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 تحقيق التنمية البشريةلبمصر التعليم الجامعي المفتوح  دورتفعيل 

 *مها ياسر رضوان محمد 

 ***د / حنان عبد العزيز عبد القوي                   **أ . د / سهيرعلي الجيار    

 ملخص : 

تفعيث  وور التعلثيم المثامعل المفتثوص بمتثر لتحقيثم التنميثة كيفيثة البحث   تناول    

 . لتحقيم ذلك المقترحات اإلجرائيةتقديم و، البشرية

 تهنشث من حي    للتعليم المامعل المفتوص المفاهيمل إلطاراتعرف البح   ويهدف    

 تهانش من حي     األسس النظرية للتنمية البشرية تحديد، ومفهومه وفلسفته وأنماطهو

 التعلثيم المثامعل المفتثوصتوضثي  العقةثة بثين هدافها، وكذلك مفهومها وأبعاوها وأو

  ةالتدريبيثو ةالتعليمي تالمماالمن خقل أوواره ووظائفه فل  التنمية البشريةوتحقيم 

المقترحثثات اإلجرائيثثة بعثث  تقثثديم وتوصثث  البحثث   لثث  ة، المهنيثثو  ةالتكنولوجيثثو

 . تحقيم التنمية البشريةللتفعي  وور التعليم المامعل المفتوص بمتر 

 رصد وتحليث اعتمد البح  عل  المنهج الوصفل حي  استخدم هذا المنهج عند و    

 .التنمية البشريةووره فل تحقيم لتعليم المامعل المفتوص وا

 .التنمية البشرية -التعليم المامعل المفتوص  الكلمات المفتاحية :

 :مقدمة 

تعد التنمية البشثرية وعامثة أساسثية لتقثدم الممتمعثات ونموهثا معرفيثاا واةتتثاوياا     

واجتماعيثثاا، فالثثدول السثثاعية  لثث  تحقيثثم الريثثاوة لمنظماتهثثا ومفسسثثاتها فثثل األلفيثثة 

الثالثة تعم  عل  تنمية مواروهثا البشثرية بمثا يمعلهثا ةثاورة علث  التاثوير والتمديثد 

التكنولوجيثثة الحديثثثة مثثن خثثقل منظومثثة التعلثثيم، واالبتكثثار ومواكبثثة المسثثتمدات 

 . باعتبارها عنتراا رئيساا فل وعم عملية التنمية الشاملة بمختلف ةااعات الممتمع 

لها وور كبير فل تحقيم التنمية البشرية ويعول عليها ك حد مفسسثات فالمامعات     

الممتمثثع فثثل تحقيثثم التاثثور والرفاهيثثة مثثن خثثقل  عثثداو وتثثدري  وتنميثثة أبنائثثه 
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بثثين وول العثثالم المتقثثدم . وفثثل متثثر واجهثث  المامعثثات  هللنهثثوب بثثه لي خثثذ مكانثث

م المثثامعل النظثثامل الثثرايبين فثثل االلتحثثاع بثثالتعليمشثثكلة تيايثثد أعثثداو الحكوميثثة 

جديثدة  تبنل أنماطب بعد عام وةتور ةدرتها عن استيعاب تلك األعداو المتيايدة عاماا 

مثثثن التعلثثثيم المثثثامعل لتثثثوفر فرصثثثة للثثثرايبين فيثثثه تحقيقثثثاا لمبثثثدأ تكثثثافف الفثثثر  

حي  يمث  التعليم المثامعل المفتثوص أبثرل تلثك األنمثاط وأكثرهثا وويمقراطية التعليم 

 وصوره المتعدوة . انتشاراا بتيغه

   :وأسئلته مشكلة البحث 

متر نظام التعليم المفتوص فل المامعات المتثرية ولكثن لثيس مثن خثقل  طبق     

بعثث  المامعثثات المفتوحثثة فثثل الثثدول  يثثرار نشثثاج جامعثثة مفتوحثثة مسثثتقلة علثث  

نملترا واليابان و نما من خقل مراكي فثل بعث  المامعثات القائمثة جنبثاا إاألخرى ك

 ل  جن  مع ما تقدمثه مثن تعلثيم جثامعل معتثاو، وذلثك بهثدف تثوفير فرصثة التعلثيم 

المثثثامعل لمثثثن لثثثم تسثثثتوعبهم المامعثثثات التقليديثثثة والثثثذين لثثثم تسثثثاعدهم ظثثثروفهم 

االجتماعيثثة واالةتتثثاوية لمواصثثلة تعلثثيمهم المثثامعل بهثثدف تحقيثثم مبثثدأ التعلثثثيم 

 المستمر
(1)

 . 

تتض  مشكلة البح  من أن نظام التعليم المامعل المفتوص فل متر يعثانل مثن و    

وتاثثوره   اسثثتمراره فثر علثثيثثتحثثول وون تحقيثثم أهدافثثه بمثثا ةثثد  متعثثدوةمشثثكقت 

تتمث ونموه المريوب، و
 

 فيما يلل :  مفشرات المشكلة 

الثذ  يرجثع  لث  تثدنل الكفثاجة فثل متثر فاعلية التعليم المامعل المفتثوص  ضعف (1

الداخليثثة لهثثذا النظثثام، كمثثا أن مخرجاتثثه التعليميثثة ال تتناسثث  مثثع متالبثثات سثثوع 

العم  
(2)

 . 

ال توجثثد أةسثثام بالمامعثثات تهثثتم بتقثثديم بثثرامج التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص لثثذو   (2

االحتياجات الخاصة، وكذلك ضعف توافر خدمات مختتة لهم لكثل يسثتايعوا 

التعليم المامعل المفتوص االلتحاع ب
(3)

 . 

ترتكي برامج التعليم المامعل المفتوص عل  الموان  النظريثة أكثثر مثن الموانث   (3

العملية حي  المحاضرات التل تعتمد عل  التلقثين فقثو وتفتقثد الحثوار والمناةشثة 

ب، وكثثذلك ضثثعف وجثثوو بثثرامج مختتثثة والاثثق عضثثو هي ثثة التثثدريسبثثين 
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ر القنثثوات الفضثثائية التعليميثثة، ممثثا يضثثعف الكفثثاجة لاثثقب التعلثثيم المفتثثوص عبثث

التعليمية لبرامج هذا النظام 
(4)

  . 

عثد اإللكترونثل عثن ب  ات التعلثيم جافتقاو معظم أعضاج هي ة التدريس  ل  كفثا (4
(5)

  ،

وذلك لضعف  عداو أعضاج هي ة التدريس للعم  بنظام التعلثيم المثامعل المفتثوص 

واألسالي  واالستراتيميات المستخدمة فيه 
(6)

 . 

ةلثثثة وعثثثل المسثثث ولين عثثثن التعلثثثيم المثثثامعل المفتثثثوص ب هميثثثة خثثثدمات اإلرشثثثاو  (5

األكثثاويمل للاثثقب، وليثثاوة أعثثداو الاثثقب الملتحقثثين بثثالتعليم المثثامعل المفتثثوص 

وذلثك لضثعف تثوفير المرشثدين و أعضثاج هي ثة التثدريس، اعثدأوةلة تناسثبها مثع 

 الاقباألكاويميين المدربين بما يتناس  مع تلك األعداو من 
(7)

 .  

 لإلجابة عن األس لة التالية :  يسع  البح وفل ضوج ما سبم،     

 ؟   للتعليم المامعل المفتوص اإلطار المفاهيملما  (1

 ؟ األسس النظرية للتنمية البشرية  ما  (2

  التنمية البشرية ؟تحقيم التعليم المامعل المفتوص وما العقةة بين  (3

تحقيثثم لالمقترحثثات اإلجرائيثثة لتفعيثث  وور التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص بمتثثر مثثا  (4

 ؟  التنمية البشرية

 أهداف البحث :  

 ما يلل :  البح  يهدف    

    . للتعليم المامعل المفتوص اإلطار المفاهيمل تعرف (1

 األسس النظرية للتنمية البشرية  .   تحديد (2

 . وتحقيم التنمية البشريةالتعليم المامعل المفتوص توضي  العقةة بين  (3

المقترحات اإلجرائيثة لتفعيث  وور التعلثيم المثامعل المفتثوص بمتثر بع  تقديم  (4

 تحقيم التنمية البشرية .ل

   أهمية البحث :

   فيما يلل : تض  أهمية البح ت    
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  وضثثع ةثثد يسثثاعد صثثانعل السياسثثات التنمويثثة ومتخثثذ  القثثرارات التعليميثثة فثثل

بع  اآلليات الخاصة بتاوير التعليم المامعل المفتوص بمتر ليسهم فثل تحقيثم 

  التنمية البشرية .

  ،ةثثد يفيثثد المهتمثثين بالتربيثثة والتنميثثة، والبثثاحثين والخبثثراج فثثل ريثثاوة األعمثثال

والمفسسثثات التعليميثثة المعنيثثة بتثثدري  األفثثراو وتنميثثة مهثثاراتهم فثثل الممثثاالت 

 . المختلفة

 استمابة لمثا أوصث  بثه العديثد مثن المثفتمرات والنثدوات العلميثة ونثاوت بثه عد ي

المنظمات المعنيثة بالتنميثة، والتثل تفكثد علث  ضثرورة تثوفير الفثر  التعليميثة 

المثثامعل حيثث  تتفثثم مثثع التوجثثه  مفثثل مواصثثلة تعلثثيمه ينلمميثثع األفثثراو الثثرايب

 مميع، والتعليم المستمر .نحو بناج الممتمع المتعلم، والتعليم العالل للالعالمل 

   منهج البحث :

الظاهرة كما هل موجثووة  تحلي اعتمد البح  عل  المنهج الوصفل ألنه يهدف  ل      

فل الواةع للحتول عل  وصف وةيم لها يساعد عل  تفسير المشكقت التثل تتضثمنها 

 أو اإلجابة عل  األس لة الخاصة بها، وذلثك لتوضثيحها ووراسثتها وراسثة علميثة وةيقثة
(8)

ووره فثل لتعلثيم المثامعل المفتثوص وا رصثد وتحليث حي  استخدم هذا المنهج عنثد   

 . مية البشريةالتنتحقيم 

  مصطلحات البحث : 

 فيما يلل :   تتحدو متالحات البح     

  :  Roleدور  (1

كي حول بعث  نموذج يتر ب نه : "عرف يمختلفة ف يستخدم متال  الدور بمعان      

ويرتبو بوضع محثدو للمكانثة واخث  جماعثة أو موةثف اجتمثاعل  الحقوع والواجبات

تنقهثثا عثثن طريثثم ممموعثثة توةعثثات يعمعثثين ويتحثثدو وور الشثثخي فثثل أ  موةثثف 

 نفسه "        اآلخرون كما يعتنقها الشخي
(9)

 . 
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أنماط السلوك التل يسلكها أو يتوةع أن يقوم بهثا الفثرو فثل  ويعرف أيضاا ب نه : "    

األعمال أو الوظائف التل يقوم بها فل جو اجتماعل معين أو فل ضثوج المسث وليات 

 لها  ليه ووره "وك  التل ي  
(10)

 ع،س والمتوة  يشير هذا التعريف  ل  الدورين الممار  و ، 

فثثرب علثث  الفثثرو فهنثثاك أووار يفرضثثها وجثثوو الفثثرو فثثل ممتمثثع معثثين، وأووار ت  

إلليامه بمس وليات معينة، سواج أكان هذا اإلليام فل شثك  رسثمل مكتثوب كمثا هثو 

ال تقث  عثن  الحال فل الوظائف، أم فل شثك  ممتمعثل ييثر رسثمل، لكثن لثه ةثوة ةثد

 الشك  الرسمل
(11)

 . 

ممموعة المعايير االجتماعية المرتباة بوضثع اجتمثاعل معثين  ويعرف ب نه : "    

فثثل ضثثوج نمثثاذج محثثدوة ثقافيثثاا ومليمثثة للفثثرو أو المماعثثة أو المفسسثثة التثثل تحتثث  

مكانة معينة 
(12)

 . 

ممموعة األنشاة التعليمية والمهام المحدوة التثل : البح   اويقتد بالدور فل هذ    

لكثل يكسث   التعلثيم المثامعل المفتثوصيقثوم بهثا الممتمثع وهي اتثه المختلفثة أن  يتوةع

مختلفثثة فثثل   و مكانثثاتهمنمثثل ةثثدراتهم التثثل ت تعثثدوةالمالمهثثارات والمعثثارف فثثراو األ

 لتحقيم التنمية البشرية . المماالت

 :  Open University Educationالتعليم الجامعي المفتوح (2

يعرف التعليم المامعل المفتوص ب نثه : " نظثام يتثي  مييثداا مثن الفثر  للدراسثة      

المامعيثثة، وتتنثثو  مثثن خقلثثه أسثثالي  المعرفثثة، ويتناسثث  مثثع متالبثثات العتثثر 

التكنولوجية ويتفاع  معها، ويستثمر جميثع طاةثات الممتمثع مثن خريمثل المثدارس 

المختلفثثة أو ربثثات البيثثوت، ويكفثث   الثانويثثة أو كبثثار السثثن العثثاملين فثثل القااعثثات

 استغقل أوةات الفراغ "
(13)

 . 

