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  انتالك طلبة كليات التعليم املفتوح ندى
ونراكز التعلم عو بعد يف الجانعات اليهيية لكفايات التعلم 

 نو وجهة ىظر الطلبة اإللكتروىى
 : ملخصال

ايدزاض١ إىل ايتعسف عًى٢ َىد٣ اَىت ى    ٖدفت 

طًبى١ نًٝات ايتعًٝىِ املفتٛح َٚسانص ايىتعًِ عىٔ   

ت ايُٝٓٝىىىى١ يهفاٜىىىىىات ايتعًىىىىىِ   بعىىىىد ا ادتاَعىىىىا 

اإليهرتْٚىىىىٞ َىىىٔ ٚدٗىىى١ ْعىىىس اي ًبىىى١  ْفطىىىِٗ     

دابى١ عىٔ اطىاهااٗا    ٚيتشكٝل  ٖداف ايدزاض١ ٚاإل

اضتخدّ ايباسح املٓٗر ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ يتشدٜد 

قا٥ُىى١ بىىىفِٖ نفاٜىىات ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ ايىىى     

جيىىىن  ٕ كتًهٗىىىا اي ايىىىن ا نًٝىىىات ايتعًٝىىىىِ   

عىىىٔ بعىىىد ا ادتاَعىىىات  املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ

ايُٝٓٝىىىىى١ عٝٓىىىىى١ ايدزاضىىىىى١ ٚفكىىىىىا  ْعُىىىىى١ ايىىىىىتعًِ  

اإليهرتْٚٞ فٝٗا; َٚٔ ثِ إعداد اضتبا١ْ اغتًُت 

( عبىاز٠ َٛشعى١ عًى٢    53ا صٛزاٗا ايٓٗا١ٝ٥ عًى٢   

ث ث١ ستاٚز ٖٞ نفاٜىات اضىتخداّ: اذتاضىٛ      

ٚااْرتْت  ٚايفصٍٛ اافرتاض١ٝ  ٚقىد   ا بٝىل   

   ّ ّ عًىى٢  2014ادتىىاَعٞ  دا٠ ايدزاضىى١ لىى ٍ ايعىىا

( طايىىىىىن َىىىىىٔ طًبىىىىى١   614عٝٓىىىىى١ َهْٛىىىىى١ َىىىىىٔ    

ايتخصصىىىات ايعًُٝىىى١ املختًفىىى١   التٝىىىازِٖ َىىىٔ  

نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا 

زبع داَعات ك١ٝٓ سه١َٝٛ ٚ ١ًٖٝ   التٝازٖىا   

ب سٜكىىىى١ قصىىىىد١ٜ  نُىىىىا   اضىىىىتخداّ بسْىىىىاَر   

SPSS سافات ملعسف١ املتٛض ات اذتطاب١ٝ ٚااضت

  سىىادٟ( ٚحتًٝىىٌ ايتبىىأٜ ا  T  املعٝازٜىى١ ٚالتبىىاز 

ٚقد  ظٗست ْتا٥ر ايدزاض١:  ٕ دزد١ اَت ى طًب١ 

نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا 

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات ايتعًِٝ 

اإليهرتْٚىىىىىٞ َتٛضىىىىى ١ ا ستىىىىىٛزٟ اذتاضىىىىىٛ    

ٞ يًُشىىاٚز ايج ثىى١   امجىىايٚااْرتْىىت ٚاملتٛضىى  اإل 

ٚضعٝف١ ا ستٛز اضتخداّ ايفصٍٛ اافرتاضى١ٝ   

ا سني مل اعٗس ايٓتا٥ر فىسٚم دايى١ إسصىا٥ٝا ا    

دزد١ اَت ى نفاٜات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ازعىص٣    

ملىىت ا ايٓىىٛج اادتُىىاعٞ  نُىىا  ظٗىىست ايٓتىىا٥ر      

١ عًىى٢ ْعىىسا٥ِٗ ا  ًٖٝىىافىىٛم طًبىى١ ادتاَعىىات ا   

د١ اَىت ى نفاٜىات   ادتاَعات اذته١َٝٛ ا دز

ايىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ  ٚافىٛم طًبىى١ املطىت٣ٛ ايسابىىع    

عًىىى٢ طًبىىى١ املطىىىتٜٛني ايجىىىاْٞ ٚايجايىىىح ا دزدىىى١     

  ٚااْرتْىىتٛ  اَىىت ى نفاٜىىات ستىىٛزٟ اذتاضىى 

ا سىىني مل ازعٗىىس ايٓتىىا٥ر فىىسٚم دايىى٘ إسصىىا٥ٝا      

بايٓطىىىب١  ىىىٛز اضىىىتخداّ ايفصىىىٍٛ اافرتاضىىى١ٝ    

ٜىدزع فٝٗىا اي ايىن    ٚبايٓطب١ ملت ا ادتاَع١ ايى   

 ظٗست ايٓتا٥ر فسٚم داي١ إسصا٥ٝا يصاحل طًبى١  

داَعىىى١ ايعًىىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىىا عًىىى٢ ْعىىىسا٥ِٗ ا   

نىٌ َىىٔ دىىاَع  صىىٓعا٤ ٚاعىىص ا دزدىى١ اَىىت ى   

نفاٜىىات ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ اشاٚزٖىىا ايج ثىى١      

  ٚااْرتْىىىىىت ٚايفصىىىىىٍٛ اافرتاضىىىىى١ٝ(  ٛ اذتاضىىىىى

ايٓتىىىا٥ر ٚاملتٛضىىى  اإلامجىىىايٞ; ا سىىىني مل اعٗىىىس  

فسٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛض ات نٌ َٔ طًبى١  

داَعىىىىى١ ايعًىىىىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىىىىا ٚطًبىىىىى١ داَعىىىىى١   

املطىىىىىتكبٌ ا دزدىىىىى١ اَىىىىىت ى نفاٜىىىىىات ايىىىىىتعًِ  

 اإليهرتْٚٞ اشاٚزٖا ايج ث١.

ايتعًىىىىىِ   : ايتعًٝىىىىىِ املفتىىىىٛحايهًُىىىىات املفتاسٝىىىى١

 نفاٜىات ايتعًىِ اإليهرتْٚىٞ.  اإليهرتْٚىٞ
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Abstract : 

The study aimed to know the extent 

to which the students of open 

education colleges and distant 

learning centers in Yemeni 
universities possess the e-learning 

efficiencies from the perspective of 

the students themselves. To achieve 
the aims of the study and answer its 

questions the researcher has used the 

analytic descriptive approach to 
make a list of the most important 

efficiencies the students study 

sample had to have in open 

education colleges and distant 
learning centers in Yemeni 

universities according to its e-

learning regulations, then prepared 
final questionnaire included 53 

phrase in three axes: Efficiencies of 

using computer, efficiencies of using 
internet and efficiencies of using 

virtual classroom (WIZIQ). 

The study procedures have applied 

during the academic year 2014 on a 
sample of 614 students of different 

scientific disciplines chosen from 

open education colleges and 
distance learning centers in four 

public and private universities in 

deliberate way. On the other hand 

(SPSS) program has been used to 
calculate averages, standard 

deviations, (T) test and variance 

analyses (one-way Anova). 
The study has showed that the extent 

of possessing e-learning efficiencies 

of the study sample was medium in 
computer and internet axes, so as for 

the overall average of the three axes 

while, it was weak in virtual 

classrooms axis. Meanwhile, the 

study didn't show any statistically 
significant differences of e- learning 

efficiencies in its three axes and 

total average due to the gender 
variable (male/ female). 

The study also showed the 

superiority of the private universities 
students to their public university  

peers and  the superiority of the 

level four students to the students of 

third and second levels in the degree 
of possessing the efficiencies of both 

computer and internet axes, 

whereas, it didn't show any 
statistically significant differences in 

the axis of virtual class rooms. In 

contrast to the university variable 
the results showed a statistically 

significant difference in favor of 

university of science and technology 

students in comparison to Sana'a and 
Taiz universities students in the 

degree of possessing e-learning 

efficiencies in the tree axes and the 
overall average. However, it didn't 

show any statistically significant 

differences between the students of 

university of science and technology 
and the students of future university 

in any of the study three axes.  

Keywords: Open Education, 
Electronic Learning, Efficiencies of 

E-Learning. 
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 : المقذمة

ا  املتطىازج ٜػٗد ق اج ايتعًِٝ ْك١ً ْٛع١ٝ َٔ ايتعًِٝ إىل ايتعًِّ ٚذيىو بطىبن ايت ىٛز    

ٚضىىا٥  ايىىىتعًِ  ٚ ااْرتْىىت ايٜٛىىىن ٚ غىىبه١  َٚٓٗىىا   ٛيٛدٝىىا املعًَٛىىات ٚاااصىىىاات;  اهٓ

دٚزًا َُٗىىًا ا ايتعًىىِٝ ٚايىىتعًِ ادتىىاَعٞ فًىىِ ٜعىىد ايتعًىىِٝ         هلىىا   صىىب  ايىى    اإليهرتْٚىىٞ

ٚيهٓ٘ ااطىع يٝػىٌُ ايتٛاصىٌ عىٔ بعىد       ستصٛزًا بايتدزٜظ بني  ضٛاز املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

بني املتعًِ ٚادتاَع١ ٚبني شتتًف ادتاَعات ايعاملٝى١  ٚابىادٍ املعًَٛىات  ٚاذتصىٍٛ عًى٢      

اكىىدّ َؤضطىىات ايتعًىىِٝ لدَىى١   آلىىس َىىا اٛصىىٌ إيٝىى٘ ايعًىىِ ا شتتًىىف ا ىىاات  ٚستىى٢     

دٞ ايت ىىٛز ايعًُىىٞ ٚايتهٓٛيىىٛ ٗىىا ااضىىتفاد٠ َىىٔ لىىدَات ذيىىو جيىىن عًٝاعًُٝٝىى١ َتُٝىىص٠ 

 بايػهٌ ا َجٌ. ٚاضتجُازٖا

ٜٚعد ايتعًِٝ املفتٛح َٔ  ِٖ ٖرٙ ا ضايٝن اي  اطاعد ايفسد ٚا تُع عًى٢ ايٓٗىٛ    

 ًىىىل عًىىى٢  ٜزاعًُٝىىىٞ  منىىى ٚحتكٝىىىل  ٖىىىداف ايتكىىىدّ ٚايسقىىىٞ َٚٛانبىىى١ ايعصىىىس  فٗىىىٛ     

ٙ ْعاًَا اعًُٝٝىًا ٜطىاِٖ ا دككساطٝى١ ايتعًىِٝ باعتبىاز      اٛفسَؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ اي  

سىىل َىىىٔ سكىىىٛم اإلْطىىإ َتذىىىاٚشًا سىىىدٚد ايتعًىىىِٝ ايتكًٝىىدٟ ا ىىىدد٠ بايصَىىىإ ٚاملهىىىإ     

َطتفٝدًا َٔ ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ ا زتاٍ ايتعًِٝ ٚايعًّٛ ٚٚضا٥ٌ اااصاٍ يٝذعىٌ املىاد٠   

 (.163  2011ٚف  ٤ايتع١ًُٝٝ ا َتٓاٍٚ اي اين سٝح نإ.  عبد ايس

 ٚ د٠ ايٓاامجى١ عىٔ ظىسٚف ا اطىت ٝع َعادتتٗىا      ٚإذا  زادت داَعاآا بإَهاْااٗا ا ىد

تشكٝل  ٖىدافٗا املٓػىٛد٠ ا اىٛفا فىست ايتعًىِٝ ٚايىتعًِ يهىٌ زاوىن فٝى٘ ٚقىادز عًٝى٘            يٚ

َىىٔ هلىىا ا بىىد بىىٌ إذا َىىا اضىىتُست بإابىىاج ا ضىىايٝن ايتكًٝدٜىى١     ;فإْٗىىا يىىٔ اطىىت ٝع ذيىىو  

ٔ  ٚ دٟمن  ايتعًىِٝ ايتكًٝى   مناط ددٜد٠ ا ايتعًِٝ اتخ ٢ َعٛقات  اضتخداّ  متهٓٗىا َى

   ٍ َىىٔ لىى ٍ  ايٛصىٍٛ إىل َٓىىاطل  ٚضىىع بفٜطىىس ايطىىبٌ ٚ نجسٖىا اقتصىىادًا ا ايٛقىىت ٚاملىىا

 (.  23  2009 ايعًٞ   اٛظٝف ٚضا٥  اااصاٍ ٚاملعًَٛات

ٚعًٝ٘ فإٕ ايهجا َٔ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ا نجا َٔ دٍٚ ايعىامل ٚدىدت  ٕ ا   

 هرتْٚىىىٞ ٚدزتىىى٘ ا بسازتٗىىىا ايتعًُٝٝىىى١  لٝىىىاز  َاَٗىىىا ضىىى٣ٛ اىىىبل ايتعًىىىِٝ ٚايىىىتعًِ اإلي   

املؤضطىى١ ات بفمناطى٘ املختًفىى١ املتىصأَ ٚوىىا املتىىصأَ ٚفكىًا ي بٝعىى١ ايتخصى  ٚإَهاْٝىى    

لاصى١ بعىد صتىاح ٖىرٙ ايتذسبى١       ات;ايتع١ًُٝٝ; فضً  عٔ طبٝع١ ا ت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًُكىسز 
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ت ًىن عًىى٢  ا ايبعى  املؤضطىات ايتعًُٝٝى١ عًىى٢ املطىت٣ٛ ايعىاملٞ نفَسٜهىىا ٚنٓىدا        ا

      ٚ دىىر  اي ىى    نىىجا َىىٔ َػىىه ت ايتعًىىِٝ ايتكًٝىىدٟ ٚقىىدزاٗا ايفاعًىى١ ا متهىىني 

َٔ َٛاصى١ً اعًىُِٝٗ ايعىايٞ ا نىجا      ايرٜٔ يٝظ بإَهاِْٗ اذتضٛز إىل َباْٞ ادتاَع١

 .َٔ ايتخصصات ايع١ًُٝ

    ٞ ٕ  ا إا ايتعًىىِٝ ادتىىاَعٞ  ٚ دٚااىى٘  ٚبىىايسوِ َىىٔ ايُٓىىٛ املتصاٜىىد يًتعًىىِٝ اإليهرتْٚىى

