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 ملخص:ال

 

تعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في استشراف مستقبل ال إلى الحاليةالدراسة  تهدف

تم استخدام أسلوب السيناريو في هذه الدراسة كأحد  الجامعة.وجهة نظر المختصين في  جامعة الكويت من

وتم التركيز على هذا النوع من البحوث بعدما الحظ الباحثون قلة اإلقبال أساليب الدراسات المستقبلية، 

 ات المستقبلية في الدراسات البحثية في المجتمعات العربية،على تطبيق الدراس
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تحليل .باإلضافة إلى أسلوب أسئلة رئيسية 3استخدام أسئلة مقابلة مكونة من  ولتحقيق هدف الدراسة تم  

 .اء مختصين( خبر 5ة الدراسة من ) تكونت عين ،كمامحتوىال

اريو األول و هو األكثر احتماال و هو استمرار السين:  وجود ثالثة سيناريوهات كالتاليأظهرت الدراسة 

الوضع على ما هو عليه بسبب عدم جدية جامعة الكويت في تطبيق التعليم عن بعد في برنامج الدراسات 

العليا ضمن المعايير المحددة،مما يؤدي إلى تعثر المشروع و عدم تطبيقه بصورة صحيحة. السيناريو 

وع التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الثاني يمثل الصورة الممكنة لمشر

الكويت إذا ما طرأت تعديالت إصالحية على بعض جوانب المشروع و يطلق عليه بالسيناريو 

اإلصالحي.السيناريو الثالث يمثل الصورة المرغوبة لمشروع التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة 

مى بالسيناريو اإلبتكاري،وهو أمر مستبعد خالل السنوات الخمس القادمة و الدراسات العليا و هو ما يس

 الذي يقوم على فكرة جديدة من أجل رفع مستوى التعليم في الكويت محليا و عالميا.

 

 ، طلبة الدراسات العليا.اف، التعليم عن بعد، نظام تعليمياستشر الكلمات الدالة:

 

Abstract: 

The current study aims to explore the future of distance education as an 

educational system for graduate students at Kuwait University from the 

viewpoint of specialists at the university. The scenario method was used in this 

study as one of the methods of future studies, and focus was placed on this type 

of research after researchers noted the lack of demand for the application of 

future studies in research studies in Arab societies, and to achieve the goal of 

the study, interview questions consisting of 3 main questions were used. 

Content analysis method, as the study sample consisted of (5) specialized 

experts. 

The study showed that there are three scenarios as follows: The first scenario is 

the most likely and is the continuation of the situation as it is due to the lack of 

seriousness of Kuwait University in the application of distance education in the 

graduate program within the specified criteria, 
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 which leads to the project faltering and not being applied properly. The second 

scenario represents the possible image of the distance education project as an 

educational system for graduate students at Kuwait University if there are 

reforms in some aspects of the project and it is called the reformative scenario. 

The third scenario represents the desired image of the distance education project 

as an educational system for graduate students, which is what is called in an 

innovative scenario, which is unlikely during the next five years, which is based 

on a new idea in order to raise the level of education in Kuwait locally and 

globally. 

 

Key words: prospecting, distance education, educational system, graduate 

students. 

 

 المقدمة

ساهم التعليم في التخلّص من األمية والجهل، ولعب دوًرا أساسيًا في انتشار المعرفة بين شعوب العالم، 

إلى بلدان ثرية تملك من ، عوناتوبفضله تمّكنت بعض الدول من أن تتحّول من بلدان فقيرة تعيش على الم

 التعليم حاجة وضرورة لكل إنسان.فالحضارة ما يجعلها من الدول المتقّدمة، 

يلجأ إليه عدد كبير من الناس الراغبين في الدراسات العليا أو حتى في  خياراً أصبح التعليم عن بعد 

فضل التقدم التكنولوجي ، والتوسع في ويحدث هذا بهذا العدد يتزايد باستمرار،والدورات التعليمية الحرة، 

هذا  ومن مختلف األعمار.،لى الطبقات االجتماعية المختلفة الدخول إلى العالم االفتراضي بالنسبة إ

 لمزايا الرائعة التي يحققها هذا النوع من التعليم على اإلنترنت.باإلضافة ل

هادة التعليم عن بعد كشهادة معتمدة نجد في أيامنا هذه أن الكثير من الدول العربية أصبحت تقبل ش

حيث نجد الكثير من الناس يؤكدون أن حصولهم ،للتوظيف أو تفتح أمام الناس الفرصة لمعادلتها بسهولة

في حصولهم على فرص عمل رائعة، وهذا كله لهم  اً مساعد شهادة في التعليم عن بعد كان عامالً  على 

 ن بعد يحتله في حياتنا اليومية.يؤكد على الحيز الهام الذي أصبح التعليم ع

إلى التعليم عن بعد أو ما يسمى واتجهت الكثير من الجامعات في هذه األيام في ظل أزمة كورونا الجائحة 

(Distance Educationكبديل عن التعليم التقليدي في الجامعات )، 
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من البرامج الدراسية  يرفي كثكثير من الجامعات في اآلونة األخيرة التعليم عن بعد الفلقد وفّرت  

كانشغال الطالب أو التحديات الجغرافية خاصة النظامي بالجامعة وذلك للتغلب على معوقات التعليم 

، ولكن بالرغم من اعتقاد البعض أن التعليم عن بعد قد يكون أو توقف الدراسة النظامية للطالب األجانب

يتطلب بذل المزيد من أنه قد ال يكون األنسب، بل الحل األمثل للحصول على فرصة تعليم أفضل، إال أنه 

 الجهد لتحقيق النجاح فيه.

لطلبة الدراسات العليا في  كنظام تعليمي ستشراف مستقبل التعليم عن بعداللذلك تهدف هذه الدراسة 

 سنوات القادمة. الخمسجامعة الكويت خالل 

 

 اإلطار النظري

ذي تتسارع فيه االكتشافات العلمية و انتشار المعرفة بشكل نعيش اليوم عصر الثروة و التكنولوجيا و ال

كبير. و لعل من أهم التطورات التكنولوجية في عصر الثورة الرقمية هو ما يحدث في عالم الحواسيب و 

مجال تقنية المعلومات. إن ثورة االتصاالت و تقنية الحواسيب قد أثرت بصورة كبيرة على العالم بأكمله 

لمجاالت. و من أهم المجاالت التي تأثرت بهذه الثورة هو مجال التربية و التعليم من خالل جميع ا

الجامعي.. حيث يواجه العديد من التحديات التي يجب التعامل مع هذه التطورات الكبيرة ، مما أدى إلى 

 تغير األدبيات الجامعية التقليدية لمواكبة هذا العصر.

في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و هو ما انعكس  يشهد المجتمع العالمي تغيرا متسارعا

بدوره على مؤسسات المجتمع ومنها مؤسسات التعليم العالي. مما أدى هذا التغير التقني إلى حدوث ثورة 

معرفية كبيرة أدت إلى تالشي حدود الزمان و المكان.و أصبحت الحاجة إلى االنتقال من التعليم التقليدي 

 الحديث المواكب للعصر. إلى التعليم

تزايد استخدام التكنولوجيا في اآلونة األخيرة، و أصبحت المؤسسات التعليمية تهتم بموضوع التعليم عن 

بعد. فالعصر الحالي يتميز بالتعليم المستمر و بالتطور السريع في جميع المجاالت. فالمؤسسات التي 

متغيرات االجتماعية و االقتصادية و التعليمية في تمتلك اإلمكانيات العالية بقدرتها على مواجهة ال

إلى أن تأثيرالتقدم في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  Remeny,2002,p3المجتمع. و أشار 

اإللكترونية سيستمر تأثيره في جميع مجاالت الحياة االجتماعية في السنوات 

يعتمد على أسس فلسفية فيها ظهور  :"دالتعليم عن بع (إلى أن07-08،ص7991أشار)الحميدي،القادمة.و

األفكار التي تدعو إلى تحرير التعليم من القيود التقليدية و مبدأ تكافؤ الفرص و التوسع في التعليم 

 الجامعي،
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و على أسس نفسية منها قدرة اإلنسان على التعلم ال تقف عند سنة معينة و أن دور المعلم دور مساعد و  

كما أن التعليم عن بعد ".لمهارات و القدرات الالزمة للقيام بأدوارهم قياما أفضلمكمل لتزويد األفراد با

ظاهرة نمت بصورة سريعة ألنها تقدم فرصا تعليمية كثيرة لألفراد من أجل استكمال دراساتهم و تعليمهم 

دراسة و لمن حالت الظروف لعدم انضمامهم للتعليم الجامعي النظامي. كما أن التعليم عن بعد عبارة عن 

تدريب لمن ال يستطيع الحضور إلى مراكز التدريب و إلى الجامعة الرتباطهم بالعمل و غيرها من 

