقت�رص على القراءة والكتابة 
وتعليم القراآن الكرمي، وتنوع التعليم بعد الكتاتيب من فقه ولغة وحديث وما يتعلق بها، وكان لكل 
�سيخ طريقته يف التعليم، فالفقهاء من اأ�سحاب الراأي يكرثون من تفريع امل�سائل ويبحثون يف ما 
الطالب يتخري  )21( وكان  مل يقع من احلوادث، واأ�سحاب احلديث ميتنعون عن ذلك وال يجيزونه 
ما يريده من درو�ص بح�سب الغر�ص الذي يرمي اإليه، فمن اأراد اأن ي�سبح كاتًبا – مثاًل – اختار 
منهًجا، ومن اأراد اأن يكون حمدًثا فله منهج، وكذلك من اأراد اأن يكون فيل�سوًفا اأو فقيًها. . . األخ. 
الذي  واملو�سوع  املنهج  باختيار  باأنف�سهم  يقومون  اخللفاء  كان  كيف  الرتاث  كتب  لنا  وت�سجل 
يرغبون فيه الأبنائهم، فقد و�سع الر�سيد منهج التعليم البنه االأمني، فطلب من الك�سائي اأن يرويه 
من االأ�سعار اأعفها، ومن االأحاديث اأجمعها ملحا�سن االأخالق، ويذاكره باآداب الفر�ص والهند )22( . 
وقبل ذلك نرى معاوية بن اأبي �سفيان يختط لنف�سه منهًجا يحقق له رغباته وطموحاته ال�سيا�سية 
ا�ستح�رص عبيد بن �رصيه اجلرهمي من �سنعاء ف�ساأله  اأن معاوية  الندمي  ابن  والتاريخية، فيذكر 
عن االأخبار املتقدمة وملوك العرب والعجم وغري ذلك، فاأجابه اإىل م�ساألة، فاأمر معاوية اأن يدّون 
وفيها  الدفاتر  فيح�رص  فيقعد  يقوم  ثم  الليل  ثلث  ينام  معاوية  وكان   )23( عبيد  اإىل  وين�سب  ذلك 
�سري امللوك واأخبارها واحلروب واملكائد، فيقراأ ذلك عليه غلمانه له مرتبون، وقد وكلوا بحفظها 

وقراءتها )24( . 
هناك �سيء اآخر مرتبط باملنهاج ال بد من احلديث عنه وهو الكتب واملكتبات. 

مكتبات  وهي  اأمية،  بني  ع�رص  يف  االإ�سالمية  احل�سارة  يف  املكتبات  ن�ساأت  بداية  كانت 
خا�سة، اأهمها واأ�سبقها اإىل الوجود مكتبة كانت خلالد بن يزيد الذي يعد �ساحب اأول مكتبة يف 
االإ�سالم. ويف م�ستهل القرن الثاين الهجري انطلقت حركة التدوين مرتبطة بجمع احلديث والفقه 
اأهمية لفهم الن�ص القراآين، ثم تتابع بعد ذلك تدوين  والتف�سري واملغازي وال�سري ملا يف ذلك من 
العلوم وتبويبها والتاأليف يف خمتلف فروع املعرفة، و�ساعت الكتب وزاد اهتمام النا�ص بجمعها، 
وقد ازداد ذلك ازدهاًرا كبرًيا يف الع�رص العبا�سي وبخا�سة ع�رصي الر�سيد واملاأمون، فقد كانت 
ال�سنائع  فازدهرت  املال،  ووفرة  التمام  من  عالية  درجة  على  العبا�سي  الع�رص  يف  احل�سارة 
والعلوم ومنت حركة التاأليف والرتجمة والنقل والتدوين واملكتبات، وازداد �سغف النا�ص بالقراءة 
فاأقبلوا على جمال�ص العلم التي تطور اأداء علمائها ليتجاوز االأ�سلوب النمطي القائم على احلديث 
من املحفوظ اأو الرواية عن �سحف غري مرتبة اإىل طريقة ارجتال املحا�رصة واخلو�ص فيها ح�سب 

الظروف ويف موا�سيع متعددة )25( 
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متار�سها،  طبقة  وظهرت  الوراقة،  حرفة  ظهرت  الر�سيد  اأيييام  الييورق  �سناعة  اإقامة  ومع 
فانت�رصت الكتب على نطاق وا�سع، واأقيمت املكتبات، وكانت مكتبة " بيت احلكمة " اأكرب مكتبة 
الن�رصاين،  الثقافة كيوحنا  ، حيث كان يعمل فيها علماء خمتلفو   )26( اأخبارها  اإلينا  عامة نقلت 
)27( ، ثم  وابن نوبخت الفار�سي، وكان لها رئي�ص واأعوان يرتجمون الكتب اليونانية وين�سخونها 
كان للعزيز باهلل الفاطمي يف م�رص مكتبة، ويف ق�رص قرطبة مكتبة )28( ، وغريها. وقد قلد االأمراء 

واالأغنياء والعلماء واالأدباء خلفاءهم فكانت لهم مكتبات خا�سة )29( . 
والق�سور  اجلوامع  عرفتها  التي  االإمالء  وجمال�ص  واملناظرات  الدر�ص  حلقات  كانت  واإذا 
وغريها م�سدًرا من م�سادر حت�سيل املعرفة، فقد اأ�سافت املكتبات امللحقة باجلوامع رافًدا اآخر 
لذلك، حيث تتيح الكتب للدار�سني لينهلوا منها ما �ساوؤوا من العلوم واملعارف، كما كانت يف الوقت 
نف�سه جمتمًعا لطالب العلم والعلماء حيث يتداولون امل�سائل العلمية فيما بينهم ويطرحون االأفكار 
الكتب ويجلدونها ويبيعونها  الذين ين�سخون  الوراقني  حولها. وبجانب هذا وذاك كانت دكاكني 
للنا�ص م�سدًرا اإ�سافًيا النت�سار الثقافة واملعرفة، فكان املتعلمون يذهبون اإىل دكاكني الوراقني 
يطالعون فيها الكتب حتى اأن بع�سهم كان يبيت يف هذه الدكاكني لينهل من كتبها العلم " حّدث 
دهقان قال: مل اأر قط وال �سمعت من اأحب الكتب والعلوم اأكرث من اجلاحظ، فاإنه مل يقع بني يديه 
اأنه كان يكرتي دكاكني الوراقني ويبيت فيها  اإال ا�ستويف قراءته كائًنا ما كان، حتى  كتاب قط 

