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 ملخص الدراسة باللغة العربية

أن التطوووت ال التوووه  ذووولم ف الجوووفلت لوووه لجوووفل التجموووات اسلات   وووه لووو    مووو  الس  دوووفل       
، التجماساووو  ا وود منووم لووه لجف الوول لمتىووتل لمسدووتتل الجووفلسه السطمووتى لووه التجمووات  سدووتتل  ا ووه

املات   ووه  لجز ووز لجتسوود  لووه ءووت  لووف  وووض لوولن لتءووتو الم ا ووو  ووم   مووتل لف اووو التجمووات 
، السج لوووو لوووه لجوووفل التجموووات لوووه   لوووو  جووو   لشوووو لوووه ا وووفليم  فلجوووو ال ف  ووواو لوووه  ووويا التجموووات

لتزح األ ساو الشج  و  التطواقاو لليه الم ا و له ءت  األ ساو الته لحجه نلف  زوف ف التجموات   
 ويا السجتسود لذوبا  وفل  املات   ه  لجتسد السج لو له الدشتال األخل م، ملو  أىوتحق  زوف ف

لدوووج  الم ا وووو الحفلاوووو لوووه خووو ل  ووويا   الاثلووو  ن لوووه لختموووا لخرروووفل الجموووتم ام تسف اوووو، 
الم ا وووو  لووو  ا جوووف   وووما  وووفم  تالووول التجووو ا  مووو  التجموووات املات   وووه     تووول نتجز وووز لجتسووود 

 التوووه  سف  ووولف تووورال الال التدوووفال الجوووفم الووويح  سلوووه ح مووول  مووو  الشحوووت التوووفله  لوووفالوووف  السج لوووو،
 .التجمات املات   ه  لجز ز لجتسد السج لو؟

لووت  ا ووتخملق ح   ووو السدووح نتا ووطو الجلشووو،   ، أن الم ا ووو الحفلاووو لجووم لووه الم ا ووفل التىوو او 
لوه التم  دوافل  لم  دوله  فلجوو اختاف  الجلشو ال روم و االجسم ووو  كلون  وه ح  وض ا ت وف   وم  

لفوو  مو  تت  ووتن  032 بفلتووفله ل ووم نمبووق  لشووو الم ا وووا 0202-0202ال ف  وواو لمجووفم الم ا ووه 
، كسجوووفل لوووه لحفلجوووو الم تا اوووو   وووم موووم ل  فلجوووو ال ف  ووواو ، مووو  الاماوووفل الجمساوووو  ام دوووف او

 لوووه ا وووت   وووم ا تسووومل  ووويه الم ا وووو  مووو  أ ام ام وووتوافن،  ب الوووه لمتطولوووض السلوووما ه لمم ا وووو، 
أن  شفك ء   م لمحو لسجفنلو الطمب الستزا م  ال غتو ام تشتف فل الته خ  ق نلف الم ا و  ه 

له التجمات الجفله له الج اق،  لاه نشج م  م مم، كتحت ا لمن الجفلجفل الجفلمو  فلشجفم الت ملومح 
  طو ان لاووتن  ووف  م  لوو   فلجووفل  لات   اووو  تاللووف التاشتلت اووو الحم ثووو كال الجووت م الجفلساووو  وو

 م  لتاكتو األ فللب التجماساو الحم ثو له   ل الجوفلت الست ومم،  منوم لوه التحو   وه الروجتبفل 
 الج تبوووووفل التوووووه لتا لووووول لتكاووووو  التجموووووات اسلات   وووووه،  ىوووووجتبفل لحت وووووا الجفلجوووووفل لمشجوووووفم 

الف  جمتلفلاو  السج فاو.التاشتلت ه الحم  ، لزً   ه أ ساو التجمات التاشتلت ه لستاكتو الثت م الس
ء   م قافم الجفلجفل  ل ذوف   وتلفل  فلساوو  فلاوو ال وم م  التوه  سلشلوف   وا ا ت التتىافل لله 

أمجفم  فئمو له السجمتلفل  الواف فل،  الته اىتح له ال  م لتلل  ف لاسلشلف لوه   وا  ا وتاجفى 
جفلعاو ام وتجف و لوه للوت خوو م لوه الحجت الستزا م له السحتتل التجماسه،   جب  م  القاف ال ال

لجفل التجمات  لاشتلت اف التجمات السختمفو له أ ا لطت   السشف ج لاتن لشلفج التجمات املات   وه 
 ا ت موووق الم ا وووو القاوووفم نم ا وووو  وووه التجموووات املات   وووه   ختموووا كماوووًف  وووه لشوووف ج التجموووات ال وووفئت،

 و لمتجمات املات   ه  لطت   ال وم ال السج فاوو  لخ  فل  تق الجسا،    ا و  ه ام  ا  التشست 
 لمط ى،  قافس لف ماو التجمات السملج له   لو  ج  ا فليم الجفلجو.



 
 
 
 

 مقدمة الدراسة
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   مقدمة الدراسة

أصددت م اتث دد  أاددثا اا ددلاي التددث   ؽ  ياالختلاعددثةأن الجديددد  ددع الواددؼ يالظغلحددثة ال دي دد        
اددؽ كلددػ عسددل يسددثصل التؾاصددل اال تطددثعع  االسددتدثي اكددثن  ددؾع الوددثلؼ  طكددؽ  يعددؽ كلددػ ي ددع أ

 خدددع عاددع أ ددد ألط دد  ةاددػ ال ددؾي  التوظؾلؾ  دد   ددع عظددث  يةظط دد  اجتطدد   ال ، ييالشددتك  الوظوسؾة دد 
 دع الطجتطد  ياكث د  اعؾاعودث ياظودث الطؤسسدثة التوا ط د  طؤسسدثة ال  ط د  مأصت  الطول     ث

يالطجتطدد  أ ضددثأ عت ل ددل اا ددلاي يي دد   دددث ةوؼ ااتزادد  أاددثا الطوتطدد ؽ عوددلا الطجددثع بشددكل خددث  
يل    دع عدل لدلا الت ددا الطشدوؾي عثلط دثأ يكلدػ لاطسدثلط   دع ؤ لتخلحج   ل قثيي عاع ة طل الطس

 عظث  اجتط  اول ع قؾي.

تاددػ  اآلن. الطجتطوددثة  ةغددزييعاددع الطسددتؾم الطول ددع عجددد  الت ددؾالة الطولر دد   الوس ددل  التددع      
 الت دثي يالدتواؼ،  التواد ؼ دع الطول   يةؾع دودث   سب ل  بشكل ياضح عاع ثة  جب ةالطجتطو
عتليي الطول  ، ياؽ لظث عجد  ثعاع عدسوةاػ الطجتطوثة  كؼ  تع ال ةيالتظؾحل الدظع،  الواطع،

أن اجتط  ال ؾا يت لك بسلع  ع ؾ الطجتط  الوثلطع ةتسدثي  ر دا الطول د  يةغ للدث،  طدث لدؾ  ديدد 
لددا م طدد  ،ددداأ، اطددث يؤ ددد عاددع ألط دد  التسددث  اوددثياة التؾاصددل ي سددؽ اعت ددث   ال ددؾا قددد ال ةوددؾن 

لطؾا ودددد   طوثصددددل ال  التوظؾلؾ  ددددالتظددددؾياة يةؾع ددددم الطول دددد ، ي سددددؽ االسددددتدثي  اددددؽ اسددددتخداا 
 اتظاتثة اجتط  الطول   الوثلطع الجديد.

عادع   دل  الطودثي   أية ال ؾي  الطولر   إلع عوؾي اجتط  الطول   اللي أصتح  وتطد أسثسثأ       
ل ددلي  أسثسدد  ، ياثلتددثلع االعتطددثي عاددع خسددل  الطددؾايي التشددلح  ي دث ةوددث ياوثي وددث ياوثياةوددث   سددث  

إن التظط دد  الطظاؾادد  العددد أن ةظظادد  . لاتظط دد  التشددلح  الشددثاا  الطسددثعد  عاددع م ددثا اجتطدد  الطول دد 
اايياة ياإلاكثع ثة التع ةسدثعد  اؽ الطكثن الطخصص لوله ااب ثث، يلؾ الجثاو ، يكلػ لتؾا ل

ياثلظغل لديي الجثاو ، عجد أعا ا  اليي الؾقم ةغ دل يييلدث،  طظدل ، عاع اإلعجثز ياإلعدا  يالت ث
 ائثة السظ ؽ  ثعم الجثاو   ةطثي  يييلث  الت ا دي  ع ةؾ  ل خداثة التوا ؼ الطتخصص.

اختاددددا  ؾاعددددب ال  ددددث    ددددعإكا  ثعددددم ةوظؾلؾ  ددددث الطواؾاددددثة قددددد أ ددددد م ةغ ددددلاة  ليحدددد   دددد     
الطوثصدل ،  ددإن قظددث  التوادد ؼ عثادد  يالتوادد ؼ الجددثاوع خثصدد   جددب أن  كددؾن أل ددل اسددتجثب  لوددله 

اسددددتخداا ةوظؾلؾ  ددددث   ددددعالتغ ددددلاة الوثصادددد  يالتظددددؾياة الطتسددددثيع ، اطددددث  سددددتدعع التؾسدددد  الوس ددددل 
  ددعيكلددػ لطددث     ددا اددؽ عؾاصددد يازا ددث  ،اظوددث ةدو ددل عغددثا التوادد ؼ االلوتليعددع الطواؾاددثة يخثصدد 

الت ل ددل اددؽ عث  دد    ط دد  اددؾاييه التشددلح ياالية ددث  بطسددتؾم  ،ي ؾيةددا  ددع الجثاودد ،اجددثع التوادد ؼ 
  .يالودث   يالخسل 
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بإيخدددثع أعغطددد  التواددد ؼ االلوتليعدددع  دددع  التطدددميةودددد  ثاوددد  ال ثيسددد   ادددؽ الجثاودددثة التدددع       
 دددع عدددل  ثص ددد  الوطا ددد  التوا ط ددد  يةودددل  الجودددؾي لدددللػ سدددع ث اظودددث لتظدددؾحل الوطا ددد  التوا ط ددد  

حط ددل التوادد ؼ بصددد  عثادد  ا ددؾي لددثا لاظوددؾي بدد ي اجتطدد  يلحددد الا ددث  عل ددب الددديع ، ي لؾييعددث
  ددز عا وددث ييياسدد    م دد  ةظط توددث لددللػ  وددؾ أ ددد ألددؼ ال ضددث ث الوثادد  يالتددع  جددب التل  الطت دادد .

لؾقدؾ  ايياسدتظث اللالظد   ع ةظؾي يعوؾي اجتطوظث يعا دا   عظدث ع دثيع ادؽ خدلع  لاطسثلط   ولأ 
لددع اجتطدد  إعاددع ياقدد  التوادد ؼ االلوتليعددع بثلجثاودد  ي  ددم ة  دد  لددله الؾسددثصل عطا دد  الؾصددؾع 

 الطول  .

 التدعاالعسثن الطستطل لتسخ ل الس ئ   عسوإن ومن مبررات اختيار موضوع الدراسة الراهنة      
اسددتخدااثة ةوظؾلؾ  ددث   ددع عدد ف   وددث يالت ددث الدددبي  عددؽ سددسل الل ثا دد  ياسددثيل  الت دددا الوثصددل 

ياجدثالة   ثةظدث ال ؾا د ،   صدت م  اظدث عشدتع   دعاالةصثالة ال دي    س طث ياعتشثيلث الوس ل 
الوطس ددددؾةل، ياالعتلعددددم، يالوددددثةا الط طددددؾع   ددددعلددددله الطسددددت د ثة التوظؾلؾ  دددد  ال دي دددد  الطتط ادددد  

  دددعييسددثصظا ياعتطددثي الوديدددد اددؽ الطؤسسدددثة اال تطثا دد  عاددع ةادددػ الؾسددثص    سدددثل ب اسددثعد  
التوا ط دد  اطدث  وددل اددؽ ةاددػ الؾسددثص   التوظؾلؾ  دد  اؾضدد  جثاوددثة يعاددع يأسددوث ال ،الددتواؼعطا د  

 قؾحدددثأ  ضدددلعث ياسدددت ساظث اطدددث  ودددد يا ودددثأ لتوا ودددث ب ث يالودددثلطع، عالتطدددثا بدددثلا عادددع الطسدددتؾم الط اددد
 الخت ثي لله الدياس  اللالظ .

  عوث ةط ام عظددي  الدياسدثة السدثب    دؾع اؾضدؾ  الدياسد   بصعوبات الدراسةي ع اث يتوا       
إ جثي صدوؾا   دع ال صدؾع عادع الطدثي  الولاقع  ع ةخصص السؾس ؾلؾ  ث، ي للػ  ع الطجتط  

 الدياس .الواط   الطتوا   بطؾضؾ  

التدث  اايع الجثعدب الظغددلي يادثع ؽ، يةضدطؽ ا داد  الدياسدد  عادع ة تدؾي الدياسد  اللالظد         
، التطو ددياشدتطل عادع  اإلطدثي التصدؾيي لادياسد اظدا  الدصدل اايع ةضدطؽ، سم  صدؾع لادياس 

، ةسددثبالة الدياسدد  يابوددثأ:، ي  ثل ددثأ: ألدددا  الدياسدد ، ي  ثع ددثأ: ألط دد  الدياسدد ، ي أيالأ: اؾضددؾ  الدياسدد ي 
، اجتطدد  الطول ددد ، ي التوظؾلؾ  دددث، ي االعتلع ددم، ي التوادد ؼ االلوتليعدددعيلدددع  خثاسددثأ: اددددثا ؼ الدياسدد ي 
التدلاث  الدصدل ال دثعع، ع ظطدث ةضدطؽ لادياسد  الظغدلي  التؾ دا، يأخ دلاأ التواد ؼ الجدثاوع، ي الجثاود ي 

 ثع دددثأ: الدياسددددثة ، ي سددددثة الولام ددد أيالأ: الديا، يعدددؼ التظدددثيع ر دددا الت  دددع السدددثع  لطؾضدددؾ  الدياسدددد 
، ي دددث  الدصدددل ال ثلدددث ة ا دددل ع ددددي لودددله الدياسدددثةيابودددثأ: ، ي  ثل دددثأ: الدياسدددثة اا ظس ددد ، ي الولا ددد 
 أيالأ: الظش  ، يةظثيلظث ر ا التوا ؼ اإللوتليعع عش ةا، ازا ثه، ألدا ا، ألط تا، أعؾاعا، اكؾعثةابوظؾان 

 ثل دددثأ: ازا دددث ، ي عشددد   يةظدددؾي التواددد ؼ االلوتليعدددع ثع دددثأ: ، ي االلوتليعدددعيالتظدددؾي لرعتلع دددم يالتواددد ؼ 
، خثاسددددثأ: ألط دددد  التوادددد ؼ االلوتليعددددع، ي يابوددددثأ: ألدددددا  التوادددد ؼ االلوتليعددددع، ي التوادددد ؼ االلوتليعددددع

اجتطد    دد  دثن بوظدؾان  الدصدل اللابد ، ي ع اث  خص ياكؾعثةا سثيسثأ: اعؾا  التوا ؼ االلوتليععي 
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 ثع ثأ: الا ل ، ي أيالأ: عش   اجتط  الطول  ، يةضطؽ عش ةا، طس وتا، ةظؾيه، أبوثيه، أعؾاعا الطول  
يابودددثأ: ييي ةوظؾلؾ  دددث ، ي  ثل دددثأ: أبودددثي يخصدددثصص اجتطددد  الطول ددد ، ي التظدددؾي إلدددع اجتطددد  الطول ددد 

، التظط د خثاسدثأ: أعدؾا  الطول د  اللزاد  لت   د  ، ي الطواؾاثة ياالةصثالة  ع عظث  اجتط  الطول  
، ي دددث  الدصدددل الخدددثان ادددؽ الجثعدددب الظغدددلي سثيسدددثأ: اتظاتدددثة التوثادددل اددد  اجتطددد  الطول ددد ي 

، يشطل يبح  سؾس ؾلؾ    لتوا ؼ االلوتليعع ية س ن الطجتط  ال ثصؼ عاع الطول  الادياس  بوظؾان 
،    دع الجثاوددثة ثع دثأ: التوظؾلؾ  دث يةودؾحؽ الطول د، ي الولقد  عد ؽ الطجتطد  يالتوظؾلؾ  دثأيالأ: عادع 

أاث اث يتوا  بثلتث  ال دثعع . بوض ةجثي  الجثاوثة الوثلط    ع اجثع التوا ؼ االلوتليعع ثل ثأ: ي 
  دددد ةضدددطؽ خطدددن  صدددؾع،   دددد  دددث  الدصدددل السدددثي  اظودددث بوظدددؾان الجثعدددب الط دددداعع لادياسددد ، 
عدؾ  يلدع  الط داع د  أيالأ: اإل دلا اة الطظوج د  لادياسد ، ياشدتطل عادع اال دلا اة الطظوج د  لادياسد 

إ دلا اة ي  -اختتدثياة الصدد  يةضدطظم أيا  الدياسد ، ي  دليي الدياسد ، ي اظوج الدياس ، ي الدياس 
اجددثالة ، ي إ ددلا اة اخت ددثي الو ظدد  ياسددلياة اخت ثيلددث ع ظدد  الدياسدد   ، ي ال تددثة لادياسدد  الط داع دد 

، اادث ادث  خدص  ثع دثأ ادؽ لدلا الدصدل أيياة الت ا ل اإل صثصع الطسدتخدا   دع الدياسد ، ي الدياس 
لطوثلجدثة ا، اادث الدصدل السدثب    دد ةدؼ ر دا علي ية ا ل الس ثعثة االسثس   لو ظ  الدياسد   د ةؼ 

التوادد ؼ اإللوتليعددع الجددثاوع  الخثصدد  بددثلط ؾي اايع: ياقدد  اإل صددثص   لظتددثصج الدياسدد  الط داع دد 
بددثلط ؾي  الخثصدد  اإل صدثص   لظتددثصج الدياسدد  الط داع د الطوثلجددثة ، يالدصددل ال دثاؽ ةظددثيع يألط تدا
الطوثلجدثة اإل صدثص   لظتدثصج ، ي التواد ؼ االلوتليعدع الجدثاوع ية   د  الطكتسدتثة الطولر د ال ثعع: 

الطوؾقثة التع ة دد ادؽ أيا  الجثاود  لددييلث  :الط ؾي ال ثلث الخثص  الطتوا   عد الدياس  الط داع  
الط دددؾي اللابددد : الط تل دددثة اآلة ددد  للية دددث  االا دددل عظغدددثا التواددد ؼ ، ي يعدددع دددع عغدددثا التواددد ؼ االلوتل 
الطوثلجدد  اإل صددثص   الختتددثي  لضدد ثة ةظددثيع يةضددطؽ الدصددل التثسدد  ، االلوتليعددع  ددع الجثاودد 

يادددؽ  دددؼ الا ددد  ةضدددطؽ االسدددتظتث ثة يالتؾصددد ثة يالط تل دددثة، الوثشدددل ، يأخ دددلاأ الدصدددل الدياسددد 
 الدياس  يال  وث.
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 التمهيد: 

ب لعديااد  ااؽ  غاا طر التظااؾر فالتغاادم مااال  سماا  المجاا  ا  ااؾا  تماار ا ن المجتمعاا ا الرياار   ان      
ك نااا اصتداا دو   ف  ة  ااة   ف اةتم  ةاا   ف مااال  جاا ل الت أمؾةةاا  فلعااد  ارزطاا  طااؾ التغاادم الت أؾلااؾةال 
الذي صد وكؾن  برً  مال تغدم فتغير المج  ا األخرى، ممؽ خالل التغدم الت أؾلؾةال تغيرا  نما   ثييار  

 طمهااا  نمااال التعماااةؼ ا ل ترفناااال ف لاااك لو مغاااد ثنماااا لأااا  ف ااا  د الت أؾلؾةةااا  ال دييااا  ماااال المجتمااا ، ف اااؽ 
التعماااةؼ ا ل ترفناااال  فثااؾن ف ؾاصعهاا  تغر ااا  الم اا م ا فثاااذلػ ا تدااا ل ب ليااعؾر فاليغ مااا ا األخااارى، 

  اؽ يؽالم اتنيد  فل  ن ت اؾن  وج  الج  ع ا مأن الج  ع ا،  ختبراا فتج رر درا  ا نت ج فتغأة تو
 ماال ا لاال ال   ا  بإدخا ل اطتماا التاال المتغد ا ، الع لمةا  الج  عا ا ماال و اد   ا  فطاؾ التغأةا ، طاذ 

 امتراضة  ف ع  د فصؾتة ا  دؾر  فعرفض إنترنا  ؽ المختمن  تظبةغ تو فتؾعةف التعمةمال، عممه 
 .التعمةؼ مال

 تدار  صاد ٠٢٠5 العا م ب ماؾل  ناو ذثارا العا لال التعماةؼ   اتغبد حاؾل ت ادتا التاال م لدرا ا ا       
 فذلػ الز ؽ،  ؽ صرنيؽ  ؽ  كير دفرط   دا  مال ا تمرارط  رسؼ الم ضال  خمن ا  ؽ التغميدو الج  ع ا 

 فالمعمؾ ا ا ا تدا  ا تاؾر  تادعمه  فالتاال فتؾز عها  المعرما  إنتا ج ماال الع لمةا  التغياراا نتةجا 
 .ال ديي  فالت أؾلؾةة 

التاااال وياااهدط  العااا لؼ ماااال  جااا ل التعماااةؼ ا ل ترفناااال مااارض عمااا  ف مااا   لاااػ  ةاااو  ن التظاااؾراا       
المؤ   ا التعمةمة  فاص   اد  ؽ  ج راتو لمؾصؾل لمم تؾى الع لمال المظمؾر مال التعمةؼ بم تؾى راصال 
مغد  دا التظؾراا مال ت أؾلؾةة  المعمؾ  ا فا تد  ا إل  ال د ثييرًا  ؽ عغبتال الم  م  فالز ؽ،  ؽ 

 مال  ج ل التع فن الدفلال فالر ث العممال.خالل التمكيؽ 

ف  اا فل المتخددااؾن مااال عمااؼ ا ةتماا ف   عرماا  فمهااؼ انعك  اا ا  يااد طااذ  التغيااراا فتأتيراتهاا        
عم  األنغم  المجتمعة ، فالعالص ا  ةم  ايأه   ؽ ةه ، فذلػ اهدف مهمه  فضرظه  فتؾةيهه  لد ل  

فزار  التعمةؼ الع لال العراقة  لم د  ؽ تنياال ة   ا  ثؾرفنا  طرغا العراق مال ا ن  ن، فمال طذا ال ة ق، 
 ااؽ  ثجااز  حااد خةاا راا العمااد بااو مااال نغاا م التعمااةؼ الجاا  عال الااذي اعتباار التعمااةؼ ا ل ترفنااال فتظؾ غهاا   

 يااكم  الدرا اا    ااؽ حيااث فالااذي يااتؼ تأ فلااو مااال درا ااتأ  الراطأاا  مااال طااذا الندااد  ،ا ةاارا اا ا حتراز اا 
 التؾةااوف  ، فالمناا لةؼ التااال لهاا  صاام  اهاا ،طااؼ المناا لةؼ المر لاار   طميتهاا ، ف   فت اا ت ا الدرا اا  ف  ه ،فاطاادام
 فثم  وأتال ، لمدرا   الأغري 

 

 



5 

 

 الدراسة هضهعأواًل: م

 المتغد ا  م لادفل نه وا  لاو تبادف ف  حادفد، لاو لاةس الما دي العممال التغدم  ن اليؾم فاض  ً   صر        
 المتؾاصم  التأمة   نت ح  نه  ب لتجرب  تبا فالتال - فا تد  ا المعمؾ  ا تغأة  ب  تخدام تغد  ً  تزداد
فلغد تظاؾرا  اؾاد ةدياد   تغد ا   التغأة ا، طذ  فا تخدام ب لرث ، الم  ق الأ  ة  الدفل ت  فل ايأم   -

مال  ج ل  مال  ج  ا ا ل ترفنة ا فالتال ث نا له  تأتير ثبير عم   ختمف انؾاف الت أؾلؾةة ، فخ ص 
ال مبيؾتر فآت رط  ومكؽ ان ترى اؾضؾح مال الأمؾ اله  د   تالك  ةهز  ال مبياؾتر اليخداة ، فا ةهاز  
المم غاا  بااو،  اا  تزايااد ا ك نةاا ا ال مبيااؾتر فت ااؾ غو حيااث اااد  العاا لؼ و ااتغبد ح لةااً  الجيااد الخاا  س الااذي 

 اارع  م  اا ، اااد ياازداد تخددااً   يتدااف ادرةاا  ع لةاا   ااؽ الااذث  ، ثماا  ان عاا لؼ ال مبيااؾتر   ياازداد
مااإن الت اادي ا ن طااؾ ثةااف ن ااتظة  الؾصااؾل إلاا  إ ااتيم ر   يااد  فرخدااً  فصااغرًا مااال ال جااؼ فانتياا رًا.

مإ اااتخدام فتظاااؾ ر الظااارق الجدياااد  لمتعماااةؼ ب  اااتخدام  .لإلرتغااا   اأؾ ةاااو التعماااةؼ فتؾ اااة  إنتيااا ر  متعماااةؼل
فالمختمناا  يااؤدي إلاا  تغميااد ت مناا  التعمااةؼ مااال  جتماا  المعرماا  عااؽ  التظااؾر الت أؾلااؾةال ال ااديث،ف اا  د 

ت من     لي  التعمةؼ التغميدو . طذا    عدم إسن ل دفر الر ث العمماال  فً  فالاذي وعتماد  و اً  عما  تماػ 
 الت أؾلؾةة .

انظالصً   ؽ  ن التعمةؼ ا ل ترفنال    زال ماال طاؾر الت اؾ ؽ فلاؼ و اتغر بعاد عما  حا ل فطاؾ ماال 
فإدراكااً  لماا   ح لاا  تعااديد   ااتمر نغاارًا  رتر طااو ات أؾلؾةةاا ا التعمااةؼ التااال تأمااؾ فتتظااؾر يؾ ااً  بعااد آخاار،

 ااابت تتم اااؾر  ياااكم  الدرا ااا  ماااال ح ةااا  المجتمااا  العراصاااال إلااا  ا طتمااا م اتظاااؾ ر صدراتاااو عمااا  ا اااتالك 
ال نا    فالخبار  الغا در  عما  المعرم  فتظؾ عه   ؽ خالل ا طتم م بإعداد المؾارد الرير   ع لةا  التأطياد ف 

نجاااا ز التأمةاااا  الرياااار   الم ااااتدا   مااااال عااااد الياااارف  المجتمعةاااا   ا نتاااا ج فالتظااااؾ ر العممااااال فاليغاااا مال 
فالمعر ةاا  الع لمةاا  ف تظمراا ا التأمةاا  الرياار   عباار تظااؾر المؤ  اا ا التربؾ اا  فالتعمةمةاا  فالمعمؾ  تةاا ، 

مااا  ا ل ترفنةااا ، فتغياااةؼ تجربااا  الاااتعمؼ ا ل ترفناااال ماااال فمااات الت اااؾ ا المجتمعةااا  ماااال عاااد التربةااا  فالمعر 
 اد  ؽ ف الع لؼ، فاصتراح  يأ ر ؾط ا  تؾصع  ف  تمم  ف مكأ  لمتظبيت مال العراق لأير المعرم  فالتعمةؼ، 

مبدً   ؽ  ن وغؾم التعمةؼ الج  عال حث الظاالر عما  الر اث فالغارا    الت رر  ؽ تغميدو  التربة  فالتعمةؼ
ؼ ماااةعتفالرةاااؾف إلااا  المراةااا ، فت اااؾ ؽ لخداااة  الظ لااا  العممةااا  الم اااتغم  فالمتمياااز   صااار  ال فا طاااالف

ماااال إلغااا   الم  ضاااراا فتمغااايؽ المعمؾ ااا ا ال ااار ع  المختدااار  فحنغهااا   يتميااادالتعمةمةااا  ماااال الج  عااا ا 
  ً  لمرت ا  فإوم ناً  بمؾاةها  تماػ الت ادو ا فالت اؾ ا، فا اتمهلال ت  ن تؼ ن ة نه  مال األسم  بعاد ذلاػ، 

الم اااتغبمة ، ف ااا  يتظمراااو ذلاااػ  اااؽ نيااار فا اااتةع ر   ااا  يؽ الياااؾر  المعر ةااا  الجدياااد  فتؾعةاااف آلة تهااا  
 فالذي  صر  اليؾم   رًا ضرفر ً ، فذلاػ ب  ننتا ح عما  تغأةا ا العدار التاال مرضاا نن اه  الت أؾلؾةة ،

فب لتااا لال صاااعؾب   ،خ صااا  ماااال ضاااؾ  انتيااا ر ة   ااا  ثؾرفنااا  الاااذي ب ااابرو تاااؼ مااارض ال جااار الدااا ال
ا  ااتمرار ب لدرا اا  مااال الج  عاا ، فطااذا ادى إلاا  صدااؾر الأغاا م التعمةمااال ال اا لال عااؽ  ؾاةهاا  الت اادو ا 
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" فال ااال ا المت ؾلاا   أااو فتأتيراتااو المختمناا  حيااث تااؼ 99"كؾميااد  التااال  مرزتهاا  انتياا ر ة   اا  ثؾرفناا 
ر   ااار ع  فعمااا  نظااا ق فا ااا ، تداااأةنو  اااؽ  أغمااا  الدااا   الع لمةااا   اااؽ ا  اااراض التاااال تتنيااا  بداااؾ 

فب لتاا لال اتخااذا خمةاا  ا ز اا  مااال العااراق ةمماا   ااؽ التاادااير لمؾص واا   ااؽ النياارفس، فصااد تن فتااا   اا لي  
التع  ااد  اا   ز اا  ة   اا  ثؾرفناا  مااال لاات  ان اا   العاا لؼ  ااؽ دفلاا  إلاا   خاارى  ماا   تاار عماا  نماال ال ةاا   

فالمؤ  ا ا داخاد المجتمعا ا صباد فخاالل ة   ا  اليؾ ال لدى  مراد المجتم  فاختمنا احتة ة ا ا مراد 
 كؾرفن .

ف ااؽ فةهاا  نغاار  ؾ اايؾلؾةة ، ومكااؽ رصااد انعكاا س نغاا م التعمااةؼ ا ل ترفنااال عماا  التعمااةؼ مااال 
عد    ومر باو العا لؼ  اؽ انتيا ر ة   ا  ثؾرفنا ، ف ا  اساالق الج  عا ا لاؼ وجعاد طأا ك  جا ل لممم ر ا  

مااا  التر عاااد ا ةتمااا عال  بظااا   انتيااا ر ة   ااا  ثؾرفنااا ، العماااد ااااد وجااا  عمااا  المااار  ح لةاااً  ال ااار  ع
ن ااتظة  الغااؾل بااأن الؾاصاا  الااراطؽ ياادعؾ إلاا  الت اارف مااال التعمااةؼ ا ل ترفنااال ثااال وناات   جاا  ا  فب لتاا لال

ل  ااع   ااؽ الااتعمؼ لمنماا ا المختمناا   ااؽ  مااراد المجتماا ، فلتجأاا  فالؾص واا   ااؽ ةاارا  عاادم ا خااتال  ااايؽ 
 . ()فب   ميرفس ثؾرفن خظر ا نتي ر الؾا   لغرض تن دي   الظمر  فتجأ

دور حوه  ماهيوة التعلويم االلكترونوي وتعزجوز مجتموع يوالدراسوة  هضوهعفإن م ما سبقوفي ضهء      
 من هذا التعليم. عينة من اساتذة جامعة القادسيةالمعرفة في مجا  التعليم من وجهة نظر 

 ثانيًا: أهمية الدراسة: 
لهاذ  الدرا ا  ماال ضاؾ  األطمةا  التاال ت غاال اها  ص ا و  التعماةؼ  النظرجة والتطبيقيةتت   األطمة       

ا ل ترفناااال ف جتمااا  المعرمااا  ماااال ال اااأؾاا األخيااار ، حياااث  صااار ا ص ااا و  طاااذا المجتمااا  تياااغد بااا ل 
  و  ال ييرفن  ؽ  ختمف تخدد ا العمؾم ا ةتم  ة ، ف عكس طذا ا طتم م، اليعؾر الغؾي اتمػ الغ

ف   تظرحو  ؽ إلك لة ا فت  ت ا مال ح ة  إل  درا   ال ةفة  التال ومكؽ  ؽ خالله  يتؼ التع  اد  ا  
  عظة ا طذا المجتم  المعمؾ  تال.

 اؽ ا عترا راا اله  ا  ماال طااذ  الدرا ا   و اً  تتعمات بأطمةا  ص ااة  التعماةؼ ا ل ترفناال ماال الؾصااا    
 ااؽ  ن التعمااةؼ ا ل ترفنااال لة ااا بجديااد،   عماا  المجتماا   الااراطؽ مااال عااد ة   اا  ثؾرفناا ، معماا  الاارسؼ

العراصاااال ف  سيااار   اااؽ المجتمعااا ا، ل اااؽ  عظةااا ا طاااذ  الغااا طر  ماااال  جتمعأااا  العراصاااال،  عظةااا ا ةدياااد  
، مااا لتعمةؼ ا ل ترفناااال ماااال ال اااأؾاا األخيااار  ااااد ا تأخاااذ  بعااا د ةدياااد ، فطاااال  بعااا د ت ماااؽ ةاااديته  تم  ااا ً 

، جتم  المعمؾ  ا، الذي ةعاد  اؽ التعماةؼ ا ل ترفناال، عا طر   تجادد  يؾ ةا ً فحداتته  مال ضؾ  تغأة ا  
ف ااؽ تااؼ مااإن ب ااث  ؾضااؾف التعمااةؼ ا ل ترفنااال مااال عااد المجتماا  المعمؾ اا تال، بماا  وظرحااو األخياار  ااؽ 
ص ااا و  تتعمااات بااا لتعمةؼ ا ل ترفناااال، طاااال   اااأل  ماااال س وااا  األطمةااا ، ف جااا   ن يتدااادى لهااا  ال ييااار  اااؽ 

                                                           

 - بٌّرلُّٓ ذ َ  ٌمذ بػسرفر وزبرخ بٌسؼٍُُ بٌؼةٌٍ وبٌححص بٌؼٍٍّ جةٌسؼٍُُ بالٌىسرؤٍ وجشىً رضٍّ جّىغث بػّةُِهة

بٌصةدرَٓ ِٓ دبئرزٍ بٌذربضةذ وبٌسخطُط وبٌّسةجؼد  92/3/9595فٍ  5/9599, ت ذ  92/3/9595فٍ  9552/ 1

 .ودبئرخ بٌححص وبٌسطىَر ػًٍ بٌسىبٌٍ
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 فلؾطاا   ااؽ  ختمااف ةؾانبهاا  ف بع دطاا  ا ةتم  ةاا  فا صتداا دو ، فالر حياا  طأاا   ااؾف تتأاا فل الراا حييؽ، ليتأ
 ة ن   ؽ تمػ الجؾان  ال يير  التال تيكد نغظ  التم س ايؽ التعمةؼ ا ل ترفنال فتعز ز  جتم  المعرم .

ف مغاااا  التؾةااااو ن ااااؾ اأاااا    جتماااا  المعرماااا  فالعمااااد عماااا  ا  ااااتن د   ااااؽ  عظة تااااو ا صتداااا دو  
لةس مغل عم    تؾى الخظل الؾطأة  لمدفل المختمن  المتغد   فالأ  ةا ، ااد  ثبيراً  فا ةتم  ة ، اطتم   ً 

 و ً  عم    تؾى خظل المأغم ا الدفلة  التاال ت اع  إلا  التغر ا  اايؽ طاذ  الادفل، فال اد  اؽ النجاؾ  
معرماا  التااال ت ااتغد تؾلياادط   ااؽ المعر ةاا  فا صتداا دو  الغ  ماا  ايأهماا  ف  ااتأد  جتماا  المعرماا  إلاا  دفر  ال

خالل ا كتي ف فا ااداف فا ات ا ر فنيارط   اؽ خاالل التعماةؼ فالتادر   تاؼ تؾعةنها  عممةاً  ماال الداأ ع  
فالزراع  فالخد  ا مال لت  المج  ا، ف غترن دفر  جتم  المعرم  فصدرتو عم  العظا   فالتظاؾر بمادى 

ما  المعرما  فتؾةها ا ا ن ا ن إلا  ة نا  دفر المؤ  ا ا تنعيد دفر المعرم  فم عمة   دا ه ، فتيكد تغ 
فص  و  ال ؾق، فا تخدام تغأةا ا المعمؾ ا ا فا  اتن د   اؽ تظبةغ تها  المختمنا  البأةا  األ   اة  الالز ا  

 لتنعيد دفر المعرم  فتظؾ ر  عظة ته ، لإل ه م مال تظؾ ر حة   ا ن  ن فةعمه   كير ترا  . 

_ مااال التارا  المعرمااال _ تؾاضاع ً   ااتغؾم باو الر حيا  مااال طاذ  الدرا اا ، إ اه   ً ومكاؽ الأغار إلاا   ا        
 دار ايؽال ؾ يؾلؾةال الخ   ار ث ص  و  المجتم ، ممعاد  اؽ  طاؼ الؾاةرا ا التاال وجا   ن وغاؾم اها  ال

تأااا فل التغياااراا فالتظاااؾراا ب لر اااث فالدرا ااا ، ل ياااف حكةغتهااا  ف عرمااا   طاااؾ ماااال  جااا ل عماااؼ ا ةتمااا ف
مدرا اا  فب ااث   ااؽ صبااد الر حياا . ؽ تااؼ مااإن تمااػ الدرا اا ، ومكااؽ الأغاار إليهاا  اؾصاانو إ ااه   ً  بع دطاا ، ف اا

 ؾضاااؾف التعماااةؼ ا ل ترفناااال ماااال عاااد  جتمااا  المعرمااا ، وعكاااس  ااادى  ؾاكرااا   ص ااا م عماااؼ ا ةتمااا ف ماااال 
مإلااك لة  الدرا اا   ف  ؾضااؾعه ، طااؾ نغظاا  ا رت اا ز  .الج  عاا ا العراقةاا ، ل ااد  اا  طااؾ ةديااد ف  اات د 

   ة  مال  ي ب ث عممال، ف ؽ تؼ مإن تجديد األطرفح ا العممةا  ماال تماػ الدرا ا ا، وعكاس ادرةا  األ
  ف بأخرى  دى  ؾاكر  الر ث العممال، لغ  و  المجتم  فتظؾر تمػ الغ  و .

لهااااذ  الدرا اااا ،  ااااةمكؽ ا لاااا ر  إلاااا   اااا  ومكااااؽ ت كةغااااو  ااااؽ البة ناااا ا  األهميووووة التطبيقيووووة  اااا  عااااؽ 
فالمعمؾ ااا ا التاااال  اااتخمص إليهااا  طاااذ  الدرا ااا   ةمااا  يتعمااات اتاااأتير التعماااةؼ ا ل ترفناااال فتعز اااز  جتمااا  

 المعرم .
لا  انجا ز طادف عا م صؾا او التعارف عما  إت اع  الر حيا   اؽ خاالل طاذا الدرا ا   ثالثًا: أهداف الدراسوة:

طداف النر ة  التال  ؽ خالله   ت  فل ت غيت تعز ز  جتم  المعرم ، ا   األعالصتو االتعمةؼ ا ل ترفنال ف 
 طذا الهدف الع م مهال 

 .الج  عال ف طميتو ت ديد فاص  التعمةؼ ا ل ترفنال -9

 .ت غيت المكت ر ا المعر ة ف ال يف عؽ التعمةؼ ا ل ترفنال الج  عال  -٠
 ت د  ؽ  دا  الج  ع  لدفرط  مال نغ م التعمةؼ ا ل ترفنال. ت ديد المعؾص ا التال -3
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 ت ديد  المغترح ا الالز   لالرتغ   ا  يد اأغ م التعمةؼ ا ل ترفنال مال الج  ع . -4

 مال الج  ع . الدعؾب ا التال تؾاةهو ا  ت ذ الج  عال ففاص  التعمةؼ ا ل ترفنال ال يف عؽ -5
 تعز ز  جتم  المعرم .مال  ؽ خالله  التعمةؼ ا ل ترفنال وم رس طؼ ا لة ا التال   عرف عم  تال -6
ت أؾلؾةة  التعرف عم  اتج ط ا التغير التال طر ا عم  عممة  التعمةؼ ا ل ترفنال  ؽ ةرا  تأتيراا  -7

 المعمؾ  ا.
ت اا رف تظااؾر ت أؾلؾةةاا  التعاارف عماا    ااتغبد التعمااةؼ ا ل ترفنااال فتعز ااز  جتماا  المعرماا  مااال عااد  -8

 المعمؾ  ا.
 رابعًا: تساؤالت الدراسة:

التعماةؼ  التال وم ر اه  تأتيرااال الت  تل الع م مال طذ  الدرا   ومكؽ طرحو عم  الأ ؾ الت لال            
 ا ل ترفنال فتعز ز  جتم  المعرم ؟ ، ف مكأأ  صة س   جمؾع   ؽ الت  ت ا النر ة  نجممه   ةم  يمال 

 ؟ الج  عال ف طميتو ا ل ترفنالفاص  التعمةؼ     -9
 ؟ دفر التعمةؼ ا ل ترفنال الج  عال مال ت غيت المكت ر ا المعر ة     -٠
 ؟ المعؾص ا التال ت د  ؽ  دا  الج  ع  لدفرط  مال نغ م التعمةؼ ا ل ترفنال    -3
 ؟ المغترح ا الالز   لالرتغ   ا  يد اأغ م التعمةؼ ا ل ترفنال مال الج  ع     -4
 ؟الدعؾب ا التال تؾاةهو ا  ت ذ الج  عال ففاص  التعمةؼ ا ل ترفنال مال الج  ع      -5
 ؟ طؼ ا لة ا التال وم رس  ؽ خالله  التعمةؼ ا ل ترفنال مال تعز ز  جتم  المعرم       -6
ت أؾلؾةةاااا   اااا  اتج طاااا ا التغياااار التااااال طاااار ا عماااا  عممةاااا  التعمااااةؼ ا ل ترفنااااال  ااااؽ ةاااارا  تااااأتيراا  -7

 المعمؾ  ا؟
 ؟ت  رف تظؾر ت أؾلؾةة  المعمؾ  ا     تغبد التعمةؼ ا ل ترفنال فتعز ز  جتم  المعرم  مال عد  -8
 
 
 

 خامسًا: مفاهيم الدراسة

كد ب ث اةتم عال   وكت   صن  العممة ، إ  إذا ث ن  ؾضؾعو صد تؼ اختة ر  عما    اس  امةم  
عم  مال ذطؽ الر حث    وغدد  ف     وغدد  ف ن لةؼ   دد  ت ديدًا دقةغً  فاض ً  تعبر تعبيرًا ص ة ً  

 .(9)فمال بعض األحة ن ز  د  مال الت ديد فالؾضؾح، مال وجعد  ج   ألي لرس  ف سمؾض

                                                           

, ص 9556, دبر بٌفىر بٌؼرجٍ, بٌمةهرخ, 3طضةُِد بٌطةػةزٍ, زصُُّ بٌححىش بالغسّةػُد "ِٕةهػهة وطربئمهة",  -1

932. 
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ف مااا   لاااػ  ةاااو  ن ا اااتعراض الر حاااث لمنااا لةؼ الدرا ااا  فعرضاااه  بداااؾر   تعمغااا  ففا ةااا  يياااري 
فلهذا  اد  ؽ ت ديد المن لةؼ الر ة ة  الم تخد   مال الدرا   فتؾضة ه  ماال إطا ر  ،الر ث ا ةتم عال

  دد طؾ بمي ب  األ  س الذي ت ير عمةو الدرا  ، ف ؽ خالل طذا ا ط ر يتؼ عارض بعاض التعر نا ا 
فا را  التال ن صيا بعض المن لةؼ الم تخد   مال الدرا ا ،  ا  فضا  تعر اف إةرا اال ل اد  نهاؾم عما  

فطال، التعمةؼ ا ل ترفنال،  جتم  المعرم ، فاو ً   تأ فل المن لةؼ الر ة   مال الدرا   الراطأ  يتؼ ف ، حد 
ا نترنياااا، كااا ن  ااااد  اااؽ التظااارق الااا  بعاااض المنااا لةؼ التاااال لهااا  صااام  فتةغااا  بمنااا لةؼ الدرا ااا ، فطاااال 

 المن لةؼ ا تة   فعم  ذلػ، تت مؽ الدرا   الراطأ الج  ع ، فالتعمةؼ الج  عال، فالت أؾلؾةة ، 
 :E-Learningمفههم التعليم االلكتروني  -1

ان  نهؾم التعمةؼ ا ل ترفناال طاؾ  نهاؾم ةدياد ف  يؾةاد ل اد ا ن تعر اف فاضا  ف  ادد لاو فلهاذا       
تعددا المن لةؼ فتداخما فلؼ ت تغر عم  تعر ف   دد فان ث نا ةمةعه  ترثاز عما  بعاد الم ا م  اايؽ 

  .(9)المعمؼ فالمتعمؼ فتعدد الؾ   د الم تخد   مال عممة  التعمةؼ

بدن  ع    ا تخدام الت أؾلؾةة  بجمة   نؾاعه  بالتعلم اإللكتروني ف مكؽ الغؾل إن المغدؾد           
مااال إوداا ل المعمؾ اا  لممااتعمؼ بأصااد فصااا فةهااد ف كباار م  ااد ، فصااد وكااؾن طااذا الااتعمؼ تعممااً  مؾر ااً   تزا أااً  

Synchronous فصد وكؾن سير  تزا ؽ ،Asynchronous  ةو. م لتعمؼ داخد الندد المدر ال  ف خ ر
ا ل ترفنال انتير بيكد  ر   إل  ال د الذي ةعد الرعض يتؾص   ن التعمؼ ا ل ترفنال  ةكؾن األ مؾر 

 .(٠)ؼةاأل يد فاألكير انتي رًا ، فثد طذا بن د المميزاا ال يير  التال يت ؼ اه  طذا الأؾف  ؽ التعم

نغاا م تعمةمااال و ااتخدم ت أؾلؾةةاا  المعمؾ اا ا فلاارك ا ال مبيااؾتر، مااال  فووالتعلم اإللكترونوويلااذا           
تااااد ةؼ فتؾ ااااة  نظاااا ق العممةاااا  التعمةمةاااا ،  ااااؽ خااااالل  جمؾعاااا   ااااؽ الؾ اااا  ل  أهاااا   ةهااااز  ال مبيااااؾتر، 
ا نترنا، البرا ج ا ل ترفنةا  التعمةمةا . فطاؾ عممةا  تعماؼ لممعمؾ ا ا حياث ياتؼ ا تدا ل اايؽ المتعممايؽ 

 .(3)ف   ل عديد ،  أه  ا نترنا  ف النيديؾ التن عمال، فسيرط فاأل  تذ  عبر 

طؾ لكد  ؽ الك ل التعمةؼ عؽ بعد فطر غ  لمتعمةؼ ب  تخدام الة ا ا تد ل  التعليم االلكتروني        
ال ااديث ث ل   اا  فالياارك ا فالؾ اا  ل المتعاادد  اؾاباا ا ا نترنيااا  ااؽ اةااد اوداا ل المعمؾ اا ا بأ اارف 

 .(4)فصا فاصد ت من  فبدؾر  تمكؽ  ؽ ادار  العممة  التعمةمة  فضرظه  فقة س فتغيةؼ ادا  المتعمميؽ

                                                           

طةرق ػحذ بٌرؤوف ػاةِر , بٌسؼٍاُُ ػآ جؼاذ وبٌسؼٍاُُ بٌّفساىؼ , دبر بٌُاةزورٌ بٌؼٍُّاد ٌٍٕشار وبٌسىزَاغ , بٌماةهرخ ,  - 1

 . 5, ص 9512

بإلٔسةظ, دبر  –بٌسصُُّ  –بٌطُذ ػحذ بٌّىًٌ بجى خطىخ, بٌسؼٍُ بإلٌىسرؤٍ بٌرلٍّ بٌٕظرَد وػحذ بٌؼةطٍ, حطٓ دمحم  -9

  .13, ص 9552بالضىٕذرَد , بٌػةِؼد بٌػذَذخ ٌٍٕشر , 

, ص 9552رجُغ ػحذ بٌؼظُُ رِىد, زىٕىٌىغُة زطحُمةذ بٌىّحُىزر بٌسؼٍٍُّ, دبر بٌىسث وبٌىضةئك بٌمىُِد, بٌمةهرخ,  -3

912 - 995. 

طةرق ػحذ بٌرؤوف ػةِر , بٌسؼٍُُ بالٌىسرؤٍ وبٌسؼٍُُ بالفسربضٍ , بٌّػّىػد بٌؼرجُد ٌٍساذرَث وبٌٕشار , بٌماةهرخ ,  -4

 .  31, ص9514
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الؾ اا  ل المتعاادد   و ااتخدمعماا   نااو ذلااػ التعمااةؼ الااذي  مفهووهم التعلوويم اإللكترونوويفثااذلػ وعاارف       
فلرك ا المعمؾ ا ا فا تدا  ا )ا نترناا( ف اتؼ  ةاو التعماةؼ عاؽ طر ات التن عاد فالتؾاصاد اايؽ المعماؼ 

،  طذا الأاؾف  صا  انتيا راً  ، ف مكؽ الغؾل  ن(9)فالظ ل ، فالتن عد ايؽ الظ ل  فف   د التعمةؼ ا ل ترفنال
تعر ف لمتعمةؼ ا ل ترفناال فالاذي وعاد  حاد الرثا  ز األ   اة  ماال قةا م  جتما  المعرما  ال طذا  ف ؽ خالل

نجااااد  نااااو  لاااا ر إلاااا  األنترنااااا فا تداااا  ا فالياااارك ا فالؾ اااا  ل المتعاااادد   ي ا ااااتخدام ال ااااديث  ااااؽ 
م لمجتم  الذي يتؾامر  ةو ثد    طاؾ ةدياد  .ال ديي الت أؾلؾةة  فالتال عؽ طر غه  الؾصؾل إل  المعرم  

ف تظؾر إض م  إلا  الؾ ا  ل فاليارك ا ربما  وكاؾن األصارر إلا  تادافل المعرما  فالعماؼ فاألب ا   العممةا  
 ف رد ذلػ لتؾامر المد در األصمة  التال و تغال الر حث  ف الظ ل   أه  طذ  المعمؾ  ا فاألب   .

البيمااا  التعمةمةااا  فالعممةااا  التاااال ياااتؼ ميهااا  ال لمنهاااؾم التعماااةؼ ا ل ترفناااال طاااؾ ا ااا  التعر اااف ا ةرا ااا       
تؾعةف التغأة  ال ديي  بيكد  جاد ج بإ اتخدام ال ؾا اي  الذثةا   ا   دفاا المعمؾ ا ا األخارى طاذا إلا  
ة ناا  لاارك ا ا تداا  ا ثااد طااذا  أااد جً  لتغاادوؼ عممةاا  تعمةمةاا  حديياا    تؾاطاا   عرمااال فطاادمه  تأمةاا  

 غد ا  لمعرما  تأمؾ ا  ت ا عد ماال اأا     ة  لممجتم  الم ةل، فطؾ المظمؾر حدفتاو لت اؾن الج  عا ا عر 
  جتم   عرمال صؾي.

 :Internet Concept مفههم االنترنيت -2
 ن  داااظم  ا نترناااا ماااال المغااا  ا نجميز ااا  نجاااد  ناااو يت اااؾن  اااؽ  غظعااايؽ األفل ف ميماااو الر د ااا         
Inter   فتعأال ايؽ فالي نة  ثممNet   فتعأال لرك   ي اليرك  البيأة  فا  ؼ د ل  عم  ايم  ا نترنا ،

متؾاصد عبر اليرك ا ف   طذا مغد ل ف خظأ مال ف   د ا عالم العربة  ت امة  اليارك  لاؾصنه  لرك  
  International ا   مال ا  ؼ طؾ اختد ر لم مم  ا نجميز    Interالدفلة  لممعمؾ  ا عأً   ن المغظ  

فطااؾ  اا  يااؾحال عماا  سياار الؾاصاا  بااأن الياارك   ياارفف   مااال، فا نترنااا ا ااؼ عمااؼ،  ،فالتااال تعأااال دفلااال
 The Netف حة ناً   ا  ويا ر إلةاو بمداظم   ختدار فطاؾ اليارك   غا باًل لال اتعم ل ا نجميازي اليا    

(٠). 
خااد  ته  ل ااد الم ااتنيديؽ مااال ةمةاا  المجاا  ا عااد بمي باا   ؾ ااؾع  عممةاا  تغاادم إن لاارك  ا نترنااا تج     

فالمجاا ل ال كااؾ ال بمختمااف صااؾر ، ف لااك لو، فصااد  ،كمجاا ل األب اا   العممةاا  ف جاا ل األعماا ل المختمناا 
حؾلا طذ  اليرك  األحدا  الع لمة  إل   ؾق فاحد  مال لكد ةديد ف تظؾر، فصاد   اهما طاذ  اليارك  

                                                           

1- Mank , David ,Using Data Mining For E- Learning Decision Making: 

Electronic Of  E – Learning ,vol 3 ,Issue,1 June , 2005 , p 67 .  

ػّةْ , دبر بٌحشُر ,  –ػىض ِٕصىر وغّةي ضٍّةْ, "شحىد بالٔسرٔر دٌٍُه بٌطرَغ ٌالزصةي جةٌؼةٌُ ", بالردْ  -1

 .  1, ص1226
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فإةرا  األح ديث فالمي فراا، فترا دل الدانغ ا ف  اتنيد  اؽ  مال تر دل المعمؾ  ا ايؽ األمراد، فالهيم ا
 .(9)طذ  اليرك  ثد  مراد المجتم  مال لت  العمؾم

 العا لؼ ةمةا   ن ا   تغظاال إذ  ؾ اع  حؾا اي  لارك   كبار  نها  عما  ا نترناا وجعارف  اؽ فطأا ك     
 ط  اد صادر إلا  الؾصاؾل حيأها  ومكاؽ  ؾ اع ،   مةا  فلارك ا فلارك ا حؾا ي  لخدة  ايؽ فتدد

  .(٠) ؾضؾف  ي عؽ المعمؾ  ا  ؽ

اايؽ  ومكأأ  الغؾل  ن ا نترنيا طال لرك  إتد  ا تربل الع لؼ ثمو، فت  عد مال إةارا  إتدا  ا      
األمراد، فالمجمؾعا ا لترا دل الخباراا المهأةا  فالتغأةا ، ثما  تنياد ماال عممةا  التعماةؼ عاؽ بعاد، م ألنترنياا 
 ر ر  عؽ لرك  ثمبياؾتراا ضاخم   تدام   ا  بع اه  الارعض، ف ظمات عميها  لارك  ا نترنياا فتخادم 

 .(3) الييؽ الم تخد يؽ
 ؾن  ؽ لرك ا اصغر، ب يث ومكؽ ألي لخص  ن ا نترنا  ر ر  عؽ لرك  ح  ؾبة  عمالص  تت    

 تدااد ب ألنترنااا ان يتجااؾل مااال طااذ  الياارك  فان و دااد عماا  ةمةاا  المعمؾ اا ا، اف ان يت ااد   اا  
 .(4)لخص آخر مال  ي  ك ن  ؽ الع لؼ

 .(5)ف ن ام د تعر ف لألنترنا فاب ظو، طؾ انه  اكبر لرك  ثمبيؾتر مال الع لؼ
بأنهاا  "لاارك  عمالصاا  تيااكد تجمعااً  ضااخمً  و ااؼ عيااراا ا  ف  ااؽ الياارك ا  االنترنيووتفعااد         

ا تداا ل اهاا  عباار آ ف الغأااؾاا الن اا  ة ، فتاارترل اهااذ  الياارك   الياايؽ اةهااز  ال ؾ بيااؾتر التااال ومكااؽ 
التااال تتااة  ا اا م ال كؾ اا ا فالمؤ  اا ا الع ااكر   فاليغ  ةاا  فالتج ر اا  ماار  ا رتراا   ب لياارك  فا  ااتن د  

 .(6) جمؾع  خد  ا ال ؾ بيؾتر فالمعمؾ  ا ف ؾاد المعرم  المختمن  ؽ 
تعر نااااً  مااااال  ؾ ااااؾع  عمااااؼ ا ةتماااا ف التااااال تعااااد  رةعااااً  ط  ااااً  لمتأكااااد  ااااؽ دصاااا   (7))جووووهردن  فرد     

طااؾ لاارك  ع لمةاا   ااؽ ال   اار ا ا لةاا  )تعاارف او ااً  لاارك  ا تداا  ا  المدااظم  ا صاا  اًل  ا نترنااا
  لم  م  ب لادخؾل الا  اعاداد  تزاياد  ب ضاظراد  اؽ المؾاصا  النردوا  عما  تماػ اليارك  الع لمة  ( التال ت م

فطاااال المؾاصااا  التاااال تغااادم عممةاااً   عمؾ ااا ا عاااؽ اي لاااال  فعاااؽ ثاااد لاااال ، تيااامد  ااا  اااايؽ  ااا  تيااامد  

                                                           

1-  Guttierrez, Advances in Information and Communication Technology  Publisher Library 

of Congress, 2010, p. 43 .                                                     

 3- Gelinas,Jr Ulric, J. &Sutton, Steve, G. ,"Accounting Information Systems", Thomson 

Learning, United States of America , 2001, p 81. 

ضاااةُِد دمحم غاااةجر, ٔؼّاااةذ نحّاااذ ػطّاااةْ,  بإلزصاااةي وبالػاااالَ ،زىٕىٌىغُاااة بٌّؼٍىِاااةذ ,دبر بٌّؼرفاااد بٌػةِؼُاااد,  - 3

 .119,  ص9553بالضىٕذرَد, 

  .05, ص9555ٍِه بٌّسبوٌ, "طرَمه بًٌ بالٔسرٔر", دِشك , ِىسحه بٌفٓ,  -5

   .4, ص9555بحّذ وةظُ , "زؼٍُ بالٔسرٔر جخالي بضحىع" , جُروذ , دبر بٌُىضف ٌٍطحةػد وبٌسىزَغ,  -6

 -آفاةق ػرجُاد -ٔةطك خٍىصٍ , "بالٔسرٔر شحىد ِؼٍىِةذ بٌؼةٌُ ", جغذبد, طحةػاد ؤشار دبر بٌشاإوْ بٌطمةفُاد بٌؼةِاد -1

 . 15, ص1222 , 495بٌّىضىػد بٌصغُرخ ، 

, بٌّػٍاااص بالػٍااً ٌٍطمةفاااد, 1"ِىضاااىػد ػٍااُ بالغسّاااةع", زرغّاادي دمحم بٌػاااىهرٌ وآخااروْ, طغااىردْ ِةرشااةي,  -9

 .991 -995, ص9555بٌّشروع بٌمىٍِ ٌٍسرغّد , بٌّػٍذ بٌطةٍٔ , 
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  تؾ ااااا ا الدااااا ف، ا اااااع ر ال ااااام  ،  غتأةااااا ا المكترااااا ا، اخرااااا ر الر  ضااااا ، الغياااااد فالغااااا ل، الداااااؾر 
   فثذلػ  ؾاص  الدردل .فالمؾضؾع ا الجأ ة

  طؾ  ر ر  عؽ لرك  ع لمة ، التعرجف االجرائي لألنترنتفبأ ً  عم     تغدم ومكؽ التؾصد ال         
ت ااؼ  جمؾعاا  ثبياار   ااؽ لاارك ا ال ؾا ااي  المترابظاا   اا  بع ااه  الاارعض، فالمأتياار  مااال لاات  ان اا   

 فالمؤ   ا فال كؾ  ا. الع لؼ ، تغؾم اتؾمير الخد  ا المختمن  لألمراد فالجم ع ا
 :Technology التكنهلهجيا -3

ثمم  ت أؾلؾةة  ثمم   عرب  ف    صد له  مال ثت  المغ  فالغؾا ةس المغؾ   العربة  ف غ امه  ثمم         
"تغأة " فالتاال ومكأأا  ان نظمغها  عما  ثمما  ت أؾلؾةةا ، ف  باأس  اؽ ا اتخدام المناي،  ا  دام وعظاال د لا  

 المعأ  الذي عرف بو. 

حرما ، ( تعأاال Technoيؾن نة  التال تت اؾن  اؽ  غظعايؽ طما  )يرة   صد الت أؾلؾةة  إل  ال مم      
 ةعأااال عمااؼ  ف درا اا ، ف ااؽ طأاا  مااإنو ثمماا  ت أؾلؾةةاا  تعأااال عمااؼ ( Logosفالياا نال ) ف  هاا ر ،  ف مااؽ، 

 .(1)األدا   ف عمؼ التوظبيت

 اااؽ خاااالل فصاااد عااارف "دفن لااادايد" الت أؾلؾةةااا  مغاااد عرمهااا  بأنهااا   "التأغاااةؼ النعااا ل لخبااار  ا ن ااا ن        
ف اا  د  أظكةاا  ثناا    ع لةاا ، فتؾةةااو الغااؾى ال   أاا  مااال البيماا  الم ةظاا  اأاا ، لال ااتن د   أهاا  مااال الاارب  

 .(٠)الم دي"

" ت أؾلؾةة  ا تد  ا فالمعمؾ  ا بأنه   ر ر  عاؽ ثاد  عغاد Robert Plownerثم  عرف "امؾنر     
أا  الجهاد ا ن ا نال، ثما   كاد عما   نها  ت ادد ف تداخد  ؽ المكؾن ا الم دوا ، بما  ياؤدي ماال الأه وا  لمةك

  ااتؾى الغاادر   ف الغااؾ  الرياار   لمع  ااد  ااؽ حيااث ال ااةظر   ف الاات كؼ، فان التؾ اا  مااال األخااذ اهاا  رطااؽ 
ب لتؾ   مال تغ ةؼ فتأغةؼ العمد ب لمأغم ا، ثم   كد عم   ن طأ ك عالص  ايؽ صدر  الع  د عما  ت ماد 

لعدياد  اؽ العالصا ا المجتمعةا ، فبايؽ تادنال الم اتؾى التغأاال المترا  ماال الم مؾلة  فالمي رث  النع لا  ماال ا
العمد، ثم   ن الع  د الذي ومتمػ صدرًا  ؽ المه ر  مال ا تخدام تمػ التغأة  تتزايد اتج ط تو ا وج اة  ن ؾ 

 .(3)العمد فالعكس الد ة 

تمػ التغأة  التال تدعؼ فت ا ند ث ما  ا نياظ  المتعمغا  اتجمةا  فت مياد  تعرف ت أؾلؾةة  ب عتر رط         
المعمؾ ااا ا فتداااأةنه  فتخز أهااا ، ثمااا  انهااا    تؾةاااد   اااتغبم   ف  أعزلااا  عاااؽ ال اااة ق العااا م لممأغمااا   ف 
المجتمااا ، ااااد طاااال نيااا   تااا ب   ف رطاااؽ اؾةاااؾد انياااظ   خااارى، فتااارترل  ر لااار  بظبةعااا  فتؾ ةااا  اليغ مااا  

                                                           

1- Wise Geek "What is Technology? Edited Michael Anissimov, Retrieved. 2017.p53 , 

 .943, ص9556الَ ػًٍ زؼٍُُ بألطفةي وزطمُفهُ, ػّةْ, دبر بٌشروق, ػحذ بٌفسةؼ نجى ِؼةي, نضر وضةئً بإلػ -9

3  -  Chris Brothertion: Social Psychology and Management Issues for Changing Society. 

(Philadelphia Open University Press, 1999, P. 121. 
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ةا  الؾصاؾل لها  فا اتغالله ، ب عتر رطا   جمؾعا   اؽ األةهاز  المرترظا   ا  بع اه  بظر غا  فثةف، الم مة 
ب ن  ق بير   ف عمؾ  تة  )بير+  ةهاز +  عمؾ ا ا( تمكاؽ ا خار ؽ  اؽ الاتعمؼ،   أغم ، ف رترظ   و  ً 

 .(9)فحد الميكالا فالتن ير فالتع فنال

لخبااراا المت حاا   فا دفاا فالؾ اا  د الم دواا   ف عاارف  دااظم  ت أؾلؾةةاا   بأنهاا   جمااد المعاا رف فا      
فالتأغةمة ، فا دار   الم تخد   مال ةم  المعمؾ  ا ف ع لجته  فانت ةها  فتخز أها  فا اترة عه   فنيارط   

 .(٠)فتر دله   ي تؾصيمه  إل  األمراد فالمجتمع ا
المعمؾ  ا، فالذي يتميد ماال فنالحي  ن  دظم  ت أؾلؾةة  يت   لةيمد داخمو  دظم  ت أؾلؾةة      

ة نرو الم دي عم  ال دؾل عم  المعمؾ  ا فت ميمه ، فتخز أه  فبيه  فتؾصيمه    اتنيد   اؽ ذلاػ  اؽ 
التغأة ا فا   لي  النأة  مال ال ت ب  فالظر ع  فالتدؾ ر   زةو ايؽ األدفاا فاألةهز  حت  فصما إل  

 ارا ت أؾلؾةةا  ا تدا ل بعاد   راحاد تظاؾرا  اؽ خاللها   المرحم  ا ل ترفنة  ال   م  تؼ التن عمة ، فصد
حتاا  فصااما إلاا  المرحماا  التن عمةاا  طااذ  المراحااد طااال  الياان لة  فال ت باا ، فالظر عاا ، فا ل ترفنةاا  تااؼ 

 .(3)التن عمة  ف خيرا    بعد التن عمة 
تغأةااا  تعأاااال ثاااد  ااا  و اااتخدم ماااال  جااا ل التعماااةؼ  اااؽ أموووا التعرجوووف اإلجرائوووي لمفهوووهم تكنهلهجيوووا: 

 عمؾ  تة ، ث  تخدام ال     ا لال فلرك تو الم مة  فالع لمة  )ا نترنا( فذلػ اهدف تخاز ؽ ف ع لجا  
فا ااترة ف المعمؾ اا ا مااال  ثااد فصااا فمااال  ي ز اا ن، ف ااؽ خااالل ف اا  د تغأةاا   تأؾعاا  تعمااد ةمةعهاا  

 بيكد  أ جؼ    العأ صر الرير   لت غيت  طداف التعمةؼ.

قبو  تنواو  مفهوهم مجتموع المعرفوة بوان ال ود مون    knowledge societyمجتمع المعرفة  ) -4
 تناو  مفههم المعرفة: 

 :The Concept of The knowledge مفههم المعرفة -
" فطاااؾ  EPISTEMOLOGYعااؽ  دااظم  المعرمااا  مهااال ااايؽ العممااا   ت اام  "األب ااتمؾلؾةة       

بمعأ  عمؼ، فعمةو   "Logos "بمعأال المعرم ، ف"  "Episteme ؤلف  ؽ ةم  ثممتيؽ يؾن نيتيؽ طم  
مأن طذا المدظم   وعأال حر ةً   "عمؼ المعرم "، ف عتغاد  ن  فل  اؽ صا ص  داظم  األب اتمؾلؾةة  طاؾ 

(، فذلااااػ حاااايؽ  لااااف ثت بااااو  راااا د   9864-98٢8النيم ااااؾف ا  ااااكتمأدي "ةااااةمس مر اااادر ػ مير اااار" )
 ب تمؾلؾةة  بيال   ؽ التنديد. الميت ميز كة ، فالذي تعرض  ؽ خاللو لمدظم  األ

                                                           

1  -  Ivan Webb: Definition of Ict As Defined by OECD (Approved 1998), Home Sitemap 

Privacy Terms of Use, the NZ Hi Growth Project Trust, University of Tasmania, 2005, P.P. 

1-2. 

 .91ص , 9519زىٕىٌىغُة بٌسرجُد وزطحُمةزهة بالٌىسرؤُد, دبر بٌطحةت ٌٍٕشر وبٌسىزَغ,  ,حطةَ بٌذَٓ ِةز9ْ- 

 .11, ص 1226بٌمةهرخ,  ,بٌؼرجٍ زىٕىٌىغُة بالزصةي, دبر بٌفىر شىرٌ,ػحذ بٌّػُذ 3-
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  اااا  مااااال النم اااان  العربةاااا  فالنرن ااااة  مااااإن ا ب ااااتمؾلؾةة   ف المعرماااا  ثماااا  ذثرطاااا  "ةاااا ن اة ةةااااو"            
تعأاال الدرا ا  الأغدوا  لممعرما  العممةا  فذثار  ن ا ب اتمؾلؾةة    ت تناال ات دياد اليارف  العممةا   نتاا ج 

عرما  العممةا  ا ةتم  ةا ، فثا ن لم اؾاس عأاد  دفر ماال المعرما  المعرم ، فإنما  ت اع  لر اث لارف  الم
حيااااث صاااا ل  ن حؾا ااااأ  تمكأأاااا   ااااؽ  عرماااا  األلااااة   فتمييزطاااا  فم دااااه  ب يااااث ن ااااتظة  تظبةغهاااا  مااااال 

 . (9)إ تعم  ا لت  لمؾاةه   تظمر ا ال ة  

المداا ؾب  "بكمماا  المعرماا "  يااد  تااؾر  المعمؾ اا ا، تااؾر  التغأةاا ،  جتماا  المعرماا ،  طأاا ك  ناا لةؼ      
إصتد د المعرم ، المجتم  الرصمال، المجتم  المعمؾ  تال .. فسيرط   ؽ طاذ  المداظم  ا ذاا الاد  ا 

ن ا نة  اله      صر ا طاال العال ا   الرا رز  ااد فال امو الممياز  لم كرا  الت ر خةا  ال  لةا   اؽ تا ر   ا 
 اد فربم  ال كر  الم تغبمة  الغ د  . 

إن المعرم  تتأ س عم  النهؼ فا دراك،  م  يتظم   أ  ان نن ر فن مد فنبأ  صادراتأ  الأغدوا  اادً       
 ؽ ا نت ج األلال لممعرم  التغميدو . منال ا ر  التغميدي لممعرم   يد ا صتد د الزراعال نجاد  ن األرض 

لمم د ، فمال ا صتد د الدأ عال نجد المؾارد الظبةعة   يد الن ؼ فال ديد طم   ؾارد  طال المؾرد الر ة ال
الماا د ، ا اا  مااال اصتداا د المعرماا  نجااد  ن المعرماا  طااال المااؾرد األ   ااال فالر ة ااال مااال اصتداا د المعرماا ، 

  ( .٠)ف تؼ ذلػ عؽ طر ت تؾليد فإ تغالل العمؼ لخمت اليرفاا

مماا   الااذيؽ  طتمااؾا ادرا اا  المعرماا ، حيااث اعتباار لااؾك ان التجرباا  طااال ف عتباار "ةااؾن لااؾك"  ااؽ الع      
المدادر الؾحيااد لممعرماا  ف ن العغااد ل غا  ف دتااو صاان   اة اا   فلااةس  ةاو  ي  عمؾ اا ا، م ااد  اا  لااديأ  
 اااؽ  م ااا ر  دااادرط  التجربااا  عأاااد لاااؾك، ف لااا ر لاااؾك إلااا  رم اااو  باااد   ن العغاااد الرياااري  ااازفد بأم ااا ر 

 .(3)ف عمؾ  ا مظر  
فصد ذثر " لنر د   رل ل"  ماال ثت باو  را د  ا صتدا د "  ن المعرما   صاؾى  اؽ إنتا ج الم ارك، ف ن        

ةااز  ثبياار  ااؽ ر س الماا ل ألى  أغماا  يت ااؾن  ااؽ المعرماا  التااال  ااؽ خاللهاا  ومكأأاا  الاات كؼ مااال الظبةعاا  
 .(4)فإخ  عه  لتمبة  رغر تأ "

                                                           

,  9554غةْ جُةغُه, بألجطسّىٌىغُد بٌسىىَُٕد, ِربغؼدي دمحم ػٍٍ رَةْ , بٌطُذ ٔفةدٌ , ِىسحاد دبر بٌؼاةٌُ وبٌسىاىَٓ ,  1-

 . 6,0ص 

2 - jhone Houghton and peter Sheehan, Aprimer on the knowledge Economy, victoria 

university,2000, P4. 

  9515واةٔىْ بألوي   5نحّذ ٔةظُ دبود , ٔظرَد بٌّؼرفد ػٕذ ٌىن , ِػٍد آدبت بٌفربهُذٌ , غةِؼد ورواىن , بٌؼاذد  -3

 . 319, ص 

4 - Alfred Marshal, Principles OF Economics, LONDON, Macmillan and co. ltd1890, 

chapter 1 ,1999, P155.  
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 لةؼ تت اامؽ ثااد األنماا   المعر ةاا  مااال حكراا  ز أةاا  فعأااد )مؾثااؾ( تعاارف المعرماا  بأنهاا  "لاارك   ااؽ المناا
 عيأ  فعمةو مإن المعرم  عأد  تيمد  جمؾف المع رف الرفحةا  فا صتدا دو  فال ة  اة  فاليغ  ةا  فالعممةا  

 .(9)مال ذاا الؾصا"
 م   بت ف ؽ خاالل تأا فل بعاض ا را  لمنهاؾم المعرما ، نجاد  ناو  داظم  ياتؼ تعر ناو ح ا  ثاد      

د و فذلااااػ ح اااا  احتة ةاااا ا ذلااااػ المجاااا ل، فعماااا  الاااارسؼ  ااااؽ ذلااااػ مإنأاااا  نالحااااي  ن تمااااػ  جاااا ل و ااااتخ
 التعر ن ا تتالص  مال   ر ؽ ط  يؽ 

     ا ات  ر مال المج ل الذي تؾعف  ةو المعرم . -
 خد   ا ن  ن فت  يؽ حة تو لم  عدتو عم   ؾاكر  التغدم اله  د لمعمؼ فالت أؾلؾةة . -

فالر ااث الااذي عااؽ طر غهماا  تؾلااد المعرماا ، وااأتال دفر نياار المعرماا ، فالااذي يااتؼ ف ااؽ خااالل ا ات اا ر     
اؾا ااظ  التعمااةؼ فالتاادر  ، مأياار المعرماا  فتؾلياادط  وعتماادان عماا  آليتاايؽ طاا  تيؽ تتعمغاا ن باا لعمؼ ف ؾاكراا  

 التال يأتجه   جتم  المعرم . المعمؾ   التغدم اله  د مال الت أؾلؾةة ، فذلػ لم  فل  إ تةع ر  ةض 

طااؾ صاادر  األمااراد عماا  تجمةاا  ال ااؼ اله  ااد  ااؽ المعمؾ اا ا فاألم اا ر فمهمهاا  التعرجووف اإلجرائووي للمعرفووة: 
فإدراكهاا  فتؾعةنااً  لماا  وخااادم المجتماا  فالناارد، م لمعرمااا   تعااد  نيااد  عأاااد   تؾاكاا  ال  ضاار الت أؾلاااؾةال 

حدفد المت ح عما   رض الؾاصا  فتت  رف لبأ   الم تغبد فتغدم حمؾل لميكالا الؾاص  المعرمال فذلػ منال 
 عممةً .

 اؽ المنا لةؼ المرثرا  ف ناو ومكاؽ مهاؾ  مجتموع المعرفوةمنهاؾم   ا    ا  يتعمات بمفههم مجتمع المعرفة -
عااؽ  ناااو ماااال نماااؾ   اااتمر. فلهاااذا ال اااب  لاااؼ و اااتظ    ن يأغاار إلةاااو  اااؽ  كيااار  اااؽ فةهااا  نغااار، م اااالً 

 المع لؼ لو. الر حيؾن حت  ا ن  ؽ امؾر  تعر ف ة      ن  ف  دد
ف جتم  المعرم  طؾ ثاد  جتما  تعادو  ةاو المعرما   دادر ا نتا ج األفل اادً  عاؽ ر س الما ل  ف        

الغؾ  الع  م . فطؾ ويير إلا  المك نا  التاال يؾليها   جتما   ا  لممعمؾ ا ا، حياث و اتخد ه ، بعاد إوج دطا  
المجتمعاا ا بكااؾن المعرماا   كؾنااً  ر ة ااً  مااال  ي  تمااػت ااؼ تفنياارط  لت غياات رم لةاا   ؾاطأةااو فازدطاا رطؼ. ف 

ني   إن  نال  ةو. ف جعتماد  ةاو عما  المعمؾ ا ا فالمعا رف ماال ةمةا   فةاو الأيا   ا ن ا نال،  اؾا  ماال 
المج ل ا صتد دي،  ف ا ةتم عال،  ف اليغ مال.  ي إن  جتم  المعرم  طؾ المجتم  الذي ت ؾن المعرم  

 .  (٠)ر ةو إحدى صؾى ا اداف فا ات  

المعرماا   طااؼ  عةاا ر مااال تغيااةؼ الاادفل، فتميااد  ةااو ف عرمااو الاارعض بأنااو المجتماا  الااذي  صاار ا 
 دااادر ال ااامظ  ال كةغاااال ماااال عدااار  جتمااا  المعرمااا  ف اااةكؾن الداااراف ماااال طاااذا العدااار عمااا  ا اااتالك 

                                                           

 1224ػحذ بٌؼسَس بٌؼُةدٌ, بٌّإضطد بٌػةِؼُد ٌٍذربضةذ وبٌٕشر وبٌسىزَغ, زرغّدي بٌّؼرفد وبٌطٍطد, ُِشةي فىوى,  1-

 . 16, ص 

بٌسؼٍُُ بٌؼةٌٍ وجٕةء ِػسّغ بٌّؼرفد , زمىَُ دوٌٍ , وزبرخ بٌسؼٍُُ بٌؼةٌٍ , بالدبرخ بٌؼةِد ٌٍسخطاُط وبالحصاةء , ِىسحاد  -9

 .9, ص  9515بٌٍّه فهذ , بٌطؼىدَد , 
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المعرماا  فتأغةمهااا  فتؾز عهااا   كيااار  اااؽ الداااراف عمااا  اليااارفاا فالماااؾارد األخااارى، حياااث  ن المعرمااا  طاااال 
المتغير األ   ال الذي  ؾف يؤتر عم  التغدم العممال خالل الغارن المغباد، ف اؾف ت تاد المعرما   ؾصا  
الددار ، ممؽ وممػ المعرما  الدا ة   ومماػ عأ صار الغاؾ  فال اةظر  ماال عا لؼ  تغيار و اتأد عما  العماؼ 

ا العداار مااال ثااد لااال ، ماا لؾلؾج إلاا  عداار المعرماا  يرت ااز عماا  ا ااتغالل  عرماا  العأداار الريااري، طااذ
الذي وعتبر ا ن  ن طؾ المؾرد األ   ال لممعرم  بم  وجخازن ماال عغماو  اؽ خبار  ف عرما  ف ها ر    ومكاؽ 
ألى ت أؾلؾةة   ؽ التأبؤ اه  فتأغد  أو إل  العغد ا ل ترفناال لتخازن  ةاو ثما  تخازن بكةا   ناؾاف المعرما  

 .(9)المؾتغ 

رف ماال خد ا   الغا  ؼ عما  إنتا ج فتؾعةاف المعاع    وغدد بمجتم  المعرم  بأنو ذلػ المجتم  
التأمةاا  فطااؾ  جتماا  تتعاادد  ةااو  أ طااد العمااؼ فاليغ ماا  فتت   ااد  ةااو  أغؾ اا  التعمااةؼ مااال ةهااؾد التأمةاا ، 

مجاا  ا، ف غااؾم  جتماا  الفتأمةاا   جتماا  المعرماا  بأنااو وجعمااؼ ف اات عمؼ ف تؾاصااد ف بت اار ف تغاادم مااال ث ماا  
ر   الر ي فالتعبير فالنجؾ  المعر ة  فإنت ج المعرم  فتؾعةنها  بكنا    المعرم  عم   رث ن     ة   فط  ح

 . (٠)مال الأ ةج المجتمعال فإاداف نمؾذج  عرمال ذف خدؾصة  تغ  ة 

التعر ااف ا ةرا ااال لمجتماا  المعرماا  فالااذي تأظماات  أااو الدرا اا  الراطأاا   ن  جتماا  المعرماا ، طااؾ         
لجمةاااا  ألمااااراد  ف جهةااااأ لهااا  البيماااا  المأ  اااار  لااااذلػ  ااااؽ  دفاا ذلاااػ المجتماااا  الااااذي يااااؾمر ف تاااة  المعرماااا  

ت أؾلؾةةااا  ت ااا عد ماااال نيااارط  فتاااؾمير صأاااؾاا التؾاصاااد التاااال تج غااات ا ن اااة ر ال ااار لهااا  فتهيمااا  عغاااؾل 
 ؾاطأةاااو عمااا  ا لمااا م بيااات   نؾاعهااا  لتغيااار  اااؽ طر غااا  حةااا تهؼ، لت اااؾن لاااديهؼ الغااادر  عمااا  حاااد ةمةااا  

  ؽ حة تهؼ اليؾ ة .  يكالتهؼ لتدر  المعرم  ةز اً 
 : Universityالجامعة -5

" وعأاا   اا  طااؾ  تعاا رف عمةااو اليااؾم  ااؽ  عأاا   كاا دومال، Universityلااؼ وكااؽ  دااظم  الج  عاا  "      
 .(3)فإنم  ث ن ويير إل   جمؾع   ف إت  د  ف رابظ  تيمد الميتغميؽ بعمد فاحد  ف حرم  فاحد 

 نهؾم الج  ع  ممأهؼ  ؽ عرمه  بأنه  طال "تمػ المؤ    التال فلغد تعددا التعر ن ا التال تأ فلا   
تتعهااد بإنتاا ج فنغااد فتظبياات المعرماا   ااؽ  ةااد تأمةاا  المجتماا  اصتداا دوً  فاةتم  ةااً  فتغ  ةااً  فعممةااً ،  ااؽ 

 . (9)خالل التعمةؼ فالر ث العممال فخد   المجتم  فذلػ مال  ضؾ  المع يير الع لمة "

                                                           

ػصااار بٌّؼرفاااد بٌرلُّاااد, دبر بٌّؼرفاااد بٌػةِؼُاااد,  فااأٍهاااةي فاااإبد ئضاااّةػًُ, ئدبرخ جٕاااةء وزُّٕاااد ِمسُٕاااةذ بٌّىسحاااةذ  -1

 . 152 – 150, ص  9519بإلضىٕذرَد, 

,  9552, بٌماةهرخ, بٌؼرجٍوبٌؼشرَٓ, دبر بٌفىر  بٌحةدٌبٌمرْ  فٍِػذي ػحذ بٌىرَُ حطث, ِػسّغ بٌّؼرفد وبإلجذبع  -9

 . 95ص 
, ص 1221بٌؼصاىر بٌىضاطً, جُاروذ,  فأٍطُُ َىضف, ضٍطٍد زةرَخ بٌؼصىر بٌىضطً, ٔشأخ بٌػةِؼةذ غىزَف  -9

191. 
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أنها  " ؤ  ا  تربؾ ا  تاؾمر التعماةؼ فتة ار الر اث ماال العدياد  اؽ مارفف ثم  عرمه  ص  ؾس اك نؾرد ب 
 .(٠)المعرم  المختمن ، فتمأ  الدرة ا العممة "

  كتمماال  اؾاطأيؽ لةكؾناؾا اليار ر إعاداد ماال المتخددا  التربؾ ا  المؤ  ا  طاال م لج  عا  فعمةاو
 .(3) م د   تغبد فبأ   التغدم فت غيت المجتم  بخد  ا الكة م لةمكأهؼ الجؾان  ةمة  مال المؾاطأ 

بأنه  نغ م اةتم عال و ؼ األ  تذ  فالظاالر  اؽ  ةاد التعماةؼ  والتعرجف االجرائي لمفههم الجامعة 
 فالر ث العممال، فلو  دخالا ف ت مؽ  جمؾع   ؽ العممة ا ف  ع  إل  ت غيت  طداف  عيأ .

 : University Educationالتعليم الجامعي -6

يتنت ثيير  ؽ المختديؽ  فالمتخدديؽ فمغاً  لغا  ؾس العماؾم ا ن ا نة  بج  عا  اك انؾرد عما          
 ن التعمااةؼ الجاا  عال طااؾ" وعأااال  لااة    ختمناا  ألمااراد  ختمناايؽ، ف عأااال تعمااؼ ف عرماا  ال يياار فال يياار عااؽ 

ال نغاااد الغ ااا و  الغمياااد ف أماااال صااادر  الظ لااا  عمااا  ال اااؤال فالر اااث عاااؽ ال كةغااا  لةكاااؾن  كيااار ثنااا    مااا
المع صاار ، ف ؾةااو الظ لاا  فصدراتااو العغمةاا  ف ه راتااو ن ااؾ تخدااص عممااال دصياات، ف عظةااو انظر عاا  عااؽ 

 .(4) الع لؼ الذي وعةش  ةو ف تن عد  أو

كم  وعف التعماةؼ الجا  عال بأناو "وعبار عاؽ  راحاد تعمةمةا   كيار  اؽ  رحما  الج  عا  ذاتها  ألناو 
ف ت مؽ ذلػ  رحم  المع طد العمة  التال صد تمتد إل     ايؽ ع  يؽ  ويمد    بعد المرحم  الي نؾ   ع   

 .(5)إل  خم    عؾام فتيير إل   رحم     بعد الج  ع   ف    و م  بمرحم  الدرا  ا العمة "

وظمت  دظم  التعمةؼ عم  ثد عممة  تت مؽ تعمةؼ األمراد  اؾا  ثا ن ذلاػ بظر غا   غداؾد   ف         
و  ؽ الممكؽ  ن وكؾن  خظال لاو بياكد   ابت،  ف  نواو حاد  ماال التاؾ فالم غا  سير  غدؾد ؛ حيث إنو 

 . 6)دفن تخظةل   بت

                                                                                                                                                                                 

1-AysenBakioglu and Ozgehacifazioglu, “Academics perceptions of private Universities 

establishment standards and teaching quality”, Netherlands Journal of education research, 

Springer, 2007.p.172 

2- Hawking, M. H., “The Oxford paper dictionary”, 1st published, Oxford University Press, 

New Yourk , 1993, P.74  

رِسٌ نحّذ ػحذ بٌحٍ, بٌسؼٍُُ بٌؼةٌٍ وبٌسُّٕد "وغهد ٔظر ٔمذَد ", دبر بٌىفةء ٌٍطحةػد وبٌٕشر, بإلضىٕذرَد,  -3

 .06, ص 9555
4-EdmudHreery and Mikenoon, “Dictionary of human and resource management”, 1st 

edition, Oxford University Press, New Yourk, 2001.p.370. 

, 9555هللا دمحم ػحذ بٌرحّٓ, دربضةذ فٍ ػٍُ بالغسّاةع, دبر بٌٕهةاد بٌؼرجُاد ٌٍٕشار وبٌطحةػاد, جُاروذ, ٌحٕاةْ,   ػحذ5-

 .35ص

-965, ص9513بألردْ, بٌّٕاةهع ٌٍٕشار وبٌسىزَاغ, -ػّاةْ حطٓ ػٍٍ ػطُد, بٌّٕةهع بٌحذَطد وطربئاك بٌساذرَص,  -6

961. 



98 

 

التعر اف لمنهاؾم التعماةؼ الجاا  عال حادييً  مهاؾ ذلااػ الأاؾف  اؽ التعماةؼ الااذي يتاة  لمظاالر اكت اا ر         
لمؾاةهاا  ا حتة ةاا ا المها راا فالغاادراا لمت ةاف  اا  ثاد ةديااد  ف حااديث   اتةع ر ثااد  ا  طااؾ  تظاؾر 

 .(9)الم تغبمة   ؾا  لألمراد  ف لممجتم  مال  ج ل ا نت ج فالخد  ا

بأنواااو التعماااةؼ الاااذي ياااتؼو داخاااد الج  عااا ا اؾصااانه  مفهوووهم التعلووويم الجوووامعي لالتعر اااف ا ةرا اااال        
الدرا اا  تتاارافح ف ااد  ، ص عماا   اا  و اام  ب ليااه د  الج  عةاا خداا ؤ  اا ا تعمةمةاا  يأتغااد إليهاا  الناارد لة

 . أ ( ٠4-99فتيمد الظالر بعمر ) ،  أؾاا ومأ  الظ ل  الخر ج درة  بك لؾر ؾس 6-4ايؽ 

ت اتأد الر حيا  ماال درا اته  الراطأا  عما   ؾةها ا عممةا  ت ا عدط  ماال : للدراسة النظري  سادسًا: التهجه
التااال ومكااؽ مااال ضااؾ ه  تن ااير  ؾضااؾف الر ااث     اا  بعااد ال داتاا نعاارض لأغر ااف  إتماا م الدرا اا  الراطأاا ،

نغر      بعد ال دات  تجعد طال الأغر   األكير  ال م  لدرا ا  دفر الت أؾلؾةةا  فا اتخدا  ته   ، ألنالراطؽ
مااال العممةاا  التعمةمةاا . فتجعااد  ااؽ الأغر اا ا ال ؾ اايؾلؾةة  التااال ا ااتغظبا العديااد  ااؽ المتخدداايؽ مااال 

لعغاااديؽ ا خااار ؽ  اااؽ الغااارن الم ضاااال، بعاااد  ن تعرضاااا نغر ااا ا العماااؾم ا ةتم  ةااا  فخ صااا  خاااالل ا
ال ة يؾلؾةة  األخرى ل يير  ؽ الأغد  خن صه  مال تؾةةو الر ؾ  الأغر ا  فالمأهجةا  التاال تغاؾم اها  طاذ  
العمؾم. فب لظر ، إن نغر    ا  بعاد ال داتا  لاؼ تغهار  اؽ ماراص بغادر  ا  ةا  ا نتةجا   رط صا ا م ر ا  

عؽ ال يير  ؽ التغياراا ا ةتم  ةا  فا صتدا دو  فال ة  اة  فالت أؾلؾةةا  فالمعمؾ  تةا   تعدد ، فلمتعبير 
لذا مإن نغر ا   ا  بعاد ال داتا  تادعؾ إلا  تظاؾ ر . التال حدتا خالل الأدف األخير  ؽ الغرن العير ؽ

   األ س الأغر   بم  يأظبت     طداف المجتم  فس و تو فحد ح   العدر ف تظمر تو

طأاا ك م اار  تغااؾل بااأن ثااد عداار  : Post modernismبالنظرجووة )مووا بعوود الحداثووة التعرجووف -1
ت ر خال طؾ عدر  ؽ التغير، ف   ذلػ يؾةد إةم ف  تزايد ايؽ ط  ن  ثبير   اؽ عمما   ا ةتما ف عما  

 ر   فةذري، ف ي ر إل    ن اليالتيؽ ع  ً  األخير   ؽ الغرن العير ؽ  ف ن ؾط  تميزا اتغير إةتم عال
طاذا التغيار با لت ؾل  اؽ ال داتاا  إلا   ا  بعاد ال داتا   ف ال داتاا  المتاأخر ، فطاؾ المداظم  الاذي ون اامو 
"ةيادنز"، فصاد ر يأاا  العؾلما  خ صاا  عؾلما  المعمؾ اا ا فا تدا  ا طاال التااال ةعماا التغياار ماال العداار 

 .(٠)ال  لال رادوك لةً  فعمؾ ة ً 

" اا دن  اا رفر" فالااذي يت اامؽ م  ااد  المدااظم  فسمؾضااو مااال ذاا عااد ال داتاا  ومكااؽ تعر ااف  اا  ب      
الؾصا  )تتدد    بعد ال دات  بكد     ت  بعد ال داتا  فتعأاال التاللاال األفلاال  ف ال ا لال لتماػ الداؾر 
ا ةتم  ة  المرترظ  ب ل دات ، ف نترض بعض المن ر ؽ  ن     بعد ال داتا  حرثا  ماال إتجا   عدار  ا  

ع ، فل ؽ طأ ك صدر  ؽ الغمؾض الم ةل  اهذا المدظم   طد بعد ال داتا  وجا   ن نعادط  بعد الدأ 
                                                           

 .931, ص9555ٌؼىٌّد, ِىسحد بالٔػٍى بٌّصرَد, بٌمةهرخ, ِػذٌ ػسَس بجربهُُ, زطىَر بٌسؼٍُُ فٍ ػصر ب - 1

لااربءبذ ِؼةصاارخ فااٍ ٔظرَااد ػٍااُ بالغسّااةع, زرغّااد ِصااطفً خٍااف ػحااذ بٌػااىبد, ِروااس بٌححااىش وبٌذربضااةذ 9 - 

 .194, ص 9559بالغسّةػُد, بٌمةهرخ, 
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ح لاا    ةااز ًا  ااؽ ال داتاا ؟ طااد طااال  تؾاصااد  م تغياار ةااذري؟ طااد طااال تغياار طبةعااال  م  نهاا  تيااير إلاا
 . (9) زاةة   ف عغمة (

خ صا   -اترعا ا ال داتا  )ةيدنز( "بأنها  عدار وكاؾن  ةاو المجتما  ال اديث  كيار ف ةاً    ف عرمه       
ترع تهاا  ال اامبة  ف ااؤ ؽ بااأن المياارفف ال ااديث لت  اايؽ األفضاا ف ا ن اا نة  ) ي التغاادم(   ياازال إنجاا ز  

 .(٠)فلةس الؾصا المتأخر ل ال   ن تنيد  ؽ  خظ  أ ( ، مكأ ً 

 فصااد تتظاارق "كر ياا ن ثؾ اا ر" إلاا  مهااؼ الميااكم   ااؽ خااالل  دااظم و المن ااد " جتماا   اا  بعااد        
ال داتاا  " بظر غاا   ختمناا . ف اازعؼ "كؾ اا ر" مااال ثت باا  " ااؽ  جتماا   اا  بعااد الدااأ ع  إلاا   جتماا   اا  بعااد 
ال دات "  ن الأغر  ا الرعدو  األربع  )نغر    جتم     بعد الدأ ع ، فنغر ا   ا  بعاد النؾر ا ، فنغر ا  

ف ارى ثؾ ا ر  نأا   -د ثبيار    بعد ال دات  التال ضمأه  نغر      بعد البأيؾ  ( نغر ا ا  ت   ما  إلا  حا
إذا نغرناا  مااال طااذ  الأغر اا ا  عااً ، مإنهاا  تيااكد     ااً  لأغر اا   ت   ماا  عااؽ العاا لؼ المع صاار ف كنيأاا   ن 
ن تيهد  ؽ ثت ب     ن تدل بو عم  فةه  نغر  ماال صاؾ  طاذ  الأغر ا ا فعالصتها  ب ل داتا  "ن اؽ نعاةش 

عمد فالتأغةؼ الداأ عال ب ارع   ييار ، فصاد فصاما مال ع لؼ  ير  ب  عالم فا تد ل، فتتغير طبةع  ال
المجتمع ا ال ديي  ب لنعد إل   رحم   صر ا  عه  ثيير  ؽ إتج ط ته  فمرضة ته  ال ال اةكة   ؾضا  

فالأغر ا  ا ةتم  ةا  لما  بعاد ، (3)لػ ثبير، حت  فلؾ لؼ ت اؽ تماػ المجتمعا ا صاد تخماا عاؽ ال داتا " 
الممياز عاؽ الأغر ا  ا ةتم  ةا  لم داتا ، فلهاذا ماإن  ا  بعاد ال داتا  ال دات ، تيير إلا    امؾر التن يار 

ت ااؼ حكراا  ت ر خةاا  ةديااد  فإنتاا ج تغاا مال ةديااد فنااؾف ةديااد  ااؽ الأغر اا ا فثمهاا  تيااترك مااال  أغااؾر  ن 
طأااا ك لااااال  ةدياااد ف ختمااااف و اااد  مااااال ال اااأؾاا األخياااار  إنهااا  حكراااا  ال داتااا  فحمااااا   مهااا   اااا  بعااااد 

 .(4)ال دات 

 نظرجة ما بعد الحداثةمسلمات  -2

 رمض  غؾل  ال دات  التال تؤثد  ن العمؼ طؾ ال بيد الؾحيد لممعرم . -

رماض الن اار  ال ا  د  عااؽ ثمةا  المعرماا ، مهاال  ااؽ فةهاا  نغار  ن ااري  ا  بعااد ال داتا  تندااد   تااؾى  -
ال ة ق لممعرما  فتر اث  ا  بعاد ال داتا  ماال ت دياد  عأا  ال كةغا  ا ةتم  ةا ، فماال  أهجةا  الر اث ماال 

 ختمنا  ف  وعأاال عمؼ ا ةتم ف م ل كةغ  ثم  يأغر إليه   ن ارفا  ا  بعاد ال داتا  ومكاؽ رت تها   اؽ زفاوا  

                                                           

1- Sarupmadan,Anitroductory Guide to Post-sructuralism and postmodernism, Atlanta, 

University of Georgla press,1993, p.20. 