المعلثم بثين  عثدعثن ب   يقثة لتقثديم فثر  الثتعلم التثل تثتم" طرويعرف أيضاا ب نه :     

والمتعلم فل الوة  أو المكان أو الوة  والمكان عل  حد سواج، وهو تعلم معتمد من 

بمثا فثل ب  المفسسة أو الهي ة الحكومية، ويسثتخدم ممموعثة متنوعثة مثن الوسثائو ة  

ذلك المابوعة واإللكترونية، واتتثاالت ثنائيثة االتمثاه تسثم  للمتعلمثين والمعلمثين 

 بالتفاع ، و مكانية عقد لقاجات وجهاا لوجه من حين آلخر "
(14)

 . 



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

118 

التعلثثيم المثثامعل  أحثثد أنمثاط:  ا البحث ويقتثد بثثالتعليم المثامعل المفتثثوص فثل هثثذ    

الذ  يقدم لألفثراو الثرايبين فثل مواصثلة تعلثيمهم والحتثول علث  مثفهقت علميثة 

 تساعدهم فل تحسين أوضاعهم االجتماعية  والمهنية  .

 :  Human Developmentالتنمية البشرية  (3

تعرف التنمية البشرية ب نها : " توفير الفر  الممتمعية والبي يثة لنمثو القثدرات      

البدنية والعقلية والروحيثة واإلبداعيثة واالجتماعيثة  لث  أةتث  مثا تسثتايعه طاةثات 

 األفراو "
(15)

 . 

فيهثثا تاثثوير كامثث   مكانثثاتهم  " تهي ثثة بي ثثة يمكثثن لألفثثراوب نهثثا :  أيضثثاا وتعثثرف     

وةدراتهم بما يفو   ل  حياة منتمة وخقةة تتفم مع احتياجاتهم واهتماماتهم " 
(16)

  . 

عملية شاملة تسع   لث  تمكثين اإلنسثان  : فل هذا البح بالتنمية البشرية ويقتد     

 ، لمعلثثه مثثفهقا وةثثاوراا علثث الممثثاالتوبنثثاج ةدراتثثه وتوسثثيع خياراتثثه فثثل مختلثثف 

مواكبة المسثتمدات العالميثة والتاثورات المعرفيثة والتكنولوجيثة الحديثثة بمثا يحقثم 

 . التقدم للممتمع فكرياا وحضارياا وعلمياا 

 الدراسات السابقة والتعليق عليها :

يتم عرب الدراسات السابقة العربية واألجنبية وفقثاا للترتيث  اليمنثل مثن األةثدم     

راسة من حي  الهدف منها، والمنهج المتبع واألووات  ل  األحدث، ويتم تناول ك  و

  المستخدمة، وأبرل النتائج التل توصل   ليها، وذلك عل  النحو التالل :

دراسة عليي سيالم ربيراهيم النبياهين بعنيوان : م اليال التعلييم المفتيوح  صيي ة  (1

جديدة مقترحة لتنمية الموارد البشيرية فيي جمهوريية مصير العربيية فيي ضيوء 

 (1991تجارب عالمية م )
(17)

 :  

هدف  الدراسة تعرف وور العنتر البشر  فل التنميثة، وتحديثد المقمث  العامثة     

لنظثثام التعلثثيم المفتثثوص وووره فثثل تنميثثة المثثوارو البشثثرية، وتعثثرف أهثثم التمثثارب 

العالمية فثل نظثام التعلثيم المفتثوص، وتعثرف نظثام التعلثيم المفتثوص فثل متثر ومثدى 

   واستخدم  الدراسة المنهج المقارن . . لقيام جامعة مفتوحة الحاجة 
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وتوصثثل  نتثثائج الدراسثثة  لثث  أن تثثول  اإلشثثراف علثث  مراكثثي التعلثثيم المفتثثوص     

الكواور اإلوارية والفنية العاملة فل الكليثات النظاميثة، واعتمثدت فيهثا علث  المنثاهج 

المابقة للاقب المنتظمين، ولذلك فإن هثذه التمربثة ال ينابثم عليهثا مفهثوم التعلثيم 

 . والمستق  المامعل المفتوص بمعناه الشام 

 .Nathan R. Cottle & Rebecca J ااثيان  وتييل وربيكيا جليوفر دراسة (2

Glover    : حالة للتعلم الميدمج م دراسة بعنوان : م تدريس التنمية البشرية

(2011) 
(18)

 :  

يس التنميثثة البشثثرية تقثثديم حالثة السثثتخدام الثثتعلم المثثدمج فثل تثثدر هثدف  الدراسثثة    

نتائج طقب نظام التعلثيم المثامعل، وتعثرف التحثديات التثل تواجثه  كوسيلة لتحسين

تنميثة فثل الطرع التدريس التقليديثة، ومناةشثة مثثال توضثيحل إلعثاوة تتثميم وورة 

مثن فل أسالي  التعلم بشرية وعرب نتائج المقارنة بين الارع المدممة والتقليدية ال

 تمريبل .الشبه  المنهجخقل 

أن الاثثقب فثثل األةسثثام المدممثثة أكملثثوا الثثدورة  الدراسثثة  لثث وتوصثثل  نتثثائج     

الدراسية بنماص ومعدل أعل  من أول ك فل األةسام التقليدية، وبذلك ةد تفو  وورات 

    التعلم المدمج الفعالة  ل  تحقيم جووة نظام التعليم المامعل ونتائج طقبية أفض  .

عنييوان : م تيي ثير الميييزة دراسيية جمييام محمييد أبييو الوفييا ومحمييد حسيين رسييمي ب (3

التنافسية على ردارة الموارد البشرية بمنلومة التعليم المفتوح )دراسة تحليلية 

 (2012ورؤية عصرية( م )
(19)

 : 

أهم مقم  النظام العالمل، وتعرف مفهوم الميية التنافسية  هدف  الدراسة تعرف    

وأنواعها ومقوماتها ومتالباتها، والوةوف عل  واةع  وارة الموارو البشرية بمراكثي 

التعليم المفتوص بالمامعات المترية، وتقثديم تتثور مقتثرص لتنميثة الميثية التنافسثية 

 خدم  الدراسة المنهج الوصفل واست .لمراكي التعليم المفتوص بالمامعات المترية 

   وتوصل  الدراسة  ل  عدة نتائج منها :    
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وجوو انفتال بين التعليم المامعل المفتثوص وةااعثات الممتمثع المتثر  حيث   -أ 

ضعف العقةة بين متالبات المهن المختلفة والمهثارات المالوبثة لهثا وبثين نثو  

  . التعليم المامعل المفتوص ومحتوياته

مفسسثثثات التعلثثثيم المثثامعل المفتثثثوص لمتثثثاور الثثدعم والمسثثثاندة العلميثثثة افتقثثاو  -ب 

 . والتقنية المتمدوة لتاوير الخدمات وتحسين األواج واإلنتاجية

بعنوان :  Michael Olajide Adelowotanأولجيد أديلوتان  ايكلدراسة م (4

 م تنمية رأس المام البشري من خالم التعلم المفتيوح وعين بدعيد واتلكتروايي :

دليييل مسييتمد ميين التقييارير السيينوية المشييتر ة لقارميية أفوييل الشيير ات بجنييوب 

 (2014أفريقيا م )
(20)

  : 

ناةش  الدراسة وور الثتعلم المفتثوص وعثن ب عثد واإللكترونثل فثل تاثوير المثوارو     

البشرية من خقل وراسة تنميثة رأس المثال البشثر  المتعلقثة بالكشثف عثن التقثارير 

السنوية المشتركة لقائمة بع  أفض  شركات جنوب أفريقيا، والتل تثرتبو بتقثارير 

واسثتخدم  الدراسثة أسثلوب تحليث   .التعلثيم الموظفين المتتثلة بثالتعلم والتثدري  و

 المحتوى، وكان  أواتها برمميات للتحلي  النوعل .

يلع  ووراا  وتوصل  نتائج الدراسة  ل  أن التعلم المفتوص وعن ب عد واإللكترونل    

فل منظمات االةتتاو المديدة، كما أنه ةاور عل   رأس المال البشر مهماا فل تنمية 

  المال البشر  ألية وولة . رأستعييي بناج 

 & Obitor W.M. Ogehدراسييية أبيتيييور أوجييييه وايييورول  ييييميكا  (5

Nnorom Chiemeka  بعنييوان : م اتبييداال واابتكييار فييي التعليييم المفتييوح

للتنمية البشرية في القرن الحيادي والعشيرين لبنياء رر ادي  اموذجوعن بدعد : 

 (2015الدولة في ايجيريا م )
(21)

 :  

م المفتثوص والتعلثيم عثن ب عثد ك سثاس اإلبثدا  واالبتكثار فثل التعلثي الدراسةناةش      

للتنمية البشرية فل القرن الحاو  والعشرين لبناج الدولة فل نيميريا من خقل  لنوذج

وراسثثة برنثثامج التعلثثيم المفتثثوص وعثثن ب عثثد واألسثثلوب ييثثر التقليثثد  للوصثثول  لثث  

 . تثقيف من هم أة  فرصة فل التعليم
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 ل  أن األيلبية مثن السثكان النيميثريين الييالثون أميثين، وأن  الدراسةوتوصل      

ة الوطنيث تحقيثم الوحثدةنيميريثا لبنثاج الدولثة و التل تواجهناك العديد من التحديات ه

فثل ظث  تلثك حيث  تعثد التنميثة البشثرية  التل تحتاج  ل  التغل  علث  هثذه التحثديات

، و ذا كان تحوي  االةتتاو النيميثر  التل تواجه الدولة المشكقت أهممن  التحديات

، فقبثد أن تسثتثمر أساسثاا للتنميثة ن الحاو  والعشرينليقاب  التحد  العالمل فل القر

ريقثة التعلثيم الرسثمل فل رأس مالها البشر  وهثذا مثن الضثرور  أن يحثدث فثل ط

باالبتكارات واإلبثدا  الثذ  يمعث  الثتعلم أيضاا ، ب  أن يكون مدعوماا ويير الرسمل

 . مفيداا وممتعاا 

بعنيوان : م تنميية  et al. Charles Denkyiن وز داكيى وخخيرلدراسية  يار (6

ممارسات أعواء مؤسسات التعلم المفتوح وعين بدعيد فيي ااايا : حالية برايامج 

 (2015التربية، ووابا، واااا م ) التعليم عن بدعد لجامعة
(22)

   : 

فثل مراكثي ةبث  الوظيفثة المثديرين وتنمية هدف  الدراسة التحقم من كيفية  عداو     

، ومثا  ذا كثان التثدري  المقثدم لهثم يفثل وونبا وياناب عد بمامعة التربية الدراسة عن 

باحتياجثثاتهم فثثل العمثث ، واعتمثثدت الدراسثثة علثث  المنهميثثة الكميثثة التثثل تسثثتخدم 

( مديراا لمراكي التعليم 39االستبيان المسحل لممع البيانات ميدانياا من عينة ةوامها )

 عن ب عد .  

لمثثديرين تلعثث  ووراا حاسثثماا فثثل وتوصثثل  نتثثائج الدراسثثة  لثث  أن تنميثثة هي ثثة ا    

برامج التعلم المفتوص وعن ب عد ألن معظم المثديرين الثذين يعملثون فثل هثذه البثرامج 

ينتمثثون  لثث  النظثثام التقليثثد ، وأن مثثدير  المركثثي كثثانوا راضثثين للغايثثة بالتثثدري  

 األول الذ  أعد لهم أثناج الخدمة ويريدون تكرار مث  هذا البرنامج بشك  وور  .  

 عليق عال على الدراسات السابقة ت

لدراسثثات السثثابقة اتضثثح  بعثث  أوجثثه التشثثابه امثثن فثثل  طثثار مثثا تثثم عرضثثه     

وأوجثثه االخثثتقف بثثين الدراسثثة الحاليثثة والدراسثثات السثثابقة، هثثذا  لثث  جانثث  أوجثثه 

 االستفاوة من الدراسات السابقة، وذلك عل  النحو التالل :  

  التعلثثثيم  اهتمامهثثثا بتنثثثاول الدراسثثثات السثثثابقة فثثثلتشثثثابه  الدراسثثثة الحاليثثثة مثثثع

علثل  وراسثة كث  مثن كمثا فثل فل ضوج عقةته بالتنمية البشرية المامعل المفتوص
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 Michael Olajideأولميثثثد أويلوتثثثان  ايكثثث سثثثالم  بثثثراهيم النبثثثاهين، وم

Adelowotan .   

 التعليم  وور ة عن الدراسات السابقة من حي   نها استهدف اختلف  الدراسة الحالي

لتحقيم التنمية البشرية، ومن ثم تماييت عن وراسثة كث  بمتر المامعل المفتوص 

مثثثن جمثثثال محمثثثد أبثثثو الوفثثثا ومحمثثثد حسثثثن رسثثثمل، وأبيتثثثور أوجيثثثه ونثثثوروم 

ي ونكث  ل، وشثارObitor W.M. Ogeh & Nnorom Chiemekaشثيميكا

Charles Denkyi .  

  فقثد اعتمثدت  فل المنهج المسثتخدم، السابقةاختلف  الدراسة الحالية عن الدراسات

ناثان كوتي  وربيكا  وراسة بينما استخدم  عل  المنهج الوصفل،الحالية الدراسة 

، تمريبثلالشثبه  المثنهج Nathan R. Cottle & Rebecca J. Gloverجلوفر

أسثثلوب  Michael Olajide Adelowotanأولميثثد أويلوتثثان ايكثث ووراسثثة م

 ي ونكث  لووراسة شار، تحلي  المحتوى وكان  أواتها برمميات للتحلي  النوعل 

Charles Denkyi. المنهمية الكمية التل تستخدم االستبيان 

 وتحديد المشكلة ومفشراتها، اإلطار النظر  للبح الدراسات السابقة فل  فاوتأ ،

  وت كيد أهميتها .

