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ملخص: 
على الرغم من اأن التطورات يف �ضبكات تكنولوجيا الو�ضائط املتعددة واالإنرتنت قد �ضاهمت 
يف اإدخال حت�ضينات هائلة يف م�ضتوى التعلم، وكذلك التعلم عن بعد يف دول العامل املتقدمة، فاإن 
دول العامل النامي ما زالت يف و�ضع ال ميكنها من اال�ضتفادة من هذه التح�ضينات ب�ضبب االنت�ضار 
املحدود لهذه التقنيات، باالإ�ضافة اإىل عدم وجود االإدارة ال�ضحيحة وم�ضكالت البنية التحتية.واإذا 
مل ننجح يف حل هذه امل�ضكالت لتمكني النا�ص يف البلدان النامية من اال�ضتفادة من هذه التقنيات 

يف التعلم عن بعد، فلن ت�ضتطيع الغالبية العظمى من �ضكان العامل مواكبة ذلك.
ويف هذه الورقة، فاإننا �ضنقّيم الو�ضع احلايل، ونقرتح بع�ص التوجهات امل�ضتقبلية حلل هذه 
امل�ضكالت، حيث اإنه من امل�ضتح�ضن ا�ضتخدام تكنولوجيا االت�ضاالت والو�ضائط املتعددة للو�ضول 

اإىل هذه الفئة الوا�ضعة من �ضكان الدول االأقل منواً لنقل جودة التعلم بطريقة فعالة.
والبلدان  املتعددة،  الو�ضائط  وتكنولوجيا  بعد،  عن  التعلم  للبحث:  املفتاحية  الكلمات 

النامية.
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Effective Distance Learning in developing Countries 
Using Mobile And Multimedia Technology

Abstract:
Although the developments of multimedia technology and internet 

networks have contributed to immense improvements in the standard of 
learning as well as distance learning in developed world, the developing 
world is still not in position to take advantage of these improvements because 
of limited spread of these technologies, lack of proper management and 
infrastructure problems.Unless we succeed in solving these problems to enable 
people of developing countries to take advantages of these technologies for 
distance learning the vast majority of the world population will be lagging 
behind.In this paper we take stock of the current situation and suggest some 
future directions in the resolution of these problems.We recommend the use 
of mobile and multimedia technology to reach this vast population of under- 
developed countries to impart quality learning in an effective way.
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مقدمة:
مفاهيم التعلم عن بعد ال�ضائدة يف البلدان النامية تعود للعقود القليلة املا�ضية، وهي دارجة 
جداً يف البلدان املتقدمة [1]، [7].يف البلدان النامية بداأت كما يف العديد من الدول االأخرى عن 
طريق دورات املرا�ضلة، حيث درجت العادة على توزيع مواد تعليمية مطبوعة على الطالب على 
فرتات منتظمة، وكان من املتوقع من الطلبة قراءة هذه املواد واالإجابة عن االأ�ضئلة.وكانت الفل�ضفة 

االأ�ضا�ضية هنا هي بعد املعلم عن الطالب واإجراء عملية التدري�ص عن بعد[2].
تغريت  املا�ضية،  الثالثة  العقود  خالل  االنرتنت  و�ضبكات  الكمبيوتر  �ضناعة  تطور  ومع 
توافرت  فقد  التطورات  [1].ومع هذه  م�ضبوق  تقدم غري  اإىل  العاملية  االت�ضاالت  وو�ضلت  االأمور 
الو�ضائط  تكنولوجيا  عملت  وتفاعلية.حيث  فاعلية  اأك��رث  بطريقة  التعلم  لنقل  كبرية  جم��االت 
الفر�ضة  واأتاحت  برمتها،  بعد  عن  والتعلم  التعلم  فل�ضفة  تغيري  اإىل  االإنرتنت  و�ضبكات  املتعددة، 
للتفاعل الوثيق بني املعلمني واملتعلمني باالإ�ضافة اإىل حت�ضني م�ضتوى املواد التعليمية باملقارنة 
اإىل املدى الذي مكنَّه من  مع ما كان متوافرا من الو�ضائط املطبوعة فقط.وقد و�ضل هذا التطور 
اإن�ضاء غرفة ال�ضف االفرتا�ضية حيث ينت�رص املعلمون والطالب يف جميع اأنحاء العامل.وعلى الرغم 
من  اال�ضتفادة  باإمكانه  زال  ما  املتقدم  العامل  فاإن  الثمن،  باهظة  االإجن��ازات  هذه  بع�ص  اأن  من 
البلدان املتقدمة. اأف�ضل للطالب املقيمني يف  هذه االإجنازات للح�ضول على تعلم عن بعد ب�ضكل 

ولكن بالن�ضبة للبلدان النامية فاالأمر خمتلف ،الأن احلو�ضبة و�ضبكة االت�ضاالت ما زالت حمدودة 
جداً باملقارنة مع الدول املتقدمة.ويف هذه الورقة نركز اهتمامنا على حتديد امل�ضكالت املتعلقة 
با�ضتخدام هذه التقنيات، وذلك من اأجل الو�ضول اإىل تعلم عن بعد اأف�ضل واأ�ضمل، ونبني اأي�ضًا كيف 
ميكننا اأن ن�ضل اإىل الغالبية العظمى من النا�ص يف البلدان النامية بنمط متطور من التعلم عن بعد 

توفره الو�ضائط املتعددة و�ضبكات االإنرتنت.
اجلزء االأول من هذه الورقة ي�ضتمل على مقدمة عامة بخ�ضو�ص هذا املجال، واجلزء الثاين 
الثالث  اجلزء  النامية.اأّما  البلدان  يف  التقنيات  هذه  من  باال�ضتفادة  املتعلقة  امل�ضكالت  يعر�ص 
واملتقدمة. النامية  البلدان  يف  االإنرتنت  ا�ضتخدام  كيفية  الإظهار  االإح�ضائية  البيانات  فيعر�ص 
اجلزء  امل�ضكالت.ويحتوي  هذه  حل  يف  للبحث  امل�ضتقبلية  االجتاهات  اإىل  الرابع  اجلزء  وي�ضري 

اخلام�ص على مالحظاتنا اخلتامية.