َٓٗىا اىٛفا ب٦ٝى١ إيهرتْٚٝى١ هلىا َت ًبااٗىا ايبػىس١ٜ        ; ٖٓاى حتدٜات عدٜد٠ اٛاد٘ ا بٝك٘

ِ  املُتًهىى١ دىىٌ ذيىىو  َٚىىٔ  (.2  2009اإليهرتْٚىىٞ  ايطىىٝف   يهفاٜىىات ايتعًىىِٝ ٚايىىتعً

      ِ اإليهرتْٚىىٞ َٓٗىىا املىىؤمتس    ٚايىىتعًِ ٚصىىت ايعدٜىىد املىىؤمتسات ايعًُٝىى١ ا زتىىاٍ ايتعًىىٝ

 2013َىازع  27 –25بتىازٜ    عكىد ا ايهٜٛىت   ٟاإلقًُٝٞ ايجاْٞ يًتعًِ اإليهرتْٚىٞ ايىر  

ٚااٖتُىىاّ باملت ًبىىات  َٓاضىىب١  ايىرٟ نىىإ َىىٔ اٛصىىٝاا٘ ضىىسٚز٠ اىٛفا ب٦ٝىى١ إيهرتْٚٝىى١   

ٌ   املىىىتعًُنيايبػىىىس١ٜ ٚا٦ٝٗىىى١   ٚلىىىدَات ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ    ٚ دٚات يًتفاعىىىٌ َىىىع ٚضىىىا٥

املؤمتس ايدٚيٞ ايجايح يًىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ٚايتعًىِٝ عىٔ بعىد بايسٜىا          ٚنريو ًف١املخت

ايتعًىِٝ  "َٚىؤمتس    2013ّفرباٜىس   7-4بعٓٛإ "املُازض١ ٚا دا٤ املٓػٛد" ل ٍ ايفرت٠ َٔ 

داَعىىى١ ايكىىىدع  املٓعكىىىد ا زسىىىا   ايعىىىايٞ املفتىىىٛح ا ايىىىٛطٔ ايعسبىىىٞ حتىىىدٜات ٚفىىىست  

بضىسٚز٠ إع ىا٤ فسصى١ سكٝكٝى١      ّ  ٚقد  ٚصىٝا 2013/ 10 -7َٔ يفرت٠ ل ٍ ا املفتٛس١

 .ايرٟ بات َهًًفا َادًّاتكًٝدٟ يًتعًِٝ املفتٛح ايعايٞ بصفت٘ ايبدٌٜ اي بٝعٞ يًتعًِٝ اي

ا ايُٝٔ بىادزت ايعدٜىد َىٔ ادتاَعىات اذتهَٛٝى١ ٚا ًٖٝى١ ا ابٓى٢ ٖىرا ايٓىٛج َىٔ           ٚ

  ٖ ْىىديظ ٚداَعىى١  ًٝىى١ ثىىِ داَعىى١ ا  ايتعًىىِٝ ٚا َكىىدَتٗا داَعىى١ ايعًىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىا ا 

املطىىتكبٌ ا ًٖٝىىتني ٚداَعىى١ صىىٓعا٤ ٚاعىىىص اذتهىىَٛٝتني  ٚا ىىٛزت ايفهىىس٠ ا بعىىى         

اعًىىِٝ َفتىىٛح إىل نًٝىى١ َطىىتك١ً باضىىِ   ادتاَعىىات َىىٔ َسنىىص اعًىىِٝ عىىٔ بعىىد إىل عُىىاد٠ 

نُىىىا ٖىىىٛ اذتىىىاٍ ا دىىىاَع  ايعًىىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىىا ٚداَعىىى١      نًٝىىى١ ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح 

 بعى  ادتاَعىات  ٚ صاٍ املط٢ُ ا ادتاَعىات اذتهَٛٝى١  ًٜٝتني  ا سني ا املطتكبٌ ا ٖ

ٚواٖىىا َىىٔ   ا ًٖٝىى١ َسانىىص اعًىىِ عىىٔ بعىىد نُىىا ٖىىٛ اذتىىاٍ ا دىىاَع  صىىٓعا٤ ٚاعىىص       

ا آُٝىى١ ايهىىٛادز ايبػىىس١ٜ   ضىىٗاّ  ٚاٗىىدف اًىىو ايهًٝىىات ٚاملسانىىص إىل اإل  ادتاَعىىات

ايىىرٜٔ مل َٛاصىى١ً اعًىىُِٝٗ ايعىىايٞ يًىىساوبني ا ٚافًٖٝىىِٗ ٚاكىىدِٜ لدَىى١ اعًُٝٝىى١ َتُٝىىص٠  

ٜتُهٓىىٛا َىىٔ اايتشىىام بىىايتعًِٝ ادتىىاَعٞ ايٓعىىاَٞ  اىىا ًٜىىل استٝادىىات ضىىٛم ايعُىىٌ        
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اضىىتخداّ بستًٝىىًا ٚإقًُٝٝىىًا َىىٔ لىى ٍ نىىادز اعًُٝىىٞ ٚإدازٟ ٚاكىىل ذٟ نفىىا٠٤ عايٝىى١       

فتىٛح ٚادتىٛد٠   ع١ًُٝ سدٜج١ ضعٝا يتًب١ٝ َت ًبات املعاٜا ايعامل١ٝ يًتعًِٝ املااكٓٝات اع١ًُٝٝ 

ٚصىى٢ بىى٘ املىىؤمتس ايىىدٚيٞ ا ٍٚ يًتعًىىِٝ  ايػىا١ًَ  َىىع اايتىىصاّ بىىا ل م املٗٓٝىى١ ٖٚىىرا َىىا   

 18 -16املفتىىىٛح ايىىىرٟ عكىىىد ا زسىىىا  داَعىىى١ ايعًىىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىىا لىىى ٍ ايفىىىرت٠         

 (.2013 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   9/2013

اإليهرتْٚىٞ ٜعتُىد بدزدى١ نىبا٠ عًى٢      ايتعًِٝ املفتٛح ٚايتعًِ  ْع١ُ صتاح ٚملا نإ 

ٖ      ٚاملعًُني َد٣ اَت ى اي ًب١ ُىا  ٖىِ زنٝىص٠    يهفاٜىات ٖىرا ايٓىٛج َىٔ ايتعًىِٝ باعتباز

ٞ  ا اي ًبى١ ٚ عضىا٤    املفتىٛح  ٚ ٕ ايطىبن ايىس٥ٝظ ملكاَٚى١ بعى       َٓع١َٛ ايتعًِٝ ادتىاَع

اّ  دٚات إىل ضىعف اىدزٜن اي ًبى١ عًى٢ اضىتخد      ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٜسدع

ف ايتفٖٝىىٌ ايرتبىىٟٛ ٚايىىتكل  عضىىا٤ ٦ٖٝىى١     ْعُىى١ ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ إضىىاف١ إىل ضىىع   

ايعدٜىىىد َىىىٔ ايدزاضىىىات  . ٚيىىىريو  ٚصىىىت(4  2010 زغىىىاد  ا اًىىىو ا ْعُىىى١  ايتىىىدزٜظ

بضسٚز٠ إنطا  نىٌ َىٔ اي ًبى١ ٚ  عضىا٤ ٦ٖٝى١ ايتىدزٜظ ايهفاٜىات ا دا٥ٝى١ اي شَى١          

  (2012ايعذسَىٞ    املختًف١  َجٌ دزاض١ نٌ َىٔ:  دٚاا٘يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚاضتخداّ ا

(  2011  نًىىىىىىىىٛ (  2011ٚ(  ٚ سطىىىىىىىىاّ  2011(  ٚاذتٛاَىىىىىىىىد٠  2012ٚايعىىىىىىىىٛاٚد٠  

 (.2007  ايفٛاٍ  ٚ(2009ايطٝف  (  2010ٚ  ايكش اْٞٚ

 الذراسة: مشكلة

ايعدٜىىىد َىىىٔ ادتاَعىىىات عًىىى٢ املطىىىتٟٛ ا ًىىىٞ     ضىىىاعد اْتػىىىاز اإلْرتْىىىت عًىىى٢ اىىىبل  

َىٔ لى ٍ اٛظٝىف     ا َٓعَٛتٗا ايتع١ًُٝٝ  ٚ دٚاا٘ ٚايعاملٞ يًتعًِ اإليهرتْٚٞٚاإلقًُٝٞ 

إَهاْىات ٚٚضىىا٥  اهٓٛيٛدٝىىا اااصىىاات ٚاملعًَٛىىات ٚا َكىىدَتٗا غىىبه١ املعًَٛىىات   

داز٠ ا تى٣ٛ  إلىس٣ نىٓعِ    ااْرتْت( ٚٚضا٥  اكدِٜ ا ت٣ٛ ايتعًُٝىٞ اإليهرتْٚٝى١ ا   

ٓا٤ً ع٢ً َا اٛصًت إيٝى٘ ايعدٜىد َىٔ ايدزاضىات     بٚ ٖا ايتعًُٝٞ ٚايفصٍٛ اافرتاض١ٝ ٚوا

عًىىى٢ اَىىىت ى اي ًبىىى١ يًهفاٜىىىات   ضاضىىى١ِٝ املفتىىىٛح ٜعتُىىىد بدزدىى١  ٕٝ صتىىىاح ايتعًىىى َىىٔ  

ارتاص١ بىايتعًِ اإليهرتْٚىٞ فىايتعًِٝ املفتىٛح يىٝظ زتىسد بسزتٝىات ٚبىساَر ٚ دٗىص٠ بىٌ           

٢ اضىتخداّ  دٚات  ٖٛ َٓع١َٛ َتها١ًَ َٚرتاب ١ َٓٗا طايىن كتًىو نفاٜىات اعٝٓى٘ عًى     

ا ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ  َٚىٔ لى ٍ دزاضى١ اضىت  ع١ٝ قىاّ بٗىا        اإليهرتْٚٞايتعًِ 
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ايباسىىح  ُٛعىى١ َىىٔ طًبىى١ ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ٚايىىتعًِ عىىٔ بعىىد ا بعىى  ادتاَعىىات ايُٝٓٝىى١   

ٚي٦و اي ًب١ ا زتاٍ نفاٜات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ     ابني ي٘ بفٕ ٖٓاى قصٛز ٜعاْٞ َٓ٘ 

ْ٘ ا اٛدد دزاضى١ ا ايىُٝٔ طسقىت ٖىرا ادتاْىن عًى٢ سىد          ٔع٢ً َا ضبل فضً  ع بٓا٤ًٚ

عًِ ايباسح  فكىد اػىهٌ يىد٣ ايباسىح ايػىعٛز بضىسٚز٠ دزاضى١ َٚعسفى١ َىد٣ اَىت ى           

طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانىص ايىتعًِ عىٔ بعىد يهفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ َىٔ         

 اٞ:ل ٍ اإلداب١ عٔ ايطؤاٍ ايس٥ٝظ اآل

َا َد٣ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات 

 ؟ اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َٔ ٚد١ٗ ْعس اي ًب١

 ا١ٝ:ايفسع١ٝ اآل ض١ً٦ٜٚتفسج َٓ٘ ا 

َا نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ايٛادن اٛافسٖا يد٣ طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح  .1

 عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ؟ َٚسانص ايتعًِ

( ا دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ٥0.05ًٝا عٓد َطت٣ٛ  إسصاٌٖ اٛدد فسٚم داي١  .2

ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ 

 اإليهرتْٚٞ ازعص٣ ملت ا ايٓٛج اادتُاعٞ  ذنس/  ْج٢(؟

( ا دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات 0.05طت٣ٛ  ٌٖ اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ًٝا عٓد َ .3

ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ 

 اإليهرتْٚٞ ازعص٣ ملت ا ْٛج ادتاَع١  سه١َٝٛ/  ١ًٖٝ(؟

( ا دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات 0.05ٌٖ اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ   .4

ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص 

 اإليهرتْٚٞ ازعص٣ ملت ا املطت٣ٛ ايدزاضٞ يً ًب١؟

( ا دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات 0.05ٌٖ اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ   .5

ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ 

 ملت ا ادتاَع١ اي  ٜدزع فٝٗا اي اين؟اإليهرتْٚٞ ازعص٣ 
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 : أهمية الذراسة

آبىىع  ُٖٝىى١ ايدزاضىى١ اذتايٝىى١ َىىٔ  ُٖٝىى١ ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ٚايىىتعًِ عىىٔ بعىىد ا ايتعًىىِٝ      

ادتىىاَعٞ ٚاىل دٚز املىىتعًِ ا ىىٛزٟ ا ٖىىرا ايٓىىٛج َىىٔ ايتعًىىِٝ  ٚاتضىى   ُٖٝىى١ ايدزاضىى١        

 اذتاي١ٝ ا اآلاٞ:

 نفاٜات بكا١ُ٥  ايتعًِٝ املفتٛح ٚايتعًِ عٔ بعد   ْع١ُ اصٜٚد ايكا٥ُني ع٢ً ِٖ

كهٔ اي   ايتعًِ اإليهرتْٚٞ اي ش١َ ي ًب١ ايتعًِٝ املفتٛح ٚايتعًِ عٔ بعد

 لرٖا بااعتباز عٓد اصُِٝ بساَر اعًِٝ ٚادزٜن اي ًب١ ا زتاٍ ايتعًِٝ 

 اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِٝ املفتٛح عَُٛا.

  ٚاقع عٔ  ع د١ٝ َٓاضب١ ٚاقرتاح إدسا٤ات ١ٝاػخٝصاإلضٗاّ ا اكدِٜ زه١ٜ

اَت ى طًب١ ايتعًِٝ املفتٛح ٚايتعًِ عٔ بعد يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ضعٝا 

 يصٜاد٠ فاع١ًٝ ٖرا ايٓٛج َٔ ايتعًِٝ.