األمور الحياتية و االجتماعية األخرى. أصبحت الحاجة إلى التركيز على التعليم عن بعد حاجة ضرورية 

أن نستغل التكنولوجيا بصورة للدول المتقدمة و الدول النامية على حد السواء. لذلك أصبح لزاما علينا 

صحيحة و توظيف أجهزة االتصال الحديثة المرئية و السمعية أينما كانت . لذلك من المهم تخصيص 

الميزانيات للبرامج التكنولوجية .و بإمكان توظيف التكنولوجيا بطريقة فاعلة لتحقيق حاجات تعليم الكبار 

 University Ofى سبي المثال قدمت جامعة ويسكونسن و التعليم المستمر و أهدافهما المتنامية ، فعل

Wisconson  برنامجا ممتدا استخدم فيه التعليم المعتمد على األقمار الصناعية لربط الخبراء في تنشئة

األطفال باآلباء في مختلف أنحاء البالد ، و انضم إليهم المعلمون و المرشدون النفسيون و مسؤولو 

 من، و المؤسسات االجتماعية. الشؤون الصحية و رجال األ

إن للتعليم عن بعد أهمية و فوائد عديدة خاصة للتعليم الجامعي و العالي. و عند تقديم برامج التعليم عن 

بعد البد من معرفة خصائص المستهدفين، تحديد أهداف البرامج، و تعيين طرائق التدريس و الوسائل 

يسية و اإلدارية المؤهلة، و اختيار طرق التقويم المناسبة و تقديم التعليمية المناسبة، و اختيار الهيئة التدر

الدورات الدورية للمتعلم و المعلم.و في هذا اإلطار تأتي الدراسة من أجل أن تستهدف آراء المختصين 

 بأهمية تطبيق برامج التعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا في الكويت.

 حياة المختلفة و التي من أهمها التعليم.كما شملت الثروة التقنية مجاالت ال

تهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية التعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت.و 

 تحديد مدى الحاجة له،و األهداف التي تستدعي وجود مثل هذا النوع من التعليم في جامعة الكويت.

 

 الدراسات السابقة:

 ة:الدراسات العربي

 العالي التعليم تواجه التي التحديات لمواجهة اإللكتروني التعليم( بعنوان "  6882دراسة يماني ) 

هدفت دراسته إلى مقدرة التعلم اإللكتروني في المعلومات".  تقانة عصر ضوء متطلبات في السعودي

 مواجهة تحديات التعليم العالي السعودي في ضوء عصر تقنية المعلومات،
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( عضو هيئة تدريس من جامعة أم القرى و جامعة الملك خالد، 756نة الدراسة مكونة من )وكانت عي

ومن أبرز النتائج أن أفراد عينة الدراسة يؤيدون بدرجة كبيرة تطبيق التعلم اإللكتروني لمواجهة تحديات 

جها،كما بينت التعليم العالي، واستخدام اإلنترنت لتبادل الخبرات بين األساتذة داخل الجامعة و خار

الدراسة أن استخدام شبكة اإلنترنت في استالم الواجبات المنزلية و تصحيحها و إعادتها للطالب يخفف 

من عبء عضو هيئة التدريس،وأن غياب األنظمة و اللوائح المتعلقة بمنح الدرجات العلمية لطالب التعلم 

التعلم اإللكتروني،وأن ضعف إعداد و اإللكتروني يعد المعوق األعلى تأثيرا على النجاح في تطبيق 

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام التقنية الحديثة و التعلم اإللكتروني يؤثر على 

 فعالية تطبيقه.

 رؤية" الجامعي التعليم في تطبيقه ومتطلبات االلكتروني التعليم( بعنوان "  6881دراسة أبو العال ) 

تحديد مفهوم التعلم اإللكتروني و أهميته و مبادئه و دواعي استخدامه في التعليم هدفت إلى . "مستقبلية

الجامعي و أنواعه و مزاياه و خصائصه و فوائده و العوائق التي تقف في سبيل تطبيقه،وتحديد المتطلبات 

يس في كلية الالزمة لتطبيق التعلم اإللكتروني في التعليم الجامعي، و دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدر

التربية في أسوان نحو الوسائط المتعددة اإللكترونية و واقع استخدامهم لهذه الوسائط، و وضع رؤية 

مستقبلية إلدخال التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية في ضوء معايير ضبط الجودة،وقد استخدمت 

منهج الوصفي، وكانت نتائج الدراسة كما الباحثة االستبانة كأداة لهذه الدراسة، كما استخدمت الباحثة ال

يلي : أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في أسوان نحو الوسائط المتعددة اإللكترونية 

اتجاهات إيجابية إال أن استخدامهم لهذه التقنية كان ضعيفا، ويوجد قصور في توفير التقنيات الالزمة 

ام الوسائط المتعددة اإللكترونية في الكلية،ويوجد نقص في الدورات لتطبيق التعلم اإللكتروني باستخد

التدريبية التي توفرها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريين و الفنيين لتنمية مهارات استخدام التقنية 

 روني.الحديثة في التعليم، و أن هناك شحا كبيرا في أعضاء هيئة التدريس الذين يجيدون فن التعلم اإللكت

هدفت التعرف إلى مستقبلية"،  ورؤى مفاهيم االلكتروني التعليم( بعنوان "  6880دراسة الولي ) 

متطلبات تطبيق التعلم اإللكتروني ومعوقاته في الوطن العربي باستخدام المنهج الوثائقي، و توصلت 

الوطن العربي بكامله  الدراسة إلى أن تطبيق التعلم اإللكتروني يطلب النظر في النظام التعليمي في

ليتوافق مع مكتسبات علوم و تقنية المعلومات، و أن من معوقات التعلم اإللكتروني قلة عدد األجهزة و 

 االتجاهات السلبية نحو استخدام التعلم اإللكتروني.

ت ، هدفت التعرف إلى التحديااإللكتروني و التحديات المعاصرة"( بعنوان" التعليم 6876)دراسة العقاد 

 الوصفي، المنهج الدراسة المعاصرة في التعليم اإللكتروني، واستخدمت
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 وأوضحت الجامعات، طالب من عينةعشوائية على وزعت البيانات لجمع االستبانة كأداة استخدام تم وقد 

 نايكو بل التقليدي عن نستغني ال بحيث التقليدي مع متناغمة بيئة في اإللكتروني التعلم تطبيق أن رسة ا الد

 العربي الوطن في والالسلكي السلكي االتصال شبكات تأهيل إعادة على لعمل او بعضاً، لبعضهما مكمالن

 عربي مشروع وتبني التعليمية، والمنشئات المدارس في اإللكترونية الوسائل من األكثر القدر وتوفير

 وصور نظرية أسئلة من تدريب برامج إلكترونية تتضمن بنسخ الدراسية الكتب توافر أجل من موحد

 في بالتركيز الخريجين وخاصة االلكتروني حول التعلم الجامعي العمل وتشجيع عرض، وشرائح وفيديو

 للمراحل اإللكتروني التعليم في رقمي متخصص نظام بناء الموضوع، هذا على تخرجهم مشاريع

 المعطاة المادة يوازي الكترونيدراسي  توفير نظام في تكمن الفكرة التطبيق، في أولى كمرحلة االبتدائية

 على باالعتماد الواقعية والمحاكاة من الشرح والمزيد باألمثلة ويدعمها ويغذيها االبتدائية المراحل في

 .دائما مرجع لتكون المدارس في المعطاة للدروس ) وأمثلة صوتيه ملفات ، فالشات ، فيديو( كامل توثيق

تجاهات نحو تكنولوجيا التعليم عن بعد و عالقته ببعض ( بعنوان " اال6875دراسة عوض و حلس ) 

المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ". هدفت الدراسة إلى التعرف على االتجاه 

نحو تكنولوجيا التعليم عن بعد و عالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعية 

( طالبا و طالبة يدرسون ببرامج الدراسات العليا في الجامعات 97ت العينة من )الفلسطينية ". تكون

اتجاه  الفلسطينية. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي و أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

فروق ذات طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية كان إيجابيا على مستوى األداة ككل، ال توجد 

داللة إحصائية في استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو التعليم عن بعد، تبعا لمتغير 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الجنس و المستوى التعليمي و التقدير العام على مستوى األداة ككل. 

نحو تكنولوجيا التعلم عن التعلم عن بعد تبعا الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية استجابات طلبة  

 لمتغير الجامعة ولصالح الجامعة اإلسالمية.

