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 المستخلص 

المسككتلامات الورقية ن  مااولة اشطشككإلة ايدارية ن  لت التادم التاُ  ي عد  اسككتخدامتمثلت مشككةلة الدراسككة ن   ن 

 الجهد والوقت وسرعة ايطجاز الفائاة ون  ذلك اختاالمؤشراً سلبياً واضحاً على أداء المؤسسات بسبب المياات التاُية ن  

تمتلك الجامعات السككككككوداطية الماومات التاُية التزمة لتإلبي   أهمها، هتنإن هذه الدارسككككككة ت ثير مجموعة ما التسككككككا الت 

عليم لذلك تحاول هذه الدراسة طرح نةرة الت .إلبي  ايدارة ايلةتروطيةالمإللوبة لت والمستلامات البشرية ايلةتروطية،ايدارة 

التةُولوج   ليواكب التإلور لى أرقى المستويات  والسمو بهايلةتروط  كحت أساس  لتإلوير المستوى التعليم  ن  السودان 

 . الهائت

تفاد مُه سالتعليم ايلةتروط  ي غإل  مساحات واسعة ما نرص التعليم حيث ي   أنن  الدراسة نروض رئيسية تتمثت  انترضكت

تأثير اشدوات التعليمية والوسكائت اييااحية ايلةتروطية  يجاباً ن  العملية التعليمية أكثر ما  الدارسكيا.أكبر عدد م مةا ما 

  رنع ق درات نمباشكككرة التعليم ايلةتروط  ي ونر مواد تدريبية متُوعة ت سكككاهم بصكككورة مباشكككرة و ير  التاليدية أنالوسكككائت 

أ راض الدراسكككة تم  تبال المُهل الو كككف  لدارسكككة الحالة والمُهل التاريخ  لتتبع الدراسكككات  علميا. لتحاي والم  المدربيا 

 ليوضح نروق الوقت. االستُباط الساباة والمُهل االستارائ  يثبات  حة الفروض والمُهل 
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 ةاليفوتاليت التزوال العابات أمام الإلتب   لى ايلةتروط  يؤديتو ككككلت الدراسككككة  لى جملة ما الُتائل أهمها  ن التعليم   

بها ما أي  اقلتلتحالمواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب التاديم  ايلةتروط . ت مةاللإلتب عا طري  التعليم  االقتصككككادية

ات التو ككي الدراسككة عدد ما ذلك قدمت تاحة التعليم ايلةتروط  قد يجذب عدد كبير ما الإلتب. وبُاء على  زمان ومةان  

ة يتيسكككر لهذه الجامعات نر ككك بعد حتىالعمت على زيادة الةادر العامت بهذه الجامعات المختلفة ن  مجال التعليم عا  أهمها:

باعة تونير المعيُات الفُية ما ماكيُات ط الايكام بخدمة تعليمية ممتازة للإلتب تتصككككككف بجودة عالية للمخرجات التعليمية. 

ت ما الةادر المؤه االستفادة عداد المادة العلمية  عداداً يإلاب  موا كفات هذا الارب ما التعليم.حتى تسكهم ن    وطابعات،

ودان المفتوحة بتدريبه،  وذلك بغرض تدريب اآلخريا، وهو كادر يعمت بهذه الجامعات المختلفة، الذي أسكككهمت جامعة السكككا

 .وتصميمها التصميم التعليم  الذي يتُاسب مع التعليم عا ب عد الجامعات،والمساهمة ن  تغيير شةت كتيبات هذه 

 التعليم االلةتروط ، التحديات المعا رة المفتاحية: الكلمات

 

 

The experience of E-learning in Sudan and contemporary challenges 

 

Abstract 

The problem of the study was that the use of paper supplies in the practice of administrative 

activities in light of technical progress is a clear negative indication of the institutions 

’performance due to the technical advantages in reducing effort, time and high speed of 

achievement and in this study raises a set of questions, the most important of them. Do 

Sudanese universities have the technical ingredients Necessary to implement electronic 

management, and the human requirements required to implement electronic management. 

Therefore, this study attempts to present the idea of electronic education as a basic solution for 

developing the educational level in Sudan and elevating it to the highest levels to keep pace 

with the huge technological development. 

The study hypothesized that the main assumptions are that e-learning covers large areas of 

educational opportunities, as the largest possible number of learners can benefit from it. The 

impact of educational tools and electronic demonstration tools positively on the educational 

process more than traditional means, that e-learning provides various training materials that 

contribute directly and indirectly to raising the capabilities of trainers and teachers. 
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 To achieve the purposes of the study, the descriptive approach to the case study and the 

historical approach to follow previous studies and the inductive approach to proof The validity 

of assumptions and deductive approach to clarify the time differences. 

The study reached a number of results, the most important of which is that e-learning leads to 

removing obstacles for students and reducing the economic costs of students through e-

learning. The websites of the universities enable students to apply to join them from any time 

and place to provide e-learning may attract a large number of students. Accordingly, the study 

presented a number of recommendations, the most important of which are: Working to increase 

the staff of these various universities in the field of distance education, so that these universities 

have the opportunity to perform an excellent educational service for students characterized by 

high quality of educational outcomes. Providing technical aids such as printing machines and 

printers, so that they contribute to preparing the scientific material in a manner that matches 

the specifications of this type of education. These universities and design educational design 

that fits with distance education. 

Key Words: E-learning, Contemporary Challenges 

 

 

 مقدمة:

علمية الن  لت التإلورات الت  يشككهدها العالم اليوم البد للدارأ أن يسككأل طفسككه أيا موقعه ن  خاككم هذه الثورات 

والصككككككُاعية، نما زال العالم العرب  يعتمد أسككككككاليب التدريا التاليدية الت  ال تتوان  مع الحياة العصككككككرية وتفةير الإلالب 

كما أن التعليم التاليدي ن  الوقت الراها لم ياكككف  الجديد على المحتوى التعليم   والمعلم ن  عصكككر التةُولوجيا والتإلور،

حيث أن  ،والُول للإلتبيع مواكبة الفةر العصككككككري، كما أن العالم العرب  يحتاة لُالة بالةم لألجيكال شطه وحده ال يسككككككتإل

مسكككتوى التعليم متدن جداً ماارطة بالدول العالمية. وهذا ال ياتصكككر على السكككودان بت يشكككمت جميع دول المُإلاة العربية، لذا 

دعم وبُاء ويدي كالتعليم ايلةتروط  لها الادرة على تحسكككككيا آليات تعليمية مسكككككاطدة للتعليم التال  لى تإلبي وجدت أن التوجه 

 متميا هو ما أهم التحديات الت  يجب عليُا العمت عليها. جيت

على أطه ذلك الُول ما التعليم الذي يتميا بعدم  واسككككككعاً التعليم المفتوح والتعليم عا بعكد بكاعتبكارهمكا مصككككككإللحاً 

بةة المحلية يتم تاديم المواد التعليمية ما ختل الش (، حيثسية )المعلميا والمتعلمياالتوا ت المباشر الةل  بيا الهيئة التدري

اشوسع  تربوية، وذلك ضما  طار العملية التعليمية الواالتصكالتةُولوجيا التعليم  اسكتخدامما ختل  )أو العالمية )ايطترطت 

 ،  طاراً 
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تعلم والمحتوى التعليم  كما والت  تتةون أسكاساً ما ثت  مةوطات أساسية ضما بيئة   تعليمية محددة تحتوي على الم علم والم 

والفرق اشسكككاسككك  بيا التعليم الجامع  التاليدي والمفتوح ن  يومُا هذا يةما ن  تحول البيئة  (1) .هو موضككح بالشكككةت رقم

 .على شبةة ايطترطت انتراضيةالتعليمية ما تاليدية  لى  لةتروطية أو 

 -الدراسة: مشكلة 

أ ككبح اسككتخدام المسككتلامات الورقية ن  مااولة اشطشككإلة ايدارية ن  لت التادم التاُ  يعد مؤشككراً سككلبياً واضككحا على أداء 

المؤسسات بسبب المياات التاُية ن  اختاال الجهد والوقت وسرعة االطجاز الفائاة ون  ذلك نان هذه الدارسة تثير مجموعة 

 أهمها:ما التسا الت 

 ومعدات وشككككككبةات )أجهاةهت تمتلك الجامعات السككككككوداطية الماومات التاُية التزمة لتإلبي  ايدارة ايلةتروطية  .1

 وبرامل خا ة..الخ( مُاسبة،اتصاالت محلية وعالمية 

 نة،المعر ) كككككاطعوهت تمتلك الجامعات السكككككوداطية المسكككككتلامات البشكككككرية المإللوبة لتإلبي  ايدارة ايلةتروطية  .2

 التسهيتت اشخرى المختلفة( ون،المستخدم

 :الدراسةفرضيات  .

يفترض الباحث أن التعليم ايلةتروط  ي غإل  مسكككاحات واسكككعة ما نرص التعليم حيث ي سكككتفاد مُه أكبر عدد م مةا ما  .1

 الدارسيا.

 وطية، لةتر مدمجة، وكتب )أسككككككإلواطات يفترض الباحث تأثير اشدوات التعليمية والوسككككككائت ايياككككككاحية ايلةتروطية .2

 ووسائط متعددة ...الخ(  يجاباً ن  العملية التعليمية أكثر ما الوسائت التاليدية.