 ايتعًِٝ املفتٛح ٚايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات  َطاعد٠ املعٓٝني ٚايكا٥ُني ع٢ً

ٞ ٚاملٗل ي ًبتِٗ ٚجتٜٛد ٖرا ايٓٛج َٔ نادكاي١ُٝٓٝ ع٢ً ا ٜٛس اإلعداد ا 

 املعاٜا ارتاص١ ب٘ ٚصًٛا إىل شتسدات اع١ًُٝٝ دٝد٠ اٛانن لايتعًِٝ اا ًٜ

 ق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ٚاًل استٝادات ضٛم ايعٌُ.ْعااٗا ا ادتاَعات اإل

  ّاصٜٚد ايكا٥ُني ع٢ً ٖرا ايٓٛج َٔ ايتعًِٝ اعًَٛات عٔ ٚاقع اضتخدا

١ٝٓ ٚاإليهرت١ْٝٚ فٝٗا ضعٝا يتٛظٝفٗا ٚاضتجُاز إَهاْااٗا ات ايتكَهاْاإل

فضٌ َٔ ل ٍ ابل ل ١ ع د١ٝ ادزٜب١ٝ اا حيكل اهلدف املسدٛ َٓٗا  بػهٌ 

 ٜٚفعٌ دٚز املتعًِ ا املٛقف ايتعًُٝٞ ايتعًُٞ.

 حذود الذراسة:

   ٛنفاٜىىىىات ايىىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىىٞ ا ستىىىىاٚز اضىىىىتخداّ: اذتاضىىىى   حددددموضوويةددددي    

 (.WIZIQااْرتْت  ٚايفصٍٛ اافرتاض١ٝ  غبه١ ٚ

ايتعًِ عٔ بعىد ا ادتاَعىات ايُٝٓٝى١     طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص حموضوبعري  

 ا ايتخصصات ايع١ًُٝ ا املطتٜٛات ايدزاض١ٝ ايجاْٞ ٚايجايح ٚايسابع.
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كٓٝىى١ زبىع داَعىات    نًٝىات ايتعًىِٝ املفتىٛح َٚسانىص ايىىتعًِ عىٔ بعىد ا        حدموضوولنٌ د  وو

اثٓتإ سه١َٝٛ ممج١ً ا َسنىصٟ ايىتعًِ عىٔ بعىد ا دىاَع  صىٓعا٤ ٚاعىص  ٚداَعتىإ         

  ًٖٝتإ ممج١ً ا نًٝ  ايتعًِٝ املفتٛح جباَع  ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاملطتكبٌ.

 .ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ -ّ 2014/  2013يعاّ ادتاَعٞ ا حموضوزونٌ   

 مصطلحات الذراسة:

(: بفْى٘ آعىِٝ ٜطىاعد    41  2005عسفى٘  ايهٝ ْىٞ     :ٚايىتعًِ عىٔ بعىد    ايتعًِٝ املفتىٛح 

املىىتعًُني عًىى٢ ايىىتعًِ ا ايٛقىىت ٚاملهىىإ امل ٥ىىِ يعىىسٚفِٗ َٚت ًبىىااِٗ ٜٚفىىت   َىىاَِٗ          

فست ايت ًن ع٢ً املعٝكات ايٓاامج١ عٔ ايعصٍ ادت ساا  ٚ اايتىصاّ ايىٛظٝفٞ ٚايػخصىٞ    

َا متٓع ايٓاع َٔ اذتصٍٛ ع٢ً املعسفى١ ٚايتىدزٜن   اي  وايبًا ٚ ٚ ايتكٝد بايٓعاّ ايسمسٞ 

 ايرٟ حيتادْٛ٘.

( 6 ت2013 جباَعى١ ايعًىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىا   ٜٚعسف٘  ديٌٝ ايدازع به١ًٝ ايتعًِٝ املفتٛح 

 ٘ : ضٝاضىى١ اعًُٝٝى١ اكىىّٛ فًطىفتٗا عًىى٢ سىل ا فىىساد ا ايٛصىٍٛ إىل ايفىىست ايتعًُٝٝىى١      بفْى

طِ ايتعًىِٝ املفتىٛح   ٜٚتٝع ايٓاع ب  اضتجٓا٤  املتاس١   ٟ  ْ٘ اعًِٝ امجاٖاٟ َفتٛح ٚدتُ

باملسْٚى١  اعٓى٢  ْى٘ ٜطىُ  يًىدازع بالتٝىاز طسٜكى١ اعًُى٘  ٚشَىٔ َٚهىإ ايىتعًِ  ابعىىًا            

يعسٚف٘ ٚاستٝاداا٘  نُا  ْى٘ ٜتُسنىص سىٍٛ ايىدازع ٚاستٝادااى٘ ايتعًُٝٝى١  ٜٚتخ ى٢        

صىىىاد١ٜ   ٚ قتناْىىت ادتُاعٝىى١   ٚ ا   امجٝىىع  غىىهاٍ ايعٛا٥ىىل ايىى  اعٝىىل ايىىتعًِ ضىىٛا٤       

 اع١ًُٝٝ   ٚ َها١ْٝ   ٚ شَا١ْٝ   ٚ واٖا.

ْعاّ اعًُٝٞ ٜتٝ  يًفىسد فسصى١ َتابعى١ دزاضىت٘ ادتاَعٝى١       ٚكهٔ اعسٜف٘ إدسا٥ٝا بفْ٘:

ٚفكا يسوبت٘ ٚٚفكا يًُشددات ايى  اكسٖىا ٚشاز٠ ايتعًىِٝ ايعىايٞ  ب ى  ايٓعىس عىٔ عُىسٙ         

يتعًىىِٝ ايعىىايٞ ا ادتُٗٛزٜىى١ َؤضطىىات ا ٘اكدَى   َٚهىإ إقاَتىى٘ َٚىىد٣ افسوىى٘ يًدزاضىى١ 

ايُٝٓٝىىى١ َىىىٔ لىىى ٍ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا ايعدٜىىىد َىىىٔ    

 غساف ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ.إٚحتت   ادتاَعات اذته١َٝٛ ٚا ١ًٖٝ

ٛ  ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ:  ايٓىىٛج َىىٔ ايتعًىىِٝ ايىىرٟ ٜعتُىىد عًىى٢     ذيىىو"ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ ٖىى

ايتع١ًُٝٝ ٚاٛصٌٝ ا تى٣ٛ ايتعًُٝىٞ    ا ٖدافاإليهرت١ْٝٚ ا حتكٝل  اضتخداّ ايٛضا٥ 

ا دٗىص٠   اايصَاْٝى١ ٚاملهاْٝى١ ٚاتُجىٌ ٖىرٙ ايٛضىا٥        إىل املتعًُني دٕٚ اعتبىاز يًشىٛادص  



 
 

 
 
 

259  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

ونراكز التعلم عو بعد يف الجانعات اليهيية لكفايات   انتالك طلبة كليات التعليم املفتوح ندى
 د.هالل  أحمد علي القباطي  |                                                                             التعلم اإللكتروىى

ISSN : 2410-1818 

 م2015  أكتىبر( 12( المجلذ )8العذد )

ٚ َىىٔ  ايصىىٓاع١ٝ اذتدٜجىى١ َجىىٌ ايهُبٝىىٛاس ٚ دٗىىص٠ ااضىىتكباٍ َىىٔ ا قُىىاز   اإليهرتْٚٝىى١

نىىاملٛاقع  لىىس٣ املتُجًىى١ ا ااْرتْىىت َٚىىا  فسشاىى٘ َىىٔ ٚضىىا٥    لىى ٍ غىىبهات اذتاضىىن

 اذتىىىافغ    ٜٚعسفىىى٘ .(Futrell, 2010, 222 ايتعًُٝٝىىى١ ٚاملهتبىىىات اإليهرتْٚٝىىى١.   

باضتخداّ آيٝات اااصاٍ اذتدٜج١ َٔ ساضىن  ٚغىبهاا٘    ( بفْ٘ "طسٜك١ يًتع9ًِٝ 2013

ٛت ٚصىىٛز٠ ٚزضىىَٛات ٚايٝىىات تىىح َٚهتبىىات إيهرتْٚٝىى١      املتعىىدد٠ َىىٔ صىى   ٚٚضىىا٥ ٘

ٚ ا ايفصىٌ ايدزاضىٞ املٗىِ ٖىٛ اضىتخداّ       ٚنريو بٛابات ااْرتْت ضٛا٤ً نإ عٔ بعد 

 ْٛاعٗا ا إٜصاٍ املع١ًَٛ يًُتعًِ بفقصس ٚقت ٚاقٌ دٗد ٚانرب فا٥د٠". ايتك١ٝٓ جبُٝع 

ضىاع اضىتخداّ ٚضىا٥      ع١ًُٝ اعًِ َكصٛد٠ اكىّٛ عًى٢   دسا٥ًٝا بفْ٘: إٚكهٔ اعسٜف٘ 

ٚاكٓٝىىىات ٚايٝىىىات اااصىىىاٍ اإليهرتْٚٝىىى١ اذتدٜجىىى١ ٚا َكىىىدَتٗا اضىىىتخداّ اذتاضىىىٛ          

ٚ ٚااْرتْىىت    ذاتٚايىىىرباَر  LMSْعىىاّ إداز٠ ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ   ٚايفصىىٍٛ اافرتاضىىى١ٝ 

ٍ ا تى٣ٛ ايعًُىٞ   ٜصىا إايع ق١ ٚفل َٓٗذٝ٘ َٓع١ُ ختضع ملعاٜا ايتعًِ اإليهرتْٚىٞ ا  

 إىل املتعًِ  طاين ايتعًِٝ املفتٛح( بفقصس ٚقت ٚاقٌ دٗد.

ْٗىا: عبىاز٠ عىٔ    ف( بRichey,et..all, 2008, 31عسفٗىا    نفاٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚىٞ: 

زتُٛع١ املعازف ٚاملٗازات ٚااجتاٖات اي  اطتًصّ َىٔ ايفىسد  دا٤ َُٗى١ ستىدد٠ َتعًكى١      

َطىىىتكٌ بىىىايتعًِٝ اإليهرتْٚىىىٞ ٚاضىىىتخداّ  دٚااىىى٘ ٚٚضىىىا٥ ٘ بطىىىٗٛي١ ٜٚطىىىس  بػىىىهٌ      

 اكإ.َٔ ايفاع١ًٝ ٚدزد١ َٔ اإل ٚاطت٣ٛ

ايطًٛى املبل املعسفى١ ايعًُٝى١   ٚاذتد ا د٢ْ َٔ املعازف ٚاملٗازات  دسا٥ًٝا بفْٗا:إٚازعسف 

ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح    نًٝىىىاتٚايكىىىِٝ ايضىىىاب ١ ايىىىرٟ حيتادىىى٘ اي ايىىىن ا      ٟاملٗىىىازدا٤ ٚا 

اىا كهٓى٘ َىٔ ااضىتفاد٠ َىٔ إَهاْىات       َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ; 

 دتٗد.ايتعًِ اإليهرتْٚٞ املتاس١ إلسداخ ع١ًُٝ ايتعًِ ايفعاٍ بفقٌ قدز َٔ ايهًف١ ٚا

 : منهج الذراسة وإجراءاتها

 اٞ:جياشٖا ا اآلإدسا٤ات عدٜد٠ كهٔ إَست ايدزاض١ اذتاي١ٝ خب ٛات ٚ

ووٍهجوالمراش  

  اضتخداّ املٓٗر ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ  ٖٚىٛ َىٓٗر ٜعتُىد عًى٢ دزاضى١ ايعىاٖس٠ نُىا        

اٛدىىد ا ايٛاقىىع  ٜٚٗىىتِ بٛصىىفٗا ٚصىىفا دقٝكىىا ٜٚعباىىس عٓٗىىا نٝفٝىىا بٛصىىفٗا ٚاٛضىىٝ           
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لصا٥صٗا  ٚنُٝا بإع ا٥ٗا ٚصفا زقُٝا َٔ لى ٍ  زقىاّ ٚدىداٍٚ اٛضى  َكىداز ٖىرٙ       

(; سٝىىح   2013ايعىىاٖس٠  ٚ سذُٗىىا  ٚ دزدىى١ ازاباطٗىىا َىىع ايعىىٛاٖس ا لىىس٣  لضىىس     

ْعُىى١  حتًٝىىٌ طبٝعىى١ ايهفاٜىىات اإليهرتْٚٝىى١ ايىى  حيتادٗىىا اي ايىىن ا نىىٌ ْعىىاّ َىىٔ   

 ِ عٔ بعد ع١ٓٝ ايدزاض١.ايتعًِ اإليهرت١ْٝٚ ا نًٝات َٚسانص ايتعً

ودلتىعوو  ٍ والمراش  

ٜتُجٌ زتتُع ايدزاض١ ا ط   ٚطايبات نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عىٔ  

بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ا ث ث١ َطىتٜٛات دزاضى١ٝ َٓٗىا ٖٚىٞ ايجىاْٞ ٚايجايىح ٚايسابىع         

يعًُٝى١ املختًفى١ ا   َىٔ طًبى١ ايتخصصىات ا   ا ( طايب614نُا اهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ  

جبىىىىاَع  ايعًىىىىّٛ  ايتعًىىىىِٝ املفتىىىىٛح نًىىىىٝ َىىىىٔ لىىىىا٠ ايج ثىىىى١ املطىىىىتٜٛات ايدزاضىىىى١ٝ ا 

جبىىاَع  صىىٓعا٤ ٚاعىىص    َٚسنىىصٟ ايىىتعًِ عىىٔ بعىىد   ٚايتهٓٛيٛدٝىىا ٚاملطىىتكبٌ ا ًٖٝىىتني   

ٞ    ا سىىني اغىىتًُت ايدزاضىى١   اذتهىىَٛٝتني اادتُىىاعٞ  ايٓىىٛج :عًىى٢  زبعىى١ َىىت اات ٖىى

ٛج ادتاَعىى١ سهَٛٝىى١  ّ  ًٖٝىى١ ٚاملطىىت٣ٛ ايدزاضىىٞ ٚادتاَعىى١ ايىى    ْٚىى (ادتىىٓظ يً ايىىن 

 ( ٜٛض  ذيو.1ٜدزع فٝٗا اي اين ٚادتدٍٚ  

و(وتيزيعوأفراضوالع ٍ وحصبووتغرياتوالمراش 1جموهو)

واللم  /واملركسوً
ٌيعو

واجلنوع 

والٍيعواالجتىن يواملصتيىوالمراشي

وىيعاجملوأٌجىوذكروىيعاجملوالرابعوالجنلحوالجنٌي

1 
َسنص ايتعًِ عٔ بعد 

١ٝ جباَع١ صٓعا٤
َٛ
ه
س

 

42 36 38 116 74 42 116 

2 
َسنص ايتعًِ عٔ بعد 

١ٝ جباَع١ اعص
َٛ
ه
س

 

53 52 44 149 80 69 149 

3 
ن١ًٝ ايتعًِٝ املفتٛح 

١ٝ جباَع١ ايعًّٛ
ًٖ
 

 

67 53 60 180 101 79 180 

4 
ن١ًٝ ايتعًِٝ املفتٛح 

١ٝ جباَع١ املطتكبٌ
ًٖ
 

 

61 53 55 169 99 70 169 

 614 260 354 614 197 194 223 - ا ُٛج
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 األساليب اإلحصائية:

َعاديى١    اضتخداّ املتٛضى ات اذتطىاب١ٝ  ٚااضتسافىات املعٝازٜى١  ٚايٓطىن امل٦ٜٛى١        

  ٚحتًٝىىىٌ ايتبىىىأٜ ا سىىىادٟ T-test  ٚالتبىىىاز Cronbach’s Alpha نىىىٛز ْبىىىا  ايفىىىا

One-way Anova  ٘ٝٚالتبىىاز غىىٝف  Scheffe   َىىٔ لىى ٍ اضىىتخداّ بسْىىاَر  SPSS 

 اإلسصا٥ٞ.