 :األجنبية الدراسات

 في اإللكتروني التعلم بتطبيق المتعلقة الرئيسة القضايا توضيح إلى( هدفت  Goodison, 2001) دراسة

الدراسة  وتؤكد التطبيق عملية في والسرعة الدقة يكفل بما المتحدة المملكة في العالي التعليم مؤسسات

 العالي التعليم مجرى غيرت العالي التعليم مؤسسات في واالتصاالت التكنولوجيا دمج عملية أن على

 أكثر أصبحوا الطالب أن التغير لهذا اإليجابية النتائج من وكان .التدريس طرائق وأساليب في وأثرت

 عملية وزادت التفكير في استقالالً  أكثر الطالب وأصبح به، ماالتزاو عليه إقباالً  وأكثر التعليم نحو جدية

 .التدريس ورائق أساليب في الجودة
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مهارات  تحسين يتطلب اإللكتروني التعلم تطبيق في والتقدم الجودة إحراز إن إلى الدراسة وخلصت 

 لتبادل العالي يمالتعل مؤسسات بين اتصال قنوات إنشاء على والعمل التكنولوجيا استخدام في المعلمين

  لتكرارها تفادياً  المشكالت على واالطالع والتجارب والمعلومات الخبرات

بدمج التكنولوجيا بالتعليم".  ت "وجهة نظر الطالب والكليا( بعنوان  John R . Savery ,2002دراسة )

 0888ليم التع، بدمج التكنولوجيا في  الكليات من الطالب ل هدفت الدراسة إلى تحديد وجهة نظر ك

استخدم الباحث استبانة لتحديد رأي طالب من خمس كليات أمريكية والمسؤولين اإلداريين في الكليات عن 

أن إداريي الكليات ية: الدراسة إلى النتائج اآلت، توصلت   6887  -7900بين أعوامدمج التكنولوجيا  

و جهاز العرض  %18بنسبة دية والسبورة العا 18، %بنسبة  05كانوا يستخدمون البريد االلكتروني  %

في فهم مبادئ دمج ر  لديهم قصوو أن إداريي الكليات  %05و عروض الفيديو  %18فوق الرأسي 

لدمج التكنولوجيا بالتعليم حيث إ ن الطالب ل كان لدى الطالب فهم أفضا بينم، التكنولوجيا بالتعليم 

الدراسة المساعدة و برامج المحاكاة و  مثل استخدام برامج التصميم و برامجاستخدموا التكنولوجيا 

، و قد كان الطالب يستخدمون البريد %90و  %27البرامج السمعية البصرية بنسب تتراوح بين 

 اإللكتروني أكثر بخمس مرات من استخدامات إداريي الكليات له. 

 التعلم يجيةاسترات تطبيق فاعلية معرفة إلى هدفت ) Sharpe, Benfield, & Francis,2006 (دراسة 

 في والدراسات الكتب إلى بالرجوع الوثائقي على المنهج معتمدة العالي التعليم مؤسسات في اإللكتروني

 اإللكتروني التعلم استخدام أن :أهمها من النتائج من إلى العديد الدراسة وتوصلت اإللكتروني، التعلم مجال

 التعليم إلى الخطي التعليم من التعليم ويحول ة،التعليمي مرونة الممارسات في ويسهم مهماً، تطورا يعد

 .وقت أي وفي مكان أي في التعليم يعزز اإللكتروني وأن التعلم الوسائط، متعدد الخطي غير

". هدفت سبعة تحديات رئيسية للتعلم اإللكتروني في البلدان النامية ( بعنوان"Anderson,2008دراسة ) 

روزا في مساق التعليم اإللكتروني في سيريالنكا، و قد تكونت عينة الدراسة إلى تحديد أكثر التحديات ب

( شخصا، و تم استخدام الطريقة الكمية لتحديد أكثر العوامل أهمية، و تبعها  7001الدراسة من    ) 

تحليل نوعي لشرح سبب أهمية هذه العوامل. و قد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود العديد من التحديات 

كل من الطلبة و أعضاء هيئة التدريس في استخدام التعليم اإللكتروني و أظهرت أن الطلبة  التي تواجه

 يواجهون تحديات أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

 

 وأعضاء الطالب دعم حاجات في العالي التعليم جاهزية معرفة إلى هدفت   )  Nelson,2008دراسة ) 

 عدم من تعاني العالي مؤسسات التعليم أن النتائج وأظهرت .اإللكتروني التعلم تبني في التدريس هيئة
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 توفير في نقصاً  هناك وأن التعلم اإللكتروني، تقنيات استخدام في والطالب التدريس هيئة أعضاء كفاءة

 .بها لإللتحاق التدريس هيئة أعضاء التقنية و إقناع مجال في التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية برامج

 

 للتخطيط اإلستيراتيجي للتعلم مستقبلية نظرة وضع إلى (هدفت Wills,Bowles,2009 (دراسة 

 المقابلة على المسحي باإلعتماد الوصفي المنهج باستخدام أستراليا في ولنغونغ جامعة في اإللكتروني

 من عدد إلى وتوصلت الدراسة والطالب، التدريس هيئة وأعضاء العمداء على طبقت التي واإلستبانة

 تبنى إستيراتيجية تطوير خطة اإللكتروني و التعلم لتصميم النوعية الجودة معايير من أن :أهمها نتائجال

 .اإللكتروني بالتعلم العامة والخاصة واألهداف السياسات وتحديد اإللكتروني للتعلم واضحة رؤية على

 

 مشكلة الدراسة أوال:

 أسلوب ومنهاج التعليم اإللكترونّي عنهومه الشامل بمفيعبّر مفهوم التعليم عن بعد أو كما يطلق عليه 

رسمٍي للتعليم والتعلّم، حيث تم إعداد هذا النظام بشكٍل خاٍص للعمل عن بُعد عن طريق وسائل  ينظام

صعب بها تنفيذ االتّصال اإللكترونيّة، ويتميّز هذا النظام بقدرته على خلق فرص للتعليم في الحاالت التي يُ 

وذلك ألنّه أقل تكلفةً وال يُمكن تقييده بمنطقٍة جغرافيٍّة محددة، كما أنّه يُسهّل عمليّة التعلّم  دّي،التعليم التقلي

ألنّه أكثر مرونةً ، ضطراب في جدول المواعيدلذين يواجهون مشاكل المسافات واإلللطالب والموظفين ا

ن الجامعات حول العالم كخيار كما اعتمدته الكثير م،من ناحية الوقت ويمكن الحصول عليه في أي مكان

وتشير الّدراسات إلى أّن التعليم عن بُعد قد يكون فّعاالً  الستكمال الدراسة في ظل تفشي وباء الكورونا.

كالتعليم التقليدّي وذلك في حالة احتوائه على الطرق التدريسيّة المناسبة، وضمان حدوث تفاعل بين المعلم 

 ردود األفعال الُمناسبة في األوقات المناسبة من قِبل المعلم. وطالبه، باإلضافة إلعطاء الطالب

و يمكن فيه استخدام التكنولوجيا المرتكزة على تقنيّة الصوت، كالتسجيالت المخّزنة على األقراص 

، أو خاصيّة البث الشبكي المتمثّلة في أشرطة الفيديو التعليميّة، والمؤتمرات التفاعليّة MP3المدمجة أو 

الشبكات يّة، والتكنولوجيا المرتكزة على جهاز الحاسوب، والتي يُحَصل عليها عبر اإلنترنت أو الفيديو

 (Lane,2017)  تالداخلية الخاصة بالشركا

ستثنائية التي يمر بها التعليم العام و الجامعي و العالي حول العالم الناتجة عن إغالق وفي ظل الظروف اإل

للتعليم  اتتجاهواإلتناول الدوافع ت دراسة استشرافيةلنا أهمية إجراء  تتضح هذه المؤسسات بسبب الوباء،

 لطلبة الدراسات العليا في جامعةكنظام تعليمي  عن بعدالسيناريوهات المتوقعة لمستقبل التعليم و عن بعد

 .الكويت
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 أسئلة الدراسة: ثانيا

 تتمحور أسئلة الدراسة حول:

الخبراء قِبل من  ليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويتما هي رؤية التعليم عن بعد كنظام تع -7

 ؟والمختصين في هذا المجال

 ما مسوغات استخدام التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت؟ -6

 الدراسيعلى جودة المستوى لمستقبل التعليم عن بعد كنظام تعليمي  المتوقعةما هي السيناريوهات  -3

 لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت؟

 :الدراسة منهج: ثالثا

و يعرف بأنه وصف لوضع  كأحد أساليب الدراسات المستقبليةاعتمدت الدراسة على أسلوب السيناريو 

مستقبلي ممكن أو محتمل و مرغوب به، مع توضيح لمالمح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى 

 (.6886وذلك إنطالقا من الوضع الراهن أو من وضع إبتدائي فقدها )العيسوي، المستقبلي، هذا الوضع

 أدوات الدراسة : رابعا:

الخبراء  كأداة لجمع البيانات مع عدد من شبه المفتوحة المقابالت :اعتمدت الدراسة الحالية على أداتين 

 ،ادية التربويةمناصبهم القيو تهم العلميةعلى أساس مؤهال تم اختيارهمو في المؤسسات التربوية المختصة

ق كأداة أخرى على تحليل الوثائ اعتمدت أيضاً وإلمامهم بموضوع التعليم عن بعد، و ،خبرتهم في الميدانو

 لجمع البيانات.