2.حتليالت لألحباث املنجزة: 
اأكرب من  يف التعلم عن بعد، ياأخذ التطبيق املوؤ�ض�ضاتي، واملوارد االإدارية والتنظيمية دوراً 
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العنا�رص االأخرى مثل: تقنيات لت�ضميم املقررات الفردية، ففي وحدة التو�ضيل الفردية هناك دور 
رئي�ص للت�ضميم والتقنيات االإدارية [1].

اإن اجلامعات املفتوحة التي بداأت عملها يف اأواخر ال�ضتينيات واأوائل ال�ضبعينات من القرن 
املا�ضي، توفر التعليم للطالب خارج احلرم اجلامعي من خالل االإذاعة والتلفاز، و�ضجالت االأ�رصطة 
ال�ضوتية والدرو�ص باملرا�ضلة، ففي البلدان النامية خا�ضة ما زالت جامعات عدة ت�ضتخدم االإذاعة 

التعليمية اأداة رئي�ضة يف تقدمي التعليم[1].
ومع التطبيق املو�ضع لتكنولوجيا املعلومات )IT( ، يكون نظام التعليم التقليدي قد جتاوز 
احلدود املادية للو�ضول اإىل ما ال ميكن الو�ضول اإليه )un- reached( من خالل نظام التعليم 
االفرتا�ضي، ففي اأ�ضلوب التعلم عن بعد يح�ضل الطالب على فر�ضة التعلم من خالل اأ�ضاليب التعلم 
الذاتي باالإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام التقنيات التكنولوجية.حيث تبذل اجلهود لتعزيز التعليم عن بعد يف 
املناطق النائية يف البلدان النامية من خالل تعاون املوؤ�ض�ضات واال�ضتخدام املعدل لنظم التعلم 

التعاوين [2].
يف البداية، ميكن اإر�ضال اأجهزة الكمبيوتر املزودة بالت�ضهيالت متعددة الو�ضائط اإىل مراكز 
املوارد االإقليمية وغرف الو�ضائط، ميكن اأن جتهز يف تلك املراكز ال�ضتخدامها كمختربات و�ضائط 
تكنولوجيا  موظفي  من  ثالثة  اأو  اثنني  اإ���رصاك  يتطلب  املختربات  تلك  ت�ضغيل  اإن  متعددة.حيث 
والطلب  والفعالية  واالأهمية  ال�رصورة  من  والتحقق  التنفيذ  اأجل  ومن  مركز،  كل  يف  املعلومات 
والكفاءة، ميكن اإعداد ا�ضتبانة اأوىل، الأن توزيع امل�ضوحات الدورية بني املتعلمني يعك�ص فعالية 
من  قليل  عدد  واإج��راء  الكامل  التجهيز  .وبعد   )fine- tuning( لل�ضقل  ال�رصوري  امل�رصوع 
االختبارات التجريبية يف مناطق معينة، فيمكن و�ضع البلد كله �ضمن �ضبكة عامة من خالل هذه 

املراكز االإقليمية [2].
واحلقيقة املوؤ�ضفة هي اأن م�ضاركة العديد من البلدان النامية يف جمتمع املعلومات العاملي 
والتقنيات،  الثقافات  بني  التوافق  عدم  منها،  عديدة  اأ�ضباب  اإىل  ذلك  ويعزى  �ضئيلة،  زالت  ما 
ب�ضيطة  ولو  ب�رصية  اأو  اقت�ضادية  م��وارد  وجود  وعدم  ال��ذات،  على  لالعتماد  املطلق  والتف�ضيل 

الكت�ضاب التكنولوجيا اأو لال�ضتفادة منها[3].
يف االقت�ضاديات املتقدمة، غالبًا ما ت�ضتخدم اإ�ضدارات اأحدث من التكنولوجيا لرفع م�ضتوى 
االإ�ضدارات القدمية، ولكن يف االقت�ضاديات النامية ما زالت االإ�ضدارات القدمية من التكنولوجيا 
االأجيال  مدى  على  النوعية  القفزة  لتحقيق  املتاحة  والفر�ص  موجودة(  كانت  )اإذا  ال�ضائدة  هي 

املتعاقبة من التكنولوجيا لالإ�ضدار االأخري تكون اأكرب بكثري[3].
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اإن عدم ظهور البلدان النامية يف هذا املجال يرتبط ب�ضكل كبري بعدم وجود البنية التحتية 
ففي  ذلك،  تغيري  على  القدرة  لديها  ال�ضناعية  االأقمار  خدمات  اأن  من  الرغم  على  لالت�ضاالت، 
اأكتوبر  وبحلول  اإفريقيًا،  بلداً  وخم�ضني  خم�ضة  اأ�ضل  من  اأربعة  لدى  االنرتنت  توفر   ،1995 عام 
)ت�رصين االأول( عام 1998، كان لدى جميعها خطوط انرتنت با�ضتثناء اأربع دول ، وو�ضلت �رصعة 
االإنرتنت فيها اإىل )64( كيلو بايت يف الثانية اأو اأ�رصع، اأما اإريرتيا والكونغو وليبيا وال�ضومال 
الروابط عرب  العديد من هذه  وكان   ،  )dial- up( الهاتفي  الطلب  ات�ضاالت  على  تعتمد  فكانت 
لتقدمي  عاملي  �ضناعية  اأقمار  ات�ضاالت  نظام  وتدير  متلك  التي   ،)INTELSAT( االنتل�ضات 