للنظر )30( . 
والتعليم الذاتي كان �سائًدا عند كثري من طالب العلم يف ذلك الع�رص، واجلاحظ يف الن�ص 
ال�سابق خري دليل على ذلك، وكذلك كان اأبو حنيفه وغريه من العلماء، فقد تفقه بكرثة املطارحة 

واملناظرة يف دكانه حني كان بزاًزا )31( . 
اأمت  اأما الدرجات العلمية وال�سهادات فلم يكن هناك درجات علمية متنح بعد امتحان ملن 
الطالب  فكان  به،  املحيطني  والعلماء  الطالب  من  الراأي  امتحان  االمتحان  كان  واإمنا  الدرا�سة، 
الذي يرى يف نف�سه القدرة على اأن يجل�ص جمل�ص العلم ليدر�ص االآخرين يفعل ذلك، ولكنه يتعر�ص 
واجلاهلني،  املتطفلني  من  العلماء  حلماية  يكفي  هذا  وكان  ومناق�ستهم،  والعلماء  الطالب  جلدل 
فهذا هو اأبو يو�سف تلميذ اأبي حنيفة، اتخذ حلقة ف�ساأله �سائل عن م�ساألة فقهية فلم يعرف جوابها 
تغطي  الواقع  �ييرصورات  فر�ستها  التي  الطريقة  وهذه   .  )32( حنيفة  اأبي  جمل�ص  اإىل  طالًبا  فعاد 
م�ساحة وا�سعة من االإجراءات التي تقوم بها املوؤ�س�سات التعليمية املعا�رصة بداأ من االمتحانات 
وال�سهادات ومروًرا باملقابالت، وو�سواًل اإىل نظام املتابعة امل�ستمرة لعمل املعلم، وهذه الطريقة 
ت�سع املعلم على احلد امل�سنون دائًما، فهو بحاجة اإىل تطوير اأدواته با�ستمرار، وزيادة حم�سوله 
عند  املفتوحة  الرتبية  علماء  قرره  ما  بال�سبط  وهذا  الراجعة،  التغذية  من  واال�ستفادة  املعريف، 
احلديث عن الكفاءة وعن �سبط النوعية وعن التعليم امل�ستمر. ونحن هنا ال ندعو اإىل تبني منوذج 
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اعتبار  دون  املعلم  كفاءة  لقيا�ص  ووحيًدا  اأ�سا�سًيا  معياًرا  التعليمية  املواقف  جعل  من  القدماء 
واإمنا  الع�رص ومنجز ال غنى عنه،  العلمية �رصورة من �رصورات  العلمية، فال�سهادات  لل�سهادات 
ن�سري اإ�سارة �رصيعة اإىل االأ�سلوب الذكي الذي تبناه امل�سلمون القدماء يف ظل ظروفهم ومعطيات 

ع�رصهم. 

احملور الثاني: 

التعليم املفتوح يف اجلامعات األجنبية:

مفهوم التعليم املفتوح: 
يعد مفهوم التعليم املفتوح من املفاهيم التي اأخذت حيزاً وا�سحًا على اخلريطة االأكادميية 
للتعليم العايل يف كثري من دول العامل، اإذ اأ�سبح هذا النوع من التعليم مورداً مهمًا للجامعات يف 

�سبيل التغلب على كثري من امل�سكالت املادية واالأكادميية على حد �سواء. 
اإن فكرة التعليم املفتوح لي�ست جديدة، بل كانت مطروحة منذ القرن التا�سع ع�رص، حيث اإن 
كثرياً من املعاهد الرتبوية اخلا�سة والتجارية يف كل من الواليات املتحدة وبريطانيا ا�ستخدمت 
التعلم املفتوح وذلك باإي�سال املواد التعليمية اإىل الدار�سني بنظام عرف بالدرا�سة باملرا�سلة، وبعد 
التعليم  التعلم املفتوح يف  با�ستخدام  بداأت بع�ص اجلامعات  التجربة  الذي �ساحب هذه  النجاح 

اجلامعي مثل جامعة كوينزالند يف اأ�سرتاليا، وجامعة اجنلرتا )33( 
بع�ص  اإىل  االإ�ييييسييييارة  مييين  بيييد  ال  املييفييتييوح  اجلييامييعييي  الييتييعييليييييم  مييفييهييوم  ولييتييحييديييد 
املييفييتييوح.  اجلييامييعييي  التعليم  يف  املتخ�س�سني  الييرتبييويييني  قييبييل  ميين  املييبييذوليية   اجلييهييود 
اإىل  التعليم والتعلم، وي�سري  ا�سرتاتيجيات  باأنه: »م�سطلح يت�سمن مدى وا�سعًا من  عرفه كيجان 

الدرا�سة عن بعد، والدرا�سة امل�ستقلة يف م�ستوى التعليم العايل« )34( . 
ويحدد )فيل ري�ص( مفهوم التعليم اجلامعي املفتوح باأنه يعني اأن الطالب اأو املتدرب لديه 
يتعلم،  ومتى  يتعلم،  ما  انتقاء  يف  املتعلم  حرية  تعني  فاحلرية  وال�سبط،  االختيار  يف  احلرية 
 .  )35(  “ تعلمه  عن  م�سئواًل  يكون  املتعلم  الأن  الذاتي؛  ال�سبط  فيعني  ال�سبط  اأما  يتعلم.   وكيف 
 ومما �سبق ميكن القول اإن التعليم املفتوح هو تعليم جماهريي متاح جلميع النا�ص ويت�سم باملرونة 
من حيث �رصوط القبول به وطريقة التدري�ص، والزمان واملكان واملدى تبعًا الحتياجات وظروف 
الدار�سني من خالل هذه التعريفات وغريها جند اأن التعليم املفتوح ال يختلف عن التعليم النظامي 
ونقل  االأجيال،  اأمام  والتعلم  التعليم  فر�ص  توفري  اإىل  ت�سعى  التي  العامة  االأهداف  يف  التقليدي 
املعرفة اإليهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ليتمكنوا من دخول جماالت احلياة املختلفة، وي�سهموا 
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يف م�سرية التنمية ال�ساملة، واإمنا االختالف ين�سب بالدرجة االأوىل على الو�سائل واالأ�ساليب التي 
اجلمهور  من  ممكن  قطاع  الأكرب  الفر�ص  توفر  لكي  ر�سالتها  اأداء  يف  املفتوحة  الرتبية  تتبناها 