 

 

 سنوات االستشراف -أ

 (2020-2025) سنوات 5 

 

 العينة -ب    

 :الخبراءتم االعتماد في الدراسة على عدد من 

 م يوسف محمد الكندري )نائب مدير الجامعة لألبحاث(.أ.د. جاس -7

 ب مدير الجامعة للخدمات المساندة.أ.د. جاسم محمد رمضان الكندري )نائ -6

 جامعة الكويت(. -اعتماد الكندري )مدير مركز التعليم اإللكتروني  -3
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ساعد العميد الم -د. علي حبيب الكندري )عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت كلية التربية  -0

مستشار نائب مدير الجامعة  - رئيس مشروع لجنة الفصول الذكية سابقاً   -للشؤون األكاديمية 

 .عليم اإللكترونيتت الالخدم

 (.امعة الكويت تخصص هندسة كمبيوترد. عبدهللا المطوع )عضو هيئة التدريس في ج -5

 معايير اختيار الخبراء: -ج    

 للمعايير التالية: وفقاً تم اختيار الخبراء السابق ذكرهم 

 ؤهل العلمي و المنصب القيادي.الم -7

 .في الميدان التربوي سنوات 5خبرة في مجال عمله ال تقل عن  -6

 عضو فعال أو رئيس في لجنة في مجال تخصصه. -3

 عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت. -0

 خامسا: مصطلحات الدراسة

 (:Foresightاالستشراف ) -7

لى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم األساسية اجتهاد علمي منظم يرمي إهو "-

أو مجموعة من المجتمعات عبر مدة زمنية معينة، وذلك عن طريق التركيز على ، ألوضاع مجتمع ما

 (.32ص، 1989ون، آخراهيم، وبر)إ "القراراترالمتغيرات التي يمكن تغييرها بواسطة إصدا

 ل إلى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم الرئيسيةوؤي منظماً  علمياً  هداً هو ج"-

وذلك عن طريق  ،عشرين عاماً من ألوضاع معينة أو مجموعة المجتمعات عبر مدة زمنية تمتد ألكثر 

 (70، ص6883 )زكي، وآخرون، ."راراتالتي يمكن تغييرها بواسطة الق راتالتركيز على المتغي

 (:Distance Education) التعليم عن بعد -6

هو أحد أشكال التعليم الحديثة، فكرته الرئيسية هي الخروج عن القالب التقليدي للتعليم، فمبدؤه هو "-

 ،واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتسهيل التواصل فيما بينهم ،الفصل بين المعلّمين والطالب

ام بموعد دوام محدد نظراً النشغالهم بدوام عمل كامل وخاصةً في حالة الطالب الذين ال يستطيعون االلتز

و يطلق عليه أيضاً التعليم اإللكتروني أو التعليم عن طريق  ،أو عيشهم بمناطق نائية ،أو جزئي

 .(Simonson and Berg ,2016) " (Online Learning)اإلنترنت

  

ستراتيجيات التدريسية و التعليمية مجموعة من اال": م عن بعد هويأن التعل  (Butcher, 2000)يؤكد و -

 . ")أو طرق التدريس( للتغلب على االنفصال المكاني و الزماني بين المربين و المتعلمين
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عبر توصيل للمواد التعليمية أو التدريبية " بأنه: (USDLA)الجمعية األمريكية للتعليم عن بعد ه فتعرّ و-

أشرطة الفيديو و األشرطة الصوتية و الحاسبات يشمل األقمار الصناعية ووسيط تعليمي إلكتروني 

 (2015،)العاني ."لنقل المعلوماتوتكنولوجيا الوسائط المتعددة أو غيرها من الوسائط المتاحة 

 

 (:Distance Education as a Systemالتعليم عن بعد كنظام تعليمي )  -3

محاضرات العادية في قاعة الدراسة في هو نوع من أنواع األنظمة التعليمية ال يحضر فيه الطلبة ال"- 

مؤسسات التعليم العالي، لكنهم يدرسون و يتعلمون مواد و مقررات أعدت سلفاً من قبل أعضاء الهيئة 

التدريسية بالجامعة و خبراء في التعليم عن بعد، و يتفاعلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أعضاء 

كنولوجية إلرشادهم و توجيه تعلمهم، أي أن الدراسة تتم بالكامل الهيئة التدريسية عن طريق الوسائل الت

 (Peters,1994, p.36) ."من خالل شبكة اإلنترنت

 

 ."هو تعلم يتضمن تنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة واالتصاالت في أكثر من موقع"-

(Webster & Hackley,1997, p.1284) 

 

التعليم عن بعد كنظام تعليمي  The Commonwealth ( 6880ي )مجلس الكومنولث البريطان يعرف-

لتقديم فرص التعليم، وتتميز باالنفصال بين المعلم والمتعلم في الزمان والمكان  مجموعة من الطرق"بأنه: 

هما، ويتم اعتماد الدرجات العلمية من مؤسسات أو وكاالت، واستخدام مجموعة متنوعة من أو كال

 للمتعلمين تسمح التي االتجاهين ذات االتصال ووسائط واإللكترونية،ة لمطبوعالوسائط والمواد ا

 ."وجهاً لوجه التء مقابراإج وإمكانية بالتفاعل، والمعلمين

 (:Graduate Studentsطلبة الدراسات العليا ) -0

يها عل وايدرسون للحصول على درجة أعلى من تلك التي حصل، طلبة المراحل المتقدمة من الدراسة"-

 . (McIntosh, C. 2013) "بعد أربع سنوات من الدراسة في كلية أو جامعة

 

 (:E-Learningالتعليم اإللكتروني ) -5

هو عبارة عن منظومة تفاعلية ترتبط بشكل خاص بالسلك التعليمي، حيث يتّم تقديم المادة التعليميّة "-

 وسائل متطورة، للمتعلّم باالعتماد على ُسبل التكنولوجيا وما آلت إليه من
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وتقوم هذه المنظومة بشكٍل أساسّي باالعتماد على وجود بيئة إلكترونيّة رقميّة تستعرض للُمستفيد منها  

المقّررات بواسطة الشبكات اإللكترونية، وتقّدم كل ما يحتاجه الفرد من إرشاد وتوجيه باإلضافة إلى 

 (Simonson and Berg ,2016) ."االختبارات

 

واسعة من  اندماج مجموعة ":( التعليم اإللكتروني على أنهBeamish, et al.6886 ,عرف )-

التي تشمل التعلم القائم على الكمبيوتر، والتعلم عبر  ، التطبيقات والعمليات على التدريب والتعلم

 . "ضية والتعاون الرقميرااإلنترنت، والفصول االفت

 

تعليم باستخدام المعلومات الرقمية اإللكترونية ": نه( التعليم اإللكتروني بأ6889 ،آل عثمان)تعرف -

 ."بأداتي الحاسب اآللي و اإلنترنت، سواء التعلم في الفصل الدارسي أو التعلم عن بعد

 

نمط تعليمي هو ": ( إلى أن التعليم اإللكتروني77ص ، 6881 ،وعبد القادر ،مصيلحي)شير كل من ت-

 التعليم وذلك باستخدام الوسائط ييّسرتصميم بيئة التعلم بشكل تفاعلي يرتكز على المتعلم، ويعتمد على 

 تعليمية سواء داخل المؤسسة التعليمية معينة للطلبة لتحقيق أهدافاً  وبرامجاإللكترونية المتعددة لتقديم مواد 

 ."أو خارجها

 :أسئلة المقابلةسادسا

 : سؤال الدراسة األول

لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت من قِبل الخبراء ما هي رؤية التعليم عن بعد كنظام تعليمي 

 والمختصين في هذا المجال؟

 يندرج تحته األسئلة التالية:

 ماهو التعليم عن بعد كنظام تعليمي من وجهة نظرك؟ -7

 

كيف يمكن للتعليم عن بعد كنظام تعليمي أن يحّول سياسات التعليم التقليدية إلى سياسات تعليم  -6

 علة من وجهك نظرك؟متقدمة و متفا

 

 ما هو الشكل المفترض و المقترح لنظام التعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا من وجهك نظرك؟ -3
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 هل استراتيجيات التعليم عن بعد كنظام تعليمي مطبقة في جامعة الكويت حالياً؟ -0

في برامجها؟ و  ما التجهيزات المتوفرة في كلية الدراسات العليا الستخدام التعليم عن بعد كنظام  -5

ما مدى مالئمة وجاهزية البنية التحتية والخدمات المتوفرة في كلية الدراسات العليا لتطبيق نظام 

 التعليم عن بعد؟

 

 هل آلية التدريس في نظام التعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا مطبقة حالياً؟ كيف؟ -2

 

 بة الدراسات العليا مطبقة حالياً؟ كيف؟هل آلية التقييم و التقويم في نظام التعليم عن بعد لطل -1