خدمات ال�ضوت/ البيانات، واالإنرتنت والفيديو اإىل اأكرث من 200 بلد واإقليم[9].
فاإن   ، املانحة(  واجلهات  التكنولوجيا  مطورو  يرى  كما  )اأي  التقليدية،  النظر  وجهة  من 
البلدان النامية تطبق التكنولوجيا بنظرة �ضلبية كمنتجات قيا�ضية ُطوِّرت يف البلدان ال�ضناعية 
والتي ميكن ا�ضتخدامها ب�ضكل مفيد حااًل.ومع ذلك، فاال�ضتخدام الناجح لتكنولوجيا املعلومات 
يتطلب اأكرث بكثري من جمرد جتميع وتطبيق املعرفة املقننة، حيث يتطلب اأي�ضا تطبيق املعرفة 
ال�ضتخدامها. ال�ضياقية  البيئة  على  وتطبيقها  التكنولوجيا  واإدارة  بتنظيم  يتعلق  فيما  ال�ضمنية 
بخ�ضو�ص  خربة  اكت�ضاب  متثل  ما  غالبا  ه��ذه،  ال�ضمنية  املعلومات  تكنولوجيا  معرفة  اإن 
ت�ضكيل  يف  ت�ضاهم  اخلربات  هذه  فمثل  الزمن،  مر  على  تراكمت  التي  ال�ضابقة  التكنولوجيا  ن�رص 

التكنولوجيا اجلديدة [3].
الب�رصية  املوارد  مهارات  تنمية  يلزم  فاإنه  البحتة،  التكنولوجية  الق�ضايا  اإىل  وباالإ�ضافة 
على  االآخرين  )وتدريب  املوارد  هذه  ا�ضتخدام  ينوون  الذين  للنا�ص  مكثف  تدريب  اأي  املنا�ضبة، 
كيفية اال�ضتخدام( وللتدريب اأهمية خا�ضة؛ الأن هذه التكنولوجيا لي�ضت فقط تقنية ي�ضتفيد منها 
عدد قليل من النا�ص، ولكنها مهمة بالن�ضبة للكثريين كما و�ضح )Bekka Tarjanne( ، االأمني 
العام لالحتاد الدويل لالت�ضاالت )ITU( ، يف موؤمتر تليكوم 98 )Telecom 98( يف اإفريقيا: 
، واأي�ضًا نيل�ضون مانديال  االإن�ضان” )الت�ضديد االأ�ضلي(  اأ�ضا�ضي من حقوق  هو حق  التوا�ضل  “اإن 
التعاون  قد حث على  )Telecom95( يف جنيف،   95 تليكوم  ، يف   )Nilson Mandela(
االإقليمي يف اأفريقيا، م�ضددا على اأهمية وجود ا�ضتثمارات �ضخمة يف جمال التعليم ونقل املهارات 
للبلدان النامية اأي�ضا حتى يكون هناك الفر�ضة للم�ضاركة يف ثورة املعلومات و “�ضوق االت�ضاالت 

العاملية” [3].
 )IDSC( يف الت�ضعينيات من القرن املا�ضي ، بداأ املركز امل�رصي للمعلومات ودعم القرار
ن�رص  امل�رصوع  وت�ضمن  م�رص،  يف  ال�رصيعة  املعلومات  طريق  اإن�ضاء  لدعم  امل�ضاريع  من  �ضل�ضلة 
املحافظات[10].وكان  بها  تتحكم  والتي  املتطورة  البيانات  قواعد  اأ�ضا�ص  على  القرارات  اتخاذ 
الفريق الذي يعمل على اأجهزة الكمبيوتر، واملطورون اأغلبهم من الن�ضاء من املناطق املحلية.وقد 
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لوحظ ب�ضكل عام، اأن هذه التطورات قد ت�ضبب �ضيئًا من الت�ضنج يف املجتمعات املحلية، حيث تقلل 
اجلماعات املت�ضددة من دور املراأة.

مهاتري  الدكتور  ال�ضابق  ال��وزراء  رئي�ص  عنها  عرب  والتي  ماليزيا،  من  املعلنة  النية  كانت 
حممد )Dr.Mahathir Mohamad( ، هي اأن ي�ضبح املجتمع متطوراً ب�ضكل كامل ونا�ضجًا 
م�رصوع  يف  املاليزية  احلكومة  �رصعت  الغر�ص،  2020”.لهذا  عام  بحلول  باملعرفة  وغنيًا 
الو�ضائط املتعددة �ضوبر كوريدور )MSC( حيث تعتزم ماليزيا االنتقال اإىل القرن األ21 وع�رص 
املعلوماتية بقيادة اإ�ضرتاتيجية متعلمة ومدن واأمناط حياة اأنيقة،ولكن لتحقيق هذه الروؤية ال بد 
من حتقيق منو بن�ضبة %7 �ضنويًا، وهذا معدل منو غري واقعي يف الو�ضع االقت�ضادي احلايل، على 
الرغم من اأن احلكومة املاليزية ترى م�رصوع الو�ضائط املتعددة �ضوبر كوريدور )MSC( حمفزاً 

رئي�ضًا للنمو يف امل�ضتقبل.
النامية  البلدان  الدولية )IDRC( عدداً من م�ضاريع  التنمية  الكندي لبحوث  ويدير املركز 
لتمويل   )PAN( االآ�ضيوية  ال�ضبكة  اإن�ضاء  التكنولوجية، وقد �رصع يف  القفزات  التي تنطوي على 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت وم�ضاريع البحوث يف البلدان النامية يف جميع 
على  قادرة  تكون  اأن  املنظمات  من  وغريها  االإمنائية،  واملوؤ�ض�ضات  لالأفراد  اآ�ضيا.وينبغي  اأنحاء 