 خلفية الذراسة وإطارها النظري:

يس٥ٝطى١  ٖرا ادتص٤ َٔ ايدزاض١ اإلطاز ايٓعسٟ يًُفاِٖٝ ايى  متجىٌ املىت اات ا    ٜتٓاٍٚ

 يًدزاض١.

وواًل والتعم يواملفتيحأ

اْتػىىس ْعىىاّ ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ا ايطىىٓٛات ا لىىا٠ نٓعىىاّ يًتعًىىِٝ عىىٔ بعىىد ز ت فٝىى٘    

ايىىدٍٚ املتكدَىى١ ٚايٓاَٝىى١ ٚاملٓعُىىات ايدٚيٝىى١ اسىىدخ  ضىىًٛ  عصىىسٟ ٜساعىىٞ ايعدٜىىد َىىٔ      

َىىٔ  ااعتبىازات ٚحيىىٌ نىىجا َىٔ َػىىه ت ايتعًىىِٝ ايعىايٞ املعاصىىس٠ َجىىٌ: عذىص نىىجا     

ادتاَعات ايتكًٝدٜى١ ا اضىتكباٍ ا عىداد ايهىبا٠ ٚاملتصاٜىد٠ َىٔ اي ى   ا ضىٌ ظٗىٛز          

ا سايٝىىًا ٜٛدىىد يىىريو  ;ِ يًذُٝىىعٝٚايتعًىىٚايىىتعًِ املطىىتُس  بىىايتعًِ َىىد٣ اذتٝىىا٠ ٓىىادَٟىىٔ ٜ

  2007  ايفىىسا  يًتعًىىِٝ املفتىىٛح  ٚنًٝىىات َسانىىص قطىىاّ ٚنىىجا َىىٔ ايبًىىدإ املت ىىٛز٠   

ْػىىا٤ ضىىازعت بعىى  ايبًىىدإ إىل إ يىىٝظ ٖىىرا فشطىىن بىىٌ    (.51  2007 ايفىىٛاٍ  ٚ (286

داَعىىات َفتٛسىى١ ٚافرتاضىى١ٝ اعتُىىد ا اكىىدِٜ لىىدَااٗا عًىى٢ ايتكٓٝىى١ اإليهرتْٚٝىى١ ْٚتىىاز   

 ثٛز٠ اااصاات ٚاملعًَٛات.

  ووربراتوالتعم يواجلنوعيواملفتيحوساينوو

  ٕ  ( 44: 2014   غىىىازت ايعدٜىىىد َىىىٔ ايدزاضىىىات ٚا دبٝىىىات ايرتبٜٛىىى١ َجىىىٌ:  ايػىىىسٖا

ٚ اهلىىىىادٟ   (6  2006  ٠(   غٛاغىىىىس78  2009 ايٝىىىىاٚز  ٚ(  30  2011ٚ ايعُىىىىسٟ  

2005  120) ٚ  Chen& Guo, 2005, 3 )  إىل  ٕ ٖٓىىاى امجًىى١ َىىٔ املصاٜىىا ٚاملىىربزات

اضىىتخداّ ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ٚايىىتعًِ عىىٔ بعىىد ا ايتعًىىِٝ ادتىىاَعٞ ٚايتعًىىِٝ ايعىىايٞ عَُٛىىا     

 َٓٗا:

 . ٞادتاَعَٔ َٛاص١ً اعًُِٝٗ اٛفا فست ايتعًِٝ  ٚي٦و ايرٜٔ  عاقتِٗ ظسٚفِٗ  -
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ايى  افىٛم ايكىدز٠ ااضىتٝعاب١ٝ      اإلضٗاّ ا اضتٝعا  ا عداد ايهبا٠ َٔ ايدازضىني  -

يًذاَعىىات ايتكًٝدٜىى١ َىىٔ لىى ٍ ااعتُىىاد عًىى٢ ايٛضىىا٥  ايتعًُٝٝىى١ ٚإعىىداد املىىٛاد          

 ايتع١ًُٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايدزاض١ ايراا١ٝ.  

 .ل ايعداي١ ا فست ايتعًِٝٝكحتاإلضٗاّ ا دعٌ ايتعًِٝ سكًا َػاعًا يًذُٝع ٚ -

ادتاَع١ٝ  ٚذيو َٔ لى ٍ بىساَر   إَها١ْٝ اٛفا فست اعًِ ملطتٜٛات دٕٚ ايدزد١  -

 نادك١ٝ ملد٠ ض١ٓ  ٚ ضٓتني حيصٌ ل هلُا ايدازع ع٢ً غٗاد٠ َتٛضى ١  دبًىّٛ(   

 بٓا٤ ع٢ً زوبت٘.

حتسٜىىس ايتعًىىِٝ َىىٔ بعىى  ايكٝىىٛد املعكىىد٠ َىىٔ لىى ٍ اىىٛفا لدَىى١ اعًُٝٝىى١ َٓاضىىب١         -

يًُتعًِ متهٓ٘ َىٔ ايدزاضى١ دٕٚ ٚدىٛد عٛا٥ىل شَٓٝى١ َٚهاْٝى١ نايطىفس ملسانىص         

 نجس َس١ْٚ. دتاَعات َٚعاٖد ايتعًِٝ ٖٚٛ بريو جيعٌ املصادز ايتع١ًُٝٝ ا

ضىىد ايىىىٓك  ا ْىىىدز٠  عضىىا٤ ٦ٖٝىىى١ ايتىىىدزٜظ ٚاملىىدزبني املىىىؤًٖني ا زتىىىاٍ َعىىىني      -

 ٚايعٌُ ع٢ً ا غٞ ضعف اإلَهاْات.

منىٛ اي ًىن عًى٢ املعسفى١ نْٛٗىا قاعىىد٠ ااضىتجُاز ا اإلْطىإ ٚآُٝى١ َٗازااى٘ ممىىا           -

 ا٥ر.ٜعٛد بففضٌ ايٓت

 اعدد َصادز املعسف١ َٚساعا٠ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني املتعًُني. -

 ضٗٛي١ َٚس١ْٚ حتدٜح ٚاعدٌٜ ا ت٣ٛ ايتعًُٝٞ دٕٚ اهايٝف إضاف١ٝ باٖع١. -

ااضىتُساز١ٜ ا ايىتعًِ نْٛى٘ ٚضىى١ًٝ ااصىاٍ َتىٛفس٠ دا٥ُىىًا بىدٕٚ اْك ىاج ٚاطىىت٣ٛ         -

 عاٍ َٔ ادتٛد٠.

 ز املٛد٘ ٚاملػسف ع٢ً ايتعًِ.ا ا دٚز املعًِ َٔ ْاقٌ يًُعسف١ إىل دٚ -

وٌيللرواإلوالتعميوثنٌ ًن 

ٜزعد ايتعًِ اإليهرتْٚٞ من ا َٔ  مناط ايتعًِ املطتشدث١ ا ْعىِ ايتعًىِٝ  ٜٚتٛقىع  ٕ    

ِ اإليهرتْٚىىٞ ا املؤضطىىات ايتعًُٝٝىى١ ْتٝذىى١ ايكٓاعىىات املتصاٜىىد٠ ا      ٜٝىىصداد اىىبل ايتعًىى  

ايفٛا٥د اي  حيككٗا ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ملختًىف دٛاْىن ايعًُٝى١ ايتعًُٝٝى١  َجىٌ: املسْٚى١         

ا اكدِٜ ارتد١َ ايتع١ًُٝٝ ٚايت ًن ع٢ً ايهجا َٔ املػه ت اي  ٜعىاْٞ َٓٗىا ايتعًىِٝ    

ًُٝىىٞ يًدازضىىني ا  ٟ ٚقىىت ٚا  ٟ َهىىإ عىىرب ٚضىىا٥    ايتكًٝىىدٟ  ٚاىىٛفا ا تىى٣ٛ ايتع 
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ايعىسٚف ٚايكىدزات ٚايفىسٚم     شتتًىف ٚبفغىهاٍ َتعىدد٠ اتٓاضىن َىع     َتٓٛعى١   إيهرت١ْٝٚ

 ,Moedritscher  ٜػىا نُىا   ايفسد١ٜ يًُىتعًُني; َىع ا افعى١ عًى٢ ادتىٛد٠ ايتعًُٝٝى١.      

ٚدعُٗىىا  باضىىتخداّ ( إىل  ٕ ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ ٜزعىىد اعصٜىىص ملُازضىىات ايىىتعًِ  8 ,2006

 َعتُىد٠  (   Webٚا دٚات ايتهٓٛيٛد١ٝ املختًف١ اي  إَا  ٕ اهٕٛ قا١ُ٥ عًى٢ ايٜٛىن    

 ايتعًِٝ.  وسا  ٚاٛظٝفٗا ْرتْتاا غبه١ ع٢ً اضتخداّ

( إىل  ٕ ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ عًىىىِ ْعىىىسٟ ا بٝكىىىٞ  15  2013نُىىىا ٜػىىىا  ضىىى ّ   

ٛد٠ ٚستهَٛى١ اكىىّٛ عًى٢  ضىىاع   ْٚعىاّ اهٓٛيىٛدٞ اعًُٝىىٞ ناَىٌ ٚعًُٝى١ اعًىىِ َكصى     

فهس فًطفٞ ْٚعسٜىات اسبٜٛى١ ددٜىد٠ كىس فٝٗىا املىتعًِ خبىربات شت  ى١ َٚدزٚضى١ َىٔ           

ل ٍ افاعً٘ َع َصادز اعًِ إيهرت١ْٝٚ َتعىدد٠ َٚتٓٛعى١ ب سٜكى١ ْعاَٝى١ َٚتتابعى١ ٚفىل       

 اذتاضىٛ  سداخ اع١ًُٝٝ َٓعُى١ ا ب٦ٝىات اعًىِ إيهرتْٚٝى١ َسْى٘ قا٥ُى١ عًى٢         إدسا٤ات ٚ

 ع١ًُٝ ايتعًِ ٚاطٌٗ سدٚث٘ ا  ٟ ٚقت َٚهإ. حتطٔبهات ٚايػ

ْٗىا ا زتًُىٗا اعهىظ     ا إٚبايسوِ َىٔ اعىدد اعسٜفىات ايتعًىِٝ ٚايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ       

ْٗىىا طسٜكىىى١ يًتعًىىِٝ ٚيًىىىتعًِ     زا٤ ارتىىىربا٤ ٚايبىىاسجني ٚايرتبىىىٜٛني ا آاٛافكىىًا ٚاضىىىشًا بىىني   

       ٘ ٚٚضىا٥ ٘ املتعىدد٠ َىٔ صىٛت      باضىتخداّ آيٝىات اااصىاٍ اذتدٜجى١ َىٔ ساضىن ٚغىبهاا

ٚصىٛز٠ ٚزضىىَٛات ٚايٝىىات تىح َٚهتبىىات إيهرتْٚٝىى١ ٚنىريو بٛابىىات ااْرتْىىت ضىىٛا٤     

ٖا  ٚذيىو  انإ عٔ بعد اّ ا ايفصىٌ َىٔ ادىٌ دعىِ ايعًُٝى١ ايتعًُٝٝى١ ٚاعصٜصٖىا ٚاٝطى        

َىىىىٔ لىىىىى ٍ إعىىىىىداد ايهىىىىٛادز ايبػىىىىىس١ٜ ٚاصىىىىىُِٝ ايربزتٝىىىىات ٚاملٓىىىىىاٖر ٚاملهتبىىىىىات     

(  21  2011(   ايٓذىىىىىىدٟ ٚايػىىىىىىٝ   90  2011ِٝ ٚستُىىىىىد   بىىىىىىساٖإاإليهرتْٚٝىىىىى١.   

 Digangi, 2007, 4.) 