 محاور البحث :

 للمحاور التالية : يسير البح  وفقاا     

 للتعليم الجامعي المفتوح  فاهيمير الماطات:  المحور األوم

مفهومثثثه وفلسثثثفته نشثثث ته ومثثثن حيثثث  المفتثثثوص  يتنثثثاول البحثثث  التعلثثثيم المثثثامعل   

  ، وذلك فيما يلل : وأنماطه

  :اش ة التعليم الجامعي المفتوح  (1

جامعة لنثدن  ابتكرت عندما 1858عام  للتعليم المفتوص  ل   ترجع المذور األول    

نظاماا تعليمياا يتم من خقله من  ورجات جامعية خارجية للدارسين وون الحاجة  لث  

انتظامهم بالمامعة، أ  الدراسة الحرة بشرط اجتيال القبول وتسديد تكاليف االلتحاع 

 1866عام  James Stuartبها، وفل جامعة كمبروج عندما فكر جيمس ستيوارت 
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امعثة مسثتقلة يتثول  أسثاتذتها بثين المثدن الكبثرى ليتيحثوا للنثاس فرصثاا فل  نشاج ج

 أوسع لتلقل تعليم رفيع
(23)

 .    

وتعد تمربة المامعة المفتوحة فل برياانيا أةدم تمربثة عالميثة فثل ممثال التعلثيم     

عثثد علثث  المثامعل المفتثثوص، فهثثل بمثابثثة النمثثوذج النثثاج  لمميثع صثثي  التعلثثيم عثثن ب  

 العالممستوى 
(24)

، األمر الذ  شمع كثيراا من الثدول علث  تبنثل فكرتهثا والمبثاورة  

فل  نشاج جامعات مفتوحة عل  منوالها لتابيم هذه الفلسفة التعليميثة، حيث  وجثدت 

تلك الدول أن نظام التعليم المثامعل المفتثوص فيثه العثقج للعديثد مثن المشثكقت التثل 

 تواجه التعليم المامعل النظامل
(25)

 . 

ولقثثد أخثثذ التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص يفثثرب وجثثووه فثثل األوسثثاط التربويثثة ك حثثد     

البدائ  الفعالة القثاورة علث  تثوفير المييثد مثن الفثر  التعليميثة لقااعثات كبيثرة لثم 

فسسات التعليم يحالفها الحظ لسب  أو آلخر من االنتفا  من هذه الفر  من خقل م

الحاجة لهذا النمو من التعليم المامعل بشك  أعمم فل فقد برلت المامعل التقليد ، 

الثثدول الناميثثة نظثثراا للالثث  االجتمثثاعل المتيايثثد علثث  التعلثثيم المثثامعل لقسثثتمابة 

 لمتالبات الخاو التنمويثة للكثواور المفهلثة والمدربثة
(26)

، ومثن ثثم اتمهث  معظثم  

 مكثثن مثثن خقلهثثاللتعلثثيم المثثامعل التقليثثد  ي الثثدول  لثث  األخثثذ بثثه كتثثيغة مكملثثة

لمسثاعدتهم علث  اكتسثاب  استيعاب األفثراو الثرايبين فثل متابعثة وراسثتهم المامعيثة

يسثتايعوا أن يتكيفثوا مثع أنفسثهم والممتمثع الثذ    المهارات حتثتكوين المعارف و

 يعيشون فيه
(27)

 . 

التعليم  ضفاج الاابع الديمقراطل عل  نوعاا من التعليم المفتوص نحو تماه االويعد     

المثثامعل والثثذ  بثثدوره يمكثثن اعتبثثاره وسثثيلة لتعييثثي الثثتعلم مثثدى الحيثثاة كحثثم مثثن 

حقوع اإلنسان، ألنه ييي  الحواجي التقليدية التل يواجهها األفراو يالباا فل الحتول 

تعليميثثة المبثثدأ علثث  المعرفثثة والثثدرجات العلميثثة،  ذ يمثثث  الحتثثول علثث  الفثثر  ال

التعليم المامعل المفتوص ويقووه منذ بدايته تماه ا األساسل الذ  يعتمد عليه
(28)

 . 

وةثثد تثثيامن التقثثدم التقنثثل للوسثثائو التعليميثثة مثثع مراحثث  تاثثور التعلثثيم المفتثثوص،     

فماج تاور التعليم المفتثوص عبثر عثدة أجيثال مختلفثة بثدأت مثن خثقل اعتمثاوه علث  

المراسثثلة البريديثثة، ثثثم مثثرت بالوسثثائو المتعثثدوة واسثثتخدام التسثثميقت التثثوتية 

تسم  بسرعة تباول المعلومثات ونقلهثا بعيثداا والمرئية، ثم انتقل   ل  التعلم عن ب عد ل
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وصثثل   لثث  الميثث  األكثثثر حداثثثة الثثذ  يتضثثمن   عثثن حثثدوو اليمثثان والمكثثان، حتثث

االستخدام األمث  للتقنيثات الحديثثة كالحاسث  اآللثل واإلنترنث  ضثمن اسثتراتيميات 

 التعليم التفاعلية
(29)

ئ  ، حي  كان التعليم المفتوص يوظف ك  ما هثو متثاص مثن وسثا 

 دارسثينيسثاعد علث  توصثي  المعرفثة للاالتتال المختلفثة بثين المعلثم والمثتعلم بمثا 

 . وتحقيم تعلمهم

 : مفهول التعليم الجامعي المفتوح وفلسفته (2

اختلف  اآلراج ووجهات النظر حول تحديثد مفهثوم التعلثيم المثامعل المفتثوص مثن     

ب  العديد من رجثال التربيثة والخبثراج، لثذا ظهثرت العديثد مثن األوبيثات والكتابثات ة  

، فلسثفتهوتوضثي  المتختتة التثل تحثاول تحديثد مفهثوم التعلثيم المثامعل المفتثوص 

 ويمكن تناول ذلك فيما يلل : 

 :مفهول التعليم الجامعي المفتوح  -أ 

يعرف التعليم المامعل المفتوص ب نه : " سياسة تعليميثة جماهيريثة تقثوم فلسثفتها      

 فثل الوصثول  لث  الفثر  التعليميثة المتاحثة " -أيثاا كثانوا  -عل  حم األفراو 
(30)

  ،

يتثثي  فثثر  التعلثثيم المفتثثوص الثثذ   التعلثثيم نظثثام فلسثثفةويفكثثد هثثذا التعريثثف علثث  

 . نوا من االستفاوة منها فل المامعات التقليديةالمامعل لألفراو الذين لم يتمك

وهناك من يعرفه ب نه : " تنظيم تربو  يساعد المتعلمثين علث  الثتعلم فثل الوةث      

والمكثثان المقئثثم لظثثروفهم ومتالبثثاتهم، كمثثا أنثثه يتضثثمن اسثثتراتيميات الثثتعلم التثثل 

تعتمثثد علثث  تكنولوجيثثا التعلثثيم واسثثتخدام التقنيثثة الحديثثثة فثثل نقثث  المعلومثثات  لثث  

 الرايبين فيها "
(31)

يعتمد علث  اسثتخدام ونشاط تعليمل منظم ب نه : " كما يعرف ،  

التثثل تقلثث  القيثثوو علثث  الدراسثثة مثثن حيثث  كيفيثثة التعلثثيم أووات التثثدريس وأسثثالي  

فر مثثثوارو تعليميثثثة للمتعلمثثثين تمكثثثنهم مثثثن الت هيثثث  وون اوتثثثو ،الحتثثثول عليهثثثا

اضارارهم  ل  الحضور فل المامعة بشختهم أو تتثي  لهثم فرصثاا جديثدة لمواكبثة 

التاور أينما ووةتما يريد ك  فرو الدراسة
 
  "

 (32)
 ل  مبثدأ  هذين التعريفينويشير ،  

كمثا  الثتعلم فثل أ  وةث  وفثل أ  مكثانحي  ك  فرو يمكنثه فل هذا النظام  المرونة 

 يشاج .
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ويعثثرف أيضثثاا ب نثثه : " نظثثام يتثثي  فرصثثاا تعليميثثة وتدريبيثثة  ضثثافية للدارسثثين     

الرايبين والقاورين عل  االستفاوة منها، وهو مفتوص للمميع، تقدم من خقلثه بثرامج 

تعليمية وتدريبية متنوعة ذات مستويات متعدوة، تقثدم للدارسثين فثل الوةث  والمكثان 

تم التواصثث  بثثين المعلثثم والدارسثثين مثثن خثثقل المناسثث  لظثثروفهم و مكانثثاتهم، ويثث

منظومة متكاملة تشم  لقاجات وجهاا لوجه فثل أمثاكن تواجثد الدارسثين، ويثتم تثدعيم 

شثثرائو والتواصثث  الثنثثائل والحثثوار بينهمثثا عبثثر وسثثائو متعثثدوة منهثثا المابوعثثات، 

تتثال وسثائ  االأيضثاا أجهية الفيديو والكمبيوتر، واإلذاعة والتلفييون، والكاسي ، 

اإلنترنثث ، وهثثذه الوسثثائ  تتثثي  للثثدارس لوسثثائو المتعثثدوة التفاعليثثة واوالميووجثثة، 

 التعام  مع البرنامج الدراسل وفم حاجاتثه و مكاناتثه "
(33)

، ويعتمثد هثذا التعريثف  

لتحقيثثم االتتثثال علثث  توظيثثف الوسثثائو التكنولوجيثثة المتنوعثثة كثث واة ضثثرورية 

 . نه يتم فل  طار منظومة  وارية وتنظيمية خاصةالتعليمل بين المعلم والمتعلم، و 

ويعرف أيضاا ب نه : " التعليم المعثيل بالوسثائو التقنيثة المتعثدوة التثل يمكثن عثن     

طريقها ضمان تحقيم اتتال بين المعلثم والمثتعلم بحيث  تتثي  لهمثا فرصثة التفاعث  

المثثاوة  المشثثترك، بشثثرط أن يثثتم ذلثثك واخثث  تنظثثيم مفسسثثة تعليميثثة يضثثمن توصثثي 

التعليمية للمتعلم، ويوفر فر  اللقاج المباشر وجهاا لوجه بينهما وفثم برنثامج معثين 

" 
(34) 

للخدمات التربوية،  لمفسستنظيم وجوو ضرورة ، ويركي هذا التعريف عل  

   . من خقلهايتم التعليم ول

ومثثن خثثقل التعريفثثات السثثابقة يمكثثن اسثثتخق  األسثثس الرئيسثثة لنظثثام التعلثثيم     

 المامعل المفتوص، والتل تتحدو فيما يلل :  

جمثثة يقثثدم فثثر  للدراسثثة األكاويميثثة لتمكثثين األفثثراو مثثن الثثتعلم بتثثورة أكثثثر مق -

لمثثتعلم وفثثل األوةثثات التثثل الحتياجثثاتهم حيثث  يتثثي  الدراسثثة فثثل أ  مكثثان يختثثاره ا

 . ناسبهت

 تخايو و عداو المثواو التعليميثةوجوو مفسسة تعليمية لتنظيم الخدمات التربوية، و -

. 

عثن الفتثول الدراسثية  بعيثداا  وراسثته المتعلمنو  من أنوا  التعلم يمارس فيه يعد  -

 . التقليدية

يتحم  المتعلم مس ولية تعلمه، ومن ثم تنمية القدرة لديه عل  االعتمثاو علث  الثذات  -

  . والتعلم المستق 
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تثثال يسثثتخدم ممموعثثة متنوعثثة مثثن التقنيثثات التكنولوجيثثة الحديثثثة ووسثثائ  االت -

 . المختلفة فل تقديم المعلومات

 : فلسفة التعليم الجامعي المفتوح -ب 

يعد التعليم المامعل المفتوص نظامثاا تعليميثاا لثه فلسثفته الخاصثة التثل ينالثم منهثا     

لتعليمية والتل تنبثم من حاجات الممتمع وأفراوه، ويمكن ويعتمد عليها فل مسيرته ا

 توضي  الفلسفة التل يقوم عليها نظام التعليم المامعل المفتوص فل اآلتل
(35)

   : 

 السياسثثية التثثل تهثثدف  لثث  ويمقراطيثثة التعلثثيم، ومبثثدأ تكثثافف الفثثر   مثثن الناحيثثة

التعليمية لمن له القدرة عل  مواصلة التعليم، وحرية الثدارس فثل اختيثار البثرامج 

 الدراسية وفم ظروفه وميوله واهتماماته  والارع المناسبة له .

 لممتمع، ولياوة االجتماعية التل تهدف  ل  تنمية الشختية اإلنسانية ل من الناحية

ةدرة المواطنين التعليمية والعلمية، وتنمية وتحدي  مهارات العاملين فثل مختلثف 

  التختتات .

 االةتتثثاوية التثثل تهثثدف  لثث  اسثثتخدام الوسثثائو التكنولوجيثثة الحديثثثة  مثثن الناحيثثة

واالستفاوة من التقدم العلمل فل وسائ  االتتال، وتحقيم خاثو التنميثة للممتمثع 

 ليياوة اإلنتاج ورفع مستوى المعيشة . 