ا�ضتخدام البنية التحتية، وذلك لتبادل املعلومات [3].
القاعدة  ذي   )Grameen Bank( جرامني  بنك  مع   )PAN( االآ�ضيوية  ال�ضبكة  تعمل 
ميكن  حيث   ،”telecottage“ خدمة  هي  هنا  اخلدمات  بنجالد�ص.واأحد  يف  ال�ضهرية  العاملية 
احل�ضول على خدمات ال�ضبكة االلكرتونية، و�ضيتم مالءمة التكنولوجيا واملواد لتلبية احتياجات 
عمالء بنك جرامني ذوي امل�ضتوى املنخف�ص من التعليم، واأحد اأهداف )PAN( هو امل�ضاواة بني 
اجلن�ضني.حيث ت�ضكل الن�ضاء ما ن�ضبته 95 ٪ من املقرت�ضني من بنك جرامني، وهذه ن�ضبة بارزة 

بني م�ضتخدمني )PAN( يف بنغالدي�ص [3].
باالإنرتنت، حيث دعت   )Laos( اأي�ضًا عن ربط الو�ص  م�ضوؤولة   )PAN( االآ�ضيوية  ال�ضبكة 
تكنولوجيا  )STENO( يف حكومة الوي بع�ص حمرتيف  والبيئة  والتكنولوجيا  العلوم  منظمة 
اخلربات  وتبادل  ديارهم  اإىل  للعودة  اخلارج  يف  ويعملون  يعي�ضون  الذين  الالويني  املعلومات 
18 �ضهراً  مع زمالئهم يف البالد.وتعاونت )STENO( مع )PAN( يف ت�ضميم م�رصوع ملدة 
لبناء البنية التحتية الالزمة لطلب خدمة الربيد االإلكرتوين، ومن بني امل�ضتخدمني الرواد، باحثون 
يعملون يف امل�ضاريع الزراعية وتربية االأحياء املائية؛ وال�ضحفيون امل�ضوؤولون عن اإدارة وكاالت 
الدولية؛  القانونية  الق�ضايا  يف  يرافعون  الذين  للمحامني  باالإ�ضافة  الوطنية؛  وال�ضحف  االأنباء 
ووكالء ال�ضفر الذين يعدون للرحالت التجارية، وموزعني الكمبيوتر ملتابعة املوردين واحل�ضول 

على معلومات الت�ضعري؛ ونحو 20 اآخرين يف كال القطاعني العام واخلا�ص[11].
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وقد و�ضف كل من اإن�ص وهوف )Enns and Huff( )1999( تطوير �ضبكات االت�ضاالت 
يف  االأوىل   )ISP( موؤ�ض�ضة  على  الرتكيز  مع  تاريخي،  منظور  من  املنغولية  والال�ضلكية  ال�ضلكية 
البالد )Datacom( برعاية مركز بحوث التنمية الدولية )PAN( ، عندما بداأ امل�رصوع كانت 
ونظام  االإعالم  و�ضائل  على  امل�ضددة  الرقابة  اإىل  باالإ�ضافة  تتدهور،  املنغولية  التحتية  البنية 
احلزب ال�ضيا�ضي الواحد الذي عزل البالد على نحو موؤثر.ومع ذلك، فالتحول املركب الذي �ضهدته 
الفر�ضة  امل�رصوع  ملخططي  وفرت  املعلومات  مل��وارد  وحاجتها  ال�ضوق  اقت�ضاد  اإىل  منغوليا 
 )Sierranet( لدرا�ضة التحديات التقنية ال�ضائعة يف بلدان اأخرى ذات خلفيات مماثلة.�ضريانيت
هي �ضبكة كمبيوتر تعتمد على الهاتف، ومتول من قبل مركز بحوث التنمية الدولية، الذي اأن�ضاأه 
طالب اجلامعات يف �ضرياليون لدعم البحوث، وقد مت اإن�ضاء �ضبكتني وظيفيتني للربيد االإلكرتوين 
)للمجتمع اجلامعي ولالخت�ضا�ضيني يف جمال ال�ضحة( ، وبالرغم من اأن معظم امل�ضتخدمني قد 
فروا من البالد يف اأعقاب التحرك الع�ضكري احلايل، فاإن بيئة ال�ضبكات ما زالت �ضليمة.وبانتهاء 
موجة املذابح يف �ضرياليون، فمن املوؤمل اأن �ضبكة كمبيوتر )Sierranet( �ضتوؤدي دوراً يف اإعادة 

اإعمار البالد وا�ضتعادة الدميقراطية [12].
بتمويل  دولية  مبادرة  من  جزء  هو  غانا  يف   )NHRC( نافرونغو  ال�ضحة  بحوث  مركز 
 ، )Health Net( من مركز بحوث التنمية الدولية ووكاالت معونة اأخرى تدعى �ضبكة ال�ضحة
اإىل الهاتف لتبادل املعلومات  وي�ضتخدم النظام االأقمار ال�ضناعية و�ضبكات الكمبيوتر امل�ضتندة 
ذات ال�ضلة بال�ضحة ونقلها يف العامل النامي.وبداأ هذا املركز )NHRC( يف عام 1988 كمكان 
اأ�ضبح هذا املركز ذا م�ضتوى عاملي  A، ويف غ�ضون ع�رص �ضنوات،  للدرا�ضات املتعلقة بفيتامني 
تكنولوجيا  اعتماد  ويف  الوبائية  املنهجيات  تطبيق  يف  �ضباق  مركز  وهو  ال�ضحية،  البحوث  يف 
املعلومات واالت�ضاالت اجلديدة، وميار�ص مركز بحوث ال�ضحة نافرونغو )NHRC( تاأثريه على 
كل من برامج و�ضيا�ضات التدخل التي تطرحها غانا، ومنظمة ال�ضحة العاملية، والباحثني املدربني 
من  غانا.واالأهم  يف  للعمل  املغرتبني  الغانيني  العلماء  وجذب  واالأفريقية،  االآ�ضيوية  البلدان  من 
ذلك، اأدت البحوث التي اأجريت يف مركز بحوث ال�ضحة اإىل انخفا�ص كبري يف معدالت االأمرا�ص 
والوفيات بني االأطفال، ف�ضال عن اإدخال حت�ضينات وطنية مهمة يف م�ضتوى الرعاية ال�ضحية [3].