و وٌيللرواإلومم ساتوالتعم يووالتعمي

ٜتُٝىىىص ايتعًىىىِٝ ٚايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ بايعدٜىىىد َىىىٔ املُٝىىىصات ايىىى  دفعىىىت نىىىجا َىىىٔ   

  (727  2012 ايعذسَىىىىىٞ   املؤضطىىىىىات إىل اضىىىىىتخداَ٘ ضىىىىىُٔ َٓعَٛتٗىىىىىا ايتعًُٝٝىىىىى١

  2007ٚ عىىاَس   ( 2009  ٚ بىىدح  (29  2011ٚ ايعُىىسٟ    (128  2012 نىىساز  ٚ

َٚىىٔ ابىىسش اًىىو  (  15  2005  ٚ املبىىازى (ٚ املٛضىى13٢  2005( ٚ ايعٜٛػىىل ٚاملىىصّ  21

 املُٝصات:
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 اٛفا    ٍ لىدَات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ايفىٛزٟ     يًُىتعًِ َىٔ لى ٍ     ايٛقىت ٚادتٗىد ٚاملىا

 ايفٝدٜٛ ايسق١ُٝ ٚواٖا.قسات  قسات ايتخصٜٔ املدزت١ ٚ ْرتْت ٚعرب اإل

       ضىىٗٛي١ ااطىى ج عًىى٢ املٓىىاٖر سٝىىح اتىىٛفس َٓىىاٖر ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ عًىى٢ َىىداز

ٚجتىاٚش   ا  ٟ ٚقىت ٜىساٙ َٓاضىبا    ايطاع١ مما ٜطُ  يًُتعًِ عرب ااْرتْىت اتابعتٗىا  

 .قٝٛد ايصَإ ٚاملهإ ا ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

  َىٔ لى ٍ اٛظٝىف ٚضىا٥  ايىتعًِ      املػىازن١  ايىتعًِ ايتعىاْٚٞ  ٚ ايىتعًِ ب    اعصٜص َبد

 .اإليهرت١ْٝٚ املختًف١

       :ٚذيىو َىٔ    شٜاد٠ إَها١ْٝ اااصاٍ بني اي ًبى١ فُٝىا بٝىِٓٗ  ٚبىني اي ًبى١ ٚادتاَعى١

فىىص اي ًبىى١ ممىىا حيلى ٍ ضىىٗٛي١ اااصىىاٍ َىىا بىىني ٖىىرٙ ا طىساف ا عىىد٠ اجتاٖىىات    

 ع٢ً املػازن١ ٚايتفاعٌ َع املٛاضٝع امل سٚس١.

 ااسىى١ ايىىتعًِ َىىٔ لىى ٍ اىىٛافس املكىىسزات طىىٛاٍ ايٛقىىت ٚا  ٟ َهىىإ ٚشَىىإ يًىىرٜٔ    إ

 .ٚ ايرٜٔ ٜتشًُٕٛ  عبا٤ َٚطؤٚيٝات غخص١ٝ ٜسوبٕٛ ا ايتعًِٝ ا  ٟ ٚقت 

      ًِالتٝىىاز ا تىى٣ٛ  ٚ َساعىىا٠ سايىى١ املىىتعًِ ا التٝىىاز ايطىىسع١ ايىى  آاضىىب٘ ا ايىىتع

 ٣ َٗازاا٘.اي  ا ٥ِ اٖتُاَاا٘ ساداا٘ َٚطتٛ ٚا دٚات

    ٘اإلسطاع باملطاٚا٠ ٚذيو إ  دٚات اااصاٍ اتٝ  يهٌ طاين فسصى١ اإلدا٤ بس ٜى

 ا  ٟ ٚقت ٚدٕٚ سسز  ل فًا يكاعات ايدزع ايتكًٝد١ٜ.

      ٞ ٚاملطىا١ُٖ ا ا ىٜٛس زتتُعىات      اكدِٜ ستتىٟٛ اعًُٝىٞ ذااىٞ ٚغىاٌَ ٚدٜٓىاَٝه

 املعسف١ ٚزب  املتعًُني ٚاملُازضني بارتربا٤.

  لى ٍ اًكىٞ اي ايىن يًُىاد٠ ايعًُٝى١ باي سٜكى١        حتٜٛس طسٜك١ ايتدزٜظ;إَها١ْٝ َٔ

 اي  آاضب٘.

 .ًِااضتفاد٠ ايكص٣ٛ َٔ عٓصس ايصَٔ يًُعًِ ٚاملتع 

          اإلضٗاّ ا اكًٌٝ ا عبا٤ اإلداز١ٜ يًُعًىِ ٚلاصى١ اًىو ايى  ناْىت افلىر َٓى٘ ٚقىت

ٝ  نىىىبا ا نىىىٌ ستاضىىىس٠ َجىىىٌ اضىىىت ّ ايٛادبىىىات ٚاطىىىذٌٝ اذتضىىىٛز ٚاصىىىش      

 االتبازات ٚواٖا.
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 ضسج ٚقىت لىازز   ٚاملتعًِ  ٚبني املتعًُني ٚبعضِٗ بف املعًِ  اٝطا ع١ًُٝ اااصاٍ بني

    ٍ وىىىىسف  ٚ ايربٜىىىىد اإليهرتْٚىىىىٞ ٚزتىىىىايظ ايٓكىىىىا    : ٚقىىىىات ايدزاضىىىى١ َىىىىٔ لىىىى 

 .ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝٚواٖا اذتٛاز...

 ػهٌ منٛذدٞ.ابادٍ ارتربات ايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ فضً  عٔ اكدِٜ املٛضٛعات ب 

       ا ىىىىٜٛس دٚز املعًىىىىِ ا ايعًُٝىىىى١ ايتعًُٝٝىىىى١ اىىىىا ٜتٛانىىىىن َىىىىع ايت ىىىىٛزات ايعًُٝىىىى١

 ٚايتهٓٛيٛد١ٝ املطتُس٠ ٚاملت سك١.

و ووٌيللروخصنئصوالتعم يووالتعميواإل

آبجىىل لصىىا٥  ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ َىىٔ لصىىا٥  ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ٚايىىتعًِ عىىٔ بعىىد   

  2012ٚ عبىد ايعىاطٞ ٚابىٛ ل ى٠ٛ        (2012ٚفُٝا ًٜٞ  ِٖ اًىو ارتصىا٥   اىدإ     

(  Koohang & Schreurs, 2009, 96  ٚ (217   2010اذتُٝىىد  ٚ عبىىد (26

 (:Hodges, 2004, 6   ٚ(157   2007َدْٞ (ٚ  (45  2008  عبد ايعصٜصٚ 

  املسْٚىىى١Flexibility:   سٝىىىح ٔ ِ يًىىىدازع  كهىىى ا  ٟ ٚقىىىت ٚا  ٟ َهىىىإ    ايىىىتعً

ٚحتىىت  ٟ ظىىسف َٚىىٔ  ٟ ساضىىٛ  َتصىىٌ باإلْرتْىىت  نُىىا حيىىل يىى٘ ايتطىىذٌٝ ا     

  فضٌ ادتاَعات.

  :ًِاػىهٌ غىبه١ ااْرتْىت ايعاملٝى١ ايٛضىٝ  ا ضاضىٞ       سٝىح   اٛظٝف ٚضا٥  ايىتع

بىساَر دزاضى١ٝ   َىٔ  عٓاصىسٖا املختًفى١   بيع١ًُٝ ايتعًِ  نُا اكدّ ايعًُٝى١ ايتعًُٝٝى١   

 اي    إيهرتًْٚٝا. ٚإزغاد ٚدعِ ١ َٚهتب١ ٚاٛدٝ٘ٚلدَات ط بٝ

 َىىٔ لىى ٍ حتدٜىىد صىى سٝات نىىٌ فىىسد    إَهاْٝىى١ اضىىتخداّ ْعىىِ ااٜىى١ شتتًفىى١

َجىىٌ اضىىتخداّ نًُىى١ َىىسٚز اطىىُ  بىىدلٍٛ اي ىى   إىل بعىى  املىىٛاد املٛدىىٛد٠ ا        

 املٛقع ايتعًُٝٞ.

 عىاًَني ٚاكىدّ   زب  امجٝع ا قطاّ اإلداز١ٜ ٚايف١ٝٓ بػبه١ دال١ًٝ ٚلازد١ٝ ختدّ اي

 املعًَٛات اي  حيتادٗا اإلدازٜٕٛ ٚاملعًُٕٛ ٚاي   .

 .٘اٛفا ب١٦ٝ اعًِ افاع١ًٝ بني املتعًِ ٚاملعًِ ٚبايعهظ  ٚبني املتعًِ ٚشَ ٥   

    إَها١ْٝ قٝاع شتسدات ايتعًِ بااضتعا١ْ بٛضا٥ٌ اكِٜٛ شتتًف١ َجٌ االتبىازات

 َٚٓ  املتعًِ غٗاد٠ َعرتف بٗا.
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  عىىدد يااضىىتذاب١  ٔ ِ  َبىىاد   َىى ٞ  ايتعًىىٝ ٌ  اذتدٜجىى١   اإلْطىىاْ ِ : َجىى   املطىىتُس  ايتعًىىٝ

 ا فىىساد تادىىات ايىىتعًِ ايتعًِٝ  ٚازابىىاطب٦ٝىى١ ا ٚاملسْٚىى١ يًىىتعًِ  ايدافعٝىى١ اىىٛفاٚ

 .ٚاادتُاع١ٝ ٚايػخص١ٝ  ٚامل١ٝٓٗ  ايٛظٝف١ٝ 

و وٌيللروالتعم يواإلوأمننط

  (163  2010ٚ  ايرتنىىىىىىىىىىٞ    (148  2012صىىىىىىىىىىٓف نىىىىىىىىىىٌ َٔ ايكبىىىىىىىىىىاطٞ    

ٚ ٚدىىىىىسإ ٚ اذتُىىىىىسإ     (20  2010ٚ ايٛادتٓىىىىىدٟ    (87  2010ٚ عبداذتُٝىىىىىد  

 ايتعًِ اإليهرتْٚٞ اىل: (29  2009

فٝ٘  جيتُع ِٝاعً Synchronous e-learningٖٛٚ:  املتصأَ اإليهرتْٚٞ ِٝايتعً .1

 َباغس٠ َٔ ل ٍبصٛز٠  َع املتعًُني ا إٓ ٚاسد عضٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اٚ املعًِ

ايفصٍٛ ات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ املتصأَ:اضتخداّ ايٛضا٥  اإليهرت١ْٝٚ  َٚٔ  دٚ

  Videoconferencingاملؤمتسات عرب ايفٝدٜٛٚ   Virtual Classroomاافرتاض١ٝ

 .Chatting Rooms وسف ا ادث١  Interactive White Boardٚايًٛح ا بٝ  ٚ

ٖٚٛ اعًِٝ وا  Asynchronous e-learning: املتصأَ وا اإليهرتْٚٞ ِٝايتعً .2

ٜٚطُ  فٝ٘ يًُتعًِ َٔ التٝاز ايتعىًِ ٚفل بسْىىىاَر دزاضٞ شت    ٜتِ فَٝ٘باغس  

ا ٚقىات ٚا َانٔ اي  اتٓاضن َع ظسٚف٘ عٔ طسٜل اٛظٝف بع   ضايٝىىىن 

ايػبه١   E-mailٚٚ دٚات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َجٌ: ايربٜد اإليهرتْٚٞ  

زتُٛعات   Mailing listٚايكٛا٥ِ ايربٜد١ٜ   World wide webٚ ايعٓهبٛا١ٝ

ا قسات   File Exchangeْٚكٌ املًفات  Discussion Groupsٚايٓكا  

 .CDاملدزت١

َىىىٔ ابىىىسش ااضىىىرتااٝذٝات املطىىىتخد١َ ا ايتعًىىىِٝ اإليهرتْٚىىىٞ  ايػىىىسقاٟٚ       ٚ

لىىى ٍ ايعىىىس  املتىىىصأَ ٚوىىىا    (:اإليكىىىا٤: َىىىٔ  37 2012ٚ ااىىىد   (111  2012

  ايعًُىىٞ ٚايتىىدزٜن ايتذسٜىىن  ٚايبٝىىإ ايعًُىىٞ  ٚاملتىصأَ جباْىىن قاعىىات ايتىىدزٜظ 

   ٚسًكات ايٓكا .ايتعًِ ايرااٞ  ٚايتعًِ ايتعاْٚٞٚ

و وٌيللرواإلوأهيوالتكٍ نتواملصتدمو ويفوالتعم يووالتعمي

       ٞ   بىىىىىىىٛ   َىىىىىىىٔ اٖىىىىىىىِ ايتكٓٝىىىىىىىات املطىىىىىىىتخد١َ ا ايتعًىىىىىىىِٝ ٚايىىىىىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىىىىى

ٚ ارتٓىىىام   (Potter&Naidoo,2012,95( ٚ 12  2012 لًٝىىىف   ٚ(8 2013ل ىىى٠ٛ 
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 ,Baim  ٚ (5  2006 ( ٚ ايتُُٝىىىٞ ٚابٛعٝىىىد  361  2009ايصسًٝىىىٞ  ٚ  (96  2010

2005, 13): 

  ٛاذتاض Computer. 

 ايعٓهبٛا١ٝ ػبه١ ايWorld wide web. 

 ايفٝدٜٛ َؤمتسات Videoconferencing. 

 اإليهرت١ْٝٚ  ايطبٛز٠Smart Board. 

  دٗاش عاز  ايبٝاْاتdata show. 

 اإليهرتْٚٞ  ٛاملكسزايهتابE- Book. 

 إداز٠ ايتعًِٝ ْع١ُ LMS )Learning Management System. 

   ْع١ُ إداز٠ املطاقات CMS)Course Management System . 

  ًِْٝع١ُ إداز٠ ستتٜٛات ايتع LCMS) ) Learning Content Management 

System 

 ايفصٍٛ اافرتاض١ٝVirtual Classroom. 

 َْٞٚٓصات ايتعًِٝ اإليهرتe- Learning Platform  

َٚىٔ  ا ايتعًىِٝ اإليهرتْٚىٞ     املطىتخد١َ  اض١ٝ اسد٣ ايتكٓٝاترتٚاعترب ايفصٍٛ ااف

: ٖٚىىىٛ عبىىىاز٠ عىىىٔ WIZIQ غىىٗس ايىىىرباَر املطىىىتخد١َ ا ايفصىىىٍٛ اافرتاضىىى١ٝ بسْىىىاَر  

بسْاَر  ٟ غخ  ٚيهٌ غخ  ٜسون ا  ٕ ٜعًِ  ٚ ٜتعًِ ب سٜك١ َباغىس٠ ٚسٝى١ عًى٢    

غىىىبه١ ااْرتْىىىت َطىىىتخدًَا ايفصىىىٍٛ اافرتاضىىى١ٝ ٚا تٜٛىىىات ايتعًُٝٝىىى١ املخصْىىى١ عًىىى٢   

كىىا٤ات َباغىىس٠ بىىني زتُٛعىى١ ايعُىىٌ  عُىىٌ ي WIZIQايػىىبه١ نُىىا كهىىٔ َىىٔ لىى ٍ  

ايٛاسد٠  ٚ بني املعًِ ٚط ب٘ يًتعًِٝ  ٚ ابادٍ ارتىربات ٚبايتىايٞ ٜعُىٌ عًى٢ نطىس امجىٛد       

ايفصىىٍٛ ايعادٜىى١ نُىىا ٜكىىس  املطىىافات بىىني املعًىىِ ٚاملىىتعًُني سٝىىح  صىىب  َىىٔ املُهىىٔ    

 ايتعًِ ا  ٟ ٚقت َٚٔ  ٟ َهإ.  