وتقوم فلسفة التعليم المفتوص واستراتيميته عل  فكثرة أساسثية هثل تحويث  التعلثيم     

لثم أ  مثن نشثاط المعلثم  لث  المثتعلم، وبالتثالل التركيثي علث  المثتعلم والعمليثة  ل  تع

التعليمية الذاتية، كمثا أنهثا تسثتند  لث  صثيغة تعليميثة ييثر تقليديثة هثل الثتعلم الثذاتل 

والتثثل تركثثي علثث  المثثتعلم أوالا وتعمثث  جاهثثدة للوصثثول  ليثثه مهمثثا تكثثن ظروفثثه 

عثن التعلثيم النظثامل، والمسثافة المغرافيثة  االجتماعية واالةتتاوية، ومثدة انقااعثه

بثثين مكثثان  ةامتثثه ومركثثي التعلثثيم المفتثثوص، فالمنالقثثات الفكريثثة التثثل يرتكثثي عليهثثا 

التعليم المفتوص تتفم ومقتضيات التربيثة الحديثثة التثل تضثفل روص المسثفولية علث  

 المتعلم
(36)

 . 

 :  التعليم الجامعي المفتوح أاماط (3

 مفسسات التعليم المامعل المفتوص فيما يللتتض  أنماط     
(37)

  :  
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 : Single System Modeالنمط أحادي النلال  -أ 

تقدم المفسسات التثل تتبنث  هثذا الثنمو التعلثيم المفتثوص للاثقب ييثر المتفثريين     

عاوة، وتعين هي ة متفرية تمامثا للتثدريس وتاثوير أسثالي  واسثتراتيميات وبثرامج 

الاقب، وفثل هثذا الثنمو يكلثف الاثقب ممموعات للتعليم المفتوص تقاب  احتياجات 

جانثث  وجثثوو شثثبكة  ةليميثثة مثثن مراكثثي  بثث واج أنشثثاة واخثث  الحثثرم المثثامعل،  لثث 

. ويوجثثد هثثذا الثثنمو فثثل جامعثثة  الدراسثثة يلتقثثل فيهثثا الاثثقب بمعلمثثيهم وجهثثا لوجثثه

أنثثثديرا يانثثثد  الوطنيثثثة المفتوحثثثة بالهنثثثد، والمامعثثثة المفتوحثثثة بالمملكثثثة المتحثثثدة، 

، وعلثث  الثريم مثن تتثثنيف تلثك المامعثات كمفسسثثات والمامعثة المفتوحثة بتايقنثد

 . لنظام  ال أن أووارها ووظائفها تختلف فيما بينها اختقفاا واضحاا أحاوية ا

 :  Dual System Mode ثناري النلال النمط -ب 

تقدم المفسسات ثنائية النظام تعليما للاقب المتفريين طوال الوة  واخ  الحرم     

عد، ويتلق  هذان النوعان من الاقب نفس المامعل، وللاقب يير المتفريين عن ب  

المثثنهج واالختبثثارات، ومثثن ثثثم يثثتم الحكثثم عليهمثثا بثثنفس المعثثايير، ويسثثتفيد طثثقب 

عثد، الحرم المامعل من استخدام مواو التعليم التل تم تاويرها لخدمثة الاثقب عثن ب  

عثثد ب سثثلوب الوحثثدات المنفتثثلة الخاصثثة، وال يعثثد وتثثتم  وارة خثثدمات التعلثثيم عثثن ب  

 طثار بي ثة المامعثة التقليديثة، علث  الثريم مثن عد جييرة منعيلثة واخث  التعليم عن ب  

عثثد ونظثثم خاصثثة لثثدعم طقبهثثا فهنثثاك تثثوافر  وارة تربويثثة متختتثثة للتعلثثيم عثثن ب  

، وتعتبثر جامعثة نيثو انمقنثد ب سثتراليا وجامعثة أسلوب تنسثيقل وممثل بثين البي تثين

  لتلك المفسسات . أساسيينووترلو بكندا نموذجين 

 :  Mixed System Mode ختلطةامط النلم الم -ج 

األسلوب المخثتلو وصثف ينابثم علث  توليفثة متكاملثة متسثقة مثن أسثالي  تعلثيم     

مختلفة تمث  فل ممملها نظما مختلفة تديرها مفسسة واحدة، وأحد هذه النظم تكاملل 

عثد كمثيج مكمث  لمقثرراتهم، حي  يستخدم طقب الحرم المامعل مواو التعليم عثن ب  

حي  يدرس الاقب بع  المقررات واخث  الحثرم المثامعل، والنظام اآلخر تتابعل 

عثد أو العكثس، كمثا توجثد متغيثرات أخثرى مثث  : يتبعها وراسة مقررات تعليم عن ب  

عد مثن فتثرة ألخثرى، تقديم محاضرات أو وروس فروية خاصة لاقب التعليم عن ب  



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

128 

ل أو وعثثم طثثقب الحثثرم المثثامعل بمثثواو تقثثدم عبثثر تكنولوجيثثات االتتثثاالت التثثث

يستخدمها الاقب باستققلية كاملة، وفل مث  تلثك المفسسثات يثدرس نفثس أعضثاج 

   نملترا أمثلة لهذا النمو .إهي ة التدريس عاوة لك  الاقب، وتعد جامعة باث ولوتن ب

 :  Consortia Mode امط اارتالف التعاواي -د 

عثد أو  وارة يشترك فل هذا النمو مفسستان أو أكثثر فثل  نتثاج مثواو التعلثيم عثن ب     

المهام التربوية، فعلل سبي  المثال، تتولل  حداهما مس ولية  نتاج المثواو، واألخثرى 

تقثثديم خثثدمات الثثدعم واالعتمثثاو، وربمثثا يكثثون الشثثركاج فثثل هثثذا االئثثتقف جامعثثات 

ام، أو أةسثثام بالمامعثات، ومنظمثات حكوميثة، ورجثثال تقليديثة أحاويثة أو ثنائيثة النظث

أعمال، وهي ة اإلذاعثة والتلفيييثون، وشثركاج  نتثاج وسثائو االتتثال، ويحثتفظ كث  

عضو باالئتقف بهيكله اإلوار  المستق ، عل  الثريم مثن  مكانيثة تخليثه عثن جثيج 

ك  عضثو  من استققله اإلوار ،  ذ اتسم  سلوكيات االئتقف بالديمقراطية ويتولل

عاوة  وارة تقديم المقررات، وعل  االئتقف تقريثر التحثاع الاثقب بثاالئتقف العثام 

أو بالمفسسات بتورتها الفروية، ويعتمثد مسثتوى النمثاص علث  مثدى مرونثة  ليثات 

التنسيم، وثمة عديد من التنويعات التل يتضمنها هذا النمو تناو  يالبا عل  الربو 

سسثثات التعلثثيم المثثامعل، والشثثركات الخاصثثة التثثل تقثثدم التكثثاملل التنسثثيقل بثثين مف

مقررات عبر اإلنترن ، ومن أمثلة هذا النموذج : المامعة الوطنية ب مريكا، ووكالثة 

 . ، والمامعة االفتراضية بمنوب أفريقياالتعليم المفتوص بكندا 

  : األسس النلرية للتنمية البشرية  ثاايالمحور ال

، مفهومهثا وأبعاوهثثا وأهثثدافهامثثن حيث  نشثث تها ويتنثاول البحثث  التنميثة البشثثرية      

 وذلك فيما يلل :  

 : اش ة التنمية البشرية (1

لقد تماولت التنمية بمفهومها الحدي  مفهوم التنمية االةتتاوية لت خذ منح   خر     

يعرف بالتنمية البشرية، وبثذلك انتقث  مفهثوم التنميثة مثن واللتثه االةتتثاوية الضثيقة 

 لثث  واللتثثه المديثثدة المقلمثثة للاثثابع اإلنسثثانل،  ذ سثثاو مفهثثوم التنميثثة البشثثرية منثثذ 

قلثة نوعيثة فثل الفكثر التنمثو ، ف صثبح  التنميثة ال تعنثثل مالثع التسثعينيات ومثث  ن
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تحقيم النمو االةتتاو  الذ  هثو عمليثة كميثة فحسث ، بث   نهثا تعنثل تحسثناا نوعيثاا 

 إلطار الحياة اإلنسانية
(38)

 . 

اعتبثثار أن للبشثثر حقثثاا أصثثيقا فثثل علثث  ويرةثث  مفهثثوم التنميثثة البشثثرية بالتنميثثة     

ومعنوياا؛ لممرو كونهم بشراا بغ  النظر عثن النثو  أو األصث  العيش الكريم ماوياا 

 االجتماعل أو المعتقد ليشعر ك  فرو بإنسانيته
(39)

، وهثو مثا تضثمنته وثيقثة حقثوع  

 .     1948اإلنسان التاورة عن الممعية العامة لألمم المتحدة عام 

وم االجتماعيثة منثذ وبدأ مفهوم التنميثة البشثرية يسثتخدم فثل أوبيثات التنميثة والعلث    

، ومثثا تثثقه مثثن تقثثارير سثثنوية 1990ظهثثور أول تقريثثر للتنميثثة البشثثرية فثثل عثثام 

يتدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائل فثل نيويثورك عثن التنميثة البشثرية فثل وول 

العالم، وما صدر بعد ذلك من تقارير  ةليمية عن التنمية البشرية لعث  أبرلهثا تقريثر 

 2002العربيثة الثذ  بثدأ  صثداره فثل عثام  التنمية اإلنسثانية
(40)

ليقثدم  طثاراا فكريثاا  

يوضثثث  الثثثديناميات المتغيثثثرة للتنميثثثة اإلنسثثثانية فثثثل المناقثثثة العربيثثثة ويحثثثدو نثثثو  

 للمستقب  الخيارات 
(41)

، ولقد كان لهذه التقارير أثثر ملحثوظ فثل تركيثي السياسثات  

خاو التنمية وبراممهثا فثل كثيثر واألولويات واالستثمارات عل  اإلنسان فل سياع 

 من أةاار العالم
(42)

 . 

مفهثوم التنميثة البشثرية علث  أنثه نهثج  1990وتناول تقرير التنمية البشرية لعثام     

 نمائل شام  محوره اإلنسان، فتحول التوجه اإلنمائل مثن تحقيثم النمثو االةتتثاو  

لرفثثاه البشثثر  ليتمتثثع  لثث  توسثثيع الحريثثات واإلمكانثثات، ومثثن الثثثراج المثثاو   لثث  ا

اإلنسان بنتائج التنمية التل يشارك فيها كعامث  فاعث  ومثفثر، وبثذلك حولث  التنميثة 

البشثرية نمثو فكثثر التنميثة عثن مسثثاره، وييثرت النظثرة  لثث  النتثائج اإلنمائيثة ألنهثثا 

ركيت عل  ثروة الحياة البشرية وليس ثثروة االةتتثاو فثل تقثدم الثدول ممثا كثان لثه 

 عل  فكر التنمية وتابيقاته .   ت ثيرات هامة

بتبنثل برنثامج األمثم  1990منثذ عثام  ذيوعثاا  وةد اكتسث  مفهثوم التنميثة البشثرية    

، للمتثثال  بمضثثمون محثثدو يبنثث  علثث  وور البشثثر فثثل التنميثثة  المتحثثدة اإلنمثثائل

 البشثثرية      وتركيثث  مقيثثاس وليثث  التنميثثة 
(43)

وبثثذلك اعتبثثرت الممعيثثة العامثثة  ، 

تعثد وسثيلة  -العالمية واإلةليمية والوطنيثة  -لألمم المتحدة أن تقارير التنمية البشرية 
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هامثثة لنشثثر مفهثثوم التنميثثة البشثثرية فثثل جميثثع أنحثثاج العثثالم، ومناةشثثة أهثثم القضثثايا 

 المتتلة بحركة التنمية فل ةااعاتها المختلفة .  

ثثد التنميثثة البشثثر     ية بي ثثة يسثثتايع فيهثثا النثثاس أن يسثثتثمروا كامثث  طاةثثاتهم وتوج 

وةدراتهم بحي  يعيشون حياة منتمة وخقةثة تثتقجم مثع حاجثاتهم ومتثالحهم،  نهثا 

تعنل اإلوراك الحاسم ب ن البشر هم الثروة الحقيقية لألمم وأن االستثمار فثل تنميثتهم 

ةتتاو  المستدام وتخفيف البشرية هو السبي  األكثر ضماناا لتحقيم ك  من النمو اال

 حدة الفقر
(44)

 . 

وةثثد اسثثتحوذ علثث  كتابثثات معظثثم المفكثثرين والفقسثثفة ةثثديماا الت كيثثد علثث  أهميثثة     

العنتر البشر ، حي  لمفهوم التنمية البشرية جثذور ترجثع  لث  فتثرات مبكثرة مثن 

سثثفية التثثاريا اإلنسثثانل نمثثدها فثثل العديثثد مثثن الثقافثثات والثثديانات والنظريثثات الفل

واالةتتاوية واالجتماعية التل اهتم  بتنمية البشر بهدف تحقيم الرخاج االجتماعل 

أو ما يالم عليه فلسفياا مفهوم السعاوة، فقثد كثان مفهثوم التنميثة البشثرية يثراوف فثل 

 لث  واالجتمثاعيون الفقسثفة والمفكثرين   العتور القديمة مفهوم السعاوة الذ  سثع

النظريثات الكقسثيكية للفكثر االةتتثاو  أن بع  اعتبرت تحقيقه لإلنسان، ومن ثم 

مهمة االةتتاو توفير أكبثر ةثدر مثن السثعاوة ألكبثر عثدو مثن النثاس أ  العمث  علث  

 تنمية البشر إلسعاوهم
(45)

، ومع ذلك فثإن التنميثة التثل تتخثذ مثن النثاس محثوراا لهثا  

فكثرة حديثثة العهثد نسثبياا فثل توجهثثات  تعثدوتهثتم باإلنسثان ونمثو حياتثه بوجثه عثام 

 ومنالقات الكتابات الخاصة بالتنمية
(46)

 .  