رنع قدرات  مباشرة ن يفترض الباحث أن التعليم ايلةتروط  يونر مواد تدريبية متُوعة ت سكاهم بصكورة مباشكرة و ير  .3

 والم علميا.المدربيا 

  حصائية بيا التعليم ايلةتروط  وجودة التعليم.يفترض الباحث وجود عتقة مباشرة ذات داللة  .4

 

 :الدراسةأهداف 

 يهدف البحث إلى اآلتي:

سككتويات  لى أرقى الم والسككمو بهطرح نةرة التعليم ايلةتروط  كحت أسككاسكك  لتإلوير المسككتوى التعليم  ن  السككودان  .1

 الهائت.ليواكب التإلور التةُولوج  

 العمت على تحديد وجهة الجيت الاادم طحو مجتمع طاجح نعال.   .2

 زيادة وع  المجتمع بمؤسساته وحةوماته شهمية هذا التعليم كتحد تةُولوج  معا ر. .3

تعلم والمؤسكسة التعليمية وتدريبهما بما ي مةا تسهيت  .4 هذه  ستخداما عادة هُدسكة العملية التعليمية بتحديد دور الم علم والم 

 .التاُية

  .طشر الثاانة التاُية بما ي ساعد ن  خل  مجتمع  لةتروط  قادر على مواكبة مستجدات العصر .5
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 :الدراسةأهمية 

لتوعية المجتمع المحل  بشكككككةت عام وقإلال الإللبة بشكككككةت خاص بمدى معرنة وأهمية التعليم  ه الدراسكككككةتأت  أهمية هذ

 ايلةتروط ، لما لها ما أهمية حيث:

 ايلةتروط  ما اشساليب الحديثة ن  مجال التعليم والتدريب.يعتبر التعليم  .1

تها ولفاعلي االقتصكككككاديةكبير بهذه التاُية لجدواها  اهتمامكثير ما الدول والمؤسكككككسكككككات الحةومية والخا كككككة الت  لها  .2

 ُاسب.موكفاءتها ن  تونير المواد التعليمية والتدريبية لمُسوب  هذه المؤسسات ن  الوقت المُاسب والمةان ال

 والتدريب.هذه التاُية وونرت مبالغ كبيرة ما تةاليف التعليم  استخدمتشركات كبيرة  .3

التعلم ايلةتروط  وبيان المعوقات الت  تواجههم،  اسككككككتخدامهمقد يسككككككاعد الإللبة وذلك ما ختل التعرد  لى درجة    .4

 أجهاة الحاسوب واشطترطت واستخداموزيادة الوع  لدى الإللبة بأهمية التعلم ايلةتروط  

 : منهج الدراسة

للو كول  لى طتائل علمية المُهل الو ككف  لدارسكة الحالة والمُهل التاريخ  لتتبع الدراسككات السككاباة  ونالباحث اتبع

 الوقت.ليوضح نروق  االستُباط يثبات  حة الفروض والمُهل  االستارائ والمُهل 

 التعليم االلكتروني االول:المحور 

 مفهوم ونظريات وعناصر التعليم االلكتروني

 المحور الثاني: التعليم االلكتروني في السودان 

 النشأة والتطور، المعوقات والمشاكل

 المحور الثالث: دراسة الحالة

 التعليم االلكتروني

 الحديثة ما حاسب وشبةاته و وسائإله المتعددة ما االتصالآليات  باستخدامو طرياة للتعليم  االنتراض التعليم 

 وت و ورة ، ورسومات ، وآليات بحث ، ومةتبات  لةتروطية، وكذلك بوابات اشطترطت سواًء كان عا ب عد أو ن  الفصت 

 رالتاُية بجميع أطواعها ن   يصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقت جهد وأكب استخدامالدراس  المهم الماصود هو 

والدراسة عا ب عد ه  جاء م شت  ما الدراسة ايلةتروطية ون  كلتا الحالتيا نإن المتعلم يتلاى المعلومات ما مةان (3)نائدة.

(، وعُدما طتحد  عا الدراسة ايلةتروطية نليا بالارورة أن طتحد  عا التعليم الفوري يد عا المعلم ) مصدر المعلوماتبع

لمفيد ما هو أن طتعلم ا االنتراض :( ، بت قد يةون التعليم ايلةتروط   ير متااما.  نالتعليم  online learningالمتااما   )

 مواقع بعيدة ال يحدها مةان وال زمان بواسإلة اشطترطت والتاُيات.

 

 

                                                           

هـ2211، 21،ص ... عوائقه " ندوة مدرسة المستقبل  الرياض  خصائصه. فوائدهد.الموسى، عبد اهلل" التعليم الكتروني :مفهومه ...  (3)  
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 التعليم اإللكتروني المباشر:

اشطترطت لتو ككيت وتبادل الدروأ  المعتمدة على تعُ  عبارة التعليم ايلةتروط  المباشككر، أسككلوب وتاُيات التعليم

 والتعليم ايلةتروط  مفهوم تدخت نيه الةثير ما التاُيات واشساليب، ناد شهد عاد ومواضيع اشبحا  بيا المتعلم والمدرأ،

لمياة التفككاعكت بيا المككادة  انتاكارهككاللتعليم لةا عيبهكا ككان واضككككككحكاً وهو  (CD)  اشقراص المككدمجكة اعتمككادالثمكاطيُيككات 

التعليم ايلةتروط  المباشككككككر على اشطترطت، وذلك  العتمادمبرراً  اشطترطت اطتشككككككاروالمدرأ والمتعلم أو المتلا ، ثم جاء 

ة بيا أطراد العملية التربوي أساليب التعليم الواقعية، وتأت  اللمسات والُواح  ايطساطية عبر التفاعت المباشر لمحاكاة نعالية

 (1)بالبريد ايلةتروط  مثتً . االتصالومجرد  والتعليمية ويجب أن طفرق تماماً بيا تاُيات التعليم

   التعليم اإللكتروني المعتمد على الحاسب:

 أسككككككلوباً مرادناً  (CBT - Computer-Based Training) ايلةتروط  المعتمد على الةمبيوتر ال زال التعليم

المعهودة وبصورة عامة يمةُُا تبُ  تاُيات وأساليب  بصورة مةملة شساليب التعليم اعتمادي ويمةا للتعليم اشسكاسك  التاليد

 تعتمد على مجموعة ما اشسكاليب والتاُيات، نمثتً  ذا كان ما الصعب بث الفيديو عديدة ضكما خإلة تعليم وتدريب شكاملة

طالما أن ذلك يسككككككاهم ن  رنع  (VHS) أو أشكككككرطة نيديوالتعليم  عبر اشطترطت نت ماطع ما تاديمه على أقراص مدمجة 

سككعة الموجة على الشككبةة ويتإللب التعليم ايلةتروط  طاحية أسككاسككية تبرر  اختُاقاتجودة ومسككتوى التدريب والتعليم ويمُع 

المعلومات  ُيةبه على المدى البعيد وذلك لتجُب عابات ومصككاعب ن  تا لتلتااموه  الر ية الُانذة  واالسككتثمار نيه اعتماد

وماككاومككة وطفور المتعلميا مُككه، حيككث قككال أحككد اشسكككككككاتككذة وهو ن  التعليم والتوجيككه التربوي أطككه كككان يُفر ما الةمبيوتر 

الذك  الذي سككككككيتحةم بالعالم لةُه أدر  أن  والحديث عُه ما كثرة ما سككككككمعه ما مبالغات حوله على أطه العات ايلةتروط 

يتوقف ذكائها المحدود على المسككتخدم وبراعته ن   طشككاء برامل ذكية ونعالة  ز  ب  ومجرد آلةالةمبيوتر ال يعدو كوطه جها

قوله هذا محور طجاح  المسكككتخدم يسكككتفيد مُها بدالً ما أن تسكككتفيد ه  وتسكككتهلك وقته وجهده بت طائت ويةما ن  تجعت ما

لةتروط  المُككاسكككككككب ما حيككث تلبيككة متإللبككات التعليم اي طظككام التعليم واطتاككاءالتعليم ايلةتروط  الككذي يتوقف على تإلوير 

المتعلم  التإلورات ومراعاة المعايير والاوابط ن  طظام التعليم المختار ليةفت مستوى وتإلوير كالتحديث المتوا ت لمواكبة

و كككككيت المعرنة  اية بحد ذاتها بت ه  وسكككككيلة لت ويحا  الغايات التعليمية والتربوية  ذ أن تاُية المعلومات ليسكككككت هدناً أو

 والتربية ومُها جعت المتعلم مسككككككتعداً لمواجهة متإللبات الحياة العملية بةت أوجهها وتحاي  اش راض المعرونة ما التعليم

 (1)والت  أ بحت تعتمد بشةت أو بآخر على تاُية المعلومات وطبيعتها المتغيرة بسرعة.

 

                                                           
(1)  Knowles, A.S,Open and learning international Encyclopedia of HigherEducation, Joss Bass 

publishers sanfancisco(1977) Vol.5. 
-24  ،24،ص،و االتصاالت في التعليم، و التعليم عن بعد" دمشق " البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا المعلومات  إسماعيلفادي  .  (1)

1001يوليو  21  
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 محاور التعليم اإللكتروني: 

 -:(2)التخإليط للتعليم ايلةتروط  والتعليم عا ب عد طذكر مُها ما يل  وما المحاور الت  تساهم ن 

 ( الفصول التخيلية(Virtual Classes 

  .الُدوات التعليمية(Video Conferences)  

 (  التعليم الذاتE-learning) 

 ( المواقع التعليمية عل  اشطترطت واالطتراطت (Internet Sites 

 ( التاييم الذات  للإلالب(Self Evaluation 

  .ايدارة والمتابعة و عداد الُتائل 

  التفاعت بيا المدرسة والإلالب والمعلم(Interactive Relationship) 

  والترنيهالخلط بيا التعليم (Entertainment & Education)  

 (1) اإللكتروني:فوائد التعليم 

 بيا الإلتب:  االتصالزيادة  مةاطية  -1

 المساهمة ن  وجهات الُظر المختلفة للإلتب  -2

 بالمساواة.ايحساأ  -3

 سهولة الو ول  لى المعلم  -4

 نظرية التعليم االلكتروني

 النَّظرية: 

المترابإلة الت  توضح العتقات الاائمة بيا عدد ما المتغيرات  واالنتراضاته  عبارة عا مجموعة ما البُاءات 

 (.Kerlinger -وتهدد  لى تفسير لاهرة والتُبؤ بها. )تعريف كيرلُجر

 لنظرية: االحتياج

على الر م ما أن أشكةال التعليم عا ب عد وجدت مُذ اشربعيُات ما الارن التاسكع عشر ما ختل محاوالت تفسير  

 الحاجة  لى طظرية يُبُ  عليها أسلوب التعلم عا استمرتب عد قام بها رواد متمياون ن  هذا المجال ، ناد  طظرية للتعليم عا

والمعايير  االعتباراتمج  ن Holmberg 1891ب عد مسككتمرة حتى السككبعيُات ما الارن العشككريا، وقد أوضككح ج هولمبرة 

م تعليم عا ب عد الثاة ن  قراراتهم الخا ككة بهذا الُول ما التعليالُظرية تسككاهم وبشككةت كبير ن   عإلاء التربوييا ن  مجال ال

 طظرية ن  مجال التعليم عا ب عد ، العتباراتج هولمبرةج ن  التأكيد على الحاجة  استمرم 1895، ون  عام 

                                                           

.12م.ص 1002-ه2214علي محمد شمو، التعليم عن بعد،  (2)  
11المرجع السابق، ص،  (1)  
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يات ه هذه الفرضككككككناد قال : ج أحد أهم التداعيات الحادثة ما جراء مثت هذا الفهم والتفسككككككير يتمثت ن   مةاطية تُمية وتوجي  

الفهم ، وسكككود ياودطا هذا  لى وجهات طظر متبصكككرة نيما يتعل  بالتعليم عا ب عد والشكككروط والظرود المثل   ءسكككويزالة 

 .(1)يستخدامه ، مما يؤدي  لى تمهيد الإلري  طحو تعايا الممارسات المُهجية العملية لهذا الُول ما التعليمج

ما ب االهتمامم ج بتوضككككككيح  ن التاكدم ن  مجكاالت التعليم عا ب عد قد يحجبه طا  Moore1884ولاكد  هتم ج مور  

ج ناد أشككككار  لى أطه ضككككما هذه المسككككاحة ما التربية تةما الحاجة لو ككككف Macro Factorsيسككككمى ج العوامت الشككككاملة 

شةال بالُسبة لمختلف أ الحاسمةولتحديد العُا كر  المجال،وتعريف المجال، وذلك ما أجت التمييا بيا مختلف مةوطات هذا 

 التعليم والتعلم.