نٔسىًٔ غُذٔس, لىبػذ غذَذخ ٌٍّٕهع فاٍ ػٍاُ بالغسّاةع, زرغّادي دمحم ِحُاً بٌاذَٓ, بٌّػٍاص بألػٍاً ٌٍطمةفاد, بٌماةهرخ,  -9 

 .95, ص9555
3 - Krishan Kumar, “From post-industrailto post-Modern Society”, Oxford: Black well, 

Sage publications, Ltd, 1995,p.53. 

4- George Ritzer & Douglas J. Goodman, sociological Theory, 6th Edition, McGraw-Hill, 

New York, 2003, p. 599.                                                                                                        
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ب ل رفر  التخمال عؽ األصؾلة  المأهجة  فعؽ التن يراا ال مة  التال التزم اه  عمؼ ا ةتم ف ماال  رحما  
 .(9)ال دات 

نغر      بعد ال دات  ترمض الأغر  ا اليمؾلة   ي األ  طير ال برى   م    لػ  ةاو  ن نغر ا   ا   -
عاؽ الجؾانا  الغ طر ا  التاال تبادف عميها . مماؼ ومار تدار    بعد ال دات  له   طدامه  الأغدوا  بعاض الأغار

ليؾتاا ر  ن األ اا طير ال باارى بماا  ميهاا  الم رث ااة  فالمياارفف الميبرالااال ن اا   عيأهاا   دفن  ن وداا حبه  
تنأيد ل  د لهذ  ا تج طا ا، فعما  الارسؼ  اؽ  ن التارار ااد  وعماؾا ا ن عما  طاذا الجادل المتاؾاتر، مماؽ 

 .(٠)فالميبرالة  مغدت   دداصيهم  ب لأغر إل  صة س تهم  اليمؾلة  المر لغ ميه  الؾاض   ن الم رث ة 

تت غات  العؾلم  تيكد "إننج ر" اليغ م  ف جم   أغرف    بعاد ال داتا  طاال  ن  اة د  اليغ ما  فا تدا ل -
مال  ة ق ثؾنال فتتأتر بو تأترًا عمةغً  ف برز ثيير  ؽ المأتج ا اليغ  ة   ؽ خاالل ف ا  د ا عاالم التاال 

 .(3)تعمد مال  ؾق ثؾنة  ومر له  ر س الم ل وعمد  و ً  مال  ؾق ثؾنة 

 أمخص مال ا تاال آرا  بعاض عمما   طاذ  الأغر ا  بعض علماء ما بعد الحداثة وعرض ألفكارهم:  -3
  لال  ك لت

  Fredric Jameson:فرجدرجك جيمسهن  - 

 ، ن طأااا ك تغياااراا فا اااع  تميماااا عممةاااً  ماااال تاااؾر  ا ل ترفنااا ا فف ااا  د ا تدااا ل جيمسوووهن يااارى       
مااال صااعؾد عااؾاطر اةتم  ةاا  ةديااد ، ت رثاا ا البيماا  فال رثاا ا إن اا نة  فالهؾ اا ا اليغ  ةاا  طااذ   ف ة  ااة ً 

الت ؾ ا  ؽ عال  ا لر  ت ر خال سير   بؾق، فذي خد  ص  عغد ، ففمت طذا التظؾر، تعكس  ا  
أ اة ا بعد ال داتا  المأظمات اليا نال لمر  ام لة  المتغد ا  ماال طؾرطا  الي لاث طاؾر ر س الما ل المتعادد فالج

 ن    فلا  تياخةص  رحما   ا  بعاد ال داتا   كم  يؤثاد ةةم اؾن  .(4)فت أؾلؾةة  ال مبيؾتر فالظ ص  الذر  
ضمؽ صةغ األحك م األخالقة   ف ال مؾثة    أل  وجا   ن تجادان ماال المج دام  الأه  ةا  ب عتر رطا  خظاأ 
 أغؾ اا ، ف داانه  بأنهاا  رفح ط غةاا  عماا  العداار فح لاا  تغ  ةاا  تظاا ل ثااد  أ اا   ااؽ  أاا حال ال ةاا   

تم  ة  لدرة   نه  لؽ ت تجي  إل   ي نؾف  ؽ  نؾاف المغ ف   اليغ  ة  فالن ر   فالجم لة  فال ة  ة  فا ة
 . (5)المبد ة   ف العغالنة 

                                                           

ٌٍٕظرَد بالغسّةػُد فٍ ِرحٍسٍ بٌحذبضد وِة جؼذ بٌحذبضد", دبر  ٌنحّذ ِػذي حػةزٌ, ػٍُ بغسّةع بألزِد "زحًٍُ ٔمذ -1

 .  912, ص  1222لحةء ٌٍٕشر وبٌسىزَغ, بٌمةهرخ, 

2-Ihab hassan, The Culture of postmodernhsim, Theory Culture and society 

Journal,vol.2,no.3,1985,p.45. 

3-ODonnell, M., “Introduction to sociology”, 4th edition, Nel Son Thornes Ltd, Surrey, 

UK, 1997. pp.23-50. 

نحّذ نٔىر, بٌٕظرَد بالغسّةػُد وبألَاذَىٌىغُة, ِرواس بٌّحروضاد ٌٍٕشار وبٌخاذِةذ بٌصاحفُد وبٌّؼٍىِاةذ, بٌماةهرخ,  -4

 . 115, ص  9556

5- George Myerson, Heidegger, Habermas and mobile phone, (post modern encounters), 

Totem Books, UK, 2001, p.p. 37 – 38 .                                                                                  



٠9 

 

" عاؽ اطتم   تاو اتاأتير جوان  هدرجوارد"لغد ثينا ت ماةالا   Jean Baudrillard: جان  هدرجارد -ب
ل دات ، ثم   ن الت أؾلؾةة  فاليؾر  المعمؾ  تة  فا عال ة  فا تد لة  عمؾ ً  عم  تيكيد نغر      بعد ا

م رتو عؽ إ تراتةجة  الهالك "نغر   الهالك" التال حا فل ميها   ن وداؾر ثةفةا  تظاؾر المجتما  ال اديث 
نتةج  لعممة  تظؾر    ك   األلة   الؾاصعة  ثم  عهر مال عدار الأه ا  تاؼ ت اؾل المجتما  إلا  إعا د  

المجتما   ار   خارى لة ا كال عممةا   إنت ج ننس األلة   فطذا    عهار ماال ر  ام لة  ا  اتهالك، تاؼ وعاؾد
الم  كاا   ثماا  عهاار  و ااً  مااال  جتماا   اا  بعااد ال داتاا ، فطأاا  يتدااؾر  ن الأاا س  جمغاادفا التدااؾر ال كةغااال 
لمعاا لؼ الااذي وعةيااؾن  ةااو، ف ن طأاا ك العديااد  ااؽ  غاا طر الهااالك حيااث و ااع  ا ن اا ن  ن وكااؾن   اايرا 

ع  لعممةاااا  ا تأ اااا خ األلااااة   فتغميااااد  ألعماااا ل لمعالصاااا ا ف ن ونغااااد صاااامتو اؾاصاااا  العاااا لؼ الخاااا رةال ف  اااا
 . (9)ا خر ؽ

 & Symbolic exchangeف ؽ  ارز ثت ب تو مال  أتدف ال رعيأ ا "التر دل الر زي فالمؾا
death  ف تأااااا فل اؾدر ااااا رد الأتااااا  ج الجذر ااااا  ثمااااا  يراطااااا   نتيااااا ر اليااااانر ،"Code  فإلااااا  تغمغمهااااا  ماااااال

المجتمع ا ال ديي ، فب لظر  تيير الينر  إل  ا تخدام ال   ؾر فالظر غ  الرصمة  فل أه   و اً      اة  
مااال النيز اا   فالعمااؾم الظبةعةاا  حيااث تجعااد  ااؽ الممكااؽ إعاا د  إنتاا ج المؾضااؾف بيااكد تاا م، فلهااذا ال ااب  

ؽ الينر   ؽ تج فز الؾاصعال فتنت  المج ل    م الت  مة  اليهير  الاذي ااتادعه  اؾدر ا ر فطاال ال كةغا  تجمك 
 .(٠) Hyper Realityالمنرط  

فتعد ف   د ا عالم فالت أؾلؾةة    رًا     ةً  لم  بعد ال دات  ألن    نعتبر  حكةغال ا ن طؾ     
تغؾلو لأ  ف ا  د ا عاالم  ناو حكةغاال ااد    صار ؽ  اؽ ثاد ة نا  ب لمؤلاراا فالداؾر اليغ  ةا  ماال ثاد 

 ا إعال أ ، ففمغً  لا "اؾدر  رد" إنأ  نعةش ع لؼ "الدؾر الزا نا " فتماػ الداؾر تعماد ثأ ا   ف نما ذج  م
لألحااادا  ال كةكةااا ، فماااال حكةغااا   ااا  بعاااد ال داتااا  لاااؼ تعاااد الداااؾر الزا نااا  تعكاااس الؾاصااا  ف  تأاااتج اااادا د 

فب لتاا لال يزعماااؾن  نهاااؼ  لم كةغاا ، ااااد تدااؾر ال كةغااا  ا ةتم  ةااا  ب لأماا ذج فاألكاااؾاد التااال تأاااتج ال كةغااا 
 . (3)وعرضؾن عميأ  ال غ  ت

 ن ص ة  العمؼ فالمعرم  فالتال وعد تأ فله  البداو     يرى ليؾت رLyotard Janجان فرانسها ليهتار  -ج
ال كةكةااا   تااا ر  ةااادل حااا د فعأةاااف حؾلهااا  حياااث يااارى  ن المعرمااا  ماااال المجتمعااا ا المتغد ااا  ت أؾلؾةةااا  
 صر ا  مع  تر ف فتيترى،  ما  وعأا  ضارفر  تخما  العماؼ عاؽ فع  ناو التغميدوا  التاال فضاعا لاو ماال 

  مال يد  ؽ ومتم و، م لعمؼ    بعاد ال اداتال و اع  إلا  إنتا ج صؾاعاد ز ؽ ال دات ، لةدير اهذا الت ؾل صؾ 
فنماا ذج تتميااز ب ليراا ا فا  ااتمرار   ف  ااع  إلاا  طاادم فتغؾ ااد طااذ  الغؾاعااد فالأماا ذج، فلهااذا مااإن التغاادم 

                                                           

بالغسّااةع, "بٌٕظرَااد بٌطىضااُىٌىغُد بٌّؼةصاارخ", بٌػااسء بٌطااةٍٔ, دبر ػحااذ هللا دمحم ػحااذ بٌاارحّٓ, بٌٕظرَااد فااٍ ػٍااُ  -1

 . 301 – 305, ص  9559بٌّؼرفد بٌػةِؼُد, بإلضىٕذرَد, 

, ِرواس دربضاةذ بٌحطاسةٍِٔٓ بٌحُٕىَد ئًٌ ِة جؼذ بٌحذبضاد, زرغّادي فاةزٓ  ِؼةصرب   نضةضُة   غىْ ٌُسشه , خّطىْ ِفىرب   -9

 . 466 – 465, ص  9552بٌىحذخ بٌؼرجُد, جُروذ, 
3- Marsha Jones & Emma Jones Mass Media, 1st edition, MacMillan, London, 1999, p 73 .        



٠٠ 

 

ال ااا د  ماااال  جااا ل ت أؾلؾةةااا  المعممااا ا   و تااا ج إلااا   اااردو ا ر ز ااا  ت ااان  عمةاااو الميااارف ة   اااؽ 
جتم  ال مبيؾتر  ت ح لمجمة  فلةس طأ ك    و ؾل دفن التؾاصد ايؽ  ماراد  ف اؽ خ رةو، خ ص  ف ن  

 . (9)تؼ مإن   ح ة  إل  ثهأؾا العمؼ فالمعرم  ف ردو تو مال المجتمع ا المتغد   ت أؾلؾةة 

  ماد عا طر  التن اػ فالتن ا  ماال المعمؾ  تةا  فال ايبرنة  فبأاؾك المعمؾ ا ا ف فلاذلػ يؤثاد ليؾتا ر 
التغيااراا التااال ت ااد  مااال الؾصااا ال اا لال فالت اا رف المتزايااد مااال  جاا  ا المعرماا  ف  اا لي  فباايؽ طبةعاا  

 .(٠)ال دؾل عميه ، ف تر ذلػ عم  حدف  تغير ال ة   اليؾ ة  مال المجتم  المع صر

 ن الأمااؾ المجت اا رف مااال ا تداا  ا الجم طير اا  عماا  طيماا  التمناا ز فا نترنااا، صااد  ف اارى اؾدر اا ر
فلواد حماال زا ادا  ااؽ المعمؾ ا ا،  ما  ترتاا  عما  نازف ا ااتغرار المعأا  عما  ن ااؾ ةاذري، م لغادر ال ااخؼ 
  ؽ المعمؾ  ا التال تنرض عميأ  فنججبر عما  صبؾلها  يادمعأ  "ن اؾ الاذفاا" ألن نأاد ج ب لمعمؾ ا ا فتما 
ال يياار  ااؽ الدااؾر ال كةكةاا  المت حاا ، حتاا  ب تااا م اار  فةااؾد عاا لؼ فاصعااال تمكأأاا   ن نعمااؼ حكةغتااو م اار  

 .(3)إلك لة 
ااااارًا : Giddens  أنتوووووهني جيووووودنز -د  إن دناااااؾ ةيااااادنز  اااااؽ ال ةااااا   اليؾ ةااااا  وجعماااااو اااااادفن  أااااا زف  جأغ 

   بعد ال دات  إذ يم    ؽ خالله  عم  ت   د العالص ا ا ةتم  ة  ف ؽ تؼ ا تع د  الذاا  ل ؾ يؾلؾةة 
لؾةؾدط ، بعد  ن   طما  يديؾلؾةة  الت أؾلؾةة  مال تهمةياه ، إن إعا د  إنتا ج الاذاا وعأا  اتجا   الاذاا 

 .(4)اد فتأايدط ن ؾ نن ه ، بم  وعأ  ت ررط   ؽ  ةظر  التغأة  التال و ع  ع لؼ اليؾم إل  ت يدط  

فتتاة  ،  ن األمراد فالمجتمع ا  ؾف يتاة  لها  مرصا  الادخؾل األ اهد فاألرخاص ليارك  ا نترناا
المز ااد  ااؽ الدومغراطةاا  مااال العممةاا ا األ   ااة  فالتعمااةؼ ا ل ترفنااال الااذي تؾحااد  اا   نهااؾم المعرماا  مااال 

هاا  عااؽ طر اات ا ااتخدام البر ااد فاند  ةااو  ع Cyborg جتماا   اا  بعااد ال داتاا ، فتؾحااد ا ن اا ن  اا  ا لاا  
ا ل ترفنااااال فالياااارك  المعمؾ  تةاااا ، فصااااد  دى ذلااااػ إلاااا  عهااااؾر  جمؾعاااا ا ةديااااد  تعااااةش مااااال المجتماااا  

 . (5)ا متراضال  ف ال يبيري 

ترى    بعد ال دات   ن ف   د ا عالن تهميؽ عم  ال ة   الرير   المع صار  فتغماص ع لمأا  ب اب       
مك ن، مإن طذا   وعظيأ  لاال   كيار  عأاً  لم كةغا ، إنها  ار ا ط  ت ا عف صدرته  عم  تج فز الز  ن فال

عاادد ففتياار  ف ؤصتةاا  اعتراا راا الؾاصاا  التااال تبااددط ، فإن  اا  ناارا  عباار ف اا  د ا عااالم ويااكد حتمااً   داادرًا 

                                                           

 . 52 – 50, ص  9552دمحم دمحم ضىربْ, بٌسرجُد وبٌطمةفد فُّة جؼذ بٌحذبضد, ِىسحد بألٔػٍى بٌّصرَد, بٌمةهرخ, -1

, ص  9550ِاة جؼاذ بٌحذبضاد, بٌهُااد بٌّصارَد بٌؼةِاد ٌٍىساةت, بٌمااةهرخ, خةٌاذ دمحم بٌحغاذبدٌ, بزػةهاةذ بٌٕماذ فاٍ فٕاىْ  -9

942. 

 . 914, ص  9515ٌٍسرغّد, بٌمةهرخ,  بٌمىٍِآٌٓ هةو, بٌٕظرَد بٌٕمذَد, زرغّد ي ضةئر بٌذَث, بٌّروس  -3

ٕشاار وبٌسىزَااغ, شااحةزد صااُةَ, بٌٕظرَااد بالغسّةػُااد ِاآ بٌّرحٍااد بٌىالضااُىُد ئٌااً ِااة جؼااذ بٌحذبضااد , ِصاار بٌؼرجُااد ٌٍ -4

 . 934, ص 9552بٌمةهرخ, 

5- Steven Connor, The Cambridge Companion to postmodernism, 1st published, 

Cambridge University Press, New York, 2004, p. 140 .                                                                            
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  ر ة ةً  لمعرمتأ  مال ع لؼ    بعد ال داتا  فل اؽ  ا  نارا  فنعرماو وكاؾن  جارد لهأا  فطأا ك، فمغال حتا  تاأت
 .(9)صن   خرى 

ففمغً   را  ال يير  ؽ    بعد ال داتييؽ ن ؽ نعةش  جتم  الدؾر ، فنهتؼ بدن      ة  ب  نت ج 
فا اااتهالك الداااؾر، فتعاااد المعمؾ ااا ا حتااا  ا ن  جااارد  ااامع  نياااتر ه  "فربمااا  الياااال  األ   اااال الؾحياااد 

فن ااؽ ن اا فل دا ماا  التعاارف  المهماايؽ عماا  حة تأاا  " مااال عااد  جتماا  تهماايؽ عمةااو المعرماا  فالت أؾلؾةةاا ،
عماا  الباارا ج الجديااد  فثااد  اا  طااؾ ةديااد مااال الت أؾلؾةةاا  حتاا   صاار  ذلااػ لااال      ااال فطاا ب   ميااز 
اااكد األماااراد طاااؾ تهؼ  اااؽ الااازخؼ المتااادمت  اااؽ  لم ةاا   ا ةتم  ةااا  ال دييااا  ماااال عدااار  ااا  بعاااد ال داتااا  فلو

 .(٠)الدؾر ا عال ة  فالمأتج ا اليغ  ة 

 ا فا تداا  ا  ااؽ لااأنهم   عااً   ن ون ااة  إلاا   ااؾصنيؽ   تمماايؽ إذ نجااد  ااؽ  اا  تزايااد المعمؾ اا   
ن حة  تأج  عممة  التظؾر وغ ة ن إل  ت اديث تغا مال حتا  داخاد المجتمعا ا سيار الغربةا  فاتجا   عا م 
ن ؾ    بعد ال دات ، فنجد  ؽ ن حة   خرى حيث اد  التظؾر عممةا   كيار إلاك لة  يتدا عد ا تأا ن  عا  

رفتهم  مال  ز   تظؾ ر اةتم عال    تن صؼ حد  الدراف اليغا مال، فطكاذا ماإن ال اة ق طاؾ ا نتغا ل ليبمغ  ذ
 اؽ المجتمعا ا التغميدواا  إلا  المجتمعاا ا ال دييا   غترنا  ب لتن ااػ التادر جال لمتؾةهاا ا العممةا  الجمعةاا ، 

 تعارف لايمً  عاؽ ف اد  اؽ ال ياف عاؽ نغا م عا م ياتال م  ا  ح ةا ا ثاد مارد ألن اليغ ما ا التغميدوا   
طااذا اليااكد ال ااديث لمتعددواا  ف  ااتمزم ميهاا   ج اهاا  المجتمعاا ا لتراتهاا  التغمياادي ثأ اامؾر لم ناا   عماا  

 .(3)طؾ   المر  ايأم  طؾ  أغمس بدؾر    عؾد   أه  مال التغدم الت أؾلؾةال

   فصااد فصااف بعااض العمماا   ع  ماا   اا  بعااد ال داتاا  بأنهاا  ع  ماا   تياارع  إلاا  ال يااف عااؽ عاادد   
و داا   ااؽ الكااةؼ فالمؾاصااف فا را  ف  وداار   ع اا   األ اار   أهمكاايؽ مااال عاادد ثبياار  ااؽ العالصاا ا، 
فخمغاااا الت أؾلؾةةااا  ا لااار ف ا ةتمااا عال  ياااد  ال اااة ر  فالتمةناااؾن .. فسيرطااا ، مؾضااا    ااار   فإح   اااً  

لتنا طؼ؛ ااد  صار  طاؾ ب لتيغة  فا ضظراب ا الاال ا اتمرار  ، فلاؼ وعاد البياا  االذًا لمتجا نس فالهادف  فا
 ؾصااا  العماااد المكااا ن نن اااو س لرااا  ف عغاااؼ ال ةااا   تمااا رس عمااا    اااتؾى ر ااازي يااازال إل ترفنةااا  فلغااا  اا 
إل ترفنة  فباذلػ ت ا   ا  بعاد ال داتا  األ ار    ا م ت ادي الغادر  عما  الت ةاف  تأا   الت اؾل ا ةتما عال 

 .(4)ال ر  

                                                           

بٌٕظرَةذ بالغسّةػُد وبٌّّةرضةذ بٌححطُد, زرغّدي دمحم َةضر بٌخىبغد, ِصار بٌؼرجُاد ٌٍٕشار وبٌسىزَاغ, فٍُُث غىٔس,  -1

 .129, ص  9515بٌمةهرخ, 

2- Christopher Butter, Postmodernism "every short introduction" , 1st published, Oxford 

University Press, New York, 2002, p 112  .                                                                            

دَُسر ضٕغةش, بٌصذبَ دبخً بٌحةةربذ "بٌسفاةهُ جشاةْ بٌصاربػةذ بٌطمةفُاد, زرغّادي شاىلٍ غاالي, بٌهُااد بٌّصارَد  -3

 . 95,  91, ص  9552بٌؼةِد ٌٍىسةت, بٌمةهرخ, 
4- Jim Mc Guigan, Modernity and post modern Culture, 1st published, Open University 

Press, New York , 1993 , p 83  .                                                                                             
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ال  لةاا   ااؽ خااالل  أغااؾر نغر اا   اا  بعااد فإن طأاا ك عااد  نغاا   ط  اا   ااتعتمد عميهاا  مااال درا ااتأ  
  ال دات 

  ترى نغر ا   ا  بعاد ال داتا   ن التعماةؼ العا لال  ااد  ن ت اؾن لاديه  المغادر  عما  تغادوؼ ةمةا  الارتى أوالً 
التربؾ ااا  دفن إلااازام  مرادطااا  ب لخ اااؾف التااا م ل اااةظر   ياااد لؾاةر تهااا   ي  ن ااا صه  الن ر ااا   ي  نهااا  تااارمض 

 فالغؾانيؽ التال ت ةظر عم  طذ  المؤ    دفن    فل  لأغدط  فتظؾ رط . الخ ؾف الت م لمغؾاعد
  ثماا  تاارى نغر اا   اا  بعااد ال داتاا   نااو  اااد  ااؽ التأبااؤ بماا  صااد يترتاا  عماا   ي إةاارا اا  ف صااراراا ثانيوواً 

تؤخااذ  ااؽ  ةااد تظااؾ ر  ؤ  اا   اا   ااياًل ) ي التعمااةؼ العاا لال( فت مااد   ااؤفلة  الأتاا  ج إن ث نااا  اات غت 
 المرةؾ   ؽ التظؾ ر فالتأمة       . األطداف

  ثم  تدعؾ نغر      بعد ال دات  إلا  ا طتما م ال   اد اترا دل المعمؾ ا ا فالعممةا  اليغ  ةا  بإعترا ر  ثالثاً 
 ؽ طذا التر دل ف جتم  المعرم  مال ت غيت ةمة   نؾاف التأمة      س حدف  العؾلم   ؽ  ةد ا  تن د 

مااال نااؾاحال ال ةاا   المختمناا  فنياار الااؾعال المتأاا  ال ب لمخاا طر فا تاا ر العك ااة  الغياار المغدااؾد  لم ااير  
 التغدم .
   م ر اا ا التعمااةؼ مااال عداار  اا  بعااد ال داتاا ، فطااؾ  ن  عمااؼ  اا  بعااد ال داتاا  عمةااو  ن ياادرك  نااو رابعوواً 
الخة ر مال التعمةؼ ف ن ثد صرار يتخذ  لمتدر س اهذ  الظر غ   ف تمػ،  ف لجم   ؾضؾع ا المأهج  ومتمػ

 ف لتأغةؼ صن  ح    جمؾع   ؽ المر د    و تأد إل   ي    س  ؽ الؾاص   ي لةس و تأد إل  فاص  
إل   بعد  ادى  بعيأو م د صرار يت مؽ   تؾ  ا   نه  ة  ف مكأ  حيث  نأ    مؾلؾن عؽ طذ  الغراراا

فتغ  عم  ع تغأ    مؾلة  صراراتأ ، ألن الع لؼ لؽ وغنر لأ     دام  ن الع لؼ مال حد ذاتو طاؾ نتا  ج لغرارنا  
بيأنو. بعر ر   دق ف ب ل  ن ا ختة ر  نتؾح ف ظمت مال ثةفة  إدار   ي  ؾصف تعمةمال فل ؽ الأت  ج طال 

   ؤفلة   ظمغ  ثم   ن ا ختة ر  ظمت.

أغر    ؾ ايؾلؾةة  حدييا  تمخ اا عاؽ عدار العؾلما  ف جتما  طذ  التخمص  م   بت  ن ن         
المعرم  ال بير ترى  ن  ةظر   م  ر  ف  ن  ق م ر    عيأ  عم   ج ً   عيؽ  ف  ؤ    بعيأه  طؾ   رًا 

ظاؾ ر  رمؾضً  حيث  اد  ؽ ترك ا ختة ر لألمراد فالجم ع ا داخد المجتم  بإتر ف طر غا   عيأا  ماال ت
فتأمةاا  طااذا المجتماا  فت مااد ترعاا ا طااذا الغاارار  ف طااذ  الظر غاا  ثماا   ن طااذ  الأغر اا  تتأ  اا  ثيياار  اا  
الدرا اا ا الم اااتغبمة  فالاارتى المظرفحااا  لتخظااةل   اااتغبد  م اااد مااال ةمةااا  نااؾاحال ال ةااا   ا صتدااا دو  

اليااؾر  المعر ةاا  مااال  ااؾل تالحيااث  نهاا  تاادعؼ ا  ااتن د   ااؽ فالتعمةمةاا  فا ةتم  ةاا  فال ة  ااة  فاليغ  ةاا  
 فنغؼ المعمؾ  ا إل   دا  لت غيت الم تغبد األم د حت  فإن ث ن و مد المتأ ص  ا مال طة تو.

فمااال إطاا ر طااذ  الدرا اا  إ ااتخد ا الر حياا  نغر اا   اا  بعااد ال داتاا  لماا  تعظااال طااذ  الأغر اا   ااؽ 
 عيأا  حياث يأبيات ر ي النارد  حر   مال ال يف عؽ آرا  عيأ  الدرا    ؽ سير التغيد بأي صيؾد  ف صؾاعاد
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 ااؽ خااالل رت تااو ففاصعااو، فتعااد نغر اا   اا  بعااد ال داتاا   ااؽ الأغر اا ا ال ديياا  مااال  جاا ل عمااؼ ا ةتماا ف 
فالتااال تغااؾم مااال  ر د هاا  عمااال ت ميااد المجتمعاا ا المع صاار  ف ؤ  اا ته   ااؽ  أظماات  ن ثااد  ؤ  اا  تعااد 

 لال  اؽ ا ننجا ر اليغا مال فتاؾر  المعمؾ ا ا  أندم  مال اأ  ه  فصراراته  فعميه  ت ماد ترعا ا العدار ال ا
 فا تد  ا مال الع لؼ .
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 التسييث:

يشيي ك ير ييك لييؽ االطيياع إلى طيياك ماييع دتييم يالطييا ث ييرسا دليياث إاعاديي  سإ  يياا    ييؾ  ل  ييرس           
د  سإ  يييي م ييييياد د رييييك خيييير   االييييع إ يييي شرإل ا  يييي  ث ر يييير د ىييييم إا شيييياوم  م ذإا صييييالو وطؾبييييؾك و ريييي

 ثاليييػ إارإ  ييياا  إاع يييؾ  إا ييي  ثيييؼ اكبييي ا وا بيييا و مايييع إ ييي شرإث    إلخييي بي  ييي ؽ سإ  ييي م إاكإ ظيييو
   يطكؽ ديضًا دد تس شالص ليؽ إارإ  ياا إاسياومو لير  ت ائج ا    مثكإع  ثرعيؼ  لظاخشو ت ائج سإ   م

ئج  ذه إارإ  اا وا با و ماع ذاػ ثشيك  إارإ  ياا  إاع يؾ  إاسياومو يفصي  ل يؾ   إل  فاس  لؽ ت ا
   ل غؼ إاع ؾ   إارإ  اا إ ى طاعييو و يرًإ ل كاييًا  اليًا يسي ف ر لظيم إاعادي   ي  إا  يكي االيع ير يك 
 لؽ إ ىكإعإا  إاطظ جيو د   ث يؾ  إا ر ير ليؽ إاظيكأل  إي ياا ي إا ي   ي ؼ   يا ث ر ير لشيكالو إاع ي  

 صياغو د رإ م   طكح ثساؤلثم  إخ يا  إيس إا  إاطظا ج إاطبئطو. 

اذإ ياد لؽ إاضك    لكإى و إا يكإ  إا الطي  االر إ يو ليؽ خيبع إا  يكض االر إ ياا إاسياومو ليؽ         
إى  إل  فاس  لظ ا     ذإ إاطجاع  ل ك و إاعادرو اظمظو إابرع االر إ و لؽ د ي  ليؽ إت  يل إاييم غ ك يا 

ر إ ييياا إاسييياومو   خييييو إاشظيييؾإا إا الطييييو  إاطظ جييييو إاصييي ي و ييييؼ إىييي  بيييطاد  يييبلو  االطييييو ليييؽ إا
إار إ يييو إا ااييييو    يييذاػ ثديييؾد إافائييير  لؾبيييؾاًا  طكيميييًا  لظ جيييًا   ييييذاػ ى ييي  إار إ يييو بيييطؽ لجييياع 

 إار إ اا إاساومو إا   ثظا ال تفس إاطؾبؾك.

و صؾع إاعادرو االع إلططئظياد وياد إار إ يو ياتيل إد إا ري إل اس لؽ إار إ اا إاساومو  ؾ        
لؾى و إاؾى و إاص ي و لؽ خبع  ىؾس إاظماط إل ا يو إاطش كيو االر إ ياا إاسياومو  إار إ يو إا ااييو  
غ ك إتم ل ر لؽ ث مق  ري آخك   ؾ ى   إار إ و  إدر  لؽ إلس ياا إا   يطكؽ إاكىؾك ا ا  ي   يذإ 

إار إ اا  ذايػ لد ادي  س إ يو عيك ي يلاتييو  لكاتييو  لج طتييو لش الفيو  إاطجاع إ  دالمو لكطالو اعخيو
 واخ بي إاعادر ؽ  لطا يج   ت ائج إار إ و ل طو  يطالو    تفس إاؾخل.

  ؾي   ؼ م   كإبًا ا ذه إار إ اا لؽ خبع لظ جيو ل  ظو   ؼ    ا ماماع إاضؾع االيع يي  س إ يو     
  يؾي  ي ؼ   و   إاظكيمو إاع ريو   ا ظو إار إ و   ت ائج إار إ يولؽ خبع ار  تماط   : د رإي إار إ 

اكض  ذه إار إ اا   مًا اال كث ي إازلظي  ا يا   ي ظ     يذإ إاجيزع إاظغيك   إاطكى ي  االر إ ياا إاسياومو 
   ال   تمر  ا ذه إار إ اا  لؽ ثؼ إل ي فاس  ليؽ  يذإ إا  ال ي  إاظمير   ي   بيل ثصيؾ  اشظيو إار إ يو 

 لظم  مر إخ ا ا إاعادرو ارس لؽ إار إ ياا إاطشيا  و  إا ي  ا يا صيالو لعاميك  وطؾبيؾك إار إ يو إاكإ ظو. 
 نجكح مشيا:إا اايو  
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 أواًل: الثراسات العحاقية

متطمبات استخثام التعمييػ اللتتحونيف  يف كمييات جامعية ميديان ميؼ وجيية نعيح أئزيا  اليي ية  -1
 :(1)(3112، : )دراسة ئسار طعسة جاسػ الدائثيالتثريدية

ث ر ر ل ظالعاا إ  شرإث إا  اليؼ إ اد ك ت     يالياا ىال و ليساد لؽ  ى و ىث ة الثراسة إلى      
تغييك داضيياع إا  ئييو إا ر يسيييو   ث ر يير إاط ظالعيياا إاشاصييو   صييطيؼ إاطمييك   ثظف ييذه  ثمؾيطييم ل يي شرإث 

إا  ئو إا ر يسيو   ث ر ر إاط ظالعاا إا  اليؼ إ اد ك ت     يالياا ىال و ليساد لؽ  ى و تغك داضاع 
إاشاصو وااب ئو إا  اليطيو إاف زيخيو ل  شرإث إا  اليؼ إ اد ك ت     يالياا ىال و ليساد لؽ  ى و تغيك 
داضاع إا  ئو إا ر يسيو   ث ر ر إاط ظالعاا إاشاصيو   ير يي داضياع إا  ئيو إا ر يسييو ل ي شرإث إا  الييؼ 

 د لؽ  ى و تغك داضاع إا  ئو إا ر يسيو.إ اد ك ت     يالياا ىال و ليسا
)إاطسيي  ( يتييم   ييري ماييع ث ر يير د طيييو ل ظالعيياا  البحييت السييشيو الؽ يي فإثعييل إاعاديي   يي   ييذإ     

 إا  اليؼ إ اد ك ت  لؽ  ى و تغك داضاع   ئو إا ر يس    يالياا ىال و ليساد .
ىال ييو ليسيياد  يي  إافصيي  إار إ يي   ثييفام لج طييل إاع يي  لييؽ ىطيييل داضيياع إا  ئييو إا ر يسيييو  يي       

(  ي  لش اليم إاداليياا  إيخسياث. دليا إا  ظيو 453 إاعياا  ايرس ؼ ) 6211/  6212إارات  اال اث إار إ   
   خيييير ثييييؼ إخ يييييا  ؼ وااظكيمييييو إاظعخيييييو دسييييي )إاطكثعييييو إا الطيييييو   ييييظؾإا ( ثر يسييييياً 161 باليييي  اييييرس ا )

 اتو ثصم ل ظالعاا إا  اليؼ إ اد ك ت .إاشرلو(.  ا  م ق د رإي إاع    إ  شرث إاعاد  إ  ع
 خير ثؾصي  إاع ي  مايع إاظ يائج إا ااييو: دد ل ظالعياا إاطميك  إ اد ك تي  ياتيل ل طيو  نتائو الثراسية:   

 ر ىو يب ك  لؽ  ى و تغك داضاع إا  ئو إا ر يسيو  دد ل ظالعاا إاب ئو إا  اليطيو إاف زيخييو ياتيل ل طيو 
إا  ئيو إا ر يسيييو  دد ل ظالعيياا داضياع إا  ئييو إا ر يسيييو ياتييل  ر ىيو ل ؾ ييظو لييؽ  ى يو تغييك داضيياع 

 ل طو  ر ىو يب ك  لؽ  ى و تغك داضاع إا  ئو إا ر يسيو . 
: مذكالت استخثام التعميػ االلتتحونف  ف تثريد السقحرات التاريخية ميؼ وجيية نعيح التثريديييؼ -6

االييييع لشييييكبا إ يييي شرإث إا  اليييييؼ إا  ييييكي ىييييثد الثراسيييية:  :(3)(3112، )دراسيييية جشييييان مييييح ه  سييييخه
 إلاد ك ت     ثر يس إاطمك إا إا ا يشيو لؽ  ى و تغك إا ر يس  ؽ.

 ال  لج طل إاع   لؽ ثر يس  خسؼ إا ا يخ    ياليو إا ك يو إي ا يو مشيو الثراسة وإجحا اتو:  قث     
دلا ا ظو إاع    مر إخ ا ا إاعادرو ىطيل  ( ثر يس .42( )6213-6214ىال و وا   اال اث إار إ   )

( ثر يسييي .  اط ك ييو  ييري إاع ييي  42ثر يسيي  خسييؼ إا ييا يخ  ييي  ياليييو إا ك يييو إي ا ييييو إاعيياا  اييرس ؼ )

                                                           

ميَيبد جبٍعيخ ٍَظيبُ ٍيِ وجظيخ ّضيز  ع يب   فيٌ اإلىنززوٌّ، ٍزطيجبد اطزخذاً اىزعيٌَ اىظبعذًعَبر طعَخ جبطٌ  -1

ٍيبرص ،  52 – 52اىفزيزح ٍيِ  فيٌثبىنوٍيذ  اإلىنززوّيٌىييزعيٌ  اىثيبٌّ اإلقيٌََاىظَئخ اىزذرٍظَخ ، ثحث ٍقذً إىي اىَؤرَز 

 . 5112اىنوٍذ ، 

اىزذرٍظيََِ، ، ٍشنالد اطزخذاً اىزعيٌَ االىنززوٌّ فٌ رذرٍض اىَقزراد اىزبرٍخَخ ٍيِ وجظيخ ّضيز حجْبُ ٍزسٓ حَش 5-

 .    5112 (،51)ٍجيخ ميَخ اىززثَخ االطبطَخ ىيعيوً اىززثوٍخ واالّظبَّخ، جبٍعخ ثبثو، اىعذد
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(  مييك      يير إا ف يير لييؽ صييرأل دسإ  إاع يي   ثعاث ييا خالييل 42داييرا إاعادرييو إ يي طا   إ يي بياد ثضييطظل )
 رلل إاعادرو إاؾ ائ  إ دصائيو إاطظا عو اظبي و إاع  . إ  ش  إاعادرو   ظبيم ا االع د كإس إا  ظو

تميص ثج  يزإا إامااياا ويايس إا  إيى يز  إا ر ريو إابيليو وتؽ مة الثراسة الى ئثة نتائو:         
ايرث إا  يا د . ارث ثر يي إاضاع إا  ئو إا ر يسييو االيع إ ي شرإث إا  الييؼ إلاد ك تي . اال  الؼ إلاد ك ت 

ثعيياسع إاشبييكإا  إاط ييا ي  يي  لجيياع إا  اليييؼ إلاد ك تيي   ثييك  إاعادرييو دد اييرث   يي    يي ؽ إاجال يياا  يي 
إاجال يياا لييل و ضييي ا  يي  مييعكو االط الؾلييياا  ييصس  ماييع ث يييذ  إلثصيياع  يي ؽ لشظييي   يا يياا إا  الييييؼ 

خالييو ثر يسيي  إا ييا يخ  إاجييال    ل شييذ  إامييكإ   إي يياثذ  وااط الؾليياا إابيلييو  تجيياح داطيياا ؼ   سإ ث ييا.
ؽ يج يير د إاط ييا إا إا دظؾاؾىيييو إابيلييو االيي  الؼ إلاد ك تيي   خيير ي ييز  إاسييبي  يي   ييذه إاظ يجييو ماييع إاييذ 

إس إك لر  يييي  إا ييييا يخ لييييؽ ا ظييييو إاع يييي  إا يييياا  د طيييييو  ييييذه إاط ييييا إا  س   ييييا  يييي  إ يييي شرإث إا  اليييييؼ 
 .إلاد ك ت 

الخخرجيف وببياس سيمسان دمحم بعاده القانؽنية: )دراسة دمحم جاسيػ أالتعميػ االلتتحونف  ف العحاق و  -2
 :(1)( 3112 ،ئمف

ث ري إار إ و إاع طكح  دك  إا  الييؼ إلاد ك تي  ي ي  إ ا ي  ا ظيؾ  إاطسي ؾ  إا  اليطي   ي  إا يكإأل     
اع إ خع إاطس ؾياا ا ؾإ ي إا ظؾ  إا دظالؾى  إا ائ   إا ط  االع ث ر ر  ى و إاج   إامياسث م إاسطؾ وم 

 اي  إاطج طيل وطص سياثم  دكؾلاثيم ي طييو  يذإ إا  الييؼ ي  ير ثدظاليؾى  ت ؾ لج طل تاىح   اع   يياس  
ل اصييييك   إ يييي شرلل إار إ ييييو إا اايييييو إاطييييظ ج إاؾصييييف  إا  ال اليييي   ذاييييػ اال  ييييكي االييييع إ ييييؼ ل ظالعيييياا 

  ط ا:د اع ت ائج م امر ثؾصالل إار إ و    ل ا إا  ل ؾخاا إا  اليؼ إلاد ك ت     إا كإأل

اع ارث ثيؾ ك إابظيع إا   ييو االظ يؾض وياا  اليؼ مبا و ماالع  ىؾس تمص يب ك     ذإ إاطجاع  إا ف  ر -د
إلاد ك تيي  االييع إاييكغؼ لييؽ إاجال يياا إا كإتيييو إا ييؾث ث ييا ع إل يياس  لييؽ  ييكإلج إا  اليييؼ إلاد ك تيي    يي  

 .اع س ىو يب ك مثظؾيك إا طاليو إا  اليطيو و ر إد ثكإى ل خبع إا مر ؽ إاطاب  ؽ 

ااكغؼ لييؽ  ىييؾس خظييؾإا ل طييو خيير ث ممييل  يي   ييذإ إلثجيياه  خاصييو االييع لسيي ؾ  ثييؾ  ك إلى ييز  ويي -ب
 إاطش بييكإا   ثيييال ؽ إلثصييياع وشييعكو إلت كت يييل إل إد إل ييياا ي إا مال ريييو  ييي  إا  الييييؼ  يي  إاسيييائر   ييي  

 اطؾث إاجال اا.

إا  الييييؼ  إلاد ك تييي  ايييؽ إد إادر يييك ليييؽ إلى يييز   إاطش بيييكإا  إا ييي  ثيييؼ ثج  ز يييا يغيييكإض   ضيييبً  -ج
ديؾإع  إ   الدل خب  إد   ؼ إ ي رطا  ا وشيك  دخيمي  إ  إ ي شرلل يغيكإض إخيك   لظ يا  ي  إدسيؽ إي

                                                           

، ٍجيييييخ ثعييييبدٓ اىقبّوَّييييخ اىزعيييييٌَ االىنززوّييييٌ فييييٌ اىعييييزا  ودمحم جبطييييٌ اىخشرجييييٌ وعجييييبص طيييييَبُ دمحم عيييييٌ،  - 1

 .5118(، 1)اىعذد (،8)ٍزمش ثبثو ىيذراطبد االّظبَّخ، اىَجيذ
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  دخك  ثس شرث يغكإض طعاايو إاد يي إاك يطيو  إل يئالو إلل  اتييو دثمريؼ خرلاا إلت كت ل   إدؾإع 
 خاااا االط ابكإا .  

جتيا لثى طمبة الثراسيات العمييا: )دراسية دمحم ىيادي  ديؼ معؽقات التعميػ االلتتحونف وسبل معال -4
 :(1)(3112،  اق ئبث الغشف ئمفآو 

ايييع ل ك يييو ل ؾخييياا ثظب يييق إا  الييييؼ إلاد ك تييي    يييب  ل ااج  يييا اييير  طالعيييو مث يييري  يييذه إار إ يييو     
ي طيو طبب إار إ اا إا اليا  إ طيو لؾإ عو إا ظؾ  إا الطي   إار إ اا إا اليا  ث ضح إ طيو إار إ و تغكإً 

 إا دظالييييؾى    إ طيييييو إا  اليييييؼ إلاد ك تيييي  اطييييا اييييم لييييؽ س    يييي   يييي ح إذ يييياد إاظالعييييو  ل ك ييييو لييييا  يييير س 
  كك.دوااجال اا إار ايو. إللك إاذ  يس ؼ    تشك إاؾا  إارما    إا الط   ظ ؾ 

ف    ييؾ لييظ ج لبئييؼ ا  م ييق  ييري إار إ ييو لتييم يسيي ظر االييع  اميير إ يي  ط  إاعادريياد إاطييظ ج إاؾصيي     
إا  ال  لل إاؾإخل  إاظاع صؾ    إب م اظم  يطا يطكيؽ ليؽ خيبع  يذإ إاطيظ ج  بيل ثفمي كإا ثظبصييم 
االطس مب     بؾع لا يفسيك ليؽ ت يائج   امير ثديؾد إاطج طيل  ي   يذه إار إ يو ليؽ طالعيو إار إ ياا إا الييا 

-6215ىال و  إ   اال اث إار إ   ) –إا ك يو  االؼ إاظفس    ياليو إا ك يو     خسؼ إاالغو إا ك يو  خسؼ
( طااعييًا  طااعييو  طالعييو إار إ يياا إا اليييا  يي  خسييؼ إا الييؾث إا ك ؾيييو  إاظفسيييو 34(  إاعيياا  اييرس ؼ ) 6212

 خيير ثؾصييالل   ( طااعييًا  طااعييو إخ ييا  ؼ إاعادريياد ىطييي  ؼ ايطرالييؾإ ا ظييو  ييذه إار إ ييو12 إاعيياا  اييرس ؼ )
  ط ا:د إار إ و إاع ت ائج 

ايع خصيؾ  مإا دالفو إاطاسيو األى ز  إا مظيو  ثدالفو إا ر يي  ثدالفو إلت كت ل  غ ك يا  يكىيل  يبي ذايػ  -د
اييرث ثشصيييص  يي  إسإ   إاداليييو  إاجال ييو ا ييذإ إاطجيياع  اييرث ل ييك   ؼ   يي  ثييؾ  ك إللييؾإع إابيلييو  إيضيياً 

 وف ط  م    ثظؾيك إا ر يس.

 ا   يو ابثصالا    إاؾطؽ إا ك    خصؾصًا واا كإأل لؽ خب  إاجال اا إاط ظيو.ثشالم إاب ئو إ -ب

 تر   إادؾإس  إاط شصصيو  ي  ثصيطيؼ  إسإ    ثظغييؼ إا  الييؼ إلاد ك تي   إاسيبي بي م  ي  إاؾ يائ  -ج
اييع ايرث  ىييؾس إادفيياعإا  إلخ صاصيياا إاطسييص او مليك إاييذ   ييصس  إلاد ك تييو  خالييو ثظؾ  ييا ويياا كإأل إي

 اؽ ثظؾيك  ذه إاؾ ائ . 

صيي ؾ و ثمييؾيؼ إاظالعييو وشييك  سخ ييق وسييبي بيي م إاشبييكإع  اييرث ثييؾ  ك ؼ وااشييك  إاطظالييؾب   اا يياا   -س
  .ص ؾ و ثمؾيؼ إاظالعو وااشك  إاطظالؾب

  .ارث ثؾ ك لظغؾلو إت كت ل يب ك    كي و إلثصاع - ه
                                                           

فب  عجذ اىغٌْ عيٌ، ٍعوقبد اىزعيٌَ االىنززوٌّ وطجو ٍعبىجزظب ىذى طيجخ اىذراطيبد اىعيَيب، ٍجييخ آدمحم هبدً حظِ و - 1

 .  5112ميَخ اىززثَخ، اىَؤرَز اىعيٌ اىذوىٌ اىحبدً عشز، جبٍعخ واطط ، َّظبُ ، 
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  .اع إلاد ك ت مإا  اليؼ  لؽ إا مال ر  ص ؾ و ثغ  ك  دك  ث ؾع  -  

 ثانيًا: الثراسات العحبية

: )دراسيية ئبييث الييح سؼ ئبييث التعميييػ اللتتحونييف ك لييية لتحقيييا مجتسيي) السعح يية )دراسيية تحميمييية( -1
 .(1)(3112، الدالم جامل، دمحم ئبث الحا ق إبحاهيػ

اال  ييا لج طييل إاط ك ييو . إا  ييكي االييع إا  ييكي االييع إاطظظالميياا إافالسيي يو إا يي  يمييؾث أىييثاد الثراسيية: 
لكإدي  ثدييؾيؽ لج طييل إاط ك ييو. إا  يكي االييع ل ؾخيياا إت يياج إاط ك ييو  ي  إاب ئييو إا  اليطيييو. إا  ييكي االييع 
إ ؼ لبليح إا  الييؼ إلاد ك تي . إا  يكي االيع إ يؼ ل ظالعياا إا  الييؼ إلاد ك تي  ا  م يق لج طيل إاط ك يو. 

  ك ت .إاكؤيو إاطس مباليو ا ف    إا  اليؼ إلاد
ثؾىير اير  لكإدي  ل كإوظيو ايطيا   ظ يا ثيصس   ي  إاظ اييو مايع ثديؾيؽ لج طيل  ميا لميف: ثراسةأىػ نتائو ال

 إاط ك و  ث طر  ايطا  ال : 
 إاطكدالو إي اع:  ىؾس طالي و لج طل إاط ك و  لس شرل  إا ماتو إا ر رو .

 إا ر رو    إاطج طل .إاطكدالو إاراتيو : تطؾ لج طل إاط ك و  إيسياس لس شرل  إا ماتو 
 إاطكدالو إاراارو : ثدال  لج طل إاط ك و  لس شرل  إا ماتو إا ر رو  ثزإ ر إاطب دكيؽ  إاطبرا ؽ.

اال  اليييييؼ إ اد ك تيييي  ثبثييييو دتييييؾإك  ئيسيييييو  يييي : إا  اليييييؼ إ اد ك تيييي  إاط ييييزإلؽ  إا  اليييييؼ إ اد ك تيييي  غ ييييك 
 إاط زإلؽ  إا  اليؼ إاطرلج .

ػ االلتتحونيف  يف تيثريد العميؽم الطبيبيية بيالتعميػ العيالف ميؼ وجيية نعيح مطالب استخثام التعميي -3
 .(3)(3112السختريؼ: )دراسة نا ح بؼ ئبثهللا نا ح الذيحانف، 

 ر ل إار إ يو إايع ث ر ير لظاايي إ ي شرإث إا  الييؼ إلاد ك تي   ي  ثير يس إا اليؾث إاظبيتييو وياا  اليؼ 
إا اا  إاؾإىي ثؾ ك ا    )إا  اليؼ  إاطيظ ج  اضيؾ   ئيو إا ير يس  إاب ئيو إا  اليطييو(. إا  يكي االيع س ىيو 

ؼ إا ياا  إاؾإىيي ثؾ ك يا  ي  إ طيو لظااي إ  شرإث إا  اليؼ إلاد ك ت     ثير يس إا اليؾث إاظبيتييو وياا  الي
)إا  اليييؼ  إاطييظ ج  اضييؾ   ئييو إا يير يس  إاب ئييو إا  اليطييو(. ل ك ييو إافييك أل  يي ؽ إ يي جاواا ا ظييو إار إ ييو 

 ث ز  االط غ كإا )إاططا  و  إا شصص(. 

 خييير إثع يييل  يييذه إار إ يييو إاطيييظ ج إاؾصيييف   ث ر يييرًإ إاطيييظ ج إاؾصيييف  إاطسييي     امييير ميييط  لج طيييل     
 شصصيييي ؽ لييييؽ إاضيييياع   ئييييو إا يييير يس  يييي  )لظييييا ج  طييييكأل ثيييير يس إا الييييؾث   إا الييييؾث إار إ ييييو االييييع إاط

                                                           

اإلىنززوّيٌ ملىَيخ ىزحقَيج ٍجزَيم اىَعزفيخ )دراطيخ عجذ اىزحَِ عجذ اىظالً جبٍو ، دمحم عجذ اىزاس  إثزاهٌَ ، اىزعييٌَ  -1

رحيَيَخ(، ثحث ٍقذً إىي اىَؤرَز واىَعزض اىذوىٌ األوه ىَزمش اىزعيٌَ اإلىنززوّيٌ )اىيزعيٌ اإلىنززوّيٌ حقجيخ جذٍيذح فيٌ 

 . 5112ٍزمش اىزعيٌَ اإلىنززوٌّ ،  جبٍعخ اىجحزٍِ،  ، 5112/  4/  12 – 12اىزعيٌ واىثقبفخ، فٌ اىفززح ٍِ 

ّبصز ثِ عجذهللا ّبصز اىشظزاٌّ، ٍطبىت اطزخذاً اىزعيٌَ االىنززوٌّ فٌ رذرٍض اىعيوً اىطجَعَخ ثيبىزعيٌَ اىعيبىٌ ٍيِ  - 5

 . 5118وجظخ ّضز اىَخزصَِ، رطبىخ دمزورآ ، ميَخ اىززثَخ ، قظٌ اىَْبهج وطز  اىزذرٍض ، جبٍعخ اً اىقزى، 
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إاظبيتيييييو  إاديطيييياع  إاف زييييياع  إلدييييياع( وااجال يييياا إاسيييي ؾسيو. يطييييا مييييطالل ا ظييييو إار إ ييييو ىطيييييل إ ييييكإس 
  خر ثؾصالل إار إ و ماع ت ائج د ط ا:  ( اضؾ   ئو إا ر يس652إاطج طل  ارس إ كإس إا  ظو)

إاؾإىيي ثؾ ك يا  ي  لظيا ج إا اليؾث إاظبيتييو إايؾإ س   ي  إسإ   يذه إار إ يو ث  بيك لظااعيًا  ىطيل إاطظااي -د
 الو ل  شرإث إا  اليؼ إلاد ك ت   د   ياتل إىاواا إ كإس إا  ظو االع ىطيل  مكإا  ذإ إاط ؾ   ر ىو 

 ل طو.

إار إ يو ث  بيك لظااعيًا  ىطيل إابيث ثؾ ك ا    اضيؾ   ئيو إا ير يس إا اليؾث إاظبيتييو إايؾإ س   ي  إسإ   -ب
  الو ل  شرإث إا  اليؼ إلاد ك ت   د   إىاب إ كإس إا  ظو االع ل غؼ  مكإا  ذإ إاط ؾ   ر ىو ل طو.

ىطيييل إاطظااييي إاييبيث ثؾ ك ييا  يي  إاطيي  الؼ ل يي شرإث إا  اليييؼ إلاد ك تيي   يي  س إ ييو إا الييؾث إاظبيتيييو  -ج
    مير إىياب إ يكإس إا  ظيو االيع ىطييل  ميكإا  يذإ إاط يؾ  ث  بك لظااعيًا  اليو ل ي شرإث إا  الييؼ إلاد ك تي

  ر ىو ل طو .

ىطيييل إاطظاايييي إايييبيث ثؾ ك يييا  ييي  إاب ئيييو إا  اليطييييو ل ييي شرإث إا  الييييؼ إلاد ك تييي   ييي  ثييير يس إا اليييؾث  -س
إاظبيتيو ث  بك لظااعًا  الو ل  شرإث إا  اليؼ إلاد ك ت   د   إىاب إ كإس إا  ظو االع ىطيل  مكإا  ذإ 

 إاط ؾ   ر ىو ل طو .

 يي ؽ ل ؾ ييظاا إ يي جاوو إ ييكإس ا ظييو إار إ ييو دييؾع إاطظااييي  2025 ؾىيير  ييك أل سإاييو إدصييائيًا اظيير  -ه
إا الييو  يي  إا ا ييي إاييبيث ثؾ ك ييا ايير  إاطيي  الؼ ل يي شرإث إا  اليييؼ إلاد ك تيي    ث ييز  االططا  ييو  يي  وخيييو 

 ل ا   إسإ  إار إ و .

 يي ؽ ل ؾ ييظاا إ يي جاوو إ ييكإس ا ظييو إار إ ييو دييؾع إاطظااييي  2025 ؾىيير  ييك أل سإاييو إدصييائيًا اظيير  - 
إاييبيث ثؾ ك ييا  يي  لظييا ج إا الييؾث إاظبيتيييو ل يي شرإث إا  اليييؼ إلاد ك تيي    ث ييز  اال شصييص اصييااح إ ييكإس 
ا ظو إار إ و إاط شصص ؽ    إاطظا ج  طكأل إا ر يس     ظطا ل ثؾىر  ك أل سإاو إدصائيًا اظر لس ؾ  

  جاواا ا ظو إار إ و ث ز  إاط شصص    وخيو ل ا   إسإ  إار إ و .   ؽ إ  2025سلاو 

  يف االلتتحونيف اليتعمػ السيتخثام األساسية لمسيارات التحبؽية األقدام  ف التثريد ىي ة أئزا  -2
 .(1)(3112، بثح أ سث : )دراسةالتطبيقية البمقا  جامعة

 االط يا إا إيخسياث إا ك ؾييو  ي  إا ير يس   ئيو داضياع إلي بك س ىيو ث يكي :إليى الثراسية ىيجه ىيث ة
إا ظبيخيييو  إا  ييكي االييع إاييياا إا  اليييؼ  إابالمياع ىال ييو  يي  إلاد ك تي  إايي  الؼ ل يي شرإث إي ا ييو

                                                           

 االىنززوّيٌ اىيزعيٌ الطيزخذاً األطبطيَخ اىززثوٍخ ىيَظبراد األقظبً ٌف اىزذرٍض هَئخ  ع ب  اٍزالك درجخ  حَذ ثذح، -1

   .5112،  اىزٍبض ثعذ، عِ واىزعيٌَ االىنززوٌّ ىيزعيٌ األوه اىزطجَقَخ، اىَؤرَز اىجيقب  جبٍعخ فٌ
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إ اد ك تيييي   إس إثييييم. إا  ييييكي االييييع إلىييييكإعإا  إلاييييياا إا يييي  ثسييييا ؼ  يييي  ثظييييؾيك إسإع إاضيييياع   ئييييو 
 إا ر يس.

 ي   إا ك ؾييو إا اليؾث دخسياث  ي  ىطيي  ؼ إا ير يس   ئيو داضياع ليؽ إار إ يو ا ظيو :  ثدؾتيلئيشة الثراسة
  إاعياا    6221/  6222إاريات   إار إ ي  االفصي  إا ظبيخييو إابالمياع اجال يو إا او يو إاجالتييو إاداليياا
  إاطاىس  ك. د  إاري ؾ إه  االع م اسإا إا اصال ؽ لؽ ثر يس   ئو اضؾ (122) ارس ؼ

 االط يا إا إا ك ؾييو إيخسياث  ي    ئيو إا ير يس داضياع إلي بك س ىيو  :أن الشتيائو وأظييحت       
  يكأل   ؾىير ل  دتيم ل ؾ يظو   ر ىيو ث ؼ إابالماع    ىال و إلاد ك ت  إا  الؼ ثمظياا ل  شرإث إي ا يو

 إا او يو إاجالتييو االدالييو د  إا الطي   إاطص ي  اط غ يك ث يز   %5 لسي ؾ  سلايو اظير مدصيائيو سلايو ذ 
 .إا ظبيخيوإابالماع  اجال و

مثى تؽا ح ك ايات التعميػ االلتتحونف ومعؽقاتييا وأسياليب تشسيتييا ميؼ وجيية نعيح أئزيا  ىي ية  -4
 :(1)(3112، : )دراسة مشال سميسان الديفالتثريد بكمية التحبية  ف جامعة السمغ سعؽد

 اير  إ اد ك تي  إا  الييؼ  فايياا ثيؾإ ك لسي ؾ   ايؽ إادشم :إا اايو إي رإي ث م ق إار إ و دا ال    
  ي  إاطما تيو . ي ؾس إاطاليػ وجال يو إا ك ييو  الييو  ي   ي  دكط يؽ  ليؽ إ تيا  إا ير يس   ئيو داضياع
  الييو  ي   ي  دكط يؽ  ليؽ إ تيا  إا ير يس   ئيو داضياع  ي ؽ إ اد ك تي  إا  اليؼ  فاياا ثؾإ ك لس ؾ  
 االيع إا صيؾع إا الطييو   لكياد إار ىيو إا طيك  : إا ااييو االط غ يكإا   ًميا  ي ؾس إاطاليػ وجال يو إا ك ييو

 إا  الييؼ  فاياا ثؾإ ك لؽ ث ر إا   إاط ؾخاا ل ك و ثر يبيو. س  إا  ىؾس إاشبك    ظؾإا  ارس إار ىو 
 ليؽ  ي ؾس إاطاليػ وجال يو إا ك ييو وكالييو دكط يؽ  ي  إ تا   لؽ إا ر يس   ئو داضاع ار  إ اد ك ت 

   ئو داضاع تغك  ى و لؽ إ اد ك ت  إا  اليؼ  فاياا ا ظطيو إاطظا عو إاطم كداا ث ر ر .تغك ؽ  ى و
 .   ؾس إاطالػ وجال و إا ك يو وكاليو دكط ؽ     لؽ إا ر يس إ تا 

 إا ير يس   ئيو داضياع ىطييل االيع إاؾصف   طعمل إ ي طا   إ ي بياد إاطظ ج إار إ و إ  شرلل امر    
 ث ال ال يا ثيؼ إابياتياا ىطيل    ير 154 إ ي جاب ليظ ؽ  635ايرس ؽ   إاعياا  الييو إا ك ييو   ي إ تيا  

إ  شرلل إار إ يو إاطيظ ج إاؾصيف   ا  م يق  يري إار إ يو ثيؼ إ دصائيو.  إي اا ي ارس لؽ وا  شرإث
لكإى ييو إار إ يياا إاسيياومو  دس ييياا إاطؾبييؾك   ثؾعيييص إاطييظ ج إاؾصييف  إا  ال اليي   إ يي ظ اج خائطييو لييؽ 

 اييل إادفاييياا إاطم كدييو  إاط ؾخيياا  إاطم كديياا  ( يفايييو  ثضييط ظ ا  يي  إ يي عاتو ثظا12إادفاييياا  الغييل )
( اضيؾ ليؽ لج طيل 42( ععا       ر ثظبيم ا االع ا ظو إ ي ظبعيو  الغيل )121 الغل و ر ث كيط ا )

 إا    الغيل يالي  إاطج طيل لسي رظع  -إار إ و  إا ف ر لؽ صرخ ا  ثعاث ا  ثؼ ثظبيم ا االع ا ظو إار إ و

                                                           

ٍْبه ثْذ طيََبُ اىظَف، ٍذى روافز مفبٍبد اىزعيٌَ االىنززوٌّ وٍعوقبرظيب و طيبىَت رََْزظيب ٍيِ وجظيخ ّضيز  ع يب   -1

 ً.5112هَئخ اىزذرٍض ثنيَخ اىززثَخ فٌ جبٍعخ اىَيل طعود، ميَخ اىززثَخ، رطبىخ ٍبجظزَز غَز ٍْشورح، 
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( اضيؾه 154( اضؾ   ئو ثير يس   إ ي جاب ليظ ؽ )615ال  )د     -لظم دجؼ إا  ظو إل  ظبعيو
%( لييؽ لج طييل إار إ ييو   ذاييػ  يي  إافصيي  إار إ يي  إارييات  لييؽ إا يياث إار إ يي  33  21 ظسييعو خيير  ا )

 اال جكه.1362/1342

 د يييؼ إاظ يييائج إا ييي  ثؾصيييالل ما  يييا إار إ يييو: ثيييؾإ كا يفايييياا إا  الييييؼ إلاد ك تييي  اييير  داضييياع   ئيييو     
 -  وشك  ااث  ر ىو ل ؾ ظو إل دد  ذإ ل  ظف   ىؾس يفاياا اااييو  دخيك  بيتيفو.  إا ر يس إ تا

ثؾصالل إار إ و دد  ا أل إا طك   ؽ داضاع   ئو إا ر يس إ تا  ياد لصثكإ د   ثفؾخيل داضياع   ئيو 
 يي  لسيي ؾ  إليي ب  ؽ  ( االييع يليييبث ؽ إي بييك  ييظاً االيياً  45إا يير يس إ تييا  ذ إا إياطييا  )دخيي  لييؽ 

دفايييياا إ ييي شرإث إا ا يييي إلاييي    ييي  دييي ؽ دتيييم ايييؼ يكيييؽ ذإ سلايييو مدصيييائيو  ييي  ثيييفث كه االيييع لسييي ؾ  ا
يتيييم ؽ اييؽ  د ييرا داضيياع   ئييو إا يير يس إ تييا  االييع دد لييا-إليي ب  ؽ ادفاييياا إاط ييا   إلخييك . 

 ىييييرا إار إ ييييو دد  -ثظطيييييو يفاييييياا إا  اليييييؼ إلاد ك تيييي  ايييير  ؽ  يييي  ل ؾخيييياا خا ىييييو اييييؽ م إسث ييييؽ. 
م كدييياا إاطظا يييعو ا ظطييييو يفايييياا إا  الييييؼ إلاد ك تييي  اييير  داضييياع   ئيييو إا ييير يس إ تيييا   ليييؽ  ييي  إاط

لد ياىاث ؽ   إا ظؾيل  ي   دكط ؽ  ث طر     ثمال   إا يع إا ر يس  اال  ؽ   ظاع إابكإلج إا ر يبيو   ماً 
فكس  إ  شرإث إا ير يي ايؽ د اا ي إابكإلج إا ر يبيو إاطمرلو ا ؽ لؽ س  س تطؾذىيو  إ  شرإث إا  الؼ إاط

ا ظطيييو يفاييياا إا  اليييؼ إلاد ك تيي  لكؾتييا لييؽ: آاييياا    يا يياا  لم كديياً  خييرلل إار إ ييو تطؾذىيياً   -و يير.
لم كدو اال ظؾيك    كإلج ثظؾيكيو لم كدو   ق ثب  لكإد :)لكدالو إا   ئو  لكدالو إا ف يس  لكداليو ليا 

 و ر إا ر يي(

: االلتتحونف  ف الجامعات ال مديطيشية بغيخة كسيا لحاىيا االسياتجة والطمبية عؽبات تؽظيف التعميػ  -2
 :(1)(3113، )دراسة طارق  ديؼ  ح ان العؽاودة

  ي  إ اد ك تي  إا  الييؼ ثؾعييص صي ؾ اا د يؼ مايع ثطراليل د يرإي  يذه إار إ يو ايطيا  الي : إا  يكي     
    إ اد ك ت  إا  اليؼ ثؾعيص ص ؾ اا د ؼ ماع إا  كي . كإ ا إي اثذ   طا وغز  إافالسظ ظيو إاجال اا
 ث ر ر    إاجظس( إا شصص  )إاجال و  س   ماع إا  كي . كإ ا إاظالعو  طا وغز  إافالسظ ظيو إاجال اا
  إا شصيص  إاجيظس  س  ) مايع إا  يكي . كإ يا إي ياثذ   طيا إا  الييؼ إ اد ك تي  ثؾعييص صي ؾ اا
 ميجياس - كإ ا إاظالعو.   طا إ اد ك ت  إا  اليؼ ثؾعيص ص ؾ اا ث ر ر إار إ  (    إاطس ؾ   إاجال و 

 . إافالسظ ظيو إاجال اا    إ اد ك ت  إا  اليؼ ا ؾعيص إاطم كدو إآلاياا

 ل ابك   621لؽ  إار إ و ا ظو  ثدؾتل إا  ال ال   إاؾصف  إاطظ ج إار إ و  ذه    إاعاد  إ  شرث   
 –إافالسيظ ظيو )إلي يك إل يبليو  إاجال ياا  طالعيو د ياثذ   طااعيو  ليؽ طااعياً  1261 ل ابيك     

                                                           

وّيييٌ فيييٌ اىجبٍعيييبد اىفيظيييطََْخ ثغيييشح مَيييب طيييبر  حظيييَِ فزحيييبُ اىعيييواودح، صيييعوثبد روكَيييف اىزعييييٌَ االىنزز -1

 .2-1، ص  5115، ميَخ اىززثَخ، جبٍعخ االسهز، غشح، فيظطَِ، رطبىخ ٍبجظزَز ٍزاهب االطبرذح واىطيجخ،
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 ليؽ لج طيل إا  ظيو إخ ييا  ثيؼ  خير 6216 – 6211  ي   إ إاير اال ياث غيز  ل ا غياا إلخصيع(  ي 
 ثخييس صي ؾ اا إ ي عاتو   ي  االر إ يو دسإ    بظياع إاعادي  خياث  خير إا شيؾإئيو  إاظعخييو وااظكيميو إار إ يو
 لؽ ثؼ إا  مق  خر  إاظالعو  إي اثذ   اكإ    طا وغز  إافالسظ ظيو إاجال اا    إ اد ك ت  إا  اليؼ ثؾعيص
  ثعاث ا. صرخ ا

 إا  الييؼ ثؾعييص  ي  صي ؾ اا إافالسيظ ظيو إاجال ياا ثؾإىيم: إآلثي  إار إ يو ت يائج  دع يكا     
 ويا سإ    إاجالتييو  ث  اليق صي ؾ اا إا ياا  إاظ يؾ االيع إاصي ؾ اا  يذه ثكث يي إ اد ك تي   يياد

 خااياا إاط ابيكإا   ي  إافظي   إايراؼ إا   ييو واابظييو ث  اليق صي ؾ اا وااظالعيو  ث  اليق صي ؾ اا
إا  الييؼ إ اد ك تي   إليا اظير  لجياع  ي  ويااشبك  ث  اليق صي ؾ اا إاجيال    وااطظ ياج ث  اليق صي ؾ اا

 واابظيو ث  الق ص ؾ اا إاجال    وااطظ اج ث  الق إاظبب  داتل إاص ؾ اا ثكث ب ا ياا اا   ص ؾ اا
 ويا سإ   ث  اليق صي ؾ اا وااظالعيو  ث  اليق صي ؾ اا  ا  إ خااياا إاط ياض  ي  إافظي   إايراؼ إا   ييو

  ي  مدصيائيو سلايو ذإا  يك أل  ثؾىير. إ اد ك تي  إا  الييؼ لجاع    ث  الق وااشبك  ص ؾ اا إاجالتيو 
 وغز   إافالسظ ظيو إاجال اا    إ اد ك ت  ثؾعيص إا  اليؼ ص ؾ اا دؾع  إاظبب إي اثذ  إ  جاواا

 إا   يو واابظيو ث  الق ص ؾ اا  لجاع إ اد ك ت   إا  اليؼ    لجاع وااشبك  ث  الق ص ؾ اا لجاع   
 وااطظ اج ث  الق ص ؾ اا  لجاع وااظالعو  ث  الق ص ؾ اا خاااا إاط ابكإا  لجاع    إافظ   إاراؼ

ذإا   يك أل  ثغ يك ايؼ دي ؽ  ي  إاظيبب  اصيااح إافيك أل   اتيل  امر اب  عاتو إاداليو إاجال      اار ىو
 س ىو    مدصائيو سلاو ذإا  ك أل  إاجالتيو. ثؾىر وا سإ   ث  الق ص ؾ اا لجاع    مدصائيو سلاو

 إ اد ك تي   إا  الييؼ لجياع  ي  ويااشبك  ث  اليق لجاع ص ؾ اا    إ اد ك ت  إا  اليؼ ثؾعيص ص ؾ اا
 إيس ييو  إاداليياا اصيااح  إيس ييو إا الطييو صيااإا شص  ي ؽ وااطظ اج إاجال   ث  الق ص ؾ اا  لجاع

  لجاع إاجالتيو  وا سإ   ث  الق ص ؾ اا لجاع    مدصائيو سلاو ذإا  ظاك  ك أل  ثدؽ اؼ د ؽ   
وااظالعو   ث  الق ص ؾ اا  لجاع  إاط ابكإا  خاااا    إافظ   إاراؼ إا   يو واابظيو ص ؾ اا ث  الق

 س ىو    مدصائيو سلاو ذإا  ك أل  ثؾىر   إي اثذ  تغك  ى و لؽ اب  عاتو إاداليو إار ىو     يذاػ
 صي ؾ اا  لجياع إاجالتييو  ويا سإ   ث  اليق لجياع صي ؾ اا  ي  إ اد ك تي  إا  الييؼ ثؾعييص ص ؾ اا

 إا الطييو إاداليياا اصيااح إافيك أل   اتيل  امير إاط ابيكإا  ي  خااياا إافظي   إاراؼ إا   يو واابظيو ث  الق
 سلايو ذإا  يك أل   ظياك ثديؽ اؼ د ؽ    إارات   إاطجاع    إيس يو  اصااح إادالياا إي ع إاطجاع   

  لجياع إاط ابيكإا  خااياا  ي  إافظي   إايراؼ إا   ييو واابظييو ث  اليق لجياع صي ؾ اا  ي  مدصيائيو
 اب  عاتو إاداليو إار ىو    إاجال     يذاػ وااطظ اج ث  الق ص ؾ اا  لجاع ث  الق وااظالعو  ص ؾ اا

 .إاظالعو تغك  ى ولؽ 
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 مشعؽمية اليتعمػ اسيتخثام ئيؼ اليحميؽ  جامعية  يف التيثريد ىي ية أئزيا  ئيخود أسيبا  -2
 :(1)(3112، العسحي  القادر ئبث : )دراسة دمحمنعحىػ وجية مؼ الجامعة مؽق) ئمى اللتتحونف

 لظغؾليو إ ي شرإث إا ير يس ايؽ   ئيو داضياع ايز ي د يعاب ايؽ إادشيم مايع إار إ يو  يذه  ير ل    
 . ى و تغك ؼ لؽ إا كلؾك ىال و لؾخل االع إ اد ك ت  إا  الؼ

 إافصي   ي  إا كليؾك  ي  ىال يو إا يالال ؽ إا ير يس   ئيو داضياع ىطييل إار إ يو لج طيل  يضيؼ     
  إاعاا  إافص  ذاػ    اطال ؼ  دس االع  ؼ إاذ ؽ 6215 – 6213 إاجال   إا اث لؽ إي ع إار إ  
 622ليؽ  ثدؾتيل  مير إار إ يو ا ظيو دليا .إاعشيكيو إاطيؾإ س سإئيك  مدصيائيو دسيي اضيؾإً  224ايرس ؼ 

  خياث .وااظكيميو إا شيؾإئيو إخ ييا  ؼ ثيؼ إاجال يو  ي  إاطش الفيو إاداليياا  ي  ثير يس ي طاليؾد    ئيو اضيؾ
  ي  إا ير يس داضاع   ئيو از ي د عاب   ث طر   إار إ و ا ذه خاصو إاعاد  و ط  إ  طا   إ  بياد

 .إا  الؼ إ اد ك ت  لظغؾلو إ  شرإث اؽ إا كلؾك ىال و

  ي  إا ير يس   ئيو داضياع ثؾإىيم لتيمياا  ىؾس اع لا  ال :مإلا اؽ ت ائج إار إ و ثؾص  إاعاد      
 إ ي شرإث  ي  إاطتيمياا  يذه دثيكا . إا كليؾك ىال يو لؾخيل  ي  إ اد ك تي  إاي  الؼ إ ي شرإل ؼ اطظغؾليو

     ر  ؾد  إاذ ؽ إا ر يس   ئو داضاع  ب ك    ر ىو إ اد ك ت  اطظغؾلو إا  الؼ إا ر يس   ئو داضاع
 .إا الطيو إادالياا    يلبئ ؼ لؽ د رك ص ؾ اا إ تساتيو  ؾإى ؾد  إادالياا

 ثالثًا: الثراسات األجشبية
 John R.Saveryدراسة جؽن سا حي : )وجية نعح الطال  والتميات بثمو التتشؽلؽجيا بالتعميػ -1
  ،3113)(6): 

  ي  إا  الييؼ  إا دظؾاؾىييا  يرلج  إاداليياا إاظيبب ليؽ  ي  تغيك  ى يو ث ر ير إليى الثراسية ىيث ة      
إا  كي االع إ إع إاظبب وشصؾص سلج إا دظؾاؾىيا واا  اليؼ  إثجا اث ؼ ت ؾ يا  إاط ؾخياا إا ي  ث يؾع 

 س د ذاػ   إا  كي االع إا مظياا إا   يس شرل ا إاظبب    اطاليو إا  اليؼ  إا  الؼ.

  د  ا  ر ير إ ي عاتو إاعادي  إ ي شرث    إ ي شرث إاعادي   ي   يذه إار إ يو إاطيظ ج إاؾصيف  إا  ال الي     
  ي  إا دظؾاؾىييا سليج ايؽ إاداليياا  ي  إ سإ يي ؽ  إاطسيص ا ؽ  دلكيكييو  اليياا خطيس ليؽ طاايي 3222
 .6221   1221  داؾإث   ؽ إا  اليؼ

                                                           

دمحم عجيييذ اىقيييبدر اىعَيييزً ،  طيييجبة عيييشوت  ع يييب  هَئيييخ اىزيييذرٍض فيييٌ جبٍعيييخ اىَزٍيييوك عيييِ اطيييزخذاً ٍْضوٍيييخ  - 1

،  11اىيييزعيٌ اإلىنززوّيييٌ عييييي ٍوقيييم اىجبٍعيييخ ٍيييِ وجظيييخ ّضيييزهٌ ، اىَجييييخ األردَّيييخ فيييٌ اىعييييوً اىززثوٍيييخ، ٍجييييذ 

 .452 - 412، ص  5112،  4عذد 

2-  Savery,R. John , Faculty and Student Perceptions of 

TechnologyIntegration in Teaching, The Journal of Interactive Online Learning, 

Volume1, Number 2, ISSN: 1541-4914 , 2002.   
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  إاسبؾ   إابكير إلاد ك ت   يس شرلؾد   اتؾإ إادالياا مسإ ي  دد :إآلثيو إاظ ائج ماع إار إ و ثؾصالل    
   يؼ  ي  خصيؾ  اير  ؼ إاداليياا مسإ يي   دد  إاف ير ؾ  ايك ض إاكد ي    يؾأل  إا يكض  ى ياي إا اسييو 

 د ي  مد وياا  اليؼ إا دظؾاؾىيا ارلج د ض    ؼ إاظبب ار   اد   ظطا واا  اليؼ  سلج إا دظؾاؾىيا لعاسئ
 إاط ا يا    يكإلج إاطسياار  إار إ يو    كإلج إا صطيؼ  كإلج إ  شرإث لر  إا دظؾاؾىيا إ  شرلؾإ إاظبب
ليؽ  ليكإا وشطيس د ريك إلاد ك تي  إابكيير يسي شرلؾد  إاظيبب  ياد  خير إاعصيكيو  إاسيطتيو  إابيكإلج

 .ام إادالياا مسإ ي  إ  شرإلاا

السشييياىو   يييف فالس ييياهيستذيييجي) التغييييح  ..مجتسييي) السعح ييية  يييف اللتتحونيييفالتيييثريد لمتعمييييػ  -3
  :(1)(3112 :) دراسة وبدتح وسشثويكد،األكاديسية

اال ظيؾيك  ذايػ ا ميريؼ ث الييؼ  ثير يس ل ط يز  إ ي كإثيجيوثمريؼ      طر  إا ري إاكئيس  ا ذه إار إ و     
لييييظ ج   يييي لجيييياع ثدظؾاؾىيييييا إاط الؾليييياا   ييييذإ  يييي   مق اييييؽ طكيييييق ثطكيييي ؽ إا غ  ييييكإا إاطفا يطيييييو   يييي 

 ا  زيز ل ا إا إا ر يس ار  د اثذ  إاجال اا . إاششص إي اسيط  ؽ اال ر يس وا  شرإث إاف ؼ اال  الؼ 
ثييؼ إ يي شرإث إاطييظ ج إاؾصييف  إا  ال اليي   خيير ثييؼ اطيي  س إ يياا م  مصييائيو  ثييؼ إ يي شرإث دس إا ىطييل    

 إابياتاا لر  إاطما الو األ اسيط  ؽ  إاظبب .
لج طيييل   ييي  إ اد ك تييي  مييير ديييرسا  يييذه إار إ ييو  كتيييالج ا ييير يس إا  الييييؼ  دلييا ايييؽ ت يييائج إار إ يييو      

اال ير يس  آاييو ثظف يذ  يذه إاطسيائ   ي ؼ  إي اسيط إاطظ ج      إاط ك و لؽ خبع ثشجيل إا غ ك إاطفا يط
ثؾ  ك يييا ليييؽ خيييبع لف يييؾث إاظاايييي ايييؽ ميييك  إا  الييييؼ    دييي   يييكس ارييييم ميييك  خييياص اال  الييييؼ  إاطكؾتييياا 

 تؾك إا  اليؼ  تطي  إاششصييو.   ظيؾيك   يؼ ل ظالعياا إاط  الطي ؽ  إاط ك  إاظط     مك   إي ا يو اد 
 اطاليو إا  اليؼ.    ل ا او ميجاس لطا  اا د رك   ؾاو    اايو    يساار إي اسيط  ؽ 

اللتتحونيف: تيي ة العحود السالئسة لسجتسي) السعح ية ميؼ  يالل الحكؽمية االلتتحونيية والتعمييػ   -2
 :(3)(3112، )دراسة ماركؽ ماركؽال  

دييير س   ييي مايييع إ ييي  كإض إاطفيييا يؼ إاكئيسييييو األتشيييظو  إاسيا ييياا إاطؾىيييؾس   ث يييري إار إ يييو د لً      
 خير ياتيل  ؤييو إاعادي  ليؽ خيبع إاجؾإتيي   إايؾطظ    إ خاليطي  إا ظغيطي إا ظؾإد  ذاػ االع إاطس ؾ  

                                                           

1-  R.Webster , and F . Sudweeks , Teaching for E-learning in the Knowledge Society : 

Promoting Conceptual Change in Academics Approaches to Teaching , Current 

Developments In Technology – Assisted Education , 2006 . 

2- Markku Markkula , Creating Favourable Condition For Knowledge Society Through 

Knowledge Management , E-Governance and E learning , This Paper has been prepared 

and presented as a key note presentationat the FIG Workshop on e- Governance, 

Knowledge Management and e-Learning in Budapest, Hungary, 27-29 April 2006 , pp 1 , 

2.  
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اطاليو صظل إامكإ  د   يجي دد ث ؼ واا ط  ل ا     ذه إاجؾإتي  الو إا ااطيو  إاؾطظيو  إاط اليو  دد 
  االع طؾع خظؾط ل طا كو ارما و إاطج طل  وجاتي ثؾخل إسخاا ا د  اح لكثف و. 

  خر ثؼ اط  و ض إار إ اا إا م يطيو اظطؾذج لج طل إاط ك و إافظالظريو.
إامؾ  إاط كييو. دد إا ؾإصي  إاف ياع    : دد إل رإك  إل  دا    خر ثؼ إا ؾص  ماع ار  ت ائج        

 يؾ د يؼ خااير   إافديك  لش كك   ؽ يب لؽ إي كإس  إاطظغطاا  يياس   دس إاطاع  ل ك   ؾ طكيق اشالق 
 ظيياع   يي إي يياس   يي تيطيييو اطظغطيياا إا طيي . مسإ   إاط ك ييو  ثشييجيل تغيياث إايي  الؼ ليير  إا يييا   ساطييم 

إاطسيي مب  ل  يير دد يكييؾد لبظييع د رييك االييع تغيياث   يي  إلخ صيياس  اليطيييو. إد إاظجيياح لف ييؾث إاطظغطييو إا 
إاع يييؾ    ييي . ييييياس  إل ييي رطا إا إ خاليطييي اب  ديييا  ليييل إا كي يييز االيييع  يا يييو  اس يييو اب  ديييا    طظييي 

   إا زإلؽ  إاخياس  إاطش كيو ثشك  إاشعك إاسيا اا إا كؾليو. مد إاك       ل ؾ    إا ظطيو  ال ي س   
خالييق لج طييل إاط ك ييو   يي ثييراؼ إل  دييا   إا يي إا  ييؾع االظطييؾذج إاطسيي طك  إاخيييؼ إي ا يييو   يي إي يياس 

إاخييييؼ إي ا ييييو إاطكثعظيييو ويييةسإ   إاط ك يييو إاف اايييو   يييع إلتف ييياح  إارميييو  إا  يييا د  ثعييياسع   ييي إاطظاليييؾب 
 اايييييو  إلت اىيييييو إاط ييييا ي    إد إاخييييياس  إاطشيييي كيو لبظيييييو االييييع لبييييرد إاشييييكإ اا.  ا  م ييييق لسيييي ؾ  إاف

إاطظغطياا   ظاليي ذايػ آايياا ىر ير  وجاتيي إامير   االيع إاجطيل  ي ؽ إخ صاصياا ل ظؾايو   ي إاطظالؾ و 
  إا بخاا اد   ذه إاطظغطاا.  إا يكال  إافدك  ازياس   دس إاطاع 

سجتسيي) الجييامعف لجامعيية الك ييا ة السدييتخثميؼ لمتسبيييؽتح والسيييارات السعمؽماتييية: دراسيية  ييف   -4
 .(1) (Manzoor Ahmed  ،3112س إ و  :)كذسيح

دىكيل إار إ و ا م يؼ ل ا إا إاؾا  إاط الؾلاث  االظبب    إاطج طل إي اسيط  لؽ ىال و يشط ك   ثؼ 
طااعيييو  ىييياعا ت يييائج إار إ يييو  35طااعيييا    55ليييؽ إاطع يييؾث ؽ  122مىيييكإع إ ييي بياد   ثظبيميييم االيييع 

  اآلث :

% اييؼ  ييز   إ  1% د ييبؾعيا  يي  ديي ؽ  62 ييز   د إاطك عييو  ؾليييا   دغالييي د ييكإس إا  ظييو لييؽ إاظييبب  -د
 إاطك عو.

ي  طييير دغالييييي إاظييييبب  يييي  إاع يييي  اييييؽ إاط الؾلييياا وا يييي شرإث مييييعكو إ ت كتييييل د  وطسيييياار  دلظيييياع  -ب
إاطك عيياا  د  اييؽ طكيييق إاع يي  سإخيي  إاطك عييو وفتفسيي ؼ  دخ ييكإ إل يي  اتو وايصييرخاع  يسيي شرث إاظييبب 

 اليم إايا ؾ ثؼ ل كياا و   دخك .ل كياا و   ىؾى   

% يفضييالؾد إاطصيياس   إاطكإىييل إاطظبؾاييو  إ اد ك تيييو االييع ديير  ييؾإع   22ل غييؼ إاظييبب  ظسييعو  -ج
% خاليييو خال اليييو ي  طييير د االيييع  13.1% يفضيييالؾد إاطصييياس  إ اد ك تييييو   ظطيييا  62دليييا إاظيييبب  ظسيييعو 

 إاطكإىل  إاطصاس  إاطظبؾاو  م  .
                                                           

1 - Manzoor Ahmed Hajam, users' information literacy, competencies : A study, 

with reference to scholarly community of Kashmir university, Desidoc Journal of 

library & information technology, vol. 37, No. 3, May 2017, pp. 153 – 157 .                                      



41 

 

و فظ إاط الؾلاا إا   ثؾصالؾإ ما  ا  لكاتيو إ  كىاا ا لك  دخك  االع  % لؽ إاظبب يمؾلؾد  24 -س
% ل  ر يؾد يي يو دفظ إاط الؾلياا إا ي  ثيؼ  12% االع إافبش ثؼ  12إادطب ؾثك إاشاص   ؼ    ظطا 

 إاؾصؾع ما  ا.

  % 42.3%  ير يؾد إاجؾإتيي إيخبتييو ل ي شرإث إاط الؾلياا   ظطيا  24.2غاابيو إاظيبب تسيعو  -ه
 ايس ار  ؼ إاؾاع وااجؾإتي إيخبتيو ل  شرإث إاط الؾلاا .

% دت ييييؼ ي يييياتؾد لييييؽ إيليييييو إاط الؾلاثيييييو  خاصييييو ايطييييا    الييييق وجطييييل  13 صييييير إاظييييبب  ظسييييعو  - 
إاط الؾليياا  دمييؾأل إاطالديييو إافدكيييو  إيخبتييياا  االييع إاجال ييو س    يياث  يي  ثظييؾيك إاييؾاع إاط الؾليياث  

إاطك عييييو اضييييطاد يييييياس  إاييييؾاع إاط الؾليييياث   ثييييؾ  ك دديييير  إاط الؾليييياا االظييييبب  إا  ييييا د   ظ ييييا   يييي ؽ 
  إاطس جرإا إا الطيو .