لاللتحاق بربامج التعليم )36( . 
اإذن تختلف الو�سائل والهدف واحد، فكل جيل يبذل غاية طاقته للو�سول اإىل اأهدافه م�ستفيًدا 
من االإمكانات املتاحة لديه. ونحن اليوم نعي�ص يف عامل يت�سم ب�رصعة التطور يف �ستى امليادين، 
وهذا التطور مبني يف االأ�سا�ص على الثورة التكنولوجية التي اأحدثها االإن�سان يف العقود االأخرية، 
وقد كان مركز هذه الثورة بالد الغرب، ثم زحفت اإىل �رصق اآ�سيا، واأخرًيا طالت رياحها بالد العرب 
وامل�سلمني. ومن هنا كانت اأوروبا واأمريكا �سباقة اإىل ا�ستخدام هذه التكنولوجيا، وما يهمنا هو 

ا�ستخدامها يف جمال الرتبية. 
مع الزيادة املطردة يف اأعداد الراغبني يف احل�سول على التعليم، وبخا�سة التعليم اجلامعي 
املادية  نتيجة ظروفهم  النظامية  االلتحاق باجلامعات  وعدم مقدرة قطاعات كبرية منهم على 
واحلياتية و�سغوط العمل، ويف ظل التطور ال�رصيع يف و�سائل االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات 
التعليم، فكان من  ا�ستخدام تكنولوجيا االت�ساالت يف عملية  الغربية يف  فقد �رصعت املوؤ�س�سات 
القرن  منت�سف  يف  بو�سوح  النموذج  هذا  ظهر  وقد  املفتوح،  التعليم  ي�سمى  ما  ظهور  ذلك  نتاج 
التا�سع ع�رص يف اأ�سلوب التعليم باملرا�سلة عرب اخلدمات الربيدية يف العديد من الدول االأوروبية 

ويف الواليات املتحدة االأمريكية وا�سرتاليا )37( . 
1906 م  الع�رصين، ففي عام  القرن  االأول من  الن�سف  التعليم طوال  النوع من  وا�ستمر هذا 
اأ�س�ص يف جامعة و�سكون�سن بالواليات املتحدة االأمريكية ق�سم للدرا�سات اخلارجية لالإ�رصاف على 
التعليم املفتوح با�ستخدام املرا�سلة، وتبع ذلك يف عام 1915 م تاأ�سي�ص الرابطة القومية للتعليم 
برامج  توؤدي  رابطة ت�سم يف ع�سويتها جامعات وكليات عامة وخا�سة  املمتد، وهي  اجلامعي 
عام  ويف  باملرا�سلة.  للتعليم  الدويل  املجل�ص  كندا  يف  اأ�س�ص  1938م  عام  ويف  باملرا�سلة.  تعليم 
االأكادميية  للتعليم باملرا�سلة بهدف االرتقاء بامل�ستويات  االأوروبي  تاأ�سي�ص املجل�ص  1962م مت 

واجلوانب التطبيقية للتعليم باملرا�سلة )38( ويعد هذا اجليل االأول من اأجيال التعلم املفتوح، ثم عند 
ا�ستخدام البث االإذاعي عام 1901 م طفق العديد من دول العامل يف توظيفه لبث الربامج الرتبوية 
والثقافية بوجه عام، واأن�سئت جامعات ومعاهد يف اأمريكا وكندا والهند تقوم على تقدمي خدماتها 
التعليمية على البث االإذاعي. ثم جاء اكت�ساف التلفاز لي�سيف للربيد والراديو و�سيلة جديدة للتعلم 

ونقل املعرفة. 
اأما الو�سيلة االأكرث تاأثرًيا يف حقل التعليم والتعلم فكانت احلا�سوب وما تعلق به من اإمكانات 
تكنولوجية لالت�ساالت كال�سبكات واالأقرا�ص واالإنرتنت وغريها، وهذه الو�سيلة توافرت للجماهري 
ب�سكل عملي يف الت�سعينيات من القرن الع�رصين، االأمر الذي �سهل عملية التعلم املفتوح، واإقامة 
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كاجلامعات  والتعلم  التعليم  عملية  يف  كو�سيط  التقنية  هذه  ا�ستخدام  تتبنى  تعليمية  موؤ�س�سات 
املفتوحة. 

لقد تبلور مفهوم التعليم املفتوح على امل�ستوى النظري وعلى �سعيد املمار�سة العملية يف 
ال�ستينيات من القرن الع�رصين، ولقد اأثبتت اجلامعة الربيطانية املفتوحة التي بداأت الدرا�سة فيها 
املتبع  الدرا�سة  لنظام  نظًرا  املفتوح،  التعليم  وتطبيًقا ملفهوم  ن�سًجا  االأكرث  اأنها  م   1971 عام 
واملواد التعليمية امل�ستخدمة مبا يتالءم واأو�ساع الدار�سني االجتماعية واالقت�سادية، حيث كلفة 

التعليم اجلامعي عن بعد اأقل من التعليم اجلامعي التقليدي، فكان من اأهدافها 
تعليم الكبار، وذلك من خالل اإعادة �سياغة االأهداف واملحتوى والو�سائل التعليمية يف . 1

بريطانيا لتالئم طبيعة الع�رص ولتواكب التحوالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية للمجتمع 
الربيطاين. 

االت�سال . 2 و�سائل  وتكنولوجيا  والتلفزيوين  االإذاعي  التعليمي  البث  خدمات  يف  التو�سع 
اجلماهريي. 

منو الوعي ال�سيا�سي بدميقراطية التعليم العايل وحتقيق مبداأ امل�ساواة فيه )39( . . 3
لقد اأدت التغريات االجتماعية واالقت�سادية التي اأعقبت احلرب العاملية الثانية يف بريطانيا 
اإح�سا�سها ب�رصورة  العاملة، وزيادة  ال�سيا�سي للطبقة  الوعي  ارتفاع م�ستويات احلياة، ومنو  اإىل 
حت�سني اأحوالها االقت�سادية والثقافية واالجتماعية، فرفعت �سعار » دميقراطية التعليم » وتو�سيع 
فر�سه، وبخا�سة يف التعليم العايل، وكان �سعار » الرتبية للحياة » الذي �ساد يف بريطانيا واأوروبا 
واأمريكا ال�سمالية يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية _ وهو �سعار يهدف اإىل توجيه حمتوى الرتبية 
لالهتمام بنمو االجتاهات والقيم االجتماعية اجلديدة من اأجل املواطنة ال�ساحلة – ال�سبب الرئي�سي 