تنميثثة النثثاس، مثثن أجثث  النثثاس، وبالنثثاس، تمثثث  وبثثذلك أصثثبح  التنميثثة البشثثرية     

يمكثنهم العمث  علث  نحثو   ( االستثمار فل ةدرات البشثر حتث الناستنمية   وتعنل ) 

منتج وخقع، وتعنل ) من أج  الناس ( ضمان توليع ثمار النمثو االةتتثاو  الثذ  

يحققونه توليعاا واسثع الناثاع وعثاوالا بحيث  يظهثر مثرووو النمثو فثل تحسثين حيثاة 

الناس، وتعنل ) بالناس (  عااج ك  فرو فرصة المشثاركة بفاعليثة فثل التث ثير علث  

 ك  حياتهالعمليات التل تش
(47)

  . 

 : مفهول التنمية البشرية (2
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ورو فل تقرير برنامج األمثم المتحثدة اإلنمثائل تعريثف التنميثة البشثرية ب نهثا : "     

عملية توسيع خيثارات النثاس والتثل يمكثن أن تكثون مثن حيث  المبثدأ خيثارات ييثر 

محدووة وتتغير بمرور اليمن، وهل تثرتبو بالمحثدوات الممتمعيثة وتتنثام  بثاطراو 

يات التنميثثة، فثثإن الخيثثارات الثقثثثة مثثع رةثثل اإلنسثثانية، ولكثثن عنثثد جميثثع مسثثتو

األساسية فل نظر تقرير التنمية البشرية العثالمل هثل : أن يعثيش النثاس حيثاة مديثدة 

وصحية، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحتلوا عل  الموارو القلمة لمستوى معيشل 

 الئم يحقم جووة الحياة
(48)

 .     

 ل  أنه  ذا لثم تتثوافر هثذه الخيثارات  1990وةد أشار تقرير التنمية البشرية لعام     

األساسثية فثإن عثثدواا كبيثراا مثن الفثثر  األخثرى يظث  صثثع  المنثال، ولكثن التنميثثة 

يهتم بهثا  البشرية ال تقف عند هذا الحد األون ، ب  تتعداه  ل  خيارات  ضافية أخرى

تثثوافر تشثثم  : الحريثثة السياسثثية واالةتتثثاوية واالجتماعيثثة، والكثيثثر مثثن األفثثراو و

 الفر  لإلبدا  واإلنتاج، وكذلك التمتع باحترام الذات، وضمان حقوع اإلنسثان
(49)

 

. 

" عمليثة تغييثر ارتقثائل مخاثو للنهثوب  : والمفهوم األوع للتنميثة البشثرية أنهثا    

لتحمث  الشام  بمووة حياة الناس فل مختلثف جوانبهثا، ويتشثارك فيهثا النثاس بعدالثة 

أعبائها وتقاسم عوائدها " 
(50)

 . 

التنميثثة البشثثرية تنميثثة متكاملثثة ت خثثذ فثثل أن  السثثابقين ويتضثث  مثثن التعثثريفين    

اعتبارها اإلنسان كغاية فل ظ  عقةته المستمرة ببي ته، وتقثوم علث  تعييثي ةثدرات 

األفثثراو ومهثثاراتهم وطريقثثة عملهثثم، بهثثدف توسثثيع خيثثاراتهم وحريثثاتهم السياسثثية 

واالجتماعية واالةتتثاوية والثقافيثة، و طثقع طاةثات اإلبثدا  لثديهم، والحفثاظ علث  

 كافة حقوةهم كبشر . 

عرف  التنمية البشرية ب نها عملية توسيع القدرات البشرية واالنتفا  بهثا، ومثن و    

 هذا المنالم فإن للتنمية البشرية جانبان هما
(51)

  :  

األول : تشثثكي  القثثدرات البشثثرية وتنميتهثثا مثثن خثثقل تحسثثين مسثثتوى التثثحة  -

 .والمعرفة والمهارات 
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الثثثانل : انتفثثا  األفثثراو بقثثدراتهم المكتسثثبة سثثواج فثثل ممثثاالت العمثث  واإلنتثثاج أو  -

التمتثثع بوةثث  الفثثراغ أو ممارسثثة األنشثثاة الثقافيثثة واالجتماعيثثة والسياسثثية لتحقيثثم 

 .  أهداف التنمية

و ذا لم تستاع التنميثة البشثرية الموالنثة بدةثة بثين هثذين المثانبين فقثد ينثتج عنثه     

 اإلحباط البشر ، فتكامث  المثانبين يحقثم التنميثة البشثرية
(52)

، ووفثم هثذا المفهثوم  

للتنميثثة البشثثرية فثثإن تنميثثة القثثدرات البشثثرية وتوظيفهثثا بكفثثاجة يسثثاعد فثثل  كسثثاب 

األفراو المعارف والمهارات المتعدوة التل توسع مماالت االختيار أمثامهم للحتثول 

 عل  المييد من فر  العم  . 

 أبعاد التنمية البشرية  :  (3

ة من المكونات والمضامين تتداخ  وتتفاع  يشم  مفهوم التنمية البشرية ممموع    

فل عملياتها ونتائمها العديد من العوام  والمدخقت والسياةات الممتمعية من أهمها 

مقومثثثات التنظثثثيم السياسثثثل و: عوامثثث  اإلنتثثثاج والسياسثثثات الماليثثثة واالةتتثثثاوية، 

ف العوامثث  االجتماعيثثة وعقةثثات التركيثث  الممتمعثثل بثثين مختلثثأيضثثاا ومماالتثثه، 

متثثاور السثثلاة والثثثروة باإلضثثافة  لثث  سياسثثات العثثدل االجتمثثاعل، وشثثرائحه، 

العوام  الثقافية المرتباة بالقيم الدينية،  ل  جان  القثيم وومعايير تملكها وتوليعها، 

االنتمثثاج والهويثثة والثثوعل ب هميثثة التاثثوير والتمديثثد والحثثافية للعمثث  والداعمثثة لثثه، 

 ك واة للتقدم والتنمية
(53)

 . 

وتقوم عمليثة التنميثة البشثرية علث  تمكثين اإلنسثان مثن تحقيثم  نسثانيته، فهثل ال     

تعنل ممثرو حتثول الفثرو علث  الحاجثات األساسثية كالحاجثة  لث  الاعثام والملثبس 

والسكن التل تتمث  فل تحقيم الحد األون  القلم الستمراره فل الحيثاة، و نمثا تعنثل 

ساسثية وييثر األساسثية الماويثة والمعنويثة ضرورة حتول الفرو علث  الحاجثات األ

التثثل تمكنثثه مثثن أن يحيثثا حيثثاة الئقثثة، ويشثثارك فثثل األنشثثاة االةتتثثاوية والحيثثاة 

 السياسية، ويندمج فل مختلف التكوينات االجتماعية
(54)

، فحاجات اإلنسان الحياتيثة  

   ل  ال تتال  ممرو تلبية حاجات البقاج والمحافظة عل  النو  فحس ، و نما تتال

جانثثث  ذلثثثك الوفثثثاج بحاجثثثات أخثثثرى تسثثثتليمها طبيعتثثثه اإلنسثثثانية واالجتماعيثثثة 

والروحية، وذلك ألن جميع الحاجات اإلنسانية بمختلف تتثنيفاتها تمثث  ضثرورات 

 للوجوو البشر 
(55)

 ، لذا لمفهوم التنمية البشرية بعدان أساسيان هما 
(56)

  : 
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انل فثل مختلثف مراحث  الحيثاة، وهثو نمثو البعد األول : يهتم بمستوى النمثو اإلنسث -

لقدرات اإلنسان وطاةاته البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية والمهارية والروحيثة 

مثثن خثثقل مثثا يتالبثثه اإلشثثبا  المتنثثامل لمختلثثف احتياجثثات ذلثثك النمثثو بعناصثثرها 

 الماوية ويير الماوية . 

البعثثثد الثثثثانل : يتمثثثث  فثثثل أن التنميثثثة البشثثثرية عمليثثثة تتتثثث  باسثثثتثمار المثثثوارو  -

والمثثدخقت واألنشثثاة االةتتثثاوية التثثل تولثثد الثثثروة واإلنتثثاج الثثقلم لتنميثثة تلثثك 

القثثدرات البشثثرية، ويتحقثثم ذلثثك مثثن خثثقل تنظثثيم ممتمعثثل يعبثث  مثثواروه الداخليثثة 

دوليثة مثن أجث  االطثراو فثل تنميثة تلثك ويتفاع  مع المتغيرات العالميثة واألسثواع ال

الموارو التل تثوفر بثدورها  مكانيثة االسثتمرار فثل تنميثة ةثدرات اإلنسثان وطاةاتثه، 

وكذلك يهتم بتاوير الهياك  والبن  المفسسية التل تتي  المشاركة واالنتفا  بمختلف 

 . القدرات البشرية فل العم  واإلنتاج عل  أساس من التوليع العاول لعوائده 

  :أهداف التنمية البشرية   (4

التنميثثة البشثثرية فثثل جوهرهثثا نثثيو  وائثثم لترةيثثة الحالثثة اإلنسثثانية للبشثثر،   ن    

جماعات وأفراو، من أوضا  تعد يير مقبولة فل سياع حضار  معثين  لث  حثاالت 

أرة  من الوجوو البشر ، ويتحقم هذا االرتقثاج للحالثة اإلنسثانية باكتسثاب المعرفثة 

بفاعليثثة مثثن خثثقل التعلثثيم والبحثث  العلمثثل والتاثثور التكنولثثوجل، وهثثل وتوظيفهثثا 

 أووات التنمية البشرية فل الحياة المعاصرة
(57)

 . 

ويسثثتهدف مفهثثوم التنميثثة البشثثرية وضثثع اإلنسثثان فثثل موةثثع التثثدارة لمهثثوو     

التنميثثة، وتثثوفير الشثثروط والظثثروف الممتمعيثثة المقئمثثة، التثثل تمكثثن اإلنسثثان مثثن 

تحقيم ذاتيته، ومقومات  نسثانيته، مثن خثقل الوفثاج باحتياجاتثه البيولوجيثة والعقليثة 

حية، ومن ثم تتممع مقاصثد التنميثة البشثرية والوجدانية واالجتماعية والثقافية والرو

فل جهد متت  لتنمية ك  تلك القدرات والختائي والااةات  لث  أةتث  مثا يمكثن 

 أن تبلغه خقل مراح  نموه المختلفة
(58)

 .  

 2000وفل مفتمر ةمثة األمثم المتحثدة لأللفيثة الثذ  انعقثد فثل نيويثورك سثبتمبر     

بتحقيثم ممموعثة مثن األهثداف  الثذ  تعهثدت فيثهة  عقن األلفيث( وولة  189تبن  )

حد من الفقر لشعوب العثالم الالمحدوة التل تدعم مباوئ الكرامة اإلنسانية والمساواة و
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( أهثداف 8مثن ) التل تكون اإلعقن أهداف التنمية لأللفية هذا ب سره، وانبثق  عن 

للتنمية البشرية، وتعتبر هذه األهداف  طاراا مقئماا لرصد التقدم الذ  تم  حراله فثل 

، وتضثثمن  هثثذه 2015التنميثثة وتحسثثين نوعيثثة الحيثثاة للنثثاس وذلثثك بحلثثول عثثام 

األهثثداف : است تثثال الفقثثر والمثثو  الشثثديدين، وتحقيثثم العمالثثة الكاملثثة والمنتمثثة 

تعييثي المسثاواة بثين و تاحة التعليم االبتدائل لك  األطفثال، ووالعم  القئم للمميع، 

المنسين وتمكين النساج من حياتهن بإلالة الفوارع بين المنسين فل جميع مستويات 

مكافحة فيروس نقي المناعة البشرية / متقلمة وتحسين صحة األمومة، و التعليم،

المقريثثا والحثثد مثثن و AIDS  /HIVنقثثي المناعثثة المكتسثث  )اآليثثدل / السثثيدا( 

ضثثمان االسثثتدامة البي يثثة بثثدمج مبثثاوئ التنميثثة المسثثتدامة فثثل واألمثثراب المعديثثة، 

 ةامثثثة شثثثراكة عالميثثثة مثثثن أجثثث  التنميثثثة، وتاثثثوير وسياسثثثات الدولثثثة وبراممهثثثا، 

االستراتيميات إلتاحة فر  العم  القئم والمنتج للشباب، وجع  التقنيثات المديثدة 

 واالتتاالت   متاحة نية المعلوماتوبخاصة تق
(59)

 . 

ويعتبر العنتر البشثر  مثن أهثم العناصثر المثفثرة فثل عمليثة التنميثة حيث   نثه     

وعامة أساسية بالنسبة للتنمية وعنتثر مهثم مثن عناصثر االسثتثمار القثومل، ويث تل 

 عداو القوى البشرية القلمة لمقجمة متالبات التنمية الشاملة من خقل تفاع  كافة 

ت التنمية ومفثراتها ووسائلها   وياياتها مكونا
(60)

 . 