و وٌيللروالتحمينتواليتوتياجهوالتعم يواإل

  (2011ٜٛادىى٘ آفٝىىر ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ عىىاد٠ حتىىدٜات نىىبا٠ اُٖٗىىا  عبىىاع         

 :  (2009  ايربنااٞ ٚ
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    بٓا٤ ايكدزات: ٜػهٌ ٖرا ايعاٌَ ايعا٥ل ايس٥ٝظ  َاّ ايعدٜد َٔ املؤضطات ايى

اطىىع٢ إىل دَىىر ايتعًىىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ ا َؤضطىىات ايتعًىىىِٝ ايعىىايٞ يىىدٜٗا سٝىىىح       

 َ كىىسزات إيهرتْٚٝىى١ فعايىى١ ٖٚىىرا حيتىىاز إىل َٗىىازات  ٜت ًىىن ااَىىس إعىىداد ٚاكٝىىِٝ 

إضاف١ٝ َت ٛز٠ ٚٚقتا ٚدٗدًا َهجفني َٔ املعًُىني  َٚىٔ املخىاطس اٜضىا ا ٖىرا      

 ا اٍ إ ايدازضني قد ٜفتكسٕٚ ايتٛاصٌ اإلْطاْٞ بني املعًِ ٚايدازع.  

       ٜإٕ ٖىىرا ايىىتعًِ ا ٜىىتِ إا باااصىىاٍ عىىرب ااْرتْىىت ٚبايتىىايٞ فىىإ ايدازضىىني ايىىر ٔ

ٜفتكىىسٕٚ إىل ٚضىى١ًٝ اااصىىاٍ اإليهرتْٚٝىى١ يىىٔ ٜهىىٕٛ بإَهىىاِْٗ ااغىىرتاى ا        

 ايتعًِ.  

     ٚدىىٛد ايعدٜىىد َىىٔ ايٛادبىىات ا ًٛيىى١ ٜ ىىسٟ اي ىى   بااضىىتفاد٠ َٓٗىىا ٖٚىىرا ٜىىربش

 ضؤاا ال قٝا ٜٚػهو ا َصداق١ٝ ايتكِٝٝ بٗرٙ اي سٜك١.

        كبى١ يىد٣ ايىدازع ا    نجىس٠ املىٛاد ايتعًُٝٝى١ املتىٛفس٠ إيهرتْٚٝىا اػىهٌ اسٝاْىا ع

 التٝاز املٛاد ايع١ًُٝ اي  كهٔ ايٛثٛم ب٘ ٚاعتُادٖا. 

            عدّ َ ٥ُى١ ٖىرا ايىُٓ  َىٔ ايىتعًِ يًُٛاضىٝع ايدزاضى١ٝ ايى  حتتىاز إىل ايهىجا

 َٔ ايتدزٜن ايعًُٞ.  

 .ْٞٚق١ً اٛافس ارتربا٤ ا إداز٠ ايتعًِٝ اإليهرت 

     بىايتعًِٝ اإليهرتْٚىىٞ ا ٚشاز٠  ضىعف ايب٦ٝىى١ ايتػىسٜع١ٝ ٚاملعىىاٜس املعتُىد٠ ارتاصىى١

 ايتعًِٝ ايعايٞ.

وٌيللروثنلجًن وكفنينتوالتعميواإل

ّ  ُٖىا:  ٜٓعىس إىل َفٗىّٛ ايهفاٜى١ َىىٔ شاٜٚىتني     ٚاملهْٛىات  فايهفاٜىى١   ايػىىهٌ ايعىا

هلا غه ٕ ايهأَ َٓٗا ٚايعاٖس  فايهفاٜى١ ا غىهًٗا ايهىأَ َفٗىّٛ  َٚىٔ ٖٓىا       

اّ باملٗىازات ٚاملعىازف ٚاملفىاِٖٝ ٚااجتاٖىات ايى       فٗٞ إَها١ْٝ ايكٝاّ بايعٌُ ْتٝذ١ اإلمل

اؤٖىىٌ إىل ايكٝىىىاّ بايعُىىىٌ  ٚا غىىهًٗا ايعىىىاٖس عًُٝىىى١  َٚىىٔ ٖٓىىىا فٗىىىٞ ا دا٤ ايفعًىىىٞ     

يًعٌُ  ٖٚرا ا ٜعل فك  زتسد اإلملاّ باملعازف ٚاملٗىازات ايى  اتضىُٓٗا ايهفاٜى١  بىٌ      

ٝكٗىىا ب ىىسم صىىشٝش١ ٚطبكىىًا   ابىىد َىىٔ  ٕ ٜهىىٕٛ قىىادزًا عًىى٢ ايكٝىىاّ بٗىىرٙ املٗىىازات ٚا ب   

 (.2009(ٚ سطٔ  8  2013يًُعاٜا املتفل عًٝٗا ا ا دا٤   بٛ ل ٠ٛ  



 
 

 
 
 

269  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

ونراكز التعلم عو بعد يف الجانعات اليهيية لكفايات   انتالك طلبة كليات التعليم املفتوح ندى
 د.هالل  أحمد علي القباطي  |                                                                             التعلم اإللكتروىى

ISSN : 2410-1818 

 م2015  أكتىبر( 12( المجلذ )8العذد )

ٔ َىىىٔ لىىى ٍ ايسدىىىٛج إىل عىىىدد     املسادىىىع ٚايدزاضىىىات املتعًكىىى١ بهفاٜىىىات ايىىىتعًِ      َىىى

   ايهبٝطىىىىىىىىٞٚ(  744  2012(  ٚ ايعذسَىىىىىىىىٞ  547  2013 عًىىىىىىىىٛ   اإليهرتْٚٞ

 باإلضىاف١ ; (138  2006تُُٝٞ ٚابىٛ عٝىد    ٚ اي  (39  2009ٚ ايٛسٝدٟ  (  11  2012

إىل  دي١ ْعِ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يًدازضني ا ادتاَعات املطتٗدف١  ااض  بفْى٘ كهىٔ   

  نفاٜىىات اضىىتخداّ اذتاضىىٛ اصىىٓٝف اًىىو ايهفاٜىىات ا ث ثىى١ ستىىاٚز ز٥ٝطىى١  ٖىىٞ:  

  ٚفُٝىىا ًٜىىٞ  نفاٜىىات اضىىتخداّ ايفصىىٍٛ اافرتاضىى١ٝ    ٚاضىىتخداّ ااْرتْىىت ٚنفاٜىىات 

 عس  َٛدص يريو:

 نفاٜات اضتخداّ اذتاضٛ ا ٛز ااٍٚ: 

 :ا اااٞ  ِٖ نفاٜات اضتخداّ اذتاضٛ  كهٔ حتدٜد

 ٍٚاإللساز ايتعاٌَ َع ٚسدات اإلدلا. 

 .ايتعاٌَ َع ض   املهتن ٚاملًفات ٚايرباَر 

  ٜٔايتعاٌَ َع ٚسدات ايتخص. 

 ا ٚفٝظ. سص١َ اضتخداّ زتُٛع١ بساَر 

  املطتخدّ.ٖ اٛاد٘ املػه ت ايف١ٝٓ اي ايت ًن ع٢ً 

 ايتعاٌَ َع انجس َٔ بسْاَر ا ْفظ ايٛقت. 

  ٛٚاشايتٗا. َٗاز٠ حتٌُٝ ايرباَر ع٢ً اذتاض 

 ايكدز٠ ع٢ً ض   اٚ فو املًفات. 

 : نفاٜات اضتخداّ ااْرتْتايجاْٞا ٛز 

 :ا اااٞ  ِٖ نفاٜات اضتخداّ ااْرتْت كهٔ حتدٜد

  ٕاضتخداّ بع  َتصفشات ااْرتْت. ااكا 

 ًايٓكا  املتاس١ عرب ااْرتْت اتاملػازن١ ا زتُٛع ٢ايكدز٠ ع. 

  املًفات َٔ ٚاىل ايػبه١ حتٌُٝ ٚآصٌٜايكدز٠ ع٢ً. 

 إْػا٤ ايصفشات ٚاملٛاقع ايتع١ًُٝٝ ْٚػسٖا ٚحتدٜجٗا نٌ فرت٠. 

 ايدلٍٛ يًُهتبات ايعامل١ٝ ٚقٛاعد ايبٝاْات. 

  ٚاضتخداَ٘. إيهرتْٚٞإْػا٤ بسٜد 
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 .اضتخداّ ستسنات ايبشح 

 .اضتخداّ املدْٚات ٚاملٓتدٜات ايتع١ًُٝٝ 

 .ٞاضتخداّ غبهات ايتٛاصٌ اادتُاع 

 .ايكدز٠ ع٢ً ايتٓكٌ بني ايصفشات ٚاملٛاقع 

 فاٜات اضتخداّ ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ: نايجايحا ٛز 

 :اااٞا  كهٔ حتدٜد  ِٖ نفاٜات اضتخداّ ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ

 اّ ايفصٌ اافرتاضٞ ب سٜك١ صشٝش١ايدلٍٛ إىل ْع WIZIQ). 

 .َ٘ٓ اصف  املٛقع ٚالتٝاز املٛاد امل ًٛب١ 

  ٚواَٙٔ صٛت َٚاٜو  اذتاضٛ ضب  إعدادات دٗاش. 

 .ايدلٍٛ إىل ا اضس٠ بعد افعٌٝ ادتًط١ ايتع١ًُٝٝ 

 ٚايصَ ٤ اضتخداّ لاص١ٝ ايدزدغ١ ٚايتٛاصٌ َع ا اضس. 

  ّلد١َ املٓاقػ١ ايػف١ٜٛ بفاع١ًٝ.اضتخدا 

 .حتٌُٝ املاد٠ ايدزاض١ٝ َٔ ايٓعاّ ٚسفعٗا ع٢ً دٗاش اذتاضٛ  ارتات بو 

  إزضاٍ ا ض١ً٦.ٚاضتخداّ لاص١ٝ نتاب١ ااضتفطازات 

 .ايتُهٔ َٔ اإلداب١ عٔ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ ارتات با اضس٠ 

 .ايتعاٌَ َع ايطبٛز٠ اإليهرت١ْٝٚ 

والمراشنتوالصنبك  

 اىل َعسفىىى١ دٛاْىىىن ايكصىىىٛز ا َعىىىازف   ٖىىىدفت دزاضىىى١ 2005)ايػىىىسقاٟٚ   دىىىس٣ 

ِ  َٚٗىىازات  املعًُىىني  اي ىى   ِ  ٖىى ٞ  سىىٍٛ ايىىتعً ٘  اإليهرتْٚىى ٍ  ا ايعًُٝىى١  ٚا بٝكااىى  زتىىا

 غىعب١  ا ٚىل ايفسقى١  ايرتب١ٝ ن١ًٝ َٔ ط   ع١ٓٝ ع٢ً ايدزاض١ ٚايتعًِ ٚاقتصست ايتعًِٝ

٘   سٝىا٤   بطىً ١ٓ  ٚطايبى١  طايىن  23 زٜاضىٝات قٛاَٗىا   ٚغىعب١  ٚطايبى١  طايىن  (22) قٛاَى

 ٚدىىٛد إىل ايباسىىح َ سعىى١ ٚاٛصىىٌ ٚب اقىى١ َفىىاِٖٝ التبىىاز ايباسىىح ٚاضىىتخدّ  عُىىإ

ٟ  ايت بٝل دزدات َتٛض  بني إسصا١ٝ٥ داي١ ذات فسٚم التبىاز   ا بٝىل  ا ايكبًٞ ٚايبعىد

ٌ  نُىا  ايبعىدٟ   ايت بٝىل  يصىاحل  ايبشىح  عٝٓى١  عًى٢  املفاِٖٝ  ذات فىسٚم  إىل ٚدىٛد  اٛصى

ٞ  ايت بٝل دزدات َتٛض ٞ بني إسصا١ٝ٥ داي١ ٟ  ايكبًى  َ سعى١  ا بٝىل ب اقى١   ا ٚايبعىد
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ٟ  ايت بٝىل  يصىاحل  ايبشح ع١ٓٝ ع٢ً اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِ ايتعًِٝ َٗازات  ٚاٛصىًت  .ايبعىد

 ايرتبٝى١ بطىً ١ٓ   نًٝى١  طى    دزدىات  بىني  دايى١  َٛدب١ ازاباطٝ٘ ع ق١ ٚدٛد اىل ايدزاض١

 .امل سع١ ٚب اق١ املفاِٖٝ التباز ايبعدٟ ايكٝاع ا عُإ

( دزاضىىى١ ٖىىىدفت إىل َعسفىىى١ َىىىد٣ اىىىٛافس نفاٜىىىات ايتعًىىىِٝ      2009ٚ دىىىس٣ ايطىىىٝف  

اإليهرتْٚٞ َٚعٛقااٗا ٚاضايٝن آُٝتٗا َٔ ٚدٗى١ ْعىس اعضىا٤ ٦ٖٝى١ ايتىدزٜظ ا نًٝى١       

 هفاٜىىاتيبٓىىا٤ قا٥ُىى١  ٚاملىىٓٗر ايٛصىىفٞ   ّاضىىتخد  ا ايرتبٝىى١ جباَعىى١ املًىىو ضىىعٛد  ٚقىىد  

ُ  80ايتعًِٝ اإليهرتْٚىٞ بً ىت      عبىاز٠  (108ٓٗا ا اضىتبا١ْ َهْٛى٘ َىٔ     ٝ( نفاٜى١ ٚاضى

ٚاٛصىىًت   اعضىىا٤ ٦ٖٝىى١ ايتىىدزٜظ َىىٔ  (135عًىى٢   ايدزاضىى١ ٚطبكىىت  نىىفدا٠ يًدزاضىى١ 

ايدزاضىى١ إىل اىىٛافس نفاٜىىات ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ يىىد٣ عضىىٛات ٦ٖٝىى١ ايتىىدزٜظ بدزدىى١     

 َتٛض ١.