وراء �رصورة االهتمام بالتعليم امل�ستمر مدى احلياة، وهو هدف من اأهداف الفل�سفة الرتبوية. 
ومع اأن اأقدم جامعة مفتوحة على م�ستوى العامل هي جامعة جنوب اأفريقيا التي بداأت عملها 
عام 1946 م )40( ، اإال اأن اجلامعة الربيطانية كانت فاحتة الطريق لن�سوء جامعات اأخرى وب�سكل 
مت�سارع، فكان اإن�ساء اجلامعة الوطنية للتعلم املفتوح يف اإ�سبانيا وقد بداأت فيها الدرا�سة عام 1973 
م، وهذه اجلامعة تتميز بطابعها الوطني وطريقة تدري�سها، فت�ستخدم و�سائل االت�سال اجلماهريي 
وتتعاون مع اجلامعات االإ�سبانية، وت�ستعمل اأحيانًا مواد مقررة يف اجلامعات التقليدية، وتتيح 
لطالب االأخرى فر�سة اختيار مواد من اجلامعة املفتوحة لدرا�ستها، ومن ثم تقوم مبعادلتها لهم. 
تقبل الطالب دون احل�سول على درجات علمية م�سبقة، ومتنح الدرجات اجلامعية باالإ�سافة اإىل 
درجتي املاج�ستري والدكتوراه )41( . وجامعة فرين يونيفر�سات يف اأملانيا عام 1975 م، وجامعة 
اتابا�سكا يف كندا عام 1975 م وجامعة العالمة اإقبال املفتوحة يف باك�ستان، وقد بداأت الدرا�سة 
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1977 م، ومعهد �سرييالنكا للتعليم  اأبريتا الوطنية يف فنزويال عام  1975 م، وجامعة  فيها عام 
وجامعة  م،   1979 غام  ال�سني  يف  املركزية  واالذاعيية  التلفاز  وجامعة  م،   1978 عام  املفتوح 
اجلامعة  م، وقد حازت هذه   1980 براجمها عام  با�رصت  وقد  تايالند،  املفتوحة يف  �سوكاناهي 
على اعتماد منظمة اليوني�سكو كجامعة رائدة لقارة اآ�سيا والبا�سيفيك يف جمال التجديد الرتبوي 
يف التعليم العايل، �سواء من حيث عدد الدار�سني اأو تعدد وتنوع الربامج التي تقدمها *، وجامعة 
م،   1984 عام  اأندوني�سيا  يف  املفتوحة  تربوكا  وجامعة  م،   1982 عام  الكورية  واملرا�سلة  الهواء 
وجامعة الهواء املفتوحة يف اليابان، حيث بداأت ن�ساطها عام 1985 م، ومن فل�سفتها تقدمي تعليم 
جامعي للعاملني مبا فيهم ربات البيوت، وجامعة اأنديرا غاندي عام 1985 م، واجلامعة الوطنية 
املفتوحة يف تايوان عام 1987 م، وجامعة اوبرتا يف الربتغال عام 1990 م، والقائمة تطول )42( 
اأ�سقاع االأر�ص وانت�رصت اجلامعات على نطاق وا�سع،  اأخذ التعليم املفتوح يزحف اإىل كل  ، فقد 

ومدت اأذرعها حول العامل، ففتحت اأفرعًا للجامعات املفتوحة يف العديد من دول العامل. 
العامل،  م�ستوى  على  املفتوحة  اجلامعات  حققته  الذي  واملعريف  العلمي  التدفق  هذا  ومع 
لوائح  بتقدمي  الدول  تقوم  ولذلك  اإليه،  وي�سيء  التعليم  من  النمط  هذا  على  يتطفل  فاإننا جند من 
اإر�سادية لطالبها تبني لهم اجلامعات اجلادة التي يتم االعرتاف بها حتى ال يقعوا فري�سة لدوائر 

الن�سب واالحتيال التي تند�ص يف و�سط هذا النمط التعليمي وتتلحف بعباءته. 

احملور الثالث: 

التعليم املفتوح يف اجلامعات العربية: 
القرن املا�سي، ومت  ال�سبعينيات من  االنت�ساب، منذ  العربية نظام  عرفت بع�ص اجلامعات 
العمل بهذا النظام يف جامعة بريوت العربية التي كان مقرها يف بريوت بلبنان، ولها مكاتب يف 
الطالب ينت�سب للجامعة عن طريق فروعها، ويح�سل  االأ�سكندرية مب�رص وعمان باالأردن، وكان 
اأحد فروعها لالختبار، ورمبا كان الدافع وراء هذا  اآخر العام ملقر  على الكتب الدرا�سية، ويذهب 
النمط من التعليم الظروف االأمنية ال�سعبة التي كانت تعي�سها لبنان، وعدم قدرة العديد من الطالب 
العرب الذهاب اإىل بلد املقر الرئي�سي. اإذن هي خطوة فر�ستها الظروف، ومل يكن خمطًطا لها اأن 
تتطور لنظام التعلم املفتوح مبفهومه املتعارف عليه اليوم. ويف كل االأحوال فقد �سكل هذا النمط 
نوًعا من اأنواع التعلم املفتوح، يتفق متاًما مع اجليل االأول من اأجيال التعلم املفتوح، يعتمد فيه 
الطالب على نف�سه اعتماًدا كلًيا. ثم كان العقد التا�سع من القرن املا�سي، ف�سهدنا تقدًما هائاًل يف 
جمال التكنولوجيا االأمر الذي �سجع عدًدا من املوؤ�س�سات التعليمية على اال�ستفادة من هذا التقدم، 
بتوظيفه يف حقل الرتبية والتعليم، فكان للتعليم العايل ح�سة ال باأ�ص بها، ا�ستطاعت اجلامعات 
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اأدائها على امل�ستويني االإداري واالأكادميي،  اأن تطور من  اإمكانات  من خالل ما توافر لديها من 
ثم اأن�سئت جامعات متخ�س�سة يف منط التعليم املفتوح، وكانت جامعة القد�س املفتوحة يف 
اأن�ساأت  حيث  القاهرة،  جامعة  تلتها  ذلك،  اإىل  �سباقة  م   1991 عام  العمل  با�رصت  التي  فل�سطني 
ال�سورية  اجلامعات  معظم  اأن�ساأت  م   2001 عام  يف  ثم  نف�سها،  الفرتة  يف  املفتوح  للتعليم  مركًزا 
ولها  الكويت  م ومقرها   2002 عام  املفتوحة  العربية  اجلامعة  املفتوح، وجاءت  للتعليم  اأق�ساًما 
فروع يف االأردن وال�سعودية ولبنان، ثم انت�رصت اجلامعات املفتوحة يف معظم البالد العربية مع 
الفارق الن�سبي بني جامعة واأخرى، فمن هذه اجلامعات ما يتبنى التعليم املفتوح، ومنها ما يتبنى 
منطني: منط التعليم املفتوح والنمط التقليدي، كمعظم اجلامعات العربية، ومنها جامعة القد�س 

املفتوحة التي تبنته واأخذت به. 