عرب  تكنولوجيا  )التقليدي(  االلكرتوين  التعلم  متثل  املا�ضية  الع�رص  ال�ضنوات  غ�ضون  ويف 
ظهور البيئات االفرتا�ضية للتعلم مثل )WebCT( وال�ضبورة، ويتوقف التعلم مب�ضاعدة احلا�ضوب 
“احلزم”، وذلك من خالل احتمالية زيادة الو�ضائط املتعددة التفاعلية، والطاقة، وال�رصعة، والقدرة، 
واأجهزة احلا�ضوب ال�ضخ�ضية املت�ضلة بال�ضبكة.تربويًا، �ضهدنا زيادة النماذج البنائية االجتماعية 
واأمريكا  اأوروبا  ولكن فقط يف  ال�ضابقة، كل هذا �ضحيح،  ال�ضلوكية  النماذج  تلك  اأكرث من  للتعلم 
“التعلم عن  اإدراج م�ضطلح  يتم  الكربى  ال�ضحراء  اأفريقيا وجنوب  اأّما يف  اآ�ضيا،  ال�ضمالية و�رصق 
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طريق االت�ضاالت ’ولكن ك�ضيء يدمج التعلم املفتوح والتعلم عن بعد بالتقاليد الرتبوية املختلفة، 
تلك التي ركزت على املنهج التعليمي التلقيني اأكرث من املنهج املنطقي )discursive( .ويعدُّ 
والقيود  التحديات  على  فعل  ردة  هو  العامل  من  االأجزاء  هذه  يف  االت�ضاالت  بتكنولوجيا  التعلم 

املختلفة- التي عادة- تتعلق بالبنية التحتية، والفقر، وبعد امل�ضافة[4].

3. األدلة التجريبية:
 )Cunnigham et al.( )2000( بالن�ضبة للعامل املتقدم، فقد اأ�ضار كانينغهام واآخرون
املقدمة يف  للمعلومات  االإنرتنت  للتو�ضيل عرب  ال�رصيع  النمو  الرغم من  تقاريرهم:”اأنه على  يف 
التعليم العايل )�ضواء كانت تقليدية اأم حديثة( ، فهناك اأدلة قليلة على جناح املوؤ�ض�ضات االفرتا�ضية 
بعد  برامج تعلم عن  )75( كلية توفر  2002 ل  الذي مت عام  امل�ضح  املتوافرة.” ومع ذلك، ففي 
اختريت ع�ضوائيا، وك�ضفت النتائج عن معدل منو مذهل ي�ضل اإىل ٪41 لكل برنامج يف التعلم عن 

بعد �ضمن التعليم العايل )جمموعة بحوث اأ�ضا�ضية، 2002( .
 Gunawrden and(  )2003 وم��اك��ال���ض��اك،  )غ��ون��اواردي��ن��او  م��ن  ك��ل  وي�ضتدل 
“يف  اأنه:  نف�ضها  البحثية  الق�ضية  من  بعد  عن  التعليم  عن  كتيبهم  يف   ،  )McIsaac ،2003
هذا الوقت حيث امليزانيات مقل�ضة، فاإن برامج التعلم عن بعد ت�ضجل ن�ضبة 41% كمتو�ضط منو 
30% من الربامج لتلبية احتياجات التعليم املهني  �ضنوي لاللتحاق بها.ويجري حاليًا تطوير 
امل�ضتمر للكبار، كما اأن 24% من طالب التعلم عن بعد يح�ضلون على نطاق ترددي ذي �رصعة 
تقليدي  ب�ضكل  بعد  عن  للتعليم  جذرية  توجيه  اإعادة  اإىل  ت�ضري  التطورات  املنزل.هذه  يف  عالية 
“.ووفقا الأحد التقديرات، من املتوقع اأن تكون ميزانية التعليم القائم على تكنولوجيا املعلومات 
و�ضوق التعليم االإلكرتوين يف جميع اأنحاء العامل 11.4 مليار دوالر اأمريكي )بدوالرات الواليات 

املتحدة( يف عام2003( [2].
يتمتعون باالت�ضال  االأفارقة  ن�ضبة �ضئيلة من  اأن  اإىل  النامي،  العامل  الدرا�ضات يف  وت�ضري 
ب�ضبكة االإنرتنت )اأموكو، Amoako، 1998( )1998( ، ورمبا بن�ضبة واحد من كل ع�رصة اآالف 
خارج جنوب اأفريقيا.هوؤالء النا�ص هم عمليا غري مرئيني يف العامل االإلكرتوين.وكما الحظ رو�ص 
التكنولوجية  القدرة  يقي�ص  اأحد  كان  فاإذا   ،  )Roche and Blaine، 1997( وبلني،1997( 
للدول من ناحية ماليني االأوامر والتعليمات يف الثانية حيث ت�ضري هذه التقديرات اإىل اأن العامل 
هذا  يف  التفاوت  ون�ضبة   ،  )MIPS( الثانية  يف  التعليمات  ماليني  من  يعاين  من  اأكرث  النامي 
النامية،  البلدان  اأن  اإىل  التفاوت ي�ضري  اآخر من  العامل املتقدم.وهناك تقدير  1:26 مع  العدد هي 
يف حني متثل حوايل 80% من �ضكان العامل، فهي متثل ٪2 فقط من االإنفاق العاملي الكلي على 