 

الحالي برنامج التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في  الوقت لماذا ال يطبّق في -0

 جامعة الكويت من وجهة نظرك؟ وماهي التحديات و اإلمكانيات الالزمة لتطبيقه؟

 

الالزمة الستخدام نظام التعليم عن بعد هل يمتلك هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا المهارات  -9

 كنظام تعليمي من وجهة نظرك؟

 

 :سؤال الدراسة الثاني

 ستخدام التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت؟اما مسوغات 

 

 يندرج تحته األسئلة التالية: 

 عة ؟ ستخدام التعليم عن بعد كنظام تعليمي فائدة للجامهل ترى إل -7

 

 ما أسباب توظيف التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا؟ -6

 

نعكاساتها عليم عن بعد كنظام تعليمي ؟ وما إهل من الممكن أن تُبنى رؤية مستقبلية لتوظيف الت -3

 على تحقيق الجودة في التعليم العالي في المستقبل؟
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 سؤال الدراسة الثالث:

وقعة لمستقبل التعليم عن بعد كنظام تعليمي على جودة المستوى الدراسي لطلبة ما هي السيناريوهات المت

 الدراسات العليا في جامعة الكويت؟

 :النتائج مناقشة: سابعا

من قِبل  ما هي رؤية التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت: السؤال األول

 ال؟الخبراء والمختصين في هذا المج

 

أن هناك رؤية قائمة من أجل تطبيق برنامج التعليم عن بعد كمحاولة الدمج بين ( ب6و  7)تطّرق الخبير 

بد من أن يكون داخل إطار يضمن تكنولوجيا المعلومات و التعليم عن بعد كنظام تعليمي، حيث ال

برز أهمية النظر في وضع لذلك تستثمار الصحيح و الجيد لهذا الدمج و تحقيق األهداف المرجوة منه، اإل

ستراتيجيات الصحيحة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين عملية التعليم و التعلم معاً، لذلك وجب اإل

عتماد البرنامج في المستقبل، كما يجب تسليط الضوء حول إعلينا البحث و التقصي و المناقشة قبل 

راتيجية محكمة ال وجود ألي ثقب فيها مما يؤدي توظيف الثورة اإللكترونية في التعليم عن بعد وفق است

 إلى الوقوف في طريق التنفيذ أو هدم البرنامج بأكمله.

-6870)  لمدة خمس سنوات ( وجود هذه الرؤية و أن هناك استراتيجية مقترحة3وأكدت الخبيرة )

ساحها في جميع ( من أجل تطبيق هذا البرنامج، و بسبب تطور وسائل التكنولوجيا المختلفة و اكت6866

على جامعة الكويت التركيز على استغالل هذه  لتي تساعد في تنمية المجتمع، وجبالمجاالت المختلفة ا

التكنولوجيا لمصحلة الطلبة و أعضاء هيئة التدريس، كما أصبحت هناك عالقة متينة بين التعليم العالي و 

عليه في الماضي، وبسبب العولمة و ظهور اإلنترنت أصبحت الدول المتقدمة ت التنمية أفضل مما كان

تسارع من أجل استغالل كل ما هو جديد وتوظيفها في خدمة التعليم، لذلك شكلت التحديات التكنولوجية 

منطلقاً لجامعة الكويت للتفكير بجدية وأهمية إدخال التكنولوجيا عن طريق تفعيل برنامج التعليم عن بعد 

 لجميع طلبة الجامعة و خاصة طلبة الدراسات العليا.

( بعدم وجود رؤية بالرغم من وجود مقترح متفق عليه من مجلس كلية التربية من خالل 0) وأشار الخبير

وني بطريقة التعليم عن بعد ( و التي تهدف إلى طرح مقرر إلكتر6871-6873الخطة االستيراتيجية )

جامعية و يكون معتمد، وعلى الرغم من وجود آلية لطرح المقررات مع النظم و اللوائح ال يتوافق

اإللكترونية في األقسام العلمية على مستوى الجامعة إال أن كال المقترحين لم يفّعال ألسباب كثيرة أهمها 

 عدم وجود الحوافز المادية و المعنوية وعدم وجود التشجيع من قبل إدارة الجامعة على اعتماده.
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( بوجود رؤية من أجل تطبيق البرنامج و أضاف  6و  7)  ينكالم كالً من الخبير( فقد أيد 5) الخبيرأما 

بأن القرن العشرين يشهد تغيير واضح في حياة األفراد بعد ظهور ثورة التكنولوجيا في مختلف المجاالت، 

راسات العليا، و بسبب لهذه الثورة دور كبير في تطوير المعرفة لدى األفراد و من بينهم طلبة الد تو كان

التطور الهائل ألنظمة المعلومات تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى أحد أهم جوانب تطوير التعليم 

العالمي، فعلى جامعة الكويت أن تحمل مسؤولية تطوير البنية األساسية للمعلومات داخل الحرم الجامعي 

ي بعيد المدى من تطورات سريعة و حاجات ستراتيجاشى مع ما يتطلبه هذا التخطيط اإلمن أجل أن تتم

لدول األخرى التي نجحت بتطبيق مستقبلية لتفعيل البرنامج، كما أكد على أهمية االستفادة من تجارب ا

 ستراتيجيات المتبعة من أجل تنفيذ البرنامج سواء على المستوى المحلي أو العالمي.اإل

 

( عن 7تحدث الخبير )فقد  ،الخبراءر وجهة نظ لمصطلح التعليم عن بعد كنظام تعليمي منبالنسبة 

مصطلح و فلسفة التعليم عن بعد على أنه منهج ليس جديد العهد فقد كان مطبّق منذ فترة في الواليات 

تتابع  المتحدة في التعليم العام )المرحلة المتوسطة و الثانوية(، وجامعة الكويت من المؤسسات التي

دة من التطور والتقدم التكنولوجي في مجال التعليم عن بعد و كل ما يخص ستفاالتطور في هذا المجال واإل

التطور التكنولوجي الرقمي وتسخيره للحصول على المعرفة، و من خالل وجود قواعد البيانات المختلفة 

( 6ووضح الخبير ) نستطيع خالل ثواني معدودة الحصول على المعلومات المختلفة من شبكات االنترنت،

أشمل وهو )التعليم اإللكتروني(، والتعليم عن بعد يكون  تعليم عن بعد( جزء من مصطلح ح )الأن مصطل

عبارة عن منهج أو مقررات توضع على شبكة االنترنت ويحتاج إلى وسيلة أو عدة وسائل لنقل المقررات 

ت عن لستاليت في غرف مجهزة، مثل محاضرة تنقل مباشرة من فرنسا إلى الكويعبر او المحاضرات 

طريق أجهزة معينة، والبد من وجود لجنة خاصة في جامعة الكويت تضع اللوائح والضوابط الستخدام 

ترنت بطريقة صحيحة و مدروسة قبل تعميمها على عد كبرنامج تعليمي أساسي على اإلننظام التعليم عن ب

عبارة عن عن بعد: بأنه ( مصطلح التعليم 3وعّرفت الخبيرة ) أعضاء هيئة التدريس و األقسام العلمية،

منظومة متكاملة تساهم و تساعد في العملية التعليمية لكل من المعلم و المتعلم ويجب أن تجهز بالوسائل 

( فعّرف 0، أما الخبير )المناسبة التي ستُنجح عملية التعليم عن بعد كنظام تعليمي في أي مكان و زمان

ستراتيجيات مدروسة ربوية متكاملة تحتوي على إعملية تمصطلح التعليم عن بعد بأنه: عبارة عن 

بصورة صحيحة تضمن للمتعلم حقه في التعلم من أي مكان و في أي زمان يناسبه دون وجود عائق يحد 

نتهاء من التعليم، وتهيئة الفرص ن تحصيله العلمي و الحصول على اإلعتماد األكاديمي عند اإلم

 ،للتعلم اإللكترونية التعليمية المناسبة لألفراد
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( عّرف مصطلح التعليم عن بعد بأنه: عبارة عن منهج دراسي معتمد خاضع لجهات مسؤولة 5والخبير ) 

اً أو غير متزامناً و يحتوي على و ذات مقاييس مدروسة بصورة صحيحة و قد يكون التعليم متزامن

 الجامعي إال للضرورة.كون في أي مكان و ال يشترط وجود المتعلم داخل الحرم كمة و يجيات محيستراتإ

 

يكون ذلك من خالل تطبيق و ( 7فيرى الخبير ) ،أما بالنسبة لتحويل سياسات التعليم التقليدية إلى متقدمة

تنفيذ هذا النظام، فال يوجد تطوير دون تطبيق لصور هذا التطوير على أرض الواقع، و يكون ذلك من 

القوانين والتشريعات ووضع أخرى جديدة تساهم في خالل تغيير فلسفة التعليم و أيضاً من خالل تغيير 