عوامل نشأة اجلامعات املفتوحة يف الوطن العربي: 
العامل العربي ال يعي�ص مبعزل عن التغريات التي حتدث يف العامل، فكثري من امل�سكالت التي 
اأكرب،  ب�سورة  ورمبا  العربي،  االإن�سان  منها  يعاين  اآ�سيا  و  اأمريكيا  و  اأوروبا  يف  النا�ص  يواجهها 
كم�سكلة البطالة، وغالء املعي�سة والطلب املتزايد على التعليم اجلامعي، وغالء الر�سوم اجلامعية، 
و�رصورة ن�رص املعرفة والوعي على نطاق وا�سع بني اجلماهري ملا لذلك من اأثر يف عملية التنمية، 
متعددة  م�ستويات  على  العربي  الوطن  تواجه  التي  التحديات  يف  امللحوظة  الزيادة  اإىل  اإ�سافة 
العربية،  البالد  الفقراء يف كثري من  اأعداد  وزيادة  الكبار،  اأو�ساط  االأمية يف  ن�سبة  ارتفاع  منها: 
والقيود املفرو�سة على تنقل االأفراد بني هذه الدول. كل هذا وغريه يدفع املوؤ�س�سات التعليمية نحو 
ا�ستخدام منط مميز من التعليم ي�سهم اإ�سهاًما ملمو�ًسا يف التغلب على هذه التحديات. وملا كانت 
جتربة التعليم املفتوح يف العديد من الدول الغربية قد اأتت بثمار جيدة، فاإن اال�ستفادة من هذه 
التجربة اأ�سبح اأمًرا �رصورًيا، ومن هنا كان التوجه نحو التعليم املفتوح والتعلم املفتوح. فكانت 
جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني عام 1991 م، ومركز التعليم املفتوح يف جامعة القاهرة 
عام 1991 م، واجلامعة العربية املفتوحة ومقرها يف الكويت عام 2002 م، والتعليم املفتوح يف 

اجلامعات ال�سورية عام 2001 م، 
الدول  من  العديد  يف  املفتوح  التعليم  بنظام  تدر�ص  التي  االأكادميية  املراكز  انت�رصت  ثم 

العربية. 
اإن املعرفة االإن�سانية ت�سهد تطوراً مذهاًل يف وقتنا الراهن نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي 
وما اأتاحه من اإمكانية هائلة يف احل�سول على املعرفة ب�ستى الو�سائل، والرتبية مبعناها ال�سامل 
تاأثرت اإىل حد بعيد بالتغريات العلمية والتكنولوجية فلم تعد م�سامني الرتبية واأ�ساليبها وطرقها 
وما يت�سل بها من مناهج درا�سية بعيدة عن هذه التطورات، بل اأ�سبحنا ن�سهد اليوم ثورة تربوية 
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القائمة على  التعليم والتعلم  التقليدية يف عمليات  اأ�سكااًل متعددة، ومل تعد االأمناط  هائلة تاأخذ 
التفاعل املبا�رص بني املعلم واملتعلم قادرة على متابعة ما يجري يف فروع املعرفة كافة، فكان 
ال بد من ا�ستحداث طرائق وو�سائل جديدة متكن املتعلم من ا�ستيعاب هذه املعرفة اجلديدة وفهمها 

والتعامل معها من منظور خمتلف )44( . 
املن�سودة يف توفري  اأهدافها  باإمكاناتها املحدودة حتقيق  اأرادت اجلامعات واملعاهد  واإذا 
فر�ص التعليم والتعلم لكل راغب فيه وقادر عليه، فاإنها لن ت�ستطيع ذلك اإذا ما ا�ستمرت با�ستخدام 
االأ�ساليب التقليدية يف املعاجلة، ولذلك ال بد من البحث عن اأمناط جديدة يف التعليم تتخطى تلك 
اقت�ساداً يف  واأكرثها  ال�سبل  باأي�رص  اأو�سع  اإىل مناطق  الو�سول  وت�ستطيع  وتتجاوزها،  املعوقات 

الوقت واملال. )45( 
على  واملجتمع  الفرد  االإن�سان  ت�ساعد  التي  االأ�ساليب  هذه  اأهم  من  املفتوح  التعليم  ويعد 
النهو�ص وحتقيق اأهداف التقدم والرقي ومواكبة الع�رص، فالتعليم املفتوح مل يعد جمرد �رصورة 
امل�سكالت وتاليف  ا يف حل كثري من  اأي�سً ي�سهم  اإنه  بل  املت�سارع،  التغري  من �رصورات مواجهة 
جوانب الق�سور الناجتة عن تلبية متطلبات احلياة املعا�رصة من التعليم والتدريب والتثقيف يف 

�سوء االأمناط احلديثة. 
ويلخ�س ن�سوان مربرات التعليم اجلامعي املفتوح فيما ياأتي: 

اأعاقتهم ظروفهم االقت�سادية  ♦ الذين  االأفراد  التعليم اجلامعي الأولئك  اأواًل: توفري فر�ص 
واالجتماعية عن االلتحاق باجلامعات بعد مرحلة الثانوية مبا�رصة. 

ثانيًا: ميكن التعليم اجلامعي املفتوح االأفراد يف املناطق النائية من موا�سلة تعليمهم  ♦
على الرغم من بعد امل�سافات، وذلك من حالل تاأمني املقررات واملواد التعليمية لهم وا�ستغالل 

النظام التكاملي متعدد الو�سائط يف ت�سهيل التفاعل بني الدار�سني وامل�رصفني. 
ثالثًا: ي�سمح التعليم اجلامعي املفتوح للدار�سني باجلمع بني الدرا�سة والعمل، واال�ستمرار  ♦

يف الدور املنتج اإىل جانب التح�سيل الدرا�سي. 
رابعًا: يتيح نظام التعليم املفتوح للمراأة واالأم اإكمال تعليمها العايل بكل �سهولة وي�رص  ♦

عرب التقنيات الرتبوية ويف االأوقات التي تنا�سبها. 
خام�سًا: اإن التعليم اجلامعي املفتوح ي�ساهم يف ا�ستيعاب اأعداد كبرية جدا ً من الدار�سني،  ♦

تفوق القدرة اال�ستيعابية للجامعات التقليدية؛ وذلك نظرا ً لالعتماد على الو�سائط التعليمية واإعداد 
املواد التعليمية القائمة على الدرا�سة الذاتية. 