مج  لى الحاجة المسكككتمرة لُظرية ن  التعليم عا ب عد وذلك ختل تعلياه على Keefan 1899بيُما أشكككار ج كيجان  

عدم وجودها ، ناد قالج  ن عدم وجود طظرية مابولة ياككككككعف ما أسككككككلوب التعليم عا ب عد : نالُا  ن  التعريف ، وعدم 

المجال ، والعجا عا  تخاذ الارارات كُتيجة للُا  ن  تحديد اشسككككاليب ، أو الوسككككائط أو التمويت المُاسككككب أو دعم  تحديد

 الإلتب ، يجعت ما الصعب  تخاذها مع قدر مُاسب ما الثاة ن  هذه الارارات ج.

م نكإن الُظرية 1899وطباكاً لمكا ذكره عكام  وضككككككعهكا:وبعكد ذلكك ذكر ج كيجكان ج أنةكاره عا الُظريكة الت  يجكب  

الت  و واالجتماعية،المإللوب ترسكككككيخها البد وأن تةون ه  تلك الت  تتتما مع الارارات السكككككياسكككككية والمالية والتربوية 

وما هُا نتبد ما وضككع مجموعة ما الشكككروط الت  تُشككأ ما  شكككةالية تدرأ  عالية،عُدما يتم  تخاذها نتبد وأن تتخذ بثاة 

 (1)والت  يميا هذا المجال التربوي. المشةتت،ونااً شسلوب حت 

وبوجكه عكام نكإن الُظرية تتةون ما مجموعة ما الفرضككككككيات المرتبإلة مُإلاياً مع بعاككككككها البع  وذلك بهدد  

 م ما يل :1895ناد ذكر هولمبرة  المحتملة،التفسير والتُبؤ باشحدا  

ت تفسككيرية أي طظريات تصككف خصككائ  تةويُية معيُة للعالم المحيط بُا وبالتال  ج يهدد المُظرون دائماً  لى  يجاد طظريا

تمةُا ما التفسككير ونااً لمجموعة ما الشككروط اشولية الت  يمةُها تفسكككير الظاهرة طظرياً و مةاطية تإلبياها عملياً أو تةُلوجياً 

 ج.

اية  لى تعبير أو جملة أو ماإلع ، م مكا يل : ج الُظريكة ه  شكككككك ء يمةا اختااله ن  الُه1885وأضككككككاد كيجكان 

وطبااً للممارسكككات التجريبية الت  تعإل  ن  الُهاية اشسكككاأ الذي يمةا أن تتاكككح ما ختل كت ما ايحتياجات واشهداد 

 وايدارةج.

ناككد قككال  ن الُظريككة تعُ  تُظيم مُإلا   الُظريككة،م تعريفككاً أكثر تحككديككداً لمفهوم 1885وما ثم وضككككككح هولمبرة ن  عككام 

 ألنةار عا لاهرة ما،ل

                                                           

واالتصاالت  ايلي آيرز شولسر ومايكل سيمونسن ،التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم االلكتروني ،الجمعية االميريكية للتكنولوج  (1)
.21م،ص 1001التربوية ،ترجمة : نيبل جاد عزمي ، مكتبة بيروت ، مسقط ،  

.21المرجع السابق، ص   (1)  
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ترض أن وبالتال  نإن هولمبرة يف واالختبارمعاولة يمةا أن تُشككأ عُها نروض قابلة للفح   النتراضككاتوتةويا مُإلا    

التعليم عا ب عد يتميا بأسلوب المحاولة والخإلأ مع  عإلاء  عتبارات أقت لألسا الُظرية الخا ة بأسلوب  تخاذ الارار، ولذا 

 ساأ الُظري للتعليم عا ب عد دائماً ما يةون هش و ير مستار.نهو يفترض أن اش

والى حد ما يمثت التعليم عا ب عد  ختتناً عا التعليم التاليدي، ولذا يإلالب هولمبرة بأن يتم  عتباره مجاالً مُفصككككتً 

ليم يتوازى مع التعليم م  ن التعليم عا ب عككد هو مجككال متميا ما التع 1891ما مجككاالت التعليم، كمككا يسككككككتُتل كيجككان عككام 

م هذه الفةرة ويذكر بأن التعليم عا ب عد هو عملية تربوية يمةا  ن يتاابت  Shale 1889التاليكدي ويةمله ويعارض شككككككايت 

 نياياياً.كما يمةا أن تُشأ هذه العملية عا وضع يتباعد نيه المعلم والإلالب  لوجه،نيها المعلم والإلالب وجهاً 

ج  بيا التعليم عا ب عكد والتعليم التاليكدي وجهككاً لوجككه Cropley and Kahl 1893وقكد قككارن ج كروبل  وكككاهكت  

ج Peters 1899وذلك بالُسكبة لألبعاد الُفسكية وما ثم وضكع مجموعة ما المبادش بشكةت جل  الوضوح ، وقد دنع ج بيترز 

هو مر م وبشكككككدة على  نتراض وجود شكككككةليا ما التعليم وبشكككككدة عما يل  : أي شكككككخ  يُخرط مهُياً ن  مجال التربية، ن

مُفصكتن تماماً : تعليم تاليدي وجهاً لوجه مبُى على ايتصكال التفاعل  المتبادل، واآلخر تعليم   إلُاع  مبُ  على تفاعت 

ب عد ج م ن  كتابه المتميا ج أسككككككا التعليم عا 1891سككككككبب  وذي هكدد وتُتجه التةُولوجيا الحديثة ، وقد  ككككككُف كيجان 

 (1)طظريات التعليم عا ب عد  لى ثت  مجموعات :

 طظريات ايستاتلية والذاتية .1

 طظريات مصُعة التدريا .2

 طظريات التفاعت وايتصال

 عناصر التعليم اإللكتروني والتعلم عن بُعد ودور الُمعلم والُمجتمع  

 :مفهوم عناصر التعلُم

أي عُصكككككر رقم  أو  ير رقم  "عُا كككككر التعلم بأطها  (IEEE, 2010)وايلةتروطياتت عرد جمعية مهُدسككككك  الةهرباء 

بأطهاج أي مصككككككدر رقم  يمةا  عادة  (Wiley, 2000) "يمةا  عادة  سككككككتخدامه ش راض تعليميةج، بيُما عرنها جويل 

ر بأطها جأي عُصكككر رقم  أو  ي (Quinn & Hobbs, 2000) " سكككتخدامه لدعم عملية التعلمج، ويعرنها جكويا وهوبا

تعريفاً مماثت للسككاب  بو ككفه لعُا ككر التعلم بأطها جعُا ككر  (Koper, 2003) "رقم  مهمته تحسككيا التعلمج، ويادم جكوبر

بأطها جا كككككغر الوحدات التعليمية المسكككككتالة والت   (L'Allier, 1997) "رقمية ش راض تعليمية محددةج، ويعرنها جاللير

 ."(1)تحمت أهداد محددة

                                                           

.21المرجع السابق ،ص   (1)  
|تاريخ النشر :  :- .مجلة فلسطين للبحوث والدراسات .مجدي سعيد عقل. معايير تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم اإللكتروني (1)

1021-01-11 |  
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 ممميزات عناصر التعل 

 : لى أهم ممياات عُا ر التعلم ن  الُااط التالية Wagner, 2002)) "يشير جواجُر

عُدما يةون المحتوى قابت لإلستخدام عدة مرات نهذا يعُ   :Increased value of content يايد ما قيمة المحتوى -1

 .قلة التةلفة الت  تُتل عا التصميم و عداد الوسائط المتعددة

وذلك لما يتميا به عُصكككر التعلم ما  عادة  سكككتخدام  :Improved content flexibility المحتوىيحسكككا ما مروطة  -2

 .بدون  عادة التصميم والةتابة مرة أخرى

تسكككككهت عملية  (Metadata)المعلومات الموجودة ن  البياطات الفوقية:Improved updating يحسكككككا ما طرق التحديث

 .البحث عا عُصر التعلم المُاسب

  المحتوى  تخصيContent Customization 

طبيعة تصككميم المحتوى التعليم  لعُا ككر التعلم تجعت المصككمم قادراً على  عادة ترتيب وتُظيم المحتوى حسككب طبيعة 

 .المتعلميا

 :خصائص عناصر التعليم اإللكتروني والتعلم عن بُعد

أن تتونر ن  عُا كككر التعليم ايلةتروط    لى أهم الخصكككائ  الت  يجب (Parrish, 2004) "يشكككير جديالو كككول وباريش

 -:والتعليم عا ب عد ما يل 

 : Accessible مةاطية الو ول .1

 :Reusable عادة ايستخدام .2

 :Stand alone ايستاتلية .3

 :Interactivity التفاعلية   .4

 التعليم اإللكتروني المشاكل والمعوقات

ي عكد التعليم ايلةتروط  ما أحد  طرق التدريا ن  العصككككككر الحال   حيث يتم نيه  سككككككتخدام التةُولوجيا الحديثة 

بةكانة أطواعها وربإلها ن  التعليم ، نأ ككككككبح التعليم ايلةتروط  مر وب بشككككككةت كبير ما قبت كانة نئات المجتمع ، ودرب 

 وا همالمها ويسهت سردها بأي نةرة كاطت ، نالتعليم ايلةتروط  مسكتايم يسكهت و كول الفةرة به نبه ياصكر الوقت وتسهت 

أي اطه مياة نريدة لتاويم التعليم ن  المُاهل والتعليم والتعلم بشككككةت كبير ،ال   ال جهد يبذل لتحاي  أهداد التعليم والدراسككككة،