.[Hanna،1991( [3( )1991 ،املعلوماتية )حنا
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يف  يت�ضبب  مما  امل�ضتقرة،  غري  التحتية  وبالبنية  الوقت  ب�ضيق  الرئي�ضة  التحديات  ترتبط 
انقطاع الطالب امل�ضجلني عن الدرا�ضة قبل االنتهاء من الربنامج الدرا�ضي، ويقال اإن عدم وجود 
العايل  التعليم  اإ�ضرتاتيجية توفري  التكنولوجيا احلديثة يعمل �ضد  التحتية واحل�ضول على  البنية 
للجماعات امل�ضتهدفة يف البلدان النامية من خالل �ضبكة االنرتنت.وتظهر االإح�ضائيات االآن، اأن 
2008 تقريبًا، حيث  الو�ضع يتغري ب�ضكل جذري، وذلك من خالل البيانات التي ُجمعت يف عام 
تظهر اأن ن�ضبة ا�ضتخدام اإفريقيا لالنرتنت هي 4.7% من ال�ضكان، واآ�ضيا 12.4%، وال�رصق االأو�ضط 

20.5% من ال�ضكان [14]. اأمريكا الالتينية/ الكاريبي هي  17.4% ويف 

4.االجتاهات املستقبلية املقرتحة للبحوث:
يف الق�ضم الثاين، تعر�ضنا للجهود املختلفة املبذولة جلعل التعلم عن بعد فعااًل يف البلدان 
ويف  النائية،  املواقع  يف  املتعددة  الو�ضائط  خالل  من  الدرا�ضية  املواد  عر�ص  اإن  النامية.حيث 
اإىل تف�ضري ولي�ضت مملة. اأن تكون مواد التعلم لي�ضت بحاجة  اأن يكون جمديًا.ويجب  القرى ميكن 

وبا�ضتخدام فعاليات الو�ضائط املتعددة مثل الفيديو والت�ضجيالت ال�ضوتية والر�ضومات واأو�ضاف 
ن�ضية مثرية لالهتمام، فقد اأ�ضبح باالإمكان الو�ضول اإىل املناطق النائية من العامل التي مل ت�ضل 
وتكنولوجيا  الكمبيوتر  يغطيها  ال  التي  املناطق  اأن  االآن.ومب��ا  حتى  الكمبيوتر  تكنولوجيا  لها 

االإنرتنت وما زالت وا�ضعة يف العامل، يبدو اأن هذا النهج بناء جداً وينبغي اأن ُيّتبع.
وحيثما كان ذلك ممكنًا، فاإن التعلم عن بعد من خالل الو�ضائط املتعددة يجب نقله عن طريق 
االنرتنت، الأن االإنرتنت و�ضبكات االإنرتنت هي قنوات الو�ضائط املتعددة.ولكن الأن ات�ضال النطاق 
زال  فما  الالتينية  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�ضيا  من  �ضا�ضعة  مناطق  يف  جدا  حمدوداً  زال  ما  الرتددي 
و�ضول الو�ضائط املتعددة و�ضبكة االإنرتنت اإىل جزء كبري من النا�ص يف املناطق املذكورة اأعاله 

بحاجة اإىل وقت طويل.
البلدان  من  وا�ضع  جمهور  اإىل  للو�ضول  جداً  واع��دة  و�ضيلة  االت�ضاالت  تكنولوجيا  تقدم 
با�ضتخدام  بعد  عن  التعلم  تطوير  علينا  الرتددي.لذا  النطاق  ات�ضاالت  تتطلب  ال  الأنها  النامية؛ 
الو�ضائط املتعددة من خالل تكنولوجيا االت�ضاالت.ويبدو اأن هذا هو الطريق االأجنع للو�ضول اإىل 
اأن  يجب  النامية.وبالتايل  البلدان  يف  الريفية  املناطق  يف  يعي�ضون  الذين  النا�ص  من  املليارات 
تكون اجلهود البحثية مكر�ضة لهذا اخلط.وقد خطط املوؤلف للعمل على كيفية ا�ضتخدام تكنولوجيا 
االت�ضاالت لتقدمي التعلم عن بعد يف كل من البلدان املتقدمة والنامية بو�ضيلة فعالة با�ضتخدام 

اأدوات الو�ضائط املتعددة املتقدمة.
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اإليها من خالل البحو	 يف الو�سع الراهن  بع�س الق�سايا التي متت االإ�سارة 
يف اأوروبا:

توؤدي تكنولوجيا االت�ضاالت اأدواراً وا�ضعة يف دعم املتعلم يف نواح كثرية ترتاوح بني . 1
الذكية  للهواتف  تقدمًا  اأكرث  ا�ضتخدام  اإىل   )SMS( الن�ضية  للر�ضائل  ن�ضبيا  الب�ضيط  اال�ضتخدام 
اأن�ضار  بع�ص  والتقومي.ويعتقد  املعلومات  عن  والبحث  م�رصوع،  �ضمن  والعمل  املحتوى،  لتقدمي 
التعلم بتكنولوجيا االت�ضاالت اأنها فقط م�ضاألة وقت، و�ضيكون هناك دورات كاملة ميكن درا�ضتها 

وتقوميها من خالل تكنولوجيا االت�ضاالت )الهواتف النقالة( .ونحن ال نوافق على هذا الراأي.
ل مت حاليًا على االأجهزة النقالة، يعتقد املوؤلفون اأنه لدعم عملية . 2 بالرغم اأن الكتب حتمَّ

التعلم وتقومي املواد.فمن ال�ضحيح لدى  اأن يعطى لبنية  التفكري يجب  التعلم فاإن قدراً كبرياً من 
البع�ص ال�ضيما على م�ضتوى التعليم العايل اأن الهواتف املحمولة )النقالة( تتيح الفر�ضة للو�ضول 