  التعليم الجامعي المفتوح وتحقيق التنمية البشريةالعالقة بين :  المحور الثالث

يعتبر التعليم األواة األساسية لتحقيم التنمية البشرية للمميثع فثل ظث  المسثتمدات     

يمكثثثن أن يسثثثهم التعلثثثيم الممتمعيثثثة المعاصثثثرة، وبنثثثاجا عليثثثه التحثثثوالت العالميثثثة و

المامعل المفتوص فل تحقيم متالبات التنمية البشرية من خقل أوواره ووظائفثه فثل 

  المماالت التالية :

   :المجام التعليمي  (1

يقوم التعليم بثدور  يمثابل فثل بنثاج وتنميثة الممتمعثات وتحقيثم نهضثتها الشثاملة     

لبثثات المسثثتقب ، فتقثثدم أ  ممتمثثع وتغييثثر حياتهثثا  لثث  األفضثث  و عثثداوها لتلبيثثة متا

رهثثن بمثثا يملكثثه مثثن ةثثوى مدربثثة ةثثاورة علثث  تاويثثع مثثا لديثثه مثثن مثثوارو طبيعيثثة 

واسثتخدامها االسثثتخدام األمثثث  لثثدفع عمليثثة التقثثدم والتاثثور، فثثالتعليم يعثثد أواة التقثثدم 
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 االجتماعل واالةتتاو ، وهو الوسثيلة لمواجهثة تحثديات القثرن الحثاو  والعشثرين
(61)

 .  

تتمه التنمية البشرية  ل  تعييثي ةثدرات اإلنسثان فثل توسثيع الخيثارات المتاحثة و    

لكل يتمتع بالحرية والحثم فثل الحتثول علث  المثوارو التثل تكفث  لثه احتثرام الثذات 

م والتمتع بعقةات سليمة فل محياه االجتماعل اوالتغذية الميدة وسب  العيش المستد

ومن ثم تتضث  أهميثة التعلثيم وضثرورة أن ب سره،  والثقافل الذ  اتسع ليشم  العالم

يكثثون مسثثتمراا عبثثر مراحثث  الحيثثاة المختلفثثة حيثث  يثثتمكن األفثثراو مثثن خقلثثه مثثن 

االسثثتمرارية فثثل تنميثثة ةثثدراتهم وتعيييهثثا،  ذ يعثثد التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص أحثثد 

والتعليم النماذج التعليمية التل تعم  عل  مساعدة األفراو فل الحتول عل  المعرفة 

 المستمر والتعلم مدى الحياة لتاوير مهاراتهم فل مختلف التختتات
(62)

  . 

وتختلف أهداف التعليم المامعل المفتوص ووظائفه مثن ممتمثع آلخثر، وذلثك تبعثاا     

لتركيبة هذا الممتمع ونو  العقةات التل تربو بين مكوناته، وبالتالل فهو كمفسسثة 

مثن  أعضاج هي ة التدريسالظروف للتفاع  بين الاقب وممتمعية تهدف  ل  تهي ة 

خقل الدراسة والبح  وصوالا  ل  تحقيم أهداف الممتمع وةياوة التغيير فيه، ولكثل 

يحقثثثم المثثثراو منثثثه فثثثل التنميثثثة االةتتثثثاوية واالجتماعيثثثة يضثثثالع بممموعثثثة مثثثن 

 الوظائف لع  من أبرلها ما يلل
(63)

  : 

هارات الفنية واإلواريثة عاليثة المسثتوى فثل مختلثف  عداو القوى البشرية ذات الم -أ 

  . التختتات التل يحتاج  ليها الممتمع ومواةع العم 

 . نشر المعارف والمساعدة عل  فهم الثقافات الوطنية واإلةليمية والدولية -ب 

تعييي وحماية القيم الممتمعية من خقل تعليم الاقب القيم األساسية التل تنه   -ج 

والديمقراطية، مع تنمية التفكير النقد  المستق  الذ  يسثاعد علث  عليها المواطنة 

  . مناةشة القضايا المختلفة

تنميثثثة مهثثثارات االبتكثثثار فثثثل األعمثثثال وروص المبثثثاورة، مثثثع تنميثثثة المسثثث ولية  -و 

  . االجتماعية

مثن خثقل وسثائ  التعلثيم عثن ب عثد ونظثم افتراضثية استحداث بي ات جديدة للثتعلم  -ه 

المسثثافات وخدمثثة التقثثدم االجتمثثاعل واالةتتثثاو ، وتحقيثثم ةثثاورة علثث  تمثثاول 

 . الديمقراطية
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 :المجام التدريبي  (2

يعد التعليم المامعل المفتوص اآللية للتواص  واالندماج فل ممتمثع المعرفثة حيث      

تلبيثة حاجثات بعث  الف ثات االجتماعيثة ذات الظثروف الخاصثة مثن  نه يعمث  علث  

التثل  تسثاعدهم علث  االنثدماج االجتمثاعل والثقثافل فثل خقل تقديم برامج التدري  

الممتمع الذ  يعيشون فيه، وبذلك يمد المتعلمون الفرصة للتدري  بعيداا عن فتول 

الدراسة التقليدية بحي  يستايعون التوفيثم بثين متالبثات تعلثيمهم وظثروف حيثاتهم 

لخبثثرة حيثث  يثثوفر ا والمهنثثل يتثثي  فثثر  الحثثراك االجتمثثاعلكثثذلك الشختثثية، و

والمهثثثارة والتثثثدري  لألفثثثراو الثثثذين انخرطثثثوا فثثثل العمثثث  ويحتثثثاجون  لثثث  تاثثثوير 

معثثارفهم ومهثثاراتهم لمواكبثثة التاثثور العلمثثل والتكنولثثوجل الحثثاوث فثثل الممتمثثع 

 المحلل والعالمل
(64)

  . 

التدري  عن ب عد من المماالت التل تهتم بها العديد من المفسسات التعليمية  يعدو    

باعتباره أحد األووات الرئيسة لتنمية المثوارو البشثرية وتاثوير الفاعليثة الكاملثة لهثا 

السثثثيما فثثثل ممثثثال تكنولوجيثثثا فثثثل ظثثث  التقثثثدم العلمثثثل الهائثثث  الثثثذ  يشثثثهده العثثثالم 

  الحديثثثة فثثل التعلثثيم والتثثدري  حيثث  أصثثبحالمعلومثثات وليثثاوة اسثثتخدام التقنيثثات 

هناك المامعات اإللكترونية والمراكي التدريبيثة التثل تقثدم بثرامج التثدري  عثن ب عثد 

لتمكثثين األفثثراو مثثن الثثتعلم فثثل أ  وةثث  وفثثل أ  مكثثان بواسثثاة التقنيثثات الحديثثثة 

رافيثة لقتتاالت، كما أتاص التاور التقنل للمنظمات التل لديها فرو  فل أمثاكن جغ

متباعدة تقديم براممها التدريبية للموظفين فل فروعها وون الحاجة النتقال المدربين 

عد عل  توظيف التقنية الحديثة لتيسير عملية  ل  تلك الفرو ،  ذ يقوم التدري  عن ب  

تحسين جووة المخرجات التعليم و
(65)

 .  

 :المجام التكنولوجي  (3

تتض  أهميثة التاثور فثل ممثال تكنولوجيثا االتتثاالت والمعلومثات وانعكاسثاته     

األسثلوب الثذ  اسثتااع  بثه المفسسثات مثن خثقل اإليمابية علث  التنميثة البشثرية 

غلث  علث  البعثد التعليمية أن توظف هذا التقدم فل ممال التعليم المثامعل المفتثوص للت

المثثامعل بثثالتعليم  همالتحثثاةويحثثول وون الكثيثثرين  المغرافثثل الثثذ  يقثثف عائقثثاا أمثثام

تحقيثثم مبثثدأ تكثافف الفثثر  وويمقراطيثثة التعلثثيم حيث   نثثه يتثثي  الفرصثثة النظثامل، و
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لألفراو للتعليم بما يقئم ظروفهم متحرراا من ةيثوو اليمثان والمكثان بمثا يسثم  بقثدر 

 المماهيرية فل نق  المعرفةمن المرونة واستخدام وسائ  االتتال 
(66)

 . 

صثي  تاثوير التعلثيم المثامعل اسثتمابة  مثن أبثرل التعليم المثامعل المفتثوصويعد     

لقتماه الذ  يناو  بإمكانية الحتثول علث  الفثر  التعليميثة فثل أ  مكثان ولمثان 

وليناسثث  ظثثروف جميثثع األفثثراو الثثرايبين فثثل اسثثتكمال التعلثثيم المثثامعل، وكثثذلك 

متالبثات العتثر فثل الحتثول علث   لمساعدة أنظمة التعليم المامعل علث  مواجهثة

خثثريج متميثثي يمتلثثثك الكفثثاجات والمثثثدارات التثثل تتناسثث  مثثثع التاثثورات العلميثثثة 

والتكنولوجية التل استحدثتها العولمة والثورة المعرفية والتكنولوجية والسيما التقثدم 

التعليم المامعل المفتثوص الهائ  فل وسائ  االتتاالت والمعلومات حي  يتميي نظام 

المعلومثثثات، والمسثثثاهمة فثثثل حثثث  درتثثثه علثثث  اسثثثتيعاب التاثثثور فثثثل تكنولوجيثثثا بق

فعثثال فثثل تاثثوير  التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص بثثدورالمشثثكقت التعليميثثة، وبثثذلك يقثثوم 

نه يعم  عل  تمكين كافة الدارسين من التواص  األنظمة التعليمية وتنمية القدرات أل

تعليمية واةعية، و كسابهم الخبرات والتعاون مع بعضهم البع  مما ييووهم بفر  

والمهثثارات العمليثثة مثثن حيثث   وارة الوةثث  وأسثثالي  التواصثث  والتفثثاوب وتحسثثين 

تعييثي فثر  التوظيثف وتوافثم خثدماتهم تاوير أوائهثم ومهاراتهم اللغوية وبالتالل 

التعليمية مع متالبات سوع العم  
(67)

  . 

 :  المجام المهني (4

المامعل أمام جميع أفراو الممتمثع بمثابثة  ليثة فاعلثة فثل  عد  تاحة فر  التعليمت    

خاصثة فثثل ظث  تاثور مفهثوم العمثث   ؛حتثول كث  مثنهم علث  فرصثثة عمث  حقيقيثة

، وارتبثثاط العمثث  بثثالتعليم واعتمثثاوه بشثثك  أساسثثل علثث  المعرفثثة، ومهاراتثثه و لياتثثه

نتيمثثة ووتحثثول االةتتثثاو مثثن اإلنتثثاج للسثثلع الماويثثة  لثث  اإلنتثثاج الضثثخم للمعرفثثة، 

فقد أصبح  الوظائف للتغيرات المعرفية والتكنولوجية المتقحقة التل يشهدها العالم 

يثثرات، ومثثن ثثثم جعلثث  حيثثاة والمهثثن تتغيثثر بثثوتيرة متسثثارعة كاسثثتمابة لتلثثك التغ

اإلنسان الفاع  بمثابة حياة عملية متمدوة ومتواصلة من التناوب بين العم  والتعلثيم 

ن والتثثدري  أو المياوجثثة بينهمثثا نظثثراا لمثثا تمليثثه التغيثثرات فثثل األعمثثال والمهثثن مثث

فثإن التعلثثيم المثامعل المفتثوص يهثدف فثثل مهثارات وةثيم وأنمثاط سثثلوك جديثدة، ولثذا 

لرئيسثثة ومقاصثثده اإلنسثثانية  لثث  ليثثاوة فثثر  التعلثثيم المثثامعل لألفثثراو مثثن ياياتثثه ا

خقل تحقيم المرونة فل شروط القبول والبثرامج التثل تقثدمها مفسسثات هثذا النثو  
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لممتمثثع التعامثث  الثثواعل مثثع التحثثديات المديثثدة مثثن التعلثثيم، ليثثتمكن كثث  فثثرو مثثن 

المساهمة فل جهوو التنمية الممتمعية والمعرفة 
(68)

 . 

مثن األسثس يمكثن مثن التعليم المامعل المفتوص علث  ممموعثة وتعتمد مفسسات     

خقلها تنمية الميية التنافسية للموارو البشرية باعتبثار أن المثورو البشثر  هثو الثذ  

يعم  عل  تفعي  واستثمار بقية الموارو األخرى سواج الماويثة أو التقنيثة، ومثن هثذه 

 األسس ما يلل
(69)

  : 

مثثن المثثوارو البشثثرية، وتحديثثد  االحتياجثثاتوضثثع األسثثس السثثليمة عنثثد تقثثدير  -أ 

  . مواصفات وختائي العناصر المالوبة

االهتمثثام بتثثدري  المثثوارو البشثثرية علثث  كثث  مثثا هثثو جديثثد فثثل المعرفثثة مثثن أجثث   -ب 

 .لعم  فل اتاوير أوائهم 

ة للمشاركة من خقل  تاحة الفرصفل المهن المختلفة توفير فر  التعلم للعاملين  -ج 

 . ذات التلة  فل الندوات العلمية والمهنية

مثع تثوفير الفثر  تنمية واستثمار الااةات الفكرية والقدرات اإلبداعيثة للعثاملين  -و 

 .للتفوع والتميي 

تنمية أسالي  العم  المماعل وتدعيم روص الفريم للموارو البشرية فل المفسسة،  -ه 

ت اإليمابيثثة والتواصثث  مثثع جميثثع مثثع تثثوفير األووات المسثثاندة لتنميثثة االتتثثاال

 . العاملين

ولقد لع  التعليم المهنثل أوواراا مهمثة لثيس بمسثاهمته فثل تحسثين  نتاجيثة سثوع     

العم  القومل فحس ، ب  أيضاا فل مساعدة األفراو عل  تحسين  مكانياتهم الوظيفيثة 

وبثذلك يتملثل  .  فل أجواج تتغير فيها األحوال االةتتاوية واالجتماعية بشك  سريع

الثدور البثارل للتعلثثيم المثامعل المفتثوص فثثل ممثال التعلثيم الفنثثل والمهنثل مثن خثثقل 

 ن همايوظيفت
(70)

  : 

 طل  العاملين ممن لديهم صعوبات فثل الحتثول علث   ياووعلية اللااالستمابة بف

تثثدري  فثثل التعلثثيم التقليثثد  نظثثراا لتثثعوبة مرونثثة مواعيثثد وأمثثاكن الثثدورات 

 .التعليمية 

  تثثوفير فرصثثة لتمكثثين األفثثراو األكثثثر حرمانثثاا مثثن الخثثدمات التعليميثثة مثثث  ييثثر

 .العاملين وذو  االحتياجات الخاصة 
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 ن اسثثتخدام التعلثثيم المفتثثوص فثثل ممثثال التعلثثيم المهنثثل يتضثثمن عمثثقا تمريبيثثاا     

  يثثتم تاثثويره يالبثثاا مثثن ةبثث كمثثا أنثثه . وتثثدريباا عمليثثاا كمثثيج مثثتمم للثثدورة التدريبيثثة

 المفسسات التمارية والمفسسات التعليمية الخاصة ويساهم كذلك فل التنمية البشرية

وفل أيل  األحيان، يكون من الضرور  أن تتوفر  ل  جانث  خثدمات الثتعلم عثن  .