أي يجب أن طعتبره سككككككتح ذو حديا ، يخفى عُكا بكأطُكا أمكام تةُولوجيكا متإلورة وقكد يكذهكب بُكا هكذا التإلور  لى ماال طريد ، 

نالتعلم عا طري  السكككبت ايلةتروطية أو التعليم ايلةتروط  ما هو  ال سكككتح ذو حديا يحا   اياتُا ويهدم مهاراتُا ، وهُالك 

معوقات تعي  توا ككككت التعليم ايلةتروط  ولةُها ال تؤثر عليه بشككككةت كبير وال يمةا  عتباره حاجا لمُع تو ككككيت مسككككيرة 

 تادم ن  التعليم والتةُولوجيا ، لذلك يجب أخذ الحيإلة ما معوقات هذا التإلور ايلةتروط  التةُولوج .ال
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  :اإللكترونيمعوقات التعليم  

هُكا  مجموعكة ما المعوقكات الت  تحول دون بلول التعليم ايلةتروط  شهكدانكه على أكمت وجه، مُها ما يعود  لى 

وبرمجيات وبُية  ومعامت(، )أجهاةومادية  ومتعلميا، )معلمياحكداثتكه ومُها ما يعود  لى ارتباطه بعوامت متعددة بشككككككرية 

 اتصاالت.تحتية ما 

ة الت  برزت للتعليم ايلةتروط   ال أن المؤسككككسككككات التعليمية ال زالت تواجه الةثير على الر م ما الماايا المتعدد

ما التحكديكات ما أجت تحاي  التعليم ايلةتروط  ن  الاإلاعات المختلفة، ولعت ما أكبر تلك المعياات الاُاعات الحاياية لدى 

وأياً  لتعليم،اأي أسلوب تعليم  جديد مهما كان دوره ن  كثير ما رجال التربية والتعليم، وعدم الادرة على التغيير، نُجد  ن 

 (1)البد ما لهور معوقات و عوبات تواجهه ناعليته،كاطت 

 اهم معوقات التعليم اإللكتروني

قلة توانر الخبراء ن  هذا المجال ما التعليم مما يؤدي ذلك  لى تإلبي  التعليم ايلةتروط  بشةت خاطئ و يصال أهدانه  أوال:

 .(1)بإلرياة  ير واضحة 

عكدم تابت بع  المتعلميا نةرة التحول ما أسككككككلوب تاليدي ن  التدريا  لى أسككككككلوب معا ككككككر وحديث يشككككككمله  ثاانياا: 

 وايلةتروطيات.التةُولوجيا 

 ضخم.المادية نه  مةلفة جداً كون مشرول التعليم ايلةتروط  مشرول  : ايمةاطياتثالثا

  نتاار اشما والهجوم وبرامل الهةر على المواقع الرئيسية ن  اشطترطت . رابعا: 

عائ   ط قد يةون عدم  عتراد بع  الجهات الرسكمية ن  بع  الدول بالشكهادات الت  عا طري  التعلم ايلةترو خامساا: 

 كبير وعامت محبط لدى المتخصصيا ن  هذا المجال.

ما المحتمت ناد التوا ككت االجتماع  لدى بع  المتعلميا مما يُشككأ ذلك  لى  طإلوائية المتعلم وعدم تابت ايختتط  سااادسااا:

 مع اآلخريا ، نبذلك يإلغى حوار و طدماة ايطسان مع اآللة التةُولوجية .

دى البع  طتيجة  لى تبادل دور ايطسكككككان وطشكككككاطه بالوسكككككيلة التةُولوجية ، مما يدنع البع   لى البإلالة ل زيادة ساااااابعا : 

 . الخمول والةست وقلة الحركة كوطه يمةُه أداء دوره عا طري  الوسائت التةُولوجية الحديثة وهو جالسا ون  قمة الراحة

 

 

 

                                                           

(1)  https://ar.wikibooks.org/wiki/التعليم_اإللكتروني 
السودانية الثانويـة المدارس فــــي رنا صالح علي معوقــات تطبيق التعلـم اللكتروني  (1) .21/1/1022، تقويميه والية الخرطوم دراسه_   
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 (1)هنالك بعض المعوقات البشرية والمادية   

مثت طدرة  طتشككككار أجهاة الحاسككككب و ككككعوبة تغإلية اشطترطت وبإلئها ن  بع  المُاط  ورسككككومه  :الماديةالمعوقات  1.

ضعف البُية التحتية  وتسهيت ايتصاالت، وتونير الصياطة الدائمة باشطترطت و المرتفعة ، و رتفال تةلفتها لدى بع  اشنراد

 .ونير أجهاة الحاسبات ومستلاماتهان   البية الدول الُامية ن  تخص  التمويت التزم ون  ت

التعليم ايلةتروط ( وما الخإلأ التفةير بأن جميع المعلميا  )نا ذ  ن هُا  شكككحاً بالمعلم الذي يجيد  :البشاااريةالمعوقات . 2 

 -اهم هذه المعوقات ما يل : التعليم ومان  المدارأ يستإليعون أن يسهموا ن  هذا الُول ما 

يواجه التعليم ايلةتروط  مصككاعب قد تإلفئ برياه وتعي   طتشككاره بسككرعة. وأهم هذه العوائ  قاككية  المعايير:تإلوير  .1

 .المعايير المعتمدة

أثرت على المعلميا والتربوييا  اشطترطت،الخصكككككو كككككية والسكككككرية:  ن حدو  هجمات على المواقع الرئيسكككككية ن   .2

التعليم ايلةتروط  مسكككتابتً ولذا نإن  ختراق المحتوى ووضكككعت ن  أذهاطهم العديد ما اشسكككئلة حول تأثير ذلك على 

 وايمتحاطات ما أهم معوقات التعليم ايلةتروط .

التصككفية الرقمية : ه  مادرة اششككخاص أو المؤسككسككات على تحديد محيط ايتصككال والاما بالُسككبة لألشككخاص وهت  .3

ال ، وهت تسبب ضرر وتلف ، ويةون ذلك بوضع هُا  حاجة يسكتابال  تصكاالتهم ، ثم هت هذه ايتصاالت مايدة أما 

نتتر أو مرشككككحات لمُع ايتصكككككال أو   تقه أمام ايتصكككككاالت  ير المر وب نيها وكذلك اشمر بالُسكككككبة للدعايات 

 وايعتطات.

مراقبة طرق تةامت قاعات الدرأ مع التعليم الفوري والتأكد ما أن المُاهل الدراسكككية تسكككير ون  الخإلة المرسكككومة  .4

 ا.له

 .معهالإلتب مع الُمط الجديد وتفاعلهم  استجابةمدى  .5

  .مُهوع  أنراد المجتمع بهذه الُول ما التعليم وعدم الوقود السلب   .1

  .اشطترطت باستخدامالحاجة  لى تدريب المتعلميا لةيفية التعليم  .7

 

 خطوات وإجراءات الدراسة التطبيقية

يشككتمت هذا على الخإلوات وايجراءات المتبعة نى تُفيذ الدراسككة الميداطية، ويشككمت ذلك و ككفاً لمجتمع  وعيُة الدراسككة ،   

والمعالجات ايحصائية  الثبات والصكدق لهذه اشداة للتأكد ما  كتحيتها للدراسكة اختباراتو جراء  وطرياة  عداد أداتها، ،

ت كما يتم توضكككيح المااييا واشسككاليب ايحصكككائية المسكككتخدمة ن  تحليالت  تم بموجبها تحليت البياطات و سككتخراة الُتائل، 

 -التال : البياطات. وذلك على الُحو 

 

                                                           

.1022،رسالة دكتوراه منشورة،معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في التعليم المفتوح صفاء عباس عبد العزيز الصديق،  (1)  
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 أداة الدراسة -أوالا   

أداة الدراسككككككة عبارة عا الوسككككككيلة الت  يسككككككتخدمها الباحث ن  جمع المعلومات التزمة عا الظاهرة موضككككككول 

الكدراسككككككة، ويوجد العديد ما اشدوات المسككككككتخدمة ن  مجال البحث العلم  للحصككككككول على المعلومات والبياطات التزمة 

 سميا:مةوطة ما قللدراسة، وقد  عتمدت هذه الدراسة على  عداد  ستباطة 

 :وه : يشمت البياطات الخا ة بأنراد عيُة الدراسة: القسم األول

 /الُول. 1

 / العمر.2

 / المؤهت العلم .3

 / التخص  العلم .4

 / المهُة.5

 /سُوات الخبرة 1

محاور والت  ما ختلها يتم التعرد نروض الدراسة. ويشتمت هذا  وه : وشكمت متغيرات الدراسكة اشساسية: القسام الثاني

 ( عبارة ونااً لما يل :34الاسم ما عدد )

 االستبانة( توزيع عبارات 4-1جدول رقم )

 عدد الفقرات الدراسة محاور م

1 
يعإل  التعليم ايلةتروط  مسكككاحات واسكككعة ما نرص التعليم حيث ي سكككتفاد مُه أكبر عدد ممةا ما 

 الدارسيا
9 

2 
ايلةتروطية  يجابياً ن  العملية التعليمية أكثر ما  ايياككككككاحيةت ؤثر الكدورات التعليميكة والوسككككككائكت 

 الوسائت التاليدية
1 

3 
ي ونر التعليم ايلةتروط  مواد تدريبية متُوعة ت سكاهم بصكورة مباشكرة و ير مباشرة ن  رنع قدرات 

 المدربيا والمعلميا
11 

 11 مباشرة ذات داللة  حصائية بيا التعليم ايلةتروط  وجودة التعليمتوجد عتقة  4

 44 إجمالي العبارات

 م2121 انالمصدر:  عداد الباحث

 

 

والذي يتراوح بيا ) أوان   ( الخماس ،Likert Scaleالدراسة ن   عداد هذا الاسم على ماياأ ليةرت )  اعتمدت

 تصحيح الماياأ المستخدم ن  الدراسة كاآلت :بشدة ـــ وال أوان  بشدة ( ، وقد تم 
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(، ال 3(، محايد )4(، أوان  )5كاآلت : أوان  بشدة ) ترجيح  عإلاء كت درجة ما درجات ماياأ ليةرت الخماس  وزن  - 

لمرجح ( كاطت هُالك مواناة وكلما قتَّ الوزن ا3(. وبُاًء عليه كلما ارتفع الوزن المرجح عا )1(، ال أوان  بشكدة )2أوان  )

 ( كاطت هُالك عدم مواناة.3عا )

 ثانياا تقييم أداة الدراسة:

 أدوات الاياأ ما ختل المااييا التالية: واختبارويتم تاييم 

 ثبات أداة الدراسة اختبار(. 1) 