الحاسيييؽ   يييف الديييمؽ  البذيييحي  ييييػ العؽاميييل السييياثحة  يييف سيييمؽكيات االئتسييياد ئميييى تتشؽلؽجييييا  -2
 دراسيية تيياي كيييؽي تييؽ: )السعمؽمييات واالتريياالت: السذييح ؽن ئمييى محييؽ األمييية والسيييارات الحقسييية

 :Tai – Kuei Yu ، 3112)(1)وآ حون 

ث يييا ع  يييذه إار إ يييو ثسيييالي  إاضيييؾع االيييع ايييرث إاطسيييا إ  إاكخطييييو  ايييرث مثاديييو إاط الؾلييياا اجطييييل        
إيمشاص  تياس ل يا إا إايؾاع إاط الؾلياث  االيع ض  لير  إ ي شرإل ؼ اال دظؾاؾىييا  دس إث يا إل ي شرإث 

 يي   لشيي كك 125إيلريي   إ يي غبا ا  يي  ديي  لشييكبث ؼ إا ياثيييو   إا طييرا إار إ ييو االييع ا ظييو خؾإل ييا 
إاطج طل إاكيف    ا ؾإد  ث ري إار إ يو اؾبيل إ ي كإثيجيو  خظيؾط م مياسيو ا ظيؾيك  يالؾك إي يكإس ديؾع 

بييطؽ إيتشييظو  ICTإ يي شرإث اال دظؾاؾىيييا إلثصيياع  إاط الؾليياا  سلييج  كتييالج د  إ يي شرإث إا دظؾاؾىيييا 
 إا  اليطيو  ىاعا ت ائج إار إ و ياا اا :

ؾلاا  إلثصاع  ك ل ذاػ لؽ لسي ؾ  إا فااي  إلى طياا   خير   مد إ  شرإث   ائ  ثدظؾاؾىيا إاط ال -
 إاظاس االع إاؾصؾع االط الؾلاا   كاو إا ؾإص  لل إآلخكيؽ  يسك داىز إلتمساث إاكخط .

دغالي  كاد إاكيص لؽ تمص ل ا إا إاؾصؾع االط الؾلاا االع إا كس لؽ إاطرد االع إاكغؼ   ي ات -
 لؽ إتشفاض د  ا  إيى ز  إا دظؾاؾىيو .

ر  تسييعو يب ييك  لييؽ د ييكإس إا  ظييو اييرث إ يي  رإس ثيياث ل يي شرإث إيى ييز  إا دظؾاؾىيييو   اا يياا    ضيي ؼ ايي -
 اال  ال  االع إا دظؾاؾىيا .

                                                           

1  - Tai – Kuei Yu, Mei – lan lin, and others, Computers in Human Behavior, 

Understanding Factors influencing information communication technology 

adoption behavior: the moderators of information literacy and digital skills, Vol 

(71), El Sevier, 1 February 2017, pp 196 – 208 .                                                                                                               
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 يا يو   ي ات  تسعو يب ك  ليؽ  يكاد إاكييص ليؽ إيلييو إاط الؾلاثييو    طيا  كىيل ذايػ مايع ايرث ثبظي -
ا ظؾيك خك  إاكيص    ثا ؾإد   يذاػ ارث إ   رإس إادر يك ليؽ إاسيكاد ا ظب يق    اليو د  م  كإثيجيو

د  إ يي شرإث إيى ييز  إا دظؾاؾىيييو إا ر رييو لطييا  ييص ال ؼ اال ؾإصيي  لييل إآلخييكيؽ  إا فاايي  إلى طيياا   
 إيتشظو إلى طاعيو إاطش الفو  ارث إ  طاث لير ك  إاسيا يو إ اد ك تييو  ي  ثيا ؾإد   ظيؾيك ل يا إا 

 د إاط الؾلاثيو .إاسكا

: )جؽلديييان بشيييا  مجتسييي) السعح ييية  يييف اللتتحونيييفالتعمييييػ اللتتحونيييى لمتعثديييية: ثقا ييية التعمييييػ  -2
  :(1)(3111 جؽلباكا ،

 ظيياع   ي  إ اد ك تيي اال  رسييو  ثما ييو إا  الييؼ  إ اد ك تي إا يري ليؽ  ييذه إار إ يو  ييؾ لظاخشيو إا  اليييؼ     
 ذه إار إ و  بيكي إاعادي  إاجؾإتيي إلاد ك تييو  إا ظبيمياا       إا اا لجاع إا  اليؼ    لج طل ل ك و 

 إ اد ك تيييي  إامضييييايا إاط يظييييو  رما ييييو إلت كتييييل اطظاخشييييو  ث ال يييي  إا ييييفث كإا إارماايييييو ل يييي شرإث إا  اليييييؼ 
  يزا  يذه إار إ يو االيع إل ي كإثيجيو إارمااييو إاطظالؾ يو اال  يا د  ث م يق  - ثمظياا إلثصاع إا ر رو. 

 .ل ص   خطياً  اااط لج طل     إا ااط ا  إا فا
 ا  م ق د رإي إار إ و ثؼ إ  شرإث ثمظياا إاع يؾ  إادطييو  إاظؾعييو االيع دير  يؾإع  د ي  يسياار      

 ثيؼ ثجطييل   ث ال   إابياتاا   ىر ر   ث ف ز إثجا اا ىر ر   إاطزج   ؽ  ذه إي اا ي االع ثؾا ر آ اخاً 
 خر دىيك  إاع ي  االيع إلت كتيل خيبع   اطجطؾاو لؽ إي ئالو إاع ريو  ياتاا إار إ و إل  مصائيو   ماً 

 س إ يييييو إ  مصيييييائيو  ماد ك تيييي  خيييياث إاعادييييي  وة  ييييياع   ييييائ   كيييييير  6222 – 6221إاسييييظو إار إ ييييييو 
 خيير ثيؼ ايكض لؾإبيييل  يذإ إاع ي     ي إاطشييا يو   ي ايؽ  غبي  ؼ  إاكخطيي سيطؾغكإاييو   يصإع إاطج طيل 

إاع ييي    ثيييؼ   ييي ث ييي ؼ وييياا  اليؼ ايييؽ و ييير وجاتيييي إمييي طاا ا االيييع ثكميييي اا اشبيييكإع لظا يييب ؽ ابمييي كإك 
إا  الييؼ   ي ليؽ إاط شصصي ؽ  61إخ يا  ؼ  ظاع االع ل ا  ك ل  ظو  ثؼ ثظب يق إ ي طا   إل ي بياد االيع 

 ذيؾ  ( لؽ ىطيل دت اع إا ااؼ. 14متا     13)  إ اد ك ت 
يساار إاط  الط ؽ  داضاع  إ اد ك ت  ظاع ثما و اااطيو لؽ خبع إا  اليؼ  -الل إاظ ائج ماع دد ثؾص    

 ثظؾ  يييا   يييذه إا طالييييو ديضيييا ثسييياار  إاكخطييي  ييي ؾاو إا ؾإصييي    ييي   ئيييو إا ييير يس يطيييؾإطظ ؽ  خط ييي ؽ 
ل يطكيظ ؼ  ياخاا ىر ر .  ت يجو اذاػ  ةد إاطشا ي ؽ االع إلت كتي   إيمشاص اظم  ل ا   ؼ وفاااليو 

.  ثصييييير إار إ ييييو االيييع ثظطيييييو إارما ييييو إا ااطيييييو   د ييييعاب ل يييك   ؼ إا فد يييك   ت يييياج  يييي ثظيييؾيك ل ييييا إث ؼ 
اإلت كتل  ثؾ ك إلد ياىاا  إللكاتياا إاط ظؾاو لؽ دى  ث ف ز إاظبب  داضاع   ئيو إا ير يس االيع 

 سخؾع لج طل إلت كتل.
 

                                                           

1- Gulsun Kurubacak , eLearning for Pluralism: The Culture of eLearning in 

Building a Knowledge Society , International journal. on E-Learning , 10 (2), 

2011 , 145-146.  



32 

 

 تحميل نقثي ليجه الثراساترابعًا: 
ث كبيل إاعادرييو  ي   ييذإ إافصي  إاييع س   إا  الييؼ إلاد ك تيي   ي  ث زيييز لج طيل إاط ك ييو لييؽ           

خييبع ثظييا ع لجطؾاييو لييؽ إار إ يياا إاسيياومو إاطشييا  و  إامكيعييو ا ييا ا ييرس لييؽ إا الطيياع  إاعييادرؾد  يي   ييذإ 
غييك وسيييظو إاطجياع  اميير إغظييل إار إ يياا إاسيياومو إار إ ييو إا اايييو وخيطيو االطيييو يب ييك  ادييؽ  ظيياك  ى ييو ت

 اع خسط ؽ   طا:ماالعادرو يطكؽ ثمسيط طا 

 الدابقة.والثراسة الحالية وجو التذابو بيؼ الثراسات أ -

 .اوجو اال تالد بيؼ الثراسات الدابقة والثراسة الحالية -

 .مثى مالئسة العحود التف تدائث  ف ائتساد السجتسعات ئمى نعام التعميػ االلتتحونف -

 ميػ االلتتحونف لتعخيخ مجتس) السعح ةمقثار ما  ققو التع -

 دب طييا إ ير االييع إاير   إادب ييك  اط التذييابو بييؼ الثراسيية الحالييية والثراسييات الديابقةقييفبالشديبة لش -1
  إاط ؼ اال  اليؼ إلاد ك ت   إلكاتيو إا طاسه يظغاث اال  اليؼ  االع لش الم إلص ر :

ثييك لييا  صيي  إايييم إا ييااؼ لييؽ ثظييؾ  دإا مال يير  االييع إلكاتيييو إ يي شرإث إا  اليييؼ إلاد ك تيي   ييرع إا  اليييؼ  -د
 .إازلاد  إاطكاد  إا داايص إخ صا ثدظالؾى  يب ك   كيل  إل  فاس  لظم    

يطكييؽ إ يي شرإث إا  اليييؼ إلاد ك تيي  لييل إا  اليييؼ إا مال يير   يي  تفييس إاؾخييل   ييذإ لييا يسييطع ) ويياا  اليؼ  -ب
 .إاطرلج(

إارييؾ   إاط الؾلاثيييو  إا مظييياا إا دظالؾىيييو  ثؾعيف ييا  يي   س إك إ طيييودى يي  إا ييالال ؽ  يي   ييذإ إاطجيياع  -ج
   .لجاع إا  اليؼ إلاد ك ت 

  اوجو اال تالد بيؼ الثراسات الدابقة والثراسة الحالية: -3

 ىؾس تمظو  ئيسيو  ىؾ كيو ابياد إلخ بي   ي  إد إاعادريو خير ثظا ايل إار إ يو  إاطج طيل يطيك         
ىائ و يؾ  تا د   ياد ثظب يق تغياث إا  الييؼ إلاد ك تي  طيا ئ   ير د  وغك ي ص يو إ  رظائيو وسبي

اع خالو إلي بك إاشبيك  إادااييو اجطييل إافئياا إا الاليو   يذإ إاطجياع  ييذاػ بي م م ا ق إتذإ   وا با و 
 لظغؾلاا  معكاا إلت كت ل.

ا لييل  ىييؾس لييل اميير إ   كبييل ىطيييل إار إ يياا إاسيياومو إا  اليييؼ إلاد ك تيي   يي  لش الييم إاطج ط ييا -4
اياا    ائ   ثمظياا ثدظالؾىيو در رو  ذاػ آ ىؾس إامؾإار إل ا يو إا   ي  طر ا إا  اليؼ إلاد ك ت  لؽ 

  يذاػ إاط ظالعاا  إاط ؾخاا.   لؽ خبع  ياد إتؾإك إا  اليؼ إلاد ك ت   لط زإثم
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 لمرإ  لا دممم إا  اليؼ إلاد ك ت     ث زيز لج طل إاط ك و: -3

 .   إا ر ر لؽ إار ع  ل يطا إاط مرلو لظ ا ثظبيمم -د

 .ثظب ق إا  اليؼ إلاد ك ت     إا ر ر لؽ لج ط اا إار ع إاظاليو -ب

ث كض إار إ اا إاساومو ا جا ب إا ر ر لؽ إار ع  لا دمم م     يذإ إاطجياع   يذإ و ير ذإثيم ثظيؾ   -ج
 .   إا طاليو إا  اليطيو  إلخذ   ا ت ؾ إا مرث

ايع ع يؾ  لج طيل إاط ك يو مرإث إا  اليؼ إلاد ك ت  ا دظالؾىيا إاط الؾلياا إلليك إايذ  إس  لزإلظو إ  ش -س
  لؽ ثؼ ث زيز لج طل إاط ك و   ذاػ وا  رطا  إا دظالؾىيا  إاط الؾلاثيو    ع ؾ  ثالػ إاطج ط اا. 

 ك تيي  اميير يشييفل إار إ يياا اييؽ  ىييؾس خيير  يب ييك لييؽ إاع ييؾ   إار إ يياا إا يي  ثظا اييل إا  اليييؼ إلاد     
 ث زييييز لج طيييل إاط ك يييو إا ييي  اااجيييل و يييض إاط يييا    إامضيييايا  ييي   يييذإ إاطجييياع   ضيييًب ايييؽ إد ثاليييػ 
إار إ اا خر إ  طل  ي  ثميريؼ إادر يك ليؽ إل ديا   إلىيكإعإا  إلس إا إا ي  إ ي فاسا لظ يا إاعادريو  ي  

 ث ر ر إاطشكالو اطؾبؾك إار إ و إا اايو  إلكاتيو دال ا.

ا إاساومو يطكؽ إاميؾع مد و يض  يذه إار إ ياا إا ي  ثيؼ اكبي ا ث فيق ليل    ت ايو اكض إار إ ا
لؾبييؾك إار إ ييو إاكإ ظييو وظكيمييو  ثيمييو  لعامييك    ييااظعل ل ثسيي ظيل إاعادرييو دد ثظدييك م اسث ييا لييؽ  ييذه 

 إار إ اا إاط ظؾاو    د رإ  ا   إا   خرلل اكبًا لؾىزًإ ي ؼ ت ائج ا .
ؽ إا عا  ا مدر  إاكيائز إي ا يو إا   إتظالمل لظ يا إار إ يو  مذ مد  ذه إار إ اا    لجطال ا يطك

 ييذاػ د يي طل  يي  إا ؾىيييم إا الطيي  االعادرييو  يي  اطاليييو ث ر يير إ ىييكإعإا إاطظ جيييو ار إ يياث ا   لكإااث ييا 
و يض إاجؾإتيي إاط طيو إا ي  خير ثديؾد  يذه إار إ ياا ايؼ ث ظي  ا يا إل  طياث إاديا     االيع إا طيؾث  ةتيم 

إاجؾإتي إا   إ  فاسا لظ ا إاعادرو   إار إ و إاكإ ظو لؽ إار إ اا إاسياومو االيع إاظ يؾ  يطكؽ ث ر ر د ؼ
 إا اا :

د  طل إار إ اا إاساومو    ثمريؼ ثصؾ   إبح اطشكالو  ثؾبييح يا يو ىؾإتب يا  دو اس يا ليؽ خيبع  -
 إا  كي االع إا  اليؼ إلاد ك ت   لج طل إاط ك و. 

د ييي طل إار إ ييياا إاسييياومو  ييي  لؾبيييؾك إاع ييي  ليييؽ خيييبع إا  يييكي االيييع إاظغكييييو إاطظا يييعو ار إ يييو  -
  لؾبؾك إا  اليؼ إلاد ك ت . 

دلييرا إاعادريييو  ظ يييائج ل طيييو  ييي  لؾبيييؾك إار إ يييو ياتييل وطراويييو إاطظظاليييق إاكئيسييي  إايييذ   ييي   االيييع  -
 إاعادرو ث ر    ث ر ر ا د رإي إار إ و إاكإ ظو.

وكي يو س إ و إاطؾبؾك  إاؾ ائ  إاطظ جيو  إيس إا إا   يطكؽ إل  فاس    ا    س إ و  دلرا إاعادرو -
 إاطؾبؾك   يذاػ  بل إا صؾ  إا اث االر إ و إاط رإتيو   ىكإعإث ا.
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خيير د يياسا إار إ يياا إاسيياومو إاعادرييو ديًضييا  يي  إا  ال يي  إاديفيي   إادطيي  االبياتيياا إا يي  دصييالل اال  ييا  -
ي مق د رإي إار إ و ليؽ خيبع مايرإس إاعادريو وكيؼ  ائي  ليؽ إاظمياط  إاطبدغياا إابياتاا وطا   ثؾعيص

 إي دا  إا    اارا االع متجاي  ذه إاط طو يطا  اارا إاعادرو    ل طو ثفس ك إاظ ائج  ث ال ال ا    
 بؾع  ذه إار إ اا إاساومو.

ئيسييًيا  يي  ثؾىيييم إاعادرييو  يي   اميير إ يي فاسا إار إ ييو إاكإ ظييو لييؽ إارإ  يياا إاسيياومو  ؾصييف ا لصييرً إ    -
إار إ و إا اايو د   إ  فاسا لؽ و ض ا    إ طا  إاظغك  االر إ و   لؽ إايع ض إآلخيك  ي  ثصيطيؼ 

 إ  طا   إار إ و إاكإ ظو.



 ثالثالفصل ال
 التعليم اإللكرتوني

نشأته، مزاياه، أهدافه، أهميته، أنواعه، 
 مكوناته

 

 التمهيد:

 لألنترنيت والتعليم االلكتروني النشأة والتطور أواًل:
 نشأة وتطور التعليم االلكترونيثانيًا: 

 االلكترونيمزايا التعليم ثالثًا: 

 أهداف التعليم االلكتروني رابعًا:

 خامسًا: أهمية التعليم االلكتروني

 ومكوناته ًا: انواع التعليم االلكترونيسادس
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 التمهيد: 

ورفري  ملقد شهد القرن الماضي وسيشهد القررن الارالي المد رد ارت ال ارعل الوممري وال ي علرع ي وال      
وأصرر ب بررمل  اررت ال ررو   مرر    بررإ إا ررا اشررهد  اليرران اررا همتررت الررمف   اصرررر المورفرر  و  ررر اللررر  

سررالف  القدهمرر  فرري ال ومرريم ال رري او مررد  مرر   صرر  المومعاررال المرر ومم ا اةورر  ال اررعلال المومعااايرر  ةاأ
 واس ر ا ها   د االا اان.

وهرع ود ال وميم بع    ام إ دى اأ مدة ال ي هلر  د إلفهرا أم ار مري ليقرعم  مر  أسرا  صرايب ه        
أا  ال همتت أم ار مي أن هقعم أو ي هض  م  أ د الو اصر الااسم  في ااديد ال قبإ أم ار مي 

الرهررإ واررداي الرر عى أقافرر  أفرررا ظ  اصرر  فرري فررإ ا ررال  الفقافررال و ا شررال أقافرر  المورفرر  والمومعاررال 
اررررت  فررررا اا عاهررررا وكممررررا اا  االه مررررام ب اررررع ر الومميرررر  ال وميميرررر    وسررررياراها  مرررر  اللررررا   الوالميرررر 

وأسالفبها واقفيم  عائدها فإن المر مي ه  ب أكفرر دردلة  مر  ال واارإ اري اوايرال الورالم الم يفرر الرمم 
 اعيش .

لقرررد فهررررل الاا ررر  لمررر ومم اظلي رواررري اررري فهرررعل شررر ت  االا رافررر   وشرررهدل هرررمظ ال ق يررر  فررري        
صري بداهر  االا رافر  كاار  العسرفم  الملر  دا  الل عال اأ فرة ااعلان اممعسان اي ااعل الش ت  اصلرها. ف

في ال وميم اظلي رواي اق  رة  مر  الر ف فقرو  وليرت اري ال ارعل ال ي علرع ي الارديا أنةار  العسرائو 
  الم ود ة امو   ولان اهمان في   م الوممي  ال وميمي . 

ال وميمير  وااعلهرا ارت  رعل ال مقرفت فال وميم االلي رواي هع وسفم  ات العسائإ ال ي اد م الوممي         
الررر   رررعل االبررردا  وال صا رررإ وا ميررر  المهرررالال  و رمررري كرررإ االشرررتام االلي روايررر  لم ومررريم والررر ومم   فرررا 
الرررر  دم ا رررردف الارررررل فرررري اررررراالل الومررررم وال شررررر وال رايرررر  ةا  مررررا  الاعاسررررف  ووسررررائاها ال  د  يرررر  

 وش تااها.

ةررال وميم اظلي روارري فرري فررإ اا شررال فررايرو  كعلواررا امررا  فرري لررما اا شررر و شررتإ واسرري اررا هلررم        
واالة ال ومررريم الورررالي فررري الوررررال ان او مرررد هرررما ك درررام فررري برااارهرررا ةورررد إ  رررام سملرررم  ارررت العسرررائإ 
اظلي روايرر  الاديفرر  فرري  قررإ ال ومرريم االلي روارري الرر صفدة اررت أررعلة االا رراالل وال اررعل اللررر ي والوررالي 

يبعايرر  واالسرر صا ة ا هررا ةمررا اوايرر  اررت إاتاايررال  اليرر  اررت أ ررإ اابفرر  اررا هلررم  الرررع ة لشرر ت  الو 
اشررروة واارررعل ال ومررريم فقرررد ارررم ا ررراوم فررري هرررما الص رررإ ال شررروة وال ارررعل ل ا رافررر   و  ةرررال ومم اظلي رواررري.

وااررعا   االلي روارري  واداهررا ال ومرريم االلي روارري  وأهررداا ال ومرريم االلي روارري  وأهميرر  ال ومرريم االلي روارري 
   .اتعاااال وميم االلي رواي و 
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 والتعليم االلكتروني أواًل: النشأة والتطور لألنترنيت
  ااشرريإ كففررر اررت ال ررا ففت بدلاسرر  االا رافرر  واسرر  داااا  واوأفراارر  الم  مصرر   مرر  سررمع  االفرررا       

االا ررام واقررإ المومعاررال  ن اق يررال و مرر  ب ررام المر مرري  و اصرر  فرري المرررام الفقررافي واال  مررا ي  و 
فرري ب ررام ا دعارر  االالرران اال  ماقيرر   واالد  ررا ه   واللياسرري    اهمرران  أصرر ا  لافرردان أساسرريان  ولك رران 

والفقااي  في فإ ال اعالل وال ارعلال الموراير  فري هرما الو رر. فمرت المومرعم أن الو رعل اارعلل ارت 
ن المومعاااير   أو ارا ا  رص ةو رر المر مري  الم  صررال  اأولر  ا هرا الدلاقير   أرم ال ر اقي   واآ

   فرا شرهدل المر مورال اظالرااي   رالم الوقرد  The Post Industrial Societyاا ةود ال ر ا ي
اأ فر ات القرن الماضي  اارعلال ا لرال   وا ال قر  ل ي علع يرا االا راالل والمومعارال  امرا أسرهم 

والاضررالم  ولوررإ أهمهررا ي مفررإ فرري شرر ت  المومعاررال الوالميرر  فرري الررهفإ إاتاايرر  ال عاصررإ اظالررااي 
"االا رارر " ال رري اوررد أبرررا اررا اعصررإ إليرر  الومررم الاررديا  و وررد كررمل  اررت أهررم االارررااال ال شررر   فرري 

   ر المومعاااي .

ش ت  اظا را  ل شتإ الفعلة الاديف  في  الم االا ام ةا   الها أ ردف ال ق يرال ال ري ودد  امل       
شررهدها الوقررد اأ فررر اررت القرررن الوشررر ت فهرري اومررإ  مرر  بررا واسرر ص ام المومعاررال فرري شرر   صرر عا 
المورف  ارت كرإ أاارام الورالم و لر  كرإ أااائر   وأصر ا  وسرفم  االا رام الوالمير  المص ع ر  ال ري ارر و 

فرر  الوديررد اررت الشرر تال الصرقيرر  بر رراث ااتررم  ووأفرر  فهرري الررم  شرر ت  الشرر تال وهررع ق ررالة  ررت  ر 
الومميال الرئيلي  اقعم ةالر و بفت كإ كمبفعار وآ رر فري  ميري  وم الورالم ل اقفر  ال راسرإ اظلي رواري 

 و دا  ال  ا   الرما ي واس ر ا  الممصال و دا  الش ت  الو قع ه . 
وايمرررا ه رررف الم شرررو ال رررال  ي لرررر "شررر ت  االا رافررر " فالشرررائي أن اعلررردها الرسرررمي كررران  ا  ررراةي       

 A.R.P.A.NET" (Advanced Research Project األربنت   فا الا و اسمها اأوم " لترم 
Ajency Network شر ت  وكالرر  المشرال ي ل ةاراف الم قدارر ( برعاالة الردفا   اأار تيرر  ال ري ا اررا( )

" فرري  الرر  الاررس بعاسررا  شر ت  اررت األيراا لضررمان اسر مرال االا ررام    رر  الكااللي رت اسرر ومالها "
 ال  ادافر أو اواإ ةوض   اصر ش ت  االا رام  وارت أرم اقرإ المومعارال إلر  اراكرد  عاسرفبها في 

ال ي لم ا وأر ةالومميال الولتر    ودد ااعلل  الج الش ت  الومعاي  لمهااص لضمان ا ا م المومعارال 
 9858ب مبر و    في  ال  ااقاا  الهااص الوا م  بدأ المشررو  فري سر  والم ا ل العأائصي  في سر  

ةااسع فت أم ةول و  اي اهاه  اصس الل    ل ومم ال رالس ةود  ل  ات  الم ش ت  ا ود ة اآالل ار و 
      .(1)بفت الاعاسف  المع ع ة ةمراكد أةااف ا  ا دة ةيرض ا ا م البر د االلي رواي والمومعاال

لمارر  االا رار  الارالي الرمم دردا  ارمع ر  ارت ال را ففت ال ارعث الور ضر   9864وفي  رام       
  وهرررع ارررا  ررررا ال قرررا ةاسرررم "برواعكرررعالل االا رررام" أن أصررر ب هلرررمب ةاالا ررراالل الالسرررميي  أهضررران 

                                                           

 .99، ص1991انشجكخ انكًجٍٕرزٌخ انعبنًٍخ، يكزجخ اثٍ طٍُبء، انمبْزح،  ،حظٍ عًبد يكبٔي - 1
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البرررااا اللرراةق  لررم ايررت الررمب بررر و "آل  رر " ةالشرر تال ال رري ال الرر ومإ اليابررإ  ولقررد اقرررل فرري اللرر   
هاا ارا و ةالش ت  وشرا  اري  لر  اسر ومام (" ليإ  IPاصلها ا ب سملم  لدمي  ا مفدة اد   "  عان )

 .(1)ا امب االا ام المضمعن 
ةورررررررداا  ا لهرررررررا اودرررررررم الررررررر وممفها ل رررررررالب  اآلربناااااااتوفررررررري أوائرررررررإ ال لررررررروف يال  مررررررر  شررررررر ت        

(N.F.S.NET  ةوررردها اا رررمل هرررمظ اأ فررررة اسرررم اا راررر )Internet  ارررت  وهرررع ا رررامب لكررر  أصرررالن
 ولررريس كمرررا هرررع شرررائي " الشررر ت  الدوليررر  واو اهمرررال الشررر ت  الم راةاررر  Interconnection/netكمم ررري 

"International-Net والمؤسلررال بب ررام شرر تال  اصرر  بهررا اررم     ةوررد  لر  داارر  الوديررد اررت الرردوم
 .(2)ل اها ةش ت  اا را  في العالهال الم ادة اأار تي   فاك لب  بمل   اةوها الوالمي

وهري اررا و ب ق يرال االا رام ا رم   ات أ ردف ال ق يرال فري العدر  الاراليواو بر ش ت  اظا را        
أوا رررر القررررن الماضررري فمرررم اورررد اظا راررر  اررررر  شررر ت  ل  رررا م المومعارررال ولرررم اورررد اررررر  ا ررردن هائرررإ 
لممومعاال بإ اؤ ى الفعم اهام اس ف ائي   ال ااوتاسال سياسري  واد  را ه  وا الاير   والا رعم  مر  

الا رررعم  مررر   داررر  االا رررام ال ميصرررعاي اررري اال دررر  أن اليررراةالل  هماأرررإ امااررران  رررداال اظا راررر  
ال ميصعاي  هي اصلها ال ي ال  دم في ل و أ هدة اليمبفعار ال ي ال  دم في ل رو أ هردة اليمبفرعار ال ري 
ايررعن  مرر  شرر ت  اظا رارر  اليبرررى  واظا رارر  او بررر أكبررر اااررا   ررالمي  فررا هضررم أكفررر اررت اميررال 

همترت اظشرالة إلير  فهرع ق رالة  رت  اا هران  أن اظا را  لريس شرف ان  موهم    اظا را   وادران ش ف هر
 الوديد ات اأشيام الم دا م  المتمم  ل وضها ال وض.

ببردم ل مر  اففررة فري اررام اي علع يرا االا راالل والمومعارال  ا ورد أن اررب  ولقد كان  ل  إيمااان       
اظالان في ص ي آل ر  ال  ال ر  اليهر ائير  ل  رعس   ر  " قميرا" سروي إلر  ب رام آلر  ا صرص   ر  " ضرميان" 
المم رردة ا ررم الر رري اأ فررر لمقرررن الفرراات  شررر إلرر  الر رري اأ فررر اررت القرررن ال اسرري  شررر  وال رري شررهدل 

يي واس  دام اآالل والمودال ات الموا ن  اص  الاديد واس  دام ا دل الااد  ال  ا ي امرفالن ا  
وال ري شرهدل ال قردم ال رع ي فري ا را ل الاادر  اليهر رام    امل "الفعلة ال  اقي  الفااير " -في ال  ال

 ر  اهاهر  الاررس والب روم  وفي اس  دااال الاديرد وال رم   و لر   رالم أالأر  أل را  القررن المم ردة  
  أرم ام هرا أرعلة صر اقي  أالفر  داار   مر  ايفرر ارع ي فري الاادر  ةالرمال  9834الوالمي  الفااير  اقر  ران 

و ل  ةاك شاا االلي روايال  وات أم الااد  ال عو    ولقد اس  دا  االلي روايرال ارت  رالم ارا همترت 
دصدال اعقي  ا م أواسو األ وف يال     أواسو  بر  ان اام   مي  الفعلة االلي رواي  اس  دااان ا اعلان 

اللرر وف ال اررت القرررن الوشررر ت  ولمررا اررعافرل اأسررس الومميرر  والعسررفم  ال ي علع يرر  الم اسرر   لب ررام اآلرر  
الااسرر   وال رري لررم اي مررإ اااولرر  ب ائهررا فرري القرررن ال اسرري  شررر    رر  ااقرر  الامررم الم دررر فرري اهاهرر  

                                                           

 .119، ص2004االَززٍَذ ٔعصز ثٕرح انًعهٕيبد، دار ْٕيخ نهطجبعخ ٔانُشز ٔانزٕسٌع، انجشائز،  ،دمحم عمبي - 1

، 1999ٔاالَززٍَتذ، يعٓتن َب تز نهنراطتبد ارنكززٍَٔتخ، انمتبْزح،  فبرٔق دمحم انعبيزي، انشجكخ انعبنًٍخ نهًعهٕيبد - 2

 .69ص
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أمررة الل قرام  مرعم  Digital Computerرج إل  الع ع  اليمبفعار الردمي أل وف يال القرن الوشر ت  و 
الصفد ررام والر اضرريال الم اصيرر  واله دسرر  االلي روايرر   ولقررد كرران  لرر  بداهرر  لفررعلة اي علع يررا االا رراالل 

  Hardwareوالمومعاررررال ال رررري اعيشررررها اآن  صرررر يو  االا ررررداج ال  رررر  لفالأيرررر ل   ررررا  اليمبفررررعار 
و مرر  ارردى ا ررص   Communication Network  وشرر تال االا رراالل Software والبراريررال

القرن الماضري  الاقر  هرمظ ال ي علع يرا ة رعلة  فرر الربعد   رالم سملرم  ارت الر قالل ال عقير  لم رعالي 
 .(9)أ يام اي علع يا االا االل والمومعاال  و  لال  فهعلها وااقراضها

 - ا صرب هررما ال وبفرررإ -وسرر ان اررا  اهمر  ال شررر الوررا يفت أرعلة أ رررى  ا رإ الفررعلة االلي روايرر        
وا ررر الفمااف ررال واامري ال لرروف ال اررت القرررن الوشرر ت  وهرري اررا دررد هامر   مفهررا أررعلة ال ي علع يررا أا رم 

ي رواررري للي رواررري والافرررعم  فصررري المررررام اظو اصررر  فررري المررررالفت اظ High-Technologyالواليررر  
 مم  ايفرال اعقي  في أ هدة اوالر  المومعاال  وأ هدة االا رام  رت ةورد  و ورد  اس ادافالددف  ام 

    Telematicsواالا رالي   Informaticsهمرا المومعاااير   ان كران ه را  ارراالل ا ص رالن الربيان 
فرري اامرري القرررن الاررا م  فقررد اارردارا لي رر اا اررعاة ل ي علع يررا االا رراالل والمومعاررال الم قدارر  الااليرر 

والوشر ت  ةاس  دام ال اعل في اي علع يا ال قإ المومعاااي الردمي   وهع اا هام   مي  اضصام ال  ي  
  وامر  أرعلة االا رام أو ال عاصرإ الشر تي  برر الورالم كمر   ولقرد سراهم كرإ Digitalizationالردمي  أو 

مي و ررداال ار ع رر   ارردل ريان هصررعل ال ررا  كررإ  لرر  فرري ااع ررإ البيااررال والمومعاررال والموررالا إلرر  سرر
  .(2)القاا ال االا ا ي  اأ رى 

هم ا دل ات ا ا ل الفروة  ودعة ات القرعى أ ولقد ااعل  اي علع يا االا االل والمومعاال إل        
 اال  ماقي  واللياسي  والفقااي  الياسا  في  الم الفعم  فا لع   ان اسعال لأ  المام ا اا لها  رت

اسررعال أو اعادرري  ديرردة و ديرردة  والارر و  لرر  ب اررعل أ وال ووسررائإ اي علع يررا االا رراالل والمومعاررال  
اوقررردان ل قلررريم الومرررإ  مررر  الملررر عى الررردولي  وسررراهم أهضررران فررري اشرررر ولواج اصهرررعم  امرررا أو رررد وضررروان 

لر  ضرال   برفت الوعلم   وااا  لرؤو  اأاعام ان ا دف   م  ا ا   االا اج الر ي ر   امرا او رد ا اف
كافررر  االسرررعال لررررمس االسررر فمالال اال  بيررر  ولؤو  اأارررعام الهائمررر   كرررمل  اصررر ا  االسرررعال الدوليررر  

 .(4)هيم   مفها  اةي الوعلم  اما سا د  م  فهعل ال ي الل االد  ا ه 

 ولقررد ااررعلل اررعا   ديرردة ا قدارر  فرري اررراالل االلي روايررال وال رري كاارر  لهررا ارروأفر كبفررر  مرر        
ا  مص ااعا  ال ي علع يا  و اص  في اررام اليمبفرعار وآأالهرا همترت ان اررى بعضرع  فري ال مرع الهائرإ 

                                                           

، انكٌٕذ، انًجهض انٕطًُ نهثمبفخ ٔانفٌُٕ 1216انًعزفخ، انعند َجٍم عهً، انثمبفخ انعزثٍخ ٔعصز انًعهٕيبد، عبنى  - 1

 .69، ص2001ٔاَداة، 

، 2006ركُٕنٕجٍتتتب االرصتتتبل فتتتً انمنيتتتخ االجزًبعٍتتتخ، انًكزتتتت انجتتتبيعً ان تتتنٌ ، االطتتتكُنرٌخ، دمحم طتتتٍن فًٓتتتً،  - 2
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الا ال  أ هدة اليمبفعار الش  ي   واال هدة المماق  ةر   اري ادايرد ااتاايرال اليمبفرعار والرع ق   فرا 
و إاتااير  ا ررام اكفرر ارت  بدأ الوالم هل قبإ  اليان الرفإ ال ااس المم ي  ص بدل    الي  ات المكام 

 اميررالم  مميرر  فرري الفاايرر  العا رردة  كمررا ان  ررالم اليمبفررعار ال يررد ا  سررر   فالرر   بررإ يررد ا  ا   رران 
أاررا المرررام اأ ررر اررت اررراالل هررمظ الفررعلة  فقررد فهررر اررت  ررالم  فرري الارررم واا شررالان. ول  رران وصرريران 

والمومعارال واالب يرالال فري اشر اظ المعاصرالل ال اعلال المففرة ال ي  رأل  م  اي علع يرا االا راالل 
واأليراا الضررعئي  القررا لة  مرر  اوالررر  المومعارال وا د  هررا واسرر ر ا ها ةمورردالل وسررر ال ا ضررا ص 
ةاس مرال  ةراا  اأ دا  ال ي ال اا ر  ارت العسرائإ ال ري ا رراو  برفت اليراةالل الضرعئي   الصاكلرال  

األضرررري  والصضررررائي   ةاظضرررراف  إلرررر  أ هرررردة اليمبفررررعار والبر ررررد  اااررررال اظ ا رررر   الق ررررعال ال مصد عايرررر 
 .(9)االليت رواي  وش تال االا را  و فرها

واقدم  داال االا راف  في الوممي  ال وميمي  )ال ومريم االلي رواري( ةشرتإ  رام ا مفرإ فري  دار        
بفت المومم والاال  ات  رالم إلسرام الرسرائإ   فا اس  دام البر د االلي رواي وسياان البر د االلي رواي 

لرميي الام   سرعام ايمرا ي ومر  ةإلسرام اأولال المامع ر  فري المقررلال الدلاسري  الم  مقر   او الرر   مر  
إلر  ااتااير  السرام  ةاظضراف االس صلالال الوديدة ات  اابهم  عم الائإ اوف   ا وم  ةالمعا  المقرلة  

أم ودررر  فررري ال هررررال او المفرررإ  ون اقابمررر  المومررررم ش  ررريا  وكرررمل  ااتاايرررر  العا  رررال واسررر الاها فرررري 
االا ام وال عاصإ اي الم    فت في اعضرع ال اوف ر  ارت ا  مرص  وم الورالم ارت أ رإ االسر صا ة 

اسرررر  دام البر ررررد  ارررت  برررررااهم واةارررراأهم فرررري شررر   المررررراالل ةشرررررث اورفرررر    ررراو  هم البر دهرررر   واهضرررران 
لسررام المررعائب وال وميمررال واررا هلرر رد اررت أادمرر  ودررعاافت واوميمررال أ ضررام هف رر  االلي روارري وسررفم  ظ

 . (2)ال دل س و فرهم
و مرررر  الررررر م اررررت ان ا ررررامب ال ومرررريم االلي روارررري اليرررردام اارو رررران لم قررررا   وه ررررا   ررررد  اررررت       

ل ومرريم ارري ال ور صررال ا  اولرر  و متررت وصررص  ب لررا   ةتعارر  أم ي شررو  ررت اسرر  دام الرر ادأال اي مع يررا ا
الرررر و ةشررر تال اقرررإ المورفررر   لهرررما فرررون اسررر راايري  ال ومررريم االلي رواررري اشرررفر إلررر  اسررر  دام االا رافررر  
و داااها  كما ه ا  اس مرال   في  و اس  دام ال وميم االلي رواي بداه  ات الارم الرااوي إل  براااا 

ل ومريم االلي رواري همترت ان يرداا او همردج ال وميم االلي رواي ارت ةورد القرائم  مر  االا رافر  ةالياارإ  وا
فرري ال ومرريم و هرران لع هررر  وهررع اررا هلرررم  ةررال وميم المررداا وا رراماال الررر ومم المشرر   والرر ومم الشررر تي 
والرر ومم  مرر  االا رافرر  وال ومرريم االلي روارري الرر ومإ فرري أ مرر  اال يرران ةشررتإ ارررا ا او اع ررد لم ومرريم 

ارر ومم  صيقرري ليررت يرر ومم فرري بف رر  الي روايرر   و ؤكررد هررمظ الاصيقرر   . ان المرر ومم الي روايرران هررعااللي روارري
( ايرررد ااهررا او رري  Virtualل  شررال  لررع س  ف مررا ي لررامم  ررت  بيورر  المو رر  الررددف  ليممرر  اف راضرري )

                                                           

(، انكٌٕذ، انًجهض 2عجن انمبنك عجن هللا، انعٕنًخ جذٔرْب ٔفزٔعٓب ٔكٍفٍخ انزعبيم يعٓب، عبنى انفكز، انعند) - 1

 .65-64، ص 1999انٕطًُ نهثمبفخ ٔانفٌُٕ ٔاَداة، 

االردٌ،  -دالل يه ض اطزٍزٍخ، ٔعًز يٕطى طزحبٌ، ركُٕنٕجٍب انزعهٍى ٔانزعهٍى االنكززًَٔ، دار ٔائم نهُشز، عًتبٌ - 2

 . 321، ص2001
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لرريس  صيصيرران ا . اا ررا  -كمررا  كررر –شررف ان لرريس  صيصيرران  وليررت هررإ ال ومرريم ةاسرر  دام ال ق يررال االلي روايرر  
ر الرر  ال  ررائا ال ان ا دررر إلرر   رردم فهررعل هررما ال ررع  اررت الرر ومم  والشرر  ان ا ررائا هررما هررر  ان ا درر

 . (9)ال وميم اع ي بع ع  اوميم  صيصيان ل ما يعاك  ال وميم المو ا 

وامفررإ ال ا فرر  الرر  اسرر  دام ا ررامب ال ومرريم االلي روارري برردالن اررت ا ررامب ال ومرريم االف راضرري        
ال ومريم شربي  ةرال وميم المو را  اال اار  هو مرد  مر  العسرائو االلي رواير   فرال وميم و ل  الن هرما ال رع  ارت 

   ا ن  صيقي وليس اف راضي كما يدم  م   ل  ا امب ال وميم االف راضي.

 ًا: نشأة وتطور التعليم االلكترونينيثا

واصرررة ظاشررام ار رري بررداهال فهررعل هررما ال ومرريم الرر  اواسررو القرررن ال اسرري  شررر وال رري  ررامل ا      
ل   لو  اال  دام ةالمراسم   وال ي ادمها "اساال بفمان" إالمؤسل  البر ده   فا هوفد ال وض فهعلظ 

   د ااشام المتاا  البر ده  الم دم  االول  في بر ااايا  فر ان اوهد ارع سران وال   شرفد 9731س   
والم   ف في اوميم الميال كان اوم اؤسل  لم وميم ةالمراسرم   9745المم اوسس في برلفت في  ام 

  .(2)ةالمو   ال ايب لميمم 

لياا   فا بدم فري القررن آان ال وميم االلي رواي هع  ال   ديدة ات ال وميم ل  براار  وضعاةا  و       
وكرران هلررم  آاررما  ) ب دررام الاررالس  9747ام وم اررت اسرر  دا   ررأال اسرري  شررر وكاارر   ااورر  ل رردن 

و ااورر   9689ال رال فت( أرم داارر  العالهرال الم ارردة االار تير  ةومررإ اماأرإ فرري  ااور  شرريتا ع  رام 
 9899و ااو  كع  د الارد فري اسر راليا  رام  9778و ااو  كع  د في ك دا  ام  9815وستعافت  ام 

وا رم  لر    9858 اااير  او ر  بهرمظ الدلاسر   رام وم  ااور  بر أل و  وااعل ةشتإ اماعظ   داا ااشر
الافت     اوائإ ال لوف ال ةقي الر ومم  رت ةورد )ال ومريم االلي رواري( و )ال ومريم المص رع ( اق رعلان فقرو 

لر   اار  ال ومريم إوهتما بدأل ةود  ل  كففر ات الرااوال ال دااي  البر اااي  اسر  داا    في بر ااايا
   .(4)ال دااي

(  ااو  ادااي  ااب  هما ال ع  ات ال ومريم وا هرا  ااورال 48 اليان اع د في العالهال الم ادة )      
)اف شريان  وسر ااصعل   و هررال وال( ةاظضراف  الر   ااوررال وا هرا )افرالارد( ا    رر  ةرال ومم  رت ةوررد 

 9864وايران  ام  9862ل  ام و(  وفي اس اايا ااشNTUوال وميم المص ع  الملم  ةال وميم )الم مصد( )
واللرع ان  رام  9874وفملافت  رام  9874وايرفر ا  ام  9879والياةان  ام  9867وال اكل ان  ام 

                                                           

 . 90، ص 2004عٕض حظٍٍ انزٕدري، انًنرطخ االنكززٍَٔخ ٔادٔار حنٌثخ نهًعهى، دار انزشن ، انزٌبض ،  - 1

 . 12-11، ص 2013طبرق عجن انزؤٔف عبيز ، انزعهٍى عٍ ثعن ٔانزعهٍى انًفزٕح ، يكزجخ انٍبسٔري ، انمبْزح ،  - 2

طبيً انمفبجً، انزعهتٍى انًفزتٕح ٔانزعهتٍى عتٍ ثعتن اطتبص انزعهتٍى االنكززَٔتً، االكتبدًٌٌٍٕ نهُشتز ٔانزٕسٌتع، عًتبٌ،  - 3

 .11-16، ص 2015
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وا فررران الرااورر  الور يرر  المص ع رر  ال رري اا ررمل اررت  9881وا ررر فرري  ااورر  االسررت دل    ررام  9889
 .(9) 2111اليع   اقران لها  ام 

لع ي  ع ا    ر الفعلة ال ي والقرن الوشر ت   ران  ديدان ي مفد ة   إ الوالم في الوقع  اال فرة ات      
الهائم  وال ي وصم  إل   د الاصرة ال ي مع ي  ال ري لرم ابرر  ارراالن ارت اررالل الايراة اال وا ردأ  اير  

ةمو رررر  ااهررررا اقرررر ام  اد ااايرررر كبفررررران  وا مفررررد هررررمظ ال ي مع يررررا الرديرررردة ةواهررررا  ال  بيورررر   ايفررررران وارررروأفران 
ر موال سعام كاا  اا ا   لها او  فر اا ا    كما ااها ا اعل ااعلان سر وان في  ميي المرراالل الم

وارارر   مرر  هررما فهررعل  ررد  اررت ال ارردهال ال رري اصرضررها ال ي مع يررا الاديفرر  واامرراث  ديرردة اررت الرر ومم  
ر مر  االولر  ايمرا ا ها اا هلم  ةال وميم االلي رواري فمري اهاهر  ال لروف ال ارت القررن الماضري بردأل الم

"  وهررمظ المع رر  كاارر  اركررد  مرر  ا  ررام ال ي مع يررا الم اررعلة E-learningهلررم  ةررال وميم االلي روارري "
 ررت  Virtual Classroomsفرري الومررإ ال دل لرري وااع ررإ الص ررعم ال قمفدهرر  إلرر  ف ررعم اف راضرري  

    .(2) ر   اس  دام الش تال المامي   او الدولي   واي مع يا المومعاال

لررر  فهرررعل اسرررالف  ووسرررائإ اوميميررر   ديفررر   او مرررد  مررر  اعفيررر  إلقرررد ا ى ال قررردم ال ي مرررع ي        
ال ادأال اي مع ي  ات ا إ ااقف  فا مير  وكصرامة افضرإ لم ومريم  وا هرا اسر ومام الااسرعس واماقاار  

والمت  رررررال ووسرررررائإ الوررررررض االلي روايررررر  والق رررررعال الصضرررررائي  واالدمرررررال ال ررررر اقي  وشررررر ت  االا رافررررر  
بعاسرا  اسرالف   االلي رواي   ليرض ااا   ال ومم  م  ادال الفعم ولمت ير ردظ وفري المتران الرمم ي اسر  

و رائ  ا  ع   ل قدم الما عى ال وميمي ةو اصر ارئير  أاب ر  وا اركر  واروأفرال  سرمعي  و  رر    امرا 
وهررررما اررررا هورررررا االن ةررررال وميم    مرررر  و رهررررد وودرررر  ادررررإأ كفررررر اشررررع قان وا ورررر  و تصررررامة أهروررررإ ال ومرررريم 

 .(4)االلي رواي

فلاهم فهعل اليمبفعار وار مي المومعاااي  واي علع يا االا االل الاديفر  ال ري الا ار  ةوديرد        
وال رري اررت أهمهررا ايفررر اصهررعم الدارران والمترران كي يرران   اررت المصرراتيم ايفررر كففررر اررت المصرراتيم  والاقررائ 

ال شررررر اظلي روارررري وال ومرررريم اررررت ةوررررد  وأصرررر ب ا ررررامب الملرررر ادأال او مرررردان فرررري  لرررر   مرررر  اق يررررال 
ال ي علع ي  ال ااا  ت الفعلة الوممي  وال ي علع ي  الشاام   وال ي اود أعلة ال مرة ي دايد اوأفرها في ش   
ا ررا ي  ياا ررا ةا   الهررا دررعة  ا مرر  لم در ررال الومميرر  وال وميميرر  الااليرر  الملرر  دا  فرري اومرريم  واومررم 

 .(3)لومعم  والموالا الم  مص ا

                                                           

 . 11-16، صثكانًصنر انظبطبيً انمفبجً،  - 1

 ، 2009انزعتتبًَٔ، يكزجتتخ انزصتتًٍى ، يصتتز،  –االنكززَٔتتً  –حظتتٍٍ طتتّ ٔ  بنتتن عًتتزاٌ ، اطتتبنٍت انزعهتتٍى انتتذارً  - 2

 .59-51ص

احًن ي ًتٕد عجتن انهطٍتا، انزعهتٍى االنكززَٔتً ٔطتٍهخ فبعهتخ نزجٌٕتن انزعهتٍى انعتبنً، جبيعتخ ثبثتم، كهٍتخ انعهتٕو، لظتى  - 3

 انفٍشٌبء .

  . 12-1، ص2009انمبْزح، ٔفٍ نهُشز ،  زشفٍك، االعالو انجنٌن، دار فكحظٍٍُ 4- 
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و م  الر م ارت ان ال ومريم االلي رواري درد  راا  مر  اه مرام كبفرر  اال ان اا شرالظ واب ير  درد سرب        
  ان قيم ررر  الصوميررر  ليلررر  فررري ااا ررر  ااتاايررر  إاسررر يواب ا لهرررمظ ال ق يررر  ةشرررتإ  فرررد ارررت ا درررعل اوميمررري. 

العصعم االسر  لممومعاال بإ ايمت في ددلا   م  الهفإ  ممير  ال عاصرإ وال صيفرر و ال رالي ال عاصرإ 
 ال  المورف  واس   اث المو  . 

ب  لما ال هصا   ا القعم ةان اودم االةااف ال ي ا اا في اس  دام ال ق ي  أهداا اوميمي  لم اف       
فرول  عهر   بفت ا ائا ال ومم ةاسر  دام العسرائإ ال قمفدهر  او العسرائإ المارعلة اق يران. فيير  اررد فررول 
كبفرررة وااررت الال ررا ا  رري االسررمعس  اارر  الررمم  المررا اا و رراظ )فرري ااشررا  ال رردل س والرر ومم( ارري ا رر الا 

 .(9)ان وسفم  االا ام ام االفت الارل ةاس  دام اي مع يا المي  واير   ة ر 

 ثالثًا: مزايا التعليم االلكتروني: 

ود ال وميم االلي رواي وسفم  افالي  لملا دة داا ال كبفرة ات ال ا  الرميت اضرارهم الرؤوليااهم ه   -9
اال  ماقي   وال دااااهم العفي ي   والا ا ااهم الوائمي   والقفرع  اللياسري  والمالير  ال ري هوااعهرا الر   ردم 

 لاسي  لم اةو   لاس هم الرااعي . ايا لة ار موااهم او ةال هم او اللصر الافال  ع م  إل  المواهد الد

سررررا   و فمرررر  أهررررام اأسرررربع  وأهررررام الواررررالل  وال هوفرررر   23ي مفررررد المقرررررل اظلي روارررري ةوارررر  ا ررررا   -2
اس  داا  ااان أو اتان  إ  هل ايي الاالر  اسر  داا  أم ودر  شرام وفري أم اتران كران  كمرا أار  ال 

م ها رررراج إلرررر  دا ررررال  لاسرررري   و لرررر ايي المومررررم اسرررر  دام  رررررل ارررردل س ا وررررد ة افررررإ المااكرررراة والرررر وم
ةاالس يشاا وال ومم القائم  م  ال برة. و  د اس  دام ادل  ال وا   رالال  ال ا رميم  فرد  ير متت ارت 
اشرررر يف ال رررروع ال ال رررري ااررررعم  ون إاقرررران الاررررالس لو  ررررر اوررررفت  و لررررهإ و قرررردم لهررررم شرررررو ال 

يب وارردل  ال إضرررااي  أو بديمرر  إلررر  أن ي ق ررعا  لررر  الو  رررر. كمررا أاررر  هلررهإ  مررر  المومررم  مميررر  ا رررا
اظ   الال والعا  ال  و قدم ل  إ  رامال  رت اردم اا رفإ الارالس واقرداهم. و  ريب أوليرام اأارعل 

 أن هاموعا  م  الما ة الوممي  المقدا  في المقرل اظلي رواي و م  ا ائا أب ائهم أوالن ةووم.

وي ةاا دررام كمرا اارر  وسرفم  اصفرردة ل شر ام المررميت هرردون صرروع   فري الاضررعل الر  الارررم الرراا -4
 .(2)للب  او آ ر  او المميت ها ا عن ود ان  ع الن لمرا و  الما ة الوممي   ون االل دام بعد  ااد 

ان كففررر اررت االشرر ام المشررالكفت هلرر ايوعن العصررعم الرر  االا رافرر  اررت اترراابهم او  وائرررهم   -3
وهررما اال رررام ال هشررتإ أم اشررتم  لهررم كمررا ان ال عصررفإ الم اشررر يرر م  ررالم سررا ال الومررإ اال  يا هرر   

 وان المشال  هل ايي اس  دام أم اع  ات الاعاسف  وليس اق  ر  م  اع  وا د ا ها 

                                                           

 .309-301، صيصنر طجك ذكزِدمحم طٍن فًًٓ، ركُٕنٕجٍب االرصبل فً انمنيخ االجزًبعٍخ،  - 1

االردٌ -عًبٌانزطجٍمبد االجزًبعٍخ نزكُهٕجٍب انًعهٕيبد ،دار انًُبْج نهُشز ٔانزٕسٌع ، جعفز حظٍ جبطى انطبئً،  - 2

  .101-100ص ، 2006، 
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ايي العصرررعم الررر  أم االررران فررري أم اتررران وفررري أم ااررران فهرررع ال ها ررراج الررر  ااررراكت واب يررر  هلررر  -4
  اص  كما هع الاام في ال وميم ال قمفدم.

يعفر  م  الم ومم ايالي  اللصر واالداا  ال ي  وم  ال ومريم الورالي ودصران  مر  اال  يرام. فهرع هصر ب  -5
 هتلر ا  يال الومم ات دبإ ف ال اوف  . المرام لمصقرام لمعاصم  اوميمهم الوالي  و هما

ال  .ارت اا ير  اقرإ المورفر  يعفر في العد  المم ير دظ الم ومم  و لهإ ا د ت واس ر ا  المومعاال -6
هق  ر اقإ المورف   م  اقإ البيااال والمومعاال ة ص   قيقر  ارت  فرا  ممر  ارت اأو ر  ال ري امترت 

و رر  ال ررري او بررر  ديررردة و ال ررالي اافوررر  اررت  فرررا درردلاها  مررر  اظالرران اررت إ لاكهرررا ةوقمرر   أو امررر  اأ
ال ابف  واالاراا  بإ إن اقرإ المورفر  ي ورداظ أ مر  ارت  لر  ةتففرر  إ  هلرهم إسرهااا فوراال فري ال فرادص 

 .(9)الوممي لممر مي ةتإ ف اا  واتعااا  أم اظسهام في كلر الهعة بفت الوالا والراهإ

بررفت المومررم والمرر ومم  كمررا هالررت الرر عى ال ورراون والمشررالك  فرري الومميرر  يرفرري اررت الرر عى ال صا ررإ  -7
أن ال ومرريم هوررد اررت الموررايفر المهمرر  لم  ميرر  ال شررر     فررا ا اول رر  أ بيررال ال  ميرر   ال وميميرر  ال ومميرر .

   ال ال شر   ات  الم االه مام ب عففرظ كو اة الك لاس الفقاف   ول و ال وميم ةا  يا ال سعل الومإ  وا 
 .(2)ال وميم    إالااي وأساسي يهدا إل  االفت وضي ال شر

الص إ ش   الدائم بفت المومم والم ومم  عام ف رة ال ومم  وهمظ ال اصي  أبررا ارا همفرد هرما االسرمعس  -8
لمل  هر  ااع ر ال وميم ف اع ر ال وميم هع ال   يي الفقفإ الرمم هترر   ات ال وميم الع اهي ال دااي.

دام اأ رردى لمرعال ظ  والمررعل  ال شرررم هرع اأهررم وهرع القررا ل  مرر  إ الة المرعال  الابيعيرر  والما هرر  االسر  
فمي ااع ر ال وميم اواي أرعلة ال ارا الوممري الرمم هترعن ةمفاةر  ال رالوي الرمم هامرإ ارك ر  ال قردم إلر  

 .(4)فضام القرن 
المررعا  المابع رر   والعسررائإ اللررمعي    ال ركفررد  مرر  اسرر  دام كافرر  العسررائإ ال ق يرر  الممت رر  افررإل -91

ن ال ومم القائم أ  (3)وال  ر    واليمبفعار  والش ت  الو يبعاي  ظهرا   مق  وصإ اا بفت المومم والم ومم
كالمااضرة ال  ي  وال وكفرد  مر   ول االسر ا  فري دا ر  المااضررة  مر   لراس الي راس لرم اورد وسرائإ 

. ارت ه را أصر ب  مر  المر ومم لدااران أن هت لر  اهرالال الر ومم الرمااي  اا ور  لملرايرة االاصررال المورفري
وأن ي ومم كي  هومم اصل  ب صل   وأن ي عصإ أهضان إلر   ر قر  لما رعم  مر  المومعارال ةوسرر  ودر  

  امتت و وسهإ  ر ق  امت  . 

                                                           

ي ًٕد فٕسي انًُبٔي، انعهى ٔانهغخ يزى ٌزكهى انعهى انعزثٍخ، إَظبٍَبد، انٍٓئخ انًصزٌخ انعبيخ نهكزبة، انمبْزح،  -1

 .  120، ص  2013
انعزثٍتتخ، جتتٕرا انمصتتٍفً، انزًٍُتتخ انجشتتزٌخ يزاجعتتخ ٔرمتتنٌى نهًفٓتتٕو ٔانًرتتًٌٕ، ثٍتتزٔد، يزكتتش دراطتتبد انٕحتتنح  - 2

 . 92، ص 1995

 . 34، ص 2002يُٓب فزٌبل، عهٕو االرصبل ٔانًجزًعبد انزلًٍخ، دار انفكز انًعب ز، ثٍزٔد،   - 3

 .102، صيصنر طجك ذكزِجعفز حظٍ جبطى انطبئً،  - 4
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عا ل الوممير  إن ال وميم الررااوي بررا  رالم اللر عال اأ فررة كو  رر أساسري وفا رإ فري ب رام الير -99
الب ام اأافإ القرا ل  مر  ال واارإ اري ا  مرص أارعا  ال ي علع يرا الاديفر   وه را  رامل الرااور  كمؤسلر  
ار ع رر  اوميميرر  ال  ررالا  مرر  اتاا هررا وأهمف هررا ةال لرر   ظ رردا  اأ يررام و دارر  المر مرري  وأصرر ب اررت 

دام اؤسلرراا  كمركررد إشرروا  هلرر هدا اأهررداا الواارر  لصملررص  ال ومرريم الرررااوي ل ارر  ةررالمر مي  و سرر  
 دا رر   ررت  ر رر  إ رررام ال اررعف والدلاسررال الومميرر  فرري كافرر  المررراالل  و سرر فمال ا ائرهررا ةمررا هاقرر  
ال اررع ر واظلاقررام ةتافرر  الممالسررال ال رري الررا د فرري  دارر  المر مرري  وااقفرر  ال اررعل الوممرري  و هرررا  

  ا م واظ  ما ي.الامعم لم  مص القضاها ال ي اعا   ال اعل اظد 

فال وميم اظلي رواي أو ال وميم بعاسا  أ وال ال ي علع يا اظلي رواي  الاديف  هود اع ران هااران لمر ومم  -92
و ركد هما ال ع   م  اوالر  المورف  والا دة الاال  أن هتعن ااعل الوممي  ال وميمي  وهع المامعس 

الا د فري ب رام ار مري اورفري درعم. فصري  الر  أن هترعن  دوأ  ل يعن الرااوال اقدا  لمورف  ا مع   
الاال  هع ااعل الوممي  ال وميمي  الرااعي  وليس اأس ا  فه ا و ر   مر  الاالر  أن ي  ر ا و هر م ةمرا 

 ي دل  أن االه مام والم اةو  سعا هتعن الاال  هع ااعلها.

د وسياان اصا ميان أكفر ات  فرها ( اوWorld Wide Webواما الش  اي  أن الش ت  الو يبعاي  ) -94
اررت العسررائو. فومرر  سرربفإ المفررام  همتررت اسرر  دام اررد إ ال ومرريم  ررت ال وررد القررائم  مرر  اسرر  دام الشرر ت  

فري اقردهم اقررلال ا ياامر  لورد  كبفرر ارت الارالس  Web-based Distance Learningالو يبعاي  
عففر كرررعا ل ال ررردل س الم    ررر  وارررعففر الم  ا رررديت  يراايررران امرررا ي يمررر   مررر  اشرررتالل ارا اررر  ب ررر

ا ررا ل الرر ومم الالاارر  واررعففر اأارراكت الالاارر  لم رردل س لوررد  كبفررر اررت الاررالس فرري آن وا ررد.  فررا 
ا مفد اقرلال ال وميم ال ي ي م اعصفمها ات  الم الش ت  الو يبعاي  ةإاتااي  العصرعم إلر   رالس  فرر 

هرم  –لمم هقات ةم اق  آاي . كما همتت لماالس ال قمفديفت اقمفديت افإ الاال  المم يدل  ةم دل  أو ا
ات المقرلال اظلي رواي    داا ال هتعن المقرل ا عافران ةالمدلس  أو الرااو  ال ري  –اآ رون االس صا ة 

 .(9)يدلسعن بها

ال رري و رررى الوديررد اررت ال ررا ففت ةوهميرر  ب ررام بف ررال اومررم إلي روايرر  ااررعم اليففررر اررت فرررم الرر ومم  -93
اقررداها لمم وممررفت. و  امرر  هررؤالم ال ررا ففت اررت  م يرر  ادر ررال الرر ومم ال رري اؤكررد  مرر  الاا رر  والصيمرر  
الم ضم   في بف ال ال ومم ال ي اقدم اشا ال اشررك  لم الافرم.  فرا هرر  أن هادر  ال ممفرم ةالصرصر  

 .(2)اليااي  لب ام المورف  وليس ارر  ال ورض لوممي  اا قام المورف 
                                                           

1 - Koppel man & Dijk, Inherent Flexibility of a web-based Course in User Interface 

Design, University of Twenty, the Netherlands, 2003, p 321 – 323. 
2 - Hong, k.et.al, Students' Satisfaction and Perceived Learning with a Web-based Course, 

Faculty of Cognitive Sciences, Human Development, University of Malasia Sarawak, 

Malaysia, Educational Technology & Society vol 6, n 1, 2003, p 1-2. 
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اسررر  دام ال ا رررا أ وال وأ هررردة اوميميررر   ديفررر  واابيقررر  لبررررااا اوميميررر  و ررررااا اااكررراة ل رررعففر  -94
لروإ الوممي  ال وميمي  االلي رواي  أكفر اصا مي  اما كاا   مي  ساةقان واواي ا ائا فوال  العادي الوممي 

فرري اسرر  دااها والدرر  دبررعالن واسرروان اررت دبررإ ا  مررص ف ررال المر مرري ال وميمرري وال رري ا مفررإ بررر )الاالرر   
ليررال ليررإ اررت هررمظ ال دل لرري  و  ال رري اأادمرر  ال وميميرر (  و لرر  ل لررهفمها اليففررر اررت الومميررال والصوا

 . (9)الص ال واعففر  هع  كبفرة ليإ المل  دافت  ما كاا   مي  الاام ةاأسمعس القدهم لم وميم

 رابعًا: أهداف التعليم االلكتروني 

ي قرر  ال ومرريم  ررت ةوررد او ال ومرريم االلي روارري وا رردان اررت اهررم المعاضرريي الافع رر  ال رري اشرريإ ةررام       
كإ اتان  و ل  اااا ةتإ اوكفد  ت ال اعلال الاديف  ل ي مع يرا المومعارال  الملؤولفت  ت ال وميم في 

ال ي ا ا  القدلة الالاادو ة  م  ال ارا وال ق ري و مر  اومعارال لرم ااردف ارت دبرإ  وكرمل  فرصران 
اومعاااي   فر البعد  افإ اا ليرإ اشررو  ارت اشرال ي الايراة اهرداا  فران االارر ي ابر   مر  ال ومريم 

 ي  المم ل  اهداا  ديدة ات بف هالااللي روا

والفرعم ال هترا  ه مرع اتران ارت   امبي  ا ام ال  ارو ال  مير  ارت اليرعا ل ال شرر   المؤهمر  والمدل ر  -9
أ هرردة الااسرر ال اظلي روايرر   و لرر ايي اأشرر ام الوررا يعن اارر ال  هررمظ اال هرردة واشرريفمها وصررياا ها  

الااس ال اظلي رواي   وا  ررال ال ي علع يرا ال ريفرة  ردان هري ال ر ر   و ممها ات اتان آ ر فإس  دام
 .(2)ال ي ي مع ففها ار مي المومعاال

اقررردهم الصرصررر  أاايررر  والفالفررر  لمدلاسررر  وال ارررا لمرررت فرررااهم االل ارررال ةرررال وميم الررررااوي  او الورررالي  -2
 أس اس ا  مص . 

والملراواة برفت المرعا  فت أم ابدأ  همقرا ي  ال وميم   ااقف  ايافؤ الصرم ال وميمي  بفت  ميي االفرا -4
 ون امففد ايما بفر هم أسر اس ا ومر  ةمتراا هم اال  ماقير  أو االد  را ه  أو ةلرب  الوررل أو الرديت أو 

 .(4)الر س

وارت ال ارعل     الومرإأاعففر فرم ال وميم المل مر وال دل   وال وهفإ لممعفصفت والقرائمفت  مر  ل  -3
فرررري اي علع يررررا المومعاررررال ااررررعلل اهضرررران اي علع يررررا االا رررراالل فاصرررر ب اررررت الممتررررت االن أن هومررررإ 

                                                           

 –حذٌفخ يبسٌ عجن انًجٍن، ٔ يشْز شعجبٌ انعبًَ، انزعهٍى االنكززًَٔ انزفبعهً، يزكش انكزبة االكبدًًٌ، عًبٌ  - 1

 .169، ص2015االردٌ، 

2- Michael Mirtabo, Communication Areas, Fifth Edition, Publisher Zephyr Inc, 2004, 

p.59.  

طتتبرق عجتتن انتتزؤٔف عتتبيز، انزعهتتٍى عتتٍ ثعتتن ٔانزعهتتٍى انًفزتتٕح، دار انٍتتبسٔري انعهًٍتتخ نهُشتتز ٔانزٕسٌتتع، انمتتبْزح،  - 3

 .16، ص2019
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المعفصعن ات  ا إ  هراس لمومرإ  فرا االا رام الم اشرر برداالئهم ارت  رالم الماا أرال الصعل ر   برر 
 .(9)اليمبفعار  واالا را 

  وميم الرااوي .ال واون اي الرااوال ال دااي  ل قدهم برااا ال -4 

امبيررر   ا ررر  اللرررعل ارررت الوررراامفت والمرررعفصفت المرررؤهمفت  مميررران وال سررريما امبيررر   ا ررر  اللرررعل ارررت  -5
كمررا ات رر  امرر  ال ي علع يررا اررت  مرر  فرررم  مررإ  فررر  ا هرر  ةصضررإ  العفررائص المب يرر   مرر  المورفرر .

م ال رراف  االلي رواير   اا شالها العاسي فوص ا  ال  دم كعسائإ   ائير   وا الاير  فضرالن  رت اسر  دا
 .(2)وال وميم  ت ةود و فرها ات الصعائد الرم  ل ا را   وال دم المو مدة  م  اليمبفعار

يهردا الر  سرد الفيررال المع ررع ة فري ب ير  المر مري ا يرر  ال اررعل الم ال ر  فري ارراالل اي مع يررا  -6
ارت  فرا براارهرا ال وميمير  امرا ي امر  المومعاال في الدوم الم قدا    و قام الدوم ال ااي   م  االها 

 .  (4)االار ا داف أعلة ات ال الج وليس ات الدا إ

 يل صوفررإ ال عاصررإ القررائم بررفت المر رراالا ررام لم ومرريم االلي روارري هرردا ا  مررا ي فهررع ي رريب فرصرر   -7
المومررم اررت  هرر   و الةرر   واوليررام االاررعل  واال ررال ال ر ررعم وال وميمرري اررت  هرر  ا رررى  و ررمل  اقررعى 

 . (3)  والصا مفت اال  ما ففتيال الل اال  ماقي  بفت المر 
ي  إ االالان ةاأ ر ت كي يمبي  ا اا  لما فال همت  ا اورفر  سرب   فري ال را  إلر  االا رام اال  -8

فيإ االان ل  ا  يا ال اساسري   و ررا و اسر مرال  ياار  ب مبف هرا. فالبرد أن ي صا رإ ةمورف  اال  يا ال 
 ررر ت  والبرررد اررت و رررع  اآ رررر ت فرري  يررراة اظالرران ل  رررا م الم ررما   والم صوررر  و رررمل  االالرران اررري اآ

 ه  ب االا ام أار   مي ال هل ايي االالان أن هش ي  ا اا  إال ةاال  ما   م  اآ ر ت  واالا ام
 .(4)بهم
الرررايرة ال ارررعلال المورايررر  وال ي علع يررر  الملررر مرة  فرررا أن  رررالم الفرررعم ي مفرررد ب ارررعل هائرررإ فررري  -91

الرعاارر  المورايرر  وال ي علع يرر  هصرررض  مرر  كافرر  اامرراث ال ومرريم اارردهان كبفررران ي مفررإ فرري ضرررولة ال ييرر  
 مر  اال قر  كافر  ال ارعلال الاالير  والمعائم  بفت المر مي وهمظ ال اعلال وال وميم  ت ةود هرع االدردل 

 . (5)والم عدو  ادران لما ي م ي ة  ات اروا  في اوديإ اا عى ال وميم وأهداف  ات  ف  آ ر
 
 

                                                           

 . 21 - 25ص، 2006 نهُشز ٔانزٕسٌع ، انمبْزح، انعزثًعٕاطا عجن انزحًٍ، االعالو ٔانعٕنًخ،  1-

 . 21 - 25ص ،انًصنر انظبثكعٕاطا عجن انزحًٍ،  -2

 . 104، صطجك ذكزِجعفز حظٍ جبطى انطبئً، يصنر  - 3

4 -  Tishulogi Futures & Inc, Communication Technology, 11th ed. Newz Aktis, ed., 11, 

2008.p.53. 

- 24ص ، 2014انمتبْزح،   رؤٌتخ يعب تزح، دار انعهتى ٔاالًٌتبٌ نهُشتز ٔانزٕسٌتع، انززثتٕياطبيخ دمحم طٍن، االرصبل 5-

111 . 

 .95طبرق عجن انزؤٔف عبيز، انزعهٍى عٍ ثعن ٔانزعهٍى انًفزٕح، يصنر طجك ذكزِ، ص - 6
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     خامسًا: أهمية التعليم االلكتروني

ااررررا  ررررت اهميرررر  ال ومرررريم االلي روارررري فرررري الو ررررر الررررراهت فررررون أررررعلة المورفرررر   وأررررعلة االا رررراالل       
والمعاصررالل  واررا ارر ا   هررا اررت ادايررد اساسرري لممومعاررال  ومرر  اسررالف  ال ومرريم ال قمفرردم  ررا دة  ررت 
الررايرة ال يفررررال الومميرر   وال ق يررر   واالد  ررا ه   واال  ماقيررر   وال ر ع رر   كمرررا ان ايففرررال سرررعل الومرررم 

الموراي  الم يفرة ةاس مرال الم  الي  وفهعل العفائص الم را    م  المورف   وادايد الام   م  العفائص 
دض   م  العفائص المل مرة  عام الاياة. فمم هود ةإاتان االالان المواصر ان ها إ  م  العفيصر  
ال ررري ي قررر  ففهررررا   ررر  سررررت ال قا رررد اال ارررا لان  بررررإ اصررر ب  ميرررر  االسررر ودا  ل يففرررر  ممرررر  وال ييررر  ارررري 

ميرر  ان يرر ومم ةاسرر مرال  فقررد اصرر ب اصهررعم الم ام ررال الرديرردة للررعل الومررإ. فاظالرران المواصررر ا ن  
ال ر يرر  الملرر دهم  والرر ومم ارردى الايرراة  و مرر  الومررم اررت المهررد الرر  الماررد ضرررولة اررت ضرررول ال الايرراة 
المواصرررة  فررالمر مي المواصررر ا ن هررع ار مرري اومررم الرر مر. والبررد فرري الاالرر  هررمظ اررت ااررع ر اامرراث 

ال برام ال ر ع عن ان ال وميم االلي رواي المم هل صفد اما اقدا  ال ومم ال ي ال رف  لهمظ ال يفرال  و رى 
شرررر ت  االا رررراالل الوالميرررر  والااسررررعس ال وميمرررري اررررت ااتااررررال هلرررر ايي ان هلررررد أيرررررة هاارررر  فرررري هررررما 

 .(9)المرام

واال قررر    ارردا م  ففهرررا الفقافرررال  لقررد  علررر  أرررعلة االا رراالل الورررالم أهضررران إلرر  در ررر  صررريفرةو 
وكرران لهررا اروأفر  مرر  ال ومرريم الررااوي   فررا  ومرر  فري اظاترران ااع مرر  ارت اومرريم لم   رر   ل الاضرالا

إل  أن ه  ب اوميمان لمرميي  إال أن اعففر العسفم  ال هو ري ااقفر  الياهر   فراأار ي امر  إ را ة ال درر 
ل رري هرري فرري كافرر    اصررر الم دعارر  ال وميميرر    رر  همتررت اقرردهم برررااا ا عافرر  ارري  ا ررال الرميرري  وا

  ر أسرمعس  مم را اأكرا هميففرارت  ا رال ال   ر   كمرا أن هرمظ الفرعلة ةاار  اصررض  مف را اي أكفر ا ع ان 
  وااقفرر   اهرر  ال ومرريم لمرميرري  واررت المرا رري المهمرر  ال رري همتررت ئرروالررمم ال ي  اسرر  فرري كففررر اررت أ ا

هورض اير   م" والم  E. Martinالر ع  إلفها ل ورا ابرلال وأةوا  ال َّيفر في الومإ اأكا همي "ك اس
 .(2)أهم ال  ادضال الاالي  في الومإ اأكا همي في فإ أعلة المومعاال

اقرررعم فيررررة ا  رررام االا رافررر  فررري الص رررعم الدلاسررري   مررر  ااشرررام اعدررري اوميمررري يررر م اامفمررر   مررر        
اوميمي   ا إ الص إ االا راف  و  ا  لرميي الاالس ةالد عم  م  المعدي و ل  ل اقف  اهداا ار ع   و 

 و ال    وام ف اهمي  اعصفإ الص عم الدلاسي  ةش ت  االا راف  ايما يميل 

العصعم ال  ا ا ل المومعاال والا عم  م  اال  ال واال  امال وال رعل واالصرعال ولقارال  -أ
 الصفديع اي ااتااي  ال ها لالس صا ة ا ها.

                                                           

 . 99، صطجك ذكزِجعفز حظٍ جبطى انطبئً ، يصنر  - 1

2- E. Martin : Changing Academic Work ; Heather Eggins, Buckingham, 1999,p.15. 
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واهالال ال اا  ت المومعاال ارعفر لماالر  واوليرام ت اهالال االا ام االلي رواي  لماالس فالا -س
ةرام والموممرفت فري شررؤون الارالس امرا هورردا وارعفر فررم الارعال بررفت اآ دلاسرر  االارعل ا اةور  بررااا ال

   .(9)الوممي  ال ر ع   وال وميمي 

لر  إم ر  ودرد    همير  ال ومريم االلي رواري وارر و ظأ وكمل  دد داار  اليففرر ارت االةاراف بدلاسر        
ان لم وميم االلي رواي الصوام ا ائا وا دة فري اارع ر الملرفرة ال وميمير   واكردل ان البف ر  ال وميمير  الفر ر  

 ل (2)و متت ااديدظ في  مل  اراالل هي  لع يان افمر ار و ان اهرابيان ع اي 

الاررالس  ااررع ر همهررال االق رام  مرر  الر ومم والرر   الاضرعل  ا ام أ اومرم الاررالس و شرمإ  رردة اقراث  -9
 المهالال والموالا وال برال.

 ال دل س واال الة ال وميمي . -2

 سرة والم دم.اأ -4

 المرمي المامي والوالمي. -3

 ال  مي  االد  ا ه .  -4

ان ال وميم االلي رواي همتت ان هلا داا في العصعم ةالوممي  ال وميمي  إل  ا ا ل اوميمي  واسو        
ل ومريم الدي اايتيرر  ال ري يرر م  مقهررا واهرا هرا بعاسررا  ا وال  ديردة  وا ررا ل الي روايرر  وا  ع ر   و ف رر  ا

اواي االاإ وال شريي لاالب ا ات ا رإ ان ه ر ب  ميري الارالس هلر ايوعن االسر صا ة ارت ال ي مع يرا  
يان وااقف  ال ع ال اوميمي   الي  وامت    و م   ل  فران الما رعى االلي رواري سرعا يمور   ولا اساسر

اا ا ل اهميرر  ال ومرريم االلي روارري فرري العدرر  الررراهت ةشررتإ  .(4)فرري ال ومرريم الملرر قبمي ةالقا ررال الدلاسرري 
 ررررام  ةلررررب  الاا رررر  الممارررر  الرررر  ال  ميرررر  ال شررررر    وا رررردا  اليررررعا ل ال شررررر   للررررعل الومررررإ  واهف رررر  
المعفصفت والواامفت في القاا فت الوام وال ام ل اع ر وااديا اومعاااهم وددلااهم  ات  الم ال وميم 

س صا ة ات وسائإ ال ي مع يا الم  مص . واواي افإ همظ االهمي  في اات الوعلم  وال دل   المل مر ت  لال
والمومعااايرر  ةلررب  ال ررد إ االالررااي  ررت ةوررد ةصضررإ اي مع يررا المومعاررال واالا رراالل. لقررد سررا دل 
اي مع يررا المومعاررال فرري االررفت اعقيرر   يرراة كففررر اررت االفرررا   امررا ا ى الرر  ااشررام اؤسلررال اوميميرر  

شررها ال  ااعيرر  لمرررا بفت فرري اا ررفإ الومرم والمورفرر    ون ان ي ركررعا ا مررالهم او اترران ادرراا هم. امر ب 
واك لرر  ةوررض هرررمظ المؤسلررال الرااعيرر  شرررهرة  الميرر   أاهررا اراررر  فرري اسرر يواس ا ررردا  كبفرررة ارررت 

                                                           

 .91، ص 2006اكزو فز ً يصطفى، اَزبا يٕالع االَززٍَذ انزعهًٍٍخ، عبنى انكزت، انمبْزح،  - 1

 . 11ص ،2011يصز،  -دار سْٕر انًعزفخ ٔانجزكخ، انجٍشح، انزعهٍى االنكززًَٔ، يجني ٌَٕض ْبشى - 2

 .  31ص، 2009انمبْزح، ، عبنى انكزتانغزٌت ساْز اطًبعٍم، انًمزراد االنكززٍَٔخ،  - 3
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ال الام ر  ب دررام اصر ب هلررم  )ال ومرريم المص رع  او ال ومرريم  ررت ةورد( وارارر  فرري العصرعم الرر  الملرر ع 
 .(9) االكا همي  الوميا في براارها ال وميمي   وات همظ الرااوال )الرااو  البر اااي  المص ع  (

 ومكوناته انواع التعليم االلكترونيًا: سادس

ال ي اد  ال وميم االلي رواري ب رع  وا رد  فقرد اكردل الدلاسرال الاديفر  و رع  اارعا   ردة ارت ال ومريم       
اررراالل اكا هميرر  واه يرر  ا وررد ة   وليررإ اررع  اررت ال ومرريم االلي روارري ارمع رر  االلي رواري الرر  دم فرري 

ات ال  ائف والممفدال فضالن  ت ارمع   ات المودال وال ق يال الضرول   ل شعئ   و لر  ا ردف 
 ل (2)اعا  اآاي الدلاسال فان ال وميم االلي رواي ي ضمت اأ

م المم ي م بعاسا  اليمبفرعار و رارياار  وا هرا براريرال وهع ال ومي التعليم المعتمد على الكمبيوتر:-1
ال دل س ال  عصي وال دل   والممالس  و راريال المااكاة و تعن الما عى ا دون  م  ا د وسرائو 

 ال  د ت كاأدرام المدار  او اساعااال الصفديع والقرم ال م .

 رردى الشرر تال فرري اقرردهم الما ررعى وهررع ال ومرريم الررمم اعفررص ايرر  ا التعلاايم المعتمااد علااى الشاا كات:-2
و  يب  ا ة الصرص  لم صا إ بفت الم ومم والمومرم واالدرران ة رعلة اداا ير  او ال اداا ير   وهرع هترعن  مر  

 .اع فتل ال وميم المو مد  م  الش ت  المامي   وال ومم المو مد  م  الش ت  الو يبعاي  )الع  (

وهع ال ومريم الرمم اعفرص اير  شر ت  االا رافر  ا وااهرا افرإ الشر ت   التعليم المعتمد على االنترنيت:-3 
 .ال ليري   البر د االلي رواي   را الاعال  ارمع   اال  ال  في اقدهم الما عى ال وميمي

وهع ال وميم المم ي م ات  الم وسائو اي مع يا المومعاال واالا االل الردمي  افإ  التعليم الرقمي:-4
    ش تال الياةالل ال مصد عاي   ادمال البا الصضائي.اليمبفعار وش تاا

وهررع ال ومرريم الررمم يرر م اررت  ررالم كافرر  وسررائو الرر ومم سررعام ال قمفدهرر  افررإ المررعا   الااتعلم عااد بعااد:-5
 المابع   والملرم  او الاديف  افإ اليمبفعار و رارياا . 