 ٍ ضىىىىت٘ َعسفىىىى١ اثىىىىس بسْىىىىاَر َكىىىىرتح ا ضىىىى٤ٛ    ( ا دزا2009ايٛسٝىىىىدٟ  نُىىىىا سىىىىاٚ

ايهفاٜات اإليهرت١ْٝٚ انتطىا  بعى  َٗازااٗىا يىد٣ طايبىات اهٓٛيٛدٝىا ايتعًىِٝ ا        

سٝىىح بًىىد عىىدد افىىساد ايعٝٓىى١    ;ادتاَعىى١ اإلضىى ١َٝ ٚاضىىتخدَت ايباسجىى١ ايعٝٓىى١ ايكصىىد١ٜ  

ت ٚ  اضىىتخداّ بسْىىاَر ستٛضىىن ٚاابعىىت ايباسجىى١ املىىٓٗر ايتذىىسٜل ٚناْىى     ( طايبىى23١ 

 دٚات ايدزاضىىى١ ب اقىىى١ َ سعىىى١ مل سعىىى١  دا٤ اي ايبىىىات ا ايٓىىىٛاسٞ املٗازٜىىى١ َٚعسفىىى١     

ايفىىسٚم ا اادا٤ قبىىٌ ٚبعىىد ا بٝىىل ايربْىىاَر ٚ ظٗىىست ايٓتىىا٥ر إ ٖٓىىاى فىىسٚم ذات دايىى٘   

%( ا َطىىت٣ٛ انتطىىا  املٗىىاز٠ ايعًُٝىى١ يًهفاٜىىات    0.05إسصىىا١ٝ٥ عٓىىد َطىىت٣ٛ دايىى١    

 اإليهرت١ْٝٚ.

 َ (ا دزاضىىتُٗا َعسفىى١ َىىد٣ اَىىت ى اي ًبىى١   2011ٓىىدَٚٞ ٚاىىد نُىىا سىىاٍٚ نىىٌ 

  املعًُني ختص  َعًِ صف ا ادتاَعىات اازدْٝى١ يًهفاٜىات ايتهٓٛيٛدٝى١ ايتعًُٝٝى١     

 اضىتخدَت ٚيتشكٝىل  ٖىداف ايدزاضى١      ( طايبىًا ٚطايبى١  140ٚاهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ  

صىىُِٝ ايتىىدزٜظ  زتىىاات ٖىىٞ: ا  ١َىىٔ اطىىعني نفاٜىى١ َٛشعىى١ عًىى٢ ضىىت   َهْٛىى١ اضىىتبا١ْ

ٚاملىىٛاد ايتعًُٝٝىى١ ٚالتٝىىاز ايٛضىىا٥ٌ ايتعًُٝٝىىى١ ٚااضىىتخداّ ايىىٛظٝفٞ يًٛضىىا٥ٌ ايتعًُٝٝىىى١        

تٗا ٚاْتىىاز املىىٛاد ٚايىىرباَر ايتعًُٝٝىى١ ٚاكٝىىِٝ ايٛضىىا٥ٌ     ْٚاػىى ٌٝ ا دٗىىص٠ ايتعًُٝٝىى١ ٚصىىٝا   

ُٝىع ايهفاٜىات ناْىت    دتاي ًبى١ املعًُىني    اَىت ى ٚ ظٗىست ايٓتىا٥ر إ دزدى١      ايتع١ًُٝٝ
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طىىام ا ٠َ ٚعىىدّ ٚدىىٛد فىىسٚم دايىى١ إسصىىا٥ٝا اعىىص٣ يًذاَعىى١ اٚ ادتىىٓظ اٚ دزاضىى١    نىىبا

 اذتاضٛ  ايتعًُٝٞ.

ٖدفت إىل ايتعسزاف عًى٢ َىد٣ اىٛافس نفاٜىات ايىتعًِ       ( دزاض2012١ايعذسَٞ  ٚ دس٣

اإليهرتْٚىىىىٞ يىىىىد٣ َعًُىىىىٞ ايتهٓٛيٛدٝىىىىا اىىىىدازع ستافعىىىىات وىىىىص٠ ا ضىىىى٤ٛ بعىىىى     

( فكىىس٠ َٛشعىى١ 69اضىىتبا١ْ َهْٛىى١ َىىٔ   تٚيتشكٝىىل ٖىىدف ايدزاضىى١ اضىىتخدَ  املىىت اات

( َعًىِ    التٝازٖىا   82ع٢ً ع١ٓٝ َهْٛى١ َىٔ     ايدزاض١   ا بٝلٚع٢ً  زبع١ زتاات  

ٚ ظٗىىست ايٓتىىا٥ر  ٕ املعًُىىني اتىىٛافس يىىدِٜٗ نفاٜىىات ايىىتعًِ      ب سٜكىى١ عػىىٛا١ٝ٥ طبكٝىى١  

(  ٚا لدَات ايػىبه١  82  بٓطب١  اإليهرتْٚٞ ا زتاٍ  ضاضٝات اضتخداّ اذتاضٛ

%( ٚا إداز٠ املكىىىىىىىسزات   66%(  ٚا اصىىىىىىىُِٝ املكىىىىىىىسزات اإليهرتْٚٝىىىىىىى١ ٚبٓا٥ٗىىىىىىىا    76 

%(  ٚمل اعٗىىىىس ايٓتىىىىا٥ر فسٚقىىىىًا ذات دايىىى١ إسصىىىىا١ٝ٥ ا دزدىىىى١ اىىىىٛافس   64اإليهرتْٚٝىىى١   

ايهفا١ٜ اعص٣ ملىت ا ايتخصى  ايعًُىٞ   ٚ ضىٓٛات ارتىرب٠  ا سىني ظٗىست فىسٚم ذات         

صا١ٝ٥ اعص٣ ملت ا املسس١ً ايدزاض١ٝ عًى٢ امجٝىع زتىاات ايدزاضى١ باضىتجٓا٤ زتىاٍ       داي١ إس

( ضىىٓٛات فىىفنجس  َكابىىٌ 5 ضاضىىٝات اضىىتخداّ اذتاضىىٛ   ٚيصىىاحل  صىىشا  ارتىىرب٠   

 ( ضٓٛات.5 صشا  ارترب٠  قٌ َٔ  

( إىل حتدٜىد  ٖىِ ايهفاٜىات ايتكٓٝى١ اذتاضىٛب١ٝ      2013عًىٛ    ا سني ٖىدفت دزاضى١  

يىىد٣ َعًىىِ ايصىىف َىىٔ ٚدٗىى١ ْعىىس َػىىسا اذتاضىىٛ  ا نًٝىى١ ايرتبٝىى١     ايٛادىىن اٛفسٖىىا 

%( َىٔ  100( َػىسفًا َٚػىسف١ َجًىت ْطىب١      30جباَع١ دَػل ٚاهْٛت ع١ٓٝ ايبشح َىٔ   

ا تُىىع ا صىىًٞ ٚاضىىتخداّ ايباسىىح اضىىتبا١ْ اتعًىىل بهفاٜىىات   ضاضىىٝات اذتاضىىٛ         

إثسا٤ بىساَر ااعىداد   ٚبساَر اذتاضٛ   ٚا بٝكات اذتاضٛ  ا ايتعًِٝ( ٚايى   ٚصىت بى   

 يً ًب١ بايهفاٜات ايتك١ٝٓ ارتاص١ باضتخداّ اذتاضٛ .

 مما ضبل عسض٘ َٔ دزاضات ضابك١ ٜطتٓتر ايباسح َا ٜفاٞ: 

 سٝح  ٖىدافٗا: فُٓٗىا َىا ٖىدف إىل نفاٜىات ايتعًىِٝ        آٛج ايدزاضات ايطابك١ َٔ

( 2009اإليهرتْٚىىىىٞ  عضىىىىا٤ ٦ٖٝىىىى١ ايتىىىىدزٜظ ٚاملعًُىىىىني ندزاضىىىى١  ايطىىىىٝف   

(  َٚٓٗىىىىا َىىىىا ٖىىىىدف إىل 2013( ٚدزاضىىىى١  عًىىىىٛ   2012دزاضىىىى١  ايعذسَىىىىٞ  ٚ

(  ا سىىىني 2009نفاٜىىىات ايتعًىىىِٝ اإليهرتْٚىىىٞ يً ًبىىى١ ندزاضىىى١  ايٛسٝىىىدٟ   
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ايدزاضىى١ اذتايٝىى١ إىل َعسفىى١ نفاٜىىات ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ يً ًبىى١ ٖٚىىٞ         ٖىىدفت

 .(2009 دزاض١ ايٛسٝدٟ  بريو اتفل َع

  ففىىىٞ بعضىىىٗا اضىىىتخدّ املىىىٓٗر ايٛصىىىفٞ  آىىىٛج ايدزاضىىىات َىىىٔ سٝىىىح َىىىٔ املىىىٓٗر :

( 2013( ٚدزاضى١  عًىٛ     2012( ٚدزاض١  ايعذسَٞ  2009ندزاض١  ايطٝف  

( ا 2009ٚا ايىىبع  االىىس اضىىتخدّ املىىٓٗر ايتذىىسٜل ندزاضىى١  ايٛسٝىىدٟ        

سىىني اضىىتخدَت ايدزاضىى١ اذتايٝىى١ املىىٓٗر ايٛصىىفٞ ٖٚىىٞ بىىريو اتفىىل َىىع امجٝىىع         

( ٚنىىريو بايٓطىىىب١  دا٠  2009 ايٛسٝىىدٟ   ايدزاضىىات ايطىىابك١ َىىا عىىدا دزاضىى١      

 ايدزاض١ املطتخد١َ.

الىىت ف ايٓتىىا٥ر ايىى  اٛصىىًت إيٝٗىىا ايدزاضىىات ايطىىابك١ تطىىن الىىت ف ا ٖىىداف    

َٓٗذٗىىا ٚا بٓىىا٤ اضىىتفادت ايدزاضىى١ اذتايٝىى١ َىىٔ ايدزاضىىات ايطىىابك١ ا حتدٜىىد   ٚاامجىى  

نًٝىىى١ ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح    طًبىىى١ادا٠ ايدزاضىىى١ ٚاملتُجًىىى١ ا اضىىىتبا١ْ ملعسفىىى١ َىىىد٣ اَىىىت ى     

 يهفاٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

 أداة الذراسة:

; فكد   اصُِٝ ٚاضتخداّ ااضىتبا١ْ نىفدا٠   اذتاي١ٝ ْعًسا يً بٝع١ ايٛصف١ٝ يًدزاض١

عىىٔ اطىىاهااٗا; سٝىىح   صىىٝاو١ ٚحتدٜىىد عبازااٗىىا َىىٔ لىى ٍ     ٚيإلدابىى١دتُىىع ايبٝاْىىات 

ت ايتعًىىِٝ املفتىىٛح َٚسانىىص ايىىتعًِ عىىٔ بعىىد    احتًٝىىٌ اْعُىى١ ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ ا نًٝىى  

املطىتٗدف١ ا ايدزاضىى١; فضىى  عىٔ ااضىىتفاد٠ َىىٔ ااد  ايرتبىٟٛ ٚايدزاضىىات ايطىىابك١ ا     

(  Williams, 2006زتىىاٍ نفاٜىىات ايىىتعًِ املفتىىٛح ٚايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ َجىىٌ دزاضىى١    

(  2013(  ٚدزاضىى١  اذتىىافغ    2012(  ٚدزاضىى١  ايعذسَىىٞ    2009طىىٝف   ايٚدزاضىى١  

(  باإلضاف١ إىل ااط ج ع٢ً زتُٛع١ َٔ ا ديى١ ارتاصى١ بىايتعًِ    2013ٚدزاض١ عًٛ   

  ٚقد اغتًُت ااضتبا١ْ ع٢ً دص٥ٝني:  اإليهرتْٚٞ ٚبايفصٍٛ اافرتاض١ٝ

ا ٍٚ: بٝاْات عا١َ َتعًك١ بففساد ايع١ٓٝ َٔ سٝح ادتٓظ  ايٓٛج اادتُاعٞ(ٚاضِ 

ادتاَع١ سه١َٝٛ اّ  ١ًٖٝ ٚايتخص  ايعًُٞ ٚاملطت٣ٛ ادتاَع١ اي  ٜدزع فٝٗا ْٚٛج 

 ايدزاضٞ.
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زباعٞ َٚٛشع١ ع٢ً  بتدزٜر َصاو١( عباز٠ 53 َٔ ا صٛزا٘ ايٓٗا١ٝ٥ ايجاْٞ: اهٕٛ ٚ

ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ ٚااْرتْت  ٚاذتاضٛ   :اضتخداّث ث١ ستاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ نفاٜاا

 WIZIQ). 