التعليم التقليدي أن  (6الخبير ) وّضحو بناء عقول وفكر األفراد في المجتمع و توفير حق التعليم للجميع،

معهم، و أكد ( 0و  3) الخبيرينواتفق  كتروني وال يحل محله نهائياً بل يعززه ويسانده،ال يُستبدل باإلل

ن لبعضهما لتعليم عن بعد ال يمكن أن يلغي دور التعليم التقليدي و لكن يعتبران مكمالبأن ا( 5الخبير )

ستغناء عن أي نوع منهم في العملية التعليمية، وأكدوا على ضرورة وجود المعلم البعض حيث ال يمكن اإل

ناك إشراف و في النظامين التقليدي و التعليم عن بعد وذلك بسبب أن الطبيعة البشرية عندما ال يكون ه

متابعة فلن ينجز الطالب عمله، كما أن وجود العامل البشري له دور كبير في سد القصور الطبيعة لدى 

 .هتمام بالمادة العلميةكالتسوييف وعدم اإللتزام وعدم اإلالطالب 

 

سة ( أنه سيكون من خالل مرونة وسال7فوّضح الخبير ) ،أما بالنسبة للشكل المفترض و المقترح للنظام

ومدى  فة الفئة المستخدمة له بكيفية اإلستخدام وسهولتههذا النظام وزيادة عدد المستفيدين منه، ومعر

 لتخصصات التي تخدم أفراد المجتمع.تغطيته لكافة أو معظم ا

عالي على مجلس الجامعة و التعليم اللهذا النظام يفرض ( أن الشكل المفترض والمقترح 6وبيّن الخبير )

كتروني حتى ال يكون هناك مشاكل و ثغرات في المستقبل )مثل مشكلة تزوير عتماد التعليم اإللتحديده و ا

( على وجود مقترح تم تقديمه عن طريق مؤسسة الكويت  3وأكدت الخبيرة )  عتمادها(،إ الشهادات و

 المطوع و ة و كذلك د.عبدهللاللتقدم العلمي بإنشاء جامعة الكويت اإللكترونية بوجودها كعضو في اللجن

رئيس الفريق د.عادل الصبيح، و تم دراسة الجدوى للتقديم و من ثم تم االقتراح بالبدء بهذه الجامعة 

بالتعاون مع جامعة الكويت بطرح ثالثة مقررات معتمدة بطريقة إلكترونية و على أن تكون هذه 

العربية، إال أن هذا المقترح  المقررات متاحة لجميع الطلبة على مستوى العالم و خاصة لطلبة الجامعات

 .(5و  0بقية الخبراء ) اتفق معهاو ، لم يرى النور ألسباب إدارية
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( أنها مطبّقة جزئياً 7فذكر الخبير ) ،ستراتيجيات التعليم عن بعد حالياً في الجامعةإأما بالنسبة لتطبيق 

مع روح العصر والتطور  يكون هذا النوع من األنظمة متناسبالتشمل شريحة أكبر من المتعلمين و

ستراتيجيات مطبقة إلى حد ما حالياً في جامعة الكويت ( بأن اإل6و أكد على كالمه الخبير )، التكنولوجي

ختبارات تكون ستخدم مثالً لفصل الطالب عن الطالبات( ما عدا اإلأو ت كمحاضرات وواجبات و غيرها )

لخبيرين السابقين، بعدم ( فقد عارضت بكالمها ا3)أما الخبيرة  عن طريق حضور الطلبة لموقع الجامعة،

تكنولوجيا مع ستراتيجيات في الجامعة في الوقت الحالي، و الموجود حالياً عبارة عن دمج التطبيق اإل

( بأن هناك 5و  0، و أكد كالً من الخبراء )ستفادة من التقنيات بالعملية التعليميةالتعليم و كيفية اإل

( بأن  0كنظام تعليمي في جامعة الكويت، حيث أكد الخبير )  عن بعذرنامج التعليم ستراتيجيات مطبقة لبإ

( و الذي من خالله يتم متابعة الحركة  Black Boardستراتيجيات مطبقة عن طريق برنامج ) اإل

بأن (  5وأضاف الخبير ) ، التعليمية ألعضاء الهيئة التدريسية عند استخدام البرنامج و لكنه ليس إجبارياً 

ستراتيجيات مطبقة لدى بعض أعضاء هيئة التدريس كاجتهاد شخصي يسهل عليهم العملية التعليمية مع اإل

وجود بعض الضوابط للسيطرة على بعض القصور الذي سينتج من بعض الطلبة، و لكي يتم حفظ حقوق 

 الطلبة عند انتهاء الفصل الدراسي.

 

البنية التحتية لتطبيق جامعة الكويت ومدى مالئمة و جاهزية المتوفرة في والخدمات للتجهيزات و بالنسبة 

لديها الخطة والتجهيزات ( أن كلية الدراسات العليا وجامعة الكويت 7يرى الخبير )، نظام التعليم عن بعد

قواعد البيانات للمقررات والبنية التحتية القوية والفعالة ووسائل المعرفة المتعددة لمصاحبة  الكافية من

( على وجود 5و 4و 3واتفق الخبراء ) يعود بالعلم والمعرفة للطلبة ، ورات التكنولوجية الرقمية بماالتط

تجهيزات كاملة و طاقات هائلة من أجل تنفيذ و اعتماد البرنامج بصورة صحيحة، وكذلك وجود األجهزة 

أما الخبير ، التعليم عن بعد و التطبيقات و البنية التحتية المناسبة من أجل البرنامج مع وجود نظام إلدارة

وجد أي تجهيزات أو خدمات متوفرة في كلية الدراسات العليا الستخدام نظام التعليم ( فوّضح أنه ال ت6)

 عن بعد في برامجها.

( سابقاً أنها مطبقة 7فكما ذكر الخبير )، في الوقت الحالي أما عن تطبيق آلية التدريس و التقييم و التقويم

على الرغم من وجود التكنولوجيا )التعليم التكنولوجي( إال أنه مازال هناك استخدام للنظام جزئياً، ولكن 

و اتفق معه  التقليدي )كحضور األستاذ والطلبة لقاعة الدراسة( وذلك يكون بحسب ظروف األفراد أنفسهم،

العدالة و ّضح أن بعض المشكالت يجب على الهيئة التدريسية تفاديها، وو بأن هنالك( و أضاف 6الخبير )

 لكتروني موجودة أكثر منها في النظام التقليدي،المساواة في النظام اإل
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 Black( أن اآللية مطبقة وموجودة بالبرامج المعتمدة من قبل مجلس الجامعة مثل ) 3وذكرت الخبيرة ) 

Board و من ثم تطبيق  ( و لكن هذه اآلليات غير إجبارية ألعضاء هيئة التدريس بشأن استخدام البرنامج

و تم اختيار أدوات لتقييم حالياً لية مطبقة اآلبأن  (0) وأكد الخبير، آلية التدريس و التقييم و التقويم

مخرجات العملية التعليمية و مخرجات المقررات و من أهم هذه األدوات ما يسمى )بالملف اإلنجازي( و 

ستخدامه ودمجه التعليم عن بعد في العملية إلوكذلك تقييم عضو هيئة التدريس  تقييم نماذج الكتابة،

 ، و اتفق6870-6873التعليمية، باإلضافة إلى أدوات أخرى و هي معتمدة من مجلس الجامعة سنة 

أن اآللية مطبقة ولكن بشكل فردي من قبل أعضاء هيئة التدريس ( مع بقية الخبراء وأضاف 5) الخبير

آخر الفصل الدراسي  طلبته واللقاء فيين إستاذ المقرر و خالل عمل لقاءات أسبوعية دورية بوذلك من 

 ختبار. عند تقديم اإل

 

وإمكانيات ، وهل توجد تحديات شامل التعليم عن بعد كنظام تعليمي بشكلبرنامج لتطبيق أما بالنسبة 

 أن هذا النظام مطبق بشكل جزئي في الوقت الحالي، ولكن لكل نظام( 7، فذكر الخبير )الزمة لتطبيقه

هي  هناك سلبيات وإيجابيات، ومن التحديات التي ممكن أن تعيق تطبيق هذا النظام من وجهة نظر الخبير

العقبات التكنولوجية الهندسية لذلك من الممكن أن تكون أحد العيوب لتطبيقه هي إمكانية اختراق هذه 

لكتروني في الوقت الحالي تطبيق النظام اإلمن وأضاف أنه على الرغم ( 6واتفق معه الخبير )، األنظمة

فهذا ال يعني إنهاء النظام التقليدي بل يكون متزامن معه و مكّمل وموازي له ومن الممكن أن يستفيد منه 

و أصحاب العمل و  بّات المنازلفئة كبيرة مثل : مساعدة غير القادرين للحضور داخل الحرم الجامعي كر

بأنه لم يطبق البرنامج بصورة فعلية  (  5و  0و  3اء ) واتفق الخبر ذوي االحتياجات الخاصة و غيرهم،

و معتمدة بسبب وجود بعض التحديات التي تقف في وجه التنفيذ من بينها: المقاومة من قِبل أعضاء هيئة 

جيعية من أجل استخدام التدريس و اإلدارة بسبب الفلسفة المتبعة في الجامعة وعدم وجود حوافز تش

وجود عوائق في بداية تطبيق البرنامج من حيث الوقت في إعداد المادة التعليمية من عتماده، والبرنامج و إ

جميع نواحيها، و من أهم العوامل التي تقف في طريق تنفيذ البرنامج هي اللوائح و النظم و الضوابط التي 

 يجب أن تُدرس و توضع بصورة صحيحة من أجل إغالق أي منفذ يعرقل البرنامج.