  ل(4)مفت وهماو م  كإ  ام فان االكفر   هقلم الوميم االلي رواي ال  دل      

  .التعليم االلكتروني غير المعتمد على االنترنيت -1

  .التعليم االلكتروني المعتمد على االنترنيت -2

 لواع  ال وميم االلي رواي المو مد  م  االا راف  ي قلم إل  اع فت هما       

                                                           

 .94-39، ص يصنر طجك ذكزِعجن انمبنك عجن هللا، "انعٕنًخ جذٔرْب ٔفزٔعٓب ٔكٍفٍخ انزعبيم يعٓب"،  -1

 .  .129-129ص، يصنر طجك ذكزِ، انزعهٍى عٍ ثعن ٔانزعهٍى انًفزٕحعجن انزؤٔف عبيز،  طبرق - 2

 .19-11، ص2011ٔنٍن طبنى دمحم ان هفبٔي، انزعهٍى االنكززًَٔ رطجٍمبد يظز نثخ، دار انفكز انعزثً، انمبْزح،  - 3
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وهررما ال ررع  اررت ال ومرريم يهرر م ب  ررا م  :(Synchronous-E-learning)التعلاايم االلكترونااي المتاازامد-أ
الدلو  والمعضع ال واالةااف وال قاشال بفت الم وممفت والمومم في العد  اصل  و شتإ ا اشرر  و لر  
اررت  ررالم الماا أررال والص ررعم االف راضرري   واررت اهرابياارر    ررعم المرر ومم  مرر  ايمهرر  لا ورر  فعل رر  

ا  وات اهم اا هوف  هما ال ع   ا    ل  هدة الاديف  وال عاصإ الم اشر اي المومم الس يضا  أم اومع 
 .(9)وش ت  اا االل  فدة  فا هو بر اكفر ااعا  ال ومم االلي رواي ااعلان واوقفدان 

وهما ال ع  ال هش رث اي  ان  :((Asynchronous  E –learningالتعليم االلكتروني غير المتزامد-ب
هتعن الم ومم والمومم والم ها في ود  وا د  اي  ال الاال  العد  المم ي اس  فروف   و  م الا رعم 
 م  المومعا  وال عاصإ بفت الاالر  والمومرم  رت  ر ر  البر رد االلي رواري والم  ردهال واعادري االا رافر  

اار  ان المر ومم ير ومم فري العدر  الرمم ي اسر   و لر  ددلاار  والصفديع واالدرام الممي ا  . وات اهم امفد 
وكمل  همتت ل  ا ا ة الدلو   م  ادال الفعم   ااا اوعداا  فران الاالر  ال ها رإ  مر  ايمهر  لا ور  
فعل   ات المومم وال همتت االس يضا  ةشتإ ا اشر كما ي ام  هما ال ع  ات ال ومريم االلي رواري  افعير  

 . (2)ل دام  الن اودم الدلاس  في هما ال ع  او مد  م  ال ومم المااي فدة لمم ومم واال

و رر م ال صردرر  بررفت ال ومرريم االلي روارري  بررر االا رافرر  و فرررظ اررت اسررالف  الرر ومم ال مايرر  اررت  فررا ان     
 ال وميم االلي رواي ي مل

 في المتان الم اس  ات  فا ال  ا  او الملام. -9
لمم ومم سعام في الم دم او الومرإ ام  ا رإ ات  ر  او اقهر  اا رافر   مر  الملر عى لممتان الم اس   -2

 المامي والوالمي.
 لمش ف وفقان لقدلاا  واس ودا اا  الش  ي  ال ي دد ا  مص  ت  فرظ ات ااالمظ. -4
 .(4)ةاأسمعس الم اس  ات  فا الشتإ والمضمعن وات  فا اليم واليي  -3

فهرري الاالرر   وأ ضررام هف رر  ال رردل س  والعسرراام  و  اررال الرر ومم االلي روارريمتع ااررا اررا ي ومرر  ة      
 .(3)الاادم الص ي المد م  و المدلام

 

                                                           

نتتادارح انًنرطتتٍخ  اثتتزاٍْى ثتتٍ دمحم عظتتٍزي، ٔ عجتتن هللا ثتتٍ ٌ ٍتتب انً ٍتتب، انزعهتتٍى االنكززَٔتتً )انًفٓتتٕو ٔانزطجٍتتك( - 1

 .24، ص2011ٔانًعهًٌٕ ٔانطالة، يكزت انززثٍخ انعزثً ننٔل انمهٍج، انزٌبض، 

نتتادارح انًنرطتتٍخ  اثتتزاٍْى ثتتٍ دمحم عظتتٍزي، ٔ عجتتن هللا ثتتٍ ٌ ٍتتب انً ٍتتب، انزعهتتٍى االنكززَٔتتً )انًفٓتتٕو ٔانزطجٍتتك( - 2

 .24ٔانًعهًٌٕ ٔانطالة، انًصنر انظبثك َفظّ، ص

 . 102ص، 2006عبنى انكزت، انمبْزح، زبا يٕالع االَززٍَذ انزعهًٍٍخ ،َإيصطفى، اكزو فز ً  - 3

 .244-243، ص2009االردٌ،  –دار  فبء نهُشز ٔانزٕسٌع، عًبٌ يزٌى انمبنني، َظبو انززثٍخ ٔانزعهٍى،  - 4



 الفصل الرابع
 جمتمع املعرفة

 نشأته، طبيعته، تطوره، أبعاده، أنواعه

 

 التمهيد:
 أواًل: نذأة مجتمع المعرفة

 المعرفةمراحل التطور إلى مجتمع ثانيًا: 

 أبعاد وخرائص مجتمع المعرفةثالثًا: 

ًا: دور تكنولوجيا المعلومات واالتراالت في بناء مجتمع رابع
 المعرفة

 أنواع المعرفة الالزمة لتحقيق التنميةخامدًا: 
 : متطلبات التعامل مع مجتمع المعرفةسادساً 
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 التمهيد: 

 عمد  مد  للطد لاير  عد دل   للثدار  للطلمامرريد  فد  وللططظرميد  للططسدررع  عمد  للطودارل  لقد  رترد       
وتد  راروتدك فرفد   للبيئيد  للد    للثقرفيد   لللطتلييد   لالجططرايد   لالتطصدرد   وللطسطاير  لألصل   كرف 

 للثدار  روبيقدر  ليطشدرر لتدطا ل  وحكامدر  مدت رمدل للطدداال   حيدظ لداح  للطاططلدر  للد ثثد  رفدتلدل  
 ولألجهز  للطفرعم   وللطميفزيان  وللفضرئير  للطدطال  وللهررف مثل: لإليطتيك  بأشكرلهر للطاطمف  للتتطي 
ع ثد    رططثدل فد  رلزيدز  لجططرايد  ليلكرتدر  ومطدر الشدل فيدن رن  ديل تديلد   لد   للتتطيد  للطظزليد 

رخدت  ج ثد    فطدر  طكد  رن رطادي  بلض لألبلرد لالجططراي  ذل  للصم   رو  ضدلرفهر  رو ههدار ربلدرد
  اربي  رلاد عم  للطاططت برلايت وللظفت ورسرع  ف  رق مدن ورخدر،ه  رو صدار ل تدمبي    يه لألبلرد صارل  

 ردطرج  ل  للطص   لهر ومالجهطهر 

 دديل ويططيددز وتطظدددر للدددرل  بكايدددن وتددك للطودددار للطلتفدد  وللطلمامدددرر   للددي  مددد  ر دد  خصرئصدددن        
لاليطقدرل  لد  يددا  مد  للطلدرمي  للطدد  فريدك فد  للطرضدد  ضدتل مد  للايددرل لللمطد  ولبط دت  راهيددزل  

لظشدددر   ورتدددرلي  ووتدددرئل رسدددطا   ماطاعددد  مددد  للبدددتلمو لللرليددد  للطقظيددد  وللططاصصددد  فددد  فرفددد  روجدددن ل
ل مدد  للطلددرمي  لإلل طتوييدد  عبددت للشدداكر  للطاطمفدد  تددال، لإليطتيددك رو للشدداكر   وجسدد   عصددت ل ج ثدد  

للهرئدل للدي  شدطل فدل مظدرح   م  للقسطر  للاررز  للط  رد د ميمح لللصت للدرل  لإليفارر للارص  
للطلتفددد  بطلظر دددر للالتدددت  وتارصددد  فددد  شددداكر  للدرتدددال  وشددده   للسدددظال  لللشدددت مددد  يهر ددد  للقدددتن 

فد  مادرل للط ظالاجيدر بصدف  عرمد  ور ظالاجيدر  فبيدتل   لللشتي   ل  ب ل ر  للقتن للدرد  ولللشدتي  رقد مر  
لدددرل  بلددد  ر تتيددد  فاييددد  صددد يت   حيدددظ للطلمامدددر  وللدرتدددار  ولالرصدددرال  بصدددف  خرصددد   ليضدددد  لل

لل يدددك لل ثيدددت مددد  للددددالجز للا تلفيددد  وللزمرييددد  وللثقرفيددد  بدددي  تدددكرن للطلطدددار   وريشدددك ماليدددت فثيدددت   
  وغتتر   شتتر   وجظاتر   ولزيمك عقار  ع ث   لطفرعمه  مت بلضه  للالض شطرال  

  ههددت ألول مددت  فدد  مظطصددف للددي يشددأ  ماططددت للطلتفدد ولهدديل فقدد  خصددا  دديل للفصددل لطظددرول      
للسددطيظر  مددد  للقدددتن للطرضددد   عظددد مر حددد حك مظرتشدددر  وجددد لل حدددال للطظرتضدددر  للطددد  رالجدددن للطاططدددت 
للصظرع   ورطثمك رمل للطظرتضر  ف  فل مر  ا ح ثظ فد  للطاططدت للصدظرع   ومد   ظدر بد ر للطتفيدز 

ربلدرد وخصدرئا مدت بيدرن متلحدل للطودار  لد  ماططدت للطلتفد  مد  حيدظ عم  للطلتفد  وفيييد  راهيفهدر 
أليددال  حدد  للطوددت    ودور ر ظالاجيددر للطلمامددر  ولالرصددرال  فدد  بظددر، ماططددت للطلتفدد   ماططددت للطلتفدد 

   مطومار  للطلرمل مت ماططت للطلتف  ورخطط   يل للفصل بوتحللطلتف  لليزم  لطدقيق للطظطي   
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 : عرفةمجتمع المنذأة أواًل: 

ويهد    ظددر للدد  رطاددت بد ل ر  يشددا، للطلتفدد  وردد لولهر وللدد  متلحدل روار ددر ررريايددر  ورطييددز للوددربت       
رلطلتفد  ليسددك ف  (1)فضدي  عدد  رودار للطلتفدد  للطتلكطد  لمطلتفد  لاليسددريي  وملتفد  لوجددن لزد درر للطلتفدد 

بدددل  ن للطلتفددد  ت  طددد  تددد     بددد لعر  ج ثددد ل   ادددا  ددديل لللصدددت فقدددو دون غيدددته مددد  لللصدددار للسدددربق  
لإليسددرن  فطددر لن ماططددت للطلتفدد   لدداد بادديوره  لدد  لول ماططددت بظددره لإليسددرن  فرإليسددرن بددرلط اي  للددي  
مظدن هللا لن تردر عم  ميحظ  للدقرئق وللدقدرئق ملدرر  و دا مفودار عمد  ر داي  لألف درر وللظظتيدر  

للصار  ورلحك للدضدررل  رظقدل عد  تدربقررهر ولترلي  لللطل وت  رتلكطك ملرر  لإليسرن عم  م   ل
ورضددديل  ليهدددر للطزيددد  حطددد  جدددر،  لللصدددار للد ثثددد ب لطقددد   تفدددز  ملتفيددد  فبيدددت   لدددي  فقدددو فددد  زيدددرد  
للطلرر  فطر  رو ف  روايت ر ياعر  بدل فد  اتلئدق للطلرمدل ملهدر مد  خديل للطقظيدر  للتتطيد  للطد  رسدطح 

 مهر ويشت ر عم  يور  ولتت بستع  وفرعمي  بطازيظهر وللطلرمل ملهر بسهال  ورطيح يق

كريددك فددل للطاططلددر  بصددف  عرمدد  ماططلددر  ملتفدد  عبددت للطددرري    ال رن وضددت مفهددا  لطاططددت       
ف  فطربن "روح لللصدت"   John Stuart mills (1831للطلتف   طك  رلقان ل   جان تطيالر  ميل )

حيددظ ردد  رفسدديت للطقدد   لالجططددرع  مدد  خدديل يشددت للطلتفدد  "للدكطدد  لللقميدد " وزيددرد  للفددت  ليخطيددرر 
للفتد  للظررو عد  للطاجدن لمصدظرع   وفدرن  ديل ملشدت ماكدت وهدل رددال للطاططدت للدد ثظ  لد  ماططدت 

رلططد  بصدار  مطزلثد   عمد  لالتدطثطرر ملتف   ومظي ب ل   رولئل للقتن لللشتي  رصادك لل ول للصظراي  
لالتطصرد  ف  لإليطدرج ورازيدت للطلتفد  فد  للطد ري  وللطلمدي  ولللطدل وللاددظ وللطودار  ورصدادك ر طيد  
للطلتفددددد  ركثدددددت وضددددداحر  فددددد  للطاططدددددت للطلرصدددددت فطاططدددددت ملتفددددد  مددددد  خددددديل للطقددددد   فددددد  مادددددرال  

  (2)مطاصص 

لد  لطصدومح ماططدت للطلمامدر  حيدظ رن ماططددت فقد  ههدت مصدومح ماططدت للطلتفد  فطوددار ابي     
لل بدددت   وترلطسمسدددل ياددد  رن  للططق مددد للطلمامدددر  ههدددت يطياددد  لثدددار  للدالتدددي  للشاصدددي  فددد  للددد ول 

 Informationمصدددومح ماططدددت للطلمامددددر  للظدددررو مدددد  ريطشدددرر مصددددومح ) ر ظالاجيدددر للطلمامدددر 
Technology   عمد  ريدن ثدتلد  مصدومدر  رخدت  (ب لال رن للدالض ثظظدت لطصدومح ماططدت للطلتفد

 Post  وماططدت مدر بلد  للد لحد  )لللالطد ( Post Industrial Societyمثل ماططت مدر بلد  للصدظرع 
Modern Society    وماططت للشاك  للطلمامرري  Network Society   

                                                           

 .13، ص4112اٌعراق،  – صالػ اٌد٠ٓ عٛاد ور٠ُ اٌىج١طٟ، ادارح اٌّعرفخ، دار اٌط١طجبْ، ثغداد - 1

2- Rocci luppicini, The knowledge society techno ethics and the evolving knowledge 

society : Ethical Issues in technological Design Research, Development, and innovation, 
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يدظ ل دل ويا  رن يضت ف  لالعطارر رن ماططت للطلتف   دا ماططدت يشدأ عمد  لخطيفدن وت رلردن ح      
ماططددت راجيهررددن ورقييطددن للاددر  لمطلتفدد   ولهدديل مدد  للضددتور  لللطددل عمدد  رتددو رشددكرل للطلتفدد  للطدد  
 طم هددددر للطاططدددددت بدددددرلطوارل  للا ثددددد   مددددد  رودددددار ولكطسدددددرل ويشدددددت للطلتفددددد  للطقيطددددد  حسددددد  للظطددددداذج 

مفهددا  ماططددت لالتطصددرد  لمطلتفدد    ن ف ددت  ماططددت للطلمامددر  رقددا  عمدد  لاليطشددرر للط ظالدداج   بيظطددر 
و ظدددرع رلددد د فددد   ددديه لألبلدددرد وللطددد    للطلتفددد   ضددد  ربلدددردل  لجططرايددد  ورخيأيددد  وتيرتدددي  ركثدددت لرسدددرعر  

رسددطال  ملهددر ف ددت  وجدداد يطدداذج ولحدد  جددر زب ألن مثددل  دديل للظطدداذج لدد   ضددت فدد  لالعطاددرر لالخددطي  
ر خل عرد  ف  بظدر، ر  ماططدت بطدر للثقرف  وللم ا  بطر  كف   و ظرع للل ث  م  رشكرل للطلتف  وللثقرف  

ف  ذلل لليث  ثطأحتون بش   برلطقد   لللمطد  وللط ظالداج  وللدد ثظ  ولدي  مد  للططكد  رن يضدط  للثدار  
للطلمامرري  ولالرصرلي  للط  رلد   ل  شكل ولح  مدططل لمطاططت م  خيل مظظدار ضديق ور ظالداج  

  (1)جبت  

رططيز للطاططلر  لإليسريي  للطلرصت  برلط يت وللطوار للسدتيت و ظدرع حيحد  عالمدل رئيسدي  رشدكل        
حدار  للطلتفد  للظرجطد  عد  لالكطشدرفر  لللمطيد  للطططربلد   :أوالً ورلحت عم  للطوار وللط يت للط  رطت بهدر  

  يت  ُرقدرس بأيهدر رطضدرعفورزلث  ور لخل ميردث  لالخطصرصر  للط  رد   ل  زيرد  للطلمامر  زيرد  فب
للطلرصدددت  للطددد  تدددر طك فددد  رقددد   لللمددد   فطدددر تدددر   لللمددد  فددد  رقددد مهر ورد  للطفرعدددل  ر: للط ظالاجدددثانيااااً 

للطق   للطي ل ف   :ثالثاً للطشطتع بي  لللم  وللطوبيق  ل  زيرد  للطلمامر   مدرول  للطدك  ف  ليفارر ر  
لد  للطلدت  عميهدر فاريدر   ورالدر لديلل لزدلد  حرجد  لللدرل  وترئل يقل للبيريدر  مد  مسدرفر  بليد   رد   

للطلرصت  ل  للطلمامر  ب رج  فبيت  ولتططت   يه للدرج  ف  لزد رد مسدططت فمطدر لزدلد ملد ل للط ييدت 
 للي   شه ه للطاططت 

ع  رأحت  للظظ  لالجططراي  عم  مسطا  لللرل  بهيل لألمت فطدال لللرل  م  ماططدت زرلعد  فصدظر      
 ل  ماططت ملتف  رد   ل  ح وث روارل  عطيق  فيهر ارلك رحيرير بظره لألترتي  ب تض رسايت لل   
لل بيت مد  ردول  ر ظالاجيدر للطلمامدر  ولالرصدرال  فد  بدتلمو للطظطيد  للاشدتي  بنعطادرر رن لإليسدرن  دا 

   هر بأكطل صار  مطكظ لله    وللاتيم  ف  مظظام  للطظطي  للشرمم   وحط  ردقق  يه للبتلمو ر  لف

 دديل ثطلدد   "ماططددت للطلتفدد " لالتددطا ل  للطارشددت لمطلمامددر  لفهدد  هددال ت للديددر  حيددظ ثطضددط         
فدد  للطددرري  لإليسددري    ج ثدد ل   ذلددل " يطددرج للطلتفدد  ورسددايقهر"  وريددن ماططددت  شددق اتيقددر    برإلضددرف   لدد
ف  ملظد  لأليشدو  لالجططرايد  ولالتطصدرد   وللسيرتدي  وللطلميطيد  وروارلرهدر   ل  ملحت  عرمي   هرويالل مظ

حيددظ رددافت لإليطتيددك وشدداكر  لالرصددرل للسددتع  فدد  للاصددال  لدد  للطلمامددر  وللبيريددر  وللطسددرع   فدد  
صددظرع  للقددتلرل  للقايطدد   وللظفددرذ لللقييدد   لدد  للسددا   ورن لألمدد  للطدد  رلددري  مدد  جطدداد فدد  للطلتفدد  

                                                           

1 - Towards knowledge societies, UNESCO world Report, UNESCO publishing, United 

nation educational scientific and cultural organization, 2005, p. 17 .                                       
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ن يقا ف  حرجررهر لألترتي  لألخدت   فططامدف عد  مسديت  للديدر  ورقدت رتديت  لألمد  للقايد  للطد  تطالج
  (1)رططمل تيح للطلتف 

كطددر رن ماططددت للطلتفدد  فدد   دديل لللصددت  ددا للطاططددت للددي  ثهددط  بدد ور  للطلتفدد  )يشددت للطلتفدد        
مهر ورظشديوهر وزيدرد  عورئهدر  بطدر فد  ذلدل ولتدطا لمهر ورالي  ر وراهيفهر(  ويافت للبيئ  للطظرتا  لطفلي

للبيئدددد  للطقظيدددد  للد ثثدددد  بشدددكمهر لللدددر  وتيئددد  رقظيدددر  للطلمامدددر  عمددد  وجدددن للاصدددا   بطدددر ثددددسه  فدددد  
  (2)رودايت  مكرير  لإليسرن ورلزيز للطظطي  وللسل  يدا بظر، حير  فتيط  لماطيت

لللرل  لآلن لط يتل  تتيل  مطيحق  رظقل يدا متحمد  ثطلتض  مراحل التطور إلى مجتمع المعرفة: ثانيًا:
مر بل  للصظرع  للط  رقا  عم  للطلتف  وللق ر  عم  لإلب ل  ولبط رر رترلي  ووترئل ور ظالاجير  ج ث   
رسدددرع  عمددد   حدددتلز افدددتل  ولتدددل  مددد  للطقددد   وللظادددرح فددد  مادددرال  ع ثددد   وج ثددد   مددد  لللطدددل  وأيدددر  

مدد  رتدد  ج ثدد   ثطظرتدد  مددت رمددل للط يددتل  برلطلتفدد  رلطبددت لآلن مصدد ر عيتددر  لجططرايدد  مطشددربك  ع
ثطتلجدددت بسدددتع  ر ياددد  رمدددر  زحدددف   للظادددرح وللطقددد   و دددا مصددد ر غزيدددت ومطظدددا  ومطاددد د ال ثظضددد  للدددي

وتيوت  ماططت للطلتفد   ولاليفطدرح للطلتفد  عمد  لللدرل   سدطاج  رظظدي  للليتدر  للططاردلد  بدي  ماطمدف 
فد  ذلدل للااليد  لالتطصدرد   بديدظ رصداح مد  للصدل  للدد ثظ عد   مكدرن ردقيدق جالي  للدير   بطدر 

لالكطفدددر، للددديلر  فددد  ر  ماططدددت  بدددل  ن مفهدددا  لالكطفدددر، للددديلر  للدددي   ددددال دون لاللطادددر، ولالعططدددرد 
 ولالتطلرر  م  للطاططلر  وللثقرفر  لألخت  رصاح  ا يفسن رمتل م  مامفر  للطرض   

بدددي  للط ظالاجيدددر للطددد  ُرقددد   رشدددكرال  ج ثددد   مددد  للظشدددر  لالجططدددرع   Goldingوتددد  ميدددز جالددد يو       
ور يت للطاططت  لألمت للي  فرن  ل  ف  للطرض  مسطديي  ورمل للط ظالاجير للط  رالل لللطمير  ركثدت 
 كفددر،  رو ميئطدد  بالمهددر رتددت  و مطرحدد  ركثددت  ورضددر  تددرئي :  يددن برلطقرريدد  بددي  للطلاددز  للطدد  شدده رهر
لالرصددرال  للهررييدد  فدد  للقددتيي  للطرتددت عشددت ولللشددتي   راوددك للظطددرئو لالجططرايدد  لمبددت  "للطم ددتل "  
وعمدد  للددتغ  مدد  رمددل للط يددتل  للطدد  رحدد حطهر للزيددرد  للططسددررع  فدد  رعدد لد للسدديررل  ورجهددز  للتلدثددا فدد  

لطدأحيت فد  يسديو للطاططدت  لللقاد لألول  لمقتن لللشتي  ت  رتفت  ع   ح لث ر ييدتل  عظيطد  وترل د  ل
مد  للطاططدت  ويلفد  للطد لفلي    ل   ال ريهر ل  رق  بنح لث ر ييت فتي  وجير  رو ريهدر تد  خمقدك ياعدر  ج ثد

ع  للطلتف  ف  للقا  للط ييتي  عم  يهر د  حقاد  وت ل د  رخدت  بسدب  ر ظالاجيدر  ج ثد    وردد حال عد  
لللصدت للتتطد  ومدر بدن مد  لكطشدرفر  رحد حك ر ييدتل   يهر   للطسرف  ويهر   للطرري  وفمهدر رتدالل رصدف

ف  للليتر  لالجططراي  بي  لألفتلد ورحت  عم  للطاططت بل ولللرل  فمدن ورطدررس عميظدر ضد اار  حقرفيد  
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تاي  وللط  رترق  بظر م   ارر حيررظر لليامي  ورمدقظر برلتفد  للدي   سدل  ورل، لإل طدرن بدأن للط ظالاجيدر 
  (1)بهر ر ييت لللرل  بأتتهوح  ر    للطظا  

ويطكدد  ردميددل رددأحيتل  حددار  لالرصددرال  وللطلمامددر  عمدد  للطاططلددر  عمدد  مسددطاير  ماطمفدد   
رن للط ييدت لالجططدرع  فد   ديه للطاططلدر  ثدط  مد  خديل و ركثت ر ر طي   دا ردميدل رأحيت در عمد  للفدتد  

للطدددد  ُ فطأددددتض رن وتددددرئل لالرصددددرل لرار ددددر  وتددددمافير  للطددددالا  لللددددرد  للطسددددطط   مدددد  للطلمامددددر  
 لرمي  مد دل  لط   وتتع  ح وث للط ييت لالجططرع  ك رللاطر يتي  رح  مصردر ر ورلحت ب ور 

وياطمف ماططت للطلتف  ع  ماططت للطلمامر   للي   قا  عم  لتطا ل  ر ظالاجيدر للطلمامدر  
  "رشدكرل للطلتفد  للطاطمفد " ولدي  فقدو ولالرصدرل فد  ريدن ماططدت ثهدط  برل رجد  لألولد  بنيطدرج للبتمايدر

لتددطا ل  رو حطدد   يطددرج للطلدد ل  للصددما  رو لألجهددز  للطدد  رسددطا    واذل فددرن للطاططددت للصددظرع   لططدد  
عم  للطلتف  للططرحد  فدنن للطلتفد  فد  ماططدت للطلتفد  للطسدطقبم  رلطبدت  د  "لللطدل"  د  ردولردن و ليرردن 

  (2)و   غر ررن

للقدال بدأن ماططدت للطلتفد  وفد  هدل رطدتس ملظد  للطاططلدر  عمد  فيييد   يطدرج مطر تدبق  طكد        
للطلتفدد  ويشددت ر بددل ورصدد ثت ر مقربددل للطددرل فددنن ماططددت للطلتفدد  رصدداح ثطاددروز متحمدد  للطلمامددر   لدد  

ر ددر  فددرن ماددرل رمددل للف ددت  للطبط ددت  ارلطددر ريهددر الرد ممطاتدد  "ف ددت  راددر  ورشددطت "  متحمدد  ردايمهددر  لدد  مدد
للطاططدت عرمد   ولإليسدرن عمد  وجدن للاصدا  برعطادرره جدز، مد  للطاططدت  فهد  ر  "للف دت "  لهدر  را  

أيط   رم  لطرلهر م  رتهر  ف   ح لث رظطي  مسط لم  بل   تتلر ر عمطير  وعطمير   فظهار ماططت للطلتف  
لططل د  للط  رطفق ثطوم  رالفت  مكريير  خرص  رهيئ للفتص  ليضوي  برألعطرل ولأليشو  للا ث   ل

مت للطدال  ل  ريطرج للطلتف  ولعطارر ر تمل  رارري  رلتض لمبيت وللشتل، ور ان مصد ر دخدل لمطاططدت 
للطظددطو لهددر  ويطكظهددر للصددلاد عرلطيددر  لمطظرفسدد  فددأ  تددمل  رخددت    ن ملظدد  للطف ددتي  وللاددرحثي  ثطفقددان 

فد  صددار  ملتفيد  ملمامرريدد   طكد  لم ددل  ظر،لتددطثلم ددل بدي  ثدافتهطدد  للعمد  رن مفهدا  "ماططددت للطلتفد " 
وللصدددطاد  لالتدددططتلرمظهدددر  وعميدددن فدددنن للطلتفددد   ددد  للطددد  رطيدددز للطاططدددت وردددد د ت رردددن عمددد   لالتدددطفرد 

وللطقددد   وللطظرفسددد  بدددي  للددد ول عرلطيدددر   ويظظدددت للدددالض  لددد  رن ماططدددت للطلتفددد   طثدددل بتيرمادددر  مط دددرمي  
 ظالاجيدر ولالرصددرل وغيت در للطدد  رطثدل فمهدر ماططلددن وحد   مط رممدد   ثطضدط  للطلمدي  ولللمددا  وللثقرفد  وللط

فق  رصاح ماططت للطلتف  فد  هدل للطودارل  للطلمامرريد  مد  للطدلحتل  للقايد  للطد  رطدررس ردأحيتل  ولتدلر  
 عم  ماطمف للدير  للطلرصت  

                                                           

1- Stephen lax, Media and communication technologies "A critical Introduction",    1st 

Published, Palgrave Macmillan, New York, 2009, P.P, 217- 218.                                                              

الزصييبد اٌّعرفييخ ٔقييٛ ِٕمييٛر ألييًّ ٌفصييٛي اٌّعرف١ييخ قاٌقر٠ييخ ٚاٌد٠ّمراغ١ييخ ٚاٌعداٌييخ العزّبع١ييخ  فزقييٟ اٌس٠ييبد، -4

 . 41، ص  4111ٍغبِعبد، اٌمب٘رح، أصٛلً ِعرف١خ، دار إٌشر ٌ
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للطلتفيدد  وذلددل بنيطددرج ويلدد  ماططددت للطلتفدد   ددا ذلددل للطاططددت للددي  ثطبظدد  ماددردرل   دلر  للطددالرد       
للطلتف  ورالي  ر  وضاوهر ورظظيطهر ويشت ر وللطشررع فيهر ولتطا لمهر فطارد لتطثطرر  رترت  لاطيدت 
تورعددددر  للطاططددددت ومارالرددددن وردل  إلشددددار  للدرجددددر  لالتطصددددرد   ولالجططرايدددد  وللسيرتددددي  وللطلميطيدددد  

  للد ثثددد  لمطلمامدددر  بهددد   ردقيدددق للطظطيددد  وللثقرفيددد  لافدددتلد وللاطرعدددر  ملططددد ل  فددد  ذلدددل عمددد  للطقظيددد
  (1)لإليسريي  وللطسط لم  لمطاططت ومدررت  للفقت وردسي  يااي  للدير  ولالررقر، برلطلمي  وللادظ

رصداح لطاططدت للطلتفد  ربلدرد وخصدرئا ماطمفد  ومطشدربك   أبعاد وخراائص مجتماع المعرفاة: ثالثًا:  
 عم   رمش للطاططت لل ول  وم  ر    يه لألبلرد: ا  لتط يلهر فطر ثظا   حط  ال يصاح 

 دددأر  للط يدددل مدددت للطط يدددتل  للططالصدددم  وللسدددتيل  لجططرايدددر  ولتطصدددرد ر  وتيرتدددير  البعاااد االجتماااا ي:  -أ
ورقظير   وللط  م  غيت للطتجح رن رطاراأ وريترهر  وتطاق  رفتض ض اار  عم  لألفتلد وللطلتسر   ورن 

  لمطالفق عم  للطط يتل  للستيل  ضتوري  لي  فقو لمقيردل  للظاباي   بل لملرم  للطهرر  وللطلتف  لليزم
   (2)جطلر،  فطر رن للدرج   ل  رلمي   فا  للطلمي  لألكرد ط  وللي ظ  رمت بررز ف   يل للطد  

وفدددد  للدقيقدددد  تددددطط يت صددددار  للطاططددددت للطلهدددداد   حيددددظ تططسددددم  للهيئددددر  للادثيدددد  وللطاطبددددتل  
ومدور  للطاررل وللارملر  أيرد  للطاططت للا ث  ب ال  م  رجدرل لألعطدرل وللشدتفر  حيدظ للصظراي  

ثطددال تدد ر فبيدت مدد  لإليطدرج  لدد  مادتد عطددل روريظد   و كدديل رصدادك لألعطددرل للف تيد  للطتر ددز  عمدد  
وعم   يل  للطلتف  وعم  للطلمامر  بطثرب  للطلشت لل لل وللطد د  لطكري  للفتد ف   يل للطاططت للا ث  

فدنن للطييدرر للدي  ثدط  عد  اتيقدن رد ثد  مكريد  ومظزلد  لألفدتلد فد  للطاططدت لدي  لمدطيع للفدتد لطلتسد  
كبيددت  رو لبظددر، عمدد  فايددن ماهفددر  صدد يتل   لطددل فدد  رمددل للطلتسدد  ول دد  للطييددرر للطاططلدد  للطلمامددرر  

للطلمامددر  ولالتددطفرد  مظهددر   ومدد  حدد  راهيددل رمددل (3)للا ثدد   ددا تدد ر  رفددتلده عمدد  ردصدديل للطلمامددر 
 لطدقيق وللاصال  ل  للطلتف  للط  رهيئ لن مكريطن لالجططراي  للطتمات  

كطر  لطل ماططت للطلتف  عم  ردقيق للل ل لالجططرع  م  خيل  ررح  للفت  للطط رفئ  ل دل 
ز رو رهطددديش رو فدددتد ل ددد  ثظطدددا ويدددطلم  وفقدددر  لق رلردددن ولتدددطل لدلرن وميالدددن ولحطيرجرردددن للارصددد  بدددي رطييددد

لتطالرد  وم  ح   شلت جطيت لألفتلد بأيه  تيسطظمان بظا  م  للل ل لالجططرع  للط  رظدست فد  همدن 
للططددرثزل  للقبميدد  رو للورئييدد  رو للواقيدد   فيطددر  شددلت ملددن للاطيددت برلتضددر وللدد ع  للظفسدد  ولالجططددرع  

                                                           

 . 121، ص4114اٌط١د اٌط١د إٌشبر، أضبض١بد إدارح اٌّعرفخ، دار اٌضمبفخ اٌع١ٍّخ، اإلضىٕدر٠خ،  -1

لب٠د د٠بة، اٌّعرفخ ورأضّبي، اٌزع١ٍُ ٚاٌزمدَ اللزصبدٞ فٟ اٌمرْ اٌقبدٞ ٚاٌعشر٠ٓ، ا١ٌٙئخ اٌّصر٠خ اٌعبِيخ ٌٍىزيبة،  -4

 .  21، ص  4112اٌمب٘رح، 

، ص  4114ضييز١فٓ لوييص، اإلعييالَ ٚرىٌٕٛٛع١ييب الرصييبي، ررعّييخ  ضييٕدش عبصييُ، دار إٌشيير ٌٍغبِعييبد، اٌمييب٘رح،  -3

422 . 

رأش اٌّييبي العزّييبعٟ  ٠مصييد ثييٗ اٌّغّييٛم اٌىٍييٝ اٌّزفبعييً ٌٍميي١ُ ٚاٌعييبداد ٚاٌزمب١ٌييد ٚاٌّىييسْٚ اٌّعرفييٟ ٚاٌّٙييبرٜ  -*

اٌطٍٛن اٌزٍمبئٟ ألفرادٖ، ِٚب ِدٜ ِب ٠زّزيع ثيٗ اٌّغزّيع ِيٓ رّبضيه ٚرفبعيً  ٚاٌىجراد اٌزٟ رش١ع داخً ِغزّع ِب، ٚرقىُ

 ٚرىبًِ ٚعداٌخ اعزّبع١خ رشىً إٌط١ظ العزّبعٟ ٌٗ .



65 

 

وررس للطدرل للاشدت   و ديل بد وره ثدافت  )*( ولاليططر، للااظ   مطر ثتفت م  ففر،  ررس للطدرل لالجططدرع 
مظرخددر  يفسددير  ولجططرايددر  وحقرفيددر  دلعطددر  لمطسددئالي  لالجططرايدد  للطدد  رقددا  عمدد  راددردل للطلتفدد  وللط ظالاجيددر 

   (1)وللابتل  وللطهررل  وللطلرون فأترس مه  ف  بظر، للفتد وللطاططت

حتيطدن فد  للطلبيدت عد  رر دن ولخطيدرره لطد  و   لعطت  ماططت للطلتف  ب ور للفدتد وحقدن فد  للديدر 
 طثمن ويست للطاردل للطارر وفطح لألتال  للا ث   ويسم  ماططت للطلتف  بكرف  حقدا  للفدتد مد  للطلدرر  
وللط ظالاجيددر للد ثثدد  وعرئدد  عددردل مدد  حددتول  للطاططددت مقربددل جهدداده للظاايدد  لطاططددت للطلتفدد  ولتطصددرد 

 مكرير  وارتر  رسطدق للطفليل وللطاهيدل ولدن لحطيرجدر  رترتدي   للطلتف  م  حيظ فاين  يسرير  طمل
مطارثظ  ومطظاع  ومطومار  ر ع  يطاه لإليسري  ل    سه  بن اربي  وفرعمي  ف  ردقيدق رفر يطدن ولخطيدرره 

 كفتد ف  رق   للطاططت للي  ثظطط   لين ف   طررس مطومار  ماططت للطلتف  

لييد  ماططدت للطلتفد " حيدظ للاقدر، مظدن مد  يصدي  لألعقدل  للقدردر صف ماططت للطلتفد  "ب رو ا وي       
عم  رظطي  مالرده للي ظي   وراهيل للطلتف  للقرئط  برلفلدل لددل مشدكيرن  ويطضد  رسمسدل للد روليير  
ليبمد  ذروردن   ذ  صدداح للاقدر، مدد  يصدي  "لألبدد  " للقدردر عمد  لبط ددرر ملدرر  ج ثدد   رو  عدرد  صدديرغ  

ار  غيددت مألافدد   فرإلبدد ل  لدد   لدد  مقصددارل  عمدد  للبظددر، مدد  لللدد    ف ثيددتل  مددر  كددان ملددرر  ت  طدد  فدد  صدد
لإلبدد ل  وليدد   عددرد  رظظددي  للطلمامددر  وراهيددل للطلتفدد  بصددار  مبط ددت    ن  دديه للظزعدد  لالبط رريدد  ذل  
للططتفددز للطلمامددرر  فقدد  فطدددك للاددرل عمدد  مصددتلاين رمددر  مطررتدد  لإلبدد ل  خصاصددر  بلدد  رن رررحددك 
لإليطتيك فتصر ال حصت لهر إلترم  حالر خيأ  بي  لإليسرن وف   رئدل مد  للطلمامدر  مطظاعد  ودلئطد  
للطاد د  رمدل  د   ذل  درولييدد  ماططدت للطلتفد  للطدد  رفدا  فد  ضددتلورهر فدل مدر تددبق وللطد  رطومد   عدد لد 

ت  ورطومدد   عدد لد للطاططددت للفددتد ذ ظيددر  ووجدد ليير  وتدد يير  بدد ،ل  مدد  افالطددن للطاكددت  وحطدد  شدديااخطن للططددأخ
بأتته ل    صاح تردرل  عم  رن  صظت عقال رفتلده عقي  جطلر  رفا  حصيم   يه لللقال  ن    عطمك 

  (2)مظفتد 

ورتجت ر طيد  للطلمامدر   لد  دور در لل بيدت فد  رظطيد  تد رل  للد ول عمد  لإلفدرد  مد  للطلمامدر  
يطيادد  لطددالفت رصددي  ضددا  مدد  للطلمامددر  لللمطيدد  للططرحدد   وللابددتل  للطدد  ردققددك فدد  للدد ول لألخددت  

وللطقظي   وم  ح  رتشي  ورظسيق مر ربيلن لل ول م  جه  فد  للاددظ وللطودايت  عمد  ضدا، مدر  دا مطدرح 
مدد  ملمامددر   ورددافيت للبدد لئل ولألتددرلي  للد ثثدد  لدددل للطشددركل للفظيدد   وضددطرن للقددتلرل  للسددميط  فدد  

 للطسلولي   جطيت للقورعر  وعم  ماطمف مسطاير 

                                                           

الزصبد اٌّعرفخ ٔقٛ ِٕمٛر ألًّ ٌفصٛي اٌّعرف١خ قاٌقر٠خ ٚاٌد٠ّمراغ١خ ٚاٌعداٌخ العزّبع١خ فزقٟ اٌس٠بد،  -1

 . 431، ص ذورٖ كجضصدر ِأصٛلً ِعرف١خ، 
، عيبٌُ  323، اٌعميً اٌعرثيٟ ِٚغزّيع اٌّعرفيخ ِميب٘ر األزِيخ ٚالزراحيبد ثيبٌقٍٛي، ةاٌغيسا األٚي(، اٌعيدد ٟٔج١ً عٍ -4

 .14، ص  4113اٌّعرفخ، اٌّغٍص اٌٛغٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ، ٔٛفّجر 
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 ن أيط  للطلمامر  ورأحيت ر عم  للطاططدت ثطاتدف عمد  مد   رولجهدر وفثدت  روبيقررهدر  فدي بد  مد   
مدد لولطهر بددي  للطاطصددي  لمدصددال عمدد  ركبددت فرئدد   مطكظدد  لا مدد  للفددتد وتظددر، للطاططددت وملتسددررن   ن 

لليا     رمدل  لال ططر  برلطلمامر  يربت م  م   ر طيطهر ف  روار للشلال ورتيهر  وللشلال للططامف 
للطدد  لدد  ردد خل للثددار  للصددظراي   رو  يهددر دخمطهددر مطددأخت   فدد  حددي  رن للشددلال للططامفدد  غدد ل   دد  رمددل 
للط  ل  ر خل حار  للطلمامر  حط  لليا   فرلطلمامر     للقدا  للطد  ردفد  لمشدلال لتدطقيلهر  ورلطبدت 

ردطددل للطترادد  لألولدد  ر طيدد  بددي   للطلمامددر  تددا  حضددرري   ضددتوري  لطوددار للشددلال ورقدد مهر  باصددفهر
عظرصددت للبظددر، ولإليطددرج  فطددر رن للظطددا لالتطصددرد  ثددتراو لرراراددر  اتد ددر  بكطيدد  للطلمامددر   وياعيطهددر  

 وللوتيق  للط  ثط  لإللطر  بهر  وروبيق مر جر، فيهر 

بر  م  للطلف  رن للثقرف  لللمطي  بصف  عرم  رشكل لبظ  م  لبظر  ماططت للطلتف   البعد الثقافي:  -2
ورن للليتدد  بددي  للطقدد   لللمطدد  وللثقددرف  وللطظطيدد  لالتطصددرد   ولالجططرايدد  وللاشددتي  بررددك عيتدد  مطيظدد   

وللطقد   للطلتفد    حيظ رن للطاططلر  رظطظت لل ثيت م  لللم  وللطقريي  وللاددظ وللطا ثد  ولإلبد ل  للثقدرف 
ذلل رن ل ل  يه للقورعر  رأحيتل    اربير  ف  راضيح ملرل  للطسطقبل  برلتغ  م  لإلشكرلير  للطد   طكد  
رن رفتز ر فل مكايرردن مد  للطلدرر  لألترتدي  عمطيد  فريدك رو حقرفيد   فرألتدرس  دا رن رعضدر، ماططدت 

طقتلاي  للطلتفد  وجلمهدر فد  مطظدرول للاطيدت  للطلتف  ثططكظان م  رترتير  لللم  ولله   لألتط   ا د 
مدالدد  فددل  فدددتد  لدد  عظصدددت فرعددل ثدددلحت ويطددأحت تددمار  وا اربدددر  مددت بدددرت  مكايددر  للطاططدددت ومددت للبيئددد  

  (1)للطديو 

ولق  ربتز ماططت للطلتفد  ر طيد  ضدطرن للدتيد  عمد  للطسدطا  للفدتد  وفديلل للاطدرع   ويقصد      
  حددق للطاططددت فدد  رن  صددان حقرفطددن ويصددام للظطدداذج للطيئدد  لمطظطيدد  بدديلل ضددطرن للدتيدد  للثقرفيدد   ر

للطسط لم  للي  ثطال،  مت  د   للثقرفد  وضدتور  للطصد   لديلل للطيدرر للادرر  لمطاظدي  للثقدرف   للدي  
 سددل  بددي  ددالد  لفددتض يطددو حقددرف  عددر  ورخددي  عرلطيدد  ردددك دعددا  رن  دديل للطاجددن للثقددرف   لدد  مدد  

  (2)   اددددرر لللالطدددد  للدرليدددد  ليررقددددر، بددددرلطاططت لإليسددددري   لدددد  ماططددددت للطلتفدددد للشددددتو  لألترتددددي  فدددد
وترإلضرف   ل  ذلل  لطل ماططت للطلتف  عم   يطرج للطلتف  ورشايت لإلب ل  ولالبط رر وللطوار لللمطد  
  وللادثد  وللطقظدد  ولألدبد   مددت ردافيت فدد  للاتدك ذلرددن حطر د  خصاصددي  للطلتفد  وحقددا  للطم يد  للف تيدد

ومددر رطوماددن مدد  رشددتيلر  وتدداليي  واجددتل،ل   دلريدد  رطبظدد  رخيتهددر  فضددي  عدد   يهددر، للتتربدد  لإلدلريدد  
   (3)وتوا  رجهز  لألم  عم   يطرج للطلتف  ويشت ر

                                                           

إٔطييب١ٔبد، ا١ٌٙئييخ اٌّصيير٠خ اٌعبِييخ ٌٍىزييبة، اٌمييب٘رح، ِقّييٛد فييٛزٞ إٌّييبٚٞ، اٌعٍييُ ٚاٌٍغييخ ِزييٝ ٠ييزىٍُ اٌعٍييُ اٌعرث١ييخ،  -1

 .  113، ص  4113

، ِصييدر ضيجك ذوييرٖ، اٌعمييً اٌعرثيٟ ِٚغزّيع اٌّعرفييخ ِميب٘ر األزِيخ ٚالزراحييبد ثيبٌقٍٛي، اٌغيسا األٚي، ٟٔج١يً عٍي -4

 .132ص

 . 121، صِصدر ضجك ذورٖاٌط١د اٌط١د إٌشبر، أضبض١بد إدارح اٌّعرفخ،  -3
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للطلمي  م  رترتير  للطاططت للطلتف  فرال ططدر  بدرلطلمي   الدل  ف كطر  ل  يشت للطلمي  ولال ططر        
للقرع   للطلتف  فبيت  رسر   بهر متلحل لل رلتد  مظدي لل رلتد  لالبط لئيد  ولال ططدر  برلطال د  واعد لد بدتلمو 

يد  للطلمي  واررح  فت  للطلمي  لماطيت بطر  سر   لمفئر  لللطتي  فرف  للطشررف  وترلطرل  للقضر، عمد  رم
للدرتددال  عدديو  عمدد  ذلددل رفددت مسددطا  فرفدد  متلحددل للطلمددي  بطددر  دقددق مسددرر للد لحدد  وللططيددز ولإلبدد ل  

  (1)ولالررقر، برلطلتف  وللثقرف  رتا  برل ول للططق م 

للطلمامددر  برتددطا ل    ويالجددن للطلمددي  فدد  ماططددت للطلتفدد  عدد د مدد  للطددد  ر  ر طهددر: للاصددال  لدد      
  ولالرصدددرال  وال دددر، عرمدددل للطسدددرف  بدددي  للطدددطلم  وللطلتسددد  للطلميطيددد   للطشدددررف  ر ظالاجيدددر للطلمامدددر

بطشدددايت لالشدددطتلع بدددي  للططلمطدددي  ولألتدددرري  دلخدددل وخدددررج للارملددد   راايددد  لللرمدددل لالجططدددرع  بدددتتو 
للططلمطي  عمد  لخدطي   دايطه   ردافيت بدتلمو لمططلمطدي  لل ادرر "للطلمدي  عد  بلد " ورودايت للطظدر و بطدر 
ثطفددق مددت للط ظالاجيددر للد ثثدد   مددت لتددط يل ر ظالاجيددر للطلمامددر  ولالرصددرال   ددد  مدد  ر ددرليل للددطلم  
للارمل   ورطكي  للارمل  م  رادتيو دفلدر  مد  للوديل ذو  للطهدررل  للطلمامرريد  لطالجهد  ردد  ر  

  (2)مدا لألمي  للطلمامرري 

للثدار  للطقظيد  رن  دصدل عمد  للاهيفد  للطد  ثاقد  فيهدر ل   ل  بنمكرن لإليسرن للطلرصت فد  هدل        
حط  ت  للطقرع   ال يردرل  بل رصاح عمين لالتطل لد لط ييت عطمن وللط يل مت للططومار  للا ث   لسدا  
لللطدددل فلميدددن رن ثدددطلم  برتدددططتلر  ولزدلد  ر طيددد  للطلمدددي  لالل طتويددد  فددد  للاتدددك للدددتل   بسدددب  للدرجددد  

للاشدتي  واعد لد فدالدر بشدتي  لسدا  لللطدل ورهيئد  للطداهفي  ولللدرممي  فد  للقودرعي   للُطمد   ل  للطظطي 
  (3)لللر  وللار  لطوايت ورد ثظ ملمامرره  وت رلره  م  خيل للطلمي  وللط ري  للطسططتي 

للابدتل،  مد  للطوتوحد ويتل   للطهططان أل طي  للطلمي  ع  بل  بأين تيافت للل ث  مد  للطادرد  
 ر لإلررح  وللل لل  وللطسرول  ف  للفت  للطلميطي  ل    سطفي  مظهر للططستتي  فد  للطلمدي  ورتدر  مثل: مب

للبيا  م  للظسر، ولللرممان بأجار ز ي   مت  مكريي  ر ري  لللطرل  م  خيل للطلمدي  للطسدططت ولادي  
م   عدرد  رأ يدل ماهييدن لللرممان عم  للطوارل  للطقظي  ف  تا  لللطل  فطر تيسطفي  للقور  للار  

مددد  خددديل للطلمدددي  عددد  بلددد  للطددد  ال رطدددالفت فددد  مظدددراق  ترمددد  مظظطدددرره  رو ال رسدددطح هدددتو  لللطدددل 
  ( 4)لاللطدر  بن  ورسر    يه للطاجهر  ف  للطظطي  لالجططراي  ولالتطصرد   وللطقظي 

                                                           

اٌقٟ، اٌزرث١خ اٌعرث١خ ٚثٕيبا ِغزّيع اٌّعرفيخ، ردِيه ، ِؤضطيخ اٌيٛراق ٌٍٕشير ٚاٌزٛز٠يع، األردْ،  رِسٞ أحّد عجد -1

 . 12، ص  4113

2-Y. Inoue, Adult Education and Adult Learning Processes with ICT, Section in: 

Encyclopedia   of Information Communication Technology, Information Science reference, 

IGI Global, New York ,2009,P16.                                                                                          

 . 111، ص ِصدر ضجك ذورٖععفر حطٓ عبضُ اٌطبئٟ، اٌزطج١مبد العزّبع١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد،  -3
 . 32، ص ٢4112صبر العزّبع١خ ٌإلٔزرٔذ، دار لرغجخ ٌإلٔزبط اٌفٕٟ، اٌر٠بض، اعجد اٌّقطٓ ثٓ أحّد اٌعص١ّٟ،  -2
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% مددددد  للظطدددددا  86%  لددددد   76رشددددديت للطقددددد ثتل  للد ثثددددد  لمبظدددددل للددددد ول   ن البعاااااد االيترااااااد :  -3
لالتطصددرد  ثتجددت  لدد  لإليطددرج للطلتفدد  للا ثدد   ويطتردد  عمدد  ذلددل رن رقدد   للطاططلددر  فدد  للطسددطقبل 
للقتيدد  مت ددان بقددد ر  للطاططددت عمددد  لالتددطثطرر فددد  للطلتفدد  مدد  خددديل للطلمددي  وللدددطلم  وللادددظ لللمطددد  

ريددك ر ظالاجيددر للطلمامددر  وحددار  لالرصددرال   دد  للطدد  رحدد حك  دديل للطدددال للهرئددل فدد  لطلتفدد   ولقدد  فول
   (1)رق   للطاططلر   وذلل ثتجت  ل  ابيل  للط ظالاجير للط  رسرع ه ف  عطمي  لإليطرج للطلتف 

عصددت للط ظالاجيددر ولالرصددرل للتتطدد  رد   لدد  ليطشددرر بيئددر   عيميدد  ج ثدد     ويلدد  لاليطقددرل  لدد    
فرعددل مددت بلضددهر ورسددطح بطهددر  مطظاعدد  رددط  بالتددو  للل ثدد  مدد  لألجهددز  لالل طتوييدد  مثددل: فطبيددارت رط

( رن  دخددرل  Mundrof & Lairdللطظددزل  وللطمفزيددان وغيت ددر  وروضددح فددي  مدد  مريدد رو  و الثددتد )
هيكي  للط ظالاجيدددر رد    لددد  زيدددرد  لالرصدددرل وللطالصدددل لالجططدددرع  ورن للصدددظرعر  لالل طتوييددد  لالتدددط

ُ طأ   لطسطا مهر لتطلطرل للاهرز للالح  ف  ركثدت مد  وهيفد   فيطكظدن لتدطا لمهر لملطدل رو فد  للطظدزل 
  (2)ولمدالر وللطالصل رو ف  رسمي  لألافرل وللطسا  للطارشت  وعطمير  للصت  وردايل لألمالل

 ح   للتفدرئز لألترتدي  وتر  لللظصت لألترت  للططيز لهيل للطاططت  ا  يطرج للطلتف  ولعطارره    
ليتطصرد للا ثد  "لتطصدرد للطلتفد " للدي   ددل فيدن للطلتفد  مددل لللطدل وررس للطدرل لطصداح  د  لللطدل 
و دد  ررس للطددرل  ر  رن ر ظالاجيددر للطلمامددر  ولالرصددرال  وغيت ددر مدد  رتددرلي  ويظدد  للطقظيدد  للططق مدد  

ئيسددد  فددد  لتطصدددرد ر  للطلتفددد   وترردددك  لددد  جريددد  لللظصدددت للاشدددت  "عطرلددد  للطلتفددد " رملددد  للددد ور للت 
للطلتف  رفيز  ماططت للطلتف  باصرئصن ومقامررن فطر ريهر ردل مدل للطظظي  فطص ر رترت  لإليطدرج 
حيظ  طك  رقاي  للسمل  لي  فقو حس  مر ث خل ف  ر ايظهر م  مالد خر   رو مر بيل ف   يطرجهر م  

طردل عم  مر رطضطظن م  مكاير  ملتفي   فرلي   د د ماهاد رو مر ريفق عميهر م  ررس للطرل  بل لعط
أيطد  للسدمل  للطلتفيد   دا لالبط درر وللف دت لل درم  ورل، لإليطدرج لمسدمل  رو للا مد  ومدر ثظودا  عميدن مدد  

  (3)فالئ  ولي  ررس للطرل رو للاه  للطبيول ف  لللطل

خبتلرددن لرخددتي  ولتددطيفرئهر مدد  ومطددر الشددل فيددن رن رددالفت للطلمامددر   سددرع  لإليسددرن عمدد  يقددل        
لآلخددتي  ليسددطلي  بهددر عمدد   دلر  شددئاين وروددايت وتددرئل  يطرجددن ورطكظددن مدد  للقدد ر  عمدد  للقيددر  بنيطرجيدد  
مبط دددت  ومطاددد د   فرإليطدددرج للقدددام  ثتر دددز عمددد  للطدددرد  وللورتددد  وللطلمامدددر  مدددت رن لألخيدددت  رصدددادك 

بكطيدد  للطلمامددر  للطدد  بددداز  لل ولدد  رو للطلتسدد   ملدد ال  يطددا لالتطصددرد للقددام  رددتراو لرراراددر اتد ددر
  (4)للطظطا  وروبيقهر وراهيفهر ف  فل عظرصت لإليطرج

                                                           

 . 131، ص 4113فؤادٖ عجد إٌّعُ اٌجىرٞ، الرصبي اٌضمبفٟ، اٌّغٍص األعٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌمب٘رح،  -1

2- Jennings Bryant & Susan Thompson, Fundamentals of Media effects, McGraw Hill,   

Boston, 2002, P. 368.                                                                                      
الزصييبد اٌّعرفييخ ٔقييٛ ِٕمييٛر ألييًّ ٌفصييٛي اٌّعرف١ييخ قاٌقر٠ييخ ٚاٌد٠ّمراغ١ييخ ٚاٌعداٌييخ العزّبع١ييخ اٌس٠ييبد،  فزقييٟ -3

 .  42ص ِصدر ضجك ذورٖ، أصٛلً ِعرف١خ، 

 . 23، ص  4114، اٌمب٘رح، ِدثٌٟٛعٍٝ حٛاد، اٌعرة ٚاٌعٌّٛخ لغْٛ اٌقبظر ٚغّٛض اٌّطزمجً، ِىزجخ دمحم  -2
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رن للطلتفدد   ددد  مظددطو مددد  مظطاددر  لإليسددرن  للطددد  رطالدد  عددد  للطلمددي  وللاددددظ البعااد التكنولاااوجي:  -4
وللطلمامدر  لألفددتلد فد   عدرد  رشددكيل لللمطد  وللط ظالاجيدر ولالبط ددرر ولإلبد ل  وللطودايت  ورسددرع  للطلتفد  

 لللرل  ورظطيطن لطدقيق رعم  مسطا  م  للدضرر  

غيت  للططررتر  وللطقظير  للد ثث  بلض خصرئا ماططت للطلتف  فم   لد  ضدتورير  للطالجد  فد        
عمدد  يفدد  للطكددرن للا تلفدد  فطددر رددافت  رقظيددر   رمدد  رررحددك للطشددررع فدد  للطلتفدد  وحفظهددر ولتددطلردرهر 

   (1)لمط لد للزمرن وللطكرن

رلد  للطوددارل  للط ظالاجيد  فدد  ر ظالاجيددر للطلمامدر  ولالرصددرال  تددتيل  لم ر د  ورطامددل ر ظالاجيددر       
للطلمامدددددر  ولالرصدددددرال  جطيدددددت للطادددددرال  فددددد  للطاططدددددت للطلرصدددددت "للطارريددددد  ولالتطصدددددرد   وللثقرفيددددد  

   ورزود للدكامر  بظي  ردطي  وف  يفد  للاتدك رترقد  ولالجططراي "  فنيهر رلزز يارح للشتفر  للد ثث
بلطميدددر  للدددطلم  وففر،ردددن  وفددد  رظظدددي  وادلر  للطلتسدددر  للطلميطيددد   فطلددد  لإليطتيدددك تدددا  دلفلددد  لمطودددايت 
ولالبط ددرر فدد  فددل مدد  للدد ول للططق مدد  وللظرميدد   عمدد  حدد  تددال،  لدديل  ادد  رن ر ددان للبمدد لن تددردر  عمدد  

لط ظالاجيدد  للطدد  رددلد   لدد  ر ييددتل  فدد  تورعهددر لالتطصددرد  " تطصددرد للطلططدد  لالتددطفرد  مدد  للطوددارل  ل
عم  للطلتف "  وللط ظالاجير رطودار بسدتع  ورصداح برليد  لديل رطومد  مهدررل  وملتفد  ج ثد   ليدط  للدطدك  

  (2)بهر وللط يل ملهر ولالعططرد عم  فه  تمي  لطارد  ومفرهي  ر ظالاجير للطلمامر  ولالرصرال 

وراددد ر لإلشدددرر  لن ماططدددت للطلتفددد  للطلرصدددت ثططيدددز بسدددطر  وخصدددرئا ع ثددد   ر طهدددر: ليفادددرر       
للطلتف  وراهيفهر  وترلطسدرر  فد  للطلتفد  وردد فقهر  وترلطوددار للط ظالدداج  وروبيقرردن  وترتدطثطرر للاتدك 

دعطدن  وتزيدرد  راليد  ورااي ه  وتطودايت للاددظ لللمطد  بااليادن للظظتيد  وللطوبيقيد  وردافيت مسدطمزمررن و 
للطلتف   وتنرقرن  دلررن ف  ضا، للط يتل  وللطد  ر  للط  ثالجههر عرلطظر للطلرصت  ومالكا  لمطوارل  

 للستيل  وللططظرمي  ف  ماططت للطلتف  وللط ظالاجير 

ورشددطل ر ظالاجيددر للطلمامددر  فدد  ماططددت للطلتفدد  خصاصددي  لألفددتلد ورمدد  للبيريددر  فدد  للدرتدد        
وعم  شاك  لإليطتيك ورالفت بتلمو للطشفيت لمدرت  مد  رجدل حطر د  للبيريدر  فد  حرلد  لعطدتلض   ل لآل

 دددديل للسددددير  رطلمددددق للاصاصددددي  بددددرلطدك  فدددد  يشددددت ولتددددطا ل  للبيريددددر   بطددددر فدددد  ذلددددل   وفدددد  اتيقهددددر
للطلمامدددر  للطلمظددد  عددد  تصددد   وفددديلل للبيريدددر  للطددد  ر شدددف عظهدددر ب يدددت تصددد  فظطياددد  مطتراددد  عمددد  

تددطا ل  ر ظالاجيددر للطلمامددر  ذلرهددر ويطلمددق مدد  للطلمامددر  بسدديم  ريظطدد  للطاددزي  وملرلادد  وارتددرل ل
للبيرير  ورشطل روجدن لال ططدر  بصديحي  مكايدر  وتدتلمو للدرتد  لآللد  وعطميدر  للدطر د  مد  لتطددر  

                                                           

(، ألضيييىٛ، األِييُ اٌّزقيييدح، اٌٍغٕيييخ 11آضييي١ب، اٌعييدد ة غرثييٟ فييئٟشييرح رىٌٕٛٛع١يييب اٌّعٍِٛييبد ٚالرصيييبلد ٌٍز١ّٕييخ  -1

 . 2، ص  4113آض١ب،  ٌغرثٟاللزصبد٠خ ٚالعزّبع١خ 
2- Jonathan Anderson, Tom van Weert, Information and Communication Technology in 

Education A Curriculum For and Programme OF Thatcher Development, UNESCO ,France 

2002, P 9. 
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فديلل عطميد  رو تتت  ملد ل  للدرتد  لآللد  ومقرومد  ريظطد  للطسدمل لمطسدطا مي  غيدت للطسدطاح لهد   و 
   (1)للطشفيت ورتميز للبيرير 

وفدد  ماططددت للطلتفدد  فددظد  يططمددل رترتددر  عمطيددر  لفهدد  للطلمامددر  ويسددطويت رن يادددظ فيطددر ثطوماددن       
ردايل  يه للطلمامر   ل  ملتف  ذلل ريظدر فد  للظهر د  ال يسدطلطل للطلمامدر  بدل يسدطلطل للطلتفد  للطد  

مددر   ومددت رقدد مظر للطوددتد يدددا ماططددت للطلتفدد  ولعططرديددر للططلددره  لتددطظطاظهر بلدد  حصددالظر عمدد  للطلما 
عمدد  للطلمامددر  وعمدد  ر ظالاجيددر للطلمامددر  فددنن مظددر ت حيررظددر تددا  رلططدد  عمدد  مددر ثبدد و ريددن ماددتد 

  (2)رشطر  ملمامر 
مددد  للالضدددح رن ردددافيت لل ولددد  لمبظيددد  لألترتدددي  لددد   كفددد  وحددد ه فددد  هدددل ماططدددت البعاااد الدياساااي:  -5

   فرلسددبيل  لدد  ذلددل  كطدد  فدد  للطشددررف  للظشددو  وللطسددر ط  فدد  بظددر، بظددل للطلمامددر  وللطلددرر  للطلتفدد
للتتطيدددد  للقاميدددد   مثددددل تالعدددد  للبيريددددر  للقاميدددد  مثددددل: للددددتت  للقددددام  لمطددددالا  وللددددتت  للقددددام  لمطظشدددد   

د للاشدتي   وتلد  بظدر، لالتطصرد   وللتت  للقام  لللقرر  وتالع  للبيرير  لالتطصدرد   وتالعد  بيريدر  للطدالر 
 دددديه للقالعدددد  ر ددددان لل ولدددد  مورلادددد  بنررحدددد  للطلمامددددر  لمطظظطددددر   وازللدددد  للدددددالجز للطدددد  رطظددددت راددددردل 
للطلمامدددددر  مدددددت لحطدددددتل  حقدددددا  ومسدددددئالير  لألفدددددتلد وللطلتسدددددر  للطددددد  رلفددددد  خصاصدددددي  للطلمامدددددر  

   (3)ووح رهر

ولدديلل ال راجدد  ر  عطميددر  لطقييدد  رمددل للدتيدد    ويقددا  ماططددت للطلتفدد  عمدد  حتيدد  لإلبدد ل  وللف ددت      
ردك مسط  مثل: للطصمد  للااظي  رو لل ث  رو لألخي  رو للطاططدت وغيدت ذلدل مد  مبدترل  عطميدر  
للقطددت للف ددت  وهيطظدد  للتتربدد  للارمدد   عمدد  لإلبدد ل  بألاليددن للطاطمفدد  حيددظ تمطددر راجدد  مطررتددر  لألجهددز  

طلددد د   ال فددد  حدددرال  تميمددد  اررئددد  ولتدددطثظرئي   ولددديلل  طكددد  للدددزع  رن للتتربيددد  لم ولددد  فددد  مارالرهدددر للط
ماططت للطلتف   لك  ماططت لإلب ل  للدقيق  لل   وجاد لالتطب لد للسيرتد  وللطلصد  للد ثظ  وللاطداد 

    (4)للف ت  وللطامف لللمط  وللطتلر  لالجططرع  للصرر 

رفدد  فدد  للديددر  للياميدد  لمفددتد ولمطلتسدد  وللطاططددت كطددر  لظدد  ماططددت للطلتفدد  بظشددت للدداع  وللثق        
ككل  ولشطتلع للاطر يت ف  لرارذ للقتلرل  بوتيق  رشي   وعقييي   ر  مبظي  عم  لتطلطرل للطلمامدر  

                                                           

 4112اٌعبِخ ٌٍىزبة، اٌميب٘رح، ِبعٟ اٌقٍٛأٟ، اإلعالَ ٚلعب٠ب اٌّغزّع، ضٍطٍخ اٌعٍَٛ العزّبع١خ، ا١ٌٙئخ اٌّصر٠خ  -1

 . 12، ص 

و١ذ دف١ٍٓ، اإلٔطبْ ٚاٌّعرفخ فٟ عصر اٌّعٍِٛبد و١ف رقٛي اٌّعٍِٛبد إٌيٝ ِعرفيخ، ررعّيخ  ليبدْ ا١ٌيبفٟ، ِىزجيخ  -4

 . 31، ص  4111اٌعج١ىبْ، اٌر٠بض، 

زّييع، عيي١ٓ ٌٍدراضييبد دمحم صييالػ ضييبٌُ، اٌعصيير اٌرلّييٟ ٚصييٛرح اٌّعٍِٛييبد دراضييخ فييٟ ٔمييُ اٌّعٍِٛييبد ٚرقييد٠ش اٌّغ -3

 . 144، ص  4114ٚاٌجقٛس اإلٔطب١ٔخ ٚالعزّبع١خ، اٌمب٘رح، 
دار اٌّعييبر ، ِغييدٜ عس٠ييس إثييرا١ُ٘، اٌزرث١ييخ ٚاٌعٌّٛييخ ٘ييً ٠ّىييٓ ٌزغ١ٍييبد اٌزرث١ييخ أْ رمبثييً رقييد٠بد اٌعٌّٛييخ  ق،  -2

 . 113 – 112، ص  4111اإلضىٕدر٠خ، 
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وال  د د  يل بوبيل  للدرل  ال بطافيت حتي  راردل للطلمامدر  وردافيت مظدرخ تيرتد  مبظد  عمد  للشدار  
   (1)ع للاطر يت ف  عطمي  لرارذ للقتلر وللطشررف  للسيرتي  للفلرل وللل لل  وللطسرول  ولشتل

 بناء مجتمع المعرفةو ًا: تكنولوجيا المعلومات واالتراالت رابع

لقد  فدرن لمثدار  للطلمامرريد  دور در فد  رفليدل ماططدت للطلتفد  ورظطيد  ورزلثد  للطلتفد   ويشديت للددالض      
للطلتفدد  براليفاددرر للطلتفدد   ألن للاددداث لللمطيدد  رطقدد   ب رجدد  فرئقدد   لدد   دديل للطزلثدد  للطوددتد فدد  ماددرل 

للستع  بديظ رن فدل دأيقد  رطدت ثدط  ملتفد  ملمامد  عمطيد  ج ثد   فد  لللدرل   ورظهدت روبيقررهدر لللمطيد  
فدد  رقدد   للط ظالاجيددر  وتدد  رصددادك للطلتفدد  رطضددرعف فدد  رتددل مدد  ررتلدد  عقدداد وللدضددرر  للا ثدد    دد  

  للط ظالاج  وللثار  للطلمامرري   وم  ح  فنن للثار  للط ظالاجي  رل  للطتر ز لألترت  ف  مزيو م  للطق 
ر اي  ح لح  لللصت للتل    ووتلك يورتر  للطلتف  وغيدت  عيتدر  لإليسدرن بدرلطاجادل  ومضدطان 

  فيهدر رطمدل للطديو للطييش  للي   دير ب لخمن  ورل   يه للثار  حدار  عقدال مب عد  وترلطدرل  فمدي  للطهد
   (2)للثتو  بل للطه  فيهر رطمل للق ر  عم  لالتطا ل  لألمثل لمق رل 

وال ري  رن ر ظالاجير للطلمامدر  ولالرصدرال  رصدادك ريديش فد  حيررظدر للياميد  فد  فدل لدظد         
وحقرفيد    وليرصرال   حرر جط  ف  حيدر  للشدلال لجططرايد  ومر فرن حمطر مظي عه  تتي  رصاح ولتلر  

لصددلات   ولتطصددرد   وعسددكتي  وعمطيدد  وتيرتددي   فرلطظددراق للظرئيدد  للطدد   صددل  للاصددال  ليهددر ج تلفيددر  
برلسدكرن عد  اتيدق للبدتلمو للطاطمفد   للطضرري  رو للطظرخ  رمك  رتوهر باقي  للطظدراق لألكثدت لزدحرمدر  

لجططرايد   مسدطاع  رو متئيد   مطدر للط   طك  رن ربظ  ليهر  تال، فريك حقرفي  رو رلميطي    خارريد  رو 
ثظه  عزلطهر ويزي  لي مرجهر ف  للاا  لأل   فطر رصاح لللطل ف  مثل رمل للطظراق لطظطيطهر وروايت در 
رخددف واددأ  ورتددل تسددا   بفضددل لالرصددرال  للطدد  رررحددك رتددو لللددرممي  بدديويه   فالمددطه  ركثددت لتددطقتلرل  

للدضددررل    دددالجز بددي  للشددلال  ورتددهطك فدد  ريتددورتفيددزل  فدد  عطمهدد   وتدد  رتددقوك لالرصددرال  لل
للطاطمف  ع  اتيق شاك  لإليطتيك وللبتلمو للط  ربظ ليل يهرر م  ر  بقل  عم  توح لألرض لطظقمهدر 

   (3)لألتطرر للصظراي   ل  بقي  لللرل 

طددددت فدددد  للسددددظال  لألخيددددت   رصددددادك لل فددددر،  للتتطيدددد  للطفهددددا  للتئيسدددد  فدددد  للطظرتشددددر  فدددد  ماط       
مدا لألمي  للتتطي   لألمي  للتتطيد  وللطهدررل  لإلل طتوييد   مثل وههت  للل ث  م  للطفهامر    للطلتف 

وللطق ر  لإلل طتويي   ومدا لألمي  للدرتداتي   ولألميد  لإلعيميد   ويظطربظدر للديدت  مدر بدي  ردقيدق لل فدر،  

                                                           

ؤضطيبد اٌزعٍي١ُ اٌعيبٌٟ ثبضيزىداَ اٌزىٌٕٛٛع١يب رس٠يخ ِطيزمج١ٍخ، دار ِغدٜ عجد اٌٛ٘بة لبضُ ٚآخرْٚ، رقط١ٓ فبع١ٍيخ ِ -1

 . 3، ص 4113اٌفىر اٌعرثٟ، اٌمب٘رح ،

، لعب٠ب ررث٠ٛخ ِعبصرح قثعط ِشىالد ررث١خ األغفبي ٚاٌشجبةق، ا١ٌٙئخ اٌّصر٠خ اٌعبِخ ٌٍىزيبة، ٟأحّد ِىزبر ِى -4

 . 422 – 424، ص  4114اٌمب٘رح، 
اٌقطي١ٕٟ، عيبٌُ الرصيبلد ثي١ٓ اٌّبظيٟ ٚاٌقبظير ٚاٌّطيزمجً، ضٍطيٍخ اٌعٍيَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١يب، ا١ٌٙئيخ عّبد اٌد٠ٓ خٍف  -3

 . 4، ص 4113اٌّصر٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘رح، 
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لد  للطلتفد  لماصدال  لد  للطدالا  للتتطد  ف  لتطا ل  للطوبيقر  للط ظالاجي  فقو ر  مدرولد  للاصدال  
    (1)لمطلر ش مت ملوير   ومطومار  ماططت للطلتف 

لدد  ردايددل للطلمامددر   لددد  ملتفدد   ددا للطدددد   لألكبددت رمددر  مسدددطا م  حددار  لالرصددرال  وشددداك   ُ       
لد  ماططدت لإليطتيك  فنن للطوار رططثل ف  لاليطقرل م  يطاذج ماططت للطلمامر   ل  ماططت للطلتفد   

للطلتف   وماططت للطلتف  ال  طك  رن  قا  بطتتي  تالع  لتطصدرد للطلتفد  وللدي  ثظطقدل يظتيد  لألترتدي  
ف  ردايل للطلتف  بكل ريالعهر  ل  تمت  طك  ر لولهر  وال  طك  لهديل للطاططدت رن ثدظهض ب يدت رشدايت 

تددطتلرياي  بدثيدد  رفيدد  مدد  شدداك  لإلبدد ل  بكددل صدداره وردد اي  للادددظ لللمطدد  لألصدديل وللططددتلبو  وفددق  
لإليطتيددك فدد  ماددرل للطالصددل بددي  لللمطددر، وردد لول يطددرئو لألبدددرث لللمطيدد  للططاصصدد  فدد  رتددت  وتددك  

   (2)مطر رسطح بطستيت وريت  للطتلك  للطلتف  لللرلط 

ل دد  رددططك  للارملددر  وللطلر دد  لللميددر مدد  ملر شدد  عصددت لللالطدد  وللطلرمددل مددت مفتدلرددن للطقظيدد         
للط  فتضك يفسدهر عمد  ماطمدف تورعدر  للديدر  للطلرصدت  فدنن عميهدر رن راداض عطميد  ر ييدت شدرمل 
وجدير  ثطلد   للشدكل  لد  للطضددطان بديدظ  دقدق للصدار  للططظرتدا  مددت مطومادر  لللصدت  ولديل  ادد  

ثظومق مظن بتيرمو للطوايت للطلميط  للارمل   والب  رن  كان  ث  لأل  ل  لإلتطتلرياي  لط ان رترتر  رد 
 ظددرع  درلع ول ل لوبيلدد  للطلمددي  للاددرمل  ولللددرل  فدد  يطددا لألمدد  وللشددلال وحتفدد  للط ييددت واعددرد  للبظددر، 

رقظيددر  لالرصددرال  وللدرتددار   للطاططلدد  لمطددالع  مددت للطوددارل  للطقظيدد  برل دد  للطددأحيت وللسددتع   وتدديرد 
لإلل طتوييدد  وللطلرويدد   وتددزوم عصددت للطلتفدد  وللطأكيدد  عمدد  ليدد مرج لللمدد  وللطقظيدد  مددت فرفدد  للطظظامددر  

   (3)للطاططيي 

يلدد  لتددطا ل  لإليطتيددك فدد  للارملددر   ددا وتدديم  ج ثدد   لمطلددايض عدد  للطدد ري  للطارشددت وتدد  و 
رزلثدد  فدد  للسددظال  لألخيددت  لتددطا ل  مددلرطتل  للدرتدد  لآللدد  رو للبتيدد  لالل طتويدد  فدد   رتددرل للالجاددر  

لدد  وللطسددرعال  مدد  والدد  رحدد  لو فددل للودديل ويطكدد  مدد  خدديل  دديل لألتددمال زيددرد  للطفرعددل بددي  للور
رن بلدددض للشدددتفر  لللرممددد  فددد  مادددرل و وللطددد رس حيدددظ  قددد   لإليطتيدددك مدددرد  مسدددام  عددد  للطدرضدددت   

لإليطتيك ومظهر شتف  ربل ترمك بطاصيا مسرح  ل ل جرمل  لبظ مدرضتلرهر للصداري  وللطتئيد  عبدت 
رهددر لددن لإليطتيددك لومبطهددر حيددظ  طكدد  للورلدد  للدد خال  لدد   دديه للا مدد  برتددطا ل  فمطدد  للطددتور للطدد  وفت 

  (4)للارمل 

                                                           

1- Eliana E. Gallardo-Echenique, And Others, Digital Competence in the Knowledge 

Society , MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol. 11, No. 1, March 

2015,P1.         

 . 22، ص  4111اٌط١د ٠ط١ٓ، آفبق اٌّعرفخ فٟ عصر اٌعٌّٛخ، ا١ٌٙئخ اٌّصر٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘رح،  -4

 . 13ضجك ذورٖ، ص صدر ، ِ إٌّبٚٞ ِٞقّٛد فٛز -3

  .432، ص 4114ٌٍٕشر ٚاٌزٛز٠ع ، عّبْ ،  ثٙبا اٌد٠ٓ خ١ًٍ ررو١خ، عٍُ العزّبم اٌعبئٍٟ، دار اٌّط١رح -2
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عمدد  يدددا رتددت  وتكمفدد  رتددل مدد  دون  هروددايت و ولقدد  رد  للط ظالاجيددر للا ثدد    لدد  رزويدد  للطلمددي         
للدرج   ل  لتطثطرر ررس للطرل   ن للويل لألذفير، ر ظالاجير ولليث  رلمطال للدصال عم  للطلمامر  

للطقمي  د  وتضدر، للاتدك عمد  مقرعد  لل رلتد  رمدت بمطس  عم  لل طبيارت ت  ثتون رن للطدرضت  للطاجه  
 فدد ضددا،  دديه للضدد اار  للططصددرع   تدد   لططدد  لالتددططتلر   غيددت مظددطو وال عيتدد  لددن برلطاضددا   وفدد

  رن رسدددل فيظا ددد للاقدددر، عمددد  جهددد  ماحددد  ولتدددت مددد  للارملددد  لطودددايت اتيقددد  ردقدددق  يطرجيددد  مطزلثددد    
رن ر ددرفح لطدسددي  جدداد   ثظا دد يلل لدديددرد  لإليطرجيدد   للارملددر  إليقددر  للط ددرليل وردسددي  للادداد  وز 

رو رقددداض للقددي  لألكرد طيددد   للظقدد  للطلمددي  دون رن رزيدد  لإليفدددر  ودون رن رطدددال عددد  مشددرريت للاددددظ 
   (1)لألترتي  للاا تي  لل رفي 

برإلضددرف   لدد   دديل تددا  رسددططت للارملددر  للطارريدد  وللطلمددي  للطارشددت عبددت لإليطتيددك وللارملددر         
لالفطتلضي  ف  للظطا وتا   سططت للطلمي  لالفطتلض  للقرئ  عم  ريطر  للطلمي  عد  بلد   تدا   سدططت 

للطلمدي  رمدتل   ف  رأحيته للططزلث  عمد   ل در، ر طيد  للطكدرن   ن رودار للايدل للادرم  مد  للدرتدال  جلدل
طددددافيت لتددددطاربر  للودددديل للفاريدددد  بالتددددو  لل طبيددددارت  ومدددد  للططاتددددت رن رددددظافض ر مفدددد   دددديل لتددددهي  
  (2)للطلمي 

رن رالزن بي  للظااي   ولل طي  ف  للطلمي  ول    صل  ذلل بسب  للطادرو    للارملر وردرول       
طدد  بددي  للط ظالاجيددر وتددي  للددطلم  للطقميدد    وللطددد  ر  للظررادد  عدد  فاضدد  للطلمامددر   وللط رمددل للطلمي

ولالفطتلضدددد  للطدددد  ردددد ع  للطددددطلم  عمدددد  فرفدددد  للطسددددطاير  رغدددد  رظدددداعه   وعدددد   راريسدددده   ورددددت  بلددددض 
للطلتسددر  رطيددل  لدد  ملررضدد  للط ييددت ولعطظددر  للطلطقدد ل  فطددر رن ر ظالاجيددر لالرصددرل للد ثثدد  رددلد  

لثقرفيددد  بيظطدددر للدددالض لالخدددت  رشدددات للارملدددر  لالل طتوييددد   ل اربيددد  رو تدددمبي  لللطيقددد   وللقيددداد ل ردولرل  
وللدددطلم  وللاددددظ برتدددطا ل  لاليطتيدددك وللاتدددرئو للد ثثددد  لادددزل للططلمطدددي  فددد  بيئدددر  للدددطلم  لالفطتلضدددي  

  (3)ويطاتف ذلل بتمطن عم  فييي  لتطا لمهر

خدر  فدد  بظددر، ماططدت للطلتفدد  وروددايته فدد   ل ططددر ومطدر تددبق ربددي  لظدر رن للارملددر  ر طسدد  
للظهددداض بدددرلطاططت فايهدددر ردددأر  فددد  رعمددد  للسدددم  للطلميطددد  وللطلتفددد   وتددد  ريشدددأ  لط دددان مكريدددر  جرملدددر  

ملتسدد  لجططرايدد  وحقرفيدد    ومفطاحددر   سددطقبل للطلتفدد  ورضدديل  ليهددر ورظطاهددر ويلطددل عمدد  يشددت ر  و دد
فددتلد وللاطرعددر  وللطلتسددر  وللطظظيطددر  عمدد  لخطيفهددر  وتيرتددي  ورتتايدد   وايشددرئي  رسددل  لا مدد  لأل

عمدد  ترعدد   للطلتفدد   و دد  ذل  عيتدد  وايدد   بظشددر  للادددظ لللمطدد  وللطوددايت للطلتفدد   فدد  ماطبتلرهددر 
                                                           

عي١ّص ٞ غرٚليي١ب، عٛد٠ييش ويب١ٍٍِر، اٌٛصييٛي إٌييٝ عبِعييخ ِٕزغيخ اضييزرار١غ١بد ٌزم١ٍييً إٌفميبد ٚز٠ييبدح عييٛدح اٌزعٍيي١ُ  -1

 .  31-43، ص ص   4111اٌعبٌٟ، ررعّخ  فبغّخ عصبَ صجرٞ، ِىزجخ اٌعج١ىبْ، اٌر٠بض ، 

اٌعٌّٛيخ، ررعّيخ  فٙيد ثيٓ ضيٍطبْ اٌطيٍطبْ، ِىزجيخ اٌٍّيه فٙيد اٌٛغ١ٕيخ، اٌر٠يبض، رٚعر و١يٕظ ، اٌغبِعيخ فيٟ عصير  -4

 .143، ص  4112
 44ص ،4114اٌمب٘رح، ز٠ٕت دمحم أ١ِٓ، اٌّطزقدصبد اٌزىٌٕٛٛع١خ رسٜ ٚرطج١مبد، اٌّؤضطخ اٌعرث١خ ٌٍعٍَٛ ٚاٌضمبفخ،  3-

-41 . 
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ومتلكز ر لللمطيد   لديل  قدت عمد  للارملدر  لللطدل عمد  وريدت  تدتيل  رطظرتد  مدت للطدتلك  للسدتيت لمطلتفد  
  بصدددار   رئمددد   وحرييدددر : للطشدددررف  فددد   يطدددرج للطلتفددد  وتظرئهدددر ورا ثددد  ر وللطددد  غددد   رطضدددرعف ورطزلثددد

ر للطلتفددد  عبدددت فرفددد  للاتدددرئل للططرحددد   ويلدددال للطاططدددت عميهدددر فددد  للطسدددر ط  رشدددطيلوروار دددر  وحرلثدددر : 
بفرعميدددد  فدددد  بظددددر، للطلتفدددد  مدددد  خدددديل مددددر ثطددددالفت لدددد ثهر مدددد  ارتددددر  بشددددتي  مب عدددد  وامكرييددددر  عمطيدددد  

  (1)مطق م 

  :أنواع المعرفة الالزمة لتحقيق التنمية خامدًا:

رشكل للطلتف  م خي   رمر  للطمير  لإلصيح وللطظطي  للاشتي  للطط رمم   وعمين فيب  م  مالكاد         
للطوددارل  لللرلطيددد   حيدددظ رن خمدددق روح للشدددتلك  بدددي  للدد ول وللطاططدددت للطددد ي  لطأتدددي  يطددداذج ملتفددد  

لطاططت لطصر  لل ول للطظطا  وليسك لل ول للطسطهم   لظطرئو للطلتف   وذلدل مظفطح م  شأين رن  قاد ل
 لضطرن مسطقبل مبظ  ف  لألترس عم  للطلتف  

مدت حدار  للطلتفد   ولاليفطدرح  رطل د ريدال  للطلتفد  خرصد  فد  لللصدت للدد ثظ وفديلل رظاعدك رطشدير       
ويمكا  أ    تطا لمهر عم  مسطا  دول لللدرل للثقرف  عم  لللرل  وليطشرر وترئل للطالصي  وامكريي  ل

 :(2)نحدد أهم أنواع المعرفة  لى النحو التالي

: و د  رمدل للطلتفد  للطد  رلططد  عمد  للظظتيدر  لللمطيد   ويطدرئو لل رلتدر  وللادداث المعرفة العلمية -1
لللمطددد   للطددد  رطادددت للطدددظهو لللمطددد  بكدددل مدطايرردددن وخوالردددن وياددد  رن يدددتراو رمدددل للطلتفددد  برلطضدددطان 

برلطظطي  ومطوماررهر  وفيلل عم  لالجططر    ويطك  للدصال عم  للطلتف  لللمطيد  مد  للطصدردر لآلريد : 
للطاددرال    و لإليطتيددك  و للدد فطارله(-للتتددرئل لللمطيدد  )للطرجسددطيت  و للاددداث ولل رلتددر   و للطتلجددت لللمطيدد 

 لللمطي  
فدددد  ماددددرال  للطظطيدددد  للطاطمفدددد  تددددال،   :  دددد  للطلتفددد  للططاصصددددالمعرفااااة المهنيااااة المتخررااااة -2

للطظطي  ور   عظرصت ر وعالمل ردقيق ر  لفهر  عم  رن رتفدز   لالتطصرد   رو لالجططراي  م  حيظ ملظ
رمل للطلتف  عم  فييي  وضت لإلارر للطظرت  لمطظطي  وفييي   يارز در وفديلل فدنن ملتفد  عمد  لالجططدر  

لللمطيدد  وفيييدد  رفسديت للظددال ت وللطشددكي  لالجططرايدد  بطددر رطضدط  للطلددت  عمدد  ميردثظددن ور د  يظتيررددن 
   سه  ف  ردقيق للط يت لالجططرع  للطظشاد ويطدقق لالتطقتلر لالجططرع  لمطاططت

: و   للطلتف  للارص  برلطلتسر  للط   طك  رن رلد  دور در وللطظطيد   وفديلل المعرفة المؤسدية -3
فددد  مادددرال  للتعر ددد  لالجططرايددد   حيدددظ رن رمدددل للطلتسدددر  للطلتسدددر  للطددد  رهدددط  برلططررتددد  للطهظيددد  

رطضددط  ملتفدد  مطلدد د  تددال، مدد  حيددظ ردل، وهيفطهددر  رو مدد  حيددظ لأل دد ل  للطدد  رسددل   ليهددر وفدديلل 
 كييي  أير  فتيق لللطل بأدولره 

                                                           

 . 21،   ص  4113ٌٍٕشر ٚاٌزٛز٠ع، عّبْ، ، اٌّىزجخ ِٚٙبراد اضزىداِٙب، دار صفبا ٞعّر أحّد ّ٘شر -1

، ص 4114غٍعذ اٌطرٚعٟ، اٌز١ّٕخ العزّبع١يخ، اٌميب٘رح، ِرويس ٔشير ٚرٛز٠يع اٌىزيبة اٌغيبِعٟ، عبِعيخ حٍيٛاْ،  - 4

44-42. 
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 : المعرفة المجتمعية -4
تفدد  فدد  ردقيددق ر دد ل  ومدد  للضددتور  لتددطا ل  رمددل للطل  و دد  رمددل للطلتفدد  للارصدد  بددرلطاططت      

للطظطيدد  مدد  خدديل مالجهدد  للطشددكي  للظرجطدد  عدد  للط يددت لالجططددرع  ويادد  رن رطضددط  رمددل للطلتفدد  
مادرال  للطاططدت للطد  لهدر رولايدر  فد  درلتدطهر ولللطدل ملهدر   و روار للطاططت خيل للطتلحدل للطاطمفد 

 م  رجل ردقيق ماططت رفضل 
 : المعرفة التكنولوجية وتطورها -5

مطددر  لكد  ر طيطهددر فد  للطاططدت وترلطددرل   ظدرع ضددتور   ولضددر   رودار للطلتفد  للط ظالاجيدد  رودارل        
 رترتي  ف  رد ث  ر وراضيدهر وللطلرمل ملهر لطر لهر م   حرر ف  للطظطي  خرص  للطظطي  للاشتي  

 المعرفة المرتبطة بالتنمية:  -6
مدت راصصدر  ماطمفد  ااقدر لا د ل  للطد  رسدل  لليهدر  م  للطلتو  رن للطظطي  للاشدتي  رطلرمدل      

فما فريك مارال  للطظطي  ولل رلتر  لإليسريي  رهط  برللطل مت للشارل فدرن البد  مد  درلتد   ديل للطادرل 
ورصداح رقد   ر  ماططدت ورد ث  مشكيرن م  فرف  للاالي  وفيلل لدا فدرن للطلرمدل مدت للطادرل للوبد   

مددتراو رترتددر  برلقدد ر  عمدد   مكرييدد  لتددطا ل  للطلتفدد  ورظطيطهددر  رن ماططلددر  للطلتفدد  ردد رع جيدد ل  ر طيدد  
وجدداد للطلتفدد  وتظرئهددر ورقرتددطهر ورازيلهددر بشددكل ميئدد  مدد  رجددل رظطيدد  للطاططددت  وذلددل ألن عدد   رازيددت 

لطظطي  فطر  ا للدرل لل   للطازيدت لللدردل لمطدالرد واررح  ورقرت  للطلتف  بشكل مطسرو  ثلد   ل   عرت  ل
 للطرد   ولالتطصرد   ف  للطاططت  

 :(1): متطلبات التعامل مع مجتمع المعرفةسادساً 

 ن لكطسرل للطلتف  ضتور  رترتي  ولديك  شدلررير رلمد  لطلدت  ومد   كيفية الحرول  لى المعرفة: -1
للطدد  رددتراو برلا مدد  لالجططرايدد  وللطظطيدد   ددل  ددا للضددتور  للادددظ عدد  فيييدد  للدصددال عمدد  للطلددرر  

للادظ  ل للط ظالاجير؟  دل للطتلجدت لألصدمي ؟ ردميدل للظدال ت  اد  رن رتفدز عمد  لل يييد  ولدي  مدرذل 
 رلت ؟

للددطاما مدد  لالراددره للسددمب  يدددا لكطسددرل للطلتفدد  وعميظددر رن يظطقددل مدد  تددمبي   البحااع  اا  الوايااع: -أ
 لالكطشر  وللططربل  وللادظ ع  للالتت للدقيق  لالتطقارل وللطهيئ   ل  

للطدددتلك  ولاليطشدددرر وللزيدددرد  لدددي  دلئطدددر ملشدددتل عمددد  زيدددرد  للطلتفددد  للضدددتوري  ألن  زياااادة المعرفاااة: -ب
 للطلتف   طك  رن رفق  ف  خص  للطلمامر  ورتلكطهر 

للطتفيز عم  مهررل  للطف يت مدت متلعدر  ر داي  للطظهايد  فد  عدتض للطشدكم  وللطظهايد  فد  عدتض  -ج
للبتيددرمو حطدد  ال ر ودد  للطددرد  للطلميطيدد  عمدد  رتددرلي  للطف يددت  ريددك ردطددرج  لدد  لالتددطظطرج  لالتددطظار   

                                                           

 .411-132، ص 4113اٌمب٘رح،  رقد٠بد عصر اٌّعٍِٛبد، ِىزجخ األضرح، ٟ،ٔج١ً عٍ - 1
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طر  بن ور ايظدن لالتطقتلر وفيلل رظطي  مهررل  للطالصل مت لآلختي  وفل  يه مهررل  ذ ظي   ا  لال ط
 تتل،  وفطرب  وشفاير فطفها  رترت  ف  حيررظر 

ليسددديربي  للطلتفددد  حيدددظ رن ابيلددد  لللطدددل فددد  للطلتسدددر  لالجططرايددد  ثطومددد   اندااايابية المعرفاااة: -د
للطلرمددل مددت راصصددر  ماطمفدد  ورلططدد  عمدد  ملددرر  مطلدد د  فدد  مطررتددطهر لدد ور ر فدد  ماددرال  ياايدد  

و دديل ثطومد  ضددتور    اددرد للط رمددل للطلتفدد  حيددظ رن ختيودد     لدد … مددي  كرلد   للقددريان  لألتددت   للطل
للطلتفدددد  ليسددددك جدددديرل  مظلزلدددد  بددددل مظظامدددد  شدددد ث   لاليدددد مرج رطدددد لخل فيهددددر لإليسددددريير  مددددت للوبيييددددر  

  وللطلرر  مت للابتل 
  مواصلة التعليم )التعليم المدتمر(: -ه

 لددت  بلددض مطلمطيظددر بددل ملمطيظددر عدد  مالصددم  للطلمددي  ويددد ث ذلددل فدد  ماططددت لللمدد  ولتطصددرد        
للطلتفدد  وعددد   مالصدددم  للطلمدددي  ثدددلد   لددد  رفشددد  لليعمطيدد  وردددزدلد عددد د مددد  ثظضددد   لددد  بورلددد  عصدددت 
للطلمامددر  رن للددتفض لمطلمددي  للطسددططت  شددكل عرمددل رترتدد  فدد  عدد   للقدد ر  عمدد  لاليضددطر  لطاططدددت 

   للطلتف

  التبادل الثقافي: -و

للطاردل للثقرف  ولالحط رع للطارشت مت لخطيرر مر ثظرتبظر حيدظ رن رد فق للطط يدتل  للثقرفيد  حقيقيد        
 رترتي  ل   عميظر رن يست  براليطقر، وللطفرعل بطر ثطظرت  مت حقرفطظر ور  لفظر وابيل  ماططلظر 

 : (1)المعرفة م  أجل العمل -2

  المقننة:المعرفة  -أ

للطلتف  للطقظظ  للططزلث   بطر ثطظرت  للططررت  رطيح للفت  للطظرتا  لملطل وللططررت  مثل بتلمو         
مالجهددد  تدددمافير  مدفافددد  بدددرلاوت وللططررتدددر  للضدددرر  فددد  حيدددر  لإليسدددرن  للطلدددت  عمددد  فيييددد   دلر  

 للطشتوعر  للص يت   وللطشتوعر  مطظرهي  للص ت 
 الغير:التواصل مع  -ب

لكطسدددرل حظ ددد  للطلرمدددل مدددت لآلخدددتي  فددد  مادددرال  لللطدددل ولللمددد  حيدددظ رن للطدددأحيت وللفرعميددد  لددد          
رطاتدددف عمددد  حصدددرد للطلدددرر  وللطهدددررل  فقدددو بدددل عمددد  فرعميددد  للطالصدددل مدددت لل يدددت وتدددتع  للطددد بيت 

 وللطصت   للق ر  عم  للطشررف  مت لآلختي  

 المعرفة:مجاالت مدتحدثة للممارسة بناء  لى  -ج

                                                           

1  - d.dill and m.william, accreditation and academic quality assurance, journal of change, 

vol. 28 no 5, 1996, P.123-138. 
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للططررتدد  للطسدددطد ح  فددد  للطادددرال  للا ثددد    فرلطشدددتوعر  للصددد يت  ولللطدددل عمددد  مدددت للطدددتر            
مدكطددد  لألتدددت   رظطيددد  للطاططلدددر  للا ثددد   وغيت دددر مطدددر  كدددان لدددن للطدددأحيت للفلدددرل فددد  لكطسدددرل للطلتفددد  

  للطلتسدد  وللطتلكددز للددطلم  مدد  خدديل لللطددل مدد  خدديل  عدد لد يطددرذج لططررتدد  فدد وراهيفهددر فطددر  ادد 
 وللط لرس ورظظيطر  مد د  الكطسرل ملرر  ج ث   وراهيل مر ل ثظر م  ملرر  

  تطوير المعرفة المرتبطة بالعمل والممارسة: -د

برلطوار للطلتف  ف  للطارال  للطاطمف   وللطدتلك  للطلتفد  للططزلثد  فدرن البد  رن يطدربت  ديل  لررارار        
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 التمهيد:

تكحديثووا تكطنروو رى إكووم تك اصووواق يةوو رى إل بووا لدت كيد وواا تكطنزتيوود     ووا   اإن دخوو ا تكنوظ ك   وو      
وذكك كودم إلدرى تكطؤسسواق تكنو  ط وا تكني  د وا   وم إ و اا تكحا واق تكنظط بوا كوون صرتلون  طو  تك ورد صو  

 ودتن خالا إ  اا تك رد   سه ياك ديد فو  تكطو  صواق وتكنوظ ك   وا وتكو وم تكطنيودم وتذت اوان وتإلول يوو  تك 
لدخواا تكنو و م تككونرو و  فو  تكطرل وا تك اصي وا فو  لو   ل وه  وود  متكظاص ا   رض     ا  دم تكيدرى   و

  رط كط تك ا تكنيدم تكطورف  تكره ب.

إال ل ظا ال  سنر ل تك ةن ب   تكنوظ ك   ا وتكطورفا ف  للدتث تظط ا صورف ا ص نطي وا يو ح لواا        
 ون وورتن و  ووان كوط ووا وتلوودى فوولذت و وودق تكنوظ ك   ووا تكطظ طووا وتك ادفووا صوو  تولوو تا وذكووك ون االهطووا 

ُو ووودق ياكنووواك  تكطورفوووا تك ظوووا ى وتكط  ووودىف وتكنووو   ووورت ت تفرهوووا فووو  تك اصوووواق ولصووواك  تويحووواث تكو ط وووا 
 تكط  زى كذكك صس يًاف ل ث   نرض ف  "ص نطل تكطورفا تكواكط " لص رًت ص  ب ظ ا زبادى تكرت اط ب   لفورتد

 تكط نطل و  م تكطو  صاقف وكط تك ا تكنر ر تكطورف  البد ص  تكتةاا   م تكطسن ت تكدوك . 

إن تك اصواق   م و ه تكنحديد ال  طك  لن تؤدح دورهوا تكواصون تكطظدو د فو  تكن   ور تال نطوا         
 إلو  تكوذح  ظ ور بدون تحي ق تكن ا ن ب   تك رد ص   ال وا وتك  ةوا تال نطاة وا صو   ال وا لخورتف وفو  تك

إكووم دخوو ا تكنوظ ك   ووا تكحديثووا ك  اصووواق يةوو رى إل بووا   ووم ل  ووا  ظةوور إ  وواب  وصط ووز فوو  تكوط  ووا 
تكنو  ط ووووا وتكنظط ووووا تكط نطي ووووا ياكنوووواك ف فوووولن تكوظةوووور توهووووم فوووو  تكنوظ ك   ووووا هوووو  صةووووادر تكطو  صوووواق 

(Information Sourcesتكووذح   ووب لن تووو ن صرت ووا وصظ طووا يرربيووا تكنوو   سوو ) نر ل صسوونمدص  ا
تحي ق لإلةم تسن ادى صظ ا  فطةادر تكطو  صاق تكنوظ ك   ا وتكط   دى ف  تكط تإلل تككونرو  ا   ب لن 
تظاا إلسو  صو  تك حو ا وتكنحوديث تكطسونطر لحوافا إكوم تكونوب تكنو    وب ت حو   صحن بات وا وف ارسو ا 

الق ال تم   صظ م لح ص  وتةاص ط ا وصا س ق ص  صةادر صو  صاق إكونرو  ا وصكن اق وصحف وص 
صؤسسوواق تكنو وو م ل ووث  ووود إلوو تم تكوط  ووا تكنو  ط ووا ب ووا  ل ووث تكوودصو ف  ووا بوو   تكونووا  تكوو رإل  تكني  وودح 

 وتآلخر تكنوظ ك    تككونرو  .

 العالقة بين المجتمع والتكنهلهجياأواًل: 

تكحوديث  وو  تكوالإلووا بوو   تكط نطوول وتكنوظ ك   وا يكوون ت ك وود رت وول إكووم ل  وا زصظ ووا  ووا رى فوو   طووق       
تكوووزص ف وكوووم توووو  لديثوووا تكو ووود   وووم تاللوووالا. فاكوالإلوووا بووو   اووون صووو  تكرووورف   ال ت خوووذ  ليوادهووواف بووون 

ا ظوواق لن وإلارهووا تكواصوون وتكةووح  ف إال صوول تك سووانف و ووه يووال  ووك هوو  تك ل وود تكيووادر صوو  بوو   اوون تكو
 كو ن صكندو ًا وصمنر وًا وص وود ًاف وفو  تك إلو  ذتتووه صك  وًا وصكنه وًا صول هووذ  تكنوظ ك   وا. فاو سوان ينو وو  

تنضوو  صالصوو  تكوالإلووا يةوو رى لكثوور وحوو لًا وتوو ل رًت صوو  خووالا تكر وو ا إكووم تكحضووارى و صوول اوون  وو  ف 
 ت   وت  طظوان   وم تك سوان تك سا  اف ل ث إن توارب  تكحضوارى ينوو ن إكوم لودد يو ود صو  ت ا ون بو   إلو



79 

 

ف  آن وتلد؟ تكنوظ ك   ا تكن  ت سل لفق  ط ه إكم صا ال   ا اف وتكط نطل تكوذح  طودد ل ات وا إكوم صوا ال 
 .(1)  ا ا

كيد تر رق تكط نطواق تكحديثا ص  تكزرت ا إكم تكةظا ا إل   وا تك نواغ  زبورى تويودح تكواص واف لوم        
تويدح تكواص اف لوم دخ ظوا إكوم  ةور تسونمدتم تكرومو ق وصوا تن ول ذكوك صو   تكةظا ا  زبرى تك ناغ إل   ا

وسووا ن تك نوواغ تكحديثوواف وصوول تكنروو ر تكطووذهن تكووذح ت نوواا تكووواكم لرإلظووا ص نطووواق تكطورفووا وتكطو  صوواق 
تكن  ُسط   ص نطواق صا يود تكةظا ا "ص نطواق صا يوود تكحدتلوا" وتسون زم ذكوك لن ترتووز تيسو م ترو ر 

تك دووووورح إكوووووم صرتلووووون اوووووان لساسووووو ا ص ط  وووووا صووووو  تكطوووووواي ر كوووووون لبرزهوووووا تكيا ووووودى تك وربوووووا  تكط نطووووول
ف وإذت تن وظا هذ  تكس س ا ص  بدتين ا   د لن لوا صرتلن تكنر برف صرل ا تكط نطل تكزرت   (2)ك نوظ ك   ا

صووو   ف ووو  تكنووو  ص ووودق ون تندوووكن بووودت اق تكيا ووودى تك وربوووا تكنوظ ك   وووا صووو  لةووو  ا تكن رموووا وتكمرووو 
تكط وووارتق تكحرف وووا تكطكنسوووو اف وفووو  لوووا   صرتلوووون تكنرووو ر صرل وووا تكط نطوووول تكةوووظا   ت سسووو  تكيا وووودى 
تكنوظ ك   ا تكنو  ت كودق صو  تكو وم ي رو وه تكطمن  وا لصوا تكطرل وا تكثاكثوا تكنو   حط  وا كظوا تكطسوني ن وتكنو  

ك وربووا تيوو م   ووم   وورى بوودلق يدووا رها فوو  تك  وو ر وفوو  صرل ووا ص نطوول صووا يووود تكةووظا اف فوولن إلا وودت ا ت
. ولص ح  ال تياس إلو ى تكثيافوا ول  بن وا يحةو  ا (3)ك و م ية ا خاصا وتكطورفا تك سا  ا ية ا  اصا

تكطووار  وتآلدت  وتك ظو ن وتآللوار تكنو  تطن و وا فحسوب وال يطظ زتت وا تكناربم وا فو  تكو و م وتالخنرت واقف 
كط د ا كي سان كط ت  ا تكنحد اق وتكن  ب     وا وتكسوو  وكوظ ا تياس ياكي ى وتكيدرى وتكراإلا تكطن ددى وت

ياكط نطل إكم تكنيدم وتكطورفاف وال  طظل هذت تن كون ص نطول ليافنوه تكنو  تط وز   و    ور  صو  تكط نطوواق 
الن تكثيافا ية ن ا وسطات ا تنةف ياكنودد وتكنظ ا وتكمة ص اف فال ت  د ليافا يال ص نطل وال ص نطل 

 نطل ينووو ن صوو  توفوورتد وتكثيافووا تنووو ن صوو  تو وو ا  تكنوو   ونظي ووا توفوورتد وبدووورون ب ووا يووال ليافووا فوواكط
 ك ا. وبوط  ن وفياً 

صطووووا ال ووووك ف ووووه لن تكنروووو رتق تكنوووو   دوووو دها تكووووواكم فوووو  ص وووواا تكنو وووو م تككونرو وووو  فوووورض   ووووم       
فيود لدق تكنرو رتق فو  تكطؤسساق تكنو  ط ا وتإلل البد صو  ص ارتتوه ك  صو ا ك طسون ت تكوواكط  تكطر و   

توظ ك   ا تكطو  صاق وتالتةاالق إكم تكحد اث رًت ص   ي ن  تكطسوافا وتكوزص ف صو  خوالا تطكو   تكنوواون 
تكطؤسسواق ص نزصوا لصوام تكط نطو   ب وذت تكط واا وتكط نطول ل ضوًا   لصو ح يود تن تكدوك  وتك حث تكو ط 

 ن تكطسوووؤوك ا فووو   ووون هوووذت تكنيووودم تكره وووببن ه ووون توفووورتد ورفووول ا وووا ت م كنموووربو   ووون إلوووادر   وووم تحطووو
 تكطد  د  اكط ًا وذكك ك طساهطا ف  بظا  ص نطل صورف  إل ح.