الدار�سني على  ♦ الذاتي، ويحث  التعليم  يعتمد على  املفتوح  اجلامعي  التعليم  اإن  �ساد�سًا: 
مواكبة التطورات املعرفية املت�سارعة، وهذا يوفر م�ساحة وا�سعة للدار�سني لكي يكت�سبوا مهارات 

التعليم والدرا�سة الذاتية الالزمني ملتابعة كل جديد يف املعرفة. 
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�سابعًا: يت�سف التعليم اجلامعي املفتوح باملرونة من حيث التنظيم االإداري واالأكادميي،  ♦
فال توجد حدود اأو حواجز للقبول، حيث ميكن قبول الدار�سني بغ�ص النظر عن العمر اأو الدرجات، 

اأو الوظيفة ، اأو مكان ال�سكن. 
لتحقيق  ♦ الالزمة  للتعلم  الداخلية  الدافعية  ملبداأ  املفتوح  التعليم  منط  ي�ستجيب  ثامنًا: 

النجاح واالإجناز.
الدرجة  ♦ دون  مل�ستويات  التعلم  فر�ص  املفتوح  اجلامعي  التعليم  يوفر  اأن  ميكن  تا�سعًا: 

اجلامعية االأوىل، وذلك من خالل برامج اأكادميية ملدة �سنة اأو �سنتني جامعيتني، ومن ثم يح�سل 
الدار�ص على �سهادة متو�سطة بناء على رغبته )46( . 

ال�ساملة  التنمية  اأ�سلوب  لنف�سه  اختط  اأن  بعد  التقدم  اأبواب  العربي وهو يطرق  اإن جمتمعنا 
جلميع موارده الب�رصية والطبيعية هو يف اأم�ص احلاجة ال�ستغالل جميع الطاقات واملوارد بال�سكل 
ويجنبها  واالجتماعي  االقت�سادي  التكامل  يف  اأهدافها  ويحقق  االأمة  تطلعات  مع  ين�سجم  الذي 

الهدر يف املوارد الطبيعية واالإمكانات الب�رصية. 
اإال من خالل االهتمام بتعليم ال�رصائح واالأعمار كافة وتدريبهم  وهذا اال�ستغالل ال يتاأتى 
الكبار  تعليم  اأن  اإىل  ت�سري  الدالئل  من  فكثري  العمر،  مراحل  من  مرحلة  اأي  ويف  وكباراً  �سغاراً 
العايل  التعليم  ميدان  يف  وبخا�سة  احلديثة،  الرتبية  ميادين  من  مهمًا  ميدانًا  اأ�سبح   قد 
 ويقوم تعليم الكبار يف اأ�سا�سه على فكرة الرتبية امل�ستمرة والتعليم مدى احلياة، وينظر اإليه على 
نحو عام اأنه »التعليم الهادف املنظم الذي يقدم للبالغني اأو الرا�سدين اأو الكبار غري املقيدين يف 
اأو تغيري اجتاهاتهم وبناء �سخ�سياتهم«.  اأجل تنمية معارفهم ومهاراتهم  جامعات نظامية من 
)47( وب�سكل عام  اأو �سنوات درا�سية معينة  اأو برامج معينة  اإطار تعليم غري منته ب�سن معينة  يف 
يعّد تعليم الكبار اأو�سع واأ�سمل من جمرد حمو االأمية بل يتعدى ذلك اإىل تعليمهم منظومة معرفية 
واجتاهات قيمية وعلمية تعو�سهم ما فاتهم من تعليم عاٍل الأ�سباب اقت�سادية اأو اجتماعية حالت 

دون اإكمالهم تعليمهم اجلامعي. 
�سار وطننا العربي خطوات ال باأ�ص بها يف هذا امل�سمار، وحققت جامعات التعليم املفتوح 
اإجنازات ميكن اأن ت�سكل اأر�سية منا�سبة النطالقة وا�سعة ومدرو�سة نحو تطوير منظومة التعليم مبا 
يتنا�سب مع تطورات الع�رص، غري اأننا ال يجوز اأن نغفل التحديات التي تواجه هذا النمط من التعليم، 
جمتمعات  يف  ا�ستخدامها  وطرائق  املعرفة  تو�سيل  قنوات  با�ستخدام  منها  يتعلق  ما  وبخا�سة 
اإدخال هذا النظام التعليمي اإىل جامعاتنا  حديثة العهد بالثورة التكنولوجية، ولهذا تطلب االأمر 
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القد�س  جامعة  بها  التي قامت  الناجحة  التجربة  بالتدرج، وخري مثال على ذلك  وجمتمعاتنا 
هدفها  اإىل  وللو�سول  واجهتها.  التي  اجلمة  والتحديات  املحدودة  االإمكانات  برغم  املفتوحة 
املن�سود قامت اأواًل بت�سجيع البحث العلمي يف مو�سوعات التعليم املفتوح على امل�ستويني النظري 
على  والرتكيز  املفتوح  التعليم  م�سرية  حول  دقيقة  ونتائج  وا�سحة  روؤية  اإىل  للو�سول  والعملي 
اجلوانب االإيجابية وتنميتها، واتخاذ اخلطوات الالزمة للتغلب على املعوقات وال�سلبيات، وثانًيا 
ا�ستخدام تكنولوجيا  العاملني فيها على طرائق  اأقدمت اجلامعة على عقد دورات مكثفة الطالع 
االت�ساالت يف عملية التعليم والتعلم، حتى اجتاز معظم العاملني )اإداريني واأكادمييني( دورات 
تدريبية على اأنظمة العمل بنجاح، وهم االآن يقدمون خدمة تعليمية على م�ستوى عال من اجلودة 
البوابة  اإىل  باالإ�سافة  االفرتا�سية،  ال�سفوف  ونظام  املييودل،  نظام  منها  متعددة،  اأنظمة  عرب 
ات�سااًل  اإما  الدار�سني،  باإمكاناتها املتعددة، وهي طرق يتم من خاللها االت�سال مع  االأكادميية 
حًيا متزامًنا واإما ات�سااًل غري متزامن. اإ�سافة اإىل التوا�سل عن طريق اللقاءات الوجاهية التي تتم 

بني الدار�سني وامل�رصفني االأكادمييني. 