الماياأ وعدم تُاقاككه مع طفسككه، أي أن الماياأ ي عإل  طفا الُتائل بإحتمال مسككاو لايمة  اسككتارارياصككد بالثبات )

(، والذي Cronbach,s Alphaالمعامت  ذا ا عيد تإلبياه على طفا العيُة( . ويسككككتخدم لاياأ الثبات معامت الفا كروطبا ج )

ر،   البياطات نإن قيمة المعامت تةون مسككاوية للصككفيأخذ قيماً تتراوح بيا الصككفر والواحد  ككحيح، نإذا لم يةا هُا  ثبات ن

وعلى العةا  ذا كان هُا  ثبات تام ن  البياطات نإن قيمة المعامت تسككاوي الواحد  ككحيح. أي أن زيادة معامت الفا كروطبا  

 . (1)تعُ  زيادة مصداقية البياطات ما عةا طتائل العيُة على مجتمع الدراسة

عامت م حده وحسابماياأ بإجراء ايختبار على عبارات كت نرضكية ما نرضكيات الدراسة على وقد تم التأكد ما ثبات ال  

 الثبات، كما يبيا الجدول التال :

 معامتت الثبات لعبارات الماياأ بإلرياة ألفا كروطبا  (4-2)جدول رقم 

 معامل الثبات عدد العبارات المحور

 15959 34  جمال  العبارات

 SPSS م2020 بإستخدام برطامل  انالباحثالمصدر  عداد 

( وتعُى هذه %11طتكائل  ختبار الثبات أن قيم الفأ كرطبا   لجميع محاور الدراسككككككة أكبر ما ) (2-4)ما الجكدول 

الايم توانر درجة عالية جداً ما الثبات الداخل  لجميع محاور ايسكتباطة سكواء كان ذلك لةت محور على حدا أو على مستوى 

( وهو ثبات مرتفع وما ثم يمةا الاول بأن 15959) جميع محكاور ايسككككككتبكاطكة حيكث بلغكت قيمكة الفا كرطبا  للماياأ الةلى

المااييا الت   عتمدت عليها الدراسكككككة تتمتع بالثبات الداخل  لعباراتها مما يمةُُا ما ايعتماد على هذه ايجابات ن  تحاي  

 أهداد الدراسة وتحليت طتائجها.

 (. صدق المحكمين:2) 

ما ختل تاييم  كككتحية المفهوم و كككتحية أسكككئلته ما حيث  تم  جراء  ختبار  كككدق المحتوى لعبارات المااييا

الصككككككيكا ة والوضككككككوح والت  قد ترجع أما  لى اختتد المعاط  ونااً لثاانة المجتمع أو طتيجة لترجمة المااييا ما لغة  لى 

البالغ و أخرى حيث قام الباحث بعرض ايسكككتبيان على عدد ما المحةميا اشكاديمييا والمتخصكككصكككيا ن  مجال المحاسكككبة

                                                           

SPSSد. عز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  (1) .410م(، ص 1004،)القاهرة: الدار الجامعية،    
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( محةميا، لتحليكت ماككككككاميا عبكارات الماكاييا ولتحكديكد مدى التوان  بيا عبارات كت ماياأ ثم قبول وتعديت 5عكددهم )  

بع  العبارات ، وبعد اسككتعادة ايسككتبيان ما المحةميا ثم  جراء التعديتت الت  أ قترحت عليه، وبذلك تمَّ تصككميم ايسككتباطة 

 ح (. ن   ورتها الُهائية ) أطظر مل

 مجتمع وعينة الدراسة:

ياصكككككد بمجتمع الدراسكككككة المجموعة الةلية ما العُا كككككر الت  يسكككككعى الباحث أن يعمم عليها الُتائل ذات العتقة 

بالمشككةلة المدروسككة، ون  هذه الدراسككة يتةون مجتمع الدراسككة ما طتب وأسككاتذة ومدربيا ن  مجال التعليم ، وتمَّ  ختيار 

مجتمع الدراسكة بإلرياة العيُة )الاصدية( وهى  حدى العيُات  ير ايحتمالية الت  يختارها الباحث مفردات عيُة البحث ما 

للحصككول على آراء أو معلومات معيُة ال يتم الحصككول عليها  ال ما تلك الفئة الماصككودة ، نإلبيعة مشككةلة ونرضككيات هذا 

(  ستباطة سليمة تم 111(  ستباطة وتم  سترجال )121دد )وتم توزيع ع وسكط مجتمع الدراسكة البحث يوجد لها اهتماماً مادراً 

 (%. بياطها كاآلت :111 ستخدامها ن  التحليت بُسبة  سترجال بلغت )

 الموزعة والمعادة جدول ايستباطات

 النسبة% العدد البيان

 93 111  ستباطات تم  عادتها بعد تعبئتها كاملة

 17 21  ستباطات لم يتم  عادتها

 1 1  ير  الحة للتحليت ستباطات 

 %100 121 إجمالي اإلستبانات الموزعة

 م2121المصدر:  عداد الباحث 

 األساليب اإلحصائية الوصفية  ثانياا:

تم  سككتخدام اشسككاليب ايحصككائية الو ككفية بشككةت عام للحصككول عل  قرارات عامة عا خصككائ  ومتمح تركيبة مجتمع 

 التوزيع التةراري يجابات المبحوثيا . الدراسة وتوزيعه وقد تامُت اشساليب

 -الشخصية: تحليل البيانات 

بهدد تحليت البياطات الشككخصككية لمعرنة مدي تمثيت  جابات الوحدات المبحوثة لمجتمع الدراسككة وما ثم تاديم  حصككائيات    

مشاهدات للايمة ح عدد الو كفية للبياطات الشكخصية وقد تم تلخي  البياطات ن  جداول وأشةال توضح قيم كت متغير لتوضي

 الواحدة داخت المتغير ن  شةت أرقام وطسب مئوية. 

 في ضوء المتغير النوع : توزيع عينة الدراسة1

 جدول التوزيع التةراري شنراد العيُة ون  متغير الُول

 النسبة العدد المؤهل التعليمي

 63.0 63 ذكر

 37.0 37 أطث 

 100.0 100 المجموع

 .م2121ما طتائل ايستبيان انالباحثالمصدر:  عداد 
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 شةت رسم بياط    توزيع عيُة البحث ن  ضوء متغير الُول. 

 

 

أما ايطا  ناد بلغت  %63والشكككككةت أن  البية أنراد العيُة المبحوثة ما الذكور حيث بلغت طسكككككبتهم  ويتاكككككح ما الجدول

ن أ لب أ علىما  جمال  العيُة الةلية وهذه الُتيجة يعتبرها الباحث أن طسكككبة الذكور كبيرة وهذا الُسكككبة تدل  %37طسككبتهم 

 ما الذكور.  العيُةأنراد 

 في ضوء متغير العمر:        : توزيع عينة الدراسة2

الفئكات العمريكة المختلفكة والت  يُتم   ليهكا ككت نرد ما أنراد العيُكة وذلك بإعإلاء المبحوثون ايجابات  علىتم التعريف     

 اآلتية:   

 جدول يوضح توزيع العيُة حسب العمر

 البيان التكرار النسبة

 سُة 31أقت ما  35.0 35

 سُة 35سُة  ل  أقت ما  31ما  26.0 26

 سُة 41ما ال  أقت  35ما  17.0 17

 سُة نأكثر  40 22.0 22

 المجموع 100.0 100

 م2121ما طتائل ايستبيان  انالمصدر:  عداد الباحث
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 شةت رسم بياط  توزيع عيُة البحث ن  ضوء متغير العمر.

 

           

بلغت طسككبة الذيا  بيُما %35سككُة وبلغت طسككبتهم  31يتاككح ما الجدول والشككةت أن  البية أنراد العيُة تات أعمارهم ما  

ما أنراد العيُة الةلية بيُما بلغت طسككبة الذيا  تايد  %26سككُة حيث بلغت طسككبتهم  35ما وأقت 30 تتراوح أعمارهم ما بيا

سُة بلغت  41وأقت ما  35بيُما بلغت طسبة الذيا تتراوح أعمارهم ما بيا  %22سُة نأكثر بلغت طسبتهم  41أعمارهم عا 

 سُة. 31راسة أن أ لب أنراد العيُة تات أعمارهم عا يتاح ما الد %17طسبتهم 

 

   : توزيع عينة البحث في ضوء متغير المؤهل العلمي:                                                                               4

 يوضح توزيع العيُة حسب المؤهت التعليم  جدول

 البيان التكرار النسبة

 بةالوريوأ 35.0 35

 دبلوم عال  26.0 26

 ماجستير 17.0 17

 دكتوراه 22.0 22

 المجموع 100.0 100
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 عيُة البحث ن  ضوء متغير المؤهت العلم  بياط  توزيعشةت رسم 

 

 

ما أنراد العيُة الةلية  %35مثلوا بُسككككككبة  البةالوريوأ حيثأن أ لب أنراد العيُة ما حملة  الجدول يتاككككككحما 

بيُما اشقلية هم ما حملة الماجسكككتير  22%وثم يليهم حملة الدكتوراه وبلغت طسكككبتهم  %21بيُما بلغت طسكككبة الدبلوم العال  

 أن أ لب أنراد العيُة ما حملة البةالوريوأ.   علىمما يدل  %17مثلها بُسبة 

 

 ر التخصص العلمي : توزيع عينة البحث في ضوء متغي4

 جدول رقم يوضح توزيع العيُة حسب التخص  العلم 

 البيان التكرار النسبة

 علوم حاسوب 9 9.0

 طظم معلومات محاسبية 5 5.0

 طظم معلومات  دارية 3 3.0

 تاُية معلومات 4 4.0

  دارة أعمال 6 6.0

 اقتصاد 6 6.0

 أخري 67 67.0

 المجموع 111 100.0

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 
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 شةت رسم بياط    توزيع عيُة البحث ن  ضوء متغير التخص  العلم . 

 

ما أنراد العيُة  %17 يتاكح ما الجدول والشةت أعته أن  البية أنراد العيُة ما تخصصات أخري بلغت طسبتهم

 وبلغت  %1ن   دارة اشعمال وايقتصككاد  وطسككبة المتخصككصككيا %8الةلية بيُما بلغت طسككبة المتخصككصككيا علوم حاسككوب 

أنراد العيُة ما تخصك  تاُية معلومات بلغت طسبتهم  العيُة أماما أنراد  %5طسكبة المتخصكصكيا طظم معلومات محاسكبية 

  مما يدل عل  أن أ لب ما التخصصات اشخرى ما  جمال %3بيُما بلغت طسكبة المتخصصيا طظم معلومات  دارية  4%

 العيُة المبحوثة.