 ثانيًا: التكنهلهجيا وتكهين المعرفة في الجامعات 

                                                           

 .55, صٍصذس عبك رمشٓجعفش دغِ جاعٌ اىطائً, اىتطبٍقاث االجتَاعٍت ىتنْي٘جٍا اىَعيٍ٘اث,  - 1

عيً دبٍش, دافظ شَظ اىذٌِ عبذ اىٕ٘اب, اىتفنٍش اىعيًَ ٗصْاعت اىَعشفت, عيغت اىثقافةت اىعيٍَةت, اىٍٖ ةت اىَصةشٌت  -2

 .161 – 151, ص  2115اىعاٍت ىينتاب, اىقإشة, 

 . 161, ص اىَصذس اىغابك ّفغٔعيً دبٍش, دافظ شَظ اىذٌِ عبذ اىٕ٘اب,  -3
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لةووواد دصوووو لوووالث ل ووو تا صووو  تكنوظ ك   ووواف هووو  توظ ك   وووا تكوط  ووو تر  رفووواتون ووور توظ ك   وووا تكطو       
Computer Tec " ف  توظ ك   ووووووووووا تك رص  وووووووووواقSoftware   " وتوظ ك   ووووووووووا تالتةوووووووووواالق "
Telecommunication   تكنوظ ك   وا تكطظن وا وتك ادفوا تكيوادرى   وم إ نواغ   " فلتحادهم لو دص  ا ي كود

ف وال  م م   م للد لهط ا ت ك تكثو رى تكنوظ ك   وا فو  بظوا  وتظط وا ص نطول تكطورفوا ( 1) تكطورفا تك اصي ا
لص ح  صنالا لصام توفرتد تك الث      ذكك  وتالخنرت اقل ث لن تك ديد ف  تكو م وتكظ رباق تكحديثا 

وفوووو  لح صكووووان لوووو ا تكووووواكم  طكوووو  تالسوووون ادى صوووو  ذكووووك   وووور وسووووا ن تكن تصوووون تال نطووووا   وتكدوووو كا 
 و  ت ا.تكوظ

وترت تك الثا صطا س ق ل ه ال خال    م دور تودوتق تكنوظ ك   ا تكحديثوا فو   يون اون صوا هو         
 ديد ف  تكو م ل ا تكواكم فو  لودود تكطسوط ا دتخون تكط نطول ل وث إخونال  ل ورت  وليافوا اون ص نطول 

  لوووديث توظ ك   وووًا ك طواصووون تكط  وووزى يكووون صوووا هووو تإلنظا هووواوهظوووا  ووو ت  دور تك اصوووواق فووو   ف ووو  تآلخووور
وصن تفيا صل تكطياي س تكواكط ا يطا  مدم تكراكب ف  لة كه   م تكطو  صا ية رى س  طا وصوح حا وال 
ينوارض ف  تك إل    سه صل س اسا تكوط  ا تكنو  ط ا تكط ح  ا كو ه وا تكحةو ا   وم هوذ  تكطو  صواق 

 ومطا ين تفق ل ضًا صل  ادتق تكط نطل تكمار   وليافنه. 

ذت   ر ووا صوو  تكظال ووا تالإلنةوواد ا فوو ن تكروورا تكني  د ووا فوو  تكنو وو م تووود لكثوور ا  ووا صوو  تكظال ووا إو        
 وووود فووو  لووود ذتتوووه تلوووالا اووون  ديووود فووو  تكو وووم وذكوووك ي  وووا تكنحوووديث تكطسووونطر وص تك وووا  وهوووذتتكطاد وووا 

ني  ودح وماكنواك  تكطو  صاق تكطظ طرى   م تكد كا تكوظو  ت اف هذت صا  ةووب تظ  وذ  فو  تكونوا  تكو رإل  تك
لتاله فرصا ف  تكنظط ا تكطورف ا تكطسنطرىف وإذت لرد ا هظا لن تي م تك اصواق بدورها تكطر    صظ ا   وم 
تك  ووه توكطوونف ف ظوواا يووو  تودوتق تك ادفووا وتك ت ووب ت تفرهووا ك   ووام بووذكك تكوودور تكطورفوو  وتكنظطوو ح فوو  

 تكط نطلف وص  هذ  تودوتق   م س  ن تك ارى: 

": وذكووك كنوو تفر  فوو  لح وإلوو    ووم ل  ووزى تكحاسووب تآلكوو  إكووم E-Book د تكطيوورر تككونرو وو  "و وو -1
 .(2) ا ب إصكا  ا تكنودين وتكحافا ص  إل ن تكطنحكط   ف  ذكك إحافا كس  كا لط ه ف  لح صكان

": وذكوووك وهط نوووه فووو  تكوورم  وتكنيربوووب بووو   توسووواتذى Video Conferencingصووؤتطرتق تك  ووودي  " -2
وتكرال  ف   ط ل تووإلاق ل ث ُ س ن ذكك تالسون ادى تكطنالوا فو  لح وإلو  وتلوالا تكراكوب   وم اون 

 .(3) ديد

                                                           

, ص  2115عيَى اىصعٍذي, اىَذسعت اىزمٍت ٍذسعت اىقشُ اىذادي ٗاىعششٌِ, داس فشدت ىيْشش ٗاىت٘صٌع, اىقإشة,  -1

43.  

 .15, ص2111ٗىٍذ عاىٌ دمحم اىذيفاٗي, اىتعيٌٍ االىنتشًّٗ تطبٍقاث ٍغتذذثت, داس اىفنش اىعشبً, اىقإشة,  - 2

, 2112دغِ عَاد ٍناٗي, تنْ٘ى٘جٍا االتصةاه اىذذٌثةت فةً عصةش اىَعيٍ٘ةاث, اىةذاس اىَصةشٌت اىيبْاٍّةت, اىقةإشة,  - 3

 .232ص
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":  وتنطثوون هووذ  تكنيظ ووا فوو  تسوونمدتم هوواتف Audio Conferencesصووؤتطرتق صوو ت ا صسووط  ا "  -3
 . (1) ادح و   لربق يو  تكمر تق ينم ت ص ن تكُطو م ياكطنو ط   ص ت اً 

لصوو   تكنحوودح تكوورته  هوو  ا وو   سوونر ل تك صوو ا إكووم تالسوونثطار توصثوون كنوظ ك   ووا تكنو وو م فيوود        
وتكطو  صوواقف وذكووك كيرتيووا  بظ ة ووه تكنو وو م وت سوو ل صمر اتووه وتظ   وواف وكوو س تكسووابق فيوو  هوو  اوون صووا 

      طك  لن  سنمدم اوظاصر توظ ك   ا دتخن تك اصوا ك سا د ف  ل ناغ تكطورفا تكوةربا.

يو  تودوتق وتكنيظ اق تككونرو  ا تكحديثا وتكن   طك  لن تو ن  " Borderفيد صظف "ب ردر         
إلوودت تودوتق تك اصي ووا ك طسووا دى   ووم تكوونو م ياكرربيووا تكواكط ووا وتكنوو  تسوووم صو ووم تكوودوا كدخاك ووا 

 :  (2)ك اصوات اف وإلد صظ  ا )ب ردر( إكم لالث لإلسام ااآلت 

 وه  برتصو كدصو صحن باق تكطيرر تككونرو  .  : Createأدوات اإلنتاج  -1

ت صو ن صو تد تكونو م يك وا ى وإدترت وا وتكونحكم ب صو ك ا ك طنو طو   وصرتد وا  : Offerأدوات التهصيي  -2
 لدت  م.

تودوتق تكنو  تطكو  تكطنو طو   صو  تكيحوار فو  صحن بواق تكطيورر   وه :Accessأدوات الهصهل  -3
 نرو   . تككو

فاكنو  م تككونرو    ود    ًا هاصًا ك نو م وبراز هذت تكظ ا   م صواك ا تكطورفا وصسا دى تكراكب        
لن  كوو ن صحوو ر تكوط  ووا تكنو  ط ووا وهوو  تكطر وو   لدولووه فوو  تك اصووواق كطورفووا تظط بووا تسووا د فوو  بظووا  

ا وكوو س توسووناذ ص نطوول صورفوو  إلوو ح. ف وو  لاكووا لن  كوو ن تكراكووب هوو  صحوو ر تكوط  ووا تكنو  ط ووا تك اصي وو
وتكطنايووووا سووو    كووو ن تكراكوووب هووو   تالهنطوووامف ظوووا و وووب   وووم تكراكوووب لن ُيظووونو وب ووونم يطوووا ُيووودرس ون 

 صح رها.

 ياآلت : تالهنطاموصطا س ق  سنر ل لن  سنم ص لن   م تك اصواق       

 . تسنمدتم تكنيظ اق تكطو  صات ا وتكوطن   م ت ل   تكنوظ ك   ا ف  برتص  ا تكنو  ط ا -1

حرورى ك   تال ن ا  إكم ك ا تكطسني ن )تك نر  ( وتكنوظ ك   ا وتو م تك  اق تو ظ  ا يلتيان ولرف وا  -2
 كيسن ادى ص  ليحاث تك نر  .

                                                           

االسدُ,  -ى٘جٍا اىتعيٌٍ ٗاىتعيٌٍ االىنتشًّٗ, داس ٗائو ىيْشش, عَةاُداله ٍيذظ اعتٍتٍت, ٗعَش ٍ٘عى عشداُ, تنْ٘ - 1

 .332, ص2112
2- Borderetal , E-learning Tools , in : e – learning concepets and Techques , Institute For 

Interactive Technologies , Bloom Sburg University Of Pennsylunia ,USA , 2006 , P.676.  
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تظط ا ص ارتق تكطو م تك واصو  تك   بوا وتكنوظ ك   وا وهط ن وا فو  تيود م تكحوديث وتكطنرو ر فو   ونم  -3
 ا . ص االق تكو م وتكنوظ ك   ا تكوةرب

ب وذ  تكظيواط  واتو  و  تو تفر تكطو  صواق وتكنوظ ك   وا يدوكن  ل ضًا  طكظظا تكن ك د لن حورورى توهنطوام -4
لساسوو  وكح وو  فوو  ل اتظووا صطووا يوود   ا كط تك ووا ذكووك فوو  لصوواك  تكنو وو م تك وواصو  تحديوودًتف إذت ت ن ر ووا لن 
ك  اصواق دور ف  للدتث تكنظط ا تكط نطي ا تكطورف ا ف اولرت تكدور توساس  تآلن   م تك اصواق ف  

صوو   ال ووا لخوورت فوولن رموو  تك اصووواق درتت ا فوو  تظط ووا تكط نطوول كل وواق   سوو ا وصكا ن ووا. تيوود م وإل وواق إلوو
ياكطؤسساق تك حث ا وتكطكن اق تكذا ا وتككونرو  ا  ُ ون ر هذت  اصن ص    تصن  در ليافا تكطورفا وتكذح 

ا إلود يظونو ي زم صو وا تمهو   تكنو  وا فو  تكحةو ا   وم تكنوظ ك   وا صطوا يزبود صووه  ودد تكطسونمدص   صطو
  ظه تةدير ك نوظ ك   ا وتكطو  صاق وماكناك  تكطورفا.

كووذكك فوولن تكنو وو م تككونرو وو  وتكووذح  ووود صوو  لهووم تكراووا ز فوو  بظووا  ص نطوول صورفوواف كووذكك البوود صوو        
تو تفر  فو  تك اصوواق تحديودًت وذكوك اطووا ذار وا سواييًا كنو تفر تكورا  تكطووادح يةو رى ص سورى يو ودًت  و  تكوود م 

 م ص  تكدوكا وتكذح يرهق ص زت  ن ا إكم لد صا.تكطيد

كط   م تكنو  م تككونرو     م ل ه ذكك تكظ ا صو  تكنو و م تكوذح  Mank  " (1)وإلد  رض  "صا ك         
 ونطد   م تك سا   تكطنوددى و  كاق تكطو  صاق وتالتةاالق  )تك نر و (  وبونم ف وه تكنو و م  و  لربوق 
تكن ا ن وتكن تصن ب   تكطو م وتكراكبف وتكن ا ن ب   تكراكب ووسوا ن تكنو و م تككونرو و  ف وبطكو  تكيو ا 

ت تكظوو ا الإلووم ت ندووارًت. وصوو  خووالا توربوو   ) صا ووك(  ك نو وو م تككونرو وو  وتكووذح  ووود للوود تكراووا ز لن هووذ
توساس ا ف  د ام ص نطل تكطورفا   د ل ه ل ار إكم تو نر و  وتالتةواالق وتكدو كاق وتك سوا   تكطنووددى 

يثوا   وم صسون ت تكوواكم لح لسنمدتم تكحديث ص  تكنوظ ك   ا وتكن     لربي ا تك ص ا إكم تكطورفا تكحد
ف   اكم تكنوظ ك   ا وتويحاث تكو ط اف فاكط نطل تكذح ين تفر ف ه اون صوا هو   ديود وصنرو ر إحوافا إكوم 
تك سوووا   وتكدووو كاق رمطوووا  كووو ن توإلووور  إكوووم تووودتوا تكطورفوووا وتكو وووم وتويحووواث تكو ط وووا وصووورد ذكوووك كنووو تفر 

هووذ  تكطو  صوواق وتويحوواث  لال لن ذكووك يووظيص تكطةووادر توصوو  ا تكنوو   سووني  تك الووث لو تكراكووب صظ ووا 
صوو  دور تك اصوووا تكماصووا فوو  تو وو م وتوودربب توفوورتد خووارغ لسوو ترها   ووم ا ه ووا تكنواصوون صوول تكنوظ ك   ووا 

 ولدوتت ا السنمدتص ا يرربيا ُصث م .

  م لن صطا س ق ينض  كظا لن ل ندار هذت تكظ ا ص  تكنو  م )تكنو  م تككونرو  ( يدكن سربل لكد       
تكنو وو م تككونرو وو  هوو  تك  ةووا تكنو  ط ووا وتكو ط ووا تكنوو  يوونم ف  ووا ت   وو  تكنيظ ووا تكحديثووا يدووكن ُصوودصو صوول 
تكوط  وووا تكنو  ط وووا يلسووونمدتم تكح تسووو ب تكذا وووا صووول لدوتق تكطو  صووواق توخووورت هوووذت إكوووم  ا وووب  ووو كاق 

                                                           

1- Mank , David ,Using Data Mining For E- Learning Decision Making : Electronic Of  E – 

Learning ,vol 3 ,Issue,1 June , 2005 , p 67 .  
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فو  وهودف ا تظط وا صورف وا ك ط نطول تالتةاالق ان هوذت صظودص ًا كنيود م  ط  وا تو  ط وا لديثوا صحن تهوا صور 
 تكطح  . 

 ن فو .تكن   رتق تالإلنةاد ا وتكو ط ا وتكنوظ ك   ا وتال نطاة ا وتو ب  تكطورفا ف  تك اصواق و        
تكنو  م تكواك   اصًا ي ت ه تح الق وتحد اق اث رىف وذكك  اتو    ص طن تكن   رتق تالإلنةاد ا وتكو ط ا 

 ووا تكنوو   دوو دها تكووواكم ل طوول بوون وتطووس ل    ووا دوا تكووواكم دون ت رإلووا. صوو  هظووا وتكنوظ ك   ووا وتال نطاة
كووان كزتصوووًا   ووم تكيوووا ط     وووم س اسوواق تكنو ووو م تكوووواك  ص تك ووا تكنحووو الق وتكن   ووورتق تكنوو  لووورلق   وووم 
تكط نطواقف وذكك إصوا كط ت  ن وا لو تالسون ايا ك وا  خاصوا تكن   ورتق تكنوظ ك   وا وهو  صحو ر إهنطاصظوا 

  هذ  تكدرتسا وذكوك كرت ال وا تك ل وق ياكوط  وا تكنو  ط وا وتك اصوواق  اصوا وتك اصوواق تكماصوا يدوكن ف
 .(1)صحددف كهنطاص ا ف  ص اا  ط  ا ياكظ تل  تكطر  ما  اكط ًا وصح  اً 

تون وووور لوووو رى توظ ك   ووووا تكطو  صوووواق لةوووواد دصووووو لووووالث ل وووو تا صوووو  تكنوظ ك   وووواف هوووو  توظ ك   ووووا        
" وتوظ ك   وووووا تالتةووووواالق "   Softwareف  توظ ك   وووووا تك رص  ووووواق "Computer Tecتكوط  ووووو تر 

Telecommunication  تكنوظ ك   ا تكطظن ا وتك ادفوا تكيوادرى   وم إ نواغ   فاتحادهم لو دص  ا ي كد " ف
 .(2)كطورفا تك اصي ات

 بعض تجارب الجامعات العالمية في مجال التعميم االلكترونيثالثًا: 

تن لوو رى توظ    ووا تكطو  صوواق تكنوو   دوو دها وبي دوو ا  وواكم تك وو م فوو  تكوديوود صوو  تكط وواالق تسوو م       
ومدكن فواا ف  تر بر تكوديود صو    ت وب تكح واى تال سوا  اف وصو  هظوا  وود تكنو و م تك واصو  تالكونرو و  

تن تال رالإلوا تكنو  وتلدًت ص  تبرز ت ك تك  ت ب تكن  تطثن تسنمدتم تيظ اق تكحاس   ف   ط  ا تكنو  م. 
 دوو دها تكنو وو م تالكونرو وو  فوو  تكوديوود صوو  تك  وودتن تظطوو  يدووكن سووربل و ي وودو ذكووك    ووًا فوو  تهنطووام  وودد 
ك  ووور صوووو  تكطؤسسوووواق تكنو  ط ووووا وتك اصووووواق تالكاد ط ووووا فوووو  هووووذت تكيروووواا تكح وووو ح تكو  وووورف وبزبوووود  وووودد 

دوا صثن اظدتف و  رهوا   وم تكطةواق تكطؤسساق تكن  توطن حط  تلار تكنو  م تك اصو  تالكونرو   ف  
 بن وصن  ددها إكم تال  تكطواهد وتك اصواق.

تكنو  م  ت ن د اث رًت ص  تكطنمةة   ف  تك اصواق ف  ص اا -وخالا هذ  تك نرى  –تن تكورتا         
ط ووا كووو  تسوونطر تكدرتسووا وهووذت  وو  وو ت تصكا  ووات م فوو  ت  وواد لوورا وتسوونمدتم صظةوواق تو  تالكونرو وو ف

   ت  اب  ص طوا اا و  يوه صو  سو   اقف وكوو    وب تن  دوارا تكن وار   ط ووًا ك  صو ا تكوم صو  ا  
 صن ق    ه.  

                                                           

صاىخ ٍباسك اىذباعً, أثش اعتخذاً اىتعيٌ عِ بعذ عيى تذصٍو اىطاىباث, ٍجيت جاٍعةت اىَيةل عةع٘د ىيعيةً٘ اىتشبٌ٘ةت  -1

  . 223, ص  2112الٍٍت , ٗاىذساعاث اإلع

,  2115عيَى اىصعٍذي, اىَذسعت اىزمٍت ٍذسعت اىقشُ اىذادي ٗاىعششٌِ , داس فشدةت ىيْشةش ٗاىت٘صٌةع , اىقةإشة ,  -2

  .43ص 



84 

 

 :و  م تالكونرو  نتكورم ا وتكواكط ا تكن  ت نطدق تكتكورتد ا و وس    نظاوا يو  تك اصواق     

 رونافي ظ  جائحة كه  تطبيق التعميم االلكتروني في النعام التعميمي في العراق -1

كيوود تصووو   تكنو وو م تك ووواصو  تالكونرو ووو   وواهرى تكاد ط وووا صنروو رى ينط وووز ب وووا هووذت تكوةووورف وهووو         
 وكووس تروو ر   ت ووب تكح وواى تكظايوووا صوو  تكن  وورتق تكنيظ وواف وتال نيوواا تكسووربل صوو  تال طوواط تكني  د ووا ك وونو م 

  م تن  تكطنمةة   ح  ت طاط  ديدى تنال م وتكن  رتق تكن   د دها  اكم تك  مف وإلد تت ق تكوث ر ص  
كثوور صوو  ص وورد وسوو  ا ك وونو مف ف وو  صظ  صووا صندووي ا ال  طكوو  د اسوو ا لتكنو وو م تك وواصو  تالكونرو وو  هوو  

وفووق تال  طووا تكني  د ووا ك نو وو م تك وواصو ف وخالفووًا ك ظطوو ذغ تكني  وودح تكووذح   ووون صوو  تالسوواتذى وتكطو طوو   
نو ووو مف وبيضووو    وووم صووو ن ا تكدمةووو اف إن فوووان تكنو ووو م تك ووواصو  تالكونرو ووو    وووزل و   وووا تك .صووورتإل   

 .(1)تكحا ا وزبادى تكر ب   م هذت تكظط  تكنو  ط  دك ن وتح    م   اا هذ  تكن رما

تكنو و م تالكونرو وو  صووا هوو  تال   ووام دخ وون   ووم تكطظ  صوا تكنو  ط ووا فوو  تكووورتا فوو   وون  ا حووا         
لوار إتالكونرو و  بو   تكراكوب وتالسوناذ. ف و  ك رو واف وبونطود ياكدر وا تالسواس   وم تكن تصون وتكن ا ون 

صوور تكطظ  صووا تكنو  ط ووا فوو  تكووورتاف و  وورًت كحاكووا تكح وور تكنوو  ت  ظن ووا خ  ووا تالزصووا تكطدووك ا يط  ووب تو
كووم تت وواا   ووام إفوو  بدت ووا  وو ر آذترف فيوود  طوودق وزترى تكنو وو م تكووواك   2828كسووظا  55تكوودي ت   رإلووم 

 ووا كط ت  ووا ت يروواا تكر  ووا  وو  تكوودوتم صوو  خووالا تصوودتر تكنو  طوواق تكنو وو م تالكونرو وو  فوو  صحاوكووا صظ
  ووواد لاكوووا صووو  إك  اصوووواق وتكطواهووود يضووورورى د وووام تالسووواتذى ي ووون  صووو    تكونرو  وووا يووونم صووو  خالك وووا 

وذكووك صوو  خووالا بوورتصو تكونرو  ووا  ف ةوواا تكطووادى تكو ط ووا ك راكووبإتكن ا وون بوو   تكراكووب وتالسووناذ ييةوود 
كووم   وور ذكووك صوو  تك وورتصو وتكنر  يوواق إوتر  يوواق تكونرو  ووا صثوون ) ا اوون اووالس روم ف زوم ف ص نظووك ف 

 وتنظاوا تكدرتسا تكرتهظا يو  ص  هذ  تكن ار ف وه : .تالكونرو  ا (

صوول  ط وول ا  ات ووا  توورت   ر اسووا  اصوووا تكيادسوو ا تجربيية جامعيية اليادمييية مييع التعميييم االلكترونييي: -1
و رفووا سوو ررى صرازبووا تحوو ح  ف2813( تووم ت دووا  ا  ووام INTRANETوتإلسوواص ا يدوو كا ا  وون حوو    )

( كدترى و ين تكطو  صا وتكونب تكرسط ا ب    ط ل صرتفوق تك اصوواف SERVERص ط  ه ص  تكس رفرتق )
تكةووظا ا وتكطوووادن وصث وو  وتووم بظووا  هووذ  تكدوو كا صوو  إل وون تكدووراا تكواصووا ك طظ  صوواق تكنايوووا تكووم وزترى 

 :ف وصظ اتك  ظا تالساس ا كن ظ   ط ل تر  ياق تكنو  م تالكونرو   ف طا يود

 ظوود بدت ووا  ووام  (LEARNING MANAGEMENT SYSTEMتووم ت ظوو  صظةوواق تدترى تكوونو م ) -
 . MOODLE   لربق صظةا  2813

 . 2817 ظد   ا ا  ام  GOOGLE CLASSROOMتم ت ظ  تر  ق  -

                                                           

 .15, صٍصذس عبك رمشٓجعفش دغِ جاعٌ اىطائً,  - 1



85 

 

ك درتسواق   GOOGLE CLASSROOMتوم تكحةو ا   وم ص تفيوا دت ورى تك حوث وتكنرو بر بن ظو   -
 .2818/ 3/  27( ف  291/ 5س  29تكو  ا يكنا  دت رى تك حث وتكنر بر تكطرإلم )

وتكنوو  ت روو   ف2828 ظوود بدت ووا  ووام ( G-SUITE FOR EDUCATIONتووم ت ظوو  صظةووا ) -
 رووواا كوووم إونرو  وووا صووو  خوووالا  يووون  ط ووول لسووواياق تكندربسووو    ص ل د وووا ورصوووا ا ك وط  وووا تكنو  ط وووا تالك

(XXXXX@QU.EDU.IQ.) 
 .GOOGLE CLASSROOMت دا  ص    تفنرتح ا ك ط ل ل  ا تكدرتساق تكو  ا وتالوك ا  -
 (.MOCK EXAM رت  تصنحا اق ت رب  ا ية رى دوربا )إ -
 & GOOGLE CLASSROOMإلاصوا تكوديود صو  تكو رش وت نواغ صيوالل ف دي بوا كدورا تر  يواق )إ -

GOOGLE FORMS & GOOGLE MEET. وا ه ا تكنواصن صو ا ك راكب وتكندربس ) 
 ك اق تكنةح   تالكونرو   ك ندربس  .آ ناغ صيالل ف دي با كدرا إتإلاصا تكوديد ص  تك رش و  -
 ك اق ووت  اق تك  ان تالصنحا  ا.لإلاصا تكوديد ص  تك رش وت ناغ صيالل ف دي با كدرا إ -
 اآلتي: يفإنها تتمث  ف جامعة اليادمية في التعميم اإللكتروني إجراءاتا ما يخص ام

(  وو  لربووق Google Classroomا اوون اووالس رووم ) تككونرو  ووام  كووم صظةووا تكنو ووإتك  وو    -ل
كوم إحوافا إتكواك وا تكنو  تود ط ا هوذ  تكطظةوا  ك ط ل د اوذكك  ف(G-suite for educationتسنمدتم )

 ظا  ووووووا يووووووواكطحن ت تكنو  طوووووو  كوافوووووووا إ ك ووووووورض  تكيادسوووووو اتسوووووون الا إلظوووووواى تك  ت ووووووو   تكماصووووووا ي اصووووووووا 
وذكووك يسوو ب ف را وزت   تساسوو ن   كنيوود م تكطووادى تكدرتسو ا ك ر  ووا تك سوو  ن   ن ووار هووات   إ تالخنةاصواق و 
وذكك الن تكة    تك تإلي ا ص  خالا   دت ا يدكن  فتك إل ذكك كم صيا د تكدرتسا ف  إصو ما تكو دى 

يم  ووا  صنطث وواتكورتد ووا  وتكدوكووا وخة صوواً  ) ا حووا ا رو ووا(ففو وو  سوونو ن ب ةووا لاحووظا ال ندووار تك ما 
 ووزترى تكةحا تحاوا لةر تكطرض وتح ط ه    لربق ل ر تكن  تا.ف تالزصا

ن وتلوود آبب تكندربسوو    وتكروال     ووه فو  كووم تالخن وار )تالصنحووان تكسوربل( تكن رب وو  وتودر إتك  و    - 
 تككونرو ووو دت  تالصنحوووان الن تيظ وووا تكةوووف لخووور فووو  صطكووو  تن  سووونو   تكندربسووو  بزص  وووه تكندربسووو  تآل
وماكناك   ن اوز هذ  تكطدك ا ف  هذت تك ا ب تو ص   فتتال  و  د تكثر ص  تدربس  كطادى درتس ا وتلدى

هوذ  تالصنحا واق ك و  واق  ودت  رتا صراز تكحاس   اندربس  لا   كوافا تكة    تالفنرتح ا إتكططك  
. وتووو ن د طووا صوو  تكدر ووا تكظ ا  ووا تككونرو  وواتكنوو  ال زتكوو  توووا   صوو  تكنو وو  صوو  تكةوو     موتالإلسووا

توو ن فو  وا  وتكثا  ا فتو ن   م صرل ن   تالوكم تو ن ت رب  ا وصواك ا تالخرا  تكظيراوهذ  ف %(48)
 تكندربس  صواك ا لاكا تكر  ا تكطنم        هذت تالخن ار اطا  حةن ف  تكةف تك تإلو . وملصكان

  ووووب تكووووووووووووووووووو اصواق ل صن وووول فوووو   تكط وووودل( وهووووذت assignmentكووووم تسوووو    انايووووا تكنيربوووور )إتك  وووووووو    -غ
 .%(48تكواكط ا وتو ن  س نه ص  تكدر ا تكظ ا  ا)
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كني و م تكراكوب وتوو ن  سو نه صو   اط ودلتكن ا ون ولون تك ت  واق  و  لربوق هوذ  تكطظةوا  لص ودت نطواد  -د
 %(.28تكدر ا تكظ ا  ا)

  وووا  تك ةووون تكدرتسووو  تالوا فووو  ص  ووود  تكطحووودد ولسوووب إصووو  خوووالا تر  وووق تك يووورتق ت وووال   طكووو   -ه
ظ  وذ صوا ورد فو  ت وال   روا  تكةوالل ا ك و  واق بنإ صرسون صو  إل ون تكو زترى صول تكوذح اوان تك دوا تكزصظو  

 رماا كدت تكر  ا.إو طن  دوا ص لد كون إلسم  حاك  تك تإلل تك و   ا  ال تحةن  ط  ا تضار  و 
  ا  تك ةن تكدرتس  تكثا   كر  ا تكدرتسواق تكو  وا   وم ت ن وار ت  وم إت ال  ف   تكط دلينم تت اا   س  -و

وبونم صواك وا ي  وا تكحواالق  إل ن ت ندار تك موا ف تس  ا ( 15وفق تكطواي ر ) ت   ت تك ةن تكدرتس  تالوك 
كةووالل اق اوون  اصوووا ومطووا ال ينيووالل صوول   وورت  تكطظاإلدووا وفيوواً إكر  ووا تكدرتسوواق تكو  ووا )سووظا تكونايووا تو 

 ص ربا كون درتسا(.تو  طاق تكدرتساق تكو  ا صل تالخذ بظ ر تال ن ار تكطدى تو
% ص  د طا تكيس  تكسظ ح وذكوك  58س ا يطا  س نه تمه   تكو ف تكدرتس ا: تمه   تكو ف تكدرت -س

   م تكر  ا و  ت   م   م صسن ت تكدرتساق تالوك ا و تكدرتساق تكو  ا. تكوب كنمه   
صوول تكطووؤتطر تكوودوك  ك اصوووا صوو  تر  ووق تكنو وو م تالكونرو وو  تكيادسوو ا  اصوووا  بدت ووايوواك رى كا وو        

ته ووو  ا ترد وووا صووو  تلنضوووان وتظ ووو م صوووؤتطر  اصووووا تكيادسووو ا اكم رى تكطنرتكطوووا تكنووو  يوووتطث ووو  و تكيادسووو ا 
(  رفوووا تفنرتحووو ا 12) و( دوكوووا بووو21( صدوووارا صووو  )6888وا وتكوووذح لضووور  تكثووور صووو  )تالفنرتحووو  تو

ك و  تكزصوان وتكطكوان ك  ط ول ولييو  ل ورى   ة وا ياكنواصون لوتكنو   فكن ر ا تكطحاور تكسنا ك وذت تكطوؤتطر
ف وم و  Webinar ZOOMتكطسونمدصا كدترى صحنو ت تكطوؤتطر : تكطظةوافيد خةة   صل هكذت لدث.

 4888صدووارا و رفووا صرازبووا سوووا  1888 وور  تفنرتحوو ا سوووا تك رفووا  18 وودد تك وور  تالفنرتحوو ا 
( 6) ودد تكطحواور ف و ( بو   تك ور  تكودورى ت وال Room connectorكوم  رفوا رمو   )إحوافا إصدارا 

ف واووان )تكر  وواف تكةوورفا وتك ظدسوو اف تال سووا  اف تك ظوو ن تك ط  وواف تالإلنةوواد ا فتكنو وو م تالكونرو وو ( هوو 
 وودد تك ووالث   (ف و 38) وودد تك  سوواق (ف و 92) وودد تكسووا اق(ف وم وول 6888)  وودد تكطدووارا   تفنرتحوو اً 

 .(1)(21 ددها ) تكدوا تكطداراا(ف واا   338)  دد تكطدارااق(ف و 558)
صوؤتطر : عمي  ميؤتمرات افتراةيية فيي الكمييات ا يخص المؤتمرات فيد عممت الجامعية عمي اما م      

صوووؤتطر ا  وووا ف و 2828صوووؤتطر تكزرت وووا /لزبووورتن ف و  2828ت وووار  -ا  وووا تالدترى وتالإلنةووواد  -تاللةوووا 
صووووؤتطر ا  وووووا ف و 2828/ لزبووووورتن GIS/إلسووووم تك  رتف ووووا  تآلدت صووووؤتطر ا  وووووا ف و 2828تكو وووو م/لزبرتن 

صؤتطر تالسو  ا تكو طو  تكودوك  كو  وا تكنرم ا/إلسوم   و م تكيورآن/ آ   ف و 2828تالل ا  ا/  تط ز  تكنيا اق
2828 

                                                           

اىتعيةٌٍ االىنتشّٗةةً, تقشٌةش ٍتابعةت اىتعيةٌٍ االىنتشّٗةةً فةً جاٍعةت اىقادعةةٍت, اعةذاد ٍصةطفى جة٘اد سدٌةة  ٗ  ةشُٗ,  - 1

  . 2121جاٍعت اىقادعٍت, اىعشاق, 
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ك  نورى صو  )تذتر اليهرش الميامية مين عيدد  اما ما يتعمق بالهرش االفتراةيية فييد عمميت الجامعية     
( 35588يحودود)( ور وا تفنرتحو ا واوان  ودد تكطدونرا   368(  يحودود )2828وك ا ا تدرب  تالوا /

 صدنرا.
و ودرغ تد وا  يوو  تاللةوا  اق تكطسونطدى صو   منرات التعميم االلكتروني المدتخدمة في الجامعة: -

 ودد تكطو تد ف فيود ب و  ( وتكنو  تطثون  دواط  اصووا تكيادسو ا ياورإلوامG-suite for educationصظةوا )
يادس ا ) ة اف ف دوباف  رض تيود ط  تكنو  ط ا تكطرف  ا   م صظةاق تكنو  م تالكونرو   ف   اصوا تك

 و  ر ذكك:

 (.2465) دد تكط تد تكدرتس ا  -ل

 (.55914) دد تكطحاحرتق تكطرف  ا - 

: ي     دد تكندربس   تكطس     و  ر تكطس     ف  صظةاق تكنو  م تالكونرو   ف   اصوا تكيادس ا -غ
ف (1373) وودد تكندربسوو   تكطسوو     فوو  تكطظةووواق ف و (1438) وودد تكندربسوو   تكووواص    فوو  تكطؤسسووا

 (.5) دد تكندربس     ر  تكطس     ف  تكطظةاق و 

 : ي  وو  وودد تكر  ووا تكطسوو     و  وور تكطسوو     فوو  صظةوواق تكنو وو م تالكونرو وو  فوو   اصوووا تكيادسوو ا -د
 ودد تكر  وا   ور  ف و (28373) ودد تكر  وا تكطسو     فو  تكطظةواق ف و (28447) دد تكر  ا تال طواك 

 (.74)تكطس     ف  تكطظةاق 

 . 2828- 2819تسنحدتث بر اصو تكطا سن ر ف  توظ ك   ا تكنو  م ك وام تكدرتس  وتم  -ه

 :(1)تجربة جامعة نهروز في كهردمتان العراق مع التعميم االلكتروني -2

 زترى يلصدتر تو  طاق تككيد اا   هذ  تكن رما ك اصوا   روز ف   ن  ا حا ا رو ا يود تن إلاص       
(   وم  Moodleل ا بد  تك اصواق يواكنو  م تككونرو و  ل وث إلاصو  تك اصووا يوطون صظةوا تكطو ودا) 

 و  لربوق  ( وتكوذح يودخن تك وه تكندربسو   وتكر  واnawroz .Edu .Krdص إلل تك اصوا تكرسط  وهو  ) 
ت ط ن تك اصوا وا طا صرور واا   هذ  ه  تكمر ى تالوكمف ياكحافا تكوم ك ظوا صدورفا صو  إل ون ر اسوا 

وتخوووذ تسوووطا  تكندربسووو   وصو  صووواق  ووو   تك اصووووا   اينوووًا برالسوووا  تالإلسوووام وولووودى توظ    وووا تكطو  صووواقف
يوطن تكطظةا   م ص إلول    ط تكرال  وصرتل  م وتكط تد س ت    ربا تو   ط ا و ط ل تكن اص ن. اطا 

تك اصوا ياال نطواد   وم هوذ  تكطو  صواقف و طون ت ط ون كوون لاكوب وتكن ك ود يوان لسوا  تكندربسو   فوواا 
و طن ا طاق صرور ك طظةا وماكظس ا ك ر  وا اوان كوون لاكوب رإلوم وا طوا صورور تسونمدم كودخ ا تكراكوب 

                                                           

اسبٍةو  دىٍِ عشداس اىْ٘سي, تجاسب اىجاٍعاث اىعاىٍَت ٍع اىتعيٌٍ االىنتشًّٗ, ٍؤعغت عن٘الس ىيذساعاث ٗاىبذة٘،, - 1

 .13-12ص ,2121 اىعشاق, –
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صنحا اق واون صوا  موص تكراكوب ف تصوا   م رتي  صو   ف  ص إلل تك اصوا وت ضًا تك ص ا تكم  نا و تال
تكمر ى تكن  ت ن ا ه  بد  تكوطن   م تكطظةا تالر اد تكندربس    وتكرال  ل ا ا ه ا تسنمدتص ا يكن 
ت اص   ا صل صرت اى تكمة ص ا ل ث ال  ر ل لح تدربسو    وم صو تد تخورت وبسونر ل رفول صحاحورتته 

سنمدتم تكطظةا كنحط ن تكطحاحورتق وتكن تصون صول ف  ت ف دي هاق  م تكطظةا تصا تكرال  فوا   ك م 
 تكندربس   ص  خالك ا .

   PowerPointإلام تكندربس  ن بنس  ن تكطحاحرتق    لربق برتصو  دى صظ ا تك  رم بظو  فيد       
 active presenterواوذكك بر واصو  oline screen rectiveوتس  ن صو ق تكندربسو      وا وصظ وا 

 وإلاص ت برفو ا   م صظةا تكط ودا .

 zoomف ووه   ووم بر وواصو  ق تك اصووواكيوود اووان هظوواا  وودوا صحاحوورتق تالون اليوو  وتكووذح ت نطوود       
تكطحاحووورتق  و ووونبنوطووو م تك ووودتوا   وووم تكندربسووو   وتكر  وووا ومووود  تكر  وووا ي خوووذ تكطحاحووورتق   صووواوإل

وتال ايا تسن سارتت م وتسواالالت مف واوان هظواا تكطرف  ا   م صظةا تكط ودا ك ر  ا تكثر صظاإلدا تكر  ا 
ك ندربسووو   دووورى دإلوووا ق كوووو   سووواا تكر  وووا يدوووكن وكوووو  ين كووود ت  وووم  سووونطو ن ك طحاحووورى وم وووذت  كووو ن 
تكراكب صورض ك سؤتا ف  كح ا وبك ن هظاا فا دى ص  تكحض ر واذكك تس  ن هذ  تكطحاحرتق   م 

 صظةا تكط ودا ورفو ا   م ص إلل تك اصوا.

وصوو  تك وودير ياكووذار يا ووه اا وو  تكوط  ووا  ا حووا وص  وودىف تك وورض هوو  تتطووام تكسووظا تكدرتسوو ا ال  وون       
يوطوون تسوون  ان ك ر  ووا و ووارا ف ووه تكثوور صوو  خطسووطا ا لاكووب كطورفووا تك اصوووا  اصوو صةوو حا تكراكووب وإل

اين ذا ا ف تال  زى تكن   سنمدص ا تكر  ا ك درتسا تالكونرو  ا هن ه  لاس اق تم ال بن   تم ت  زى ص م
و   خر ط تال نر    كدي م و  رها ص  تالسة ا ف وإلد اان  دد تكو ر ساق تكن  تم رفو ا   م صظةا 

واا ووو  تلةوووا  ا  ووودد تكطن وووا     صووول  3688اووو رس تو صوووادى واوووان  ووودد تكر  وووا  388تكطووو ودا هووو  
كر  ووا فووو  % صوو  تكوووودد تكو وو  واووان هظوواا دور التحوواد ت78لاكووب لح بظسوو ا  2888تكن رمووا  ووددهم 

تد  ل تكرال  كالكنحواا ياكن رموا ف وفو  تكح  يوا تن تك اصووا وت  و  صووا   طوا فو  بدت وا تك ا حوا 
كو  يطسا دى تك اصوا وتكوادر توم توذك ن تكو  واق ل وث اا و  تسون ايا تكووادر ك ن رموا صطنوازى وتصو ح  

 .ن  اًل تك اصوا تطن ك بظ ا تحن ا تؤهن تك اصوا تن تونطد تكنو  م تالكونرو   صس

تك اصووا بنر  وق تكنو و م تالكونرو و  يكافوا ت وكاكهف تسو ى ياكودوا تكطنيدصوا فو   يد توصو ه ف و          
هووذت تكط ووااف واووذكك توصوو  ياالسوون ادى صوو  ت ووار  تآلخوورب  صوو  تك اصووواق تكنوو  إلاصوو  بن رمووا تكنو وو م 

تكط نطوول وتكوطوون   ووم تحسوو    تالكونرو وو ف واووذكك تكن سوول بظدوور ليافووا تكنو وو م تالكونرو وو  كوودت  وورت  
تك ظ ا تكنحن ا تكنوظ    ا كتالا و در تكطحن ت تكنوظ     يطا ينظاسب وتالت اهاق تكواكط وا فو  ت   و  

 تكنو  م تالكونرو   وتر  ياته اطك ن تساس  ص  صك  اق صظ  صا تكنو  م.  
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إن تكنر ر تكنوظ ك    ف  ل رى تكطو  صاق  حنم   م : تجارب التعميم االلكتروني في الدول العربية -2
تكوودوا تكورم ووا وحوول تكنو وو م تالكونرو وو  فوو  صيدصووا تكوظاصوور تكنوو  تونطوودها تبنوودت ًت صوو  ص   صووه وصوودت 

ف وسووننظاوا تكدرتسووا تكرتهظووا إصكا  ووا تر  يووه وصورفووا صنر  اتووه ولسوواك  ه تكطمن  ووا وا ه ووا تروو بر  وتي  طووه
 : وه فتكورم ا ص  تكنو  م تالكونرو   يو  تكن ار  تك اصواق

ت ظ  وزترى تكنرم ا وتكنو  م وتكد ا  بدوكوا تالصوارتق  التعميم االلكتروني في االمارات العربية المتحدة: -أ
صدوووروا ترووو بر صظووواهو كنو ووو م صوووادى تكحاسوووب تآلكووو  ياكطرل وووا تكثا  بووواف ومووودل تر  وووق هوووذت تكطدوووروا  وووام 

تكةووف تووا وتكثووا   تكثووا  حف وإلوود تكطدووروا إ وودتد صووظ و ك ةووف ف و ووطن فوو  تك دت ووا 1998 -1989
تووا تكثا  ح وت رب ه ياخن ار صدرسن   يكن صظريا تو  ط ا للدتهطا ك  ظ   وتوخرت ك  ظواقف وفو  تكووام 

كي وو  هوووذ  تكن رموووا إل ووو اًل صووو  إل ووون  تكنوواك  توووم توطووو م تكن رموووا كندوووطن اافووا تكطووودترس تكثا  بوووا فووو  تكدوكوووا.
 وك ا  تالص رف وإلد تس رق تكن رما      ة   ص ط  :تكرال  وت

 ت  ا وكدق تكن رما وة ًا كدت توك ا  تالص ر  ح  تهط ا تكحاسب تالك  ف  تكح اى تكطواصرى. -1

 . (1)ك   و  تكن رما صو ط  تكط تد تالخرت   م تو م تكحاسب تآل -2

 م تكووواك  فوو  دوكووا تالصووارتق كنروو بر ل  يوو  وكحوورص وزترى تكنرم ووا وتكنو وو م ياكنووواون صوول وزترى تكنو وو     
كم تكطسن باق تكواكط اف وتم تدك ن فرا  طن تضم ت ضا  وزترى تكنرم ا إك نو  م ف  تكدوكاف وتالرتيا  يه 

-2887وتكنو ووو م و اصووووا تالصوووارتق و اصووووا زتيووود وا  ووواق تكنيظ وووا تكواك وووا وما ووورق يووواكنر  ق صظوووذ  وووام)
ت ودتد صظواهو    تكطرتلون تكنو  ط وا تكوثالث كنحي وق تالهودت  تكناك وا:( صدرسوا صو58(ف وتم تخن ار)2888

 .(2)تحديث تبظ ا تكطدترس وتزوبدها ياكطرتفق تكضرورباف و تودين تك  ةا تكنرم باف و تو م لديثا وصنر رى

كيوود تزدتدق تكحا ووا إكووم ت ووادا تكم وورتق صوول : التعميييم االلكترونييي فييي المممكيية العربييية الدييعهدية -ب
خوورب  وتكنواصوون صوول صةووادر صنوووددى ك نروو ر تكووذتت  وتك حوو ث تكطنظ  وواف وصوو  هظووا  دوو ق فووورى تكنو وو م تآل

تالكونرو   ف  صدترس تكطط وا تكورم ا تكسو د ا تكذح  ونطد   م تكنيظ اق تكحديثاف وه  تكحاسب تآلك  
وتكطظنوود اقف كيوود تدراوو  و وو كا تال نر وو  وتالإلوورتص تكطدص ووا وتك رص  وواق تكنو  ط وواف وتك ربوود تالكونرو وو  

تالدترى ف  تك دت ا تن تكنو  م تالكونرو   ة ارى    تسنرتت   ا ك نو و م تيو م   وم ص واو م وف سو اق لديثوا 
ت  ووور صووو  تسووواك ب تكنو ووو م تكني  ووودح فووو  تك حوووث  ووو  لح صو  صوووا وت ةووواك ا تكوووم ص ووواالق تكثووور تبووودت ًا 

                                                           

 115-112ص,  2112, ٍصش -اىجٍضةٍجذي ٌّ٘ظ ٕاشٌ , اىتعيٌٍ االىنتشًّٗ , داس صٕ٘س اىَعشفت ٗاىبشمت ,  - 1

-عاًٍ اىخفاجً, اىتعيٌٍ اىَفت٘ح ٗاىةتعيٌ عةِ بعةذ اعةاط ىيتعيةٌٍ االىنتشّٗةً , االمةادٌٍَُ٘ ىيْشةش ٗاىت٘صٌةع , عَةاُ - 2
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و ووو كاق تال نر ووو  وتك ربووود تالكونرو ووو  ووسوووا    وفواك وواف وذكوووك ياسووونمدتم تالدوتق تكنيظ وووا صووو  ل تسوو ب
 .(1)لخرت صنوددى

كا   تكطط وا تكورم ا تكسو د ا ص  تكدوا تكورم ا تكرت دى ف  ص واا ت   و  تكنيظ واق تكحديثوا فو         
 تكنو  مف وإلد إلاص  تكطط وا يطداربل  دى كدصو هذ  تكنيظ اق ف  تكنو  مف وص  تهم هذ  تكطداربل:

كم ترو بر  ط ول تكطكن واق تكطدرسو ا فو  تكطودترس إوب د  هذت تكطدروا  كتبات المدرمية:تطهير الم -
تكحك ص وووواف وتاله  ووووا وا  وووواق تكطو طوووو   وتكطو طوووواق و و  ووووا صرتكووووز كطةووووادر تكوووونو م تسوووون  ب صةووووادر 
تكطو  صاق تكطر   ا و  ر تكطر   ا يطوا فو  ذكوك تيظ واق تكطو  صواق وتالتةواالقف ودص  وا فو   ط  وا 

 وو مف يح ووث تةوو   تكطكن وواق ب ةوواق  ظ وواف تظ ووذ ف  ووا تالسوواك ب تكنو  ط ووا تكحديثووا تكنوو  تونطوود   ووم تكنو
 توزبز دور تكطنو م ف  تكوط  ا تكنو  ط ا.

هط ا ل تكنو  م تال  اب  وت ادح تساك ب تكح ظ وتكن ي  ف وت رالإلًا ص   لكنحي ق ص د المختبرات المطهرة: -
إلاص  وزترى تكنرم ا وتكنو  م يلدخاا تيظ ا تكطواصن تكطر رىف وتساس هذت  صطارسا تكرال  ك ن ار  تكو ط ا

تكطدووروا هوو  تكن ربووب وتكطدوواهدى وتالسوونظناغ  وو  لربووق برص  وواق ت ا   ووا فوو  ت  ووزى لاسووب صنةوون 
( ل ووث يوونم تواصوون صك  وواق تكن ووار  تكو ط ووا Sensorsبظ ا وواق لرف ووا لساسووا تسووطم تكطسندووورتق )

ك  ا س  ا د اسف ومذكك يدخن تكحاسب ا لود تكوظاصور تالساسو ا فو  تكطواصون تكطمن  ا صل تكحاسب تآل
 تكطدرس ا.

تد ط  هوذ  تكطرتكوز فو  تكطحاف واق وتكطظوالق تكنو  ط وا كسود تلن ا ات وا صو   مراكز التينيات الرقمية: -
كوووز ب لووودى تكطووو تد تكنو  ط ووواف ومماصوووا تكطحن بووواق تكرإلط ووواف وتك رص  ووواق تكنو  ط ووواف وإلووود زودق هوووذ  تكطرت

 ت ناغ وسا ن تو  ط ا رإلط ا صنوددى تك سا  ف ت    لا ا تكطيررتق تكطدرس ا وتك رتصو تاللرت  ا تكطمن  ا.

هوم تكمرو تق تكنو  إلاصو  ب وا وزترى تكنرم وا وتكنو و م ل تود هوذ  تكمرو ى صو   مذروع التعميم االلكتروني: -
تكنيظ ا كودت تكروال  وتكطو طو  ف فيود إلاصو   ف  تكطط وا تكورم ا تكسو د اف وتكن  ساهط  ف  رفل صسن ت 

وزترى تكنرم ا وتكنو  م يويد صذارى ت اهم صل  راا تكنو  م وتكندربب تالكونرو   )س طا  ر(  ينضو  بنح بون 
كافوا تكطظواهو تكدرتسو ا فو  تكطط وووا إكوم  سو  تكونرو  وا  و  لربووق بر واصو )سو طا  ر( تكوذح ينط وز يووودى 

كراكب تو تكطو م  ط ل تكطيررتقف صول تصكا  وا تك حوث وتكنح  ون وتلورت  تكطوادى صزت ا تهط ا: س  كا تة   ت
تكو ط ووووا صوووو  خووووالا صحراوووواق وتدوتق يحوووو  تك ر وووواصو. توووو ف ر ص ط  ووووا صوووو  تكطسووووا دتق صثوووون تكموووورت   
تكذهظ وووواف وتك  وووودي  وتالكوووووا  ذتق تكوالإلووووا يط حوووو ا تكوووودرس. تصكا  ووووا ت دووووا  تكوديوووود صوووو  تالخن ووووارتقف 

خن وووارتق تكونرو  وووًا. تلنوو ت  تك ر ووواصو   وووم  ووودد صوو  تكدمةووو اق تكورت   ووواف  سووونر ل وتةووح   هوووذ  تال
 تكطو م ت     ا يطا  مدم تكوط  ا تكنو  ط ا.

                                                           

 .141-141ص, ّٔفغىتعيٌٍ اىَفت٘ح ٗاىتعيٌ عِ بعذ اعاط ىيتعيٌٍ االىنتشًّٗ, اىَصذس اىغابك عاًٍ اىخفاجً, ا - 1
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ال تنوو ت م  وو   ووون  – ووالوى   ووم تكطدوورو اق تكسوواييا -وصووا زتكوو  تكطط وووا تكورم ووا تكسووو د ا        
وهذت صا ت ار تك ه تيربر  راا )ب رس ن(  طالا إلض ا تكنو  م وخاصا تالكونرو   ف  صيدصا توك بات اف 

توو ف ر خوودصاق تكنو وو م فوو  تكووواكمف ل ووث تكوود تن ل ووم تال  وواا   ووم توظ    ووا تكنو وو م فوو  تكسووو د ا  وو ت  
 .     (1)حط  تكنةظ   تال  م  اكط اً 

إلام تكط  س تال  م ك نو  م بدوكا إلرر ص  خالا تدترى توظ    ا تكطو  صاق بن ظ   تجربة دولة قطر: -ج
صدروا تكنو  م تالكونرو   تكذح  كرس كه ان تك سا ن وتالك اق كضطان تر  يه ف  تفضن تك رو  وص  
لم تحي ق تهدتفهف وإلد ت    تكط  س    بد  ت رما تكنو  م تالكونرو و  فو  خطسو   صدرسوا   وم تن يونم 
ت سوا  راا تكن رموا وتوط ط وا   وم اافوا تكطودترس وذكوك فو  تلوار ترو بر تسونرتت   ا تكط  وس ك نو و م 
تالكونرو وو  تكدوواصنف وتيوود م خوودصاق تو  ط ووا وص ووادرتق إلا طووا   ووم تكنوظ    ووا تكطنواص وواف وص ط  ووا صوو  

وتوزبوز  ط  وا صوظل تال  طا تكنو  ط ا تكرإلط ا كد م    د لك صا دوكا إلرر فو  تحسو    و دى تكنو و مف 
 تكيرتر ف  إلراا تكنو  م.  

وإلوود إلووام تكط  ووس تال  ووم ك نو وو م بنوو ف ر "تكطحنوو ت تالكونرو وو " وتيسوو طه إكووم إلسووط   توك طووا: إلسووم      
تكونب تالكونرو  ا: ل ث  يو م بنو ف ر  سوما تكونرو  وا ت ا   وا ك ط ول تكطةوادر تك رد وا ك ط ول تكطرتلون 

  از  تك و ل ف ك ونم ص صو   وب   Tabletطك  تكراكب ص  تحط   ا   م ))وتكط تد تكدرتس اف ومذكك ين
تكحي  ا تكطدرس اف وتكيسم تكثا  : صةوادر تو  ط وا تكونرو  وا تحو ح روتيو  كطةوادر ووسوا     وم  و كا 

 تال نر   صرت ا لسب صواي ر تكط تد تكدرتس ا تكطمن  ا .

ط  وووس تال  وووم ك نو ووو م إكوووم تزوبووود تكطووودترس وب ووود  تكطحنووو ت تالكونرو ووو  يحسوووب صوووا ل وووار تك وووه تك    
يط ط  ووا ااص ووا صوو  تكطةووادر تكرإلط ووا تدوو ل   ووم تكطدوواراا وتكن ا وون وتنطا ووم صوول صووواي ر تكطظوواهو 
تكدرتسوو اف وبوكووف تكط  ووس تال  ووم فوو  تآلو ووا تالخ وورى   ووم ت ه وون  وودد صوو  تكطو طوو   يزبوود  وو  سوونطا ا 

 ك  وو ت صسوونودي  كال وودصاغ فوو  تكظ ووام تكنو  طوو  صو ووم صوو  خووالا تيوود م دورتق ص ظ ووا صنمةةوواف لنووم 
تك ديد تكط تكب ك نيدم تكو ط  وتكنوظ     ت ف رًت ك  إل  وتك  دف وت ك دت   م تن هذت تكظ ام ال ي    دور 
تكطو مف بن  سوم تكم تر بر تكطسن ت تكو ط  ك راكوب وتكطو وم   وم لود سو ت . واوان ك   و د تكنو  تيو م 

ط  س تال  ووم ك نو وو م تك وور تاللوور فوو  تكظ وو ض ياكطظ  صووا تكنو  ط ووا فوو  دوكووا ب ووا تكحك صووا صنطث ووا يوواك
إلررف وإلد   ر ذكك    ًا ف  تلنالا دوكا إلرر ك طراز تكرتيل   م صسن ت تكواكم ف   و دى تكنو و م كووام 

2815-2816(2).   

                                                           

 .         121-141ص عاًٍ اىخفاجً, اىتعيٌٍ اىَفت٘ح ٗاىتعيٌ عِ بعذ اعاط ىيتعيٌٍ االىنتشًّٗ , اىَصذس اىغابك ّفغٔ,  - 1
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بود م  (2812-2887بدلق لك صا صةر خالا تك نرى ص ) :مررالتعميم االلكتروني في مدارس  -د 
تك ظ ا تالساسو ا فو  تكطودترس تكنو  توم تخن ارهوا وتواص   تلن ا ات وا صو  تكحاسو اق و و كاق ت نر و  فوا ق 
تكسر ا وصةادر تو  ط ا رإلط ا ص ح  ا   م ص إلل تك زترى تو صظس خا   م تإلورتص يةوربا وإلود سوا د 

بب تكطو ط     م تةوط م ف   ط  ا تكندر  و  د  دى   م كطؤتطرتق تك  دي  اطا تن تك زترى تمر  كندر 
وت ناغ تكط تد تكنو ط ا وتكندرب  ا تكونرو  ًا وتن ت ر   ط ل صدترس تك ط  ربا ياكحاس اق وتال نر و  تصور 
صوب تح  يوه ك وذ  تال ودتد تكو  ورى صو  لوال  تكطودترس تحوافا إكوم تكوظيص فو  تكوو تدر تكنو  ط وا تكنو  

 تطارس ت ك تكظ م يك ا ى .

تواًل تكووم تي  وون سووور تسوونمدتم تال نر وو  وزبووادى سوور ن ا ياسوونطرتر وهظوواا ص ووادرتق  وتسوووم تكدوكووا        
كتالا تكحة ا   م تكحاس   ف  اون ب و  ومسوور صم و  وماكنيسو   ياكنوواون صول وزترى تالتةواالق 
وتكطو  صوواقف وإلوود إلاصوو  تكوو زترى ي وون   وودد صوو  تكطوودترس تكذا ووا تكنوو  تونطوود بدر ووا ا  وورى   ووم تسوونمدتم 

  ا تكطو  صاق ف   ط  ا تكندربس وتكنو م ولاك ًا تيو م تكو زترى يل نواغ تكطو تد تكنو  ط وا وت زبو وا   وم توظ   
 وووووكن تإلووووورتص صدص وووووا وموووووث تكطحاحووووورتق صووووو  خوووووالا تك ةووووو ا تالفنرتحووووو ا وتكووووووا ق تكر  سووووو  ك ووووونو م 

 .(1)تالكونرو   كدي م ه  حوف تك ظ ا تالساس ا تكطو  صات ا و يص تكو تدر تكطدرما

 تجارب التعميم االلكتروني عم  المدتهى الدولي -3

 التجربة اليابانية في مجال التعميم االلكتروني: -أ

يطدوروا  و كا ت  ازبوا ت وث تكطو تد  1994بدلق ت رما تك ايان فو  ص واا تكنو و م تالكونرو و   وام        
تكدرتس ا تكنو  ط ا ب تسرا ت رلا ف دي  ك طدترس لسوب تكر وبف واا و  هوذ  تكمرو ى تالوكوم ك ونو م  و  

روا صا ووا "صدووإل ووزق تك ايووان إل ووزى ا  وورى فوو  ص وواا توظ ك   ووا تكنو وو م  وو  لربووق  1995يووودف وفوو   ووام 
صدرسا" تكذح رم  تكطدترس يد كا تال نر    ي رض تر بر تال درا تكطدرس ا وتك رص  اق تكنو  ط ا ص  
خالا ت ك تكد كاف وف  تكوام   سه ت دق ك ظا تكوطن تكماص ياكس اسا تكنرم با ف  تك ايان تيربورت كو زترى 

 صوواق تإل  طو  كمدصووا تكنو و م فوو  اون صيالوووا تكنرم وا وتكنو و م تينوورا ف وه تن تيوو م تكو زترى بنوو ف ر   وام صو 
 ايا  اف واذكك ت ف ر صراز ك  رص  اق تكنو  ط اف إحافا إكم ت دا  صراز ولظ  ك طو  صاقف وصطا تس م 

وتكنو  ف  سر ا وت رى هذ  تكظ ضا تكنو  ط وا تكط زت  وا تكو  ورى تكنو  خةةون ا تكحك صوا تك ايا  وا ك نو و مف 
ر فوو  ص وواا تك رص  وواق وتكنو وو م  وو  يووودف وتووود تك ايووان تآلن صوو  تكوودوا د طوو  تك حووث تكو طوو  وتكنروو ب

صطووا رفوول صسوون ت تكنو وو م  تكنو  تر ووق تسوواك ب تكنو وو م تالكونرو وو  تكحووديث يدووكن رسوط  فوو  اوون صدترسوو ا
 .(2)كدي اف وله  ا ون تن  ل صرتكز صنيدصا ف  تكنةظ   تكواكط  ك  دى تكنو  م
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 : (1)جامعة المدينة العالمية ماليزيا تجربة -ب

صووو  تك ووودير ياكوووذار ف طوووا  موووص تكنو ووو م يطاك زبوووا ت  إل وووا فووو  تكنو ووو م تككونرو ووو  ل وووث تنوووواون         
تك اصواق تكطاك زبا صل تكوديد ص  تك اصواق تكدوك ا كنيد م خ رت ا فو  ص واا تكنو و م تككونرو و ف واوذكك 

م   وم د وم تكدورااق تك لظ وا 2884توطون تكحك صوا تكطاك زبوا صو   وام ك دتد ص تد تو  ط وا تكونرو  وا و 
ص   ن  588ص   ن دوالر لصربك  إكم  158وتكواكط ا تكط طا بنوظ ك   ا تكنو  م وتكندربب تككونرو   ص  

صظوووذ تن بووودلق  دوالر لصربكووو . ل وووث لصووو ح  صاك زبوووا صووو  لفضووون تكن وووار  تكدوك وووا فووو  هوووذت تكطضوووطار.
يووود صكووان فوو  لكووم إن ترا زهووا هوو  تالهنطووام يوواكنو  م  وو  يووود وا ه ووا ت ةوواا تكنو وو م تك اصوووا  ط  ووا اووا

تكواكم ص  خالا تر بر   وام تو و م تكونرو و  وتحي وق تك ود  ورالبوا تك اصووا صو  خوالا: " دور تكطورفوا 
 ياسوونمدتم تفضوون تك سووا ن وتسوواك ب تكنو وو م ". ت نطوودق تك اصوووا   ووم   ووام تكنو وو م تكطووورو   اكط ووًا  

ص ودا فو  بدت وا تكوطون وتسونراا تكووادر تكنيظو  تن  يو م يول رت  توود الق    وه كوو   ونطك  صو  تر  يوه 
يطووا يوونال م وتك اصووواف وتآلن ومووود سووظ   صوو  تكوطوون تكوودالو  وتكنروو بر تك ظوو  تكطنط ووز تصوو ح  تك اصوووا 

تحافا إكم  دد  serversتوطن يطظةاق تو  ط ا خاصا ياك اصواف وكديظا ت نرتكاق  اكط ا يطا  سطم 
صظ ا ف  ص إلل تك اصوا كنحطن ان لطن تكدخ ا   م تكظ ام ص   ط ل ت حا  تكواكم خاصا فو  سوا اق 

تن تكطظةوواق تالكونرو  ووا تكطنوو فرى تالن وتكنوو  تموودم ف و صو ظووا صوو  تك وو م تلظووا  تكطحاحوورتق وتالصنحا وواق
ا خضوورت  وتي  وون تسوونمدتم تالورتا و وو م تكني  وودح وتالكونرو وو ف تك وود  هوو  تحي ووق ب ةوونتالسوو  م   صوو  تك

ف واا   تك دت ا ف  وتكن  ه السنمدتم تكنواصن تكرإلط  ف  ان تكطرتسالق وتالوتصر وصحاحر تال نطا اق
واا و  تسونمدم يدوكن ا  ور فو  تحط ون تك ت  واق وتالصنحا واق "ف Alimتكنو  م تالكونرو   صظةوا "  و م 

 Campus اا   صظةا   ام تكحرم تك اصو مص ف وف  صا   Moodleك ر  ا وه   سما صودكا ص  
Management System  وتكنوو  تنضووط  تكط ووف تكدرتسوو  ك راكووب صوو  بوود  تسوو   ه كحوو   تمر ووهف

 حنوو ح   ووم اوون تكطو  صوواق وتك لووا ق تكطيدصووا صوو  إل  ووه  ظوود تكنسوو  ن وتكطمال وواق صوول تك اصووواف وتصووا 
فنحو  تفواا  ديودى تصوام تكندربسو  يوود تن توم تن هوذ  تك  تيوا  : Academic Portalتك  تيوا تالكاد ط وا 

تر  يووه وموود  تكنحوو ا ك ووا صوو    وو مف وتالن تكوطوون ب ووذ  تك  تيووا يكوون تكن اصوو ن صا وودت تالصنحا وواق تكنوو  
تن هوذ  تكيا وا صمةةوا  WIZIQتكيا ا تالفنرتح ا ك طحاحورتق وصا  مص س   تنح ا تك  ا إلرب ًا. 

ن تكدخ ا ك ا لسب  دوا تك يا تق تكطوود صسو يًا صو  إل ون ك ن تصن وت را  تكطحاحرتق    يود ف ف ك  
تكيسم تكنيظ  ياك اصوا ولسب تكط تد تكدرتس ا وماكنارب  وتك إل  وصدى تكطحاحرى وتكرتي  تكماص ب اف صطا 
تيووودم ت وووال  فووو  هوووذ  تك وووورى تكطمنةووورى  ووو    وووام تكنو ووو م تالكونرو ووو  فووو   اصووووا تكطديظوووا تكواكط وووا فووو  

                                                           

1-Jnin, Q.U., “Interllingent information media that subconsciously supports interaction 

between learners and learing environment”, Special research project, Waseda University, 

London, 2004. 
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ا الكط  رف تن تكط زى تالساس ا تكن  تنط ز ب ا تك اصوا  و    رهوا صو  تك اصوواق ت وه تكواصطا تكطاك زبا 
ك ا صظةوا تو  ط وا خاصوا ب وا وتكنو  تنو   ك ندربسو  لربوا تكوطون ب واف اوذكك هوذ  تكطظةواق هو   واص ا 

ك اصووا ك نو  م تكني  دح وتالكونرو   وهذ  يحد ذتت ا تصن از ص مف فوظدصا لودل   ا حوا ا رو وا تم تووان ت
وكووم تنوو خر فيوود ل كوو  تكنو وو م صوو  تي  وودح تكووم   ووام تكنو وو م تالكونرو وو  و  طوو  كيووا تق تكونرو  ووا فوو  
تك  تيووا وال  حنوواغ تكر  ووا تكووم تكنوودربب الن اوون لاكووب كد ووه صووادى تو صووادت   خووالا اوون فةوون   خووذو  ا 

  ك راكب ال يذار ب وا  و ا تكدرتسوا تكونرو  ًاف اطا تن تكط زى تكط طا ك  اصوا تن تكد ادى تكو ط ا تكن  تطظ
وكيوود توصوو  ف تكونرو  ووا تو تي  د ووا وتووو ن صةوودإلا وصونوور  ب ووا صوو  إل وون وزترى تكنو وو م تكووواك  تكطاك زبووا

تكواكم إل ن  ا حا ا رو ا كو س تكوواكم يوودها   وب    ظوا تن  وؤص  ب وذت و   وه   وب  تك اصوا بن ص اق:
تكنو وو م تالكونرو وو    ووب تن   خووذ دور  ف و  سوونود كنروو بر تن  سوون  د صوو  ذكووك فوواكنو  م  ووز  ص ووم فو وو  

صسون  اًل وخاصوا فوو  تكدورا تالوسوو ف  تكطر و   فو  صؤسسوواتظا تكنو  ط وا و ظوا صورحوو   كحواالق صطال ووا
تكنو  م تالكونرو     ب تن  ك ن صالزم ك نو  م تكني  دح وصكطن كه ف  يو  تك  ت ب يح وث  طكو  تن و 

  نطا اق تكونرو  ًا واذكك تكظدوتق تكو ط ا.تو ن يو  تك يا تق تو تال

تكيوووادم صمةوووص ك  ا وووب   وووا ومووود لن توووم تال ن وووا  صووو  تاللوووار تكظ ووورح ك ووذ  تكدرتسوووا سووو ك ن تك      
 دت   ص  تكدرتسا وص ال كظنا   ا تكواصا وت ص ات ا.تكط 
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 التمهيد: 
للبحثثا جتماعثثأهم أ عوثث  يثثهجا  ثثم إثثثلجا جلاثثلجث جلبعثثلل أك  ثثم يثث    ثث  جلع ثث  ت جلاثثم  إن      

تافأقم  م هألم جليهم، كمن ييثا جلاثلجث جلبعثلل ت ثام جلارجيثأت جلعياجيوث   ثم إكثأ   جلاليثل مثن جلباثأ   
ت كجلاهصثوأت كتحثاد جر ثل كجلباثأ   جلاثم أع ثن أن تيثثأها  ثم   ثم كككثر ت ثهرجت يعل ث   ثم م ثثأت

 . (1)مابهه  كموأدين هاياة

جلبأيثثا  ىجلباثثأ   جلاثثم أيثث  ىلل أيثثا جلعيثثاجيم أ عوثثة  ألأثث   ثثم أل درجيثث   عثثن   لثثة ياهصثث  إلثث     
جلهصهل إلي أ، ك  ع   ذج جلف   محأكر جياعأرة جتيابوأن كجلام تعل  جل أيا جلعياجيم للارجي  كجلثذل 

تحليث  جلبوأيثأت جلاثم أح ث  هلي ثأ مثن جلعبحثهثين كذلثر   ثا تفل ثا تلثر جلبوأيثأت  ىجلبأيثا إلث أ عا فوة
، كتفيثثيل تلثثر جلبوأيثثأت كالصثثأا جل ثثبأ  جتماعأ وثث  هلي ثثأ، مثثن جتيثثاعأرة كمثثاكلا أ  ثثم ئثث   إي ثثأ وأ  

ف هت  لاحصيث  جل ثاتيثأؤتت جلارجيث  كصث ىياأ   جلارجي  كجلام  عصاضأ أ تحصصت جإلمأ   هل ىكصهت  إل
 .جل أم للارجي 

لثثثذلر  ثثثأن لعجمثثثأ  هلثثثى جلبأيلثثث  جن تصثثثهم ماحايثثثا جإلمثثثلجاجت جلعب  وثثث  جلاثثثم جتب ا ثثثأ  ثثثم تبثثثأكل  ثثثذ       
كذلثر ياثى جتيا ثأا مثثن صثوأت  جلباثأ   جلب أ وث  للارجيث ، كلثثذلر  ثون جلبأيلث  يثهف تصثهم مثثن  جلع ث ل ،

جلارجيثثث  ك ثثثلكا جلارجيثثث  كتحايثثثا جدجة  ثثث ل  ثثثذج جلف ثثث  ماحايثثثا يثثثهه جلارجيثثث  كجلعثثثب   جلعيثثثا ام  ثثثم 
 جلارجي ، كهيبا أ، كتحايا جلع أل جلع أيم كجلب لل كجلعمبم جلذل جياألقاة جلارجي .  

يابثثثأكل جإلمثثثلجاجت جلعب  وثثث  جلاثثثم تثثثم إتبأه ثثثأ ، جلعحثثثهر جركل  نيبصيثثثم  ثثثذج جلف ثثث  إلثثثى محثثثهر       
جإلمثثلجاجت جلعب  وثث  تثثم هثثلا  ةهلثثى ذلثثر،   يثثلإلمأ ثث  هلثثى تيثثأؤتت جلارجيثث ، كتحصيثث  أ ثثاج  أ ك بثثأا 

 جلبوأيأت جتيأيو  ل يب  جلارجي .يابأكل هلا ياأ   جلام تم إتبأه أ، ميبعأ جلعحهر جللأيم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

غريب دمحم سيد أحود، و علي عبد الرزاق جلبيي، صميوين البثيىال امجعوةعييت، اام الو رليت الةةه ييت، امسي ٌدميت،  - 1

 .7، ص1991
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 أواًل: اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية:

  نهع الدراسة: -أ

ك ثثثثثثثه هلثثثثثثثم جتماعثثثثثثثأه  ة لكهثثثثثثث أيثثثثثثثاهلثثثثثثثم جتماعثثثثثثثأه جل ثثثثثثثأم كالثثثثثثثى تباعثثثثثثثى  ثثثثثثثذ  جلارجيثثثثثثث  إلثثثثثثثى       
 صضثثثثثثثأأأ جلا لثثثثثثثوم كجلع ل ثثثثثثث ، لثثثثثثثذج  صثثثثثثثا جيثثثثثثثا أيت  أني اعثثثثثثث نجلثثثثثثثذيكهلثثثثثثثم جتماعثثثثثثثأه جلال ثثثثثثثهل جلع ل ثثثثثثث  

جلارجيثثثثث  جللج بثثثثث   أيثثثثثالجتو و  مب  وثثثثث  تع ب ثثثثثأ مثثثثثن تبثثثثثأكل مهكثثثثثهه جلارجيثثثثث  هلثثثثثى جلعيثثثثثاه ين جلاعثثثثثم 
مثثثثثثن أدلثثثثثثل جلارجيثثثثثثأت  ييثثثثثثا ت ابثثثثثثل الهصففففففتية التحميميففففففةكجلاوفثثثثثثم، ك ثثثثثثم  أياعأ  ثثثثثثأ إلثثثثثثى جلارجيثثثثثثأت 

م  عثثثثث  للهجقثثثثثر جتماعثثثثثأهم كجلاثثثثثم تيثثثثثعأ  أيثثثثثا اجم أدلثثثثثل مثثثثثن  ل صثثثثث  أك أدج   ثثثثثم تبثثثثثأكل جلعثثثثثأ لة، 
ييثثثثا تع ثثثثا هلثثثثى كصثثثثي كئثثثثلح جل  قثثثثأت مثثثثين جلعثثثثهج ل كجريثثثثاجث كجل ثثثثاف جريأيثثثثم مثثثثن جلبحثثثثا 

 .(1)جلهصفم أية أ طم صهرة كجكح  هن جر لجد كجلعهج ل من   ل جلهصي

لذج   ن يهه  ،جلا لوم جتلاالكيم كت ع ع م اعر جلع ل  لعأ  أيت جلارجي  جللج ب  ت اف إلى موأن     
، ييا إن جلارجي  جلهصفو  ت اف     Descriptive Study ذ  جلارجي  ياحاد  م جلارجي  جلهصفو  

كتحايا  دقوصأ   ئر ) ك عأ  ه كجكأ من تيعيا أ ( إلى جدا أف جلهقأ ر ك  ي جلعهج ل ككصف أ كصفأ  
 ألا ي هن جلحأل  جليأ ص  للعهج ل ك وف كصلت إلى صهرت أ  أك  عوأ    وفوأ     أ   أ تحاياج  

 .(2)جلحألو ، كتحأكل جلاببع  عأ يااهن هلوة  م جلعياصب 

كمعأ يب    يبأ تياطور أن يصلر أن جلارجي  جلحألو  ت ثا مثن جلارجيثأت جلهصثفو  جلاثم ت اعثا هلثى       
كتفيثثيل أ كتحليل ثثأ كجيثثا     جلا لثوم جتلاالكيثثم كت ع ثثع م اعثثر جلع ل ث معثر موأيثثأت كيصثثأ   ما لصثث  

 جلباأ   مب أ  م إ أر تيأؤتت كج اجف جلارجي .

  منهج الدراسة: -ب

كل ثذج ياطلثثا م اعثثر جلع ل ث  جلا لثثوم جتلاالكيثم كت ع ثع  ىجلا ثلف هلث ىجلارجيث  جللج بث  إلثث ىتيث 
 جلعيثأ جتماعثأهمجلاوم  كجلاحلي  أت ك ه مثب    ىمبأ جتيافأدة من جلعب   جلعبأيا جلذل أيأهايأ هل

أكلثث  معثثر ك ثثه أيثثا جلعبثثأ   جريأيثثو   ثثم جلارجيثثأت كجلبحثثهث جتماعأ وثث  ك ثثه أيثثا ام هثثأدة هبثثا مح
أن جلعيثثثثثثأ  ""BAKERك ثثثثثثل  مو ثثثثثثل ، جلحصثثثثثثأ   هثثثثثثن جلعثثثثثثأ لة كتحليل ثثثثثثأ كتحايثثثثثثا توثيلجت ثثثثثثأ كتفيثثثثثثيل أ

                                                           

1 -Thomlison, B& Brue, a ,T;Descriptive  studies in the hand book of social  work  research 

method ,saye publication ,inc ,2001,p131 . 

،  2002هرواى عبد الوةيد إبراهين، أسس البثث ال لوي إلعداا الرسةئل الةةه يت، هؤسست الىماق للٌشر، األماى،  -2

 . 40ص 
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 جلبأيل يهف ت اعا هلوة ك ، (1)جتماعأهم)جلهصفم( ه جلبعط جل أ ر كجلع لكف  م جلبحهث جتماعأ و 
  م ي ي أ لاحصي  معل  أ اج  أ.

ميثثثأ ئثثثأم  يابثثثأكل معوثثثر مفثثثلدجت هلثثثى جيثثثأس جلع ثثثأل جلب ثثثلل كت ثثثبي جلعيثثثهح جتماعأ وثثث  
كت ئثر ، أ افم فوة مارجي  هثاد محثاكد مثن جلعفثلدجت أك جلحثأتت ييا ميأ  طل ص  جل يب ، ك جلع اعر

 ثثأن جلطل صثث  جركلثثى تاطلثثا كقاثثأ  كم ثثاج  كام أيوثثأت كثث ع  قثثا ت تاثثهج ل لثثا   ليثثل مثثن جلبثثأيلين، لثثذلر 
جل ثثأم  قعبثثأ  أيثثا عأل  ل صثث  جلعيثثأ مهجيثثط  جل يبثث   ثثم درجيثثابأ جلحألوثث   هيثثة كل ثث ه   جلكوثثأم  ألعيثثأ 

 يه ل جلهقت كجل  ا كجلعأل.  ض   هن جية أوتم مباأ   دقوص .
 فروض الدراسة: -ج

جل ثثثأم م  كجقثثثر جلا لثثوم جإللاالكيثثثم ثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثهثين يثثثهل  -1
 .ت ع   لل بس كأ عياة

 ثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثهثين يثثثهل كجقثثثر جلا لثثوم جإللاالكيثثثم جل ثثثأم م  -2
 .كأ عياة  ت ع   للا  ص

جل ثثثأم م  كجقثثثر جلا لثثوم جإللاالكيثثثم ثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثهثين يثثثهل  -3
 .  أدةت ع   لل كأ عياة

جل ثثأم م  كجقثثر جلا لثثوم جإللاالكيثثم ثث  تهمثثا  ثثلكل ذجت دتلثث  جي ثثأ و   ثثم رأل جلعبحثثهثين  يثثهل  -4
 .للصا جل لعمت ع    كأ عياة

جلا لثوم جتلاالكيثم جل ثأم م كتحصيث     تهما  لكل ذجت دتلث  جي ثأ و   ثم رأل جلعبحثهثين يثهل  -5
 .ل اد يبهجت جل ام ت ع    جلع ايبأت جلع لفو 

يثهل جلا لثوم جتلاالكيثم جل ثأم م كتحصيث     تهما  لكل ذجت دتلث  جي ثأ و   ثم رأل جلعبحثهثين  -6
 .ت ع   لل بس جلع ايبأت جلع لفو  

جلا لثوم جتلاالكيثم جل ثأم م كتحصيث  يثهل    تهما  لكل ذجت دتلث  جي ثأ و   ثم رأل جلعبحثهثين  -7
 .ت ع   للا  ص جلع ايبأت جلع لفو 

جلا لثوم جتلاالكيثم جل ثأم م كتحصيث  ذجت دتلث  جي ثأ و   ثم رأل جلعبحثهثين يثهل     تهما  لكل  -8
 .  أدةت ع   لل جلع ايبأت جلع لفو 

جلا لثوم جتلاالكيثم جل ثأم م كتحصيث   يثهل   تهما  لكل ذجت دتلث  جي ثأ و   ثم رأل جلعبحثهثين  -9
 .للصا جل لعمت ع    جلع ايبأت جلع لفو 

جلا لوم جتلاالكيم جل ثأم م كتحصيث   يهلدتل  جي أ و   م رأل جلعبحهثين    تهما  لكل ذجت  -11
 .ل اد يبهجت جل ام ت ع    جلع ايبأت جلع لفو 

                                                           

1- Therse l barker: doing social research N,Y,Mcgraw hill book company, 1988, p16. 
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جلع هقثثثأت جلاثثثم تحثثثا مثثثن أدجا  يثثثهل ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -11
 .ت ع   لل بسجل أم   لاكر أ  م يعأم جلا لوم جتلاالكيم 

جلع هقثثثأت جلاثثثم تحثثثا مثثثن أدجا يثثثهل  ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -12
 .جل أم   لاكر أ  م يعأم جلا لوم جتلاالكيم ت ع   للا  ص

جلع هقثثثأت جلاثثثم تحثثثا مثثثن أدجا  يثثثهل  ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين -13
 .  أدةم ت ع   للجل أم   لاكر أ  م يعأم جلا لوم جتلاالكي

جلع هقثثثأت جلاثثثم تحثثثا مثثثن أدجا يثثثهل  ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -14
 .للصا جل لعمجل أم   لاكر أ  م يعأم جلا لوم جتلاالكيم ت ع   

جلع هقثثثأت جلاثثثم تحثثثا مثثثن أدجا  يثثثهل ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -15
 .ل اد يبهجت جل ام  م يعأم جلا لوم جتلاالكيم ت ع   جل أم   لاكر أ

أ ثثثم جلعصاليثثثأت جالتوثثث  ل رتصثثثأا  يثثثهل ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -16
 .ت ع   لل بسجتمل  مبعأم جلا لوم جتلاالكيم  م جل أم   

جلعصاليثثثأت جالتوثثث  ل رتصثثثأا أ ثثثم يثثثهل  ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -17
 .جتمل  مبعأم جلا لوم جتلاالكيم  م جل أم   ت ع   للا  ص

أ ثثثم جلعصاليثثثأت جالتوثثث  ل رتصثثثأا  يثثثهل  ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين -18
 .  أدةجتمل  مبعأم جلا لوم جتلاالكيم  م جل أم   ت ع   لل

أ ثثثم جلعصاليثثثأت جالتوثثث  ل رتصثثثأا يثثثهل  ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي -19
 .للصا جل لعمجتمل  مبعأم جلا لوم جتلاالكيم  م جل أم   ت ع   

أ ثثثم جلعصاليثثثأت جالتوثثث  ل رتصثثثأا  يثثثهل ثثث  تهمثثثا  ثثثلكل ذجت دتلثثث  جي ثثثأ و   ثثثم رأل جلعبحثثثهثين  -21
 .اد يبهجت جل ام ل جتمل  مبعأم جلا لوم جتلاالكيم  م جل أم   ت ع   

 الدراسة:  ةأدا -د
ك ع ثثثثن جيثثثثا اجم هثثثثاد مثثثثن  ،جلبوأيثثثثأت ى بثثثثأي  ليثثثثل مثثثثن جردكجت جلاثثثثم تيثثثثا ام للح ثثثثهل هلثثثث      

 ثثثثثذ  جردكجت م ثثثثثأ   ثثثثثم جلبحثثثثثا جلهجيثثثثثا كجلاثثثثثم تع ثثثثثن جلبأيثثثثثا مثثثثثن تحصيثثثثث  أ ثثثثثاجف درجيثثثثثاة، كتابثثثثثهه 
أدكجت معثثثثثثثر جلبوأيثثثثثثثأت جلعيثثثثثثثا ام   ثثثثثثثم جلبحثثثثثثثهث جتماعأ وثثثثثثث  تب ثثثثثثثأ  لطبو ثثثثثثث   ثثثثثثث   حثثثثثثثا كجلعثثثثثثثب   

 كتيل ذلر. جلعابر كأ اجف جلارجي  ك بو   جلع اعر جلعاركس
 م جلهييل  جلام من   ل أ أح   جلبأيثا هلثى ك ، جتيابوأن دجة أى جلارجي  هل  ذ  جهاعاتكقا       

جتدثأدأعيين  ثم مأم ث  جلام يام تطبوص أ هلى هيب  من ك ، (1)جلع لهمأت جلام يالم م أ جلعبحهث للبأيا

                                                           

1- Moser, C . A . Survey methods in Social Investigation , Heiremann , London , 1977, p. 