نظام التعليم  امستخدللمهارات الالزمة إل الهيئة التدريسية و طلبة الدراسات العليا متالك سبة إلو أخيراً بالن

حتمي و و مسألة المعرفة التكنولوجية أمر  2020( أننا مقبلين على العام 1فوّضح الخبير )، عن بعد

ستخدام لدى األشخاص إلوجود قناعات ذاتية الجميع أصبح ملماً و خبيراً بها )حتى األطفال(، والبد من 

 هذه الطريقة و هذا النظام،
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لمهارات الالزمة التي تمكنهم بأن الهيئة التدريسية و الطلبة يمتلكون المعرفة وا( كالمه 6و أيّد الخبير ) 

( أيضاً على أن الجميع لديهم 5و  0و  3واتفق الخبراء )ر، ستخدام هذا النظام بكل سهولة ويسمن إ

الالزمة من أجل استخدام و تطبيق البرنامج حيث أننا نعيش في عالم العولمة و  القدرات و المهارات

التكنولوجيا السريعة التي غزت حياة األفراد من خالل التطبيقات و البرامج الموجودة سواء على أجهزة 

ستغناء عن الدورات العملية من أجل تحسين المحمول الذكي، وال يمكن اإل الحاسوب أو جهاز الهاتف

لتحاق بكل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا و عضاء هيئة التدريس و الطلبة و اإلالمهارات الموجودة لدى أ

 المعرفة.

 

ما مسوغات استخدام التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة السؤال الثاني: 

 الكويت؟

 

( أن هناك فائدة كبيرة 7فيرى الخبير )، ة الكويتلجامعنظام التعليم عن بعد استخدام بالنسبة لفائدة 

تطبيق هذا النظام فهو يساعد على رفع مستوى الجامعة بسبب دخول التكنولوجيا خالل للجامعة من 

ووسائل التعليم الحديثة و من الممكن أن يساهم أيضاً في منافسة جامعة الكويت للجامعات العالمية 

يحل مشاكل كثيرة منها: مشكلة  من الممكن أن استخدام النظام بأن( فائدة 6ووضح الخبير )، المتقدمة

عب المغلقة التي يعاني منها زدحام المروري و صعوبة الوصول للمحاضرات بوقتها و أيضاً مشكلة الشُ اإل

( فوائد استخدام نظام التعليم عن بعد من ناحية اقتصادية ليس على  4و  3وذكر الخبيران )  الطلبة،

معة فقط بل على مستوى دولة الكويت، ويكون ذلك من خالل طرح مادة اختيارية معتمدة مستوى الجا

على مستوى الكويت وتكلفتها تعتمد على جهد عضو التدريس و من الممكن وضع رسوم رمزية عليها، 

معتمدة و متاحة للطلبة على مستوى تكون ومن ناحية أخرى أيضا المشاركة في طرح مقررات إلكترونية 

 انضام إليهخالل تطبيق البرنامج و إتاحة اإل الم وجعل جامعة الكويت جامعة منتجة إلكترونياً منالع

 ( من حيث الفوائد.6( فاتفق مع الخبير )5عالمياً، أما الخبير )

 

( أن السبب األهم 7فذكر الخبير )لطلبة الدراسات العليا، أما عن أسباب توظيف نظام التعليم عن بعد 

ذا النظام هو تسخير كل سبل المعرفة العلمية المتقدمة للطلبة، والتقليل من الوقت والجهد لتوظيف مثل ه

 عليهم،
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( أن من أسباب توظيف النظام أنه يساعد طلبة العلم و يسهل المهام عليهم و يعطيهم 6وأضاف الخبير ) 

التقليدي( و يساهم في الحرية و المرونة في التعليم ويختصر الوقت و الجهد عليهم )على عكس التعليم 

( بأن مركز )التعليم اإللكتروني( يعمل  3وذكرت الخبيرة )  توفير الحق في التعليم لكل فرد في المجتمع،

حيث يفيد طلبة جامعة الكويت  ،جديةبصورة على دراسة موضوع توظيف التعليم عن بعد كنظام تعليمي 

لدول التي اعتمدت هتمام بالزيارات الدورية لإلاكذلك ، وبشكل خاصو طلبة الدراسات العليا بشكل عام 

عمل على التحسين من ستفادة من تجاربهم و معرفة إيجابيات و سلبيات البرنامج من أجل الهذا النظام واإل

( فذكر أن أهم سبب لتوظيف هذا 0ستفادة من البرنامج بصورة كبيرة و فعالة، أما الخبير )السلبيات واإل

هيئة الفرص المناسبة عن طريق الحفاظ على األمانة العلمية وتنمية الناحية النوع من التعليم هو ت

 اختصار فيبأن النظام يساعد  (6)الخبير فأيد ( 5أما الخبير)للطلبة المستفيدين من هذا النظام،  األخالقية

 على الطلبة. الوقت والجهد

 

على تحقيق الجودة في التعليم  د و انعكاساتهنظام التعليم عن بعللرؤية المستقبلية لتوظيف بالنسبة و أخيراً 

( أن كلية الدراسات العليا لديها فلسفة مستقبلية خاصة للتطبيق و 7فيرى الخبير )العالي في المستقبل، 

في الدرجة األولى قمي و تكنولوجي، فتسعى الكلية لكل ما هو في صالح الطلبة خصوصاً أننا في عصر ر

( أنه في 6وأضاف الخبير )، كنولوجي العلمي العالمي في الوقت الحاليو لصالح ما يفرضه التطور الت

ولن يكلف الجامعة إال مبالغ  اإللكتروني المستقبل من الممكن تطبيق نظام الخلط بين النظام التقليدي و

وكذلك تخفيف الضغط وتقليل الضرر من النظام التقليدي، لرمزية فقط لضبط الجودة ومحاولة الجامعة 

نظرة مستقبلية الستخدام هذا النظام في التعليم )مثل الجامعة  ( بأن هناك0و  3من الخبيرين ) ذكر كال

( فذكر أنه من الممكن وجود تنافس بين جامعة الكويت 5العربية المفتوحة( كمثال يحتذى به، أما الخبير )

 و الجامعات العالمية كرؤية مستقبلية.

 

المتوقعة لمستقبل التعليم عن بعد كنظام تعليمي على جودة المستوى ما هي السيناريوهات السؤال الثالث: 

 الدراسي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت؟

 :يوضحها الجدول التالي سةراثة سيناريوهات في هذه الدثال شرافستتم ا
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 :يوضح السيناريوهات المتوقعة أدناهجدول ال

 

 

 السيناريو

 

 متداديالسيناريو اإل

 

 يناريو اإلصالحيالس

 

 السيناريو اإلبتكاري

 

إل
ا

ض
را

فت
 

 

 الوضع الراهن كما هو أن يستمر

 دون زيادة أو نقصان عليه اآلن

وعدم تطبيق المشروع بصورة 

 .جدية

 

جزئي  أن يكون هناك تطبيق

 تعديالت إصالحيةو للمشروع

 على بعض جوانب المشروع طفيفة

 .لتحسين الوضع الراهن

 

جذرية  تيكون هناك تغيران أ

 ةطبيق المشروع بصورة كليّ وت

كنظام تعليمي لطلبة  شاملة

 .الدراسات العليا في جامعة الكويت

 

ح
الم

أهم الم
 

لطلبة د تعثر مشروع التعليم عن بع-

 الدراسات العليا.

 

الكويت في عدم جدية جامعة -

التعليم عن بعد تطبيق مشروع 

 الدراسات العليا. لطلبة

مكنة تنفيذ المشروع بصورة م-

الدراسات في بعض برامج وجزئية 

لدى بعض كليات جامعة العليا 

 الكويت.

المرحلة النهائية من مراحل -

تطوير نظام التعليم عن بعد لطلبة 

 الدراسات العليا.

 

فيذ المشروع بصورة شاملة تن -

لطلبة كنظام تعليمي متكاملة و

 في جامعة الكويت.الدراسات العليا 

سية
ري

الهيئة التد
 

ود اجتهادات فردية لدى بعض وج-

بسبب عدم الهيئة التدريسية أعضاء 

 وجود حوافز تشجيعية.