 : توزيع عينة البحث في ضوء متغير المهنة:                                                                                5

 جدول يوضح توزيع العيُة حسب المهُة

 البيان التكرار النسبة

 طالب 4 4.0

 معلم 33 33.0

 مولف 51 51.0

 أخري 12 12.0

 المجموع 100 100.0

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 
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 يوضح توزيع عيُة البحث ن  ضوء متغير المهُة شةت رسم بياط 

 

 

ثم يليهم ما المعلميا وكاطت طسكككبتهم  %51( أن أ لب أنراد العيُة ما المولفيا وكاطت طسكككبتهم 4-9يتاكككح ما الجدول ) 

 أ لب أنراد العيُة ما المولفيا. مما يدل عل  أن %4والإلتب كاطت طسبتهم  % 12وكاطت طسبتهم وأما اشخرى 33%

 

 : توزيع عينة البحث في ضوء متغير سنوات الخبرة: 6

 جدول يوضح توزيع العيُة حسب سُوات الخبرة

 البيان التكرار النسبة

 سُوات 5 ما أقت 35 35

 سُوات 10 ما وأقت سُوات 5 ما 35 35

 سُة 15ما وأقت سُوات 10 ما 6 6

 سُة 20ما وأقت سُوات 15 ما 12 12

 نأكثر سُة 20 ما 12 12

 المجموع 100 100.0

 م2021المصدر:  عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 
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 شةت رسم بياط  توزيع عيُة البحث ن  ضوء متغير سُوات الخبرة. 

 

  5الذيا تتراوح خبراتهم مابياسُوات و 5 ما أقتيتاح ما الجدول أعته أن أ لب أنراد العيُة لهم سُوات خبرة 

الذيا تتراوح خبراتهم ما  نأكثر و سكككُة 20 بيُما بلغت طسكككبة الذيا تايد خبرتهم عا  %35بلغت طسكككبتهم سككُة 10وأقت ما 

وهذه  %1سُة  15وأقت ما  10غت طسبة الذيا تتراوح خبراتهم  بيا بيُما بل%12وأقت ما سكُة ناد بلغت طسبتهم  1 5بيا 

 سُة.10وأقت ما   5مابياسُوات  5 ما أقت الُتيجة توضح أن معظم العامليا خبراتهم

 تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة

ات وذلك ونااً للخإلويشككككتمت هذا المبحث على تحليت البياطات اشسككككاسككككية للدراسككككة للتمةا ما مُاقشككككة نروض البحث 

 التالية:

 /التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات فروض البحث1

وذلك ما ختل تلخي  البياطات ن  جداول والت  ت وضككح قيم كت متغير لتوضكككيح أهم الممياات اشسكككاسكككية للعيُة ن  شكككةت 

 أرقام وطسب مئوية لعبارات الدراسة.

 لعبارات فروض الدراسة/ التحليل اإلحصائي 2

عيُة الدراسة وترتيب العبارات  اتجاه الدراسة لمعرنةمحاور  واالطحراد المعياري لجميعوذلك ما ختل تادير المتوسط  

 حسب أهميتها الُسبية.

 تحليل بيانات الفرضية األولى 

 ممكن من الدارسين يعطي التعليم اإللكتروني مساحات واسعة من فرص التعليم حيث يُستفاد منه أكبر عدد
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 أوالا: التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولى 

 العبارة

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

وال ز  لى ايلةتروط  يؤديالتعليم 

 1.0 1 2.0 2 9.0 9 24.0 24 64.0 64 العابات أمام الإلتب

توجكككد عتقكككة تةكككامليكككة بيا التعليم 

 2.0 2 6.0 6 8.0 8 29.0 29 55.0 55 ايلةتروط  والتعليم التاليدي

هُكالكك ارتبكاط ذات  بيا اسككككككتاتلية 

الكإلكتب والكتكعكلكيكم ايلكةتروط  ما 

 0.0 0 4.0 4 20.0 20 17.0 17 59.0 59 طاحية تلا  المعلومات

لإلتب ل االقتصككككككاديةتاليت التةاليف 

 0.0 0 5.0 5 11.0 11 29.0 29 55.0 55 عا طري  التعليم ايلةتروط 

يؤدي التحككديككث ن  التعليم أدي  ل  

 45.0 45 43.0 43 زيادة مهارات الإلتب

7 751 

1 1.0 4 4.0 

 ضككككككانكة أو تحويت المُاهل التاليدية 

 اسككككككتخكدام  لى لةتروطيكة يؤدي   لى

الحككاسككككككبككات ايلةتروطيككة وتوسككككككع 

 33.0 33 42.0 42 مدار  الإلتب

11 1151 

9 9.0 5 5.0 

يكؤدي الكتكعليم ايلةتروط   ل  رنع 

مسكككتوي الإلتب أكاديميا عا طري  

 28.0 28 46.0 46 التحصيت الذات 

12 1251 

10 10.0 4 4.0 

الكتكغكيرات الت  طرأت عل  العلوم 

االجكتكمكككاعيكككة أدت تغيير المُككككاهل 

 22.0 22 63.0 63  لةترويُاً وناا الحتياجات المستابت

7 751 

6 6.0 2 2.0 

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 
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 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى 

االنااااحااااراف  العبارات

 المعياري

 الترتيب الداللة المتوسط

 8 موان  بشدة 3.5200 82241.  ل  زوال العابات أمام الإلتب ايلةتروط  يؤديالتعليم 

توجكككد عتقكككة تةكككامليكككة بيا التعليم ايلةتروط  والتعليم 

 التاليدي
 4 موان  بشدة 3.7100 98775.

هُكككالكككك ارتبكككاط ذات  بيا  سككككككتاتليكككة الإلتب والتعليم 

 ايلةتروط  ما طاحية تلا  المعلومات
 5 موان  بشدة 3.6900 92872.

تاليككت التةككاليف ايقتصكككككككاديككة للإلتب عا طري  التعليم 

 ايلةتروط 
 6 موان  بشدة 3.6600 86713.

 4 موان  3.7800 92747. يؤدي التحديث ن  التعليم أدي  ل  زيادة مهارات الإلتب

  لةتروطية يؤدي  لى ضككككككانكة أو تحويكت المُكاهل التاليدية 

  ل   ستخدام الحسابات ايلةتروطية وتوسع مدار  الإلتب
 1 موان  بشدة 4.0200 1.16324

يؤدي التعليم ايلةتروط   ل  رنع مستوي الإلتب أكاديميا 

 عا طري  التحصيت الذات 
 2 موان  بشدة 3.9800 1.16324

الى التغيرات الت  طرأت عل  العلوم االجتمكككاعيكككة أدت 

 وناا الحتياجات المستابت  لةتروطيُاالمُاهل  تغيير
 7 موان  بشدة 3.6200 99270.

   21532  إجمالي متوسط العبارات 

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل التحليت 

 يتاح ما الجدول ما يل :

(. وهذه الُتيجة تدل 3الفرض  ) ( يايد متوسإلها عا الوسطالفرضاية األولي)التي تُعبر عن عبارات /  ن جميع العبارات 1

 .  عبارات الفرضية على مواناة أنراد العيُة على جميع

ة إلكتروني إلىإضااافة أو تحويل المناهج التقليدية وجهة طظر العيُة ه  ) اشول ( ما )الفرضااية عبارات عبارة ما/ أهم 2

متوسككككككط  جابات أنراد العيُة على العبارة ( حيث إسااااااتخادام الحساااااااباات اإللكترونياة وتوسااااااع مدار  الط ب إلىيؤدي 

( زوال العابككات أمككام الإلتب  لىالتعليم ايلةتروط  يؤدي ( وأقككت عبككارة ه  )1.16324( بككإطحراد معيككاري )4.0200)

  .(82241.( بإطحراد معياري  )3.5200حيث بلغ متوسط العبارة )

لبية أنراد العيُة يواناون بشككككككدة على مجمت عبارات ( وهكذا يدل على أن  ا21532/ كمكا بلغ متوسككككككط جميع العبكارات )3

  .(الفرضية األولي)
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 تحليل بيانات الفرضية الثانية 

 ايلةتروطية  يجابياً ن  العملية التعليمية أكثر ما الوسائت التاليدية اييااحيةتوثر الدورات التعليمية والوسائت 

 التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية

 العبارة

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة  عدد نسبة عدد

تمةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب 

 0.0 0 11.0 11 2.0 2 39.0 39 48.0 48 التاديم لتلتحاق بها ما أي زمان ومةان

تاككدم المواقع ايلةتروطيككة كككت مككا يحتككاجككه 

 2.0 2 14.0 14 7.0 7 45.0 45 32.0 32 بأقت جهد وتةلفة الإلتب

  لىالمواقع ايلةتروطيكككة ترشكككككككككد الإلتب 

البيكككاطكككات الاككككككروريكككة  علىالحصككككككول 

 0.0 0 4.0 4 7.0 7 46.0 46 43.0 43 المستعملة ن  البحو 

 سككككككتخكككدام البريكككد ايلةتروط  ما جكككاطكككب 

 2.0 2 10.0 10 14.0 14 24.0 24 50.0 50 مع الإلتب  لى توا لهمالمعلمون يؤدي 

 رسكككال و عداد ايمتحاطات  لةترويُاً يسكككاعد 

 7.0 7 14.0 14 13.0 13 22.0 22 44.0 44 الإلتب ن  اقتصاد الجهد والتةلفة

 تكاحة التعليم ايلةتروط  قد يجذب عدد كبير 

 2.0 2 10.0 10 22.0 22 28.0 28 38.0 38 ما الإلتب

 

 الفرضية الثانيةاإلحصاء الوصفي لعبارات 

االناااحاااراف  العبارات

 المعياري

 الترتيب الداللة المتوسط

تمةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب التاديم لتلتحاق بها ما أي زمان 

 ومةان
 5 موان  بشدة 3.7600 94409.

 3 موان  4.0900 1.06453 تادم المواقع ايلةتروطية كت ما يحتاجه الإلتب بأقت جهد وتةلفة

المواقع ايلةتروطية ترشككككد الإلتب  ل  الحصككككول عل  البياطات الاككككرورية 

 المستعملة ن  البحو 
 1 موان  3.7200 76647.