اإىل اأنظمة اإدارة التعلم املوؤ�ض�ضي.وهذا يوفر مرونة اأكرب للمتعلم دون اأي م�ضاهمة تربوية جديدة.
انخفا�ص التكاليف ب�رصعة: اجليل االأول اجلديد من الهواتف النقالة الب�ضيطة لن يكون . 3

�ضوف  اأوروب��ا  يف  النقال  الهاتف  م�ضتخدمي  جميع  اأن  مع   ،2010 عام  من  ال�ضوق  يف  متوافرا 
ي�ضتخدمون هواتف اجليل 3 اأو 4 يف غ�ضون العامني املقبلني، واخلطوة التي ت�ضتحق الرتحيب ً 
هي االنتقال نحو �ضكل من اأ�ضكال التوحيد من قبل �رصكات االت�ضاالت تتمثل بالتحول اإىل اأجهزة 

ال�ضحن امل�ضرتكة خالل العامني املقبلني.
يثري . 4 اأمر  ال�ضباب  قبل  من  وخا�ضة  املحمول،  الهاتف  المتالك  اأعطيت  التي  القيمة  اإن 

جداً،  قريبًا  وللجميع  مكان  كل  يف  اأداة  �ضيكون  اأنه  بامللكية  املتعلقة  البيانات  وت�ضري  الده�ضة، 
وهناك اأدلة على اأن ملكية االأجهزة توؤدي اإىل ا�ضتخدامها والعناية بها ب�ضكل م�ضوؤول.

اال�ضتخدام التعليمي على نطاق وا�ضع يف املدار�ص يعتمد حاليًا على اال�ضتثمار احلكومي، . 5
�ضيكون  املتعلمني  اأن جميع  نفرت�ص  اأن  االأ�ضلم  من  فاإنه  العايل الحقًا،  التعليم  ولكن يف جمال 
بها  امللتحقني  للطالب  امل�ضورة  لتقدمي  املوؤ�ض�ضات  حتتاج  اخلا�ضة.و�ضوف  اأجهزتهم  لديهم 
يتعلق  فيما  حاليا  يفعلون  كما  الدرا�ضية،  للمناهج  مالءمة  االأكرث  االأجهزة  اأ�ضناف  بخ�ضو�ص 
باأجهزة الكمبيوتر.حيث اإن التقارب بني الكمبيوترات ال�ضغرية )الالبتوبات( واالأجهزة املحمولة 

�ضي�ضتمر حتى ينظر اإليها كاأ�ضكال خمتلفة من النوع نف�ضه من التكنولوجيا.
وهناك اإمكانات كبرية ملزودي اخلدمات التعليمية للعمل مع �رصكات الهاتف الكبرية، . 6

وذلك خلف�ص التكاليف وللتعاون يف تطوير الربجميات املنا�ضبة [15].
التي  الوطنية الوحيدة يف بنغالدي�ص  جامعة بنغالدي�ص املفتوحة )BOU( هي املوؤ�ض�ضة 
تقدم التعليم عن بعد يف البالد.ولديها �ضبكة وا�ضعة يف جميع اأنحاء البالد لتوفري نقاط ات�ضال 
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اجلامعة  زالت  ما  ن�ضاأتها،  على  عامًا   15 مرور  للمتعلمني.وبعد  ب�ضهولة  اإليها  الو�ضول  ميكن 
املفتوحة تتلكاأ يف ا�ضتخدام التكنولوجيات.ونظراً لكون اجلامعة تقت�رص على الطريقة التقليدية 
يف التدري�ص، فقد بو�رص يف م�رصوع الختبار فاعلية التلفزيون التفاعلي وجدواه، وخدمة الر�ضائل 
الق�ضرية )SMS( يف الف�ضول الدرا�ضية وا�ضتك�ضاف ا�ضتخدام التكنولوجيات املتاحة واملنا�ضبة 
لتوفري التعلم عن بعد املعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت.يف هذا امل�رصوع، ا�ضتخدمت 
تقنية الر�ضائل الق�ضرية للهاتف النقال جنبا اإىل جنب مع البث املبا�رص الإيجاد اجلو املثايل ل�ضف 
املوجودة  الفيديو  اأ�رصطة  لت  ُفعِّ .وقد   )QBP( ال�ضوؤال  م�ضاركة  تقنية  خالل  من  بعد  عن  التعلم 
 TV التكنولوجيا والتقنيات.وقد ُعر�ص برنامج  التلفزيونية با�ضتخدام هذه  واخلا�ضة بالربامج 
اأن  الدرا�ضة  التفاعلية له على املتعلمني لتقومي فاعليته، وتبني من هذه  لهذه اجلامعة والن�ضخة 
اأداء هذه ال�ضفوف االفرتا�ضية التفاعلية كان اأف�ضل ب�ضكل ملحوظ من برامج فيديو BOU )غري 