214.   
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تاضثثعن هثثادج  مثثن جلايثثأؤتت تأطثثم  ،لثثى ياثأ   جلارجيثث إلثثى جلهصثثهل إل عثثر جلبوأيثثأت كتبه ب ثثأ  جلصأديثو 
 كذلر  م يبي  تحصي  أ اجف جلارجي . جر  أد جليأ ص  إلئ ألو  جلارجي ، 

جلارجي ، جهات جلبأيلث   ذ  كلاحصي  أ اجف  جتلاالكيم جلا لوملعأ لة جيابأدج  إلى جلارجيأت جليأ ص  
لا لوم جتلاالكيم كت ع ثع م اعثر جلع ل ث    ثم مأم ث  جلصأديثو ، لجياعأرة جيابوأن لارجي  جلاحلي  جلاعم 

 أصثثث  جيأيثثثو  كتاهيثثت جدجة جتيثثثابوأن مثثثن كصثثثي يعثثثلل لاهكثثثوأ جل ثثثاف مثثثن جتيثثثابوأن كم لهمثثثأت 
لا لثثثوم جتاضثثثعن جيثثث ل  هثثثن  ر  ثثث  محثثثأكرألثثثى إ ج ثثثلجد جل يبثثث   أإلكثثثأ    يثثثا هب ثثثأ  أل يبثثث  جلعاركيثثث  ك 

هثاجد جتمأ ث  هلثى  ث  إ كقثا تببثت جلبأيلث   ثم  ، ل ث   ثم مأم ث  جلصأديثو جتلاالكيم كت ع ع م اعثر جلع
كجلعلحثث  ) ت، جلثى يثثا مثأ، ي ثم(  هلثى جلفصثلة  لإلمأ ثث  صثلة مثن  صثلجت جيثثاعأرة جتيثابوأن جل ث   جلعألث  

 :ر    محأكر تاعل   مأتاهزه جي ل  جتيابوأن  م ك ، تيابأي ( أ لا جل وأ  جلب أ و  لفصلجت ج1رقم )

 الجامعي وأهميته واقع التعميم اإللكترونيالمحهر األول:  -1
 7كقثا ئثع  هلثى ) الجفامعي وأهميتفه واقع التعميم اإللكترونفيهثن  ياضعن  ذج جلعحهر جي ل  هأم  -أ

تثثام جإلمأ ثث  هلثثى  ثث   صثثلة مثثن  صلجتثثة  حيثثا  (يثثعجل 43)ر ويثثو  كتااثثهن مثثن جيثث ل   ل وثث    ثثاد (جيثث ل 
(،   حيثثا تعثثبأ جتيثثا أ   ال، الففح حففد مففا، نعففم( جلل ثثثم )Likert  ثث   مألثث  كتب ثثأ  لعكوثثأس لو ثثلت ) 

 (:1ك عأ مهكأ  م ماكل)هلى جلالتيا ( 3-1) ل ذج جلعكوأس درم  تالجكح مأ مين
)المحهر االول( درجات بدائل االستجابة عمح فقرات االستبانةيبين  (1جدول )  

 ماج   جتيا أ   ت جلى يا مأ ي م
 جلارم  1 2 3

( درمث ، 129 - 43يثا أ   جلعبحثهث هلثى  ثذج جلعحثهر مثأ مثين ) كقا تلجكيت جلارم  جلالو  إل       
 لعثأ جقال ثت جيثا أماة  )ي ثم( ثلثى جتمأ ث  مثإهلثى  ثذج جلعحثهر  جتمعألوث  ييثا تعيث  جيثا أ   جلعبحثهث

)ت(  لعثأ جقال ثت  ث( كتعي  جيا أ   جلعبحهث جتمعألو  هلى  ذج جلعحهر جلى جتمأ ث  مث129من جل اد )
)جلثى يثا  ث( كتعي  جيا أ   جلعبحهث جتمعألو  هلى  ذج جلعحثهر جلثى جتمأ ث  مث43جيا أماة من جل اد )

 (.86مأ(  لعأ جقال ت جيا أماة من جل اد )

 هر الثاني: التعميم االلكتروني الجامعي وتحقيق المكتدبات المعرفيةالمح -ب
ك  ثثاع   ثثذج جلعحثثهر جيثث ل  هثثن جلا لثثوم جتلاالكيثثم جل ثثأم م كتحصيثث  جلع ايثثبأت جلع لفوثث  كقثثا        

تثثام جإلمأ ثثث  هلثثى  ثثث  يثثعجل  لهثثثم   ثث   مألثثث  كتب ثثأ  للعكوثثثأس  حيثثثا ( يثثثعجل  لهثثم 34)ئثثع  هلثثى 
كقا تلجكيت جلارمث  جلالوث  تيثا أ   جلعبحثهث هلثى  ثذج جلعحثهر مثأ  ،كلجلعحهر جرجلل ثم جلعذ هر  م 

 ثهلثى  ثذج جلعحثهر جلثى جتمأ ث  مث جتمعألوث  ( درمث ، ييثا تعيث  جيثا أ   جلعبحثهث112  - 34مثين ) 
( كتعي  جيا أ   جلعبحهث جتمعألو  هلى  ثذج جلعحثهر جلثى 112 لعأ جقال ت جيا أماة من جل اد ) )ي م(
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(  كتعيثث  جيثثا أ   جلعبحثثهث جتمعألوثث  هلثثى  ثثذج 34)ت(  لعثثأ جقال ثثت جيثثا أماة مثثن جل ثثاد ) ثتمأ ثث  مثثج
 (.68)جلى يا مأ(  لعأ جقال ت جيا أماة من جل اد ) ثجلعحهر جلى جتمأ   م

 المحهر الثالث: المعهقات التي تحد من أداء الجامعة لدورها في نظام التعميم االلكتروني:  -ج
ك  ثثاع   ثثذج جلعحثثهر جيثث ل  هثثن جلع هقثثأت جلاثثم تحثثا مثثن أدجا جل أم ثث  لثثاكر أ  ثثم يعثثأم جلا لثثوم       

 حيا تام جإلمأ   هلى    يعجل  لهم      مأل  كتب أ    (جي ل   ل و  11)جتلاالكيم كقا ئع  هلى
جلعبحثثهث هلثثى  ثثذج كقثثا تلجكيثثت جلارمثث  جلالوثث  تيثثا أ    ،كلللعكوثثأس جلل ثثثم جلعثثذ هر  ثثم جلعحثثهر جر

هلثثى  ثثذج جلعحثثهر جلثثى  جتمعألوثث  ييثثا تعيثث  جيثثا أ   جلعبحثثهث ( درمثث ،31 - 11جلعحثثهر مثثأ مثثين )
( كتعيثث  جيثثا أ   جلعبحثثهث جتمعألوثث  هلثثى  ثثذج 31 لعثثأ جقال ثثت جيثثا أماة مثثن جل ثثاد ) )ي ثثم( ثجتمأ ثث  مثث

( كتعيثث  جيثثا أ   جلعبحثثهث جتمعألوثث  11)ت(  لعثثأ جقال ثثت جيثثا أماة مثثن جل ثثاد ) ثجلعحثثهر جلثثى جتمأ ثث  مثث
 (.21)جلى يا مأ(  لعأ جقال ت جيا أماة من جل اد ) ثهلى  ذج جلعحهر جلى جتمأ   م

 المحهر الرابع: المقترحات الالزمة لالرتقاء االمثل بنظام التعميم االلكتروني في الجامعة -د
جلعحثثهر جيثث ل  هثثن جلعصاليثثأت جتزمثث  ل رتصثثأا جتملثث  مبعثثأم جلا لثثوم جتلاالكيثثم  ثثم ك  ثثاع   ثثذج       

 حيثا تثام جإلمأ ث  هلثى  ث  يثعجل  لهثم   ث   مألث  كتب ثأ    (جيث ل   ل وث  8)كقا ئع  هلى ،جل أم  
كقثثا تلجكيثثت جلارمثث  جلالوثث  تيثثا أ   جلعبحثثهث هلثثى  ثثذج  ،للعكوثثأس جلل ثثثم جلعثثذ هر  ثثم جلعحثثهر جتكل

هلثثى  ثثذج جلعحثثهر جلثثى  جتمعألوثث  ييثثا تعيثث  جيثثا أ   جلعبحثثهث( درمثث ، 24  - 8جلعحثثهر مثثأ مثثين ) 
( كتعيثث  جيثثا أ   جلعبحثثهث جتمعألوثث  هلثثى  ثثذج 24 لعثثأ جقال ثثت جيثثا أماة مثثن جل ثثاد ) )ي ثثم( ثجتمأ ثث  مثث

( كتعيث  جيثا أ   جلعبحثهث جتمعألوث  11لعثأ جقال ثت جيثا أماة مثن جل ثاد ))ت(   ثجلعحهر جلثى جتمأ ث  مث
 (.16)جلى يا مأ(  لعأ جقال ت جيا أماة من جل اد ) ثهلى  ذج جلعحهر جلى جتمأ   م

  - 191ك ثذلر تلجكيثثت جلارمثث  جلالوثث  تيثا أ   جلعبحثثهث هلثثى معوثثر محثأكر جتيثثابأي  مثثأ مثثين )      
 لعثأ  هلثى معوثر جلعحثأكر جلثى جتمأ ث  مثث )ي ثم( جتمعألوث  جيثا أ   جلعبحثهثييثا تعيث  ( درمث . 285

جلثى جتمأ ث  هلى معور جلعحأكر ( كتعي  جيا أ   جلعبحهث جتمعألو  285جقال ت جيا أماة من جل اد )
هلثى معوثر جلعحثأكر ( كتعيث  جيثا أ   جلعبحثهث جتمعألوث  95مث )ت(  لعأ جقال ثت جيثا أماة مثن جل ثاد )

 (.191جتمأ   مث )جلى يا مأ(  لعأ جقال ت جيا أماة من جل اد ) جلى

 وقد مرت عممية بناء استمارة االستبيان في الخطهات التالية: 

تال  لع  جل ال هلى أن جردجة قأدرة  ألف   هلى قوأس مأ كك ت لكوأية من : اختبارات الردق -
ت جلعاب    م جلاحلي   أ اوأر جل يب  كككر ماأيلجت ك ذج جلكوأس ت يام ماكن م عهه  من جإلملجاج

جلف أت كتحايا أ   هرة دقوص  كمح ع  إلى مأيا درم  جللبأت  م جلاحلي ، كجلعص هد  بأ  أل ال 
لل اف جلذل صععت من أم   ارجي جل  مكما  م  ع  مضعهن جردجة جلعيا ام  ل جل ال جلعأ ل 
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أل أن تكوس جل اف جلذل كك ت من أملة، كقا يأكلت جلبأيل  جلاحص  من دتل  صال أدجة  قوأية
 .لألدجة  جلعأ لل جلارجي  جلحألو  ك ه صال جلعحاه  كجل ال 

هلى تحصي   ذج جلبهه من جل ال من   ل هلا جياعأرة جتيابوأن هلى   جلبأيل تكقا هعل
من  لج  يه ل  بجثبأ ملا هاد م  ()هلم جتي أاك  هاد من جلعح عين جلعا   ين  م هلم جتماعأه

جلع  هد ل م  ألافأاة  م م أل ج ا أص م كجلا أم  مر جياعأرجت جتيابوأن لألا م ل   رأي م يوأل 
 ،كذلر للح م هلى ما  ص يو  جتياعأرة إلملجا جلارجي  كتحصي  أ اج  أ كتيأؤتت أ ،جي ل  جتيابأي 

كقا جهاعات لع يعأت جليأدة جلعح عين،  كتم إملجا     جلا اأ ت هلى جتياعأرجت ك  أت أ ك صأ  
جلذين تم ج اوأر م  هلى جل يعجل من جي ل   جل بلجامن  %91جلبأيل  جتفأل جدلل من جك ميأكل جلى 

ا كما جن معور . ك  ا هلا جتيابأي  هلى جل بلججتيابأي  دلي  هلى  صأا جليعجل كعن جتيابأي 
جتي ل  مصبهل  مر ت اي    ض أ ك ذج أ يل جلى جن  جتيابأي  صألح  كمفياة  م قوأس جلألا جلذل 

إذ أصبحت  (التعميم االلكتروني وتعزيز مجتمع المعرفة في جامعة القادسيةجهات من جملة )
    كقأدرة هلى تحصي  أ اجف جلارجي . ،جتياعأرجت صألح  للاطبي 

 الثبات لمدراسة الميدانية: إجراءات -
رم  جلاودا من صال كثبأت جتيابأي  ك ألاألم جلصارة هلى ت عوم ياأ   جلبحا كي هل  تفييل جلباأ      
كياجت هلى يفس  ج ل  ملة تهز   أ جلباأ   يفي أ إذج أهيا  يح   هلىجن  جتيابأي   ص ا ملبأتك 

تار يم(  لألا قوأس صال كثبأت  31جل يب . تم تهز ر جدجة جتيابوأن هلى هيب  جياط  و   ح م )
كمن جلع لكف جن قوع   ،(Cronbach’s Alpha)  الكيبأخ جلفأ أيا اجم م أم  جللبأت ل أي جتياب

تاهن جق  جك تيأكل جلهجيا جل حوأ كتاهن جتدجة ثأماة ييا  ذج جلعكوأس  الكيبأخ جلفأللبأت لج م أم  
كهبا تطبي  جت ابأر هلى جل يب  جتياط  و  ، (1)(1661)أدبل أك أيأكل  لكيبأخ جلفأ م أم  جذج  أن 

، ك عأ مهكأ  م ماكل جت ابأر (1661)يصط  تعيع جلعكوأس كجلبألأ   لكيبأخ جلفأ م أم   جماأز
 تم:جال

                                                           

  - أ . ا ًبيل ً وةى اسوةعيل قسن علن امجعوةع كليت اآلااب جةه ت بغداا 

 أ. ا عدًةى يةسيي همطفى  قسن علن امجعوةع كليت العربيت للبٌةث جةه ت بغداا -   

 أ. ا صالح كةظن جةبر  قسن علن امجعوةع  كليت اآلااب جةه ت القةاسيت  -  

 أ. ا طةهر ميسةى اخيل  قسن امحمةء كليت اماامة وامقعمةا جةه ت القةاسيت -  

 أ. ا محين جبةم ظةهر قسن امحمةء كليت اماامة وامقعمةا جةه ت القةاسيت  -  

 أ . ا بسوت محوي عىاة قسن علن امجعوةع  كليت اآلااب جةه ت القةاسيت -  

 علن امجعوةع كليت اآلااب جةه ت بغداا أ . ا هيةاة أحود عبد الثوي قسن -  

 أ . ا آمء دمحم محين قسن علن امجعوةع كليت العربيت للبٌةث جةه ت بغداا -

 أ . ا علي جىاا كةظن قسن امحمةء كليت اماامة وامقعمةا جةه ت القةاسيت -

 تأ. ا طةلب عبد ال رين القريشي قسن علن امجعوةع  كليت اآلااب جةه ت القةاسي -

 أ . ا علي جىاا وصىث قسن علن امجعوةع  كليت اآلااب جةه ت القةاسيت -

1 - Sekaran Uma, Research Methods for Managers: A Skill- Building Approach, 1984.  
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 ( Reliability Statistics) معادلة كرونباخ ألفانتائج  (2جدول )
الردق 
 الداخمي

Cronbach's Alpha 
 كرونباخ ألفا

N of Items 
 عدد الفقرات

 المحاور

جل أم م كأ عياة كجقر جلا لوم جإللاالكيم 43 16887 16942  
جلا لوم جتلاالكيم جل أم م كتحصي   34 1694 16971

جلع لفو جلع ايبأت   
جلع هقأت جلام تحا من أدجا جل أم    11 16791 16889

 لاكر أ  م يعأم جلا لوم جتلاالكيم
16944 16892 8 

ل رتصأا جتمل  مبعأم   زم جلعصاليأت جل
 جلا لوم جتلاالكيم  م جل أم  

 (،1661) مثن دبلج دلكيبأخ جلفأ لا  محهر من محأكر جلارجي  ياضأ لبأ جن قوع   ( 2من ماكل )
 ،كجن جدجة جتيابوأن ثأماث  جتيابأي مين  صلجت قهل  دج لمه ق  جتيأل كتلج ط ك ذج أ يل جلى جن  بأي 

( جلى جن    محهر من محأكر جلارجي  ياعار   ثال 2ت يل ياأ   جل ال جلاج لم جلذجتم  م ماكل )ك 
 جملة. ك ذج أ بم جن جتدجة صأدق   م قوأس جلألا جلذل جهات من ذجتم هألم

  (:إجراءات اختيار العينة ومبررات اختيارها) عينة الدراسة -ه
من جإلملجاجت جلعب  و  جلع ع  للح هل هلى ياأ   تاعار  عياه   جل يب ُأ ا تصايل ي م         

هألم من جلاق  أع ن ت عوع أ هلى معور أ لجد م اعر جلارجي  ك ص ا  أل يب  م اعر جلارجي  جلذل 
ت عر مبة جلبوأيأت جلعياجيو  ك م ت ابل معا من جلا ،  ع بى جية تع ذ م عهه  من أ لجد جلع اعر 

للع اعر جلذل ت ل  هلو  جلارجي ،  أل يب  إذن  م معا م ين أك ييب  م يب  من  هلى أن أ هن معلل 
 .(1)أ لجد جلع اعر جرصلم ثم ت عم ياأ   جلارجي  هلى جلع اعر  لة

تا اد  لل ج اوأر جل يبأت ما اد مهجكور جلارجي  كجر اجف جلعلمهة مب أ كتم ج اوأر جل يب  هلى       
 أج اوأر أ لعفلدجت أ هلثى تصثايل   ملعاه لة هن مع هر جلبحا كت اعا جلبأيل  جيأس جلع لهمأت جل أم  ج

لصثثثا جهاعثثايأ  ثثم ج اوثثأر هيبثث  جلارجيثث  هلثثى جل يبثثث  ك  ،ارجيثث  أثثلا جل تفثثمت اأر ثثأ  جلاثثم ثثون جلحثثأتت 
من جلاار يوأت كتار ييم مأم   جلصأديو  لل أم جلارجيم جلص اأ  )جل عاأ ( كذلر هن  ل   جياصأا هاد 

جياعأرة جيابوأن، كلم  531، كقا قعبأ ماهز ر ، ياهزههن هلى جلالوأت جل لعو  كجتييأيو  2121-2121
( جمثثثأ  ثثأقم جتيثثثاعأرجت  وي ثثأ لثثثم يثثام جم   ثثأ  أملثثث  كهثثام جيثثثالدجد جت ثثلجد جلثثثذين 431أيثثالد مب ثثأ جت )

صثثا ك ألاثثألم  (، 431) كزهثثت هلثثي م جتيثثاعأرة، ك ألاثثألم  ثثون صثثأ م م عثثهه جتيثثاعأرجت جلعيثثالدة  ثثم
-2121جلاار يثثوأت كتار يثثيم مأم ثث  جلصأديثثو  لل ثثأم جلارجيثثم مفثثلدة( مثثن  431ملأثثت هيبثث  جلارجيثث )

 جلالوأت جل لعو  كجتييأيو .، ياهزههن هلى  2121

                                                           

 .181، ص2004ال لىم امجعوةعيت، اام ال عةب الثديث، القةهرة، لي ال لويمشيد زمواصي، هٌهةيت البثث  -1
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  2121-2121( يبين جهاجد جلاار ييين كجلاار يوأت  م  لوأت مأم   جلصأديو  لل أم 3ماكل )

 الكلٌة ت

 الجنس التخصص الشهادة العلمًاللقب 
ع
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1 

 25 11 14 11 6 0 22 3 11 6 2 0 رئاسة الجامعة

2 

 21 3 11 2 11 0 4 11 1 6 11 3 كلٌة االثار

3 

 102 31 63 0 102 0 31 65 13 23 41 11 كلٌة اآلداب

4 

 125 42 13 111 6 15 61 41 11 41 31 20 كلٌة االدارة واالقتصاد

5 

 211 113 164 133 144 0 102 115 21 14 104 50 كلٌة التربٌة

6 
كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة
22 21 11 1 55 21 0 3 13 61 1 16 

1 

 32 21 11 10 22 0 20 12 6 12 11 3 كلٌة التربٌة للبنات

1 

 21 14 15 21 2 0 16 13 11 1 1 2 االحٌائٌة تكلٌة التقنٌا

1 

 22 1 14 22 0 0 13 1 1 1 5 1 كلٌة التمرٌض

10 

 53 11 34 51 2 0 31 22 11 11 10 1 كلٌة الزراعة

11 

 21 13 16 21 2 0 21 1 1 13 6 2 كلٌة الصٌدلة

12 

 134 51 13 132 2 0 23 111 12 35 56 31 كلٌة الطب

13 

 111 51 61 116 3 1 16 42 16 41 46 16 كلٌة الطب البٌطري

14 

 104 41 51 102 2 0 41 56 21 36 34 13 كلٌة العلوم

15 

 24 1 23 22 2 0 4 20 4 1 11 2 كلٌة الفنون الجمٌلة

16 

 46 11 21 1 45 1 24 21 1 11 11 1 كلٌة القانون

11 

 142 21 113 131 3 1 14 51 42 55 31 6 كلٌة الهندسة

11 

 23 14 1 22 1 0 13 10 1 1 6 1 كلٌة طب االسنان

11 
كلٌة علوم الحاسوب 
 وتكنلوجٌا المعلومات

0 1 20 11 10 36 0 4 42 21 11 46 

 المجموع
20
5 

410 
46
1 

265 155 656 11 310 1051 110 511 

1
4

2
1

 

 1421 1421 1421 المجموع الكلً
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 :ومن مبررات اختيار العينة
جلهقت كجلع أن جلعبأيا،   مم ام  يأتت جلارجي  للبأيل  من ييا إم أيو  جلهصهل للحأل   -1

جلع  م للارجي ،  جلاوفمكجلح هل هلى جلبوأيأت جلعطله   للارجي   عأ أفيا جلبأيل  من إملجا جلاحلي  
كأ اج  أ من جلارجي ،  للعهكهه كت بم جقابأه جلبأيل   ع ام  جلحأل  لطبو   مهكهه أ جل يب كم ام  

 جلامجي أ تم ج اوأر أ هلى جيأس يف م من   ل جلال يع هلى جلحأتت  جل يب  ج اوأركمن مبلرجت 
 م لح  جلارجي  إملج وأ .  مت ا 

كئأمل  ل عور  جرصلممن كم   يعل جلبأيل  أن جل يب  جلام ج اأرت أ جلبأيل  معلل  للع اعر  -2 
   كياجت  إهطأاجهاعات جلبأيل  هلى أيلهب جل يب  جل عاأ  كت بم    أ ص جلع اعر جرصلم كقا

 جل يب  مح  جلارجي   لص  مايأك   تياعأل تعليل أ كعن هيب  جلارجي .
ل بس، ج) تو يلصت جلبأيل  هلى تبهه هيب  جلارجي  من ييا ئعهل أ هلى جلعاأيلجت جال -3
  جل أمعو (. ا  ص، كجل  أدة، كجللصا جل لعم، كيبهجت جل ام جلك 

 مجاالت الدراسة: -و

،  ع ثثثثثأل مألج ثثثثثم  ثثثثثم محأ عثثثثث  جلايهجيوثثثثث  يثثثثثادت جلبأيلثثثثث  مأم ثثثثث  جلصأديثثثثثو : المجفففففال المكفففففاني -1
ك اضثثثثثثثعن م اعثثثثثثثر مأم ثثثثثثث  جلصأديثثثثثثثو . للاطبيثثثثثثث  جلعيثثثثثثثاجيم للارجيثثثثثثث  جللج بثثثثثثث   كذلثثثثثثثر لعثثثثثثثأ تعاثثثثثثثأز  ثثثثثثثة 
   أم   جلصأديو .جلبحا     جلالوأت كملجدع جلاصبو  كملجدع جلا لوم جتلاالكيم 

 م:ع أيأيبأب كمبلرجت ج اوأر جلع أل جل
 مبررات تنفيذية وتتمثل في:

 تهج ل جل يب  جلام يهف ت ل  هلي أ جلارجي . -
 مهج ص  جلعبحهثين هلى إملجا  ذ  جلارجي  . -
 م جيا   ألبأت مأم   إم أيو  جلهصهل للحأل   م جلهقت كجلع أن جلعبأيا  أهابأر جن جلبأيل   -

كم يعا م  طل ص  مبأئلة كج اوأر جل يب  جلام   معأ يويل من جم أيو  مصأمل  جلعبحهثين  ي هلجلصأديو  
 تبطب  هلي أ جلارجي   ي هلة .

كذلر  مهكهه جلا لوم جتلاالكيم كت ع ع م اعر جلع ل  ت ا أكل درجي  جماعأ و  هن  مبررات عممية:
  م ياكد هلم جلبأيل   م م أل ت    أ .

جتدثثثثثأدأعيين مثثثثثن جهضثثثثثأا  ي ثثثثث  جلاثثثثثار س : يثثثثثهف ت اثثثثثأر جلبأيلثثثثث  هيبثثثثث  مثثثثثن المجفففففال البذفففففر   -2
 . مهزهين هلى جلالوأت جتييأيو  كجل لعو  2121 -2121 م مأم   جلصأديو  لل أم جلارجيم 

جلا ثثثثثثلف هلثثثثثثى جلا لثثثثثثوم جتلاالكيثثثثثثم كت ع ثثثثثثع م اعثثثثثثر جلع ل ثثثثثث   ى عثثثثثثأ أن جلارجيثثثثثث  ت ثثثثثثاف إلثثثثثث
هيبثثثثثث  مثثثثثثن  ى"، ييثثثثثثا أصا ثثثثثثل جلع ثثثثثثأل جلب ثثثثثثلل للارجيثثثثثث  هلثثثثثثايهجيوثثثثثث جل حأ عثثثثثث " ع جلصأديثثثثثثو   أم ثثثثثث  

تار يثثثثثم ( 431قهجم ثثثثثأ )جهضثثثثثأا  ي ثثثثث  جلاثثثثثار س مثثثثثب   مثثثثثن  لوثثثثثأت جل أم ثثثثث  جل لعوثثثثث  كجتييثثثثثأيو ، 
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م ثثثثثثثثعة جلاابهلهموثثثثثثثث   ثثثثثثثثم جل أم ثثثثثثثث  كجلعبثثثثثثثثعل  ح ثثثثثثثثم جيثثثثثثثثا اجم م لأل جتيثثثثثثثثأتذة، ييثثثثثثثثا أن كتار يثثثثثثثثو 
ت ع ثثثثثثثثع م اعثثثثثثثثر جلع ل ثثثثثثثث  ك ا ثثثثثثثثلف هلثثثثثثثثى جلا لثثثثثثثثوم جتلاالكيثثثثثثثثم كأمثثثثثثثثأدن جل عثثثثثثثث   احثثثثثثثثأكل جلارجيثثثثثثثث  جل

 . ل هضأا  ي   جلاار س

أص ثثثثثا مثثثثثن جلع ثثثثثأل جلعمبثثثثثم للارجيثثثثث  جلفاثثثثثلة جلعمبوثثثثث  جلاثثثثثم جيثثثثثاألق أ جلبأيثثثثثا  المجفففففال الزمنفففففي: -3
جلعياجيوثثثثث ، كقثثثثثا تثثثثثم ت عوثثثثثر موأيثثثثثأت  ثثثثثذ  جلارجيثثثثث  مثثثثثن  ثثثثث ل  ثثثثثم معثثثثثر جلبوأيثثثثثأت جل أصثثثثث   ألارجيثثثثث  

جل يبثثثثث   ثثثثث ل جلفاثثثثثلة مثثثثثن  ىإهثثثثثاجد جيثثثثثاعأرة جتيثثثثثابوأن، كج اوثثثثثأر هيبثثثثث  جلبحثثثثثا، ثثثثثثم تطبيثثثثث  جردجة هلثثثثث
 ثثثثثثثثم جلعثثثثثثثثاة جلاثثثثثثثثم تيثثثثثثثثاألق أ جلارجيثثثثثثثث   ثثثثثثثثم ك  (،دثثثثثثثثأيهن جركل( كياثثثثثثثثى ئثثثثثثثث ل )ت ثثثثثثثثل ن جركلئ ل)

جلبوأيثثثثثثأت كجلاحليثثثثثث  كجيثثثثثثا    جلباثثثثثثأ   جلب أ وثثثثثث  ك ثثثثثثاأت   ثثثثثثا أ مليلثثثثثث  تفل ثثثثثثا جلعيثثثثثثاجيم،  جلاطبيثثثثثث 
 للارجي   م كها أ اج  أ كتيأؤتت أ كجلاهصوأت ك اأ   جلارجي   م صهرت أ جلب أ و .

 الدراسة: في المدتخدمة اإلحرائيأدوات التحميل -س
ثم ملت إلى جلحأيا جاللم،  -  ا تلميع أ –  ا جتيا أا من معر موأيأت جلارجي  تم إد أل أ       

( (SPSS أيا اجم  جلبليأم  جتي أ م جل أ ع لل لهم جتماعأ و   لوأ  آ م أل ا أ كتحليل أ
Statistical Package for Social Sciences(1)، يههين من جإلي أاجت  جلبأيل  تكقا جيا ام

كجتكيأط جلحيأمو  كجتيحلج أت جلبيا جلع ه   جتي أاجت جلهصفو  جلعاضعب  جلاالجرجت ك  أواًل: عأ 
 جتياص لو جلعاضعب  ج ابأر  لكوأت  يااتلو جإلي أاجت جت :وثانياً جلععوأر   لفصلجت جتيابوأن. 

كلل لكج  من   ل م أييل جيا امت ل ذج جلألا. جتيابأي  جتي أ و كييأب ثبأت كم اجقو  
 .مباأ   دقوص  قار جتم أن

كتم  ،جي أ و  كصفو  لال وص جلبوأيأت مل  جلاالجرجت كجلبيا جلع ه  كتم ييأب معئلجت     
جيا اجم ياأ   جلهيط جلحيأمم لا بوف م ال جتيا أ   هلى     صلة من جلفصلجت جلى جيا    أت 

 كييا محهر جلارجي : (4ئاة جتيا أ   جلعهكح   م جل اكل )
   أت جتيا أ   ل يب  جلارجي  (4ماكل رقم )

جللألل جلف     
 )جيا أ   ملتف  (

2634جدبل من    

 جلف   جللأيو 
(جيا أ   ماهيط )  
(1667 -2634)  

 جلف   جتكلى
 )جيا أ   مب فض (

 1667جق  من 

 
 جلعحأكر

 
 جلعحهر جتكل مب فض  ماهيط  ملتف  
 جلعحهر جللأيم مب فض  ماهيط  ملتف  
 جلعحهر جللألا مب فض  ماهيط  ملتف  
 مب فض  ماهيط  ملتف  

 جلعحهر جللج ر

                                                           

 .12، ص2013، اام الوسيرة للٌشر، 2(، طspssحوسة دمحم اوايي، العثليل امحمةئي بةسعخدام برًةهج ) - 1
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(، ثثثم 1-3تثثم ييثثأب جلعثثا  للعكوثثأس )كقثثا تثثم ت ثث ي  جلف ثثأت  ثثم جل ثثاكل جهثث    أل ثث   جتتثثم:       
( 1667)ثثثم جكثثوف  ثثهل جلف ثث   لأثثلا ييثثأب  ثثهل جلف ثث .( 1667=2/3)   ثثأت 3قيثثع  جلبثثأت  هلثثى 

للف ثث  جتكلثثى  ك  ثثذج ياثثى كذلثثر لاحايثثا جلحثثا جتهلثثى  ،(1667=1667+1جلثثى جلحثثا جتديثثى للعكوثثأس )
كمن جلعصأيوس جتي ثأ و  جت ثل  جلاثم تثم جيثا اجم أ  ،تا    لايبأ ث ث   أت ك عأ  م جل اكل جه  

 أل لحين جلعطأ ص  لألا  مل ر كتم جيا اجم ج ابأر يا أ  جتت ات  لكوأس  جلععوأرل   ه جتيحلجف
 دأل مل ر  م يين تم جيا اجم ج ابأر   صلة ما  جلا أيس مين جيا أ أت جل يب  هلى    جلاهص  جلى 
 لع ل   فوعأ جذج  أن  بأي ه ق  مين جل ماأيل ن من ماأيلجت جلارجي .  ل ياص لو 

  البيانات االساسية لعينة الدراسةعرض وتحميل  ثانيًا:
 الجنس:  -1

 يهضح تكرارات وندب عينة الدراسة من حيث الجنس( 5جدول )
 % جلاالجر جلف   جلعاأيل
 5162 216 ذ هر جل بس

 4968 214 جيأث
 111 431 جلع عهه

 ثثثا ماأيثثثل جل ثثثبس مثثثن جلعاأيثثثلجت جلع عثثث   ثثثم تحايثثثا جل  ثثثأ ص جتماعأ وثثث  كجللصأفوثثث  لل يبثثث  أُ       
لثب    جلعبحهثين جلعا لص   عهكهه جلارجي ، كجهاعات جلبأيل  ماأيل جل بس لوع ب أ من م ل   جمأ أت

جتي ل  كذلر تب أ  ت ا ف جلااه ن جلبيهلهمم للذ ل هثن جتيلثى، كمثأ أحاثثة مثن تأيثلجت  ثم يوثأة  ث  
مب عثثأ مثثن م ثث  ك بو ثث  جتمأ ثث  هلثثى   ثث  جتيثث ل  كه قا ثثأ  عهكثثهه جلارجيثث  مثثن م ثث  ج ثثل ، كقثثا 

ياضثثأ مثثن  . جهاعثثات جلبأيلثث  ماأيثثل جل ثثبس  عكوثثأس لع ل ثث  جمأ ثثأت جلعبحثثهثين هلثثى   ثث  جتيثث ل
كت ثثيل ياثثأ    مثثن ييثثا جل ثثبس، هيبثث  جلارجيثث موأيثثأت جل ثثاكل جليثثأم  تاثثلجرجت كييثثا جلعبحثثهثين مثثن 

 ى  أات  م جلعلتبث  جركلث ،لى جن جلارجي  ئعلت هلى ييا ماصأر   من جلذ هر كجتيأثإجل اكل جه   
، كمثثأات  ثثم جلعلتبثث  %(5162)مبحهثثثأ  مبيثثب   216  ثث  جلعبحثثهثين مثثن جلثثذ هر  بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  

 .%(4968)مبحهثأ  مبيب   214جللأيو      جلعبحهثين من جإليأث  بلا هاد أ لجد جلف   
 التخرص العممي: -2

 التخرص العممييهضح تكرارات وندب عينة الدراسة من حيث ( 6جدول )

 % جلاالجر جلف   جلعاأيل
 4762 213 هلعم جل لعم جلا  ص

 5268 227 جييأيم
 111 431 جلع عهه
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مثثثثن ييثثثثا  هيبثثثث  جلارجيثثثث ياضثثثثأ مثثثثن موأيثثثثأت جل ثثثثاكل جليثثثثأم  تاثثثثلجرجت كييثثثثا جلعبحثثثثهثين مثثثثن       
  ث  جلعبحثهثين مثن  ى،   أات  م جلعلتب  جركل م مأ جذج ت   ة هلعم جم جييأيم جل لعم جلا  ص

، كمثأات  ثم جلعلتبث  جللأيوث    ث  %4762مبحهثثأ  مبيثب   (213) بلثا هثاد أ ثلجد جلف ث  جلا  ص جل لعم
  .%5268مبحهثأ  مبيب   (227) بلا هاد أ لجد جلف    جلا  ص جتييأيمجلعبحهثين من 

 الذهادة: -3

 الذهادةيهضح تكرارات وندب عينة الدراسة من حيث ( 7جدول )

 % جلاالجر جلف   جلعاأيل
 162 1 دملهم جل لعم جلا  ص

 6164 264 مأميايل
 3864 165 د اهرج  
 111 431 جلع عهه

جن مبأا أل م اعر كجزد أر  كتصامة أ اعا هلى جلعلتاثع جتيأيثم فوثة ك ثه جلا لثوم  ضث   هثم أيثة       
أ  ثثس جل أيثثا جتأ ثثثأمم  ثثم يوثثثأة جت ثثلجد كجلع اعثثثر كجلععييثثأت معثثأ أيثثثأها هلثثى ت ع ثثثع  ثثل  مبثثثأا 

جل ثثث ص  ، ك ثثثذج يثثثال هلثثثى ككثثثر(1)جلع ل ثثث  كتبعوثثث  جلع ثثثأرجت جك جماوثثثأز هكبثثثأت جلحوثثثأة كصثثث ه أت أ
جلعبأيثثا ذل جل ثث أدة  ثثم جلع ثثأن جلعبأيثثا معثثأ أيثثأها  ثثم إي ثثأز جل عثث   ثثم جلععييثث  جل اموثث    ثث   

ياضأ من موأيأت جل اكل جليأم  تالجرجت كييا جلعبحهثين مثن  هلعم قأ م هلى أيس هلعو  ماركي .
  أدة جلعأميثايليعلث  ئث  ث  جلعبحثهثين مثن  ى  أات  ثم جلعلتبث  جركلث جل  أدة،من ييا  هيب  جلارجي 

ئ أدة %، كمأات  م جلعلتب  جللأيو      جلعبحهثين من 6164مبحهثأ  مبيب  ( 264) بلا هاد أ لجد جلف  
%، كمثأات  ثثم جلعلتبث  جللأللثث  كجر يثلة   ثث  3864مبحهثثأ  مبيثثب   (165) بلثا هثثاد أ ثلجد جلف ثث   جلثا اهرج  

 %.162مبحهثأ  مبيب   (1) بلا هاد أ لجد جلف    ئ أدة جلاملهمجلعبحهثين من 
 المقب العممي: -4

 المقب العممييهضح تكرارات وندب عينة الدراسة من حيث ( 8جدول )

 % جلاالجر جلف   جلعاأيل
 1667 72 مارس ميأها جل لعم لصاجل

 4461 189 مارس
 3263 139 جياأذ ميأها

 761 31 جياأذ
                                                           

 .8،  2118يألم هبا هللا ي يا جلفأ لل، جلاح ي  جلارجيم، دجر جلااا جله بو ، ليبوأ،  - 1
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 111 431 جلع عهه
 لصثثاجلمثثن ييثثا  هيبثث  جلارجيثث ياضثثأ مثثن موأيثثأت جل ثثاكل جليثثأم  تاثثلجرجت كييثثا جلعبحثثهثين مثثن       
 بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث   يعلثث  لصثثا هلعثثم مثثارس  ثث  جلعبحثثهثين مثثن  ى،   ثثأات  ثثم جلعلتبثث  جركلثث جل لعثثم

جيثثاأذ يعلثث  لصثثا هلعثثم ، كمثثأات  ثثم جلعلتبثث  جللأيوثث    ثث  جلعبحثثهثين مثثن %44مبحهثثثأ  مبيثثب   (189)
، كمثثأات  ثثم جلعلتبثث  جللأللثث    ثث  جلعبحثثهثين %3263مبحهثثثأ  مبيثب   (139) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  ميثأها
، كمثثثأات  ثثثم جلعلتبثثث  جللج  ثثث  %1667مبحهثثثثأ  مبيثثثب   (72) بلثثثا هثثثاد أ ثثثلجد جلف ثثث   مثثثارس ميثثثأهامثثثن 

 .%761مبحهثأ  مبيب   (31) بلا هاد أ لجد جلف    يعل  لصا هلعم جياأذكجر يلة     جلعبحهثين من 
 سنهات الخدمة الجامعية: -5

 سنهات الخدمة الجامعيةيهضح تكرارات وندب عينة الدراسة من حيث ( 9جدول )

 % جلاالجر جلف   جلعاأيل
سنهات الخدمة 
 الجامعية

يبهجت 5جق  من   17 461 
5 - 11  118 2765 
11 - 15  113 2369 
15-21  89 2167 
21 - 25  87 2162 
 367 16  ودلل 25

 111 431 جلع عهه
جلاثم ت الثي كتابثأين ييثا تثلجدم جل بثلة ل ثم  ُأ    ماأيل يبهجت جيأيثأ  لف ثم جمأ ثأت جلعبحثهثين      

تب أ  ليبهجت  اما م، كُ  ا ماأيلج  م عأ  أ  س لبأ ما   بثلت م  ثم جلا أمث  مثر م الثي   ثأت جلع اعثر 
كمأ أحعلهيثة مثن  بثلة كتثلجدم هلعثم أ عث  هلثى جت ثأدة مبثة  ثم جلععييث  جلاثم ت عث   ي ثأ  العثأ  أيثت 

بثلة ج ضث ، ك ثب  س ذلثر هلثى جتمأ ثأت ل يث ل  جلعطلكيث    ث   يبهجت جل امث  أدلثل  لعثأ  أيثت جل 
مثثن ييثثا  هيبثث  جلارجيثث ياضثثأ مثثن موأيثثأت جل ثثاكل جليثثأم  تاثثلجرجت كييثثا جلعبحثثهثين مثثن  دلثثل دقثث .أ

  ثث   ى،   ثثأات  ثثم جلعلتبثث  جركلثثيثثبهجت جل امثث  جل أمعوثث  جلاثثم مثثأرس  ي ثثأ مب ثثأ جلا لثثوم  ثثم جل أم ثث 
مبحهثثثأ  مبيثثب   (118) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  ( 11 - 5مأمعوثث  تاثثلجكح مثثن )لثثاي م  ثثام ن عثثجلعبحثثهثين م

 بلثا ( 15 - 11)لاي م  ام مأمعو  تاثلجكح مثن ن ع، كمأات  م جلعلتب  جللأيو      جلعبحهثين م2765
لاي م  ام ن عم، كمأات  م جلعلتب  جللألل      جلعبحهثين %2167مبحهثأ  مبيب   (89)هاد أ لجد جلف   

% ، كمثأات  ثم جلعلتبث  2167مبحهثأ  مبيثب   (89) بلا هاد أ لجد جلف   ( 21-15)مأمعو  تالجكح من 
 (87) بلثثثا هثثثاد أ ثثثلجد جلف ثثث  ( 25 - 21لثثثاي م  ثثثام مأمعوثثث  تاثثثلجكح مثثثن )ن عثثثمجللج  ثثث    ثثث  جلعبحثثثهثين 

 م  ام مأمعو  تاثلجكح مثن لاين عم%، كمأات  م جلعلتب  جل أمي      جلعبحهثين 2162مبحهثأ  مبيب  
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%، كمثأات  ثم جلعلتبث  جليأديث    ث  461مبحهثأ  مبيب   (17) بلا هاد أ لجد جلف   ( يبهجت 5جق  من )
مبحهثثثأ  مبيثثب   (16) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث   ( ثثودلل 25لثثاي م  ثثام مأمعوثث  تاثثلجكح مثثن)ن عثثمجلعبحثثهثين 

367%. 

 نهع الكمية لتخرص عينة الدراسة -6
 يهكأ تهز ر هيب  جلارجي   حيا جلالوأت( 11ماكل )
 المجمهع الجنس الكمية

 انثح ذكر
 % العدد % العدد % العدد

 111 11 31 3 71 7 دلو  جتثأر 1
 111 36 25 9 75 27 دلو  جالدجب 2
 111 41 21 8 81 32 دلو  جتدجرة كجتقا أد 3
 111 85 2365 21 7665 65 دلو  جلال و  4
 111 16 25 4 75 12 جلال و  جلبايو  كهلهم جلل أك دلو   5
 111 11 61 6 41 4 دلو  جلال و  للببأت 6
 111 11 51 5 51 5 دلو  جلاصبوأت جتيوأ و  7
 111 11 41 4 61 6 دلو  جلاعل   8
 111 12 3363 4 6667 8 دلو  جلعرجه  9
 111 9 3363 3 6667 6 دلو  جل يال  11
 111 45 2667 12 7363 33 دلو  جلطا 11
 111 48 4167 21 5863 28 دلو  جلطا جلبوطلل  12
 111 21 3861 8 6169 13 دلو  جل لهم 13
 111 11 31 3 71 7 دلو  جلفبهن جل عيل  14
 111 11 41 4 61 6 دلو  جلصأيهن  15
 111 43 1663 7 8367 36 دلو  جل باي  16
 111 5 41 2 61 3 دلو   ا جتيبأن 17
18 
 

 دلو  هلهم جلحأيهب كتابلهموأ جلع لهمأت
6 61 4 41 11 111 
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مثثن ييثثا م ثثأن  هيبثث  جلارجيثث ياضثثأ مثثن موأيثثأت جل ثثاكل جليثثأم  تاثثلجرجت كييثثا جلعبحثثهثين مثثن       

 بلثثا هثثاد أ ثثلجد  دلوثث  جلال وث  ى،   ثثأات  ثثم جلعلتبث  جركلثثجلالوث  جلاثثم أ عثث  م ثأ  بصثثأ  لا   ثثة جل لعثم
 ،%(7665ياهزههن هلى ك   ماأيل جل بس جلى ذ هر كجيأث،  بلأت ييب  جلذ هر )مبحهثأ   (85)جلف   

مبحهثثثثثأ   (36) بلثثثثا هثثثثاد أ ثثثثلجد جلف ثثثث   لوثثثث  جل بايثثثث  كمثثثثأات  ثثثثم جلعلتبثثثث  جللأيوثثثث   %(،2365كجتيثثثثأث )
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كجتيثثثثثأث  ،%(8367) ياهزهثثثثهن هلثثثثى ك ثثثثث  ماأيثثثثل جل ثثثثبس إلثثثثثى ذ ثثثثهر كجيثثثثأث،  بلأثثثثثت ييثثثثب  جلثثثثذ هر
ياهزهثثهن هلثثى مبحهثثثأ   (33) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث   لوثث  جلطثثا كمثثأات  ثثم جلعلتبثث  جللأللثث  %(، 1663)

كمثأات  ثم  ،%(2667كجتيأث ) ،%(7363ك   ماأيل جل بس جلى ذ هر كجيأث،  بلأت ييب  جلذ هر )
ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل مبحهثثثأ   (32) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث   لوثث  جتدجرة كجتقا ثثأد جلعلتبثث  جللج  ثث  

، كمأات  ثم جلعلتبث  جل أميث  %(21كجتيأث ) ،%(81جل بس جلى ذ هر كجيأث،  بلأت ييب  جلذ هر )
ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل جل ثثبس جلثثى ذ ثثهر مبحهثثثأ   (28) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  دلوثث  جلطثثا جلبوطثثلل 

(، كمثأات  ثم جلعلتبث  جليأديث   لوث  جالدجب %4167كجتيثأث ) ،%(5863كجيأث،  بلأت ييب  جلذ هر )
ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل جل ثثبس جلثثى ذ ثثهر كجيثثأث،  بلأثثت ييثثب  مبحهثثثأ   (27) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  

 (13) بلثا هثاد أ ثلجد جلف ث  %(، كمثأات  ثم جلعلتبث  جللأمبث   لوث  جل لثهم 25كجتيأث ) ،%(75جلذ هر )
كجتيثثأث  ،%(6169جلثى ذ ثثهر كجيثثأث،  بلأثثت ييثثب  جلثثذ هر ) ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل جل ثثبسمبحهثثأ  

مبحهثثثأ   (12) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  (، كمثثأات  ثثم جلعلتبثث  جلاأيثث    لوثث  جلال وثث  كهلثثهم جلل أكثث  38.1)
%(، 25كجتيثثأث ) ،%(75ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل جل ثثبس جلثثى ذ ثثهر كجيثثأث،  بلأثثت ييثثب  جلثثذ هر )

ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل مبحهثثثأ   (7) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  كمثثأات  ثثم جلعلتبثث  جل أئثثلة  لوثث  جالثثثأر 
%(، كمثأات  ثم جلعلتبث  جلحثأدل 31كجتيثأث ) ،%(71جل بس جلى ذ هر كجيأث،  بلأثت ييثب  جلثذ هر )

ك ثثث  ماأيثثثل جل ثثثبس جلثثثى ذ ثثثهر ياهزهثثثهن هلثثثى مبحهثثثثأ   (6) بلثثثا هثثثاد أ ثثثلجد جلف ثثث  ه ثثثل  لوثثث  جل بايثثث  
%(، كمأات  م جلعلتب  جللألل  ه ل  لو  جلاعثل   41كجتيأث ) ،%(61كجيأث،  بلأت ييب  جلذ هر )

ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل جل ثثبس جلثثى ذ ثثهر كجيثثأث،  بلأثثت ييثثثب  مبحهثثثأ   (6) بلثثا هثثاد أ ثثلجد جلف ثث  
 بلثا هثاد أ ثلجد جلف ث  ه ثل  لوث  جلصثأيهن %(، كمأات  م جلعلتب  جللج  ث  41كجتيأث ) ،%(61جلذ هر )

كجتيثأث  ،%(61ياهزههن هلى ك   ماأيل جل بس جلى ذ هر كجيأث،  بلأثت ييثب  جلثذ هر )مبحهثأ   (6)
 (6) بلا هاد أ ثلجد جلف ث  دلو  هلهم جلحأيهب كتابهلهموأ  جل أمي  ه لكمأات  م جلعلتب  %(،  41)

كجتيثثأث  ،%(61ى ذ ثثهر كجيثثأث،  بلأثثت ييثثب  جلثثذ هر )ياهزهثثهن هلثثى ك ثث  ماأيثثل جل ثثبس جلثثمبحهثثثأ  
مبحهثثثأ   (5) بلثا هثثاد أ ثلجد جلف ثث  دلوثث  جلاصبوثأت جتيوأ وثث   جليأديثث  ه ثلكمثأات  ثثم جلعلتبث  %(، 41)

كجتيثثثثثأث  ،%(51ياهزهثثثثثهن هلثثثثثى ك ثثثثث  ماأيثثثثثل جل ثثثثثبس جلثثثثثى ذ ثثثثثهر كجيثثثثثأث،  بلأثثثثثت ييثثثثثب  جلثثثثثذ هر )
ياهزههن مبحهثأ   (4) بلا هاد أ لجد جلف   جلال و  للببأت  دلو  جليأ    ه لكمأات  م جلعلتب  %(،51)

كمأات  ثم %(، 61كجتيأث ) ،%(41هلى ك   ماأيل جل بس جلى ذ هر كجيأث،  بلأت ييب  جلذ هر )
ياهزههن هلى ك   ماأيثل جل ثبس جلثى مبحهثأ   (3) بلا هاد أ لجد جلف   دلو   ا جتيبأن  جللأمب  ه ل

 %(.41كجتيأث ) ،%(61  جلذ هر )ذ هر كجيأث،  بلأت ييب
لى جن هيبث  جلارجيث   أيثت تاعاثر    ثأ ص ميثاة كمعللث  إمعور  ذ  جلععئلجت جتي أ و  ت يل      

 للع اعر جلذل يحبت مبة.



 الفصل السابع
 

 املعاجلات اإلحصائية
 اخلاصة بـ لنتائج الدراسة امليدانية

لتورون  اجلاعع  التعليم اإل احملور األول: واقع
 وأهميته
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 التسهيد:

أحدددددورة رددددده و لمطلومدددددت ولمطلبهرة ودددددت  اددددده ا جتمدددددوو وحدددددة و مددددد  لم هل ددددد  ل   طة ودددددت ولم  ةؼودددددت 
ول ق صة يت، وملل رن أهطهة ظهه  لق صة  لمطلومت، ولمذي يفوض عبى لم لبوم لم ةرل  ضدوو و إعدة و 
لمظظو م  أهولمه، مب و جةن لم لبوم لم ةرل  و  يدال  ي ه ده مد  أهولمده لط همدت بلمسبد  يعدت" لملدوضب ، 
ددةب لةح وة ددةا  ددة و هع  وهددذل رددة  لددل لمطوسسددمن وولضددل  طوةطدد ه يواسددهن عطبوددةا لًعددول  لمطهظدد  باط 

 .طهق لملطل

ي   ه ده أهدولا لم لبدوم ومكن م  ظدل رده و لمطلومدت لدةا ليردو ي  ضدى عقدل لمط همدت لمعدةل ت، أ
لم ةرل  ل سالقة  رن أن بلملوض يوب" لمسب ب ، وهذل يفوض عبى لم ةرلةا أن  كدهن رصدو ل  مدادول  

  .م  لمفكو ولم كظهمه وة، جطة يفوض عبمهة أن يقهن مهة  ؤيت حوطوت عن رع  تل لمط  طع ولح وة ة ه

و الح ة ،  ولخبة ممهة لم  ةمةا،  لملةمم أيضة  إمى قويت صػموو ول  صة ا م و حهمة ره و لمطلومتو 
وجةن مهة  أرمو عبى لم لبوم لم ةرل ، حمث  لبة م  لًرقةن  اهيبه رن  لبوم مبظوبت  ا،لماضة ل

 ا م" لمػةيت، مةيرو ي سب  إعة و لمظظو   إمى أن يصبح  لبوطة  مب طوع، إ  أن  هممو لمهطمبت   يلظ
ةصو لمطظظهرت لم لبوطوت ح ى يطقن   ويم اولرج   هلم" رع حة ةا لم طوع، ولم   ه  م  جةمت عظ
 ،و أطبهب عطبظة لياة يط ممرن حة ةا لمظوبت، جطة أن هذه لم ه و لة ة  فوض عبمظة  ػ أا و  ظهعة  

قن ه و ا م" غةيت لم لبوم مب طوع، ورن لمطول ع لمطهطت لم   يطئولمذي   ي ظةط  م  ج مو رن أ ل
يلوض ؼوه  يب ولمذ  E. Martinلمو ه  إممهة م لوا رتو لا وأللة  لم َّػمو م  لملطل لياة يط  با ةب

 . (1)ره و لمطلبهرةايهم لم ظةقضةا لماةموت م  لملطل لياة يط  م  ظل 

ضدددطن لهدددم لم لبدددوم لًمك وو ددد  لم دددةرل  وأهطم ددده وي  ولقدددعمدددذل  دددةل لمفصدددل لمادددةم  مظ ظدددةو  ؼوددده 
لم دةرل  أا دو مةئدوو  ه  رن أ هل  لم لبدوم ل  ولا لم كظهمه وت لم    ط بكهة عمظت لمو لطت لمطمول وت، وأي 

لمددذي  فضددبه لملمظددت لمطو وطددت لةع بددة هم  ودد  لاة يطوددت ولا ددو ل ددال  عبددى ولقددع  مدد  لمهقددة لماةضددو
 ولمتظوت لم ا وت مهة. لم لبوم لم ةرل  ورة ي ظةط  رله م  ظل وولقع لم ةرلةا لملولؾوت

  

 
 

                                                           

1- E. Martin : Changing Academic Work ; Heather Eggins, Buckingham, 1999,p.15. 
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 عيشة الدراسة ما األدوات التكشهلهجية التي تستمكها -1

 عيشة الدراسة األدوات التكشهلهجية التي تستمكها( يبين 11جدول )
لمهطط     ت لمطهلم ت لمف وو

 لماعةا 
ل  اولا 
 لمطعوة ي 

2ؾوطت جة    ت  
 لماويت

لمو مت 
 ل حصةئوت

 
 لمو بت

   موم 

حو لمى   
 رة

   لم

 ر هطست 1 0,000 2 33,493 0,733 1,928 101 197 132 رهاةيل
 ر هطست 2 0,000 2 15,66 0,773 1,877 105 178 158 لمالا هب 
لماةطبت 
 لمطق توت

160 171 99 1,858 0,764 20,991 2 0,000 
3 

 ر هطست

 ر هطست 4 0,000 2 26,865 0,752 1,851 94 167 158 آيبة 

 شدددمو   دددةئج لم دددوو  لعددداله إمدددى و ددده  مدددووق آلا   مدددت إحصدددةئوت ادددمن آ لل لمطبادددهرمن حددده         
ا دو لمهطدةئل لطد وولرة  مد  لم لبدوم أن ردن أمدى إوجطدة يشدمو لم دوو   ،ل  ولا لم كظبه وت لم   يط بكه هدة

متبددع عددو  أمددول  لمف ددت  السرتبللة األوللل مدد   السهبايلل  ددةل  حمددثلم دد  يعدد وورهة أمددول  لملمظددت، ل مك وو دد  
السرتبلة مد   الالبتله يبمهدة ، (0,733(، ول اولا رعوة ي )1,928، واط هطط حعةا  )رباهرة   (197)

 (0,773(، ول اولا رعودة ي )1,877واط هطط حعةا  ) ،رباهرة   (178)أمول  لمف ت  متبع عو   الثانية
واط هطددط حعددةا   رباهرددة   (171)متبددع عددو  أمددول  لمف ددت  السرتبللة الثالثللةمدد   الحاسللبة السبتبيللة و ددةل

متبدع عدو  أمدول  لمف دت  م  لمطو بت لمولللت وليخمدوو يباداآل ،  و ةل(0,764(، ول اولا رعوة ي )1,858)
 .(0,752(، ول اولا رعوة ي )1,851واط هطط حعةا  ) رباهرة   (167)

 ،يل تددو  دده  رددن لمشددسط أو لمطبةمػددت لمشوصدد حددهلمى  اددع قددون جددةن لماددويث عددن لماةطدد   ذرظدد       
 يشدػل حمدال   لًمك وو د وجة ة جبفت لماةطبةا   و  لةآل ا أو ح دى راليدمن لمدوو  لا، وجدةن لماةطد  

إ ل  دده إمددى مويدد" ر كةرددل رددن لمبشددو لمطددو امن عبددى  شددػمبه وصددوة  ه،  مدد ، وجددةن يا ددة  ضددوطة   رقة وددة  
 عد سوع  ولم د ت ي  صو عبدى لماقهردةا ولمطسطعدةا لمضدوطت، ومذمك جةن  شػمل لماةطبةا لًمك وو و

 ويعدد سوعيقددة  يوبدده رقددةن رددن أ هدداو لماةطددبةا لًمك وو وددت   اطددل  كبفددت لم شددػمل ولمصددوة ت، ولممدده   
ليشدددوةل لملددددة يهن لردددد الة هدددذه ل  هدددداو و شددددػمبهة وصدددوة  هة، وحطبهددددة رددددن رقدددةن آلخددددو م طدددد وول  

يظطددددده ممهدددددة ر  طددددددع  لم ددددد لم وادددددت  هددددد  لم كظهمه ودددددة لمصدددددػموو  ددددددول   لماةطدددددبةا لًمك وو ودددددت ورظ  دددددةا
  .(1)لمطلبهرةا

                                                           
1
-Michael Mirtabo, Communication Areas, Fifth Edition,     Publisher Zephyr Inc, 2004, p. 33-38.                                                                                             
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ل  بسة للويو  لم  معةهم ظهه  لمكطتمه و ور  طع لمطلبهرة وت و كظهمه وة ل  صة ا لماوي ت         
 ردددن أهطهددة  ػمددو رفهددده  لمارددةن ولمطقددةن جوؽودددة   ولم دد رددن لمطفددةـوم  ػمدددو ج مددو رددن لمطفدددةـوم  ولما ددةئ" 

ولم لبددددوم رددددن للددددو، وأصددددبح رصددددسبح لمطعدددد اورةا  لًمك وو دددد آمددددك عبددددى   ظوددددةا لمظشددددو  مدددد  رل طددددول  
ش ى  م  لو ره و رع طوو ي اليو  أرموهة  ولم   ،لم كظهمه وت لمظة ج عن لم ه و لملبطوت ولم كظهمه وت لمشةربت

 لبددددوم، و لبددددم لملبدددده ، ولمطلددددة ا  مدددد ب لبددددوم لماددددةم  لمطعدددد وو  مقددددهو  لعطددددت حوة ظددددة لةع بة هددددة  رظددددةح 
 .(1)لمطو بفت

 نهع من أنهاع التعميم الجامعي أكثر فائدة في الهقت الحاضر -2

 ( يبين نهع التعميم الجامعي الذي تفزمه عيشة الدراسة12جدول)
لمهطط     ت لمطهلم ت لمف وو

 لماعةا 
ل  اولا 
 لمطعوة ي 

   ت  2جةؾوطت 
 لماويت

لمو مت 
 ل حصةئوت

 
 لمو بت

   موم 

لمى   
 حو رة

   لم

لم لبوم 
 لمطورج

138 182 110 1,935 0,758 18,381 2 0,000 
1 

 ر هطست

 طوع رة 
 طت"

143 188 99 1,898 0,744 27,633 2 0,000 
2 

 ر هطست

لم لبوم 
 لم  بموي

145 185 100 1,895 0,748 25,233 2 0,000 
3 

 ر هطست

لم لبوم 
 ل مك وو  

146 184 100 1,893 0,75 24,688 2 0,000 
 ر هطست 4

  دده  رددن أ ددهل  لم لبددوم لم ددةرل  أا ددو مةئددوو مدد  لمهقددة لماةضددوحدده   شددمو   ددةئج لم ددوو  أعدداله         
ل دهل  لم لبدوم لم دةرل  لمطعد وورت مد  لمهقدة  إمى و ده  مدووق آلا   مدت لحصدةئوت ادمن آ لل لمطبادهرمن

أ ددهل  لم لبددوم لم ددةرل  مةئددوو مدد  لمهقددة لماةضددو  وجطددة يشددمو لم ددوو  لعدداله إمددى لن رددن أا ددولماةضددو، 
متبدع عدو  أمدول   السرتبلة األولل مد   التعمليم السلدم هده وهه ردة  دوله ولضداة   لمذي  فضبه عمظت لمو لطتو 

  .(83718ول اولا رعوة ي ) (،13911حعةا  ) واط هطط ،رباهرة   (181)لمف ت 
ولماقهروت لمط طمداو ملدال  ي د  أن يقدهن لمظظدة  لم لبوطد  قدةئم عبدى  ردج  لملةمطوتمف  لم ةرلةا        

  ظوددت لمطلبهرددةا ول  صددة ا ولمطهددة لا لًاول وددت مدد  لمطظددةهج لم لبوطوددت واددولرج لم لبددوم رددو  لماوددةو. 
 ه دل و ؼوعدتهة و )عةمطوة  ووضدلة ابدول هة مد  ر وردت  و  لملدةمم رظهدة مط ال   طهآ  مشوجةا  ة ات 

وحؿو دت   دةم ر دل  بدك لمشدوجةا لملةمطودت  (،طةرعده ج ولادل)، وم  شوجةا  صظوع لمطاطده  ر دل(يةهه
  هه لع طة هة عبى مكوو أي  هممو مكوو أي رلومت.
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م ددو لطدد سةعة هددذه لمشددوجةا  اهيددل لمفكددوو إمددى ولقددع ربطددهلد وعبودده مدد ن هددذه لمو لطددت راةومددت       
بلم ةرلدةاب مد  لم اده  مط  طدع لمطلومدت لم لبوم ل مك وو   م   لايا ر  طع لمطلومت مد  م هضوح  و  

لم  ظودت لم لبدوم لمطعد طو، و  دل ضدطةن  ىحمث يقطن لموو  ليطةط  مب ةرلةا عةرت م  رو  لم و و عبد
عبى أهطودت لمبادث لملبطد  ول ا كدة  ردن أهدم لي ول  لم د   ول ا كة ، ولمشولات لمط  طعوت، ويلو لم وجما

 بتوت لح وة ةا     ه  اهة لم ةرلةا مبطعةهطت م  ر  طع لمطلومت، أيضة   و  لم ةرلةا ي ضح م  رو
لمطلبهردددةا مومدددع لمكفدددةللا مددد  ويدددوهم لةمطلومدددت و ا وآمدددك ردددن خدددال   ظطودددت قدددو لا لمسدددالب و  ،لمط  طدددع

ي يل طددو ذلم لبددوم لم مددو آو لموتددوو لملةمطوددت لملةموددت. أرددة صددظةعت لمطلومددت م  ط ددل مدد  لمباددث لملبطدد  ولمدد
اوو ه عبى اولرج لمو لطةا لملبوة ورولاا لمباهث، مط  طدع لمطلومدت هده لمظدة ج لمدذي  عدلى م اؿو ده ردن 

، وي م آمدك ردن خدال  للدس ليطدل ولي ولا لم د  ي د  لم ةرلةا لم لبوم ل مك وو   م  خال    لطت
  هلموهة م   بك لم ةرلةا مبؿوة  اوو هة لمطسبهب عبى أاطل و ه.

وملل رن أهم  بك لي ولا لم   ي    هلموهة،  ذجو رظهة و ه  رولاا مظ ل لم  ظوت لمطلوؼوت و هممو      
شدددولة لمط  طدددع لمطادددوط ردددع لم ةرلدددت مددد  رولادددا ل ا كدددة  ووضدددع ادددولرج رعددد طوو مب لبدددوم إضدددةمت إمدددى إ

 لي شست لمط  طعوت ولم ظطهيت .

يو  أن لم لبوم لماةم  لطو بد  رعد هية ه  ةردو لصده و جتمدوو ويعد ػوق م دولا  هيبدت،  رنهظةة و        
جدل رعد ه   ئوعد  ردن  ظدة  لم لبدوم، ومدذمك مد ن لمطدول ل   فةعدل  يعد كطلطدظهلا مكد   6إي يع ػوق 

 .(1)ابطل رع لم ػممولا م  لم كظهمه وة، وهذل اوو ه مده  دأرمو عبدى  وجمبدت لمطهدة لا لمطسبهادت ردن لملطةمدت
مةمطسيددوون مبدد لبم لًمك وو دد  يددوون أ دده ي بددل رددن  كددةموو  هصددمل لم لبددوم ويايددو رددن قددو و لمسةمدد  عبددى 

  ى رهل   لبوطوت أا و وأ ه  وه  أهولا  على إممهة لم ةرلةا.لماصه  عب

 ،رباهردة   ( 188 )متبع عو  أمول  لمف ت  السرتبة الثانيةم   من انهاع التعميم سبق جسيع مايبوه         
 .(83711واة اولا رعوة ي ) ( ،13898واط هطط حعةا )

 أل ردة  لشدوي    ي صو  مهة طده  رة رن شك م  أن لم اويةا لم   ياطبهة لملصو لم ويو من
يطقدن مب طودع  ى لئم لم وقد ،  لئد  لمظطده، طدهلل عبدى لمطعد هي لمفدو ي أو عبدى صدلمو لمط  طلدةاد ح د

لمطشة جت م  لملةمم لماويث رن رهقع ل ق ول  م  ظل طوةق  ظةمع  لدةمع لمادوو. وهظدةة ل فدةق عبدى أن 
ل    ةل لةم ووو لمبشويت من يا  ه إ   لبوم   هلمو ؼوه شووط لم ده و لمكبودت مد  جةمدت رولحبده، لا دولل  ردن 

مب لبدوم لم دةرل  ولملدةم  خصهصدم ه، إآ  ىويب د ،لم لبوم لم دةرل  ولملدةم  ىروحبت رة قتل لمطو طت وح 
 ،يبل   و ل  أطةطدوة  مد  حودةو ليردم ردن خدال   بتودت لح وة ة هدة ردن لم دهي لمبشدويت لم د   صدظع حةضدوهة

و وط  قهلعو رع  تل لم ظطوت ممهة، ورن خالمده   تبده  لمؿودة و لملبطودت ولملطبودت مبط  طدع. مضدال  عدن أ ده 
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   م دددولث لم  دددةم  و ظطم ددده و سدددهيوه، ومدددن ي ا ددد" آمدددك إ  لة    دددةل لطعددد ه و  عدددن لمافدددةا عبدددى لس لمطعددد
 خوي   هذل لمفو  رن لم لبوم.

واط هطددط حعددةا  ، رباهردة   (181)متبدع عددو  أمدول  لمف ددت  السرتبللة الثالثللةمد   التعملليم التيميللديردم        
  .(83718)واة اولا رعوة ي  (،13891)

رددع رددوو  لمهقددة  ػمددو  و  لم ةرلددةا مدد  لمط  طددع لماددويث. مطظددذ وهظددة  ددو  لمبةح ددت عبددى أ دده        
. (لم  بمدوي)ر دةا لمعدظمن جة دة لم ةرلدت  طدة ل  و هدة لم  بمدوي مد   دهممو خدورةا لم لبدوم لمط وصد  

ظدددةئ  أردددة ردددع  ػمدددو لي طدددةط ل ق صدددة يت لملةمطودددت أصدددباة وظوفدددت لمبادددث لملبطددد  ردددن أادددو  وأهدددم و 
لم ةرلةا مطة   طما له لمتم ت لياة يطوت لملبطوت رن قو لا وإرقة وةا لا وت ولم    عةعو عبى  طه آمك 

 بتوددت لم ادده  مط  طددع لمطلومددت لمفددو  لمهددة ، ورددع آمددك جبدده ظهددوا وظوفددت رةم ددت وهةرددت مب ةرلددةاد وهدد  
 ظ ددل لم  ظوددت و لددا   لم ةرلددةا أنلمددوو  لمددذي مددوض عبددى لم ةرلددةا حمددث أصددبح عبددى  اهلطددستوآمددك 

 .(1)ل ا كة  و عةهم م  لم لبوم لمطع  و ولمشولات لمط  طعوت

واط هطدط  ،رباهردة   (181)متبدع عدو  أمدول  لمف دت  التعمليم اللكترونليهده  السرتبة الرابعلة واألييلرةو       
 (.8371واة اولا رعوة ي ) (،13891حعةا  )
  ةئبدت ربدةمع لموومت موورةا  كب  و هممو لط هالة عطبوت ر و  مول عة  لشقل لم لبوملن            

 لم د  ولمطو ادت ولمكفدسو لملةربدت لمبشدويت إعدول  لم ده   مد  يعدةهم لم لبدوم إن إآ لطد  طة  عطبودت هد  وإ طدة
    . هل تهة واقل لم ظطوت عطبوت   سبتهة

 لم لبدوم رفهده   وطدو  مد  يايدو ردة وهدذل ،ر لدو و ر دة ا م    ظوة   ورة   لماةم  لملصو و شهوم       
  ةق ده وقو ل ده حعد   لبطه لمط لبم ي ةلع حمث ويوعطه ل مك وو   لم لبوم يهموه لمذل   لمذي أو لمفو ي
 مب لبدوم لمطاليدة هدذه وادةموغم ردن ل ده إ  طدةل ت ورهدة لا ختدولا ردن مويده مطدة ووم دة  لبطده وطدوعت

 لمتظ   همو رع ه   عبى و طوطة ا موو عؿبةا و اويةا ويهل ه اولية ه م  يعوش  ل     هأم ل مك وو  
 ل مك وو د  لمطظةطد  لم لبدوم ول   دةل  سدهيو عبدى ي هقد  ل مك وو د  لم لبدوم   دةم راده  مد ن .لم ا ودت
  ظة  م  ولمطلةيمو لمضهللط لم سه لا ورولعةو مطهلابت لمط هلصل اةم اويث لم لبوم ر سببةا يبت  لمذي
 .(1) ولم واهيت لم لبوطوت لمػةيةا ويا " و سهيو لمط لبم رع ه   موقفل لمطو ة  لم لبوم

فللي مجللال التعملليم  مدللتلبالا  هللاضللرور ة ليبيعللة عسمعيشللة الدراسللة السهللارات التللي تراهللا  اهللم -3
   اللكتروني
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في مجال  مدتلبالا  هاضرور ة ليبيعة عسمعيشة الدراسة السهارات التي تراها  اهم( يبين 13جدول )
 التعميم اللكتروني

لمهطط     ت لمطهلم ت لمف وو
 لماعةا 

ل  اولا 
 لمطعوة ي 

   ت  2ؾوطت جة
 لماويت

لمو مت 
 ل حصةئوت

 
 لمو بت

   موم 

لمى   
 حو رة

   لم

 عبى لم و و  ظطوت
 لمعويع لً  ة 
 لمطسبهات واةموقت

109 209 112 2,007 0,718 45,158 2 0,000 

1 

 ر هطست

 ظطوت لم و و عبى 
 لياول 

117 196 117 2 0,739 29,028 2 0,000 
2 

 ر هطست

 لط وول  رهة و  ية و
 ل م  لماةط 

106 224 100 1,986 0,693 68,223 2 0,000 
3 

 ر هطست

 عبى لم و و  ظطوت
 امن رن ل    ةل
 لمطلوؼوت لملظةصو

 لمطو بفت

113 213 104 1,979 0,711 51,074 2 0,000 

4 

 ر هطست

رهة لا لمباث 
 لملبط 

123 200 107 1,963 0,731 34,498 2 0,000 
5 

 ر هطست

 عبى لم و و  ظطوت
 لمطلومت لط وول 

  ويوو رلومت ً  ة 

120 208 102 1,958 0,718 44,893 2 0,000 

6 

 ر هطست

 ظطوت لمطهة لا 
 لمبػهيت

131 189 110 1,951 0,748 23,363 2 0,000 
7 

 ر هطست

 لط وول  رهة و
 ولمتويو لي  و ة

 لًمك وو  
 ولمصفها
 ل مك وو وت

134 192 104 1,93 0,742 27,926 2 0,000 

8 

 ر هطست

لم لةرل رع لماةط  
 لآلم 

151 183 96 1,872 0,748 27,019 2 0,000 
9 

 ر هطست

 عبى لم و و  ظطوت
 لملةمم رع لم هلصل

 لموة   

115 204 110 1,834 0,785 39.119 2 0,000 

10 

 ر هطست

لهدم  لل لمطبادهرمن  حده  آمدى و ده  مدووق آلا   مدت لحصدةئوت ادمن إ شمو   ةئج لم وو  لعاله            
مد  لمط دة  ل مك وو د  وجطدة لم    ولهة عمظدت لمو لطدت ضدوو يت مستولدت عطبهدة رعد ؿبال  طهة لا لم لبوم لم

تشسيلة اليلدرة كثلر السهلارات التلي  جلف تهفرهلا فلي التعمليم اللكترونلي هله أن ملن أمدى إيشدمو لم دوو  
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( ،واط هطددط 189متبددع عددو  لمددول  لمف ددت ) السرتبللة الوللل مدد   عملل  اجنجللاس الدللر ع وبالدقللة السيمهبللة
 .(83718واة اولا رعوة ي ) (،13887حعةا  )

واط هطدط حعدةا   (،196متبع عو  لمف دت ) تشسية اليدرة عم  البداع  السرتبة الثانيةم   يبمهة         
 .(83719واة اولا رعوة ي ) (،1)

واط هطط  (،111متبع عو  لمف ت ) ليس ادة مهارة استخدام الحاسف اآل  السرتبة الثالثةيبمهة م         
 .(83691واة اولا رعوة ي ) (،13986حعةا  )

متبدع  ر السعرفيلة السختمفلةصلتشسية اليدرة عم  النتياء من بين العشا :السرتبة الرابعةيبمهة م          
 .(83711(، واة اولا رعوة ي )13979واط هطط حعةا  ) (،111) لمف ت عو 

واط هطدط حعدةا   (،188متبدع عدو  لمف دت ) مهلارات البحلا العمسلي :السرتبة الخامدةيبمهة م          
 .(83711واة اولا رعوة ي ) (،13961)

متبدع عدو   معرفة جديلدة جنتاجتشسية اليدرة عم  استخدام السعرفة  :السرتبة الدادسةيبمهة م          
 .(83718(، واة اولا رعوة ي )13918(، واط هطط حعةا  )188لمف ت )

(، واط هطدط حعدةا  189متبع عو  لمف ت ) تشسية السهارات المغه ة :السرتبة الدابعةيبمهة م            
 .(83718واة اولا رعوة ي ) (،13911)

 ةاجلكترونيمهارة استخدام النترنيت والبر د اللكتروني والرفهف  :السرتبة الثامشةيبمهة م            
 .(83711(، واة اولا رعوة ي )1391(، واط هطط حعةا  )191متبع عو  لمف ت )

واط هطددط  (،181متبددع عددو  لمف ددت ) للليالتعاملل  مللع الحاسللف اآل :السرتبللة التاسللعةيبمهددة مدد             
 .(83718واة اولا رعوة ي ) (،13871حعةا  )

متبدع عدو  لمف دت  تشسيلة اليلدرة عمل  التهاصل  ملع العلالم الخلارجي :السرتبلة العارلرةيبمهة م             
 (.83781واة اولا رعوة ي ) (،13811(، واط هطط حعةا  )181)

لممه  أن أرودت لم دون لمادةم  هد  أرودت ردن ي هبدهن لطد وول  لمكطتمده و رطدة  لدل  م و أصبح شةئلة          
 لمك مو رن لموو   لو أو   تظ  طوةطوةا أو روسسةا و ظوت  ط لطةمه.

ضدوو يت مستولدت لملطدل لن رصة   لمطلبهرةا وأ ولا لمباث ولم هلصل لمطلبهرة وت لم ويدوو            
وي ط دددل ل  صدددة  اهلطدددست لم كظهمه ودددةا لم ويدددوو مددد   لبدددوم ل مك وو ددد ،حةمودددة  ورعددد ؿبال  مددد  ر دددة  لم 

ؼوطدددة امدددظهم اهلطدددست خدددورةا  عظصدددو أطةطددد  هددده لمكطتمددده و لمدددذي ي دددوح مطعددد لطبوه لم فةعدددل رلبهرة ودددة  
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رلبهرة وت ر ظهعت  لمتويدو ل مك وو د ، قهلعدو لمتوة دةا، هدذل وم دو  د ج عدن لمطلةم دت لمطلبهرة ودت مبصدها 
(، Virtual realityيلدوا مد  ر دة  لمعدطل  لمبصدوي ادد بلمهلقدع ل م ولضد  أو لم ومبد ب ) ولمصده و ردة

جدةرال ردع لآلمدت، إن هدذه لمطشدةهو لم د   ولمذي يال ؼوه لمفو  لأ ه م  ام ت رو بفت واأ ه رظورج ل ورة ة  
 ه اظددةل  ظ  هددة حهلطددم  قهيددت  ددول   لددل رشددةهوهة وجأ دده رظددورج مدد  لمطشددهو لمطلظدد  لمددذي ي سدده  رعددة

عبدددى أولردددو لمطشدددةهو لمدددذي يتدددوو رددداو  لقدددةرمول  عدددطح مددده لدددةم  ه  اظظدددوه مددد  رو بددد  أ  دددةل راوسددده 
، و  و  ل شة و م  ليخمدو إمدى أن هدذه لم ده و لمطلبهرة ودت لم ويدوو شدةربت (1)ل م ولض  لمذي ل ورج ؼوه

 وحةططت ر  طعوة  إمى    ت أصباة  ل طو جطسشو م صظوو و و م  لمط  طلةا.

 الجامعة لألساتذة لغرض تيبيق نظام التعميم اللكتروني أوجه السداهسة التي تيدمها -4

الجامعة لألساتذة لغرض تيبيق نظام التعميم  أوجه السداهسة التي تيدمها( يبين 14جدول )
 اللكتروني

لمهطط     ت لمطهلم ت لمف وو
 لماعةا 

ل  اولا 
 لمطعوة ي 

2ؾوطت جة    ت  
 لماويت

 لمو مت
 ل حصةئوت

 
 لمو بت

   موم 

لمى   
 حو رة

   لم

ع و  و لا  و يتوت 
 مألطة ذو

 ر هطست 1 0 2 35,084 0,73 1,979 110 201 119

 لطوم خورةا 
لماةط  ليم  
 ولر الة رهة ل ه

 ر هطست 2 0 2 38,377 8,727 1,94 101 202 127

  ويم اولرج  هعهيت 
م  ر ة  لم كظهمه وة 
 و ستو ة هة لمطو بفت

 ر هطست 4 0 2 38,879 8,727 1,9 94 199 137

  ويم اولرج  لبوطوت 
 عن  وي" ل   و مة

142 190 98 1,898 0,741 29,544 2 0 3 
 ر هطست

  لل لمطباددهرمن حدده    مددومآمددى و دده  مددووق آلا   مددت لحصددةئوت اددمن إعدداله أ  شددمو   ددةئج لم ددوو       
لم لبددوم ل مك وو دد  وجطددة يشددمو   ظددة  مػددوض  ستمدد" مألطددة ذو لم ةرلددت لم دد    ددورهة  طعددةهطت لم لو دده 

واط هطددط  (،181متبددع عددو  لمف ددت ) لألسللاتذةعيللد دورات تدر بيللة   السرتبللة الوللل م ددةل مدد  لم ددوو  
 .(8371واة اولا رعوة ي ) (،13979حعةا  )

متبددع عددو  لمف ددت  تعسلليم يللدمات الحاسللف اللللي وامللتال  مهاراتلله :السرتبللة الثانيللةو ددةل مدد            
 .(83717( ، واة اولا رعوة ي )1391( ، واط هطط حعةا  )181)

                                                           

 .118-111، لرصو  طت" آجوهعبه  ل  صة  ولمط  طلةا لموقطوت،  ،رهظة موية  - 1
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متبدع  تيد م بلرام  تهعه لة فلي مجلال التكشمهجيلا وتيبيياتهلا السختمفلة :السرتبة الثالثةو ةل م         
 .(83717رعوة ي ) ( ، واة اولا139( ، واط هطط حعةا  )199عو  لمف ت )

 (،198متبدع عددو  لمف ددت ) تيللد م بللرام  تعميسيللة عللن تر للق النترنيللت :السرتبللة الرابعلةيبمهدة مدد         
 (.83711واة اولا رعوة ي ) (،13898واط هطط حعةا  )

تمتزم بها الجامعة لمرفع ملن قلدرات السلتاي فلي  تبيعة األساليف الستهياة لزسان تدر ف عالي  - 5
 مجال التعميم اللكتروني  

تمتزم بها الجامعة لمرفع من قدرات  تبيعة األساليف الستهياة لزسان تدر ف عالي( يبين 15جدول )
 الستاي في مجال التعميم اللكتروني

لمهطط     ت لمطهلم ت لمف وو
 لماعةا 

ل  اولا 
 لمطعوة ي 

   ت  2ؾوطت جة
 لماويت

لمو مت 
 ل حصةئوت

 
 لمو بت

   موم 

لمى   
 حو رة

   لم

 اويو ل ح وة ةا 
لم و يتوت لم    ظةط  

 ال  وص  عبط     

 ر هطست 1 0,000 2 48,926 0,713 1,96 101 211 118

لم ظعم" رع 
لمطسطعةا لمولئوو م  
            ر ة ا لم و ي   

 ر هطست 3 0,000 2 21,786 0,751 1,935 108 186 136

إ ةحت و ش لملطل 
ولم  همالا مألطة ذو 
مبطعةهطت م   سهيو 
 رلة مهم ورهة ل هم  

 ر هطست 2 0,000 2 44,74 0,72 1,884 89 202 139

 لل لمطبادددهرمن حددده  آمدددى و ددده  مدددووق آلا   مدددت لحصدددةئوت ادددمن إعددداله أ لم دددوو    شدددمو   دددةئج         
 ب ددا  اهددة لم ةرلددت مبومددع رددن قددو لا ل طدد ةآ مدد  ر ددة  لم لبددوم مضددطةن  ددو ي  عددةم   لمط هخددةول طددةمم  
تحديد الحتياجات التدر بيلة التلي تشاسلف  ل    السرتبة الول  ةل مد  وجطة يشمو لم وو   ،ل مك وو  

 .(83711واة اولا رعوة ي ) (،1396واط هطط حعةا  ) (،111متبع عو  لمف ت ) تخرص عمسي

متبدع عدو  لمف دت  التشديق مع السؤسدات الرائدة في مجلالت التلدر ف :السرتبة الثانيةو ةل م          
 .(83711واة اولا رعوة ي ) (،13911(، واط هطط حعةا  )186)

لمسداهسة في تيله ر معلرفهم  لألساتذةالسرتبة الثالثة اتاحة ورش العس  والتجهيزات و ةل م         
 (.8371(، واة اولا رعوة ي )13881(، واط هطط حعةا  )181متبع عو  لمف ت ) ومهاراتهم
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 ظطوت لم ووو لمبشويت، رطة إن لم لبوم هه لط  طة   ظطهي، جطة أ ه لط  طة   هيل لي ل يلطل عبى 
يس ي إمى  ظطوت لم ووو لم هروت أيضة ، حمث أ ه يظص  عبى  طقدمن لي ودة  لمط الح دت مكد    لةردل ردع 

، مدذل يظبػد  عبدى أي ر  طدع أن يدظهس لةم ة د  لم لبوطد  اويةا لم د   هل ده لمط  طدع لملدةمط  لممده لم 
 مك  يا "   ورة  م  جةمت رظةح  لماوةو.

 ماهي في نظر  السعهقات التي تحهل دون تيد م البرام  التدر بية داي  الجامعة  -6

من وجهة نظر  التدر بية داي  الجامعةالسعهقات التي تحهل دون تيد م البرام  ( يبين  16جدول )
 عيشة الدراسة

                           

  قم لمعبة و  
لمهطددددددددددددددددددط     ت لمطهلم ت

 لماعةا 
ل  اددددددددددددولا 
 لمطعوة ي 

2ؾوطت جة    ددددددددددددت  
 لماويت

لمو مددددددددددددددددددددددددددددت 
 ل حصةئوت

 
 لمو بت

   موم 

لمدددددددددددددددى   
 حو رة

   لم

ل وفددةض رعدد ه  لم ددو يبةا 
ي ب ةهددددددددددددة لملطبوددددددددددددت لم دددددددددددد  

 ل طة ذو

 ر هطست 1 0 2 26,879 0,742 1,995 117 194 119

غوةب رلةيمو لم  هيم م ده و 
لمتدددولرج لم و يتودددت مبطعدددةهطت 
 م   سهيوهة

 ر هطست 2 0 2 1,042 0,753 1,988 119 187 124

عدددو  و ددده  لم طهيدددل لمطدددةم  
 مبتولرج لم و يتوت

 ر هطست 3 0 2 52,944 0,709 1,967 101 214 115

عددددددددددو   ددددددددددهمو رعدددددددددد بارةا 
لمدددددددددده ش ولمطلةرددددددددددل وقبددددددددددت 
 وطةئل ل يضةم

 ر هطست 4 0 2 34,009 0,732 1,935 102 198 130

لمدددددددددددظ   مددددددددددد  لمكفدددددددددددةللا 
لمبشددددويت لم ددددد   لطددددل عبدددددى 

اولرج لم و ي  ذأعول  و ظفم  

 ر هطست 5 0 2 52,484 0,71 1,884 86 208 136

 لل لمطبادهرمن حده    مدوم آمدى و ده  مدووق آلا   مدت لحصدةئوت ادمن إعداله أ  شمو   ةئج لم دوو         
وجطددة  رددن و هددت  ظددو عمظددت لمو لطددت لمتددولرج لم و يتوددت  لخددل لم ةرلددتلمطلهقددةا لم دد   ادده   ون   ددويم 

انخفلللاض مدلللتهر التلللدر بات العمسيلللة التلللي يتمياهلللا  :السرتبلللة الولللل  دددةل مددد  يشدددمو لم دددوو  لعددداله  
 .(83711(، واة اولا رعوة ي )13991(، واط هطط حعةا  )191ف ت )متبع عو  لم الساتذة

 غيا  معاير التيه م لجهدة البرام  التدر بية لمسداهسة في تيه رها :السرتبة الثانيةم   يبمهةو         
 .(83711واة اولا رعوة ي ) (،13988(، واط هطط حعةا  )187متبع عو  لمف ت )

(، 111متبدع عدو  لمف دت ) عدم وجهد التسه ل  السلالي لمبلرام  التدر بيلةالسرتبة الثالثة م   يبمهةو        
 .(83789(، واة اولا رعوة ي )13967واط هطط حعةا  )
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متبددع  عللدم تلهفر مدللتمزمات الللهرش والسعاملل  وقمللة وسلائ  ال زللا  :السرتبللة الرابعللةمد   يبمهدةو       
 .(83711، واة اولا رعوة ي )(13911(، واط هطط حعةا  )198عو  لمف ت )

السرتبة الخامدة الشيص في الكفاءات البذلر ة التلي تعسل  عمل  اعلداد وتشفيلذ بلرام  ويبمهة م        
 (.8371(، واة اولا رعوة ي )13881(، واط هطط حعةا  )188متبع عو  لمف ت ) التدر ف

 من وجهة نظر عيشة الدراسة: فاعمية لمتعميم اجلكتروني في الجامعة -7

 من وجهة نظر عيشة الدراسة فاعمية لمتعميم اجلكتروني في الجامعة( يبين 17جدول )
الوسط  درجة الموافقة رقم العبارة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة كا
2

درجة  
 الحرٌة

الداللة 
 االحصائٌة

 
الرت
 بة

 تقٌٌم 

الى  ال
 حد ما

  نعم

لمذجوتلمعته و   متوسطة 1 0 2 38,377 0,727 2,86 127 202 101 

 متوسطة 2 0 2 30,423 0,737 2,047 127 196 107 قةعةا ل ط ذجة  لًمك وو  

اوو كه ا  لةون امن 
لم ةرلت ولملويو رن لمهم ةا 

و لةم لبوم لًمك وو   ه لمطو بس
 ولمطع اورةا ل مك وو وت

 متوسطة 3 0 2 50,963 0,711 2,016 112 213 105

  لمطهقع لًمك وو   مب ةرلت
  

 متوسطة 4 0,001 2 14,851 0,762 2,002 125 181 124

حة ت رةطت هل هظةة 
  لم لبوم ة سهيو  ظم

لم ةرلت لخل ل مك وو     

 متوسطة 5 0 2 19,051 0,754 2 122 186 122

أشقة  ووطةئل لم لبوم 
لًمك وو   لةم ةرلت ر ل 

لمك ةب لمطق بت لموؾوطت، 
 لًمك وو  ، قةعةا لمفمويه

 متوسطة 6 0 2 15647 0,76 2 124 182 124

 متوسطة 7 0 2 15,647 0,76 2 124 182 124 قةعةا رس طولا لمفمويه

 متوسطة 8 0 2 39.967 0.724 1,984 109 205 116 روجا لم  ظوت مدمك وو وةا

لمتولرج أاة يطوت  و بط 
لةم لبوم لًمك وو   م  ر ة  

 لمباث لملبط 

 متوسطة 9 0 2 38,74 0,726 1,981 109 204 117

لموعم لً ل ي مب لبوم 
 لًمك وو  

 متوسطة 10 0 2 40,079 0,724 1,979 108 205 117

 متوسطة 11 0 2 32,712 0,734 1,979 111 199 120 أ هاو عوض لمتوة ةا

أطبهب لم لةرل رع أعضةل 
لم هة  ل  ل ي اهحولا 

لًمك وو  لم لبوم   

 متوسطة 12 0,001 2 14,753 0,763 1,967 118 180 132

لمتظوت  لم ا وت مب لبوم 
 لًمك وو  

 متوسطة 13 0 2 27,758 0,741 1,963 110 194 126
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حدده    مددوم   لل لمطباددهرمنآمددى و دده  مددووق آلا   مددت لحصددةئوت اددمن إعدداله أ  شددمو   ددةئج لم ددوو        
كثلر الدوات فاعميلة أن ردن أمدى إعداله  أ وجطدة يشدمو لم دوو   ،مةعبوت لم لبوم ل مك وو د   لخدل لم ةرلدت

(، 1386(، واط هطدددط حعدددةا  )181متبدددع عدددو  لمف دددت ) فلللي التعمللليم اللكترونلللي هللله الدلللبهرة الذ يلللة
 .(83717واة اولا رعوة ي )

(، واط هطط حعةا  196متبع عو  لمف ت ) قاعات الستذ ار اللكتروني :السرتبة الثانيةيبمهة م        
 .(83717(، واة اولا رعوة ي )13817)

تعاون بين الجامعة والعديلد ملن الهيتلات السرتبيلة بلالتعميم بروتكهلت  :السرتبة الثالثةيبمهة مد        
(، وادة اولا 13816هطدط حعدةا  )(، واط 111متبع عدو  لمف دت ) اللكتروني والسدتحدثات اللكترونية

 .(83711رعوة ي )

(، واط هطدط حعدةا  181متبع عو  لمف ت ) السهقع اللكتروني لمجامعة :السرتبة الرابعةيبمهة م         
 .(83761(، واة اولا رعوة ي )13881)

دايلل   التعملليم اللكترونللي نظللام لتيلله ر ماسللة هلل  هشللا  حاجللة :السرتبللة الخامدللةيبمهددة مدد          
 .(83711(، واة اولا رعوة ي )1(، واط هطط حعةا  )186متبع عو  لمف ت ) الجامعة

، السرتبة الدادسة ارلبال ووسلائ  التعمليم اللكترونلي بالجامعلة مثل  السبتبلة الرقسيلةيبمهة م         
رعودة ي  (، وادة اولا1(، واط هطدط حعدةا  )181متبع عدو  لمف دت ) ديهيالكتا  اللكتروني, قاعات الف

(8376). 

(، واط هطدط حعدةا  181متبدع عدو  لمف دت ) ديهيلقاعات مؤتسرات الف :السرتبة الدابعةيبمهة م          
 .(8376(، واة اولا رعوة ي )1)

(، واط هطدط حعدةا  181متبدع عدو  لمف دت ) اتيللإللكترونالسرتبة الثامشة مر ز التيشيلة يبمهة م         
 .(83711)(، واة اولا رعوة ي 13981)

 في مجال البحا العمسي اجلكترونيالبرام  اكاد سية ترتبط بالتعميم  :السرتبة التاسعةيبمهة م          
 .(83716(، واة اولا رعوة ي )13981(، لط هطط حعةا  )181متبع عو  لمف ت )

(، واط هطدط 181متبدع عدو  لمف دت ) اللدعم الداري لمتعمليم اللكترونلي :السرتبة العاررةيبمهة مد         
 .(83711(، واة اولا رعوة ي )13979حعةا  )

(، واط هطددط 199متبددع عددو  لمف ددت ) اجهللزة عللرض البيانللات :السرتبللة الحاد للة عذللريبمهددة مدد          
 .(83711(، واة اولا رعوة ي )13979حعةا  )
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زلاء الجهلاس الداري بهحلدات التعمليم عذر اسلمه  التعامل  ملع اع :السرتبة الثانيةيبمهة مد           
 .(83761(، واة اولا رعوة ي )13967(، واط هطط حعةا  )188متبع عو  لمف ت ) اللكتروني

(، 191متبددع عددو  لمف ددت ) البشيللة التحتيللة لمتعملليم اللكترونللي :السرتبللة الثالثللة عذللريبمهددة مدد         
 (.83711(، واة اولا رعوة ي )13961واط هطط حعةا  )

لمط  طعودت ولم ػمدولا لمط هقدع أن  اقو و لم ةرلةا عبى ل  سالق ولم  ويو م  ضهل ليهدول إن
م يلي لل لم دةرل  مضدطةن لطد طول ي هة، و  ي ا د" آمدك إ  ا  دو يشهوهة عةمم لمطع  تل، روهه دت لفةعبودت

لمعددل   ادده واددذمك يقددهن هددوا لم  ددهيم هدده  صدده و  ؾو ددت مبهضددع لمددولهن، و ع شددوا آمددةق لمطعدد  تل
أن   ةم أي ـوقل  ظظوط  م   ا م" ليهولا لمطظشه و ي هق  إمدى  لم سهيو ولم اعمن ولم  ويو. عبى

 .افةلو  هه  لم ةئطمن عبى  ظفمذه وعبى أطبهب رطة طت لملطل م  إ ة ه حو جتمو عبى

،  لمطلظد ورن أهم رشةال   ل لم كظهمه وة ه  عو  رهلئطت لم كظهمه وة لمطظ همت مستولدت لمط  طدع
 لقدل خصدةئ  هدذه   إآ   يوفى أن لم كظهمه وة لمطو بفت ه  رن إاول  لمط  طلةا لم   لا كو هة وه

لمط  طلدددددةا لطدددددة مددددد  آمدددددك ؾوط هدددددة و وجمتهدددددة ل   طدددددةع ، و طدددددةآ  لملطدددددل ولمبسةمدددددت ولماةمدددددت لملبطودددددت 
مطلدةيمو عظدو لمؿودة  للطبودت   دل ولم كظهمه وت لمعةئوو ولمطهل   لمط هموو، مذل مدال ادو وأن  ولعدى  طودع هدذه ل

لم كظهمه وددة، ورددن لمهلضددح أن عددو  رالئطددت لم كظهمه وددة لمطظ همددت يي رددن خصددةئ  أو عددة لا و  ةممددو 
 .(1)إمى عو    ةحهة أو مشبهة لةمكةرل يلمط  طع لمطع  تل مهة يس 

وحددا  أغبفددت    طبددك أن  فضددهة  مدد ولمهلقددع أن لمددوو  لمط  ورددت  صددو  مظددة لمطلومددت ولم كظهمه وددة 
يصل  عبمظة  فكوقهة ومدك شدفول هة وأ هدم يا تدهن عظدة  فةصدمبهة لموؾو دت  ادة  عده   لدل لم كظهمه ودة 
أا و يعول مشلهب لملدةمم لمطو بفدت وهدم ادذمك يظكدوون عبمظدة حد" لم لةردل ردع بلم ل دوب يا كوو ده ي فعدهم 

 وددت روددو وب ورددة عبمظددة إ  أن  ضددػط عبددى لي  ل  مظعددوش  اددن  اددة وهددم لمبعددة ت مدد  بغمتهاددت  كظهمه 
و ويو لمطفة وح و ع ه   قسع لمػوة  واولرج لمكطتمه و وأ مت لم شدػمل وختدولل لً ل و ولمصدوة ت ولم شدػمل، 
وطدولفه ظة رددن رعددسوموةا   لطددت لم ددوو  و  مددوم لي لل و ظطوددت لم ددو لا لمذل وددت ورددة  و  ددة إ  رهطددت  عددبم 

 .(1)لمطفة وح

                                                           

 – 92، ص ص 2007ًسار الريس، التعايش هع التكٌولوجيا، الشركت العربيت الوتحدة للتسويق والتوريداث، القياهرة،  -1

20  . 