مع   لى توا ككككككلهم سككككككتخككدام البريككد ايلةتروط  ما جككاطككب المعلمون يؤدي 

 الإلتب
 4 موان  بشدة 3.9000 1.10554

 1 موان  بشدة 4.1800 1.32100 الإلتب ن  اقتصاد الجهد والتةلفة  لةترويُاً يساعد رسال و عداد ايمتحاطات 

 2 موان  بشدة 4.1000 1.08711  تاحة التعليم ايلةتروط  قد يجذب عدد كبير ما الإلتب

 إجمالي متوسط العبارات 
 

177751

1 
  

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل التحليت 
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 ( ما يل :4-13يتاح ما الجدول رقم ) 

(. وهذه الُتيجة تدل 3( يايد متوسإلها عا الوسط الفرض  )الفرضاية الثانية)التي تعبر عن عبارات /  ن جميع العبارات 1

 .  عبارات الفرضية على مواناة أنراد العيُة على جميع

 لةترويُاً يساعد الإلتب  رسال و عداد ايمتحاطات وجهة طظر العيُة ه  ) الثاطية( ما )الفرضاية عبارات عبارة ما/ أهم 2

( وأقت 1.32100( بإطحراد معياري )4.1800( حيث متوسككط  جابات أنراد العيُة على العبارة )ن  اقتصككاد الجهد والتةلفة

بلغ  ( حيثالمواقع ايلةتروطية ترشككككد الإلتب  ل  الحصككككول عل  البياطات الاككككرورية المسككككتعملة ن  البحو عبارة ه  )

  .(76647.( بإطحراد معياري )3.7200متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أن  البية أنراد العيُة يواناون بشككككدة على مجمت عبارات 1757511/ كما بلغ متوسككككط جميع العبارات )3

   .(الفرضية الثانية)

 تحليل بيانات الفرضية الثالثة 

 امباشرة ن  رنع قدرات المدربيا والمعلميي ونر التعليم ايلةتروط  مواد تدريبية متُوعة ت ساهم بصورة مباشرة و ير 

 أوالا: التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثالثة

 العبارة

 

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
ال أوافاااااااق 

 بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

اشجهاة ايلةتروطيكككة تايكككد ما نكككاعليكككة التعليم 

 الذات 
53 53.0 28 28.0 14 14.0 1 1.0 4 4.0 

رنع مسككككككتويكات الإلتب وزيكادة كفاءتهم العلمية 

 التعليم ايلةتروط  باستخدام
43 43.0 30 30.0 13 13.0 8 8.0 6 6.0 

قد تتونر المعلومات بصكككككورة سكككككريعة عُد تعليم 

  لةتروطيُاالإلتب 
59 59.0 25 25.0 6 6.0 5 5.0 5 5.0 

محاضككرات المُاهل  مُهم(تلا  الإلتب )البع  

التاليدية بواسإلة المعلميا أقت نهما ما أن يتلاوها 

 عبر الوسائط ايلةتروطية

26 26.0 18 18.0 16 16.0 34 34.0 6 6.0 

تتحمكككت الجكككامعكككات مياة التعكككامكككت ن  تسككككككريع 

االجكراءات والكتسككككككجيكككت الكككداخل  عبر التعليم 

 ايلةتروط 

43 43.0 41 41.0 5 5.0 9 9.0 2 2.0 

عة السكككري االسكككتجابةيجعت المؤسكككسكككات التعليمية 

 للتغيير التةُولوج 
52 52.0 31 31.0 10 10.0 7 7.0 0 0.0 

تسكككككاهم تاُية التعليم ايلةتروط  بفاعلية ن  طجاح 

 العملية التعليمية تحت مُهجية التعليم المفتوح
49 49.0 32 32.0 13 1351 4 4.0 2 2.0 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                         107  

ISSN: 2706-6495 

 اسكككككتجابةالإلتب ذوي المسكككككتوي الجامع  أكثر  

لكتطتاكككال للتعليم ايلةتروط  ماكككارطككككة مع ذوي 

 المستويات اشقت

30 30.0 37 37.0 15 1551 15 15.0 3 3.0 

التاديم والتسككككجيت المحوسككككب  لةترويُاً أقت تةلفة 

 وجهد ووقت ما التعليم التاليدي
46 46.0 39 39.0 12 1251 3 3.0 0 0.0 

التعليم المفتوح بكإمةكاطكه اسككككككتيعاب كت شككككككرائح 

 المجتمع
52 52.0 36 36.0 1 151 6 6.0 0 0.0 

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 

 

 الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة ءثانياا: اإلحصا

االنحراف  العبارات

 المعياري

 الترتيب الداللة المتوسط

 6 موافق بشدة 4.7500 1.00880 ما ناعلية التعليم الذات اشجهاة ايلةتروطية تايد 

 خدامباسككترنع مسككتويات الإلتب وزيادة كفاءتهم العلمية 

 التعليم ايلةتروط 
 4 موافق بشدة 4.0400 1.19697

قد تتونر المعلومات بصككككورة سككككريعة عُد تعليم الإلتب 

  لةترويُاً 
 7 موافق بشدة 4.7200 1.11083

)البع  مُهم ( محكككاضككككككرات المُكككاهل تلا  الإلتب 

التاليدية بواسككككككإلة المعلميا أقت نهما ما أن يتلاوها عبر 

 الوسائط ايلةتروطية

 1 ال  أوافق 4.7600 1.32665

تتحمكت الجكامعكات مياة التعامت ن  تسككككككريع ايجراءات 

 والتسجيت الداخل  عبر التعليم ايلةتروط 
 4 موافق بشدة 4.8600 1.00524

المؤسكككسكككات التعليمية ايسكككتجابة السكككريعة للتغيير يجعت 

 التةُولوج 
 7 موافق بشدة 4.7200 91099.

تسكككاهم تاُية التعليم  ايلةتروط  بفاعلية ن  طجاح العملية 

 التعليمية تحت مُهجية التعليم المفتوح
 5 موافق بشدة 4.7800 95959.

الإلتب ذوي المسككككتوي الجامع  أكثر  سككككتجابة لتطتاال 

 للتعليم ايلةتروط  ماارطة مع ذوي المستويات اشقت
 2 موافق بشدة 4.2400 1.12923

التاديم والتسكككككجيت المحوسكككككب  لةترويُاً أقت تةلفة وجهد 

 ووقت ما التعليم التاليدي
 7 موافق بشدة 4.7200 79239.

 8 موافق بشدة 4.6600 84351. التعليم المفتوح بإمةاطه استيعاب كت شرائح المجتمع

   6725144  إجمالي العبارات 

(. وهذه الُتيجة تدل 3( يايد متوسإلها عا الوسط الفرض  )الفرضاية الثانية)التي تعبر عن عبارات /  ن جميع العبارات 1

 .  عبارات الفرضية على مواناة أنراد العيُة على جميع
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محاضككككرات المُاهل  مُهم(تلا  الإلتب )البع  وجهة طظر العيُة ه  ) الثالثة( ما )الفرضااااية عبارات عبارة ما/ أهم 2 

ى ( حيث متوسككككط  جابات أنراد العيُة علالتاليدية بواسككككإلة المعلميا أقت نهما ما أن يتلاوها عبر الوسككككائط ايلةتروطية

( وأقكت عبارة ه  رنع مسككككككتويات الإلتب وزيادة كفاءتهم العلمية 1532115( بكإطحراد معيكاري )751114العبكارة )

  .(1518187( بإطحراد معياري )4.0400التعليم ايلةتروط ، حيث بلغ متوسط العبارة )بإستخدام 

( وهذا يدل على أن  البية أنراد العيُة يواناون بشككككدة على مجمت عبارات 1525133/ كما بلغ متوسككككط جميع العبارات )3

   .(الفرضية الثالثة)

 تحليل بيانات الفرضية الرابعة 

 داللة  حصائية بيا التعليم ايلةتروط  وجودة التعليمتوجد عتقة مباشرة ذات 

 التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الرابعة

 العبارة

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

تمةا جودة التعليم ايلةتروط  ن  تعميمكككه 

 بجميع مراحت التعليم
53 53 17 17 22 22 2 2 6 6 

وبعاكككككهم ايتصكككككال المباشكككككر بيا الإلتب 

 عا طري  التعليم ايلةتروط  البع 
41 41 27 27 116 116 15 15 1 1 

 ى لشككح  سككتخدام اشجهاة ايلةتروطية يؤدي 

 قلة ايستفادة ما التعليم ايلةتروط 
40 40 39 39 12 12 8 8 1 1 

ما المهد  عكدم  سككككككتخدام التعليم ايلةتروط 

يؤدي  ل  ضككككككعف الماكككدرة الكككذهُيكككة ن  

  ستخدام الحواسيب

40 40 33 33 13 13 10 10 4 4 

مستوي الدعم الفُ  المادم ن  الُظام ال يونر 

 المساعدة الفورية أو ايستجابة المباشرة
47 47 23 23 21 21 8 8 1 1 

ايلكةكتكروط  الجواطككككب  يكةسكككككككككب الكتكعكلكيكم

 االجتماعية ويُميها ن  شخصية الإلالب
43 43 16 16 17 17 15 15 9 9 

الكمكُكككاهكل ايلكةكتكروطكيكككة تحول دون  براز 

 الُواح  الفةرية للإلتب أمام معلميهم
45 45 33 33 11 11 6 6 5 5 

لككدي الإلتب يؤدي  العلم  والعمل التخلف 

 عدم مادرتهم ن   ستخدام اشطترطت  لى
41 41 35 35 12 12 5 5 7 7 

التعليم ايلةتروط  سككككتح ذو حديا ن  حالة 

 اطشغال الإلتب بمواقع الهية
34 34 53 53 6 6 5 5 2 2 

يتإللكككب التعليم ايلةتروط  قكككدرا كبيرا ما 

االلكتكاام والكككدوانع الكككذات  والماكككدرة عل  

 التحةم ن  الوقت

48 48 38 38 7 7 5 5 2 2 

 م2121المصدر:  عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 
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 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الرابعة 

االنحراف  العبارات

 المعياري
 الترتيب الداللة المتوسط

 6 موان  بشدة 3.9100 1.17288 تمةا جودة التعليم ايلةتروط  ن  تعميمه بجميع مراحت التعليم

عا طري   وبعاكككككهم البع ايتصكككككال المباشكككككر بيا الإلتب 

 التعليم ايلةتروط 
 2 موان  بشدة 4.0800 1.12528

قلة ايسككككتفادة ما   لىشكككح  سكككتخدام اشجهاة ايلةتروطية يؤدي 

 التعليم ايلةتروط 
 6 موان  بشدة 3.9100 96499.