 ذ  . عد أعمال تمريبية وتدريبات عملية من خقل ممموعة مواو إلجثراج التمثاربب  

والتل تستخدم  ،عد المدعمة  لكترونياا والتعلم عن ب  يتم استخدام برامج التعليم المفتوص 

وةثد طثورت وول  ،شثبكة الويث  الدوليثة بتثورة أساسثية فثل التعلثيم الفنثل والمهنثل

عديثثدة كليثثات مهنيثثة وكليثثات لخدمثثة ممثثاالت تقنيثثة متعثثدوة وكليثثات ذات وورات 

ةتيرة وراسية 
(71)

 . 

المثامعل المفتثوص و وارتثه، فثإن  وبتتبع التمربة المترية فل تابيم نظام التعليم    

والدراسات التربوية ةد بين  أن هناك أوجه ةتور اعترض  تلك التمربة  وبياتاأل

بثثرامج الاثثقب بضثثعف اكتسثثاب منهثثا  فثثل نظثثام التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص بمتثثر،

مهثارات جديثدة تسثاعدهم فثل ممثال تختتثاتهم أو تغييثر  التعليم المامعل المفتوص

العم  مسارهم فل 
(72)

يثفو   لث  فثل متثر  ذ  ن نظام التعلثيم المثامعل المفتثوص ،  

تخثثريج أعثثداو كبيثثرة مثثن األفثثراو الييالثثون ييثثر ةثثاورين علثث  التعامثث  مثثع التقثثدم 

التكنولوجل فثل ممثاالت العمث  المختلفثة ممثا أوى  لث  خلث  فثل سثوع العمث  
(73)

  ،

من التفاع  مع متالبات سوع  وبذلك لم يحقم نظام التعليم المامعل المفتوص أ  ةدر

العمثث  وتعثثرف االحتياجثثات الممتمعيثثة مثثن التختتثثات والمهثثارات المالوبثثة مثثن 

القوى البشرية 
(74)

 . 

المقترحات اتجرارية لتفعيل دور التعليم الجامعي المفتيوح بمصير  المحور الرابع :

 تحقيق التنمية البشرية  ل

المقترحثثات اإلجرائيثثة لتفعيثث  وور التعلثثيم المثثامعل يقثثدم البحثث  ممموعثثة مثثن     

  ، وذلك عل  النحو التالل : تحقيم التنمية البشريةلالمفتوص بمتر 

توفير المقومات األساسية التل تساعد مراكي التعلثيم المفتثوص علث  القيثام ب ووارهثا  (1

التحتيثثة وتحقيثثم رتيتهثثا ورسثثالتها مثثن حيثث  المثثوارو البشثثرية والماويثثة، والبنيثثة 

القلمة، واألجهية واألووات التكنولوجية المالوبة لتحقيم جووة العمليثة التعليميثة 

.  
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األكاويمل للاقب لتعريفهم بنظام التعلثيم المثامعل المفتثوص  توفير خدمات اإلرشاو (2

  ، ومساعدتهم فل ح  مشكقتهم الدراسية .وبراممه األكاويمية

ختتثثات جديثثدة تلبثثل احتياجثثات الممتمثثع تنثثو  البثثرامج األكاويميثثة واسثثتحداث ت (3

التثل تسثاعد المهثارات القلمثة ومتالبثات سثوع العمث  مثن الخبثرات والكفثاجات و

 . الخريمين فل الحتول عل  فر  عم  مناسبة

المتعلمثين  ة فثل العمليثة التعليميثة التثل تعثرفتوظيف الوسائو اإللكترونيثة الحديثث (4

 االتتال الفعال .لتاورات العلمية وتكسبهم مهارات با

تفعي  الشراكة الممتمعية لمراكثي التعلثيم المفتثوص مثع مفسسثات األعمثال المختلفثة  (5

 . من أج  تلبية حاجات القااعات التنموية والخدمية 

تابيم التقويم المستمر الذ  يقيم أواج المتعلمين فل مستويات مختلفة أثناج وراستهم  (6

للوةثثوف علثث  جوانثث  القثثوة والضثثعف  فثثل البرنثثامج، وكثثذلك تنثثو  أووات التقثثويم

 عندهم وتتحي  مسار وراستهم . 

توفير  وارة للموارو البشرية مس ولة عن تثدري  وتنميثة العثاملين فثل نظثام التعلثيم  (7

 .  المامعل المفتوص

وعم وتعييي وور مراكي التعليم المفتوص فل بناج المعرفة، وتنمية المهارات، ونشر  (8

 .الثقافة، وخدمة الممتمع 

 التنميثة البشثرية  بما يحقمتعليمية الخدمات النشاة واألكاويمية واألبرامج ال تاوير (9

. 

 أعضاج هي ة التثدريسعقد وورات تدريبية وورش عم  متختتة تهدف تعريف  (10

والعاملين بمراكي التعليم المفتوص ب سس تتميم و نتاج البرامج األكاويمية وأسالي  

ار الوسثائ  التكنولوجيثة المناسثبة لهثذا الثنمو مثن  عداو المواو التعليميثة لهثا  واختيث

 التعليم ب سلوب علمل .

تقوم الكليات بإعداو االختبارات الخاصثة بهثا مثن خثقل ممموعثة مثن األكثاويميين  (11

المتختتثثين باإلضثثافة  لثث  اعتمثثاو الشثثهاوات والثثدرجات العلميثثة التثثل تمنحهثثا 
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  . تنموية تت  فل  طار التنمية الشاملة فل الممتمع



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

141 

 ارمة المراجع ق

(1)
 -أهدافييه  -التعليييم الجييامعي المفتييوح : مفهومييه عبثثد الثثرتوف عثثامر :  طثثارع 

 . 11 - 10    ، 2007، القاهرة، المفسسة العربية للعلوم والثقافة، خصارصه
(2)

سهير ممثدوص متثاف  أحمثد : " سياسثة التعلثيم المثامعل والتنميثة البشثرية فثل  

، كلية التربية، جامعة ماجستيررسالة متر وكوريا المنوبية )وراسة    مقارنة( "، 

 . 375    ، 2013كفر الشيا، 
(3)

أحثثقم عبثثاس  بثثراهيم سثثابم : " وراسثثة مقارنثثة لنظثثام التعلثثيم المفتثثوص فثثل كنثثدا  

، كليثة التربيثة، جامعثة رسيالة ماجسيتيروأستراليا و مكانية اإلفاوة منه فل متر "، 

 . 217 - 216،     2014بنها، 
(4)

نرمين كمال حسنل بيومل : " تتور تخايال للتعليم المامعل المفتوص من ب عد  

، كليثة التربيثة، جامعثة رسيالة ماجسيتيرفل متر )جامعة عثين شثمس نموذجثاا( "، 

 . 220 - 214،     2012عين شمس، 
(5)

عمثثرو متثثاف  أحمثثد حسثثن : " تاثثوير  وارة المثثووة بثثالتعليم المفتثثوص بمامعثثة  

، معهثد الدراسثات رسيالة د تيورا القاهرة فل ضوج متالبثات المثووة واالعتمثاو "، 

 . 172،     2014التربوية، جامعة القاهرة، 
 (6)

لين  عبد النبث  أحمثد : ضثمان جثووة التعلثيم المفتثوص مثدخقا لتحقيثم متالبثات  

، مركي تاثوير التعلثيم 32،   مجلة دراسات في التعليم الجامعيلتنمية المستدامة، ا

 . 166،   2016المامعل، جامعة عين شمس، يناير 
(7)

حنان أحمد الروب  : " تتور مقترص لتفعي  اإلرشاو األكاويمل بالتعليم المامعل  

،   2013، ، كلية التربيثة، جامعثة بنث  سثويفرسالة د تورا المفتوص بمتر "، 

  191 - 192 . 
(8)

، مناهج البحث في التربيية وعليم الينفس محموو عبد الحليم وسهير كام  أحمد : 

  . 530،   2008الرياب، وار اليهراج، 
(9)

، اإلسكندرية، وار المعرفة المامعية، قاموس علم ااجتماالمحمد عاطف يي  :  

2016   ،358  .  
(10)

مكتبثثة لبنثثان  ، بيثثروت،لمصييطلحات التربييية المعجييم الموسييوعيفريثثد نمثثار :  

 . 877،   2003 ناشرون،



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

142 

(11)
جامعثثة عثثين شثثمس فثثل  -حنثثان عبثثد العييثثي عبثثد القثثو  : وور كليثثة البنثثات  

 لييية مجليية  ،174،   3ج المشثثاركة بمحثثو األميثثة فثثل متثثر " وراسثثة حالثثة "، 

 . 268،   2017يوليو جامعة األلهر، ، التربية
(12)

هالة عوب العسثيلل وفاطمثة متثاف  عيثاو : وور بثرامج اإلذاعثة المسثموعة  

: المؤتمر السنوي الرابع عشير فل التوعية بقضية األمية )البرنامج العام نموذجاا(، 

 - 18، من تعليم الكبار رلى التعلم مدى الحياة للجميع م من أجل تنمية مسيتدامة م

 . 1027،   جامعة عين شمسكي تعليم الكبار، ، مر2016 أبري  20
(13)

، القثثاهرة، عثثالم الكتثث ، موسييوعة المعييارف التربويييةممثثد  عييثثي  بثثراهيم :  

2007   ،1097 . 

 
(14)

 Habibur Rahman : The Role of ICT in Open and Distance 

Education, Turkish Online Journal of Distance Education-

TOJDE, Vol. 15, No. 4, October 2014, p.164 .  

(15)
 -المفشثثثثرات  -: التنميثثثثة البشثثثثرية : المفهثثثثوم  ىأميثثثثرة رمضثثثثان عبثثثثد الهثثثثاو 

المؤتمر العلمي السينوي التاسيع عشير للجمعيية المصيرية للتربيية االستراتيميات، 

 9 ،المقارايية واتدارة التعليمييية : التعليييم والتنمييية البشييرية فييي دوم قييارة أفريقيييا

 . 224، القاهرة، وار الفكر العربل،   2011 يوليو
  (16)

 Sabina Alkire : Human Development: Definitions, 

Critiques, and Related Concepts, Oxford Poverty & Human 

Development Initiative (OPHI), University of Oxford, May 

2010, p. 5 . 

                                                                                                      

 
 (17)

علل سالم  براهيم النباهين : نظام التعليم المفتوص كتيغة جديدة مقترحة لتنمية  

الميؤتمر الموارو البشثرية فثل جمهوريثة متثر العربيثة فثل ضثوج تمثارب عالميثة، 

، كليثثة التربيثثة، 2، مثثج العلمييي األوم : دور التربييية فييي تنمييية المجتمعييات المحلييية

 . 1991الفيوم، 

   
(18) 

Nathan R. Cottle & Rebecca J. Glover : " Teaching 

Human Development : A Case for Blended Learning ", 



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

143 

Journal of Teaching of Psychology, Vol. 38, No. 3, June 

2011, pp. 205 - 207 .                                                                                                                       
(19)

: تث ثير الميثية التنافسثية علث   وارة   جمال محمد أبو الوفا ومحمثد حسثن رسثم 

المؤتمر  الموارو البشرية بمنظومة التعليم المفتوص )وراسة تحليلية ورتية عترية(،

، مركثثي التعلثثيم 2012يوليثثو  3 - 2، العلمييي التعليييم المفتييوح : الواقييع والميي موم

 المفتوص، جامعة بنها . 
(20)

 Michael Olajide Adelowotan : " Human Capital 

Development (HCD) Through Open, Distance and E-Learning 

: Evidence From Corporate Annual Reports (CARs) of Top 

South African Listed Companies ", Turkish Online Journal 

of Distance Education -TOJDE, Vol. 15, No. 3, July 2014, 

pp. 68 - 78 .                                                                   
(21)

 Obitor W.M. Ogeh & Nnorom Chiemeka : " Creativity and 

Innovation in Open and Distance Education : A Paradigm for 

Human Development in the 21
st 

Century for Nation - Building 

in Nigeria ", Journal of Education and Practice, Vol. 6, No. 

4, 2015, pp. 143 - 147 . 

                                                                                                      
  

(22)
 Charles Denkyi et al. : " Staff Development Practices of 

Open and Distance Learning Institutions in Ghana : The Case 

of the Distance Education Programme of University of 

Education, Winneba, Ghana ", Journal of Education and 

Practice, Vol. 6, No. 14, 2015, pp. 79 - 86 .      