التفاعلية( التي ت�ضتخدم يف الوقت الراهن [16].
وهناك ورقة اأخرى تعر�ص وتناق�ص الفل�ضفات االأ�ضا�ضية للتعليم والتعلم عن بعد ملعهد املعرفة 
الرنويجية )NKI( للتعلم عن بعد وانعكا�ضاتها على تطوير بيئة تعليمية م�ضاندة للمتعلمني عن 
بعد بو�ضاطة )الهاتف املحمول( .وقد واجه معهد املعرفة الرنويجية حتديًا كبرياً لت�ضميم احللول 
مل�ضتخدمي تكنولوجيا االت�ضاالت الذين يرغبون يف الدرا�ضة اأي�ضا اأثناء تنقالتهم.وهكذا، عندما 
ال يكون الطالب م�ضتقرين ويرغبون يف الدرا�ضة، فاإن املعدات والتكنولوجيات التي ي�ضتخدمونها 
يف الدرا�ضة ميكن اأن ت�ضاف اإىل املعدات التي ُت�ضتخدم يف املنزل اأو يف العمل، لذا يجب اأن ت�ضمم 
نف�ص  يف  بامل�ضاركة  امل�ضتخدمني  وغري  االت�ضاالت  تكنولوجيا  مل�ضتخدمي  ت�ضمح  بطرق  احللول 
الدورة.وهذا يعني اأننا قد بحثنا عن احللول االأمثل لتوزيع املحتوى وللتوا�ضل يف الدورات، بدون 
االأخذ باالعتبار فيما اإذا كان الطالب واملعلمون يطبقون تكنولوجيا االت�ضاالت وات�ضال االإنرتنت 
للتعليم اأو التعلم.ويجب على بيئة التعلم اأن تلبي بكفاءة كال احلالتني وكال الفئتني من الطالب.

تطورت  والبحث  التطور  الفرتة من  تلك  )PDAs( وخالل  التطور  احللول ملوؤ�ض�ضات  ُطوِّرت  وقد 
النقالة وظائف املوؤ�ض�ضة املذكورة والعك�ص �ضحيح. الهواتف  التكنولوجيا ب�رصعة.حيث تت�ضمن 

ومن حيث املبداأ فاإن هدف التطورات الو�ضول اإىل حلول ميكن ا�ضتخدامها يف كل نوع من االأجهزة 
النقالة.

االأوروبي  االحتاد  يدعمها  م�ضاريع  اأربعة  من  املكت�ضبة  اخلربات  على  الورقة  هذه  وت�ضتند 
-2000( النقال  للتعلم  االإلكرتوين  التعلم  النقال: من  التعلم  ترتكز على  ، وهي م�ضاريع   )EU(

2003( ، ومن التعلم النقال حتى اجليل القادم من التعلم )2003-2005( ، ودمج التعلم النقال 
التعليم  يف  النقال  التعلم  دور  وهو  اجلاري  وامل�رصوع   )2007-2005( العام  التعليم  �ضمن 

االأوروبي )2008-2006( .
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مل يتم ت�ضميم معظم دورات معهد املعرفة الرنويجية )NKA( لتقوم بدورها كربامج للتعلم 
التفاعل مع مواد  تت�ضمن  قد  الدورات  اأجزاء هذه  اأن بع�ص  الرغم من  التفاعلي، على  االإلكرتوين 
الو�ضائط املتعددة، واالختبارات والواجبات.هذه الدورات ت�ضمل عادة الدرا�ضة املكثفة ملواد تعتمد 
الواجبات والتوا�ضل مع  الن�ضو�ص وحل امل�ضكالت، وكتابة املقاالت، وتقدمي  ب�ضكل رئي�ص على 
الزمالء الطالب عن طريق الربيد االإلكرتوين اأو يف املوؤمترات على �ضبكة االإنرتنت.وهذا يعني اأنه 
يف معظم االأوقات �ضيكون الطالب خارج نطاق االت�ضال عند الدرا�ضة.ويف كثري من االأحيان ح�ضب 
خربتنا يقوم الطالب بتحميل املحتوى لقراءته دون ات�ضال، وغالبا ما تتم طباعة املحتوى على 
ات التعلم النقال �ضمن نظام التعلم عن بعد الوا�ضع النطاق )يف  الورق لقراءته.فجميع جوانب ومهمَّ

معهد املعرفة الرنويجية( هي بو�ضوح خدمة اإ�ضافية للطالب[17].
ُيعزَّز من  اللغة  لتعلم  )MALL( ي�ضف نهجًا  النقال  االت�ضال  يدعمه  الذي  اللغة  تعلم  اإن 
خالل ا�ضتخدام جهاز ات�ضال حممول باليد.وهو جمموعة فرعية من كل من التعلم النقال وتعلم 
للغة  الطالب  تعلم  لدعم   MALL(  ( النمط  هذا  ن�ضاأ  .وقد   )CALL( اللغة مب�ضاعدة احلا�ضوب
و   MP3  ، )الهواتف اخللوية(  النقالة  الهواتف  التكنولوجيات املتنقلة مثل:  ا�ضتخدام  مع زيادة 
MP4، واأجهزة امل�ضاعد الرقمي ال�ضخ�ضي مثل اأجهزة اي فون اأو اآي باد، وبا�ضتخدام هذا النمط 
مع  والتوا�ضل  للغة،  التعليمية  امل��واد  اإىل  الو�ضول  على  قادرين  الطالب  اأ�ضبح   ،  )MALL(

مدر�ضيهم واأقرانهم يف اأي وقت، ويف اأي مكان [18].

5.اخلامتة:
يف هذه الورقة در�ضنا م�ضكالت تطبيق التعلم عن بعد من خالل الو�ضائط املتعددة يف البلدان 
النامية.واقرتحنا تكنولوجيا االت�ضاالت وو�ضائل االإعالم؛ الأنها متوافرة وباأ�ضعار معقولة، وميكن 
النا�ص بطريقة فعالة.وكذلك قدمنا بع�ص  اإىل املليارات من  التعلم عن بعد  اأن ي�ضل  من خاللها 
االأمثلة على االإجنازات التي حتققت يف هذا املجال يف هذه الورقة.وهناك حاجة اإىل املزيد من 
النامية  الدول  يف  الباليني  اإىل  الو�ضول  فر�ضة  من  لال�ضتفادة  بها  القيام  يتعني  التي  البحوث 
متعددة  التكنولوجيا  وتوجيه  املتعددة،  الو�ضائط  وتكنولوجيا  االت�ضاالت،  تكنولوجيا  من خالل 

الو�ضائط لنقلها اإىل هذه املواقع.
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