 .  22ًبيل على، العرب وعصر الوعلوهاث، هرجع سابق، ص  -2
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  :الجامع  وأهميته لتتروي اقع التعليم ال و حهل المحهر األول إختبار فرضيات الدراسة  -أ

 ول ختبار الفرضية األ إ -1

التعليم واقع تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال
 .تعزى  للجنس الجامع  وأهميته اللتتروي 

واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة: 
 .تعزى  للجنس الجامع  وأهميته اللتتروي 
 الجامع  وأهميته واقع التعليم اللتتروي حهل فراد عينة الدراسة أستجابات إ (28جدول )

 للجنستعزى  
مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات

الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 3,19 2 0,203 23 2,379 2 0,304 
2 8,612 2 0,013 24 9,436 2 0,009 
3 8,571 2 0,014 25 15,511 2 0 
4 6,669 2 0,036 26 2,658 2 0,265 
5 3,851 2 0,146 27 4,923 2 0,085 
6 11,86 2 0,003 28 1,591 2 0,451 
7 11,373 2 0,003 29 3,815 2 0,148 
8 3,929 2 0,14 30 5,163 2 0,076 
9 6,292 2 0,043 31 7,093 2 0,029 
10 1,727 2 0,422 32 6,336 2 0,042 
11 4,204 2 0,122 33 5,83 2 0,054 
12 0,74 2 0,691 34 2,764 2 0,251 
13 3,352 2 0,187 35 14,224 2 0,001 
14 1,426 2 0,49 36 12,754 2 0,002 
15 1,347 2 0,51 37 6,507 2 0,039 
16 3,453 2 0,178 38 2,139 2 0,343 
17 10,754 2 0,005 39 5,464 2 0,065 
18 1,581 2 0,454 40 4,739 2 0,094 
19 8,924 2 0,012 41 11,152 2 0,004 
20 0,424 2 0,809 42 2,756 2 0,252 
21 4,946 2 0,084 43 0,797 2 0,671 
22 2,761 2 0,251     

واقععع تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم          
تشيح نمعئج خرجثول   (29) ، ويشيح جثول رقإتعزى  للجنس الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي 

تةمخن ر جم د فم   (0,05)نه توجث فحوق ذخت دالرمي خصامعئضي ت مة اىممون اة ويمي أر   تخ ف  
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خرمة مممممضإ  -6، آيممممممعد -4 ،خر عخممممممي خرة م ضمممممي- 3، خرفبممممممو  -2)خرمعرضمممممي وخرمممممم  تممممم   خرعممممممعرخت 
 خخم ثخمت ةضي خرلثرة      -17، ر خرمةعال ات خر عخب خآل -9 ،خرمة ضإ خرةثاج -7،  ختركمحون

تتعصي ورش خرةةل وخرمجهيمخخت رسخمعتجة ر ةىمع ةي فم  ت مويح  -24، خرةةحفي تنمعج اةحفي جثيثة
خرةوقممت ختركمحونمم   -31،  ممثم وجممود خرمةويممل خرةممعر  ر  ممحخاج خرمثري ضممي -25، اةممعرفهإ واهممعرختهإ

خرة مممممممي خرح ضةمممممي، خركممممممع   أشممممم عل ووخمممممعئل خرمة مممممضإ ختركمحونممممم   عرجعاةمممممي ا مممممل -32، ر جعاةمممممي
 –خرةةعامممل  –خر  ضمممي  خرم مضمممي ر مة مممضإ ختركمحونممم  ) خرلع مممعت  -35، ختركمحونممم ، قع مممعت خر يمممثيو

 ، احاممخ خرمل ضممي ررركمحونضممعت -37 ، خرممث إ ختدخرإل ر مة ممضإ ختركمحونمم  -36، خرمل ضممعت خرة م  ممي(
رخء خرممممجاور صمممممول وخقممممت خرمة ممممضإ خالركمحونمممم  خرجمممممعاة   آن أإل أ(.  أجهممممخة  ممممحا خر ضعنممممعت -41

، 35، 32، 31، 25، 24، 17، 9، 7، 6، 4، 3، 2رخء خالنممممعث فمممم  خرعمممممعرخت )آت م مممم   مممم  
 .(0,05)( ت ة اىمون اة ويي 41، 37، 36

  ثاييةاختبار الفرضية ال -2
واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال

 .اللتتروي  الجامع  وأهميته  تعزى  للتخرص
تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل واقع التعليم الفرضية البديلة: 

 .اللتتروي  الجامع  وأهميته  تعزى  للتخرص
 .(اختبار معنهية واقع التعليم اللتتروي  الجامع  وأهميته  تعزى  للتخرص29جدول )
مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات

الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 17,951 2 0 23 5,283 2 0,071 
2 17,139 2 0 24 9,094 2 0,011 
3 2,61 2 0,271 25 6,96 2 0,031 
4 13,24 2 0,001 26 4,203 2 0,122 
5 12,138 2 0,002 27 4,176 2 0,124 
6 1,606 2 0,448 28 3,749 2 0,153 
7 7,12 2 0,028 29 14,903 2 0,001 
8 2,174 2 0,337 30 9,273 2 0,01 
9 3,813 2 0,149 31 24,133 2 0 
10 6,777 2 0,034 32 8,375 2 0,015 
11 4,959 2 0,084 33 2,545 2 0,28 
12 1,07 2 0,586 34 8,876 2 0,012 
13 1,101 2 0,577 35 3,244 2 0,198 
14 7,13 2 0,028 36 9,224 2 0,01 
15 9,328 2 0,009 37 9,444 2 0,009 
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16 2,62 2 0,27 38 4,413 2 0,11 
17 11,778 2 0,003 39 2,556 2 0,279 
18 1,996 2 0,369 40 8,684 2 0,013 
19 12,765 2 0,002 41 20,809 2 0 
20 5,924 2 0,052 42 10,045 2 0,007 
21 7,121 2 0,028 43 8,393 2 0,015 
22 3,058 2 0,217     

واقعععع تمممإ تخمممم ثخم ترمممممعر اح مممت امممعإل ترمممممعر ختخمممملفرضي ترمممممعر خر ح مممضي أ مممف    ممم         
خ مف  ترم   تشميح نممعئج خرجمثول  و  ،ر م ا  خرة ة تعزى   الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي 

( تةمخن ر م ام  خرة ةم   فم  0,05أنه توجث فحوق ذخت دالرمي خصامعئضي ت مة اىممون اة ويمي)
ت ةضمممي خرةهمممعرخت  -10،  خرمة مممضإ خرمل يمممثإل -5، آيممممعد -4، خرفبممممو  -2، او عيمممل -1خرعممممعرخت )

 خرىمممممحيت و عرثقممممميختنجممممعز ت ةضممممي خرلمممممثرة   ممممم   -15، ت ةضمممممي خرلممممثرة   ممممم  خ بمممممثخ  -14، خر غويممممي
 لمممث دورخت - 19، خرةةحفمممي تنممممعج اةحفمممي جثيمممثة خخمممم ثخمت ةضمممي خرلمممثرة   ممم   -17 ، خرة  و مممي
أخممم و  خرمةعامممل امممت  -34، خالنمحنيمممةتلمممثبإ بمممحخاج تة ضةضمممي  ممم   حيممم   -21، رسخمممعتجةتثري ضمممي 

خر  ضممي  خرم مضممي ر مة ممضإ ختركمحونمم  )  - 36، أ ضممعء خرجهممعز خالدخرإل بوصممثخت خرمة ممضإ ختركمحونمم 
قع عت  -40،  خرث إ ختدخرإل ر مة ضإ ختركمحون - 37، خرمل ضعت خرة م  ي( –خرةةعال  –خرلع عت 

قع مممممعت  -43 ، أجهمممممخة  مممممحا خر ضعنمممممعت  42،  خرىممممم ورة خرجاضمممممي -41، خالخممممممجاعر ختركمحونممممم 
خرمة ممممضإ خالركمحونمممم  خرجممممعاة   ت م مممم   (.  أإل أن آرخء خرةم مممموحي  صممممول وخقممممت امممماتةحخت خر يممممثيو

، 21، 19، 17، 15، 14، 10، 5، 4، خرفبممو  -2، 1خر لب خرة ة  فم  خرعممعرخت )  عرمفف
 (.  0,05( ت ة اىمون اة ويي)43، 42، 41، 40، 37، 36، 34

 ثالثةختبار الفرضية الإ -3
واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال

 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وأهميته اللتتروي 

واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة: 
 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وأهميته اللتتروي 

 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي واقع اختبار معنهية  (33جدول )
مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات

الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 7,84 4 0,098 23 7,219 4 0,125 
2 9,599 4 0,048 24 1,808 4 0,771 
3 2,033 4 0,73 25 7,515 4 0,111 
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4 2,525 4 0,64 26 1,992 4 0,737 
5 3,115 4 0,539 27 12,72 4 0,013 
6 4,021 4 0,403 28 1,122 4 0,891 
7 2,929 4 0,57 29 4,23 4 0,376 
8 5,305 4 0,257 30 3,141 4 0,535 
9 4,431 4 0,351 31 3,152 4 0,533 
10 17,542 4 0,002 32 2,819 4 0,589 
11 3,976 4 0,409 33 8,066 4 0,089 
12 3,166 4 0,53 34 2,939 4 0,568 
13 3,385 4 0,496 35 5,5 4 0,24 
14 4,458 4 0,348 36 11,527 4 0,021 
15 6,006 4 0,199 37 4,473 4 0,346 
16 15,363 4 0,004 38 5,7 4 0,223 
17 9,647 4 0,047 39 6,199 4 0,185 
18 3,827 4 0,43 40 6,33 4 0,176 
19 4,748 4 0,314 41 3,934 4 0,415 
20 7,568 4 0,109 42 9,444 4 0,051 
21 4,584 4 0,333 43 2,568 4 0,632 
22 10,249 4 0,036     

واقع التعليم تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح ضي أ ف            
نممه توجممث فممحوق أرمم  تر شممهعدة، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف   تعععزى  الجععامع  وأهميتععه اللتترويعع 

خرمة ممممضإ  5( تةممممخن ر شممممهعدة  فمممم  خرعمممممعرخت )0,05ذخت دالرممممي خصاممممعئضي ت ممممة اىمممممون اة ويممممي )
ت ةضمي  - 11، وخرا وف خالركمحونضي  ختركمحون خ نمحنة وخر حيث  اهعرة خخم ثخم -10،  خرمل يثإل

ت ةضممي خرلممثرة   مم  خرموخاممل اممت خرةممعرإ  -17، ت ةضممي خرلممثرة   مم  خ بممثخ  -14، خر غويمميخرةهممعرخت 
أجهمممخة  -42، تلمممثبإ بمممحخاج تو ويمممي فممم  اجمممعل خرمك وروجضمممع وت  ضلعتهمممع خرة م  مممي -22، خر مممعرج 

  معرمففإل خن خرخء خرةم وحي  صول وخقت خرمة ضإ خالركمحون  خرجعاة   ت م   أ(.  حا خر ضعنعت
 (.0,05( ت ة اىمون اة ويي )42، 22، 17، 14،  11، 10، 5خرشهعدة  ف  خرعمعرخت )

  الرابعةختبار الفرضية إ -4
واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال

 للقب العلم .تعزى   الجامع  وأهميته اللتتروي 

واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة:  
 للقب العلم .تعزى   الجامع  وأهميته اللتتروي 

 للقب العلم تعزى   الجامع  وأهميته واقع التعليم اللتتروي اختبار معنهية  (31جدول )



145 

 

خرثالرمي اىممون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

خرثالرممي اىممون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرعمعرختخرقعم 
 خالصاعئضي

1 7,551 6 0,273 23 3,543 6 0,738 
2 4,661 6 0,588 24 13,503 6 0,036 
3 10,219 6 0,116 25 11,245 6 0,081 
4 4,765 6 0,574 26 1,481 6 0,961 
5 7,705 6 0,26 27 3,732 6 0,713 
6 4,088 6 0,665 28 9,568 6 0,144 
7 9,714 6 0,137 29 8,746 6 0,188 
8 6,571 6 0,362 30 9,278 6 0,159 
9 4,115 6 0,661 31 9,939 6 0,127 

10 2,533 6 0,865 32 13,428 6 0,037 
11 18,127 6 0,006 33 9,441 6 0,15 
12 10,625 6 0,101 34 14,759 6 0,022 
13 4,677 6 0,586 35 8,797 6 0,185 
14 7,457 6 0,281 36 6,257 6 0,395 
15 1,789 6 0,938 37 9,107 6 0,168 
16 7,744 6 0,257 38 6,086 6 0.414 
17 5,337 6 0,501 39 6,388 6 0,381 
18 4,908 6 0,556 40 2,241 6 0,896 
19 8,581 6 0,199 41 4,539 6 0,604 
20 12,378 6 0,054 42 6,093 6 0,413 
21 7,149 6 0,307 43 6,494 6 0,37 
22 3,708 6 0,716     

واقع التعليم تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح ضي أ ف            
تشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث للقععب العلمعع    تعععزى  الجععامع  وأهميتععه اللتترويعع 

 11تةمخن ر لمب خرة ةم   فم  خرعممعرخت )( 0,05)فحوق ذخت دالري خصاعئضي ت ة اىمون اة ويمي 
تتعصممي ورش خرةةممل وخرمجهيممخخت رسخممعتجة ر ةىممع ةي  -24، اهممعرة خخممم ثخم خر عخممب خالرمم زيممعدة  -

خرمممممورش وخرةةعاممممل وق مممممي وخمممممعئل   مممممثم تمممموفح اىمممممم خاعت  -25، فمممم  ت مممممويح اةممممعرفهإ واهمممممعرختهإ
 -34،أخممم و  خرمةعامممل امممت أ ضمممعء خرجهمممعز خالدخرإل بوصمممثخت خرمة مممضإ ختركمحونممم  -32،خالبضمممعح

رخء خرةم وحي  صول آن أإل أ(. خر حخاج أكعدبةضي تحتمط  عرمة ضإ ختركمحون  ف  اجعل خرم ت خرة ة 
، 24، 11فمممم  خرعمممممعرخت ) وخقممممت خرمة ممممضإ خالركمحونمممم  خرجممممعاة  ت م مممم   ممممعرمفف خر لممممب خرة ةمممم 

 .(0,05)( ت ة اىمون اة ويي 25،32،34
  الخامدةختبار الفرضية إ -5

التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال
 لعدد سنهات الخدمة.تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية
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التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة:  
 لعدد سنهات الخدمة.تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيةاختبار معنهية  (32جدول )
 لعدد سنهات الخدمة

مدتهى  الحريةدرجة  2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 56,544 54 0,38 23 57,383 54 0,351 
2 92,977 54 0,001 24 51,739 54 0,562 
3 70,666 54 0,064 25 61,135 54 0,235 
4 47,755 54 0,713 26 52,131 54 0,547 
5 56,932 54 0,367 27 66,829 54 0,113 
6 58,49 54 0,314 28 56,243 54 0,391 
7 61,837 54 0,217 29 72,805 54 0,045 
8 63,785 54 0,17 30 72,761 54 0,045 
9 73,446 54 0,04 31 46,44 54 0,758 
10 78,803 54 0,015 32 58,398 54 0,317 
11 49,154 54 0,661 33 66,146 54 0,124 
12 55,714 54 0,41 34 77,422 54 0,02 
13 68,112 54 0,094 35 73,326 54 0,041 
14 64,369 54 0,158 36 57,805 54 0,337 
15 53,676 54 0,487 37 70,689 54 0,063 
16 45,341 54 0,793 38 58,22 54 0,323 
17 45,723 54 0,781 39 46,454 54 0,757 
18 61,048 54 0,238 40 58,651 54 0,309 
19 64,56 54 0,154 41 57,709 54 0,34 
20 54,043 54 0,473 42 45,127 54 0,8 
21 68,809 54 0,085 43 36,11 54 0,971 
22 51,629 54 0,566     

واقعععع تمممإ تخمممم ثخم ترمممممعر اح مممت امممعإل ترمممممعر ختخمممملفرضي ترمممممعر خر ح مممضي أ مممف    ممم         
ر   ت ف  أ ، وتشيح نمعئج خرجثول  لعدد سنهات الخدمة تعزى  الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي 

ف   لعدد سنهات الخدمةتةخن ( 0,05)خنه توجث فحوق ذخت دالري خصاعئضي ت ة اىمون اة ويي 
                                      ت ةضممممممي خرةهممممممعرخت خر غويممممممي -10، رمممممم خرمةعاممممممل اممممممت خر عخممممممب خآل -9، خرفبمممممممو  -2خرعمممممممعرخت )

خر مممحخاج أكعدبةضمممي تمممحتمط  -34،خن  مممعا اىممممون خرممممثريمعت خرةة ضمممي خرمممم  يم لع مممع خالخمممعتجة -29،
خر  ضمي  خرم مضمي ر مة مضإ ختركمحونم  ) خرلع معت  -35 ، عرمة ضإ ختركمحون  ف  اجعل خرم مت خرة ةم 

وخراممم وف  ختركمحونممم خ نمحنمممة وخر حيمممث  خخمممم ثخماهمممعرة  -41،خرمل ضمممعت خرة م  مممي( –خرةةعامممل  –
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رخء خرةم ممموحي  صمممول وخقمممت خرمة مممضإ خالركمحونممم  خرجمممعاة   ت م ممم   مممعرمفف آن أإل أ(. خالركمحونضمممي
( ت مممممة اىممممممون اة ويمممممي  10،29،34،35،41، 9، 2فممممم  خرعممممممعرخت ) ععععععدد سعععععنهات الخدمعععععة

(0,05). 

االلتترويع  الجعامع  وتحقيعق المكتدعبات التعلعيم للمحهر الثعاي : إختبار فرضيات الدراسة  -ب
 :المعرفية

  الدادسةختبار الفرضية إ -6
حهل التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .تعزى  للجنس الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية 

حهل التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .تعزى للجنسالجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية 

تعزى  التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية اختبار معنهية  (33جدول )
 .للجنس

خرثالري اىمون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

خرثالري اىمون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

1 3,746 2 0,154 18 4,924 2 0,085 
2 1,864 2 0,394 19 3,341 2 0,188 
3 7,392 2 0,025 20 5,205 2 0,074 
4 4,079 2 0,13 21 3,669 2 0,16 
5 1,473 2 0,479 22 6,616 2 0,037 
6 6,548 2 0,038 23 10,26 2 0,006 
7 5,016 2 0,081 24 7,401 2 0,025 
8 6,892 2 0,032 25 4,843 2 0,089 
9 2,592 2 0,274 26 13,412 2 0,001 
10 6,624 2 0,036 27 4,803 2 0,091 
11 9,327 2 0,009 28 3,846 2 0,146 
12 14,046 2 0,001 29 5,555 2 0,062 
13 8,165 2 0,017 30 2,682 2 0,262 
14 1,845 2 0,398 31 4,914 2 0,086 
15 5,035 2 0,081 32 1,346 2 0,51 
16 1,624 2 0,444 33 2,408 2 0,3 
17 1,563 2 0,458 34 0,802 2 0,67 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم        
، وتشميح نممعئج خرجمثول  خ ممف  تععزى للجعنسااللتترويع  الجعامع  وتحقيعق المكتدعبات المعرفيعة 



148 

 

فممم   للجعععنستةمممخن ( 0,05)خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
خ نمحنمممممة وخر حيمممممث  اهمممممعرة خخمممممم ثخم -8،خرمة مممممضإ خرةمممممثاج -6 ،خر عخممممممي خرة م ضمممممي -3خرعممممممعرخت )

                            اهممممممممممممعرة خخممممممممممممم ثخم خر عخممممممممممممب خالرمممممممممممم  زيممممممممممممعدة  -10 ،وخرامممممممممممم وف خالركمحونضممممممممممممي ختركمحونمممممممممممم 
                                        ت ةضممممممممممممممممممممممي خرلمممممممممممممممممممممممثرة   مممممممممممممممممممممم  خ بمممممممممممممممممممممممثخ  -12 ،م ممممممممممممممممممممممت خرة ةممممممممممممممممممممممم اهممممممممممممممممممممممعرخت خر -11 ،
ورش خرةةممل وخرمجهيممخخت  تتعصممي -23،خرىممحيت و عرثقمي خرة  و مميختنجممعز ت ةضمي خرلممثرة   مم   -13 ،

 ممممثم وجممممود خرمةويممممل خرةممممعر  ر  ممممحخاج  -24،رسخممممعتجة ر ةىممممع ةي فمممم  ت ممممويح اةممممعرفهإ واهممممعرختهإ
 -33،بممحخاج خرمممثريب جخرمم ل  فمم  خرك ممعءخت خرمشممحيي خرممم  تةةممل   مم  أ ممثخد وت  يمم -26،خرمثري ضممي

رخء خرةم وحي  صول آن أإل أ(. خر حخاج أكعدبةضي تحتمط  عرمة ضإ ختركمحون  ف  اجعل خرم ت خرة ة 
فم  خرعممعرخت  لجعنسات م    معرمفف  التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

 .(0,05)( ت ة اىمون اة ويي  3،6،8،10،11،12،13،23،24،26،33)

  الدابعةختبار الفرضية إ -7
التعليم االلتتروي  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .تعزى للتخرص الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

التعليم االلتتروي  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .تعزى  للتخرص الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   وتحقيق المكتدبات المعرفيةاختبار معنهية التعليم االلتتروي  الجامع   (34جدول )
 للتخرص

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 2,787 2 0,248 18 6,831 2 0,033 
2 6,2 2 0,045 19 4,838 2 0,089 
3 1,533 2 0,465 23 7,573 2 0,023 
4 14,301 2 0,001 21 2,736 2 0,255 
5 4,394 2 0,111 22 15,345 2 0 
6 12,861 2 0,002 23 16,363 2 0 
7 0,192 2 0,909 24 17,62 2 0 
8 10,502 2 0,005 25 4,767 2 0,092 
9 9,085 2 0,011 26 11,69 2 0,003 
10 7,115 2 0,029 27 3,434 2 0,18 
11 2,619 2 0,27 28 10,039 2 0,007 
12 8,743 2 0,013 29 13,606 2 0,001 
13 3,912 2 0,141 30 9,513 2 0,009 
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14 3,943 2 0,139 31 10,339 2 0,006 
15 12,339 2 0,002 32 12,913 2 0,002 
16 3,238 2 0,198 33 15,985 2 0 
17 1,563 2 0,458 34 2,961 2 0,227 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم          
، وتشيح تعزى لتخرص العلم  لعينة الدراسةااللتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية 

( 0,05نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي )
 -8 ،  خرمة ممضإ ختركمحونمم -6 ،آيمممعد -4 ،خرفبمممو  -2فمم  خرعمممعرخت )ص العلمعع  للتخرععتةممخن 

وخراممممم وف  ختركمحونممممم خ نمحنمممممة وخر حيمممممث  اهمممممعرة خخمممممم ثخم - 9 ،رممممم خرمةعامممممل امممممت خر عخمممممب خآل
                            اهمممممممعرة خخمممممممم ثخم خر عخمممممممب خالرممممممم  زيمممممممعدة  - 11،ت ةضمممممممي خرةهمممممممعرخت خر غويمممممممي -10 ،خالركمحونضمممممممي

اممم  بمممي  خرة عامممح خرةةح ضمممي  خالنملمممعءت ةضمممي خرلمممثرة   ممم   -15 ،م مممت خرة ةممم اهمممعرخت خر - 12 ،
                      خالنمحنيمممةتلمممثبإ بمممحخاج تة ضةضممي  ممم   حيممم   -20 ،رسخممعتجة لمممث دورخت تثري ضمممي  -18 ،خرة م  ممي

خالصمضعجممعت خرمثري ضممي ت ثيممث  -23 ،خرم ىممي  اممت خرةاخىممعت خرحخئممثة فمم  اجممعالت خرمممثريب -22 ،
تتعصممي ورش خرةةممل وخرمجهيممخخت رسخممعتجة ر ةىممع ةي فمم   -24 ،خرممم  ت عخممب اممل ت امم    ةمم 

  ممثم تمموفح اىممم خاعت خرممورش وخرةةعاممل وق ممي وخممعئل  خالبضممعح -26 ،ت ممويح اةممعرفهإ واهممعرختهإ
غضممع   -28 ،بممحخاج خرمممثريب جخرمم ل  فمم  خرك ممعءخت خرمشممحيي خرممم  تةةممل   مم  أ ممثخد وت  يمم -27،

خن  معا اىممون خرممثريمعت  -29 ،اةمعييح خرملمويإ رجمودة خر محخاج خرمثري ضمي ر ةىمع ةي فم  ت ويح مع
دخرمل خالركمحونم  م خرمة ضإ عم ويح نظصعجي اعخي ر ل   عك  -30 ،خرةة ضي خرم  يم لع ع خالخعتجة

ختركمحونمم   عرجعاةممي أشمم عل ووخممعئل خرمة ممضإ  -32 ،خرةوقممت ختركمحونمم  ر جعاةممي - 31 ،خرجعاةممي
أخممم و  خرمةعامممل امممت أ ضمممعء  -33 ، ا مممل خرة مممممي خرح ضةمممي، خركممممع  ختركمحونممم ، قع مممعت خر يمممثيو

 (.  خرجهعز خالدخرإل بوصثخت خرمة ضإ ختركمحون 

ت م م  التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيعة خإل خن خرخء خرةم وحي  صول     
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  خرعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعرخت لتخرعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععص العلمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعرمفف خ

( ت ة 2،4،6،8،9،10،11،12،15،18،20،22،23،24،26،27،28،29،30،31،32،33)
 (.0,05اىمون اة ويي )

  الثامنةختبار الفرضية إ -8
التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال

 ذهادة.تعزى  لل المعرفيةالجامع  وتحقيق المكتدبات 
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التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة:  
 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيةاختبار معنهية  (35جدول )
 ذهادةلل

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا العباراتارقام 
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 2,787 2 0,248 18 3,249 4 0,517 
2 6,2 2 0,045 19 9,057 4 0,06 
3 1,533 2 0,465 23 3,058 4 0,548 
4 14,301 2 0,001 21 3,85 4 0,427 
5 4,394 2 0,111 22 2,943 4 0,567 
6 12,861 2 0,002 23 7,448 4 0,114 
7 0,192 2 0,909 24 2,511 4 0,643 
8 10,502 2 0,005 25 3,777 4 0,437 
9 9,085 2 0,011 26 3,05 4 0,549 
10 7,115 2 0,029 27 2,497 4 0,645 
11 2,619 2 0,27 28 7,286 4 0,122 
12 8,743 2 0,013 29 6,831 4 0,145 
13 3,912 2 0,141 30 2,318 4 0,678 
14 3,943 2 0,139 31 4,996 4 0,288 
15 12,339 2 0,002 32 15,017 4 0,005 
16 3,238 2 0,198 33 4,652 4 0,325 
17 1,563 2 0,458 34 3,839 4 0,428 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم         
، وتشميح نممعئج خرجمثول  خ مف  تععزى للذعهادةااللتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدعبات المعرفيعة 

فممم   للذعععهادةتةمممخن ( 0,05)خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
                                    رممم   خرمةعامممل امممت خر عخمممب خآل -8 ، خرمة مممضإ ختركمحونممم -6  ،آيممممعد -4 ،خرفبممممو  -2خرعممممعرخت )

اهمممممعرة زيممممعدة  -11 ،وخرامممم وف خالركمحونضمممممي ختركمحونممممم خ نمحنمممممة وخر حيممممث  اهممممعرة خخممممم ثخم -9،
ام  بمي   خالنملمعءت ةضمي خرلمثرة   م   -15 ،م ت خرة ة اهعرخت خر -12  ،خخم ثخم خر عخب خالر 

أشمم عل  -32،تةةممضإ رممثاعت خر عخممب خ رمم  وخامممفك اهعرختممه -19 ،خرة عاممح خرةةح ضممي خرة م  ممي
(.  ووخعئل خرمة ضإ ختركمحونم   عرجعاةمي ا مل خرة مممي خرح ضةمي، خركممع  ختركمحونم ، قع معت خر يمثيو

ت م مم   الجععامع  وتحقيععق المكتدععبات المعرفيععةالتعلععيم االلتترويعع  رخء خرةم مموحي  صممول آإل خن أ
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( ت ممممة اىمممممون اة ويممممي 2،4،6،8،9،11،12،15،19،32فمممم  خرعمممممعرخت ) لذععععهادةا ممممعرمفف 
(0,05). 

 التاسعةختبار الفرضية إ -9
التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 للقب العلم .تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 للقب العلم .تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيةاختبار معنهية التعليم االلتتروي   (36جدول )
 للقب العلم 

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 6,025 6 0,42 18 9,498 6 0,147 
2 6,899 6 0,33 19 6,236 6 0,397 
3 3,395 6 0,758 23 14,882 6 0,021 
4 2,907 6 0,82 21 3,533 6 0,74 
5 8,754 6 0,188 22 1,503 6 0,959 
6 11,843 6 0,066 23 8,392 6 0,211 
7 6,732 6 0,346 24 5,702 6 0,457 
8 13,096 6 0,042 25 4,568 6 0,6 
9 12,126 6 0,059 26 13,849 6 0,031 
10 4,417 6 0,62 27 5,124 6 0,528 
11 7,512 6 0,276 28 1,439 6 0,963 
12 7,171 6 0,305 29 15,148 6 0,019 
13 16,567 6 0,011 30 10,748 6 0,096 
14 7,404 6 0,285 31 5,175 6 0,522 
15 5,268 6 0,51 32 8,014 6 0,237 
16 5,273 6 0,509 33 2,081 6 0,912 
17 29,861 6 0 34 2,091 6 0,911 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم        
، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  تعععزى للقععب العلمعع االلتترويعع  الجععامع  وتحقيععق المكتدععبات المعرفيععة 

تةخن ر لب خرة ةم    (0,05)خ ف  خر   خنه توجث فحوق ذخت دالري خصاعئضي ت ة اىمون اة ويي 
التعلععععععيم االلتترويعععععع  (.  خإل خن خرخء خرةم مممممموحي  صمممممول 8،13،17،20،26،29فممممم  خرعممممممعرخت )

 - 8ت م ممم   مممعرمفف خر لمممب خرة ةممم  فممم  خرعممممعرخت ) الجعععامع  وتحقيعععق المكتدعععبات المعرفيعععة
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              خرىممممممحيت و عرثقممممممي خرة  و مممممميختنجممممممعز ت ةضممممممي خرلممممممثرة   مممممم   -13 ،رمممممم خرمةعاممممممل اممممممت خر عخممممممب خآل
تلثبإ بحخاج تو ويي ف  اجعل خرمك وروجضع وت  ضلعتهع  - 20 ،رسخعتجة لث دورخت تثري ضي  -17 ،

 - 29،بمحخاج خرممثريب جخر ل  ف  خرك عءخت خرمشحيي خرم  تةةل   م  أ مثخد وت  يم -26 ،خرة م  ي
( ت ممة اىمممون اة ويممي خرجعاةمميدخرممل خالركمحونمم  م خرمة ممضإ عم ممويح نظممصعجممي اعخممي ر ممل   ممعك 

(0,05). 

  العاشرةختبار الفرضية إ -13
التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 لعدد سنهات الخدمة.تعزى   الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 لعدد سنهات الخدمة.تعزى   الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   اختبار معنهية التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية (37جدول )
 لعدد سنهات الخدمة

مدتهى  الحرية درجة 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 61,836 54 0,217 18 53,399 54 0,498 
2 65,549 54 0,135 19 58,587 54 0,311 
3 59,445 54 0,284 23 56,627 54 0,377 
4 45,401 54 0,791 21 56,689 54 0,375 
5 57,555 54 0,345 22 51,53 54 0,57 
6 56,828 54 0,37 23 73,126 54 0,043 
7 60,581 54 0,251 24 62,308 54 0,205 
8 46,856 54 0,744 25 58,736 54 0,306 
9 56,42 54 0,385 26 74,366 54 0,034 
10 57,961 54 0,331 27 66,558 54 0,117 
11 53,281 54 0,502 28 60,628 54 0,249 
12 51,516 54 0,571 29 57,179 54 0,358 
13 58,707 54 0,307 30 52,021 54 0,551 
14 56,738 54 0,373 31 52,618 54 0,528 
15 61,037 54 0,238 32 63,807 54 0,17 
16 55,631 54 0,413 33 48,722 54 0,677 
17 57,794 54 0,337 34 56,38 54 0,386 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم         
، وتشمميح نمممعئج تعععزى لعععدد سععنهات الخدمععةااللتترويعع  الجععامع  وتحقيععق المكتدععبات المعرفيععة 
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تةممخن ( 0,05)خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي 
التعلععيم االلتترويعع  (.  خإل خن خرخء خرةم مموحي  صممول 23،26فمم  خرعمممعرخت ) الخدمععةلعععدد سععنهات 

 23فم  خرعممعرخت ) ععدد سعنهات الخدمعةت م    معرمفف  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية
خرم ل   -26 ،تتعصي ورش خرةةل وخرمجهيخخت رسخعتجة ر ةىع ةي ف  ت ويح اةعرفهإ واهمعرختهإ -

( ت ممممة اىمممممون اة ويممممي  بممممحخاج خرمممممثريب جخرمشممممحيي خرممممم  تةةممممل   مممم  أ ممممثخد وت  يممممفمممم  خرك ممممعءخت 
(0,05).  

: المعهقات الت  تحعد معن أداا الجامععة لعدورها فع  المحهر الثالث إختبار فرضيات الدراسة -ج
 يظام التعليم االلتتروي 

 الحادية عذرختبار الفرضية إ -11
المعهقات الت  تحد  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .تعزى  للجنسمن أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  

المعهقات الت  تحد  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة: 
 .تعزى  للجنسمن أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  

المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم اختبار معنهية  (38جدول )
 تعزى  للجنسااللتتروي  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 0,533 2 0,766 
2 3,386 2 0,184 
3 4,462 2 0,107 
4 3,094 2 0,213 
5 4,181 2 0,124 
6 0,604 2 0,739 
7 1,284 2 0,526 
8 4,678 2 0,096 
9 3,098 2 0,212 
10 7,776 2 0,02 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، تعععزى لجععنس عينععة الدراسععة مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع  التعع  تحععد

وتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
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 ختركمحونمممم خ نمحنممممة وخر حيممممث  اهممممعرة خخممممم ثخم -10) ة رقممممإفمممم  خرعمممممعر  لجععععنسلتةممممخن  (0,05)
المعهقعععات التععع  تحعععد معععن أداا الجامععععة (. خإل خن خرخء خرةم ممموحي  صمممول وخراممم وف خالركمحونضمممي

( ت مة اىممون 10) ة رقمإفم  خرعممعر  لجنسخت م    عرمفف  لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي 
 . (0,05)اة ويي 

 الثايية عذرختبار الفرضية إ -12
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  للتخرص

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  للتخرص

معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم اختبار  (39جدول )
 االلتتروي  تعزى  للتخرص

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 4,277 2 0,118 
2 3,625 2 0,163 
3 4,517 2 0,104 
4 12,562 2 0,002 
5 4,878 2 0,087 
6 21,958 2 0 
7 5,136 2 0,077 
8 7,326 2 0,026 
9 8,857 2 0,012 
10 4,419 2 0,11 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
تخرعص العلمع  لعينعة لتععزى ل الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظعام التعلعيم االلتترويع 

رمم  خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون ت، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  الدراسععة
 -8، خرمة ممضإ ختركمحونمم -6 ،آيمممعد -4فمم  خرعمممعرخت )تخرععص العلمعع  للتةممخن  (0,05)اة ويممي 

وخرامممممم وف  ختركمحونمممممم خ نمحنممممممة وخر حيممممممث  اهممممممعرة خخممممممم ثخم -9 ،رمممممم خرمةعاممممممل اممممممت خر عخممممممب خآل
المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظعام رخء خرةم وحي  صمول آإل خن أ(. خالركمحونضي

( ت مة اىمممون 4،6،8،9فم  خرعممعرخت )تخرعص العلمع  الت م م   معرمفف  التعلعيم االلتترويع 
 . (0,05)اة ويي  
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 عذر لثالثاختبار الفرضية إ -13
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 للذهادة.من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 للذهادة.تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (43جدول )
 للذهادةااللتتروي  تعزى  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 3,418 4 0,49 
2 4,842 4 0,304 
3 9,117 4 0,058 
4 7,108 4 0,13 
5 7,349 4 0,119 
6 13,191 4 0,01 
7 5,949 4 0,203 
8 3,551 4 0,47 
9 3,16 4 0,531 
10 5,222 4 0,265 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
وتشميح نمممعئج  تععزى للذععهادة  التع  تحععد معن أداا الجامعععة لعدورها فعع  يظععام التعلعيم االلتترويعع 

تةممخن  (0,05)خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي 
المعهقعات التع  تحعد معن (.  خإل خن خرخء خرةم موحي  صمول  خرفبممو  -6) ة رقإف  خرعمعر  للذهادة

 (6) ة رقمإفم  خرعممعر  لذعهادةات م م   معرمفف  أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتترويع 
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي  

 عذر رابعالختبار الفرضية إ -14
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 للقب العلم .من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 للقب العلم .تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  
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اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (41جدول )
 للقب العلم االلتتروي  تعزى  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا العباراتارقام 
1 3,245 6 0,777 
2 10,856 6 0,093 
3 17,166 6 0,009 
4 7,723 6 0,259 
5 5,104 6 0,531 
6 2,932 6 0,817 
7 4,316 6 0,634 
8 2,97 6 0,813 
9 12,22 6 0,057 
10 7,781 6 0,255 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
لقععب العلمعع  لعينععة لتعععزى  التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع 

، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون الدراسععة
(.  خإل خن خرخء خر عخممممممي خرة م ضمممممي -3) ة رقممممإتةمممممخن ر لممممب خرة ةممممم   فمممم  خرعممممممعر  (0,05)اة ويممممي 

 المعهقععات التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع خرةم مموحي  صممول 
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي   (3) ة رقإت م    عرمفف خر لب خرة ة  ف  خرعمعر 

 عذر خامسالختبار الفرضية إ -15
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .دنهات الخبرة الجامعيةلمن أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .دنهات الخبرة الجامعيةلتحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (42جدول )
 دنهات الخبرة الجامعيةلااللتتروي  تعزى  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 55,85 54 0,405 
2 49,493 54 0,649 
3 63,221 54 0,183 
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4 39,835 54 0,925 
5 44,872 54 0,807 
6 49,613 54 0,644 
7 76,081 54 0,026 
8 64,543 54 0,154 
9 65,641 54 0,133 
10 54,159 54 0,468 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
، تعععزى لعععدد سععنهات الخدمععة التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع 

وتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
                                    رممممم   خرمةعامممممل امممممت خر عخمممممب خآل -7ة رقمممممإ )فممممم  خرعممممممعر  لععععععدد سعععععنهات الخدمعععععة تةمممممخن  (0,05)
المعهقات التع  تحعد معن أداا الجامععة لعدورها فع  يظعام التعلعيم خإل خن خرخء خرةم وحي  صول .  (

ت مممة اىممممون اة ويمممي  ( 7ة رقمممإ )فممم  خرعمممعر  ععععدد سعععنهات الخدمعععةت م مم   مممعرمفف  االلتترويععع 
(0,05). 

 مقترحات عينة الدراسة لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعةاختبار فروض  -د

 الدادس عذرختبار الفرضية إ -16
أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .تعزى  للجنساآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .تعزى  للجنساآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  معنهية  اختبار (43جدول )
 تعزى  للجنسالجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 8,879 2 0,012 
2 6,121 2 0,047 
3 2,268 2 0,322 
4 11,136 2 0,004 
5 5,17 2 0,075 
6 6,924 2 0,031 
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7 9,878 2 0,007 
8 1,692 2 0,429 

مقترحعات تإ تخم ثخم ترمممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، تعزى لجنس عينة الدراسعة عينة الدراسة لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة

نمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي أرممم   توتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  
خرمة ممممممضإ  -6 ،آيمممممممعد -4 ،خرفبمممممممو  -2 ،او عيممممممل -1فمممممم  خرعمممممممعرخت ) لجععععععنسلتةممممممخن  (0,05)

مقترحعات عينعة الدراسعة لالرتقعاا رخء خرةم موحي  صمول آإل خن أ(. خرمة مضإ خرةمثاج -7 ، ختركمحون
فممممم  خرعممممممعرخت  لجعععععنسارمفف أت م ممممم   ممممم االمثعععععل بنظعععععام التعلعععععيم االلتترويععععع  فععععع  الجامععععععة

 . (0,05)( ت ة اىمون اة ويي  1،2،4،6،7)

 الدابع عذرختبار الفرضية إ -17
أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين   فرضية العدم: ال

 .العلم لتخرص لتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .لتخرص العلم لتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (44جدول )
 لتخرص العلم لتعزى  الجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 6,258 2 0,044 
2 8,169 2 0.,017 
3 4,64 2 0,098 
4 4,592 2 0,101 
5 4,114 2 0,128 
6 13,019 2 0,001 
7 9,68 2 0,008 
8 3,866 2 0,145 

مقترحعات تإ تخم ثخم ترمممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، تععزى للتخرعص العلمع  عينة الدراسة لالرتقاا االمثعل بنظعام التعلعيم االلتترويع  فع  الجامععة

وتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
خرمة مممممضإ  -6 ،خرفبممممممو  -2 ،او عيمممممل -1فممممم  خرعممممممعرخت ) للتخرعععععص العلمععععع تةمممممخن  (0,05)
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رخء خرةم موحي  صمول وخقمت خرمة مضإ خالركمحونم  خرجمعاة   آإل خن أ(.  خرمة ضإ خرةمثاج -7 ، ختركمحون
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي   (1،2،6،7ف  خرعمعرخت ) لتخرص العلم ات م    عرمفف 

 الثامن عذرختبار الفرضية إ -18
أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين   فرضية العدم: ال

 .لذهادةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .لذهادةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (45جدول )
 لذهادةلتعزى الجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 5,567 4 0,234 
2 6,059 4 0,195 
3 4,686 4 0,321 
4 5,417 4 0,247 
5 2,879 4 0,578 
6 7,323 4 0, 12 
7 5,134 4 0,274 
8 1,342 4 0,854 

تمممإ تخمممم ثخم ترمممممعر اح مممت امممعإل ترمممممعر ختخمممملفرضي ترمممممعر خر ح مممضي أ مممف    ممم             
، تععزى للذعهادة مقترحات عينة الدراسة لالرتقعاا االمثعل بنظعام التعلعيم االلتترويع  فع  الجامععة

توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي ال وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه 
لالرتقعععاا االمثعععل بنظعععام التعلعععيم عينعععة الدراسعععة مقترحعععات  أبمممعن اممم فممم   للذعععهادةتةمممخن  (0,05)

خإل خن خرخء خرةم مموحي  صممول وخقممت خرمة ممضإ خالركمحونمم  ، للذععهادةتعععزى  االلتترويعع  فعع  الجامعععة 
 . (0,05)اة ويي  ت ة اىمون  للذهادةت م    عرمفف  الخرجعاة  

تهجد فروق ذات  ال الت  تنص عل  ايه: فرضية العدموبالتال  فأن اختبار فرضيات تقبل       
أهم المقترحات لالرتقاا االمثل بنظام التعليم  حهلداللة احرائية ف  رأي المبحهثين 

 .الفرضية البديلةوترفض   للذهادةتعزى  االلتتروي  ف  الجامعة 

 التاسع عذرختبار الفرضية إ -19
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أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين   فرضية العدم: ال
 .للقب العلم تعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .للقب العلم تعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (46جدول )
 للقب العلم تعزى  الجامعة 

 االحرائية الداللةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 6,452 6 0,374 
2 8,019 6 0,237 
3 8,265 6 0,219 
4 7,095 6 0,312 
5 6,774 6 0,342 
6 8,755 6 0,188 
7 4,748 6 0,577 
8 11,093 6 0,086 

مقترحعات تإ تخم ثخم ترمممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، وتشميح تععزى للقعب العلمع  لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعةعينة الدراسة 

 (0,05)توجمث فمحوق ذخت دالرمي خصامعئضي ت مة اىممون اة ويمي  ال نمعئج خرجثول  خ ف  خر   خنه
مقترحععات عينععة الدراسععة لالرتقععاا االمثععل بنظععام التعلععيم  أإل امم  فلممحختتةممخن ر لممب خرة ةمم   فمم  
مقترحعععات عينعععة .  خإل خن خرخء خرةم ممموحي  صمممول تععععزى للقعععب العلمععع  االلتترويععع  فععع  الجامععععة

ت م مم  ال  تعععزى للقععب العلمعع  الدراسععة لالرتقععاا االمثععل بنظععام التعلععيم االلتترويعع  فعع  الجامعععة
 .(0,05)ن اة ويي  ت ة اىمو  فلحخت  عرمفف خر لب خرة ة  ف  

تهجد فروق ذات  ال الت  تنص عل  ايه: فرضية العدموبالتال  فأن اختبار فرضيات تقبل       
أهم المقترحات لالرتقاا االمثل بنظام التعليم  حهلداللة احرائية ف  رأي المبحهثين 

 .الفرضية البديلةوترفض   للقب العلم تعزى  االلتتروي  ف  الجامعة 

 العذرون ختبار الفرضية إ -23

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال
 .دنهات الخبرةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 
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أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .دنهات الخبرةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (47جدول )
 دنهات الخبرةلتعزى  الجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 63,992 54 0,166 
2 45,417 54 0,791 
3 62,462 54 0,201 
4 57,312 54 0,353 
5 47,518 54 0,721 
6 77,703 54 0,019 
7 69,593 54 0,075 
8 68,2 54 0,093 

تممممإ تخممممم ثخم ترممممممعر اح ممممت اممممعإل ترممممممعر ختخممممملفرضي ترممممممعر خر ح ممممضي أ ممممف    مممم           
تعزى لعدد سعنهات  مقترحات عينة الدراسة لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة

، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون الخدمععة
إل خن خرخء خرةم ممموحي  صمممول أ. (6ة رقمممإ )تةمممخن رةمممثد خممم وخت خر ثامممي فممم  خرعممممعر  (0,05)اة ويمممي 

ت م مم   ممعرمفف  المحصممعت  ي ممي خرثرخخممي رفرتلممعء خالا ممل ب ظممعم خرمة ممضإ خالركمحونمم  فمم  خرجعاةممي
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي   (خرمة ضإ خالركمحون -6ة رقإ )رةثد خ وخت خر ثاي ف  خرعمعر 

وخمممموف تم ممممعول خرمعص ممممي فمممم  خر اممممل خرمممممعر  خخمممممةحخا   ممممإ نمممممعئج وتواممممضعت خرثرخخممممي 
 خرةيثخنضي.
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  :الجامع  وأهميته لتتروي اقع التعليم ال و حهل المحهر األول إختبار فرضيات الدراسة  -أ

 ول ختبار الفرضية األ إ -1

التعليم واقع تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال
 .تعزى  للجنس الجامع  وأهميته اللتتروي 

واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة: 
 .تعزى  للجنس الجامع  وأهميته اللتتروي 
 الجامع  وأهميته واقع التعليم اللتتروي حهل فراد عينة الدراسة أستجابات إ (28جدول )

 للجنستعزى  
مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات

الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 3,19 2 0,203 23 2,379 2 0,304 
2 8,612 2 0,013 24 9,436 2 0,009 
3 8,571 2 0,014 25 15,511 2 0 
4 6,669 2 0,036 26 2,658 2 0,265 
5 3,851 2 0,146 27 4,923 2 0,085 
6 11,86 2 0,003 28 1,591 2 0,451 
7 11,373 2 0,003 29 3,815 2 0,148 
8 3,929 2 0,14 30 5,163 2 0,076 
9 6,292 2 0,043 31 7,093 2 0,029 
10 1,727 2 0,422 32 6,336 2 0,042 
11 4,204 2 0,122 33 5,83 2 0,054 
12 0,74 2 0,691 34 2,764 2 0,251 
13 3,352 2 0,187 35 14,224 2 0,001 
14 1,426 2 0,49 36 12,754 2 0,002 
15 1,347 2 0,51 37 6,507 2 0,039 
16 3,453 2 0,178 38 2,139 2 0,343 
17 10,754 2 0,005 39 5,464 2 0,065 
18 1,581 2 0,454 40 4,739 2 0,094 
19 8,924 2 0,012 41 11,152 2 0,004 
20 0,424 2 0,809 42 2,756 2 0,252 
21 4,946 2 0,084 43 0,797 2 0,671 
22 2,761 2 0,251     

واقععع تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم          
تشيح نمعئج خرجثول   (29) ، ويشيح جثول رقإتعزى  للجنس الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي 

تةمخن ر جم د فم   (0,05)نه توجث فحوق ذخت دالرمي خصامعئضي ت مة اىممون اة ويمي أر   تخ ف  
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خرمة مممممضإ  -6، آيممممممعد -4 ،خر عخممممممي خرة م ضمممممي- 3، خرفبممممممو  -2)خرمعرضمممممي وخرمممممم  تممممم   خرعممممممعرخت 
 خخم ثخمت ةضي خرلثرة      -17، ر خرمةعال ات خر عخب خآل -9 ،خرمة ضإ خرةثاج -7،  ختركمحون

تتعصي ورش خرةةل وخرمجهيمخخت رسخمعتجة ر ةىمع ةي فم  ت مويح  -24، خرةةحفي تنمعج اةحفي جثيثة
خرةوقممت ختركمحونمم   -31،  ممثم وجممود خرمةويممل خرةممعر  ر  ممحخاج خرمثري ضممي -25، اةممعرفهإ واهممعرختهإ

خرة مممممممي خرح ضةمممممي، خركممممممع   أشممممم عل ووخمممممعئل خرمة مممممضإ ختركمحونممممم   عرجعاةمممممي ا مممممل -32، ر جعاةمممممي
 –خرةةعامممل  –خر  ضمممي  خرم مضمممي ر مة مممضإ ختركمحونممم  ) خرلع مممعت  -35، ختركمحونممم ، قع مممعت خر يمممثيو

 ، احاممخ خرمل ضممي ررركمحونضممعت -37 ، خرممث إ ختدخرإل ر مة ممضإ ختركمحونمم  -36، خرمل ضممعت خرة م  ممي(
رخء خرممممجاور صمممممول وخقممممت خرمة ممممضإ خالركمحونمممم  خرجمممممعاة   آن أإل أ(.  أجهممممخة  ممممحا خر ضعنممممعت -41

، 35، 32، 31، 25، 24، 17، 9، 7، 6، 4، 3، 2رخء خالنممممعث فمممم  خرعمممممعرخت )آت م مممم   مممم  
 .(0,05)( ت ة اىمون اة ويي 41، 37، 36

  ثاييةاختبار الفرضية ال -2
حهل واقع التعليم  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين فرضية العدم: ال

 .اللتتروي  الجامع  وأهميته  تعزى  للتخرص
تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل واقع التعليم الفرضية البديلة: 

 .اللتتروي  الجامع  وأهميته  تعزى  للتخرص
 .ص(اختبار معنهية واقع التعليم اللتتروي  الجامع  وأهميته  تعزى  للتخر29جدول )
مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات

الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 17,951 2 0 23 5,283 2 0,071 
2 17,139 2 0 24 9,094 2 0,011 
3 2,61 2 0,271 25 6,96 2 0,031 
4 13,24 2 0,001 26 4,203 2 0,122 
5 12,138 2 0,002 27 4,176 2 0,124 
6 1,606 2 0,448 28 3,749 2 0,153 
7 7,12 2 0,028 29 14,903 2 0,001 
8 2,174 2 0,337 30 9,273 2 0,01 
9 3,813 2 0,149 31 24,133 2 0 
10 6,777 2 0,034 32 8,375 2 0,015 
11 4,959 2 0,084 33 2,545 2 0,28 
12 1,07 2 0,586 34 8,876 2 0,012 
13 1,101 2 0,577 35 3,244 2 0,198 
14 7,13 2 0,028 36 9,224 2 0,01 
15 9,328 2 0,009 37 9,444 2 0,009 
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16 2,62 2 0,27 38 4,413 2 0,11 
17 11,778 2 0,003 39 2,556 2 0,279 
18 1,996 2 0,369 40 8,684 2 0,013 
19 12,765 2 0,002 41 20,809 2 0 
20 5,924 2 0,052 42 10,045 2 0,007 
21 7,121 2 0,028 43 8,393 2 0,015 
22 3,058 2 0,217     

واقعععع تمممإ تخمممم ثخم ترمممممعر اح مممت امممعإل ترمممممعر ختخمممملفرضي ترمممممعر خر ح مممضي أ مممف    ممم         
خ مف  ترم   تشميح نممعئج خرجمثول  و  ،ر م ا  خرة ة تعزى   الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي 

( تةمخن ر م ام  خرة ةم   فم  0,05أنه توجث فحوق ذخت دالرمي خصامعئضي ت مة اىممون اة ويمي)
ت ةضمممي خرةهمممعرخت  -10،  خرمة مممضإ خرمل يمممثإل -5، آيممممعد -4، خرفبممممو  -2، او عيمممل -1خرعممممعرخت )

 خرىمممممحيت و عرثقممممميختنجممممعز ت ةضممممي خرلمممممثرة   ممممم   -15، ت ةضمممممي خرلممممثرة   ممممم  خ بمممممثخ  -14، خر غويممممي
 لمممث دورخت - 19، خرةةحفمممي تنممممعج اةحفمممي جثيمممثة خخمممم ثخمت ةضمممي خرلمممثرة   ممم   -17 ، خرة  و مممي
أخممم و  خرمةعامممل امممت  -34، خالنمحنيمممةتلمممثبإ بمممحخاج تة ضةضمممي  ممم   حيممم   -21، رسخمممعتجةتثري ضمممي 

خر  ضممي  خرم مضممي ر مة ممضإ ختركمحونمم  )  - 36، أ ضممعء خرجهممعز خالدخرإل بوصممثخت خرمة ممضإ ختركمحونمم 
قع عت  -40،  خرث إ ختدخرإل ر مة ضإ ختركمحون - 37، خرمل ضعت خرة م  ي( –خرةةعال  –خرلع عت 

قع مممممعت  -43 ، أجهمممممخة  مممممحا خر ضعنمممممعت  42،  خرىممممم ورة خرجاضمممممي -41، خالخممممممجاعر ختركمحونممممم 
خرمة ممممضإ خالركمحونمممم  خرجممممعاة   ت م مممم   (.  أإل أن آرخء خرةم مممموحي  صممممول وخقممممت امممماتةحخت خر يممممثيو

، 21، 19، 17، 15، 14، 10، 5، 4، خرفبممو  -2، 1خر لب خرة ة  فم  خرعممعرخت )  عرمفف
 (.  0,05( ت ة اىمون اة ويي)43، 42، 41، 40، 37، 36، 34

 ثالثةختبار الفرضية الإ -3
واقع التعليم حهل  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين فرضية العدم: ال

 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وأهميته اللتتروي 

واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة: 
 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وأهميته اللتتروي 

 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وأهميته واقع التعليم اللتتروي اختبار معنهية  (33جدول )
مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات

الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 7,84 4 0,098 23 7,219 4 0,125 
2 9,599 4 0,048 24 1,808 4 0,771 
3 2,033 4 0,73 25 7,515 4 0,111 
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4 2,525 4 0,64 26 1,992 4 0,737 
5 3,115 4 0,539 27 12,72 4 0,013 
6 4,021 4 0,403 28 1,122 4 0,891 
7 2,929 4 0,57 29 4,23 4 0,376 
8 5,305 4 0,257 30 3,141 4 0,535 
9 4,431 4 0,351 31 3,152 4 0,533 
10 17,542 4 0,002 32 2,819 4 0,589 
11 3,976 4 0,409 33 8,066 4 0,089 
12 3,166 4 0,53 34 2,939 4 0,568 
13 3,385 4 0,496 35 5,5 4 0,24 
14 4,458 4 0,348 36 11,527 4 0,021 
15 6,006 4 0,199 37 4,473 4 0,346 
16 15,363 4 0,004 38 5,7 4 0,223 
17 9,647 4 0,047 39 6,199 4 0,185 
18 3,827 4 0,43 40 6,33 4 0,176 
19 4,748 4 0,314 41 3,934 4 0,415 
20 7,568 4 0,109 42 9,444 4 0,051 
21 4,584 4 0,333 43 2,568 4 0,632 
22 10,249 4 0,036     

واقع التعليم تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح ضي أ ف            
نممه توجممث فممحوق أرمم  تر شممهعدة، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف   تعععزى  الجععامع  وأهميتععه اللتترويعع 

خرمة ممممضإ  5( تةممممخن ر شممممهعدة  فمممم  خرعمممممعرخت )0,05ذخت دالرممممي خصاممممعئضي ت ممممة اىمممممون اة ويممممي )
ت ةضمي  - 11، وخرا وف خالركمحونضي  ختركمحون خ نمحنة وخر حيث  اهعرة خخم ثخم -10،  خرمل يثإل

ت ةضممي خرلممثرة   مم  خرموخاممل اممت خرةممعرإ  -17، خرلممثرة   مم  خ بممثخ ت ةضممي  -14، خرةهممعرخت خر غويممي
أجهمممخة  -42، تلمممثبإ بمممحخاج تو ويمممي فممم  اجمممعل خرمك وروجضمممع وت  ضلعتهمممع خرة م  مممي -22، خر مممعرج 

  معرمففإل خن خرخء خرةم وحي  صول وخقت خرمة ضإ خالركمحون  خرجعاة   ت م   أ(.  حا خر ضعنعت
 (.0,05( ت ة اىمون اة ويي )42، 22، 17، 14،  11، 10، 5خرشهعدة  ف  خرعمعرخت )

  الرابعةختبار الفرضية إ -4
واقع التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال

 للقب العلم .تعزى   الجامع  وأهميته اللتتروي 

واقع التعليم المبحهثين حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي الفرضية البديلة:  
 للقب العلم .تعزى   الجامع  وأهميته اللتتروي 

 للقب العلم تعزى   الجامع  وأهميته واقع التعليم اللتتروي اختبار معنهية  (31جدول )
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خرثالرمي اىممون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

خرثالرممي اىممون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

1 7,551 6 0,273 23 3,543 6 0,738 
2 4,661 6 0,588 24 13,503 6 0,036 
3 10,219 6 0,116 25 11,245 6 0,081 
4 4,765 6 0,574 26 1,481 6 0,961 
5 7,705 6 0,26 27 3,732 6 0,713 
6 4,088 6 0,665 28 9,568 6 0,144 
7 9,714 6 0,137 29 8,746 6 0,188 
8 6,571 6 0,362 30 9,278 6 0,159 
9 4,115 6 0,661 31 9,939 6 0,127 

10 2,533 6 0,865 32 13,428 6 0,037 
11 18,127 6 0,006 33 9,441 6 0,15 
12 10,625 6 0,101 34 14,759 6 0,022 
13 4,677 6 0,586 35 8,797 6 0,185 
14 7,457 6 0,281 36 6,257 6 0,395 
15 1,789 6 0,938 37 9,107 6 0,168 
16 7,744 6 0,257 38 6,086 6 0.414 
17 5,337 6 0,501 39 6,388 6 0,381 
18 4,908 6 0,556 40 2,241 6 0,896 
19 8,581 6 0,199 41 4,539 6 0,604 
20 12,378 6 0,054 42 6,093 6 0,413 
21 7,149 6 0,307 43 6,494 6 0,37 
22 3,708 6 0,716     

واقع التعليم تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح ضي أ ف            
تشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث للقععب العلمعع    تعععزى  الجععامع  وأهميتععه اللتترويعع 

 11خرعممعرخت )تةمخن ر لمب خرة ةم   فم  ( 0,05)فحوق ذخت دالري خصاعئضي ت ة اىمون اة ويمي 
تتعصممي ورش خرةةممل وخرمجهيممخخت رسخممعتجة ر ةىممع ةي  -24، اهممعرة خخممم ثخم خر عخممب خالرمم زيممعدة  -

 مممممثم تمممموفح اىمممممم خاعت خرمممممورش وخرةةعاممممل وق مممممي وخمممممعئل   -25، فمممم  ت مممممويح اةممممعرفهإ واهمممممعرختهإ
 -34،أخممم و  خرمةعامممل امممت أ ضمممعء خرجهمممعز خالدخرإل بوصمممثخت خرمة مممضإ ختركمحونممم  -32،خالبضمممعح

رخء خرةم وحي  صول آن أإل أ(. خر حخاج أكعدبةضي تحتمط  عرمة ضإ ختركمحون  ف  اجعل خرم ت خرة ة 
، 24، 11وخقممممت خرمة ممممضإ خالركمحونمممم  خرجممممعاة  ت م مممم   ممممعرمفف خر لممممب خرة ةمممم  فمممم  خرعمممممعرخت )

 .(0,05)( ت ة اىمون اة ويي 25،32،34
  الخامدةختبار الفرضية إ -5

التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال
 لعدد سنهات الخدمة.تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية
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التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة:  
 سنهات الخدمة.لعدد تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيةاختبار معنهية  (32جدول )
 لعدد سنهات الخدمة

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 56,544 54 0,38 23 57,383 54 0,351 
2 92,977 54 0,001 24 51,739 54 0,562 
3 70,666 54 0,064 25 61,135 54 0,235 
4 47,755 54 0,713 26 52,131 54 0,547 
5 56,932 54 0,367 27 66,829 54 0,113 
6 58,49 54 0,314 28 56,243 54 0,391 
7 61,837 54 0,217 29 72,805 54 0,045 
8 63,785 54 0,17 30 72,761 54 0,045 
9 73,446 54 0,04 31 46,44 54 0,758 
10 78,803 54 0,015 32 58,398 54 0,317 
11 49,154 54 0,661 33 66,146 54 0,124 
12 55,714 54 0,41 34 77,422 54 0,02 
13 68,112 54 0,094 35 73,326 54 0,041 
14 64,369 54 0,158 36 57,805 54 0,337 
15 53,676 54 0,487 37 70,689 54 0,063 
16 45,341 54 0,793 38 58,22 54 0,323 
17 45,723 54 0,781 39 46,454 54 0,757 
18 61,048 54 0,238 40 58,651 54 0,309 
19 64,56 54 0,154 41 57,709 54 0,34 
20 54,043 54 0,473 42 45,127 54 0,8 
21 68,809 54 0,085 43 36,11 54 0,971 
22 51,629 54 0,566     

واقعععع تمممإ تخمممم ثخم ترمممممعر اح مممت امممعإل ترمممممعر ختخمممملفرضي ترمممممعر خر ح مممضي أ مممف    ممم         
ر   ت ف  أ ، وتشيح نمعئج خرجثول  لعدد سنهات الخدمة تعزى  الجامع  وأهميته التعليم اللتتروي 

ف   لعدد سنهات الخدمةتةخن ( 0,05)خنه توجث فحوق ذخت دالري خصاعئضي ت ة اىمون اة ويي 
                                      ت ةضممممممي خرةهممممممعرخت خر غويممممممي -10، رمممممم خرمةعاممممممل اممممممت خر عخممممممب خآل -9، خرفبمممممممو  -2خرعمممممممعرخت )

خر مممحخاج أكعدبةضمممي تمممحتمط  -34،خالخمممعتجةخن  مممعا اىممممون خرممممثريمعت خرةة ضمممي خرمممم  يم لع مممع  -29،
خر  ضمي  خرم مضمي ر مة مضإ ختركمحونم  ) خرلع معت  -35 ، عرمة ضإ ختركمحون  ف  اجعل خرم مت خرة ةم 

وخراممم وف  ختركمحونممم خ نمحنمممة وخر حيمممث  اهمممعرة خخمممم ثخم -41،خرمل ضمممعت خرة م  مممي( –خرةةعامممل  –
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صمممول وخقمممت خرمة مممضإ خالركمحونممم  خرجمممعاة   ت م ممم   مممعرمفف  رخء خرةم ممموحي آن أإل أ(. خالركمحونضمممي
( ت مممممة اىممممممون اة ويمممممي  10،29،34،35،41، 9، 2فممممم  خرعممممممعرخت ) ععععععدد سعععععنهات الخدمعععععة

(0,05). 

التعلعيم االلتترويع  الجعامع  وتحقيعق المكتدعبات للمحهر الثعاي : إختبار فرضيات الدراسة  -ب
 :المعرفية

  الدادسةختبار الفرضية إ -6
حهل التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  العدم: ال فرضية

 .تعزى  للجنس الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية 

حهل التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .للجنستعزى الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية 

تعزى  التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية اختبار معنهية  (33جدول )
 .للجنس

خرثالري اىمون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

خرثالري اىمون  درجي خر حيي 2 ضةي اع خرقعم خرعمعرخت
 خالصاعئضي

1 3,746 2 0,154 18 4,924 2 0,085 
2 1,864 2 0,394 19 3,341 2 0,188 
3 7,392 2 0,025 20 5,205 2 0,074 
4 4,079 2 0,13 21 3,669 2 0,16 
5 1,473 2 0,479 22 6,616 2 0,037 
6 6,548 2 0,038 23 10,26 2 0,006 
7 5,016 2 0,081 24 7,401 2 0,025 
8 6,892 2 0,032 25 4,843 2 0,089 
9 2,592 2 0,274 26 13,412 2 0,001 
10 6,624 2 0,036 27 4,803 2 0,091 
11 9,327 2 0,009 28 3,846 2 0,146 
12 14,046 2 0,001 29 5,555 2 0,062 
13 8,165 2 0,017 30 2,682 2 0,262 
14 1,845 2 0,398 31 4,914 2 0,086 
15 5,035 2 0,081 32 1,346 2 0,51 
16 1,624 2 0,444 33 2,408 2 0,3 
17 1,563 2 0,458 34 0,802 2 0,67 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم        
، وتشميح نممعئج خرجمثول  خ ممف  تععزى للجعنسااللتترويع  الجعامع  وتحقيعق المكتدعبات المعرفيعة 
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فممم   للجعععنستةمممخن ( 0,05)خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
خ نمحنمممممة وخر حيمممممث  اهمممممعرة خخمممممم ثخم -8،خرمة مممممضإ خرةمممممثاج -6 ،خر عخممممممي خرة م ضمممممي -3خرعممممممعرخت )

                            اهممممممممممممعرة خخممممممممممممم ثخم خر عخممممممممممممب خالرمممممممممممم  زيممممممممممممعدة  -10 ،وخرامممممممممممم وف خالركمحونضممممممممممممي ختركمحونمممممممممممم 
                                        ت ةضممممممممممممممممممممممي خرلمممممممممممممممممممممممثرة   مممممممممممممممممممممم  خ بمممممممممممممممممممممممثخ  -12 ،م ممممممممممممممممممممممت خرة ةممممممممممممممممممممممم اهممممممممممممممممممممممعرخت خر -11 ،
تتعصممي ورش خرةةممل وخرمجهيممخخت  -23،خرىممحيت و عرثقمي خرة  و مميختنجممعز ت ةضمي خرلممثرة   مم   -13 ،

حخاج  ممممثم وجممممود خرمةويممممل خرةممممعر  ر  مممم -24،رسخممممعتجة ر ةىممممع ةي فمممم  ت ممممويح اةممممعرفهإ واهممممعرختهإ
 -33،بممحخاج خرمممثريب جخرمم ل  فمم  خرك ممعءخت خرمشممحيي خرممم  تةةممل   مم  أ ممثخد وت  يمم -26،خرمثري ضممي

رخء خرةم وحي  صول آن أإل أ(. خر حخاج أكعدبةضي تحتمط  عرمة ضإ ختركمحون  ف  اجعل خرم ت خرة ة 
فم  خرعممعرخت  لجعنسات م    معرمفف  التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

 .(0,05)( ت ة اىمون اة ويي  3،6،8،10،11،12،13،23،24،26،33)

  الدابعةختبار الفرضية إ -7
التعليم االلتتروي  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .تعزى للتخرص الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

التعليم االلتتروي  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .تعزى  للتخرص الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   اختبار معنهية التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية (34جدول )
 للتخرص

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 2,787 2 0,248 18 6,831 2 0,033 
2 6,2 2 0,045 19 4,838 2 0,089 
3 1,533 2 0,465 23 7,573 2 0,023 
4 14,301 2 0,001 21 2,736 2 0,255 
5 4,394 2 0,111 22 15,345 2 0 
6 12,861 2 0,002 23 16,363 2 0 
7 0,192 2 0,909 24 17,62 2 0 
8 10,502 2 0,005 25 4,767 2 0,092 
9 9,085 2 0,011 26 11,69 2 0,003 
10 7,115 2 0,029 27 3,434 2 0,18 
11 2,619 2 0,27 28 10,039 2 0,007 
12 8,743 2 0,013 29 13,606 2 0,001 
13 3,912 2 0,141 30 9,513 2 0,009 
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14 3,943 2 0,139 31 10,339 2 0,006 
15 12,339 2 0,002 32 12,913 2 0,002 
16 3,238 2 0,198 33 15,985 2 0 
17 1,563 2 0,458 34 2,961 2 0,227 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم          
، وتشيح تعزى لتخرص العلم  لعينة الدراسةااللتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية 

( 0,05نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي )
 -8 ،  خرمة ممضإ ختركمحونمم -6 ،آيمممعد -4 ،خرفبمممو  -2فمم  خرعمممعرخت )للتخرععص العلمعع  تةممخن 

وخراممممم وف  ختركمحونممممم خ نمحنمممممة وخر حيمممممث  اهمممممعرة خخمممممم ثخم - 9 ،رممممم خرمةعامممممل امممممت خر عخمممممب خآل
                            اهمممممممعرة خخمممممممم ثخم خر عخمممممممب خالرممممممم  زيمممممممعدة  - 11،ت ةضمممممممي خرةهمممممممعرخت خر غويمممممممي -10 ،خالركمحونضمممممممي

ح خرةةحفضمممي اممم  بمممي  خرة عاممم خالنملمممعءت ةضمممي خرلمممثرة   ممم   -15 ،م مممت خرة ةممم اهمممعرخت خر - 12 ،
                      خالنمحنيمممةتلمممثبإ بمممحخاج تة ضةضممي  ممم   حيممم   -20 ،رسخممعتجة لمممث دورخت تثري ضمممي  -18 ،خرة م  ممي

ت ثيممث خالصمضعجممعت خرمثري ضممي  -23 ،خرم ىممي  اممت خرةاخىممعت خرحخئممثة فمم  اجممعالت خرمممثريب -22 ،
رسخممعتجة ر ةىممع ةي فمم  تتعصممي ورش خرةةممل وخرمجهيممخخت  -24 ،خرممم  ت عخممب اممل ت امم    ةمم 

  ممثم تمموفح اىممم خاعت خرممورش وخرةةعاممل وق ممي وخممعئل  خالبضممعح -26 ،ت ممويح اةممعرفهإ واهممعرختهإ
غضممع   -28 ،بممحخاج خرمممثريب جخرمم ل  فمم  خرك ممعءخت خرمشممحيي خرممم  تةةممل   مم  أ ممثخد وت  يمم -27،

اىممون خرممثريمعت خن  معا  -29 ،اةمعييح خرملمويإ رجمودة خر محخاج خرمثري ضمي ر ةىمع ةي فم  ت ويح مع
دخرمل خالركمحونم  م خرمة ضإ عم ويح نظصعجي اعخي ر ل   عك  -30 ،خرةة ضي خرم  يم لع ع خالخعتجة

أشمم عل ووخممعئل خرمة ممضإ ختركمحونمم   عرجعاةممي  -32 ،خرةوقممت ختركمحونمم  ر جعاةممي - 31 ،خرجعاةممي
خرمةعامممل امممت أ ضمممعء  أخممم و  -33 ، ا مممل خرة مممممي خرح ضةمممي، خركممممع  ختركمحونممم ، قع مممعت خر يمممثيو

 (.  خرجهعز خالدخرإل بوصثخت خرمة ضإ ختركمحون 

ت م م  التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيعة خإل خن خرخء خرةم وحي  صول     
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  خرعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعرخت لتخرعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععص العلمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعرمفف خ

( ت ة 2،4،6،8،9،10،11،12،15،18،20،22،23،24،26،27،28،29،30،31،32،33)
 (.0,05اىمون اة ويي )

  الثامنةختبار الفرضية إ -8
التعليم االلتتروي  تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل  فرضية العدم: ال

 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية
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االلتتروي  التعليم تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين حهل الفرضية البديلة:  
 ذهادة.تعزى  لل الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفيةاختبار معنهية  (35جدول )
 ذهادةلل

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 2,787 2 0,248 18 3,249 4 0,517 
2 6,2 2 0,045 19 9,057 4 0,06 
3 1,533 2 0,465 23 3,058 4 0,548 
4 14,301 2 0,001 21 3,85 4 0,427 
5 4,394 2 0,111 22 2,943 4 0,567 
6 12,861 2 0,002 23 7,448 4 0,114 
7 0,192 2 0,909 24 2,511 4 0,643 
8 10,502 2 0,005 25 3,777 4 0,437 
9 9,085 2 0,011 26 3,05 4 0,549 
10 7,115 2 0,029 27 2,497 4 0,645 
11 2,619 2 0,27 28 7,286 4 0,122 
12 8,743 2 0,013 29 6,831 4 0,145 
13 3,912 2 0,141 30 2,318 4 0,678 
14 3,943 2 0,139 31 4,996 4 0,288 
15 12,339 2 0,002 32 15,017 4 0,005 
16 3,238 2 0,198 33 4,652 4 0,325 
17 1,563 2 0,458 34 3,839 4 0,428 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم         
، وتشميح نممعئج خرجمثول  خ مف  تععزى للذعهادةااللتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدعبات المعرفيعة 

فممم   للذعععهادةتةمممخن ( 0,05)خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
                                    رممم   خرمةعامممل امممت خر عخمممب خآل -8 ، خرمة مممضإ ختركمحونممم -6  ،آيممممعد -4 ،خرفبممممو  -2خرعممممعرخت )

اهمممممعرة زيممممعدة  -11 ،وخرامممم وف خالركمحونضمممممي ختركمحونممممم خ نمحنمممممة وخر حيممممث  اهممممعرة خخممممم ثخم -9،
ام  بمي   خالنملمعءت ةضمي خرلمثرة   م   -15 ،م ت خرة ة اهعرخت خر -12  ،خخم ثخم خر عخب خالر 

أشمم عل  -32،تةةممضإ رممثاعت خر عخممب خ رمم  وخامممفك اهعرختممه -19 ،خرة عاممح خرةةحفضممي خرة م  ممي
(.  ختركمحونم   عرجعاةمي ا مل خرة مممي خرح ضةمي، خركممع  ختركمحونم ، قع معت خر يمثيوووخعئل خرمة ضإ 

ت م مم   التعلععيم االلتترويعع  الجععامع  وتحقيععق المكتدععبات المعرفيععةرخء خرةم مموحي  صممول آإل خن أ
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( ت ممممة اىمممممون اة ويممممي 2،4،6،8،9،11،12،15،19،32فمممم  خرعمممممعرخت ) لذععععهادةا ممممعرمفف 
(0,05). 

 التاسعةالفرضية  ختبارإ -9
التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 للقب العلم .تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 للقب العلم .تعزى  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى  اختبار معنهية التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية (36جدول )
 للقب العلم 

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  الحريةدرجة  2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 6,025 6 0,42 18 9,498 6 0,147 
2 6,899 6 0,33 19 6,236 6 0,397 
3 3,395 6 0,758 23 14,882 6 0,021 
4 2,907 6 0,82 21 3,533 6 0,74 
5 8,754 6 0,188 22 1,503 6 0,959 
6 11,843 6 0,066 23 8,392 6 0,211 
7 6,732 6 0,346 24 5,702 6 0,457 
8 13,096 6 0,042 25 4,568 6 0,6 
9 12,126 6 0,059 26 13,849 6 0,031 
10 4,417 6 0,62 27 5,124 6 0,528 
11 7,512 6 0,276 28 1,439 6 0,963 
12 7,171 6 0,305 29 15,148 6 0,019 
13 16,567 6 0,011 30 10,748 6 0,096 
14 7,404 6 0,285 31 5,175 6 0,522 
15 5,268 6 0,51 32 8,014 6 0,237 
16 5,273 6 0,509 33 2,081 6 0,912 
17 29,861 6 0 34 2,091 6 0,911 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم        
، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  تعععزى للقععب العلمعع االلتترويعع  الجععامع  وتحقيععق المكتدععبات المعرفيععة 

تةخن ر لب خرة ةم    (0,05)خ ف  خر   خنه توجث فحوق ذخت دالري خصاعئضي ت ة اىمون اة ويي 
التعلععععععيم االلتترويعععععع  (.  خإل خن خرخء خرةم مممممموحي  صمممممول 8،13،17،20،26،29فممممم  خرعممممممعرخت )

 - 8) ت م ممم   مممعرمفف خر لمممب خرة ةممم  فممم  خرعممممعرخت الجعععامع  وتحقيعععق المكتدعععبات المعرفيعععة
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              خرىممممممحيت و عرثقممممممي خرة  و مممممميختنجممممممعز ت ةضممممممي خرلممممممثرة   مممممم   -13 ،رمممممم خرمةعاممممممل اممممممت خر عخممممممب خآل
تلثبإ بحخاج تو ويي ف  اجعل خرمك وروجضع وت  ضلعتهع  - 20 ،رسخعتجة لث دورخت تثري ضي  -17 ،

 - 29،بمحخاج خرممثريب جخر ل  ف  خرك عءخت خرمشحيي خرم  تةةل   م  أ مثخد وت  يم -26 ،خرة م  ي
( ت ممة اىمممون اة ويممي خرجعاةمميدخرممل خالركمحونمم  م خرمة ممضإ عم ممويح نظممصعجممي اعخممي ر ممل   ممعك 

(0,05). 

  العاشرةختبار الفرضية إ -13
التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 لعدد سنهات الخدمة.تعزى   الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

التعليم االلتتروي   حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 لعدد سنهات الخدمة.تعزى   الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية

تعزى   اختبار معنهية التعليم االلتتروي  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية (37جدول )
 د سنهات الخدمةلعد

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
الداللة 
 االحرائية

1 61,836 54 0,217 18 53,399 54 0,498 
2 65,549 54 0,135 19 58,587 54 0,311 
3 59,445 54 0,284 23 56,627 54 0,377 
4 45,401 54 0,791 21 56,689 54 0,375 
5 57,555 54 0,345 22 51,53 54 0,57 
6 56,828 54 0,37 23 73,126 54 0,043 
7 60,581 54 0,251 24 62,308 54 0,205 
8 46,856 54 0,744 25 58,736 54 0,306 
9 56,42 54 0,385 26 74,366 54 0,034 
10 57,961 54 0,331 27 66,558 54 0,117 
11 53,281 54 0,502 28 60,628 54 0,249 
12 51,516 54 0,571 29 57,179 54 0,358 
13 58,707 54 0,307 30 52,021 54 0,551 
14 56,738 54 0,373 31 52,618 54 0,528 
15 61,037 54 0,238 32 63,807 54 0,17 
16 55,631 54 0,413 33 48,722 54 0,677 
17 57,794 54 0,337 34 56,38 54 0,386 

التعلععيم تممإ تخممم ثخم ترممممعر اح ممت اممعإل ترممممعر ختخممملفرضي ترممممعر خر ح ممضي أ ممف    مم         
، وتشمميح نمممعئج تعععزى لعععدد سععنهات الخدمععةااللتترويعع  الجععامع  وتحقيععق المكتدععبات المعرفيععة 
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تةممخن ( 0,05)خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي 
التعلععيم االلتترويعع  (.  خإل خن خرخء خرةم مموحي  صممول 23،26فمم  خرعمممعرخت ) لعععدد سععنهات الخدمععة

 23فم  خرعممعرخت ) ععدد سعنهات الخدمعةت م    معرمفف  الجامع  وتحقيق المكتدبات المعرفية
خرم ل   -26 ،خرةةل وخرمجهيخخت رسخعتجة ر ةىع ةي ف  ت ويح اةعرفهإ واهمعرختهإ تتعصي ورش -

( ت ممممة اىمممممون اة ويممممي  بممممحخاج خرمممممثريب جفمممم  خرك ممممعءخت خرمشممممحيي خرممممم  تةةممممل   مممم  أ ممممثخد وت  يمممم
(0,05).  

: المعهقات الت  تحعد معن أداا الجامععة لعدورها فع  المحهر الثالث إختبار فرضيات الدراسة -ج
 التعليم االلتتروي يظام 

 الحادية عذرختبار الفرضية إ -11
المعهقات الت  تحد  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .تعزى  للجنسمن أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  

المعهقات الت  تحد  حهلالمبحهثين تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي الفرضية البديلة: 
 .تعزى  للجنسمن أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  

المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم اختبار معنهية  (38جدول )
 تعزى  للجنسااللتتروي  

 االحرائيةالداللة مدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 0,533 2 0,766 
2 3,386 2 0,184 
3 4,462 2 0,107 
4 3,094 2 0,213 
5 4,181 2 0,124 
6 0,604 2 0,739 
7 1,284 2 0,526 
8 4,678 2 0,096 
9 3,098 2 0,212 
10 7,776 2 0,02 

المعهقعات خر ح مضي أ مف    م   تإ تخم ثخم ترممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر      
، تعععزى لجععنس عينععة الدراسععة التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع 

وتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
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 ختركمحونمممم خ نمحنممممة وخر حيممممث  اهممممعرة خخممممم ثخم -10) ة رقممممإفمممم  خرعمممممعر  لجععععنسلتةممممخن  (0,05)
المعهقعععات التععع  تحعععد معععن أداا الجامععععة (. خإل خن خرخء خرةم ممموحي  صمممول وخراممم وف خالركمحونضمممي

( ت مة اىممون 10) ة رقمإفم  خرعممعر  لجنسخت م    عرمفف  لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي 
 . (0,05)اة ويي 

 الثايية عذرختبار الفرضية إ -12
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  للتخرص

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .االلتتروي  تعزى  للتخرصتحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم 

اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (39جدول )
 االلتتروي  تعزى  للتخرص

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 4,277 2 0,118 
2 3,625 2 0,163 
3 4,517 2 0,104 
4 12,562 2 0,002 
5 4,878 2 0,087 
6 21,958 2 0 
7 5,136 2 0,077 
8 7,326 2 0,026 
9 8,857 2 0,012 
10 4,419 2 0,11 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
تخرعص العلمع  لعينعة لتععزى ل الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظعام التعلعيم االلتترويع 

رمم  خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون ت، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  الدراسععة
 -8، خرمة ممضإ ختركمحونمم -6 ،آيمممعد -4فمم  خرعمممعرخت )تخرععص العلمعع  للتةممخن  (0,05)اة ويممي 

وخرامممممم وف  ختركمحونمممممم خ نمحنممممممة وخر حيممممممث  اهممممممعرة خخممممممم ثخم -9 ،رمممممم خرمةعاممممممل اممممممت خر عخممممممب خآل
المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظعام رخء خرةم وحي  صمول آإل خن أ(. خالركمحونضي

( ت مة اىمممون 4،6،8،9فم  خرعممعرخت )تخرعص العلمع  الت م م   معرمفف  التعلعيم االلتترويع 
 . (0,05)اة ويي  



155 

 

 عذر لثالثاختبار الفرضية إ -13
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 للذهادة.من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 للذهادة.تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (43جدول )
 للذهادةااللتتروي  تعزى  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 3,418 4 0,49 
2 4,842 4 0,304 
3 9,117 4 0,058 
4 7,108 4 0,13 
5 7,349 4 0,119 
6 13,191 4 0,01 
7 5,949 4 0,203 
8 3,551 4 0,47 
9 3,16 4 0,531 
10 5,222 4 0,265 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
وتشميح نمممعئج  تععزى للذععهادة  التع  تحععد معن أداا الجامعععة لعدورها فعع  يظععام التعلعيم االلتترويعع 

تةممخن  (0,05)خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي 
المعهقعات التع  تحعد معن (.  خإل خن خرخء خرةم موحي  صمول  خرفبممو  -6) ة رقإف  خرعمعر  للذهادة
 (6) ة رقمإفم  خرعممعر  لذعهادةات م م   معرمفف  الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتترويع أداا 

 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي  

 عذر رابعالختبار الفرضية إ -14
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 للقب العلم .من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 للقب العلم .تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  
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اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (41جدول )
 للقب العلم االلتتروي  تعزى  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 3,245 6 0,777 
2 10,856 6 0,093 
3 17,166 6 0,009 
4 7,723 6 0,259 
5 5,104 6 0,531 
6 2,932 6 0,817 
7 4,316 6 0,634 
8 2,97 6 0,813 
9 12,22 6 0,057 
10 7,781 6 0,255 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
لقععب العلمعع  لعينععة لتعععزى  التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع 

، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون الدراسععة
(.  خإل خن خرخء خر عخممممممي خرة م ضمممممي -3) ة رقممممإتةمممممخن ر لممممب خرة ةممممم   فمممم  خرعممممممعر  (0,05)اة ويممممي 

 المعهقععات التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع خرةم مموحي  صممول 
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي   (3) ة رقإت م    عرمفف خر لب خرة ة  ف  خرعمعر 

 عذر خامسالختبار الفرضية إ -15
المعهقات الت  تحد حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال

 .الجامعية دنهات الخبرةلمن أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

المعهقات الت  حهل تهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين الفرضية البديلة:  
 .دنهات الخبرة الجامعيةلتحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم االلتتروي  تعزى  

اختبار معنهية المعهقات الت  تحد من أداا الجامعة لدورها ف  يظام التعليم  (42جدول )
 دنهات الخبرة الجامعيةلااللتتروي  تعزى  

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 55,85 54 0,405 
2 49,493 54 0,649 
3 63,221 54 0,183 
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4 39,835 54 0,925 
5 44,872 54 0,807 
6 49,613 54 0,644 
7 76,081 54 0,026 
8 64,543 54 0,154 
9 65,641 54 0,133 
10 54,159 54 0,468 

المعهقعات تإ تخم ثخم ترممعر اح ت اعإل ترممعر ختخملفرضي ترممعر خر ح مضي أ مف    م         
، تعععزى لعععدد سععنهات الخدمععة التعع  تحععد مععن أداا الجامعععة لععدورها فعع  يظععام التعلععيم االلتترويعع 

وتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
                                    رممممم   خرمةعامممممل امممممت خر عخمممممب خآل -7ة رقمممممإ )فممممم  خرعممممممعر  لععععععدد سعععععنهات الخدمعععععةتةمممممخن  (0,05)
تحعد معن أداا الجامععة لعدورها فع  يظعام التعلعيم  المعهقات التع خإل خن خرخء خرةم وحي  صول .  (

ت مممة اىممممون اة ويمممي  ( 7ة رقمممإ )فممم  خرعمممعر  ععععدد سعععنهات الخدمعععةت م مم   مممعرمفف  االلتترويععع 
(0,05). 

 مقترحات عينة الدراسة لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعةاختبار فروض  -د

 الدادس عذرختبار الفرضية إ -16
أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  العدم: الفرضية 

 .تعزى  للجنساآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .تعزى  للجنساآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (43جدول )
 تعزى  للجنسالجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 8,879 2 0,012 
2 6,121 2 0,047 
3 2,268 2 0,322 
4 11,136 2 0,004 
5 5,17 2 0,075 
6 6,924 2 0,031 
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7 9,878 2 0,007 
8 1,692 2 0,429 

مقترحعات تإ تخم ثخم ترمممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، تعزى لجنس عينة الدراسعة بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعةعينة الدراسة لالرتقاا االمثل 
نمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي أرممم   توتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  

خرمة ممممممضإ  -6 ،آيمممممممعد -4 ،خرفبمممممممو  -2 ،او عيممممممل -1فمممممم  خرعمممممممعرخت ) لجععععععنسلتةممممممخن  (0,05)
مقترحعات عينعة الدراسعة لالرتقعاا رخء خرةم موحي  صمول آإل خن أ(. خرمة مضإ خرةمثاج -7 ، ختركمحون

فممممم  خرعممممممعرخت  لجعععععنسارمفف أت م ممممم   ممممم االمثعععععل بنظعععععام التعلعععععيم االلتترويععععع  فععععع  الجامععععععة
 . (0,05)( ت ة اىمون اة ويي  1،2،4،6،7)

 الدابع عذرختبار الفرضية إ -17
أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين   فرضية العدم: ال

 .لتخرص العلم لتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .العلم لتخرص لتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (44جدول )
 لتخرص العلم لتعزى  الجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 6,258 2 0,044 
2 8,169 2 0.,017 
3 4,64 2 0,098 
4 4,592 2 0,101 
5 4,114 2 0,128 
6 13,019 2 0,001 
7 9,68 2 0,008 
8 3,866 2 0,145 

مقترحعات تإ تخم ثخم ترمممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، تععزى للتخرعص العلمع  عينة الدراسة لالرتقاا االمثعل بنظعام التعلعيم االلتترويع  فع  الجامععة

وتشممميح نممممعئج خرجمممثول  خ مممف  خرممم   خنمممه توجمممث فمممحوق ذخت دالرمممي خصامممعئضي ت مممة اىممممون اة ويمممي 
خرمة مممممضإ  -6 ،خرفبممممممو  -2 ،او عيمممممل -1فممممم  خرعممممممعرخت ) للتخرعععععص العلمععععع تةمممممخن  (0,05)
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صمول وخقمت خرمة مضإ خالركمحونم  خرجمعاة    رخء خرةم موحي آإل خن أ(.  خرمة ضإ خرةمثاج -7 ، ختركمحون
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي   (1،2،6،7ف  خرعمعرخت ) لتخرص العلم ات م    عرمفف 

 الثامن عذرختبار الفرضية إ -18
أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين   فرضية العدم: ال

 .لذهادةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .لذهادةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (45جدول )
 لذهادةلتعزى الجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 5,567 4 0,234 
2 6,059 4 0,195 
3 4,686 4 0,321 
4 5,417 4 0,247 
5 2,879 4 0,578 
6 7,323 4 0, 12 
7 5,134 4 0,274 
8 1,342 4 0,854 

تمممإ تخمممم ثخم ترمممممعر اح مممت امممعإل ترمممممعر ختخمممملفرضي ترمممممعر خر ح مممضي أ مممف    ممم             
، تععزى للذعهادة مقترحات عينة الدراسة لالرتقعاا االمثعل بنظعام التعلعيم االلتترويع  فع  الجامععة

توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون اة ويممي ال وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه 
لالرتقعععاا االمثعععل بنظعععام التعلعععيم عينعععة الدراسعععة مقترحعععات  أبمممعن اممم فممم   للذعععهادةتةمممخن  (0,05)

خإل خن خرخء خرةم مموحي  صممول وخقممت خرمة ممضإ خالركمحونمم  ، للذععهادةتعععزى  االلتترويعع  فعع  الجامعععة 
 . (0,05)اة ويي  ت ة اىمون  للذهادةت م    عرمفف  الخرجعاة  

تهجد فروق ذات  ال الت  تنص عل  ايه: فرضية العدموبالتال  فأن اختبار فرضيات تقبل       
أهم المقترحات لالرتقاا االمثل بنظام التعليم  حهلداللة احرائية ف  رأي المبحهثين 

 .الفرضية البديلةوترفض   للذهادةتعزى  االلتتروي  ف  الجامعة 

 التاسع عذرالفرضية  ختبارإ -19
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أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين   فرضية العدم: ال
 .للقب العلم تعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .للقب العلم تعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (46جدول )
 للقب العلم تعزى  الجامعة 

 االحرائية الداللةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 6,452 6 0,374 
2 8,019 6 0,237 
3 8,265 6 0,219 
4 7,095 6 0,312 
5 6,774 6 0,342 
6 8,755 6 0,188 
7 4,748 6 0,577 
8 11,093 6 0,086 

مقترحعات تإ تخم ثخم ترمممعر اح مت امعإل ترمممعر ختخمملفرضي ترمممعر خر ح مضي أ مف    م        
، وتشميح تععزى للقعب العلمع  لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعةعينة الدراسة 

 (0,05)توجمث فمحوق ذخت دالرمي خصامعئضي ت مة اىممون اة ويمي  ال نمعئج خرجثول  خ ف  خر   خنه
مقترحععات عينععة الدراسععة لالرتقععاا االمثععل بنظععام التعلععيم  أإل امم  فلممحختتةممخن ر لممب خرة ةمم   فمم  
مقترحعععات عينعععة .  خإل خن خرخء خرةم ممموحي  صمممول تععععزى للقعععب العلمععع  االلتترويععع  فععع  الجامععععة

ت م مم  ال  تعععزى للقععب العلمعع  الدراسععة لالرتقععاا االمثععل بنظععام التعلععيم االلتترويعع  فعع  الجامعععة
 .(0,05)ن اة ويي  ت ة اىمو  فلحخت  عرمفف خر لب خرة ة  ف  

تهجد فروق ذات  ال الت  تنص عل  ايه: فرضية العدموبالتال  فأن اختبار فرضيات تقبل       
أهم المقترحات لالرتقاا االمثل بنظام التعليم  حهلداللة احرائية ف  رأي المبحهثين 

 .الفرضية البديلةوترفض   للقب العلم تعزى  االلتتروي  ف  الجامعة 

 العذرون الفرضية  ختبارإ -23

أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  فرضية العدم: ال
 .دنهات الخبرةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 
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أهم المقترحات  حهلتهجد فروق ذات داللة احرائية ف  رأي المبحهثين  الفرضية البديلة:  
 .دنهات الخبرةلتعزى  اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة 

أهم المقترحات اآلتية لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  اختبار معنهية  (47جدول )
 دنهات الخبرةلتعزى  الجامعة 

 الداللة االحرائيةمدتهى  درجة الحرية 2قيمة كا ارقام العبارات
1 63,992 54 0,166 
2 45,417 54 0,791 
3 62,462 54 0,201 
4 57,312 54 0,353 
5 47,518 54 0,721 
6 77,703 54 0,019 
7 69,593 54 0,075 
8 68,2 54 0,093 

تممممإ تخممممم ثخم ترممممممعر اح ممممت اممممعإل ترممممممعر ختخممممملفرضي ترممممممعر خر ح ممممضي أ ممممف    مممم           
تعزى لعدد سعنهات  مقترحات عينة الدراسة لالرتقاا االمثل بنظام التعليم االلتتروي  ف  الجامعة

، وتشمميح نمممعئج خرجممثول  خ ممف  خرمم   خنممه توجممث فممحوق ذخت دالرممي خصاممعئضي ت ممة اىمممون الخدمععة
إل خن خرخء خرةم ممموحي  صمممول أ. (6ة رقمممإ )تةمممخن رةمممثد خممم وخت خر ثامممي فممم  خرعممممعر  (0,05)اة ويمممي 

ت م مم   ممعرمفف  المحصممعت  ي ممي خرثرخخممي رفرتلممعء خالا ممل ب ظممعم خرمة ممضإ خالركمحونمم  فمم  خرجعاةممي
 . (0,05)ت ة اىمون اة ويي   (خرمة ضإ خالركمحون -6ة رقإ )رةثد خ وخت خر ثاي ف  خرعمعر 

وخمممموف تم ممممعول خرمعص ممممي فمممم  خر اممممل خرمممممعر  خخمممممةحخا   ممممإ نمممممعئج وتواممممضعت خرثرخخممممي 
 خرةيثخنضي.