                                                                                                              
(23)

التعلييم المفتيوح وتعلييم  براهيم محمد  براهيم ومتثاف  عبثد السثميع محمثد :  

   . 163،  2004، القاهرة، وار الفكر العربل، الكبار : رؤى وتوجهات
(24)

، تثونس، المنظمثة الخطة العربية للتعلييم عين بدعيد متاف  عبد السميع محمد : 

 . 10،   2006ية والثقافة والعلوم، العربية للترب

 



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

144 

(25)
توورى مرةي حنا وجورجيث  وميثان جثورج : التعلثيم اإللكترونثل ومتالبثات  

 المييؤتمر العلمييي تابيقثثه متالثث  أساسثثل لتحقيثثم جثثووة التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص،

السنوي الثالث والدولي األوم : معايير الجودة وااعتمياد فيي التعلييم المفتيوح فيي 

، كليثثة التربيثثة، جامعثثة 1، مثثج 2010مثثارس  28 - 27، مصيير والييوطن العربييي

 .  48بورسعيد،   
(26)

، األرون، عثثالم الكتثث  الجامعييات اافتراضييية )اميياذج حديثيية(أحمثثد الخايثث  :  

 .  44  - 43،     2006الحدي ، 
(27)

عثية السثثيد السثيد العباسثثل : وور التعلثيم اإللكترونثثل فثل تحقيثثم أهثداف التعلثثيم  

المؤتمر العلمي السنوي الثالث والدولي األوم : معايير الجودة وااعتماد المفتوص، 

 560  ، مرجع سثابم،   2مج ، في التعليم المفتوح في مصر والوطن العربي

- 599 . 

 
(28)

 Patrick Blessinger and TJ Bliss : Open Education: 

International Perspectives in Higher Education, Cambridge, 

Open Book Publishers, 2016, pp. 13 - 15 .                         
(29)

عيد وأسياليبه : دلييل طراريق التعلييم عين بد عتام نمي  الفقهثاج ومحمثد باثال :  

، تثثونس، المنظمثثة العربيثثة للتربيثثة التييدريس فييي الجامعييات العربيييةألعويياء هيئيية 

 . 24،   2005والثقافة والعلوم، 
(30)

مجليية اتحيياد الجامعييات تيسثثير الكيقنثثل : طثثرع وأسثثالي  التثثدريس الحديثثثة،  

،   2009، األرون، األمانة العامة التحاو المامعات العربية، أبري  5،   العربية

330  . 
(31)

الميؤتمر شب  بدران : التعليم المامعل المفتوص والديمقراطية " عقةة يائبثة "،  

 .  22،   مرجع سابم، العلمي التعليم المفتوح : الواقع والم موم
(32)

دليل رر ادات رعيداد وت هييل المعلميين : اسيتخدال التعلييم المفتيوح اليونسكو :  

 . 12،   2002 أكتوبر القاهرة،مكت  اليونسكو ب، والتعلم عن بدعد
(33)

 براهيم محمد  براهيم : التعليم المفتوص فل جامعة عين شمس : رتية مسثتقبلية،  

عد المؤتمر القومي السنوي التاسع  )العربي األوم( : التعليم الجامعي العربي عن بد 

، مركي تاوير التعليم المثامعل، 1، ج 2002ويسمبر  18 - 17، : رؤية مستقبلية

 . 18ن شمس، القاهرة،   جامعة عي
(34)

 .     18عتام نمي  الفقهاج ومحمد باال : مرجع سابم،    



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

145 

(35)
الجيييودة فيييي برايييامج التعلييييم المفتيييوح فيييي ضيييوء شثثثاوية عبثثثد الحلثثثيم تمثثثام :  

 ،2010المنتثورة، المكتبثة العتثرية،  ،ااتجاهات العالمية وااحتياجيات المحليية

  23    . 
(36)

تخطيييط وتصييميم وراتيياج بييرامج المنظمثثة العربيثثة للتربيثثة والثقافثثة والعلثثوم :  

 . 31 - 17     ،2005 ،تونس، عدالتعليم والتدريب عن بد 
(37)

، القثثاهرة، عثثالم األسييس التربوييية للتعليييم اتلكترواييي:  ىهنثثاج عثثووة خضثثر 

 . 105 - 102،     2008الكت ، 
(38)

التنمييية البشييرية وقييياس دليييل الفقيير  رضيياءات فيييوسثثن عبثثد الثثرلاع حسثثن :  

 . 18،   2013، عّمان، وار ومكتبة الحامد، الدولي

(39)
 ، متاص عل  : اتعالن العالمي لحقوق اتاساناألمم المتحدة :  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translat

ions/arz.pdf 

  18/9/2018تاريا الدخول : 
(40)

: التنميثة البشثرية بمتثر فثل ظث  التثوترات االجتماعيثة  ىالكثرو  محموو فهم 

أبريث   12 - 11، مؤتمر العلول ااجتماعية والتنمية في مصير المارية والمحتملة،

 .  737، كلية اآلواب، جامعة القاهرة،   2006

(41)
:  UNDP)المكت  اإلةليمثل للثدول العربيثة وبرنثامج األمثم المتحثدة اإلنمثائل ) 

: الشباب في المنطقية العربيية : خفياق  2016اتاسااية العربية لعال تقرير التنمية 

 ، متاص عل  :  20،   2016، التنمية اتاسااية في واقع مت ير

                13/1/2017تاريا الدخول : 

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdf 

(42)
، مقاات في التنميية البشيرية العربيية : األحيوام والبيئية الثقافييةحامد عمار :  

 .  31،   1998القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب، 

(43)
:  UNDP)المكت  اإلةليمثل للثدول العربيثة وبرنثامج األمثم المتحثدة اإلنمثائل ) 

عّمثان،  ،: احو رقامة مجتميع المعرفية 2003التنمية اتاسااية العربية لعال  تقرير

 ، متاص عل  :    18  ، 2003

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdf
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdf


 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

146 

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003.pd

f 

 24/10/2016تاريا الدخول : 

(44)
 : UNDP)المكتث  اإلةليمثل للثدول العربيثة وبرنثامج األمثم المتحثدة اإلنمثثائل ) 

: تحييديات أميين اتاسييان فييي البلييدان  2009تقرييير التنمييية اتاسييااية العربييية لعييال 

 متاص عل  :      ، V  ،2009 ، بيروت،العربية

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Comp

lete.pdf 

 12/11/2016تاريا الدخول : 
(45)

 -المؤ ييرات  -العربييي : المفيياهيم  التنمييية البشييرية فييي الييوطنحامثثد عمثثار :  

 . 30 - 29،     1992، القاهرة، سينا للنشر، األوضاال
(46)

المعرفة  رأسمام : التعلييم والتقيدل ااقتصيادي فيي القيرن الحيادي فايد وياب :  

 . 49،   2014، القاهرة، الهي ة المترية العامة للكتاب، والعشرين

(47)
 The United Nations Development Programme (UNDP) : 

Human Development Report 1993 : People s Participation, 

New York, Oxford University Press, 1993, p. 3.            

Available at :  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en

                                                                 _complete_nostats.pdf

                                       Accessed at : 20/12/2017    

(48)
 The United Nations Development Programme (UNDP) : 

Human Development Report 1990 : Concept and 

Measurement Of Human Development, New York, Oxford 

University Press, 1990, p. 10  , Available at :    



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

147 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en

                                                                 _complete_nostats.pdf

                                             Accessed at : 3/11/2016 

Id .  
(49)

 
(50) 

برنثثامج األمثثم المتحثثدة اإلنمثثائل بالتعثثاون مثثع ولارة التنميثثة المحليثثة المتثثرية 

(UNDP) ،19، اإلسكندرية،   2003 تقرير التنمية البشرية لعال . 

(51)
 The United Nations Development Programme (UNDP) : 

Human Development Report 1990 : Op.Cit., p.10 .    

 
Id .  

(52)
 

(53)
، البيئة ومشكالتها والتربية البيئية والتنميية المسيتدامةعبد السقم متاف  :  

 .  287،   2010القاهرة، وار الفكر العربل، 
(54)

 . 225: مرجع سابم،    ىأميرة رمضان عبد الهاو 
(55)

 -المؤ ييرات  -التنمييية البشييرية فييي الييوطن العربييي : المفيياهيم حامثثد عمثثار :  

 . 46 - 45 ، مرجع سابم،    األوضاال
(56)

، األحيوام والبيئية الثقافييةمقاات في التنميية البشيرية العربيية : حامد عمار :  

 . 53مرجع سابم،   
(57)

ولارة التعليم العالل : بعد أن أصثبح  " فمثوة المعرفثة " هثل المحثدو الثرئيس  

مجلة لتقدم الدول : التعليم العالل ورهان عل  خلم ممتمع ةاور عل   نتاج المعرفة، 

 8   ، 2006، القاهرة، مفسسثة رولاليوسثف، أبريث  4،   2س ، التعليم العالي

   . 
(58)

، مقاات في التنميية البشيرية العربيية : األحيوام والبيئية الثقافييةحامد عمار :  

 . 35 - 34مرجع سابم،     

(59)
 United Nations : The Millennium Development Goals 

Report 2014, New York, 2014, p.8, Available at :                      

http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/

                                     MDG%202014%20English%20web.pdf

                                         Accessed at : 16/12/2016 



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

148 

 (60)
والتنمية التنمية البشرية وطارع عبد الرتوف عامر :  ىالمتر   يهاب عيس 

 . 97،   2017المفسسة العربية للعلوم والثقافة، القاهرة، ، المستدامة
(61)

، عد ودور  في )تيدريب القييادة التعليميية(التعليم عن بد عقج محمد سيد ةندي  :  

  . 14،   2010القاهرة، مفسسة طيبة، 
(62)

 . 23 - 9طارع عبد الرتوف عامر : مرجع سابم،      
(63)

جمثثال محمثثد أبثثو الوفثثا : متالبثثات تحقيثثم التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص فثثل متثثر  

للميية التنافسية فل ضوج بع  النماذج العالميثة " وراسثة تحليليثة ورتيثة مسثتقبلية 

مرجثثع سثثابم،     ، المييؤتمر العلمييي التعليييم المفتييوح : الواقييع والميي موم"، 

219 - 220 . 
(64)

 . 31 - 24مرجع سابم،     شب  بدران :  
(65)

، القثاهرة، التيدريب عين بدعيد بوابتيس لمسيتقبل أفويل مدح  محمد أبو النتر : 

 . 103 - 102 ،    2017 الممموعة العربية للتدري  والنشر،
(66)

 . 32 - 31طارع عبد الرتوف عامر : مرجع سابم،      
(67)

سقمة عبد العظيم حسين : التخايو االستراتيمل للتعليم المفتوص فل متر فثل  

 ،المؤتمر العلمي التعليم المفتوح : الواقع والم مومضوج بع  الخبرات العالمية، 

 . 168  - 151مرجع سابم،     
(68)

سعيد أحمد سليمان : رتية جامعثة اإلسثكندرية حثول  مكانيثة اإلفثاوة مثن صثيغة  

المييؤتمر العلمييي التعلثيم المفتثثوص فثثل تحقيثثم مبثثدأ التعلثيم المثثامعل المتميثثي للمميثثع، 

 . 107- 92مرجع سابم،      ،التعليم المفتوح : الواقع والم موم
(69)

 - 298مرجثثع سثثابم،      :  جمثثال محمثثد أبثثو الوفثثا ومحمثثد حسثثن رسثثم 

299 . 
(70)

التعلم المفتوح والتعلم عن بدعد : ااتجاهات وااعتبيارات السياسيية اليونسكو :  

 . 33،   2002، فرنسا، وااستراتيجية
(71)

 . المرجع السابم، التفحة نفسها 
(72)

" تاثثوير بثثرامج التعلثثيم المثثامعل المفتثثوص صثثابر صثثبح  محمثثد عبثثد ربثثه :  

، كلية الدراسثات العليثا رسالة د تورا باستخدام مدخ  القياس المقارن  باألفض  "، 

 . 242 ،  2016للتربية، جامعة القاهرة، 
(73)

      . 215نرمين كمال حسنل بيومل : مرجع سابم،    
(74)

، : منلييور اسييتراتيجي حو ميية التعليييم المفتييوحفثثاروع جعفثثر عبثثد الحكثثيم :  

 . 116،    2012القاهرة، مكتبة األنملو المترية، 



 2019لسنة               12الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية              العدد 

 

149 

Activating The Role of Open University Education 

 in Egypt For Achieving Human Development 
 

 Maha Yasser Radwan Mohamed 

A Demonstrator in Foundations of Education Department 

Faculty of Women - Ain Shams University     

Supervised by  

Prof/Dr. Sohair Ali Elgayar           Dr. Hanan Abdel-Aziz Abdel-Kawi  

Professor of Foundations of Education          Lecturer of Foundations Of 

             Faculty of Women                          Education Faculty of Women           

       Ain Shams University                                 Ain Shams University        

Abstract : 

  The research discussed how to activate the role of open university 

education in Egypt to achieve human development, and provide 

procedural proposals to achieve this.                                                                                  

  The research aims to identify the conceptual framework of open 

university education in terms of its origins, concept, philosophy and 

patterns, and determine the theoretical foundations of human development 

in terms of its origin, concept, dimensions and objectives, as well as to 

clarify the relationship between open university education and achieve 

human development through its roles and functions in the fields of 

education, training, technology and vocational, and The research provide 

some Procedural proposals to activate the role of open university 

education in Egypt to achieve human development.                                    
                         

  The research relied on the descriptive method, which was used for 

monitoring and analyzing open university education and its role in 

achieving human development 
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