توافر العالوات والحوافز المادية -

 سية.هيئة التدريلل التشجيعية

 

توفير الدورات والبرامج التدريبية -

لتحسين قدرات ومهارات أعضاء 

 هيئة التدريس.

حصول أعضاء هيئة التدريس -

والمالئمة اسبة عرفة المنعلى الم

تعليم  أفضل تحقيقحول كيفية 

من خالل استخدام نظام للطلبة 

وقدرتهم على التعليم عن بعد 

 .النظاممواجهة تحديات هذا 
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ت العليا
سا

را
طلبة الد

 

مراعاة ظروف الطلبة من عدم -

 ناحية الوقت والجهد.

 

ستاذ المقرر اعتماد الطلبة على إ-

 عتماد الكليواإل ةلتوصيل المعلوم

 التقليدية اتعلى الكتب والمكتب

 .كمصدر للمعلومات

توفير الدورات والبرامج التدريبية -

طلبة لتحسين قدرات ومهارات 

الدراسات العليا الستخدام هذا 

 .النظام

إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات -

العالم  أنحاءمن جميع العليا 

لحصول على شهادة معتمدة من ل

من خالل نظام  جامعة الكويت

 يتناسب معبما  لتعليم عن بعدا

 هم.ظروفو هماحتياجات

ا
ي

ظام التعليم
لن

 

بقاء النظام التعليمي والمقررات -

 أوكما هي دون دراسة الدراسية 

المختصين  من قبل مسبق تخطيط

فئات  وليغطي جميع متطلبات 

 الطلبة.

لبعض فير المادة العلمية وت-

في نظام التعليم المقررات الدراسية 

 .ن بداية العام الدراسيعن بعد م

 

متاحة  هذه المقررات  أن تكون-

طلبة الدراسات العليا داخل وخارج ل

 الكويت.

ط الضوابالقوانين ووجود اللوائح و-

 الموضوعة منالنظام  بهذاالخاصة 

 .قبل مجلس الجامعة

 

تطبيق نظام التعليم عن بعد ليشمل -

طلبة الدراسات العليا جميع فئات 

 م.العالمستوى على 

 

 

 ابات الخبراء وتحليل الوثائق نتج عنها بناء ثالث سيناريوهاتمن خالل إجراء المقابالت وتحليل إج

 كالتالي:

 

 أنيرى  حيث  4متدادي بعد مقابلة الخبير رقملسيناريو األول وهو السيناريو اإلتم استنباط ا -

 بصورة جدية. مشروعللدون تطبيق  هو عليه ماعلى الحالي يبقى الوضع 

 

قابالت متم استنباط السيناريو الثاني وهو السيناريو اإلصالحي وذلك بعد تحليل بيانات  -

وذلك لعدة صورة جزئية إمكانية تنفيذ المشروع ب اتفقوا على، حيث  5و  2و  1م رق براءالخ

 منهم. أسباب تم عرضها في هذه الدراسة من وجهة نظر كالً 

 

 توظيفذا تم إ 3ر رقم بتكاري من مقابلة الخبياريو اإلسيناريو الثالث وهو السينتم استنباط ال -

يتم تطبيق  حيث، على النتيجة المرجوة للحصولالالزمة  والتجهيزات معطياتال جميع

 .المشروع بصورة كاملة
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 ثالثة سيناريوهات في هذه الدراسة:تم استشراف وعلى ذلك 

 

 السيناريو األول: 

، وهو ما يطلق عليه السيناريو مرار الوضع الحالي على ماهو عليهاست سيناريو األكثر احتماالً وهوال هو

الوضع الحالي لمشروع التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا هو تجاهي، واإلمتدادي أو اإل

عدم جدية جامعة الكويت في تطبيقه ضمن المعايير المحددة، مما يؤدي إلى جامعة الكويت، بسبب في 

 عتماد على النظام التقليدي في العملية التعليمية.واإل صحيحةوع وعدم تطبيقه بصورة تعثر المشر

 

 السيناريو الثاني: 

يمثل الصورة الممكنة لمشروع التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت إذا 

ريق الحوافز ة التدريس عن طما طرأت تعديالت إصالحية على بعض جوانب المشروع، مثل تشجيع هيئ

أعضاء هيئة  من حين واآلخر من أجل تحسين قدرات كالً والعالوات المادية، توفير برامج تدريبية بين أل

، مما يؤثر بطريقة إيجابية على المشروع، ويطلق عليه بالسيناريو راسات العلياطلبة الد التدريس و

 اإلصالحي.

 

 

 السيناريو الثالث: 

عليا، وهو ما يسمى مرغوبة لمشروع التعليم عن بعد كنظام تعليمي لطلبة الدراسات اليمثل الصورة ال

الذي يقوم على فكرة جديدة من و القادمة، أمر مستبعد خالل السنوات الخمسوهو بتكاري، بالسيناريو اإل

ن بعد وبين أجل رفع مستوى التعليم في الكويت محلياً وعالمياً، وتعزيز المالءمة بين مخرجات التعليم ع

احتياجات التنمية، لذلك يتم افتراضها على أنها نقطة االنطالق نحو الهدف و الحلم األمثل الذي ينبغي 

 تحقيقه في المستقبل، وعرض المتطلبات من أجل تنفيذ هذا السيناريو.

 

 الخاتمة :ثامنا

على تقليدي بصورة عامة وى التعليم الهو ما انعكس عليرا سريعا في عالم التكنولوجيا ويشهد العالم تغ

 تعليم عن بعد بصورة خاصة.



 

 25 

التكنولوجية إلى تالشي حدود الزمان و المكان بين المعلم و المتعلم مما أدى إلى ضرورة  أدت الثورة

 واشتملت الثورة التكنولوجية مجاالت عديدة منها التعليم، االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد.

مار هذه الثورة من أجل تسهيل عملية التعليم و التعلم و إيصال المعرفة بصورة حيث يتم استث

سريعة.زادت في السنوات األخيرة االهتمام بالتعليم عن بعد في مختلف البلدان من أجل االستفادة من 

الي إال ورغم حداثة دخولها في مجال التعليم و خاصة في كليات التعليم الع التقنيات و المعلومات الرقمية.

المناهج اإللكترونية و الفصول إدخال أنها أخذت أشكاال متعددة مثل استخدام اإلنترنت في التعليم، 

إمكانه أن يحل الكثير من هو فوائد التعليم عن بعد التي جعلت دول العالم االهتمام بها و من  اإللكترونية.

وقت و في أي مكان، كما يقلل من تكاليف  مشاكل التعليم التقليدي، يوفر المادة العلمية للطلبة في أي

 التعليم.

و يعتبر تغيير جذري في العملية التعليمية التقليدية  تغييرا في البنية التعليمية التربوية.يعد التعليم عن بعد 

و التعليم عن بعد ظاهرة عالمية ازدهرت بسرعة كبيرة و  و التي تساعد الفرد على التعلم دون توقف.

أوصت العديد من الدراسات بأن تهتم الجهات المسؤولة عن  ق حاجات معينة في كل دولة.يستخدم لتحقي

وعلى الرغم من اإليجابيات  التعليم بإدخال تقنيات التعليم اإللكتروني إلى التعليم لإلستفادة من مميزاته.

بب القصور في بعض العائدة من استخدام التعليم اإللكتروني إال أنه لم يحقق كل ما هو متوقع تحقيقه بس

 الجوانب التي لم يتم معالجتها و الحد من مشكالت و تحديات تطبيقه.

 

 : مقترحات الدراسة: تاسعا

تعليمي لطلبة  من خالل هذه الدراسة تقترح الباحثتان النقاط التالية إلنجاح مشروع التعليم عن بعد كنظام

 لمقابالت: وا الدارسات العليا في جامعة الكويت بعد تحليل الوثائق

تعليم عن بعد كنظام توفير خطة مناسبة من قبل مجلس إدارة جامعة الكويت لتبين الهدف من مشروع ال-7

 المشروع. هذا ستراتيجيات الالزمة من أجل إنجاح تعليمي مع اإل

إعداد طاقم العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من أجل استيعاب المشروع عن طريق -6

ولكي يكون لديهم الخلفية الالزمة والكافية حول المشروع من  ه،دورات التدريبية المكثفة من أجل إنجاحال

 أهمية وأهداف ووسائل ومحتوى تعليمي. 

هتمام باألنشطة المختلفة التي تساعد على زيادة التفاعل بين المعلم والمتعلم من خالل المشروع من اإل-3

 أجل إنجاح الفكرة المرجوة. 
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اهتمام الهيئة المسؤولة على وضع أهم الضوابط واللوائح الالزمة من أجل عدم تعثر المشروع في -0

 المستقبل. 

 يةالتدريس هيئةالرص مجلس إدارة الجامعة في النظر بجدية اتجاه المشروع بما يعود بالفائدة على ح-5

 .وطلبة الدارسات العليا
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