 



 
 

 الفصل العبشر
 استنتبجبث وتوصيبث ومقرتحبث الدراست
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 التمييد:

بحثت الجراسة الخاهشة في مػضػع التعليمع اللتتخنييي نزعد يد مجتسيم السعخفية  نتيج اسيتهجفت هيح        
. نفيي ضيػم ميا مجتسيم السعخفيةالتعيخ  لليا التعليمع اللتتخنييي نل تتيز زتعد يد الجراسة بذكل أساسيي 

شخحتز الباحثة في مػضػع الجراسة ناشكاليتها  أثارت الباحثية ليجدام ميغ التدياؤلت شيكلت ااشيار العيا  
للجراسيية  نزييع اا ابيية لليهيييا مييغ  يي ي الجراسييية السيجايميية التييي اسييتخج  فيهيييا السهيي  الػ يي ي التحليليييي 

هيييحا ال ريييل لعيييخض نزحلييييل أهيييع الشتيييا   التيييي  للحريييػي لليييا إ ابيييات لتليييظ التدييياؤلت  نميييغ ثيييع  يييام
  لرت اليها الجراسة السيجايمة.

 االستنتاجات:

 أواًل: االستنتاجات الخاصة ببيانات العينة االساسية:

مغ يتا   البمايات الساسمة لعيشة الجراسة فأن  سمم هح  السؤشخات الحرا مة زذيخ اليا ان ليشية  -1
 يجة نمسثلة للسجتسم الحي سحبت مشز. فقج شسلت للا  يدي  متقارةية الجراسة كايت زتستم بخرا ز 

 %( للا التخزي .8,04%( ن )2,01مغ  الحكػر نالياث  حيث زلغت )

%( زخرييز للسيييي  ن 8,01نكييحلظ يديي  متقارةيية ميييغ حيييث لتخرييز الذييهادة حييييث زلغييت )  -1
 ( زخرز ايدايي. 2104)

يييد فيهييا للييا حسليية الذييهادات العلمييا السا دييتيخ نةشدييبة اضهييخت يتييا   الجراسيية اللييا يدييبة زييع التخك -3
 %( مغ حسلة الجكتػرا .3408%( مغ حسلة السا دتيخ ن )6208)

%( نحسلية ,880نايزام اضهخت الجراسة للا حسلة اللقاب العلسمة مغ حسلة لقي  ميجرس نةشديبة ) -8
 %(. 3103لق  استاذ مدالج نةشدبة )

  ,1الجراسيية الييحمغ شييسلهع السييتص ع  كايييت  ييجمتهع ا ثييخ مييغ %( مييغ افييخاد ليشيية 6,نن ييج ان ) -2
 سشة. 

 البيانات الخاصة بموضوع الدراسة )التعميم االلكتروني وتعزيز مجتمع المعرفة(:ثانيًا: 
 الجامعي وأىميتو لكترونياقع التعميم ال االستنتاجات الخاصة بالمحور األول: و  -أ

حييث  ييام التيي يدييتخجمها أفيخاد العيشية  أن ميغ أ ثيخ الػسيا ل اسيتخجامام فييي التعليمع اللتتخنييي  -2
فيي السخزبية  الحاسيبة السكتبمية ن يام  فيي السخزبية الثايمية ال زتيػبمليهيا في السخزبة األنليا  السػةامل 

  .في السخزبة الخابعة ناأل يخة اآلمباد الثالثة   ن ام
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 اليحي ز زيلز ليشية الجراسيةن  التعلمع الجامعي أ ثيخ فا يجة فيي الػتيت الحاضيخيػع مغ أيػاع حػي أي  -1
مغ ايػاع التعليمع فيي  سمم ما سبق ملمز   في السخزبة األنلا هػ التعلمع السجم  نهػ ما يخا  ناضحام 

هيييػ التعليييمع  نفيييي السخزبييية الخابعييية ناأل ييييخة  فيييي السخزبييية الثالثيييةالتعليييمع التقلييييجي ثيييع   السخزبييية الثايمييية
 . اللتتخنيي

زشسمة القجرة للا اايجاز الدخ م  ثخ السهارات التي يج  زػفخها في التعلمع اللتتخنيي هػ أن مغ أ -3
 ليهيا فيي   ن في السخزبة الثايمة: زشسمة القجرة لليا الزيجاع  ليها  ن في السخزبة النلا نةالجتة السصلػةة

حاسي  اآلليي  ن مليهيا فيي السخزبيية الخابعية: زشسمية القيجرة للييا السخزبية الثالثية: ز يادة مهيارة اسييتخجا  ال
  مليها فيي السخزبية الخامدية: مهيارات البحيث العلسيي اليتقام مغ زيغ العشا خ السعخفمة السختل ة  ن

مليهيا فييي    نمليهيا فيي السخزبية الدادسية: زشسميية القيجرة لليا اسيتخجا  السعخفية ايتيياج معخفية  جميجة ن
مليهيييا فيييي السخزبييية الثامشييية: مهيييارة اسيييتخجا  اليتخيييييت  ن  السخزبييية الديييابعة: زشسمييية السهيييارات اللغػ ييية
  مليها في السخزبية التاسيعة: التعاميل ميم الحاسي  اآلليي   نةنالبخ ج اللتتخنيي نالر ػ  االتتخنيم

 لع الخار ي.مليها في السخزبة العاشخة: زشسمة القجرة للا التػا ل مم العا ن
  التعليمع اللتتخنييي يطيا  لغخض زصبيقلألسازحة  الجامعة التي زقجمها سداهسة ال ان ز  حػي زقيمع -8

ن ييام فييي السخزبيية الثايميية: زعسييمع  ييجمات    ن ييام فييي السخزبيية النلييا: لقييج دنرات زجر بميية لألسييازحة
زييييخام  زػلػ يييية فييييي مجيييياي ن ييييام فييييي السخزبيييية الثالثيييية: زقييييجيع    نالحاسيييي  اللييييي نامييييت   مهارازييييز

التتشلػ مييييا نزصبمقازهييييا السختل يييية  ن مليهييييا فييييي السخزبيييية الخابعيييية: زقييييجيع زييييخام  زعلمسميييية لييييغ شخ ييييق 
 . اليتخييت

زلتد  زها الجامعة للخفم ميغ تيجرات السيتاذ فيي مجياي لزسان زجر   لالي  الستػ اةحػي السالي   -2
مج الحتما ات التجر بمة التي زشاس  كل زخرز  ام في السخزبة النلا: زحجن التعلمع اللتتخنيي  

ن ييام فييي السخزبيية الثايميية: التشديييق مييم السؤسدييات الخا ييجة فييي مجييالت التييجر    ن ييام فييي   للسييي
 .السخزبة الثالثة ازاحة نرش العسل نالتجهيدات لألسازحة للسداهسة في زصػ خ معخفهع نمهارازهع

مييغ ن هيية يطييخ ليشيية  البييخام  التجر بميية دا ييل الجامعييةالسعػتييات التييي زحييػي دنن زقييجيع حييػي زقيييمع  -6
 يام فيي السخزبية النليا: ايخ ياض مديتػر التيجر بات العلسمية التيي متلقاهيا السيازحة  ن ليهيا  الجراسة 

في السخزبة الثايمة: غماب معيامخ التقيػ ع لجيػدة البيخام  التجر بمية للسدياهسة فيي زصػ خهيا  ن ليهيا فيي 
ن ليهييا فييي السخزبيية الخابعيية: لييج  زييػفخ    ييػد التسػ ييل السييالي للبييخام  التجر بمييةالسخزبيية الثالثيية لييج  ن 

ن ليهييييا فيييي السخزبيييية الخامدييية الييييشقز فييييي    نمديييتلدمات الييييػرش نالسعاميييل نتليييية نسيييا ل اليزيييياح
 .الت امات البذخ ة التي زعسل للا الجاد نزش يح زخام  التجر  

 ثيخ الدنات أن ميغ  يام فيي السخزبية النليا أ  الجامعيةحػي زقيمع فاللمة التعليمع اللتتخنييي دا يل  -,
 ليهيييا فيييي السخزبييية الثايمييية: تاليييات السيييتحكار   ن فاللمييية فيييي التعليييمع اللتتخنييييي هيييػ الديييبػرة الحكمييية

مليها في السخزبة الثالثة: زخنزتػلت زعانن زيغ الجامعة نالعجمج مغ الهيئات السخزبصة    ناللتتخنيي
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نالسدييييتحجثات اللتتخنيميييية  ن مليهييييا فييييي السخزبيييية الخابعيييية: السػتييييم اللتتخنيييييي  بييييالتعلمع اللتتخنيييييي
دا ل  للجامعة  ن مليها في السخزبة الخامدة: هل هشا  حا ة ماسة لتصػ خ يطا  التعلمع اللتتخنيي

مليهيييا فيييي السخزبييية الدادسييية اشيييكاي ننسيييا ل التعليييمع اللتتخنييييي بالجامعييية مثيييل السكتبييية    نالجامعييية
ن ليها في السخزبة الدابعة: تالات مؤزسخات ال ييجمػ  ن   سمة  التتاب اللتتخنيي  تالات ال يجمػالخت

مليهيا فيي السخزبية الثامشية مخكييد التقشمية ليلتتخنيميات  ن مليهيا فييي السخزبية التاسيعة: البيخام  ا اديسميية 
عاشيييخة: اليييجلع الداري  ليهيييا فيييي السخزبييية ال  ن زيييخزبا بيييالتعلمع االتتخنييييي فيييي مجييياي البحيييث العلسيييي

مليهييا فييي السخزبيية    نمليهييا فييي السخزبيية الحادييية لذييخ: ا هييدة لييخض البمايييات   نللتعليمع اللتتخنيييي
مليهيا فيي    نالثايمة: لذخ اسيلػب التعاميل ميم الزيام الجهياز الداري زػحيجات التعليمع اللتتخنييي

  .السخزبة الثالثة لذخ: البشمة التحتمة للتعلمع اللتتخنيي
الحكػر يجيجنن استخجا  الحاس  اآللي أ ثخ مغ ااياث )استخجامهغ متػسا(  نذلظ لقجرزهع    -4

 للا البحث في السػاتم نزبادي السعلػمات مم األتخان.
  .ن ج أن  سمم أفخاد العيشة يسلتػن أ هدة كسبيػزخ ن دتخجمػن اايتخيت  -,

نةالشدبة للشطيخة السديتقبلمة أن يذيخ التعليمع االتتخنييي هيا  ن عتبيخ أهيع  صيػة لليا شخ يق زشيام  -,2
السجتسييم  ثقيية مييشهع فييي أن التتشػلػ مييا هييي السدييتقبل نأن التعلييمع االتتخنيييي أ ثييخ مخنييية مييغ التعلييمع 

اسييييتخجا  التقليييييجي  نزييييػفيخ أمييييج لامليييية ذات ك ييييامة لالميييية زتساشييييي مييييم متصلبييييات سييييػ  العسييييل. نأن 
 التتشػلػ ما أ بح ضخنرة حتسمة في كافة السجتسعات للا حج سػام. 

ن ييج أن هشييا  ضييخنرة ملحيية لسجازهيية الصليي  الستدامييج نالخغبيية فييي التعلييمع العييالي فييي العييخا    -22
نلتيييغ زشطيييخة  جميييجة  كتحػ يييل زليييظ الجامعيييات العاملييية بالشطيييا  التقلييييجي إليييا  امعيييات إلتتخنيمييية تػامهيييا 

لحجمثة ذات الجػدة العالسمة شخ صة ان زتػن تادرة للا مػا بة األسيالي  التعلمسمية الحجمثية التتشػلػ مة ا
  في دني العالع الستقج .

أن فيييخص التعليييمع فيييي الجامعيييات ذات السعاميييل ناليييػرش الحجمثييية نالسخزبصييية زتشػلػ ميييا بالعيييالع  -21
الخار ي لهي فخص كثيخة نمتعجدة إذا ما تػرن بغيخها مغ زلظ الجامعات التي زتبيم الشطيا  التقلييجي فيي 

د األلتسيياد للييا لسلهييع  ذلييظ يسكييغ رد  إلييا أرزبيياج التتشػلػ مييا أرزبيياج نثيييق بالسعخفيية نالعلييع  فتلسييا زا
 التتشػلػ ما في التعلمع كلسا كثخت السعخفة نزعجدت مرادرها.  

 جامعي وتحقيق المكتدبات المعرفيةلكتروني الالتعميم اال المحور الثاني:  االستنتاجات -ب

  الجراسية لييغ يطيخ ن هية ميغ متسييدام  للسميام  فهسام  بسشحز الجامعي اللتتخنيي زقيمع التعلمعحػي  -2
  يعع. زي تاي الجراسة ةليشفأن افخاد 

حييػي زقيييمع للتعلييمع اللتتخنيييي بييأن لييز ل تيية باألزييجاع نال تييخ السدييتشيخ فييي ميييجان التعلييمع مييغ  -1
 ا ثخهع تاي زي يعع.   الجراسة ةليشن هة يطخ ليشة الجراسة فأن افخاد 
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 ن هيية مييغ للصيي ب السعخفمية القييجرات نزشسميية زليػرة فييي اللتتخنييي الجييامعي التعلييمع إسييها  حيػي -3
  النلييا بالسخزبيية فييي السختل يية نالسعييار  بالسعلػمييات الصيي ب زدن ييج  ييام  الجراسيية ليشيية يطييخ
 نسييبل اسييتخجامها ننسييا ل للتتشلػ مييا افزييل فهييع مييغ الصاليي  زسكيييغ: الثايميية السخزبيية فييي مليهييا

: الخابعيية السخزبيية فييي  ليهييا  ن التتشلػ ميية السعخفيية مييغ يعييدز: الثالثيية السخزبيية فييي ن ليهييا  زصػرهييا
: الخامدييية السخزبييية فيييي مليهيييا   نمشهيييا السيييت ادة نحديييغ التتشلػ ميييا اسيييتخجا  مهيييارات ميييغ مشسيييي
 السخزبيية فييي ن ليهييا  نالتقشميية البحثميية السهييارات امييت   للييا الصيي ب يدييالج االتتخنيييي التعلييمع
 فييي ن ليهييا السعا ييخة  ن التحييجيات مييم اليجييازي الت الييل للييا الصيي ب تييجرات زشسميية: الدادسيية
 العيييالع ميييم التػا يييل لليييا القيييجرة نالصالييي  السيييتاذ يسيييشح اللتتخنييييي التعليييمع: الديييابعة السخزبييية
   نالحميياة فييي لسييل مشهيياج ن علييز العلسييي خالت تييي يذييخ: الثامشيية السخزبيية فييي مليهييا   نالخييار ي
 السديتػر  نزشسمية للتثقمي   أسياس نالستخررية العامة السعخفة يذخ: التاسعة السخزبة في ن ليها
 .السعخفي

حيييػي الهيييجا  السعخفمييية للتعليييمع اللتتخنييييي ميييغ ن هييية يطيييخ ليشييية الجراسييية   يييام فيييي السخزبييية  -8
مليهييا فييي السخزبيية  نالنلييا فهييع الطييػاهخ نالسػاتييم التعلمسميية السختل يية بذييكل يزييسغ التصبيييق  

ن ليهيييا فيييي    نالثايمييية: الديييخلة فيييي م حطييية السعيييار  نالسعلػميييات بذيييكل يزيييسغ تيييػة التخكييييد
  السخزبة الثالثة: الػلي في استقباي السعار  نالسعلػمات السكتدبة بذكل يزسغ السيتجابة لهيا

مليها في السخزبة الخابعة: ازقان السعار  نالسعلػمات السكتدبة زصبمقا بذكل يرل ليزجاع فيي  ن
لػمييات السكتدييبة بذييكل مليهييا فييي السخزبيية الخامديية: السييتجابة لتصبيييق السعييار  نالسع   نالدام

 .يزسغ الخغبة في الحرػي لليها
حػي مجر اسيها  السقيخرات اللتتخنيمية فيي التعليمع اللتتخنييي نلبشيام نزصيػ خ مجتسيم السعخفية   -2

مليهيا    نزديهع السقيخرات اللتتخنيمية فيي زحقييق اهيجا  التعليمع السختل ية  امت بالسخزبة النليا
مليهييا فييي السخزبيية    نت االتتخنيميية فييي يذييخ ثقافيية السعخفييةفييي السخزبيية الثايميية: اسييها  السقييخرا

ن ليهيا فيي السخزبية الخابعية:    نالثالثة: زعج السقخرات اللتتخنيمة نسيلة مثالمة للتحريل الجراسي
 .السقخرات اللتتخنيمة فاللة في  سمم السخاحل الجراسمة السختل ة

ج اسييهامات التعلييمع اللتتخنيييي فييي زصييػ خ حييػي رؤ يية ليشيية الجراسيية للسحاضييخة اللتتخنيميية كأحيي -6
مجتسييم السعخفيية   ييام فييي السخزبيية النلييا زدييهع السحاضييخة اللتتخنيميية فييي يذييخ ثقافيية مجتسييم 

مليهييييا فييييي السخزبيييية الثايميييية: إسييييها  التعلييييمع اللتتخنيييييي فييييي زحقيييييق اهييييجا  مجتسييييم    نالسعخفيييية
لتتخنيمييية فيييي زحقييييق اهيييجا  التعليييمع مليهيييا فيييي السخزبييية الثالثييية: زديييهع السحاضيييخة ال   نالسعخفييية
لحخكية  ن ػهخ يام  ر مديام  ام مليها في السخزبية الخابعية: سمريبح التعليمع االتتخنييي محيػر    نالسختل ة

ن ليها فيي السخزبية الخامدية: هيل اييت راض ليغ فاللمية السحاضيخة    نالسجتسم لحخكة السجتسم
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مليها فيي السخزبية الديابعة: السحاضيخة اللتتخنيمية زديهع    ناللتتخنيمة بسخاحل الجراسة السختل ة
 في زشام راس الساي البذخي الحي مبجع ن بتتخ ن  تخ ن شت  السعخفة.

حػي البػابة اللتتخنيمة ل متحايات كأحج اسها  التعليمع اللتتخنييي فيي زصيػ خ مجتسيم السعخفية  -,
  مدييتػدع المتحاييات فييي زحقيييق إسييها السخزبيية النليا يام فييي ميغ ن هيية يطيخ ليشيية الجراسيية  

مليهييا فييي السخزبيية الثايميية: رضييا ليشيية الجراسيية لييغ فاللميية مدييتػدع    ناهييجا  التعلييمع السختل يية
 .المتحايات بسخاحل الجراسة السختل ة

حيػي السكتبية الختسميية كأحيج إسييهامات التعليمع اللتتخنيييي فيي زصييػ خ مجتسيم السعخفيية ميغ ن هيية  -4
فيي السخزبية النليا الخضيا ليغ فاللمية السكتبية الختسمية بسخاحيل الجراسية يطخ ليشة الجراسة   ام 
   نن ليها في السخزبة الثايمة: مشتذخ استخجا  السكتبة الختسمة في التلمية  السختل ة دا ل الجامعة

ن ليها في    نن ليها في السخزبة الثالثة: إسها  السكتبة الختسمة في زحقيق اهجا  التعلمع السختل ة
ن ليهيييا فيييي السخزبييية    نزبييية الخابعييية: إسيييها  السكتبييية الختسمييية فيييي يذيييخ ثقافييية مجتسيييم السعخفيييةالسخ 

الخامديية: زعسييل السكتبيية اللتتخنيميية للييا ز ييادة السعييار  التييي زدييهع فييي الصييام اهسميية ترييػر 
 .للسعلػمة نالسعخفة

سديييافة لقيييج أدت زصيييػرات فيييي مجييياي زتشػلػ ميييا السعلػميييات نالزريييالت إليييا زخصيييي لقبتيييي ال  -,
نالدمغ ذلظ مغ   ي فخض سمصخة مبجأ التعانن الجنلي فيي مجياي البحيث العلسيي زييغ مختليم 
الييجني السهتسيية بييالتعلمع التتشػلييػ ي  مسييا سيياهع فييي يقييل كييل مييا هييػ  جمييج مييغ أبحيياث فييي هييحا 

 السجاي زيغ الجني نةعزها للعسل للا أيتاج هح  األبحاث لسلمام للا أرض الػاتم. 

فتتي نمتتات التعمتتيم  الجامعتتة لتتدورىا ءأدامتت   دتحتت : المعوقتتات التتتيالمحتتور الثالتت  االستتتنتاجات -ج
 االلكتروني

حييػي السعػتييات التييي زحييج مييغ أدام الجامعيية لييجنرها فييي يطييا  التعلييمع اللتتخنيييي   ييام بالسخزبيية  -1
السخزبييية فيييي   ن األنليييا ان ضسيييػض ال لدييي ة ميييغ نرام التعليييمع اللتتخنييييي الجيييامعي فيييي العيييخا 

الثايمة: لج  ك امة الدارة نتلة الخبخة في مجاي التعلمع اللتتخنيي  ن ن ليها في السخزبة الثالثة: 
لييج  مدييامخة شييخ  التييجر ذ لييخنح العرييخ  ن ن ليهييا فييي السخزبيية الخامديية: لييج  زييػفخ السكتبيية 

دسيية: لييج  ك ييامة ن ليهييا فييي السخزبيية الدا   ناللتتخنيميية الجامةميية السترييلة بخييجمات اليتخييييت
ن ليهييا فييي السخزبيية الدييابعة تليية التسػ ييل السييالي لتش يييح الخصيية    نيطييا  المتحايييات اللتتخنيميية

ن ليهييا فييي السخزبيية الثامشيية: يقييز الت ييامات البذييخ ة    نالتعلمسميية الخا يية بييالتعلمع اللتتخنيييي
هيا فيي السخزبية التاسيعة: ليج  ن لي   نالزمة لتش يح الخصة التعلمسمية الخا ية بيالتعلمع اللتتخنييي

زػفخ نزهيئة القالات الجراسمة اللتتخنيمة لستخجا  ايػاع مختل ة مغ نسا ل اليزاح  ن ن ليها 
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فيييييي السخزبييييية العاشيييييخة: ليييييج  الهتسيييييا  زتيييييجر   السيييييازحة نالصييييي ب مييييييجايمام بستصلبيييييات التعليييييمع 
 .اللتتخنيي

 هز زػضم  التعليمع االتتخنييي  ن يعػةات لزج مغ البحث لغ الرعػةات نالعقػةات التي زػا -1
زحػ يييل الجامعيييات للشطيييا  التتشػليييػ ي الحيييجمث  فزييي م ليييغ أهسمييية التعليييمع التتشػليييػ ي لسػا بييية 

 الثػرة السعلػمازمة نالسعخفمة.

نمتتات التعمتتيم باالمثتت   رتقتتاءل ل اآلتيتتة مقترحتتاتأىتتم المتتاىي برأيتت   االستتتنتاجات المحتتور الرابتتع: -د
 الجامعة االلكتروني في

 ليشية يطخ ن هة مغ الجامعة في اللتتخنيي التعلمع زشطا  المثل ل رزقام السقتخحات اهع حػي -2
   نالنليا بالسخزبية ال شيي باليجلع مسكشية مخترية ادارة ن يػد ان إليا الشتا   زذيخ  سا  الجراسة
 يحييجد يطييا : الثالثيية السخزبيية فييي ن ليهييا   نال تخ يية السلتميية زحجمييج ايطسيية: الثايميية بالسخزبيية ن ليهييا

 فاللميييية: الخابعيييية السخزبيييية فييييي ن ليهييييا اللتتخنيييييي  ن التعلييييمع ادارة للييييا القييييا سيغ ا ترا ييييات
 سيج ت تا سية زيػفيخ الخامدية السخزبية فيي ن ليهيا   ناللتتخنييي التعلمع في السدتخجمة ال هدة
  اللتتخنييي التعليمع ا هيدة زذيغيل  يطيا الدادسة السخزبة في ن ليها   ناللتتخنيي للتعلمع ادار ة
 ن ليهيييا   ناللتتخنييييي التعليييمع فيييي السديييتخجمة القاليييات مشاسيييبة: الديييابعة السخزبييية فيييي ن ليهيييا ن

 .اللتتخنيي التعلمع ادارة للا القا سيغ زأهيل: الثامشة بالسخزبة
أن األقباي الستدامج للا التعلمع الجامعي في العخا   عل لليها مهسة أن زدعا  اهجة لتحػ ل   -1

 امعازها للشطا  الجامعي السعتسج للا التتشػلػ ما الحجمثة ذلظ ألن الشطيا  التقلييجي ي تقيج القيػة 
 للا إستمعاب هحا التع الها ل مغ الص ب الحمغ مخ جنن اللتحا  بالجامعات.

 االستنتاجات الخاصة باختبار فرضيات الدراسة  ثالثًا:

 الجامعي وأىميتو لكترونياقع التعميم ال و المحور األول حول إختبار فرضيات الدراسة  -1

الجيييامعي  ناتيييم التعليييمع االتتخنيييييزػ ييج فيييخن  ذات دللييية احريييا مة فيييي رأي السبحيييػثيغ حيييػي  - أ
 .ال خضمة البجملة  نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة النلا زقبل زعدر  للجشذ نأهسيتز

زػ ييج فييخن  ذات دلليية احرييا مة فييي رأي السبحييػثيغ حييػي ناتييم التعلييمع االتتخنيييي الجييامعي  -ب
 . ال خضمة البجملة  نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الثايمة زقبل نأهسيتز  زعدر  للتخرز

رأي السبحيييػثيغ حيييػي ناتيييم التعليييمع االتتخنييييي الجيييامعي زػ ييج فيييخن  ذات دللييية احريييا مة فيييي  - ب
 .ال خضمة البجملة  نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الثالثة زقبل ذهادةنأهسيتز  زعدر  لل
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زػ ييج فييخن  ذات دلليية احرييا مة فييي رأي السبحييػثيغ حييػي ناتييم التعلييمع االتتخنيييي الجييامعي   - ت
  .ال خضمة البجملةبار ال خضمة الخابعة زقبل   نةالتالي فأن ا تللق  العلسينأهسيتز زعدر 

زػ ييج فيييخن  ذات دللييية احريييا مة فيييي رأي السبحيييػثيغ حيييػي ناتيييم التعليييمع االتتخنييييي الجيييامعي  - ث
ال خضيييمة   نةالتيييالي فيييأن ا تبيييار ال خضيييمة الخامدييية زقبيييل لعيييجد سيييشػات الخجميييةنأهسيتيييز زعيييدر 

 .البجملة
جتتتامعي وتحقيتتتق المكتدتتتبات لكترونتتتي الالتعمتتتيم اال المحتتتور الثتتتاني: إختبتتتار فرضتتتيات الدراستتتة  -2

 :المعرفية

حػي التعلمع اللتتخنيي الجامعي نزحقيق زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ  - أ
 .ال خضمة البجملةنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الدادسة زقبل   زعدر للجشذالسكتدبات السعخفمة 

حػي التعلمع اللتتخنيي الجامعي نزحقيق زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ب
ال خضمة نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الدابعة زقبل للتخرز  زعدر السكتدبات السعخفمة 

 .البجملة
 حػي التعلمع اللتتخنيي الجامعي نزحقيقزػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ت

 .ال خضمة البجملةنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الثامشة زقبل ذهادة  زعدر للالسكتدبات السعخفمة 
حػي التعلمع اللتتخنيي الجامعي نزحقيق زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ث

ال خضمة نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة التاسعة زقبل للق  العلسي   زعدر السكتدبات السعخفمة 
 .البجملة

حػي التعلمع اللتتخنيي الجامعي نزحقيق زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ج
نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة العاشخة زقبل لعجد سشػات الخجمة  زعدر السكتدبات السعخفمة 

 .ال خضمة البجملة
في نمات  الجامعة لدورىا ءأدام   دتح المعوقات التي المحور الثال  إختبار فرضيات الدراسة -3

 التعميم االلكتروني:

زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ  - أ
السعػتات التي زحج مغ أدام الجامعة لجنرها في يطا  التعلمع اللتتخنيي  حػيرأي السبحػثيغ 
 .ال خضمة البجملة خضمة الحادي لذخ زقبل نةالتالي فأن ا تبار ال  زعدر للجشذ

زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ب
السعػتات التي زحج مغ أدام الجامعة لجنرها في يطا  التعلمع اللتتخنيي  حػيرأي السبحػثيغ 

 . ال خضمة البجملةنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الثايمة لذخ زقبل للتخرز  زعدر 
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زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ  - ت
السعػتات التي زحج مغ أدام الجامعة لجنرها في يطا  التعلمع اللتتخنيي  حػيرأي السبحػثيغ 

 . ال خضمة البجملةا تبار ال خضمة الثالثة لذخ زقبل نةالتالي فأن للذهادة  زعدر 
زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ  - ث

السعػتات التي زحج مغ أدام الجامعة لجنرها في يطا  التعلمع اللتتخنيي  حػيرأي السبحػثيغ 
 .ال خضمة البجملة خضمة الخابعة لذخ زقبل نةالتالي فأن ا تبار الللق  العلسي  زعدر 

زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ج
السعػتات التي زحج مغ أدام الجامعة لجنرها في يطا  التعلمع اللتتخنيي  حػيرأي السبحػثيغ 

 .ال خضمة البجملةمة الخامدة لذخ زقبل نةالتالي فأن ا تبار ال خضلعجد سشػات الخجمة  زعدر 
نمات التعميم باالمث   رتقاءل ل اآلتية مقترحاتأىم ال الرابع حول المحور إختبار فرضيات الدراسة -4

  :االلكتروني في الجامعة

زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ  - أ
أهع السقتخحات اآلزمة ل رزقام المثل زشطا  التعلمع اللتتخنيي في الجامعة  حػيرأي السبحػثيغ 
 .ال خضمة البجملةنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الدادسة لذخ زقبل   زعدر  للجشذ

زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في حػي زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ب
خحات اآلزمة ل رزقام المثل زشطا  التعلمع اللتتخنيي في الجامعة أهع السقت حػيرأي السبحػثيغ 

 . ال خضمة البجملةنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة الدابعة لذخ زقبل   لتخرز العلسيلزعدر 
زػ ج فخن  ذات دللة  ل التي زشز للا ايز: فخضمة العج أن ا تبار فخضمات زقبل  - ت

أهع السقتخحات ل رزقام المثل زشطا  التعلمع اللتتخنيي في  حػياحرا مة في رأي السبحػثيغ 
 .ال خضمة البجملةزخفس  الثامغ لذخنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة   للذهادةزعدر  الجامعة 

زػ ج فخن  ذات دللة  ل التي زشز للا ايز: فخضمة العج أن ا تبار فخضمات زقبل   - ث
أهع السقتخحات ل رزقام المثل زشطا  التعلمع اللتتخنيي في  حػياحرا مة في رأي السبحػثيغ 

ال خضمة زخفس  التاسم لذخنةالتالي فأن ا تبار ال خضمة   للق  العلسيزعدر  الجامعة 
 .البجملة

حػي أهع السقتخحات اآلزمة ل رزقام المثل زػ ج فخن  ذات دللة احرا مة في رأي السبحػثيغ   - ج
نةالتالي فأن ا تبار ال خضمة   لعجد سشػات الخجمةزعدر زشطا  التعلمع اللتتخنيي في الجامعة 

 . ال خضمة البجملةزقبل  العذخنن 
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 ثانيًا: التوصيات

التعلييمع اللتتخنيييي  بسييا زسلتييز مييغ  للييا نزارة التعلييمع العييالي نالبحييث العلسييي ان زقييػ  للييا شييخلشة -2
زتقييجيع مذييخنع تييايػن  2,44لدييشة  ,8 يي حمات نفييق تييايػن نزارة التعلييمع العييالي نالبحييث العلسييي رتييع 

للتعليمع اللتتخنيييي متزيسغ فييي شمازييز معالجيات حقمقميية نناتةميية لهيحا الشطييا  التعلمسييي   نزيحه  بييز الييا 
زتصبيق هيحا الشطيا  اليحي يسثيل يطاميا د يم  لليا السشطػمية  الدلصة التذخ ةمة )البخلسان ( تبل ان زذخع

التعلمسمييية الديييا جة فيييي العيييخا   حتيييا يأ يييح شختيييز الصبمعيييي فيييي التصبييييق  نالتأ ييييج لليييا زجيييانز العقبيييات 
القايػيمة أليز لشج مخا عة تػاييغ نزارة التعلمع العالي نالتعلمسات نضػابصها الحا سة للعسلمة التعلمسمة في 

فأيشا يجج بايها  المة مغ الشارة الا هحا الشػع مغ التعلمع  ل زل في بعس الحمان ل زعتيخ  العخا    
 بز مصلقام.

 كييل مدييتلدمات الت يليية زتصبيييق يطييا  التعلييمع اللتتخنيييي الجييامعي قمييا  الجامعييات فييي العييخا  زتييػفيخ -1
نالتقشمييييات الحجمثيييية ن ا يييية  للصيييي ب نالسييييازحة دا ييييل الجامعيييية نذلييييظ باسييييتخجا  زتشػلػ مييييا السعلػمييييات

اايتخيييت نمييا متعلييق بييز  لسييا زقجمييز مييغ زدييهم ت ضييخسز فييي حييل مذييك ت الزريياي نالتػا ييل زيييغ 
الباحث نالعالع الخار ي  ناألهع هي السدالجة للا زيػفيخ معلػميات  جميجة نهاميز للبياحثيغ  هيحا فزي م 

 لسشاخ السشاس  لألبحاث العلسمة.للا أيز يسكغ زػ مز العامليغ للا أدارة الجامعات لتػفيخ ا

ضيييخنرة قميييا  الجامعيييات بايذيييام شيييبكات لالسمييية لالمييية القيييجرة نالتيييي يسكشهيييا يقيييل أحجيييا  ها لييية ميييغ  -3
السعلػمييات نالبمايييات  نالتييي ا ييبح مييغ اليي ز  زػفيخهييا لمسكشهييا مييغ يقييل ناسييتمعاب الحجييع الستدامييج فييي 

حجع السعلػمات نالسعخفة نالتي لزج مغ زػفيخها ضيسغ  السحتػر التعلمسي ب عل استسخار الشسػ الها ل في
 يطا  التعلمع اللتتخنيي.  

قمييييا  السؤسدييييات التعلمسميييية زتصييييػ خ التييييػادر التعلمسميييية مييييغ  يييي ي التييييجر   التقشييييي نالتييييجر   للييييا  -8
علييمع اساسييمات الييتعلع اللتتخنيييي  نزرييسمع التعلييمع بأسييالي  متشػليية بسييا فييي ذلييظ التعلييمع اللتتخنيييي نالت

السجم   نزدن جهع بالسعخفة الخا ة بعلػ  الحاسػب نالتقشمات السخافقة السختل ة نإمكايمة زدخيخها لخجمة 
 التعلمع اللتتخنيي.

يج  للا القمادات الجامةمة الستعاية مغ لهيع  بيخة فيي مجياي التعليمع نزتشػلػ ميا التعليمع السختل ية  -2
ع اللتتخنييي يختليم كلميام ليغ مشياه  التعليمع القيا ع  نالبحيث مغ أ ل زصػ خ السشاه  لتػن مشهياج التعليم

 السدتسخ لتحديغ الشػعمة نالسشافدة للسشاه  نالهجا  نالسالي  نالخصا.

  .ضخنرة قما  الجامعات بزخنرة زػفيخ تالات زجر ذ نامتحايات التتخنيمة -6
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تػ ز بأن الجامعات اللتتخنيمة نالتعلع قما  الجامعات زتػفيخ مكتبة التتخنيمة زأ ح زشطخ اللتبار ال -,
اللتتخنيي سيشتذخ   ي اللػا  القادمة بذكل كبيخ يججر معز مػا بة هح  الشهزة العلسمة ليغ شخ يق 
زػفيخ مكتبات التتخنيمة نما متخب للمز مغ زػفيخ حػاسي  فا قة الدخلة ننسا ا زخد غ معلػمات كبييخة 

 خييت لغالبمة فئات السجتسم.الدعة مم زمديخ الخةا بذبكات اليت

ضخنرة زصػ خ سماسة ناستخازمجمة أمغ نحساية للشطا  بحيث زذسل إ خامات لزسان س مة ن حة  -4
محتػر اللتتخنيي نزجهيدات لحسامتز مغ العبث نالتخخ ي  نالديساح فقيا للسخيػليغ باسيتخجا  الشطيا  فيي 

 إشار   حمات محجدة نمخاقبة.

السصليػب فيي األسياس لحيجنث التيخابا زييغ  منالتقيار خ العلسمية فيي الػاتيم هيي الذييز عيل األبحياث  -,
الجامعيية نالسجتسييم لتحقيييق مجتسييم السعخفيية السشذييػد  نإذا كايييت الجامعيية زعسييل للييا زصييػ خ السجتسييم 
السحييما زهييان فايشييا بحا يية إلييا  امعييات زعسييل للييا زشسميية السجتسييم معخفمييام فييي شييتا مجالزييز  ييشاعمام 

 نالعسل للا زحقمقز للا أرض الػاتم.  ام ناتتراديام نزراعم

نالسصلػب مغ الجامعة العلع للا   أهع متصلبات التعلمع االتتخنيي لتحقيق أسذ مجتسم السعخفة -,2
 : زحقمقز

 .لشز هي زػفخ أ هدة الحاسػب زجر ة كافمة لتل متعلع يجيج استخجامز ن كػن مدؤنلم  - أ
 .الحػاسي ن ػد كػادر مجرةة لرماية   - ب
 .للا زقشمات التعلمع االتتخنيي ناستخجامازها  يجام  زػفخ ال ترا ييغ السؤهليغ زأهم م  - ت
 .زػفيخ البخمجمات التعلمسمة الحجمثة - ث
 .زػفيخ مختبخات  ا ة بالحػاسي  بسػا  ات  ػدة لالمة - ج
 زػفخ التقشمات الحجمثة نالتي زعج ألسجة التعلمع االتتخنيي كذبكة اليتخيت. - ح

 المقترحات:

لسا كان ميجان البحث ي تقخ إلا البحػث نالجراسات التي زتشاني مػضػلات مساثلة لسػضيػع هيحا        
البحث  نسةما إلا إثخام هحا السيجان بالبحػث ذات الرلة  نمغ   ي الشتا   نالتػ مات التي زػ يلت 

 إليها الجراسة  زقتخح الباحثة إ خام الجراسات التالمة: 

 ة لغ التعلمع اللتتخنيي نمخخ ات سػ  العسلدراس -2

 دراسة لغ مدتػر نن هات يطخ السجتسم إلا  خ جي التعلمع اللتتخنيي -1
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 دراسة لغ ايعكاسات التعلمع اللتتخنيي للا السخة -3

 دراسة لغ الدنار التشسػ ة للتعلمع اللتتخنيي نزصػ خ القجرات السعخفمة للص ب. -8

 مغ البحػث التسمة الستعلقة بقماس ك امة التعلمع اللتتخنيي في ادارة السػارد البذخ ة.ا خام السد ج   -2

 قماس فاللمة التعلمع السجم  مغ ن هة يطخ اسازحة الجامعة. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 مراجع الدراست
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 اٌؼشثُخاٌّشاجغ أوالً: 

 اٌىزت  -أ

لييدارة  اللتتخنييي )الس هيػ  نالتصبييق( ازخاهمع زيغ   لدييخي  ن لبيج ن زيغ يحميا السحميا  التعليمع -2
 .1,22السجرسمة نالسعلسػن نالص ب  مكت  التخةمة العخةي لجني الخلم   الخ اض  

أحسييييج أيييييػر  الشطخ يييية ال تساعميييية ناألمييييجمػلػ ما  مخكييييد السحخنسيييية للشذييييخ نالخييييجمات الرييييح مة  -1
 .6,,1نالسعلػمات  القاهخة  

 .2,,1بخ ي اسبػع"   زيخنت   دار اليػسم للصبالة نالتػز م  احسج كاضع   "زعلع اليتخيت  -3

أحسييج مجييجر حجييازي  للييع ا تسيياع األزميية "زحليييل يقييجي للشطخ يية ال تساعميية فييي مخحلتييي الحجاثيية  -8
 .4,,2نما بعج الحجاثة"  دار قبام للشذخ نالتػز م  القاهخة  

احسييج محسييػد لبييج اللصميي   التعلييمع اللتتخنيييي نسيييلة فالليية لتجػ ييج التعلييمع العييالي   امعيية بازييل   -2 
  لمة العلػ   تدع ال يد ام .

أحسييييج مختييييار مكييييي  تزييييايا زخةػ يييية معا ييييخة "بعييييس مذييييك ت زخةميييية األش يييياي نالذييييباب"  الهيئيييية  -6
 .1,22السرخ ة العامة للتتاب  القاهخة  

يج  الزرييياي التخةيييػي رؤ ييية معا يييخة  دار العليييع ناليسيييان للشذيييخ نالتػز يييم  القييياهخة   اسيييامة   سييي -,
1,28. 

 .6,,1لالع التت   القاهخة  ا خ  فتحي مرص ا  إيتاج مػاتم اليتخييت التعلمسمة   -4

 .1,22زهام الجمغ  ليل زخكمة  للع ال تساع العا لي  دار السديخة للشذخ نالتػز م   لسان    -,
 بخ يييل زيييغ حديييغ العخ ذيييا  سيييحخ زشيييت  ليييم ميييجدمغ  التحيييػي إليييا مجتسيييم معلػميييات نزحيييجيات  -,2

السحافطييية لليييا الهػ ييية الثقافمييية فيييي السسلتييية العخةمييية الديييعػدية  دار السشهجمييية للشذيييخ نالتػز يييم  لسيييان  
1,26. 

للشذيييخ  ع يييخ حديييغ  اسيييع الصيييا ي  التصبمقيييات ال تساعمييية لتتشلػ ميييا السعلػميييات  دار السشييياه    -22
 . 6,,1الردن   -نالتػز م   لسان

 يييػرج القريييم ي  التشسمييية البذيييخ ة مخا عييية نزقيييجيع للس هيييػ  نالسزيييسػن  زييييخنت  مخكيييد دراسيييات  -21
 . 2,,2الػحجة العخةمة  

يدييمع مػسييم  سلدييلة زييار   العرييػر الػسييصا  يذييأة الجامعييات فييي العرييػر الػسييصا   ػز يي   -23
 .2,42زيخنت  
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ج السجيييج  ن مدهييخ شييةبان العييايي  التعلييمع اللتتخنيييي الت يياللي  مخكييد التتيياب ححي يية مييازن لبيي -28
 .1,22الردن   –ال اديسي  لسان 

زتشػلػ مييييا التخةميييية نزصبمقازهييييا اللتتخنيميييية  دار الدييييحاب للشذييييخ نالتػز ييييم    حدييييا  الييييجمغ مييييازن  -22
1,21. 

 .1,23األردن  السشاه  للشذخ نالتػز م  حدغ للي لصمة  السشاه  الحجمثة نشخا ق التجر ذ   -26

األردن  السشيياه  للشذيخ نالتػز ييم  -حديغ لليي لصميية  السشياه  الحجمثيية نشخا يق التييجر ذ  لسيان  -,2
1,23. 

 .,,,2حدغ لساد مكاني  الذبكة التسبيػزخ ة العالسمة  مكتبة ازغ سيشام  القاهخة   -24
ثية فيي لريخ السعلػميات  اليجار السريخ ة اللبشايمية  حدغ لساد مكاني  زتشػلػ ما الزرياي الحجم -,2

 .,1,2القاهخة  

 –حديييغ   لبيييج العييياشي  نالدييييج لبيييج السيييػلا ازيييػ  صيييػة  اليييتعلع االتتخنييييي الختسيييي الشطخ ييية  - ,1
 .,,,1اايتاج   دار الجامعة الججمجة للشذخ   السكشجر ة    –الترسمع 

 .  ,,,1حدشيغ ش يق  الل   الججمج  دار فتخ نفغ للشذخ   القاهخة   -12
التعييانيي  مكتبيية الترييسمع    –اللتتخنيييي  –حديييغ شييز ن  الييج لسييخان  اسييالي  التعلييمع الييحازي  -11

 . 4,,1مرخ  
  دار السدييييييخة للشذيييييخ  1(  جspssحسيييييدة   دندميييييغ  التحلييييييل الحريييييا ي باسيييييتخجا  زخييييييام  ) -13

1,23. 
 الييج   البغيييجادي  ازجاهيييات الشقييج فيييي فشيييػن مييا بعيييج الحجاثييية  الهيئيية السريييخ ة العامييية للتتييياب   -18

 .,,,1القاهخة  

دلي ملحيييذ اسيييتيتمة  نلسيييخ مػسيييا سيييخحان  زتشػلػ ميييا التعليييمع نالتعليييمع اللتتخنييييي  دار نا يييل  -12
 .,,,1الردن   -للشذخ  لسان

دليغ سخدار الشػري  زجارب الجامعات العالسمة مم التعلمع اللتتخنييي  مؤسدية سيكػلر للجراسيات  -16
 .,1,1العخا    -نالبحػث  أرةيل

رةمييم لبيييج العطيييمع رميييػد  زتشػلػ ميييا زصبمقييات التسبييييػزخ التعلمسيييي  دار التتييي  نالػثيييا ق القػممييية   -,1
 .4,,1القاهخة  
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حيييييييث العلسيييييييي فيييييييي العليييييييػ  ال تساعمييييييية  دار التتييييييياب الحيييييييجمث  رشييييييييج زرنازيييييييي  مشهجمييييييية الب -14
 .8,,1القاهخة 

رميييدي أحسيييج لبيييج الحيييي   التعليييمع العيييالي نالتشسمييية "ن هييية يطيييخ يقجيييية "   دار الػفيييام للصبالييية نالشذيييخ  
 .,,,1ااسكشجر ة  

نالتػز ييم  رمييدي أحسييج لبييج الحييي  التخةميية العخةميية نةشييام مجتسييم السعخفيية  مؤسديية الييػرا  للشذييخ  -,1
 .1,23األردن  

ز شيييي    أميييييغ  السدييييتحجثات التتشػلػ ميييية رؤر نزصبمقييييات  السؤسديييية العخةميييية للعلييييػ  نالثقافيييية   -,3
 .1,22القاهخة  

 .1,24سالع لبج ن سعيج ال ا خي  التحريل الجراسي  دار التت  الػششمة  ليبما   -32
بعييج اسيياس التعلييمع اللتتخنيييي  ال يياديسيػن للشذييخ سييامي الخ ييا ي  التعلييمع الس تييػح نالتعلييمع لييغ  -31

 . 1,22نالتػز م   لسان  
  دار ال تيييخ العخةيييي  3جسييياممة الديييالازي  زريييسمع البحيييػث ال تساعمييية "مشاهجهيييا نشخا قهيييا"   -33

 .6,,1القاهخة  

ناللي   )زتشػلػ ميا السعلػميات(  دار السعخفية  ساممة    ازخ  يعسات أحسيج لثسيان   اازرياي -38
 .3,,1الجامةمة  السكشجر ة  

سييلسا الرييعيجي  السجرسيية الحكميية مجرسيية القييخن الحييادي نالعذييخ غ  دار فخحيية للشذييخ نالتػز ييم    -32
 .2,,1القاهخة   

 .1,21 الديج الديج الشذار  أساسمات إدارة السعخفة  دار الثقافة العلسمة  ااسكشجر ة  -36
 .1,22الديج يديغ  آفا  السعخفة في لرخ العػلسة  الهيئة السرخ ة العامة للتتاب  القاهخة   -,3
شييحازة  ييما   الشطخ يية ال تساعميية مييغ السخحليية الت سييمكمة إلييا مييا بعييج الحجاثيية   مرييخ العخةميية  -34

 .4,,1للشذخ نالتػز م  القاهخة  

التعلع ليغ بعيج لليا زحرييل الصالبيات  مجلية  امعية السليظ  الح مبار  الجباسي  أثخ استخجا   -,3
 .1,,1سعػد للعلػ  التخةػ ة نالجراسات ااس ممة   

 .1,28العخا    –  ح الجمغ لػاد كخ ع التبمدي  ادارة السعخفة  دار الدمدبان  بغجاد  -,8
سػليية العخةميية للتييجر   شييار  لبييج الييخؤن  لييامخ   التعلييمع اللتتخنيييي نالتعلييمع الفتخاضييي   السج -82

 .1,28نالشذخ   القاهخة   

شار  لبج الخؤن  لامخ  التعلمع لغ بعج نالتعلمع الس تػح   دار المازنري العلسمة للشذخ نالتػز يم  -81
 .1,24  القاهخة   



2,6 

 

شلعيييت الديييخن ي  التشسمييية ال تساعمييية  القييياهخة  مخكيييد يذيييخ نزػز يييم التتييياب الجيييامعي   امعييية  -83
 .1,,1حلػان  

 .6,,1لبج ال تاح أزػ معاي  أثخ نسا ل اال   للا زعلمع األش اي نزثقم هع  لسان  دار الذخن   

لبيج ن   لبييج الييخحسغ  الشطخ ية فييي للييع ال تسيياع  "الشطخ ية الدػسيييػلػ مة السعا ييخة"  الجييدم  -88
 .1,,1الثايي  دار السعخفة الجامةمة  ااسكشجر ة  

اليييخحسغ  دراسيييات فيييي لليييع ال تسييياع  دار الشهزييية العخةمييية للشذيييخ نالصبالييية   لبيييج ن   لبيييج -82
 .,,,1زيخنت  لبشان   

 .6,,2القاهخة   العخةي  لبج السجيج شكخي  زتشػلػ ما الزراي  دار ال تخ -86

اآلثييييار ال تساعميييية لييتخيييييت  دار تخشبيييية لييتيييياج ال شييييي  لبييييج السحدييييغ زييييغ أحسييييج العرييييمسي   -,8
 .8,,1الخ اض  

للييي حبييمر  حييافا شييسذ الييجمغ لبييج الػهيياب  الت تيييخ العلسييي ن ييشالة السعخفيية  سلديية الثقافيية  -84
 . 1,22العلسمة  الهيئة السرخ ة العامة للتتاب  القاهخة  

لسيياد الييجمغ  لييم الحديييشي  لييالع الزرييالت زيييغ الساضييي نالحاضييخ نالسدييتقبل  سلدييلة العلييػ   -,8
 .,,,1السرخ ة العامة للتتاب  القاهخة  نالتتشػلػ ما  الهيئة 

 .,,,1لسخ أحسج هسذخي  السكتبة نمهارات استخجامها  دار   ام للشذخ نالتػز م  لسان   -,2
 .6,,1لػاشم لبج الخحسغ  الل   نالعػلسة  العخةي للشذخ نالتػز م   القاهخة   -22
 8,,1للسعلع  دار الخشيج   الخ ياض   لػض حديغ التػدري  السجرسة اللتتخنيمة نادنار حجمثة  -21
 . 
لسان  –لػض مشرػر ن ساي سلسان  "شبكة اليتخيت دليلظ الدخ م ل زراي بالعالع "  الردن  -23

 .6,,2  دار البذيخ   

 .,,,1  القاهخة  لالع التت الغخ   زاهخ اسساليل  السقخرات اللتتخنيمة   -28

اليييخزا   لبيييي  زريييسمع البحيييػث ال تساعمييية  دار السعخفييية ضخ ييي    سييييج أحسيييج  ن لليييي لبيييج  -22
 .6,,2الجامةمة  السكشجر ة  

ناليتخييييت  معهييج يا ييخ للجراسييات االتتخنيميية   فييارن    العييامخي  الذييبكة العالسميية للسعلػمييات -26
 .,,,2القاهخة  

ة نالجيسقخاشمية نالعجالية فتحي الد ات  اتتراد السعخفة يحػ مشطػر أشيسل لأل يػي السعخفمية "الحخ ي -,2
 . 1,22ال تساعمة أ ػلم معخفمة  دار الشذخ للجامعات  القاهخة  



2,, 

 

 .1,23فؤاد  لبج السشعع البكخي  الزراي الثقافي  السجلذ األللا للثقافة  القاهخة   -24
الهيئييية تاميييج ديييياب  السعخفييية كخأسيييساي  التعليييمع نالتقيييج  التتريييادي فيييي القيييخن الحيييادي نالعذيييخ غ   -,2

 .1,28السرخ ة العامة للتتاب  القاهخة  

مييا ي الحلييػايي  االيي   نتزييايا السجتسييم  سلدييلة العلييػ  ال تساعميية  الهيئيية السرييخ ة العاميية  -,6
 .6,,1للتتاب  القاهخة  

مجيييجر لبيييج التيييخ ع حدييي   مجتسيييم السعخفييية ناازيييجاع فيييي القيييخن الحيييادي نالعذيييخ غ  دار ال تيييخ  -62
 .,,,1ة  العخةي  القاهخ 

مججر لبج الػهياب تاسيع نآ يخنن  زحدييغ فاللمية مؤسديات التعليمع العيالي باسيتخجا  التتشػلػ ميا  -61
 .1,23رؤ ة مدتقبلمة  دار ال تخ العخةي  القاهخة  

مجييجر لد ييد إزييخاهمع  التخةميية نالعػلسيية هييل يسكييغ لتجلمييات التخةميية أن زقازييل زحييجيات العػلسيية  "   -63
 . ,1,2شجر ة  دار السعار   ااسك

مجيييجي لد ييييد ازييييخاهمع  زصييييػ خ التعليييمع فييييي لرييييخ العػلسيييية  مكتبييية اليجلييييػ السرييييخ ة  القيييياهخة   -68
1,,,. 

 .,1,2مرخ   -مججي مػيذ هاشع  التعلمع اللتتخنيي  دار زهػر السعخفة نالبخكة  الجيدة -62

  سييييييج فهسيييييي  زتشػلػ ميييييا الزرييييياي فيييييي الخجمييييية ال تساعمييييية  السكتييييي  الجيييييامعي الحيييييجمث   -66
 . 6,,1السكشجر ة  

    ح سالع  العرخ الختسي نثيػرة السعلػميات دراسية فيي يطيع السعلػميات نزحيجمث السجتسيم   -,6
 .1,,1ليغ للجراسات نالبحػث اايدايمة نال تساعمة  القاهخة  

لقييياي  اليتخيييييت نلريييخ ثيييػرة السعلػميييات  دار هػمييية للصبالييية نالشذيييخ نالتػز يييم  الجدا يييخ     -64
1,,8. 
  للييا حييػات  العييخب نالعػلسيية شييجػن الحاضييخ نضسييػض السدييتقبل  مكتبيية مييجزػلي  القيياهخة   -,6

1,,1. 
 .4,,1سكخان  التخةمة نالثقافة فمسا بعج الحجاثة  مكتبة األيجلػ السرخ ة  القاهخة      -,,

محسييػد فييػزي السشيياني  العلييع ناللغيية متييا مييتتلع العلييع العخةميية  إيدييايمات  الهيئيية السرييخ ة العاميية  -2,
 . 1,23للتتاب  القاهخة  

ا ل الجامةمة  مؤسدية اليػرا  للشذيخ  مخنان لبج السجيج إزخاهمع  أسذ البحث العلسي الجاد الخس -1,
 .1,,1األردن  



2,4 

 

 .4,,1الردن   –مخ ع الخالجي  يطا  التخةمة نالتعلمع  دار   ام للشذخ نالتػز م  لسان  -3,
 .2,,1ملظ السداني  "شخ قظ الا اليتخيت"  دمذق   مكتبز ال غ  

ة نيذييخ دار الذييؤنن الثقافميية ييياشق  لػ ييي   "اليتخيييت شييبكة معلػمييات العييالع "  بغييجاد  شباليي -8,
 .,,,2(  812السػسػلة الرغيخة )  -آفا  لخةمة -العامة

 .3,,1يبيل للي  زحجيات لرخ السعلػمات  مكتبة األسخة  القاهخة   -2,
يهاي فؤاد إسساليل  إدارة زشام نزشسمة مقتشمات السكتبيات فيي لريخ السعخفية الختسمية  دار السعخفية  -6,

 .1,21ااسكشجر ة  الجامةمة  

نليييييج سييييالع   الحل يييياني  التعلييييمع اللتتخنيييييي زصبمقييييات مدييييتحجثة  دار ال تييييخ العخةييييي  القيييياهخة   -,,
1,22. 

 الكتب المترجمة م  األجنبية إلى العربية: -ب

 .1,22آلغ هان  الشطخ ة الشقجية  زخ سة : ثا خ الجم   السخكد القػمي للتخ سة  القاهخة   -4,

أيتػيا  يجيد  تػالج  جمجة للسشه  في للع ال تساع  زخ سة:   محيا الجمغ  السجلذ األلليا  -,,
 .,,,1للثقافة  القاهخة  

 ان زما مز  األبدتسػلػ مة التتػ شمة  مخا عة:   لليي ر يان   الدييج ي يادي   مكتبية دار العيالع  -,4
 .8,,1نالتتػ غ   

  السجليذ اللليا 2ل تساع"  زخ سة:   الجيػهخي نآ يخنن  ج ػردن مارشاي  "مػسػلة للع ا -42
 .,,,1للثقافة  السذخنع القػمي للتخ سة   السجلج الثايي   

 ييػن ليتذييز    سدييػن م تييخا أساسييما معا ييخا مييغ البشيػ يية إلييا مييا بعييج الحجاثيية  زخ سيية : فييازغ  -41
 .4,,1البدتايي  مخكد دراسات الػحجة العخةمة  زيخنت  

سذ ي ضخنشييما   ػدميييث كيياميللخ  الػ ييػي إليييا  امعيية مشتجيية اسيييتخازمجمات لتقليييل الش قيييات  ييم -43
 .,,,1نز ادة  ػدة التعلمع العالي  زخ سة: فاشسة لرا   بخي  مكتبة العبمكان  الخ اض   

دميتخ سشغاس  الرجا  دا ل الحزارات "الت اهع بذان الرخالات الثقافمة  زخ سة: شػتي  ي ي   -48
 .,,,1السرخ ة العامة للتتاب  القاهخة   الهيئة

رن خ كيش    الجامعة فيي لريخ العػلسية  زخ سية : فهيج زيغ سيلصان الديلصان  مكتبية السليظ فهيج  -42
 .4,,1الػششمة  الخ اض  



2,, 

 

سيييتم غ ل يييذ  االييي   نزتشػلػ ميييا الزرييياي  زخ سييية: سيييشجس لا يييع  دار الشذيييخ للجامعيييات   -46
 .1,21القاهخة  

ػيد  الشطخ يييات ال تساعمييية نالسسارسيييات البحثمييية  زخ سييية:   ياسيييخ الخػا ييية  مريييخ فيليييي   ييي -,4
 .,1,2العخةمة للشذخ نالتػز م  القاهخة  

كيت دفليغ  اايدان نالسعخفة في لريخ السعلػميات كمي  زحيػي السعلػميات إليا معخفية  زخ سية:  -44
 .2,,1شادن المافي  مكتبة العبمكان  الخ اض  

لبج العد د الةمادي  السؤسدة الجامةمة للجراسات نالشذخ زخ سة: السعخفة نالدلصة  ػ  ممذاي فػك -,4
 .8,,2نالتػز م  

 ثانيًا: األطاريح والرسائ  الجامعية 

شار  حديغ فخحان العػاندة   عػةات زػضم  التعلمع اللتتخنيي في الجامعات ال لدصيشمة بغدة  -,,
 .1,21ما دتيخ  كلمة التخةمة   امعة الزهخ  ضدة  فلدصيغ   سا مخاها السازحة نالصلبة  رسالة 

مشاي زشت سلمسان الدم    مجر زػافخ ك ايات التعلمع اللتتخنيي نمعػتازها نأسيالي  زشسيتهيا ميغ  -2,
ن هة يطخ ألزيام هيئية التيجر ذ بكلمية التخةمية فيي  امعية السليظ سيعػد  كلمية التخةمية  رسيالة ما ديتيخ 

  .,,,1ضيخ مشذػرة  
يا خ زغ لبجن يا خ الذهخايي  مصال  استخجا  التعلمع اللتتخنيي في زجر ذ العلػ  الصبمةمة  -1,

بالتعلمع العالي مغ ن هة يطخ السختريغ  رسالة دكتػرا    كلمية التخةمية   تديع السشياه  نشيخ  التيجر ذ 
 . 4,,1   امعة ا  القخر  

 ثالثًا: البحوث والدراسات المقدمة في مؤتمرات 

 لستخجا  األساسمة التخةػ ة للسهارات األتدا  في التجر ذ هيئة ألزام امت   در ة أحسج زجح  -3,
 بعيج  ليغ نالتعليمع اللتتخنييي لليتعلع األني التصبمقمية  السيؤزسخ البلقيام  امعية فيي اللتتخنييي اليتعلع
   .,,,1   الخ اض

الخحسغ لبج الد    امل     لبج الخاز  إزخاهمع   التعلمع االتتخنيي كآلمة لتحقيق مجتسم  لبج -8,
السعخفيية )دراسيية زحليلميية(  بحييث مقييج  إلييا السييؤزسخ نالسعييخض الييجنلي األني لسخكييد التعلييمع االتتخنيييي 

 مخكيييد  3,,1/  8/  ,2 – ,2)اليييتعلع االتتخنييييي حقبييية  جميييجة فيييي اليييتعلع نالثقافييية  فيييي ال تيييخة ميييغ 
 . 6,,1التعلمع االتتخنيي     امعة البحخ غ  



24, 

 

لبج الخحسغ لبج الد    اميل    لبيج اليخاز  إزيخاهمع  التعليمع اللتتخنييي كآلمية لتحقييق مجتسيم  -2,
السعخفيية ) دراسيية زحليلميية(  بحييث مقييج  إلييا السييؤزسخ نالسعييخض الييجنلي األني لسخكييد التعلييمع اللتتخنيييي 

 .6,,1يمدان   ,2-,2اللتتخنيي حقبة  جمجة في التعلع نالثقافة(   امعة البحخ غ  )التعلع 

لسار شعسة  اسع الدالجي  متصلبات استخجا  التعلمع االتتخنيي في كلميات  امعية ممديان ميغ  -6,
ن هييية يطيييخ ألزيييام الهيئييية التجر ديييمة   بحيييث مقيييج  إليييا السيييؤزسخ ااتلمسيييي الثيييايي لليييتعلع االتتخنييييي 

 . 1,23مارس   التػ ت    ,1 – 12تػ ت في ال تخة مغ بال

 رابعًا: دوريات ومجلت عممية

 
 .1,21(  14العجد )14أحسج للي  م هػ  السعلػمات نإدارة السعخفة  مجلة  امعة دمذق  -,,

 2أحسييج ييياضع داند   يطخ يية السعخفيية لشييج لييػ    مجليية آداب ال خاهيييجي    امعيية كخكييػ    العييجد  -4,
 .,1,2ألني   ايػن ا

: يحيػ إتامية مجتسيم 3,,1زخيام  األمع الستحجة اايسا ي  "زقخ خ التشسمية اايديايمة العخةمية للعيا   -,,
السعخفيية". زخيييام  األمييع الستحييجة اايسييا ي  الرييشجن  العخةييي لييسييام التترييادي نال تسييالي  السكتيي  

 .3,,1األردن  -ااتلمسي للجني العخةمة. لّسان 
 شان مخز  حسدة  مذك ت استخجا  التعلمع اللتتخنيي في زجر ذ السقيخرات التار خمية ميغ ن هية -,,2

(  ,1يطيييخ التجر ديييييغ  مجلييية كلمييية التخةمييية الساسيييمة للعليييػ  التخةػ ييية ناليديييايمة   امعييية بازيييل  العيييجد)
1,22    . 

بات  مجلة  امعة السلظ  الح مبار  الجباسي  أثخ استخجا  التعلع لغ بعج للا زحريل الصال -2,2
 .1,,1سعػد للعلػ  التخةػ ة نالجراسات ااس ممة   

 يي ام    يي ح الييجمغ   دنر التعلييمع اللتتخنيييي فييي زصييػ خ الييتعلع بجسهػر يية مرييخ العخةميية   -2,1
 . 1,24مجلة بحػث الذخ  النسا   العجد الخامذ نالرةعػن   القاهخة   

"   14"العػلسة  حنرها نفخنلها نكم مة التعامل معها"  لالع ال تيخ  مجليج"لبج الخالق لبج ن   -2,3
 .,,,2أ تػةخ/ ديدسبخ  السجلذ الػششي للثقافة نال شػن ناآلداب   التػ ت    "1العجد"

(  1لبييج الخييالق لبييج ن  العػلسيية  ييحنرها نفخنلهييا نكم ميية التعامييل معهييا  لييالع ال تييخ  العييجد) -2,8
 .,,,2الػششي للثقافة نال شػن ناآلداب  التػ ت  السجلذ 
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   اسييع الخدر ييي نعبيياس سييلسان   للييي  التعلييمع اللتتخنيييي فييي العييخا  نأبعيياد  القايػيميية   -2,2
 .1,24(  2(  العجد)4مجلة مخكد بازل للجراسات اليدايمة  السجلج)

 امعة اليخمػ  لغ استخجا    لبج القادر العسخي   أسباب لدن  ألزام هيئة التجر ذ في  -2,6
مشطػمة التعلع االتتخنيي لليا مػتيم الجامعية ميغ ن هية يطيخهع   السجلية األرديمية فيي العليػ  التخةػ ية  

 .1,22   8  لجد  22مجلج 

  هادي حدغ نآفا  لبج الغشي للي  معػتيات التعليمع اللتتخنييي نسيبل معالجتهيا ليجر شلبية  -,,2
مييية التخةمييية  السيييؤزسخ العليييع اليييجنلي الحيييادي لذيييخ   امعييية ناسيييا   يمديييان   الجراسيييات العلميييا  مجلييية كل

1,2, . 

  التػ ييت  السجلييذ 21,6يبيييل للييي  الثقافيية العخةميية نلرييخ السعلػمييات  لييالع السعخفيية  العييجد  -2,4
 .2,,1الػششي للثقافة نال شػن ناآلداب  

ناتتخاحييات بييالحلػي  )الجييدم األني(  يبيييل للييي  العقييل العخةييي نمجتسييم السعخفيية مطيياهخ األزميية  -,,2
 .,,,1  لالع السعخفة  السجلذ الػششي للثقافة نال شػن ناآلداب  التػ ت  يػفسبخ  ,36العجد 
(  ألسييكػ  األمييع ,2يذييخة زتشػلػ مييا السعلػمييات نالزرييالت للتشسميية فييي ضخةييي آسييما  العييجد ) -,22

 .,,,1ما  الستحجة  اللجشة التترادية نال تساعمة لغخةي آس

 سادسًا: التقارير والبرامج

: يحػ إتامة مجتسم 3,,1زخيام  األمع الستحجة اايسا ي  "زقخ خ التشسمة اايدايمة العخةمة للعا   -222
السعخفيية". زخيييام  األمييع الستحييجة اايسييا ي  الرييشجن  العخةييي لييسييام التترييادي نال تسييالي  السكتيي  

 .3,,1األردن  -ااتلمسي للجني العخةمة. لّسان 

التعلييييمع العييييالي نةشيييييام مجتسييييم السعخفييييية   زقييييػ ع دنلييييي   نزارة التعليييييمع العييييالي   الدارة العامييييية  -221
 .,1,2للتخصما نالحرام   مكتبة السلظ فهج   الدعػدية   

زقخ ييخ متابعيية التعلييمع اللتتخنيييي فييي  امعيية القادسييمة  الييجاد مرييص ا  ييػاد ردييي  نآ يييخنن   -223
 .  ,1,1اللتتخنيي   امعة القادسمة  العخا   التعلمع 
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 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  امعة القادسمة كلمة اآلداب 
 تدع للع ال تساع

 الجراسات العلما السا دتيخ
 

 

  اسزجُبْاسزّبسح  / 

 

 واحتراتتحية ....االجلء  الساتذةحضرة ا
 دراستة خفةالسع مجتسم نزعد د اللتتخنيي التعلمعالجراسة السػسػمة )بذأن  استبمانزقػ  الباحثة ب       
  نتج  يسست الباحثية هيح  السيتسارة لسعخفية العجميج ميغ القزيايا التيي لهيا (في جامعة القادسيةميدانية 

  لة بسػضػع الجراسة.

إن السييتسارة التييي زيييغ مييجيظ لألضييخاض العلسميية فقييا  نلييغ يصلييم للييا يتا جهييا أي شييخز سييػر      
فالغاييية فييي مذيياركتظ نمعخفيية رأيييظ فييي مػضييػع الجراسيية الباحثيية  فيي  دالييي لييحكخ اسييسظ أن لشػايييظ  

ناا ابة لغ األسئلة بكل مرجاقمة لها دنر أساس في إيجاح الجراسة  التيي سيتعػد بال ا يجة أن شيام ن 
ز ييياللتع ليييا حيييج كبييييخ لليييا ميييجر إػد التأ ييييج بيييأن يجييياح البحيييث يعتسيييج زييين   لليييا السجتسيييم بذيييكل ليييا 

 ... نإ   كعلتع حدغ زعانيتع   ةم شا خ    اردة في الستبمانللا  سمم السئلة الػ  نالش ع
 بقبول وافر االحترات والتقدير كمتفضم
 

 ملحمة:
 بيانات ىذه االستمارة سرية ول  تدتخدت إال في أغراض البح  العممي -
 ( داخ  األقواس أمات االختيار الذي يعبر ع  آرائ √أجب ع  األسئمة بوضع  علمة ) -
 
 
 

 الباحثة                                                           المذرف          
الخالديأ. د نبي  عمران موسى                                         اسي  حميد رحيم  

 القادسيةكمية اآلداب جامعة                                                                  
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 اسئلت استمبرة االستبيبن
  لعينت الدراست أوالً: البيبنبث األسبسيت

 روش )    (    أٔثً )    (:    دْظاى -1

 اىزخصص اىؼيَٜ:   ػيَٜ  )   (    اّغبّٜ )   ( -2

 اىشٖبدح:                  دمز٘سآ )    (     ٍبخغزٞش )   (   دثيً٘  )    ( -3

 اىؼيَٜ:  اعزبر )   (  اعزبر ٍغبػذ  )    (  ٍذسط )   (  ٍذسط ٍغبػذ )   (اىيقت  -4

 عْ٘اد اىخذٍخ اىدبٍؼٞخ)زصشاً(:   -5

 اىنيٞخ : -6

 ثبّٞبً: اىجٞبّبد اىخبصخ ثَ٘ض٘ع اىذساعخ )اىزؼيٌٞ االىنزشّٜٗ ٗرؼضٝض ٍدزَغ اىَؼشفخ(

 اٌجبِؼٍ وأهُّزه اٌّذىس األوي: والغ اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ

 ِب األدواد اٌزىٕىٌىجُخ اٌزٍ رّزٍىهب؟ ثإِىبٔه اٌزأشُش اًٌ اوثش ِٓ أداح  -1

 ٍ٘ثبٝو:                                        ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   ( -أ

 (   اىالثز٘ة:                                   ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   -ة

 اىسبعجخ اىَنزجٞخ:                            ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   ( -ج

 آٝجبد:                                      ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   ( -د 

 اٌذبضش؟  ِٓ وجهخ ٔظشن أٌ ٔىع ِٓ أٔىاع اٌزؼٍُُ اٌجبِؼٍ أوثش فبئذح فٍ اٌىلذ -2

 اىزؼيٌٞ اىزقيٞذٛ:                            ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   ( -أ

 اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ:                        ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   ( -ة

 ذ ٍب )   (      ال  )   (اىزؼيٌٞ اىَذٍح:                            ّؼٌ )  (     إىٚ ز -ج

 خَٞغ ٍب عجق:                            ّؼٌ )  (     إىٚ زذ ٍب )   (      ال  )   (  -د

 أروش اٌّهبساد اٌزٍ رشاهب ضشوسَخ ٌطجُؼخ ػٍّه ِسزمجالً فٍ ِجبي اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ   -3

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )   (         اىزؼبٍو ٍغ اىسبعت اٟىٜ                                -أ

 ٍٖبسح اعزخذاً األّزشّذ ٗاىجشٝذ اإلىنزشّٜٗ ٗاىصف٘ف االىنزشّٗٞخ ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )   (   -ة

 رَْٞخ اىَٖبساد اىيغ٘ٝخ                                         ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )   (            -ج 

 صٝبدح ٍٖبسح اعزخذاً اىسبعت االىٜ                              ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )   (   -د

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (   ال  )  (                             ٍٖبساد اىجسث اىؼيَٜ                -ٓ

 رَْٞخ اىقذسح ػيٚ األثذاع                                         ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (   ال  )  (   -ٗ

 ٍب )  (   ال  )  (   رَْٞخ اىقذسح ػيٚ اإلّدبص اىغشٝغ ٗثبىذقخ اىَطي٘ثخ               ّؼٌ )  (   إىٚ زذ -ط

 رَْٞخ اىقذسح ػيٚ االّزقبء ٍِ ثِٞ اىؼْبصش اىَؼشفٞخ اىَخزيفخ         ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (   ال  )  (   -ذ

 رَْٞخ اىقذسح ػيٚ اىز٘اصو ٍغ اىؼبىٌ اىخبسخٜ                       ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (   ال  )  (   -ط

 رَْٞخ اىقذسح ػيٚ اعزخذاً اىَؼشفخ إلّزبج ٍؼشفخ خذٝذح               ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )  (   ال  )  (   -ٛ

 ِب أوجه اٌّسبهّخ اٌزٍ رمذِهب اٌجبِؼخ ٌألسبرزح ٌغشض رطجُك ٔظبَ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ؟  -4

 ّؼٌ )  ( إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (                                     ػقذ دٗساد رذسٝجٞخ ىألعبرزح -أ

 ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (                  رؼٌَٞ خذٍبد اىسبعت األىٜ ٗاٍزالك ٍٖبسارٔ -ة

 ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )   (   ال  )   (                       رقذٌٝ ثشاٍح رؼيَٞٞخ ػِ طشٝق االّزشّٞذ -ج

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (      ػ٘ٝخ فٜ ٍدبه اىزنْ٘ى٘خٞب ٗرطجٞقبرٖب اىَخزيفخرقذٌٝ ثشاٍح ر٘ -د

 أخشٙ رزمش                                                  -ٓ

فاٍ ِجابي اٌزؼٍاُُ رٍزاضَ ثهاب اٌجبِؼاخ ٌٍشفاغ ِآ لاذساد االسازبر  ِب طجُؼخ األسابٌُت اٌّزىاابح ٌااّبْ راذسَت ػابٌٍ -5

 االٌىزشؤٍ؟  

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (اىزْغٞق ٍغ اىَؤعغبد اىشائذح فٜ ٍدبالد اىزذسٝت              -أ
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 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (رسذٝذ االززٞبخبد اىزذسٝجٞخ اىزٜ رْبعت مو رخصص ػيَٜ     -ة

                             ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍب) ( ال) (عبرزح ىيَغبَٕخ فٜ رط٘ٝش ٍؼبسفٌٖ ٍٖٗبسارٌٖ  إربزخ ٗسػ اىؼَو ٗاىزدٖٞضاد ىأل -ج

ػدذً  -أِبهٍ فٍ ٔظشن اٌّؼىلبد اٌزٍ رذاىي دوْ رماذَُ اٌجاشاِل اٌزذسَجُاخ داااً اٌجبِؼاخ؟                               -6

      )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (ّؼٌ ٗخ٘د اىزَ٘ٝو اىَبىٜ ىيجشاٍح اىزذسٝجٞخ:  

     ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (ػذً ر٘فش ٍغزيضٍبد اى٘سػ ٗاىَؼبٍو ٗقيخ ٗعبئو  االٝضبذ:   -ة

 ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍب ) (  ال  )  (اىْقص فٜ اىنفبءاد اىجششٝخ اىزٜ رؼَو ػيٚ أػذاد ٗرْفٞز ثشاٍح اىزذسٝت:  -ج

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (اىزقٌ٘ٝ ىد٘دح اىجشاٍح اىزذسٝجٞخ ىيَغبَٕخ فٜ رط٘ٝشٕب:  غٞبة ٍؼبٝٞش -د

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال  )   (اّخفبض ٍغز٘ٙ اىزذسٝجبد اىؼَيٞخ اىزٜ ٝزيقبٕب االعبرزح:   -ٓ

  ِب ٍٍَ: ِٓ وجهخ ٔظشن هً رىجذ فبػٍُخ ٌٍزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ فٍ اٌجبِؼخ؟ ِٓ دُث -7

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (زبخخ ٍبعخ ىزط٘ٝش ّظبً اىزؼيٌٞ االىنزشّٜٗ داخو اىدبٍؼخ؟ ٕو ْٕبك -أ

   اىَ٘قغ اإلىنزشّٜٗ ىيدبٍؼخ     ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( -ة

 ىنزشّٜٗ، قبػبد اىفٞذٝ٘أشنبه ٗٗعبئو اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ ثبىدبٍؼخ ٍثو اىَنزجخ اىشقَٞخ، اىنزبة اإل -ج

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( 

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( أعي٘ة اىزؼبٍو ٍغ أػضبء اىدٖبص االداسٛ ث٘زذاد اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ: -د

   (  ال  )  (  ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب ) اىجشاٍح أمبدَٝٞخ رشرجظ ثبىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ فٜ ٍدبه اىجسث اىؼيَٜ: -ٓ

   ّؼٌ ) (  إىٚ زذ ٍب ) (  ال)( : اىزقْٞبد اىَخزيفخ( –اىَؼبٍو  –اىجْٞخ  اىزسزٞخ ىيزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ ) اىقبػبد  -ٗ

   اىذػٌ اإلداسٛ ىيزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ:                                ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( -ط

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (ّٗٞبد:                                         ٍشمض اىزقْٞخ ىإلىنزش -ذ

ثشٗرن٘الد رؼبُٗ ثِٞ اىدبٍؼخ ٗاىؼذٝذ ٍِ اىٖٞئبد اىَشرجطخ ثبىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ ٗاىَغدزسذثبد االىنزشّٗٞدخ: ّؼدٌ )  (   -ط

   إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (                           قبػبد االعززمبس اإلىنزشّٜٗ:  -ك

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (                                          اىغج٘سح اىزمٞخ: -ه

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (:                       Data Showأخٖضح ػشض اىجٞبّبد  -ً

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (                                      قبػبد ٍؤرَشاد اىفٞذٝ٘: -ُ

 اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ اٌجبِؼٍ ورذمُك اٌّىزسجبد اٌّؼشفُخاٌّذىس اٌثبٍٔ: 

 هً َّٕخ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ اٌجبِؼٍ فهّبً ػٍُّبً ِزُّضاً ؟   -1

 زذ ٍب )   (   ال   )  (   ّؼٌ  )   (   إىٚ            

 هً ٌٍزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػاللخ ثبألثذاع واٌفىش اٌّسزُٕش فٍ ُِذاْ اٌزؼٍُُ؟   -2

 ّؼٌ  )   (      إىٚ زذ ٍب )   (          ال   )  (           

 فٍ سأَه وُف َسهُ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ اٌجبِؼٍ فٍ ثٍىسح ورُّٕخ اٌمذساد اٌّؼشفُخ ٌٍطالة؟  -3
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   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (رضٗٝذ اىطالة ثبىَؼيٍ٘بد ٗاىَؼبسف اىَخزيفخ                              -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (ٝغبػذ اىطالة ػيٚ اٍزالك اىَٖبساد اىجسثٞخ ٗاىزقْٞخ                     -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (                              ٝؼضص ٍِ اىَؼشفخ اىزنْ٘ى٘خٞخ             -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (رَْٞخ قذساد اىطالة ػيٚ اىزفبػو اإلٝدبثٜ ٍغ اىزسذٝبد اىَؼبصشح      -

   ٍب )  (  ال  )  (ّؼٌ )  (  إىٚ زذ َْٝر االعزبر ٗاىطبىت اىقذسح ػيٚ اىز٘اصو ٍغ اىؼبىٌ اىخبسخٜ          -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (َْٜٝ ٍِ ٍٖبساد اعزخذاً اىزنْ٘ى٘خٞب ٗزغِ االعزفبدح ٍْٖب              -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب ) (  ال)  (ّشش اىَؼشفخ اىؼبٍخ ٗاىَزخصصخ مأعبط ىيزثقٞف ٗرَْٞخ اىَغز٘ٙ اىَؼشفٜ:  -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب ) (  ال) (ىيزنْ٘ى٘خٞب ٗٗعبئو اعزخذاٍٖب ٗعجو رط٘ٝشٕب:  رَنِٞ اىطبىت ٍِ فٌٖ أفضو  -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (ّشش اىزفنٞش اىؼيَٜ ٗخؼئ ٍْٖبج ػَو فٜ اىسٞبح                       -

 ِب األهذاف اٌّؼشفُخ ٌٍزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ؟  -4

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( ٗاىَؼيٍ٘بد ثشنو ٝضَِ ق٘ح اىزشمٞضاىغشػخ فٜ ٍالزظخ اىَؼبسف  -

 :االعزدبثخ ىزطجٞق اىَؼبسف ٗاىَؼيٍ٘بد اىَنزغجخ ثشنو ٝضَِ اىشغجخ فٜ اىسص٘ه ػيٖٞب -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (     

إرقدبُ  -  ّؼدٌ ) ( إىدٚ زدذ ٍدب ) ( ال) ( :االعدزدبثخ ىٖدباى٘ػٜ فٜ اعزقجبه اىَؼبسف ٗاىَؼيٍ٘بد اىَنزغدجخ ثشدنو ٝضدَِ  -

   ّؼٌ ) (  إىٚ زذ ٍب ) (  ال ) (: اىَؼبسف ٗاىَؼيٍ٘بد اىَنزغجخ رطجٞقٞب ثشنو ٝصو ىإلثذاع فٜ األداء

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (    فٌٖ اىظ٘إش ٗاىَ٘اقف اىزؼيَٞٞخ اىَخزيفخ ثشنو ٝضَِ اىزطجٞق -

 اٌّمشساد االٌىزشؤُخ فٍ اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ وٌجٕبء ورطىَش ِجزّغ اٌّؼشفخاسهبَ ِذي  -5

   رغٌٖ اىَقشساد االىنزشّٗٞخ فٜ ّشش ثقبفخ اىَؼشفخ:  ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( -

   (رؼذ اىَقشساد االىنزشّٗٞخ  ٗعٞيخ ٍثبىٞخ ىيزسصٞو اىذساعٜ: ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )   -

   اىَقشساد االىنزشّٗٞخ فبػيخ فٜ خَٞغ اىَشازو اىذساعخ اىَخزيفخ: ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( -

   ٕو رغٌٖ اىَقشساد االىنزشّٗٞخ فٜ رسقٞق إٔذاف اىزؼيٌٞ اىَخزيفخ: ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( -

 ِب سؤَزه ٌٍّذبضشح اإلٌىزشؤُخ وأدذ إسهبِبد اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ فٍ رطىَش ِجزّغ اٌّؼشفخ؟  -6

 ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال ) (  رغٌٖ اىَسبضشح االىنزشّٗٞخ فٜ ّشش ثقبفخ ٍدزَغ اىَؼشفخ -

 ٚ زذ ٍب )   (  ال ) (ّؼٌ )   (   إى ساٍض ػِ فبػيٞخ اىَسبضشح االىنزشّٗٞخ ثَشازو اىذساعخ اىَخزيفخ. -

 ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال ) ( رغٌٖ اىَسبضشح االىنزشّٗٞخ فٜ رسقٞق إٔذاف اىزؼيٌٞ اىَخزيفخ -

 ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال ) ( اىَسبضشح االىنزشّٗٞخ ٗعٞيخ ٍثبىٞخ ىيزسصٞو اىذساعٜ -

 ّؼٌ )  (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال ) ( ٗٝفنش ْٗٝزح اىَؼشفخرغٌٖ فٜ ثْبء سأط اىَبه اىجششٙ اىزٛ ٝجذع ٗٝجزنش  -

 ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال ) (عٞصجر اىزؼيٌٞ االىنزشّٜٗ ٍس٘ساً سئٞغبً ٗخٕ٘شٝبً ىسشمخ اىَدزَغ  -

 ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب )   (  ال ) (ٝغبٌٕ اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ فٜ رسقٞق إٔذاف ٍدزَغ اىَؼشفخ  -

 ؟خ االٌىزشؤُخ ٌالِزذبٔبد وأدذ إسهبِبد اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ فٍ رطىَش ِجزّغ اٌّؼشفخاٌجىاث -7

 ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍب ) ( ال ) ( ٕو اّذ ساٍض ػِ فبػيٞخ ٍغز٘دع االٍزسبّبد ثَشازو اىذساعخ اىَخزيفخ ؟ -

 ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍب ) ( ال ) ( ٕو ٝغٌٖ ٍغز٘دع االٍزسبّبد فٜ رسقٞق إٔذاف اىزؼيٌٞ اىَخزيفخ ؟ -
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 ؟اٌّىزجخ اٌشلُّخ وأدذ إسهبِبد اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ فٍ رطىَش ِجزّغ اٌّؼشفخ -8

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (   ٕو ْٝزشش اعزخذاً اىَنزجخ اىشقَٞخ ثنيٞزل ؟ -

   ٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (ّؼٌ )  (  إى  ٕو رغٌٖ اىَنزجخ اىشقَٞخ فٜ ّشش ثقبفخ ٍدزَغ اىَؼشفخ ؟ -

  ٕو اّذ ساٍض ػِ فبػيٞخ اىَنزجخ اىشقَٞخ ثَشازو اىذساعخ اىَخزيفخ داخو اىدبٍؼخ؟ -

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (   

 ؟  ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب )  (    ال  )   (ٕو رغٌٖ اىَنزجخ اىشقَٞخ فٜ رسقٞق إٔذاف اىزؼيٌٞ اىَخزيفخ -

 صٝبدح اىَؼبسف اىزٜ رغٌٖ فٜ إػطبء إَٔٞخ قص٘ٙ ىيَؼيٍ٘خ ٗاىَؼشفخ:ٕو رؼَو ػيٚ  -

 ّؼٌ )  ( إىٚ زذ ٍب )  ( ال  )   (    

 : اٌّؼىلبد اٌزٍ رذذ ِٓ أداء اٌجبِؼخ ٌذوسهب فٍ ٔظبَ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ: اٌّذىس اٌثبٌث

 ّؼٌ ) (  إىٚ زذ ٍب  )  (  ال )  (  ؼشاق؟غّىض اٌفٍسفخ ِٓ وساء اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ اٌجبِؼٍ فٍ اٌ -1

 ّؼٌ )  ( إىٚ زذ ٍب  )  (    ال )   ( لٍخ اٌزّىًَ اٌّبٌٍ ٌزٕفُز اٌخطخ اٌزؼٍُُّخ اٌخبصخ ثبٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ؟ -2

 ال ) (         ّؼٌ )( إىٚ زذ ٍب ) (   ٔمص اٌىفبءاد اٌجششَخ اٌالصِخ ٌزٕفُز اٌخطخ اٌزؼٍُُّخ اٌخبصخ ثبٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ؟ -3

ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍدب  ) ( ػذَ رىفش ورهُئخ اٌمبػبد اٌذساسُخ اٌىزشؤُخ السزخذاَ أٔىاع ِخزٍفخ ِٓ وسبئً االَابح؟   -4

 ال )  (         

                                                                                                 ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍب  )  (   ال )  (                   ػذَ وفبءح اإلداسح ولٍخ اٌخجشح فٍ ِجبي اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ؟  -5

                                  ال )    (                 ّؼٌ )   (      إىٚ زذ ٍب  )    (ػذَ رىفش اٌّىزجخ االٌىزشؤُخ اٌجبِؼُخ اٌّزصٍخ ثخذِبد االٔزشٔذ؟  -6

                                                           ال )    (                 ّؼٌ )    (       إىٚ زذ ٍب  )    (ػذَ وفبءح ٔظبَ االِزذبٔبد االٌىزشؤُخ ؟  -7

                                                      ال )    (              ّؼٌ )    (    إىٚ زذ ٍب  )    (  ػذَ ِسبَشح طشق اٌزذسَس ٌشوح اٌؼصش؟  -8

 ّؼٌ )   (   إىٚ زذ ٍب  )    (  ال )    (                                             ػذَ رىفش اٌزخصصبد إٌّبسجخ اٌزٍ رالئُ ِزطٍجبد اٌؼصش؟ -9

             ال )  (           ّؼٌ ) ( إىٚ زذ ٍب ) (زؼٍُُ االٌىزشؤٍ؟ ػذَ االهزّبَ ثزذسَت االسبرزح واٌطالة ُِذأُبً ثّزطٍجبد اٌ -11

 اٌّذىس اٌشاثغ: ثشأَه ِبهٍ أهُ اٌّمزشدبد اِرُخ ٌالسرمبء االِثً ثٕظبَ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ فٍ اٌجبِؼخ؟

     ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (  رإٔٞو اىقبئَِٞ ػيٚ إداسح اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ: -1

    ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (:  فبػيٞخ األخٖضح اىَغزخذٍخ فٜ اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ -2 

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( : ٍْبعجخ اىقبػبد اىَغزخذٍخ فٜ اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ -3 

                         أّظَخ رسذد اىَينٞخ اىفنشٝخ:   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( - 4 

   ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  (:  ّظبً رشغٞو أخٖضح اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ -5

     ّظبً ٝسذد اخزصبصبد اىقبئَِٞ ػيٚ إداسح اىزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ: ّؼٌ )  (  إىٚ زذ ٍب )  (  ال  )  ( -6

           (      ال )    (         إىٚ زذ ٍب  )    ( ّؼٌ )   قبئَخ عدالد إداسٝخ ىيزؼيٌٞ اإلىنزشّٜٗ: ر٘فٞش  -7
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Abstract: 

      The developments that the world is witnessing in the field of e-learning has 

imposed on educational institutions a reality that must be matched to reach the 

required global level in education at a high level, and in light of the above, the 

subject of study revolves around the essence of e-learning and strengthening the 

knowledge society in the field of education from the point of view of a sample 

of professors Al-Qadisiyah University from this education, and the theoretical 

and practical importance of this study is evident in light of the importance 

attached to the issues of e-learning and the knowledge society in recent years, as 

the issues of this society have become of concern to many from various 

disciplines of social sciences, and the current study seeks through this study to 

achieve A general goal based on knowing e-learning and its relationship to 

strengthening the knowledge society. As for the general question that can be 

posed as follows: What are the effects exerted by e-learning and strengthening 

the knowledge society? 

 The current study is one of the descriptive studies, and the survey method was 

used by the sample, and the intentional (intentional) sample was chosen by 

selecting a number of female teachers and teaching staff at the University of 

Qadisiyah for the academic year 2020-2021 and thus the study sample amounted 

to (430 individuals) distributed among the scientific and humanitarian colleges 

The University of Al-Qadisiyah in Diwaniyah Governorate has been identified 

as a geographical field for the field application of the study, and this study relied 

on the questionnaire tool, and one of the most important conclusions that came 

out of the study is that there is an urgent need to confront the increasing demand 

and desire for higher education in Iraq, but with a new look, as a transfer Those 

universities operating in the traditional system into electronic universities whose 

strengths are modern technology of international quality, provided that they are 

able to keep pace with modern educational methods in the countries of the 

developed world, and it is necessary to search for the difficulties and penalties 

that face the employment of e-learning, and the difficulties of converting 

universities to the modern technological system, as well as the importance of 

Technological education to keep pace with the information and knowledge 

revolution. As for the most important recommendations, it is the need for 

universities to establish high-capacity global networks that can transmit huge 

volumes of information and data, which has become necessary to be provided to 

enable them to transfer and accommodate the increasing volume of educational 

content, and university leaders must seek the help of those with experience in 

the field of education and various educational technology. In order to develop 

the curricula because the e-learning curriculum is completely different from the 

existing education curricula, the study suggested conducting a study on e-

learning and labor market outcomes, and a study on the developmental roles of 

e-learning and developing students ’cognitive abilities, and measuring the 

effectiveness of blended learning from the viewpoint of university professors. 
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