اخلامتة: 
التعليم  من  منط  املفتوحة  الرتبية  اأو  املفتوح،  العليم  اأن  املقال  هذا  خالل  من  لنا  تبني 
والتثقيف، لي�ص غريبا ً عن البيئة احل�سارية االإ�سالمية، اإذ كانت اأ�سكاله متار�ص وفق االإمكانات 
اختيار  يف  للمتعلم  املتاحة  املرونة  �سعيد  على  ذلك  اأكييان  �سواء  الع�سور،  تلك  يف  املتاحة 
اأم على �سعيد احل�سول  الدر�ص املتنوعة،  التي يرغب يف تعلمها عن طريق حلقات  املو�سوعات 
املرا�سلة. كما نقلت  ا�ستخدام نظام  امل�سافة اجلغرافية، وذلك من خالل  على املعلومة، رغم بعد 
القائمة على امل�ساركة واحلوار، من  التعليم  اإلينا احل�سارة االإ�سالمية مناذج متقدمة من طرائق 
خالل املناظرات التي كان العلماء واخللفاء يعقدونها يف دواوين اخلالفة ويف امل�ساجد، كما كانوا 
يتحرون الدقة يف االإجازات املمنوحة لطالب العلم. كل هذه املمار�سات الرتبوية وغريها تعد من 

�سميم التعليم املفتوح مب�سمياته املختلفة. 
اإحداث  الو�سائل واالأدوات ي�سهم يف  اأن تقدم  العلم ذو طبيعة تراكمية، وال �سك يف  اأن  غري 
كاأمريكا  اأخرى  دول  احلديث  الع�رص  اإليها يف  �سبقتنا  النقلة  هذه  املعرفة،  نوعية يف حقل  نقلة 
واأوروبا، فاأ�سافت اإىل الر�سيد املعريف للب�رصية قدرا ً ملمو�سا ً، كان للرتبية املفتوحة ن�سيب منه. 
اللحاق. ولي�ص غريبا ً- واحلال  اإىل  اأخرى، واأمم مازالت يف طريقها  اأمم  التقدم  التحق بركب  ثم 
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بعد  لتنتقل  املتقدمة،  االأمم  تلك  املفتوح عند  للتعليم  املفاهيم اجلديدة  بدايات  ن�سهد  – اأن  هذه 
على  الالحق  ويراكم  بن�سيب،  كٌل  في�سهم  العربية،  االأمة  ومنها  االأخييرى،  االأمم  اأدبيات  اإىل  ذلك 
جتارب ال�سابق، حتى ي�سبح التعليم املفتوح قادرا ً على تقدمي اخلدمة اإىل معظم �رصائح املجتمع 
التي ميكن لها اأن تتابع الربامج التعليمية التي تبثها املعاهد واجلامعات املفتوحة. ويبقى مدى 
اال�ستفادة مرهوًنا باالإعداد اجليد لهذه الربامج، وفعالية قنوات االت�سال، واملتابعة امل�ستمرة التي 
العلم يف  اإليه  تو�سل  ما  اأحدث  الدائم مع  والتوا�سل  العمل،  لنظام  التعليمية  املوؤ�س�سة  بها  تقوم 

جمال تكنولوجيا االت�ساالت. 



اجلذور التارخيية للتعليم املفتوح )املفاهيم واالجتاهات( 

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح222

اهلوامش: 
مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، �سفيان كمال، من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، . 1

املطبعة اجلامعية، نابل�ص، 2006، �ص 41. 
العوملة والرتبية، �سالح الدبا�سي، مطبعة ال�سفري، ط 1، الريا�ص، 1423 هي، �ص 34. وهي . 2

بعد مرجع  املفتوحة عن  الرتبية  اإىل  انظر، مدخل  املفتوح.  التعليم  اأجيال  تايلر  اأ�سماها  مراحل 
�سابق �ص 34. 

مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، مرجع �سابق، �ص 13. . 3
و�سائل االت�سال وتكنولوجيا التعليم، ربحي عليان وحممد الدب�ص، درا ال�سفا للن�رص، ط1 . 4

،عمان، 1999. 
التعليم املفتوح با�ستخدام االنرتنت، عالء الدين العمري، جملة املعرفة، الريا�ص، العدد . 5

91، 1423 هي، �ص 6. 

الرتبية يف الوطن العربي، يعقوب ن�سوان، دار الفرقان للن�رص والتوزيع، عمان 1425هي، . 6
�ص 250. 

مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، مرجع �سابق، �ص 63 – 64. . 7
االنفجار املعريف، حممد البدراين، مكتبة الر�سيد عمان، 1422 هي، �ص 37. . 8
�سحى االإ�سالم، اأحمد اأمني، دار الكتاب العربي، ج 2، ط 10، بريوت 1935، �ص 66. . 9

جامع بيان العلم وف�سله البن عبد الرب، املطبعة املنريية، القاهرة، د. ت. ج1 �ص98. . 10
�سحى االإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 52. . 11
املرجع ال�سابق �ص 54. . 12
وفيات االأعيان البن خلكان، حتقيق الدكتور اإح�سان عبا�ص، دار �سادر، بريوت، ج 1، �ص . 13

 .462

�سحى االإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 49. . 14
املرجع ال�سابق، �ص 68. . 15
املرجع ال�سابق، �ص 67، . 16
معجم االأدباء، ياقوت احلموي، حتقيق اإح�سان عبا�ص، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، ط . 17

1، 1993 م، ج 1 �ص 19. 



د. مدحت دردونة

223 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

االأ�سباه والنظائر يف النحو، ال�سيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1984 م، ج 3، �ص 15 . 18
وما بعدها. 

احللبي، . 19 البابي  عي�سى  مطبعة  االإبرا�سي،  عطية  حممد  وفال�سفتها،  االإ�سالمية  الرتبية 
1996، �ص 210. 