ضككككككعف   لىعدم  سككككككتخدام التعليم ايلةتروط  ما المهد يؤدي 

 المادرة الذهُية ن   ستخدام الحواسيب
 4 موان  بشدة 4.0500 1.14040

مسكككتوي الدعم الفُ  المادم ن  الُظام ال يونر المسكككاعدة الفورية 

 أو ايستجابة المباشرة
 5 موان  بشدة 3.9300 1.04693

ايلةتروط  الجواطككب االجتمككاعيككة ويُميهككا ن   يةسككككككككب التعليم

 شخصية الإلالب
 1 موان  بشدة 4.3100 1.39041

المُككاهل ايلةتروطيككة تحول دون  براز الُواح  الفةريككة للإلتب 

 أمام معلميهم
 5 موان  بشدة 3.9300 1.12146

عككدم ماككدرتهم   لىلككدي الإلتب يؤدي  العلم  والعمل التخلف 

 ن   ستخدام اشطترطت
 4 موان  بشدة 4.0200 1.17189

ن  حالة  طشككككككغال الإلتب التعليم ايلةتروط  سككككككتح ذو حديا 

 بمواقع الهية
 7 موان  3.8800 87939.

يتإللب التعليم ايلةتروط  قدرا كبيراً ما االلتاام والدوانع الذات  

 التحةم ن  الوقت علىوالمادرة 
 8 موان  بشدة 3.7500 93609.

   674417  إجمالي العبارات 

(. وهذه الُتيجة 3( يايد متوسإلها عا الوسط الفرض  )الرابعة الفرضية)التي تعبر عن عبارات /  ن جميع العبارات 1

 .  عبارات الفرضية تدل على مواناة أنراد العيُة على جميع

ايلةتروط  الجواطب االجتماعية  يةسب التعليموجهة طظر العيُة ه  ) الرابعة( ما )الفرضية عبارات عبارة ما/ أهم 2

( 1.39041( بإطحراد معياري )4.3100 جابات أنراد العيُة على العبارة )( حيث متوسط ويُميها ن  شخصية الإلالب

 (يتإللككب التعليم ايلةتروط  قككدرا كبيرا ما االلتاام والككدوانع الككذات  والماككدرة عل  التحةم ن  الوقككتوأقككت عبككارة ه  )

 .  (93609.( بإطحراد معياري )3.7500حيث بلغ متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أن  البية أنراد العيُة يواناون بشدة على مجمت عبارات 154817العبارات )/ كما بلغ متوسط جميع 3

   .(الفرضية الرابعة)

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                         110  

ISSN: 2706-6495 

  

 الخاتمة

 النتائج:

تعليم ايقتصككادية للإلتب عا طري  ال وتاليت التةاليفزوال العابات أمام الإلتب   لى ايلةتروط  يؤدي ن التعليم  .1

 ايلةتروط .

  قد  تاحة التعليم ايلةتروط ت مةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب التاديم لإللتحاق بها ما أي زمان ومةان   .2

 يجذب عدد كبير ما الإلتب. 

 قلة ايستفادة ما التعليم ايلةتروط   لىشح  ستخدام اشجهاة ايلةتروطية يؤدي  .3

 م مادرتهم ن   ستخدام اشطترطتعد  لىلدي الإلتب يؤدي  العلم  والعمل التخلف  .4

 شخصيك التعليميةعدم وجود البيئة الجامعية والبُيات التحتية والمعلميا قد يحرمك ما تةويا  .5

 التوصيات 

حتى يتيسككككككر لهذه الجامعات  العمكت على زيكادة الةكادر العكامكت بهكذه الجكامعات المختلفة ن  مجال التعليم عا ب عد، .1

 ممتازة للإلتب تتصف بجودة عالية للمخرجات التعليمية.نر ة الايام بخدمة تعليمية 

حتى تسككهم ن   عداد المادة العلمية  عداداً يإلاب  موا ككفات  تونير المعيُات الفُية ما ماكيُات طباعة وطابعات،   .2

 هذا الارب ما التعليم.

ودان المفتوحة بتدريبه، .3 كادر يعمت بهذه الجامعات وهو  ايسكككككتفادة ما الةادر المؤهت الذي أسككككككهمت جامعة السككككككا

ميم وتصككميمها التصكك الجامعات،والمسككاهمة ن  تغيير شككةت كتيبات هذه  وذلك بغرض تدريب اآلخريا، المختلفة،

 .التعليم  الذي يتُاسب مع التعليم عا ب عد

ايسكككتفادة مكككا التاُيكككات العصكككرية مكككا أجهكككاة سكككمعية وبصكككرية وحاسكككوب وأطترطكككت نككك  تإلكككوير خدمكككة التعلكككيم  .4

 .دعا ب ع

أن تخاكككع هكككذه المراككككا والةليكككات يشكككراد التعلكككيم العكككال  عليهكككا، حتكككى يكككتم االسكككتيثاق مكككا ضكككبط جكككودة  . .5

 المخرجات التعليمية الت  تاوم بإطتاجها هذه الجامعات

 المصادر والمراجع

 مراجع عربية:

لُشر ترجمة وا والتأليف والترجمةالمركا العرب  للتعريب  معالجة الصور الرقمية، رنائيت  وطايلا ويت ويُتا،   (1)

 م،1882عمار ، المهُدأ معُىالدكتور 

)  تلتتصككككككاالاالتحاد الدول   ج، آمال وتحديات براهيم محمد عبدا لمُعم ج التعليم االلةتروط  ن  الدول الُامية    (2)

 .2113يوليو  –1ن  التعليم( ،ص، واالتصاالتحول توليف تاُيات المعلومات   ايقليميةالُدوة 
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 سماعيت ج البُية التحتية الستخدام تةُولوجيا المعلومات و ايتصاالت ن  التعليم، و التعليم عا ب عدج دمش  نادي    (3) 

 .2113يوليو  17-15،  45،ص،

: مككدخككت  لى التككدريككب  ير التاليككدي، المُظمككة العربيككة للتُميككة  م التعلم ايلةتروط 2113لغراب،  يمككان محمككد    (4)

 ايدارية، مصر، الااهرة

رام هللا، الشككككروق، 241،ص 1سككككعادة، جودت ، اسككككتخدام الحاسككككوب واشطترطت ن  مياديا التربية و التعليم، ط   (5)

2113  . 

لمشككككاركة ورقة مادمة ل دور تاُية التعليم االلةتروط  ن  تحاي  التعليم المفتوح، العجب محمد العجب  سككككماعيت،   (1)

 م.21/23/2113-ه1424 فر 22-18ن  طدوة التعليم االلةتروط  ،

تصككككككميم البرمجيات التعليمية و طتاجها وتإلبيااتها  عايد حمدان الهرش و محمد ذبيان  ااوى وحاتم يحيى ياميا   (7)

 (:2113التربوية، اربد، المةتبة الوطُية)

 2114التعليم المفتوح ن  السودان الماض  والحاضر التعليم عا ب عد، مختار عثمان الصدي ،   (9)

، ترجمة و تحاي  مركا  Adobe Photoshop CS  اشسككككككتوديو،  ويلمور، با :  أدوب  نوتوشككككككوب تاُيات   (8)

أحمد نتحى أحمد الصككواد: جأثر اختتد الوسككائت المتعددة نى  طاشككرون-التعريب والبرمجة ، الدار العربية للعلوم

على شكككبةة اشطترطتج، رسكككالة دكتوراه،  برطامل الةمبيوتر على تُمية مهارات  طتاة البرمجيات وتصكككميم المواقع

 (2114معهد الدراسات التربوية، جامعة الااهرة)

الدكتور خليت حسككككككا الاركاط  ، دور المعلم ن  التعليم  م.2114-ه1425عل  محمد شككككككمو، التعليم عا ب عد،   (11)

 .2111االلةتروط  ، بحث مُشور ن  طدوة التعليم االلةتروط  ، البحريا ، طيسان ، 

  م.2115 الإلبعة االولى، طظم الوسائط المتعددة، مدثر بحيري، طهى   (11)

جامعة عيا شككما، تةُولوجيا التعليم كلية التربة ، دور المعلم ن  التعليم ايلةتروط   العايا،ياسككر شككعبان عبد    (12)

،2111. 

  سامح ـككككك الجاء اشول ، ترجمة وتحاي- Digital Photography كيلب  ، سةوت : أسرار التصوير الرقم    (13)

 . 2117طاشرون ، لبُان -خلف، الدار العربية للعلوم

، المُاهل وطرق التدريا ،كلية التربية ، جامعة الملك سككعود ، الرياض ، المملةة العربية  خالد با نهد الحذيف   (14)

 .،م2117السعودية ،  

 م.2111 اة ، نلسإليا، تُمية مهارات تصميم البرامل، خالد عبد هللا الحول ،   (15)

يميه والية _دراسه تاو نـكـكـكـ  المدارأ الثاطويـة السوداطية  ايلةتروطرطا  تح عل  معوقـكـكات تإلبي  التعلـكم   (11)

 .13/1/2111الخرطوم ،

...خصكائصكه..نوائده ... عوائاه ج طدوة مدرسكة المستابت  الرياض  الةتروط : مفهومهالموسكى، عبد هللاج التعليم   (17)

،2111 
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 التعليم المفتوح ن  السكودان الماض  والحاضر، التعليم عا ب عد، مؤتمر التعليم الثالث، مختار عثمان الصكدي ،   (19) 

 م2112 الخرطوم السودان

مجلة نلسكككككإليا للبحو   .مجدي سكككككعيد عات. معايير تصكككككميم عُا كككككر التعلم بمسكككككتودعات التعلم ايلةتروط    (18)

 |29-17-2113|تاريخ الُشر :  :- .والدراسات

 11-17-2113طحو تعلم  لةتروط  عصري دراسة مُشورة :  -رواد خميا حماد التعليم ايلةتروط  وأدواته    (21)

ة دكتوراه رسكككال  كككفاء عباأ عبد العايا الصكككدي ، معوقات اسكككتخدام التعليم ايلةتروط  ن  التعليم المفتوح،   (21)

 .2114 مُشورة،

 م.2115 جامعة المديُة المُورة، تروط ،با عمر محمد، تاُيات التعليم االلة اعبد الرحم   (22)
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ل  آيرز شكككككولسكككككر ومايةت سكككككيموطسكككككا ،التعليم عا ب عد ومصكككككإللحات التعليم االلةتروط  ،الجمعية االميريةية  (5)

.17م،ص 2117للتةُولوجيا وايتصاالت التربوية ،ترجمة : طيبت جاد عام  ، مةتبة بيروت ، مساط ،  
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