�سحى االإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 170. . 20
املرجع ال�سابق، �ص 67. . 21
املرجع ال�سابق، �ص 69. . 22
23 . 1997 والن�رص  للطباعة  املعرفة  دار  رم�سان،  اإبراهيم  حتقيق  الندمي،  البن  الفهر�ست 

م، �ص 132. 
مروج الذهب للم�سعودي، دار االأمري للطباعة والن�رص والتوزيع، ط 1، ج 5، �ص 78. . 24
العربي، . 25 الكاتب  دار  تدمري،  ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق  للذهبي،  االإ�سالم  تاريخ 

م،.   1987 لبنان، 
�سحى االإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 61. . 26
املرجع ال�سابق، �ص 62. . 27
اخلطط املقريزية ،املقريزي، مكتبة مدبويل 1997 م، ج 1، �ص 408. . 28
وفيات االأعيان، ابن خلكان، ج 1، �ص 92. . 29
معجم االأدباء، ج 6، �ص 56. . 30
تعليم املتعلم يف طريق التعلم، برهان الدين الزرنوجي، الدار ال�سودانية للكتب، 2004م، . 31
�ص 77. 
�سحى االإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 68. . 32
33 . denek – The university of new England 1994

34 . kegan. Theoretical principles of distance education. London. 1993

35 . Phil , Race. Open and Flexible Learning. 1998

مع جامعة . 36 بالتعاون  العربي  الفكر  منتدى  نظمها  التي  الندوة  اأعمال  املفتوح،  التعليم 
القد�ص املفتوحة 

مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، مرجع �سابق، �ص 30. . 37



اجلذور التارخيية للتعليم املفتوح )املفاهيم واالجتاهات( 

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح224

االفرتا�سية . 38 اجلامعة  اإىل  باملرا�سلة  التعليم  من  بعد،  عن  املفتوح  اجلامعي  التعليم 
،اإ�سماعيل حجي، عامل الكتب، مطبعة اأبناء وهبي، القاهرة 2003. 

39 . www. open. ac. uk ،موقع اجلامعة
مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، مرجع �سابق، �ص 83. . 40
41 . /http: // www. Uned. es موقع اجلامعة
مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، مرجع �سابق، �ص 82 وما بعدها. . 42
املرجع ال�سابق، �ص 34. . 43
الفرقان، . 44 دار  ن�سوان،  يعقوب  املفتوح،  اجلامعي  والتعليم  املفتوح  التعليم  اإدارة 

االأردن، 2004. 
التعليم املفتوح والتعلم املفتوح يف الوطن العربي )الواقع وامل�ستقبل( عايدة اأبو غريب، . 45

ال�سبكة العربية للتعلم عن بعد والتعليم املفتوح، االأردن، 2004. 
اإدارة التعليم املفتوح، مرجع �سابق. . 46
تطور نظام التعليم يف االأردن من 1921 – 1989، موؤثرات وعوامل، عمان 1989. . 47



د. مدحت دردونة

225 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
الفرقان، . 1 دار  ن�سوان،  يعقوب  املفتوح،  اجلامعي  والتعليم  املفتوح  التعليم  اإدارة 

االأردن، 2004
االأ�سباه والنظائر يف النحو، ال�سيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1984 م، ج 3. . 2
االنفجار املعريف، حممد البدراين، مكتبة الر�سيد عمان، 1422 هي. . 3
العربي، . 4 الكاتب  دار  تدمري،  ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق  للذهبي،  االإ�سالم  تاريخ 

م،.   1987 لبنان، 
الرتبية االإ�سالمية وفال�سفتها، حممد عطية االإبرا�سي، مطبعة عي�سى البابي احللبي، 1996. . 5
الرتبية يف الوطن العربي، يعقوب ن�سوان، دار الفرقان للن�رص والتوزيع، عمان 1425هي. . 6
تطور نظام التعليم يف االأردن من 1921 – 1989، موؤثرات وعوامل، عمان 1989. . 7
االفرتا�سية . 8 اجلامعة  اإىل  باملرا�سلة  التعليم  من  بعد،  عن  املفتوح  اجلامعي  التعليم 

،اإ�سماعيل حجي، عامل الكتب، مطبعة اأبناء وهبي، القاهرة 2003. 
تعليم املتعلم يف طريق التعلم، برهان الدين الزرنوجي، الدار ال�سودانية للكتب، 2004م. . 9

مع جامعة . 10 بالتعاون  العربي  الفكر  منتدى  نظمها  التي  الندوة  اأعمال  املفتوح،  التعليم 
القد�ص املفتوحة

التعليم املفتوح با�ستخدام االنرتنت، عالء الدين العمري، جملة املعرفة، الريا�ص، العدد . 11
91، 1423 هي. 

التعليم املفتوح والتعلم املفتوح يف الوطن العربي )الواقع وامل�ستقبل( عايدة اأبو غريب، . 12
ال�سبكة العربية للتعلم عن بعد والتعليم املفتوح، االأردن، 2004. 

جامع بيان العلم وف�سله البن عبد الرب، املطبعة املنريية، القاهرة، د. ت. ج 1. . 13
اخلطط املقريزية ،املقريزي، مكتبة مدبويل 1997 م، ج 1. . 14
�سحى االإ�سالم، اأحمد اأمني، دار الكتاب العربي، ج 2، ط 10، بريوت 1935. . 15
العوملة والرتبية، �سالح الدبا�سي، مطبعة ال�سفري، ط 1، الريا�ص، 1423 هي. . 16



اجلذور التارخيية للتعليم املفتوح )املفاهيم واالجتاهات( 

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح226

الفهر�ست البن الندمي، حتقيق اإبراهيم رم�سان، دار املعرفة للطباعة والن�رص 1997 م. . 17
مدخل اإىل الرتبية املفتوحة عن بعد، �سفيان كمال، من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، . 18

املطبعة اجلامعية، نابل�ص، 2006. 
مروج الذهب للم�سعودي، دار االأمري للطباعة والن�رص والتوزيع، ط 1، ج 5. . 19
معجم االأدباء، ياقوت احلموي، حتقيق اإح�سان عبا�ص، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، ط . 20

1، 1993 م، ج 1. 

الدب�ص، درا ال�سفا للن�رص، . 21 التعليم، ربحي عليان وحممد  . و�سائل االت�سال وتكنولوجيا 
ط1 ،عمان، 1999. 

وفيات االأعيان البن خلكان، حتقيق الدكتور اإح�سان عبا�ص، دار �سادر، بريوت، ج 1 . 22

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. denek – The university of new England 1994 

2. kegan. Theoretical principles of distance education. London. 1993

3. Phil , Race. Open and Flexible Learning. London. 1998

 ثالثاً- املواقع اإللكرتونية: 
1. www. open. ac. uk

2. http:// www. uned. es 

 