وصمقووثبنتواألضاة 

( عباز٠ ٚيًتشكل َٔ صىدقٗا ايعىاٖسٟ   58بصٛزاٗا ا ٚي١ٝ َٔ  اهْٛت  دا٠ ايدزاض١ 

ٚاْتُا٥ٗىىا  ىىاٚز ااضىىتبا١ْ   عسضىىٗا بصىىٛزاٗا ا ٚيٝىى١   َٚىىد٣ ضىى ١َ صىىٝاو١ عبازااٗىىا 

ٚقىد   ع٢ً زتُٛع١ َٔ ا هُني املتخصصني ٚذيو بٗدف َعسفى١ آزا٥ٗىِ َٚكرتسىااِٗ    

اااطىىىام ايىىىدالًٞ هلىىىا اصىىىبشت ااضىىىتبا١ْ بصىىىٛزاٗا ايٓٗا٥ٝىىى١ بعىىىد ايتفنىىىد َىىىٔ صىىىدم  

( عبىىاز٠ َٛشعىى١ عًىى٢ 53( َهْٛىى١ َىىٔ  Pearsonباضىىٕٛ -باضىىتخداّ َعاَىىٌ اازابىىاط

(عبىاز٠  نفاٜىات اضىتخداّ    18ث ث١ ستاٚز ز٥ٝط١ ٖىٞ: نفاٜىات اضىتخداّ اذتاضىٛ       

 (عباز٠.WIZIQ )20(  ٚنفاٜات اضتخداّ ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ  15ااْرتْت  

يدزاضىى١ بت بٝىىل ااضىىتبا١ْ عًىى٢ عٝٓىى١ اضىىت  ع١ٝ     نُىىا   ايتشكىىل َىىٔ ثبىىات  دا٠ ا  

َٚىىٔ ثىىِ اضىىتخساز َعاَىىٌ ايجبىىات ي اطىىام ايىىدالًٞ باضىىتخداّ    ا( طايبىى26َهْٛىى١ َىىٔ  

%( ٚادتىىدٍٚ 96.67َعاديى١ نسْٚبىىا   يفىىا; سٝىىح بًىىد َعاَىٌ ايجبىىات ايهًىىٞ ي ضىىتبا١ْ     

 ( ٜٛض  ذيو.2 

 ملعرف وثبنتوكفنينتوالتعميواإلللروٌيو-الفنكروٌبنخوق ى و(2جموهو)

وق ى وكروٌبنخوالفن و مضوالفكرات واحملير وً

 1 نفاٜات اضتخداّ اذتاضٛ  18 96%

 2 نفاٜات اضتخداّ ااْرتْت 15 96%

98% 20 
ٍ نفاٜات اضتخداّ ايفصٛ

 اافرتاض١ٝ
3 

 اإلامجايٞ 53 96.67%

اإليهرتْٚىٞ:   اكىدٜس دزدى١ اَىت ى     اي١ٝ اكدٜس دزد١ اَت ى اي ًب١ يهفا١ٜ ايتعًِ 

اي ًب١ يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ َٔ ل ٍ سطا  املتٛضى ات ٚااضتسافىات املعٝازٜى١    

 (.3ض  ا ادتدٍٚ  ٛٚفكا يًُعٝاز امل
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و(ووع نروالتكميروملتيشطنتواشتجنبنتو  ٍ والمراش 3جموهو)

ووٍعمو وةع ف ووتيشط و نل  

3.20-4 2.59-3.19 2.58– 1.52 1.50 -1 

 80-100% 64.75-79.75% 38 -64.5% 25 -37.5% 

وٌتنئجوالمراش وووٍنقعتهن 

َا َىد٣ اَىت ى طًبى١ نًٝىات ايتعًىِٝ املفتىٛح        يإلداب١ ع٢ً ايطؤاٍ ايس٥ٝظ يًدزاض١:

   َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا ادتاَعىىىات ايُٝٓٝىىى١ يهفاٜىىىات ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ؟        

ن امل١ٜٛ٦ نُا ٖىٛ َٛضى  ا   اذتطاب١ٝ ٚااضتسافات املعٝاز١ٜ ٚايٓط املتٛض اتاضتخساز 

 .(4 ادتدٍٚ

لمرج واوتالكوالطمب وواملتيشطنتواحلصنب  وواالحنرافنتواملع نري ووالٍصبواملئيي  وو(4جموهو)

ويوواملتيشطوالعنًوورتب وتٍنزل ًنللف نتوالتعميواإلللروٌيويفوذلنوروكفنينتوالتعميواإلللروٌ

كفنينتوذلنورو

والتعم يواإلللروٌي
واملتيشط العمض

االحنرافو

 املع نري

ضرج و

والتيافر
والرت ب

 1 َتٛض ١ 6819. %75.90 3.04 614 اضتخداّ اذتاضٛ 

اضتخداّ ايػبه١ 

 ايعامل١ٝ  ااْرتْت(
 2 َتٛض ١ 7176. 71.36% 2.85 614

اضتخداّ ايفصٍٛ 

 اافرتاض١ٝ
 3 ضعٝف١ 8970. 57.74% 2.31 614

املتٛض  اذتطابٞ 

 ايعاّ 
  َتٛض ١ 6279. 68.48% 2.74 

 ٜتض  اااٞ: (4َٔ ادتدٍٚ  

ايعاّ يدزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ  بًد املتٛض  -

بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ اشاٚزٖا 

( مما ٜزػا إىل إ دزد١ اَت ى اي ًب١ % 68.48(  ٟ َا ْطبت٘  2.74ايج ث١  

 يهفاٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ازعد َتٛض ١.
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دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات  -

تٛض ١; سٝح بًد اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات ستٛز اضتخداّ اذتاضٛا

 (.%75.90ٚبٓطب١  (3.04 َتٛض  اَت ى اي ًب١ يهفاٜات ا ٛز

دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات  -

اضتخداّ ايػبه١ ايعامل١ٝ  ااْرتْت( اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات ستٛز 

( ٚبٓطب١ 2.85َتٛض ١  ٜضا; سٝح بًد َتٛض  اَت ى اي ًب١ يهفاٜات ا ٛز 

 %(.71.36بً ت  

دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات  -

ٚا اساكٞ إىل  ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ ضعٝف١اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات ستٛز 

 (2.31املطت٣ٛ امل ًٛ ; سٝح بًد َتٛض  اَت ى اي ًب١ يهفاٜات ا ٛز  

 (.%57.74ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ مل اتعد٣  

طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ  نفاٜات اذتاضٛ  يد٣ ا ٛز ا ٍٚ:

 بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ:

ملعسفىىى١ دزدىىى١ اَىىىت ى طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا   

ادتاَعىىات ايُٝٓٝىى١ يهفاٜىىات اضىىتخداّ اذتاضىىٛ    اضىىتخساز املتٛضىى ات اذتطىىاب١ٝ         

 ( ٜٛض  ذيو.5ٚادتدٍٚ   طن امل١ٜٛ٦ ٚايساب١ٚااضتسافات املعٝاز١ٜ ٚايٓ

لمرج واوتالكوواملتيشطنتواحلصنب  وواالحنرافنتواملع نري ووالٍصبواملئيي ووالرتب و(5جموهو)

طمب وكم نتوالتعم يواملفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتواشتدماًو

واحلنشيب

رقيو

والعبنرة
واملتيشطواللفني 

االحنرافو

واملع نري

الٍصب و

واملئيي 

ضرج و

والتيافر
والرت ب

1 
اػىى ٌٝ دٗىىاش اذتاضىىٛ  ٚإعىىاد٠   

 اػ ًٝ٘ ب سٜك١ صشٝش١
 1 عاي١ٝ 91.25% 615. 3.65

2 
ايتعاَىىٌ بفاعًٝىىى١ َىىع إصىىىدازات   

 ٜٚٓدٚش املختًف١
 7 عاي١ٝ 81.35% 820. 3.25

3 
اضىىىىىىىىىىىتخداّ  دٚات اإلدلىىىىىىىىىىىاٍ  

 ٚاإللساز ارتاص١ باذتاضٛ 
 3 عاي١ٝ 84.77% 798. 3.39
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4 

ختىىىصٜٔ املًفىىىات ٚايىىىرباَر عًىىى٢    

ٚسىىىىىىىدات ايتخىىىىىىىصٜٔ املتٓٛعىىىىىىى١    

 ا قىىىىسات ايصىىىىًب١  ا قىىىىسات 

 املدزت١  ذانس٠ ايف  (

 6 عاي١ٝ 82.13% 882. 3.29

5 

ايتعاَىىىىىٌ َىىىىىع  ٜكْٛىىىىىات ضىىىىى    

املهتن ٚغسٜ  املٗىاّ ٚاملًفىات   

ضىىىىىىىٛا٤ بىىىىىىىاذتفغ  ٚ ايٓكىىىىىىىٌ  ٚ 

 اذترف  ٚ ايتعدٌٜ.

 2 عاي١ٝ 85.18% 826. 3.41

6 

اضىىىىىىىتخداّ ا دٗىىىىىىىص٠ املًشكىىىىىىى١  

باذتاضٛ  َجٌ اي ابع١ ٚاملاضى   

 ايض٥ٛٞ ٚايهاَاا.

 10 َتٛض  76.10% 933. 3.04

7 

ايتٓكىىىىٌ بىىىىني ايىىىىرباَر املختًفىىىى١    

بطىىىٗٛي١  دا٤ َُٗىىى١ ستىىىدد٠ ا    

 ْفظ ايٛقت.

 5 عاي١ٝ 82.21% 876. 3.29

8 
حتٌُٝ ايرباَر ادتاٖص٠ املختًف١ 

 ع٢ً اذتاضٛ 
 9 َتٛض ١ 76.83% 931. 3.07

9 
سىىرف ايىىرباَر املىىساد ااضىىت ٓا٤    

 دٗاش اذتاضٛ  َٔعٓٗا 
 4 عاي١ٝ 83.35% 865. 3.33

10 
اضىىىىىىتخداّ بسْىىىىىىاَر ايعىىىىىىسٚ    

 .Ms Power Pointايتكدك١ٝ
 15 َتٛض ١ 68.08% 955. 2.72

11 
اضتخداّ بسْاَر َعاجل ايبٝاْات 

 .MS Excelانطٌ 
 16 ضعٝف١ 64.37% 998. 2.57

12 

 Msاضىتخداّ ستىسز ايٓصىٛت   

word ا إْػا٤ ٚحتسٜس ٚآطٝل

 املطتٓدات.

 8 عاي١ٝ 80.86% 921. 3.23

13 

فشىىىىىىىى  ٚسىىىىىىىىدات ايتخىىىىىىىىىصٜٔ   

ٚآعٝفٗىىىىىىا قبىىىىىىىٌ اضىىىىىىىتخداَٗا  

يًتفنىىىىىىىد َىىىىىىىٔ لًٖٛىىىىىىىا َىىىىىىىٔ   

ايفاٚضىىىىات باضىىىىتخداّ بىىىىساَر   

 َضادات ايفاٚضات.

 12 َتٛض ١ 73.82% 972. 2.95
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14 
اضىىىىىىىتخداّ بىىىىىىىساَر ايٛضىىىىىىىا٥   

  فٝدٚ ٚصٛت ٚف  (.املتعدد٠ 
 11 َتٛض ١ 75.37% 927. 3.01

15 
اضىىىىتخداّ ايىىىىرباَر اذتاضىىىىٛب١ٝ   

 (ٚايت بٝك١ٝاملختًف١ ايتػ ١ًٝٝ 
 13 َتٛض ١ 70.81% 962. 2.83

16 
ايتعاَىىىىىٌ َىىىىىع زضىىىىىا٥ٌ ايٓعىىىىىاّ    

 ايتشرٜس١ٜ بػهٌ إجيابٞ.
 14 َتٛض ١ 69.50% 1.021 2.78

17 

ايتُٝٝص بني املًفىات املختًفى١ َىٔ    

لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ٍ اَتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدادٖا 

avi,pdf,doc,Ppt,xls 

 17 ضعٝف١ 63.48% 1.077 2.54

18 

اضىتخداّ بىساَر ْػىس ايٓصىىٛت    

 & acrobat readerَجىىىىٌ  

writer  يتشٌٜٛ املطىتٓدات إىل )

 صٝ ١ قاب١ً يًٓػس

 18 ضعٝف١ 56.76% 1.045 2.27

  َتٛض ١ %75.90 0.91 3.04 املتٛض  ايعاّ يًُشٛز 

 ٜتض  اااٞ:  (5َٔ ادتدٍٚ  

طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا        دزدىىى١ اَىىىت ى  -

تٛضى   َتٛضى ١ ا  يهفاٜات ستىٛز اذتاضىٛ    ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١

 %(.75.90  َكدازٙ عاّ

بىىني دزدىى١ ااَىىت ى  يهفاٜىىات ستىىٛز اذتاضىىٛ    اي ًبىى١ دزدىى١ اَىىت ىافىىاٚت  -

اضىتذابات   اساٚسىت املتٛضى ات اذتطىاب١ٝ   ; سٝىح  ايعاي١ٝ ٚاملتٛض ١ ٚايضىعٝف١ 

باضتسافىىىات َعٝازٜىىى١  (3.65 ٚ 2.27عٝٓىىى١ ايدزاضىىى١ عًىىى٢ عبىىىازات ا ىىىٛز بىىىني    

 (.91.25ٚ 56.76( ٚبٓطن ١ٜٛ٦َ اساٚست بني  1.045ٚ 0.615اساٚست بني  

 3.65اساٚسىت بىني     اَت ى اي ًب١ ع١ٓٝ ايدزاض١ يجُىإ نفاٜىات بدزدى١ عايٝى١     -

( ا َكدَتٗا نفاٜى١ اػى ٌٝ دٗىاش اذتاضىٛ  ٚإعىاد٠ اػى ًٝ٘ ب سٜكى١        3.23 -

 ٚادْاٖىىىىا نفاٜىىىى١ اضىىىىتخداّ ستىىىىسز %(91.25  صىىىشٝش١ بٓطىىىىب١ ٦َٜٛىىىى١ بً ىىىىت 

ا إْػىىا٤ ٚحتسٜىىىس ٚآطىىىٝل املطىىتٓدات بٓطىىىب١ اىىىٛافس    MS WORDايٓصىىٛت 

 %(.  80.86َكدازٖا  
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اَىىت ى اي ًبىى١ عٝٓىى١ ايدزاضىى١ يطىىبع نفاٜىىات بدزدىى١ َتٛضىى ١ اساٚسىىت بىىني         -

%( ُٖىىىىىا  68.08 -% 76.83بٓطىىىىىب١ ٦َٜٛىىىىى١ اساٚسىىىىىت بىىىىىني      (2.72 - 3.07 

بايرتاٝىىن نفاٜىى١ حتُٝىىٌ ايىىرباَر ادتىىاٖص٠ املختًفىى١ عًىى٢ اذتاضىىٛ  ٚنفاٜىى١         

 اضتخداّ بسْاَر ايعسٚ  ايتكدك١ٝ.

اي ًبىى١ يىىج خ نفاٜىىات ا ستىىٛز    بىىفٕ دزدىى١ اَىىت ى  ا سىىني  ظٗىىست ايٓتىىا٥ر  -

( ٖٚىىٞ نفاٜىى١  2.57 - 2.27اذتاضىىن ضىىعٝف١ اساٚسىىت دزدىى١ اٛافسٖىىا بىىني      

( يتشٜٛىىىٌ  acrobat reader&writerاضىىىتخداّ بىىىساَر ْػىىىس ايٓصىىىٛت َجىىىٌ     

%( ٚنفاٜى١ ايتُٝٝىص بىني املًفىات     56.76املطتٓدات إىل صٝ ١ قاب١ً يًٓػس بٓطب١  

%( ٚنفاٜى١ اضىتخداّ بسْىاَر َعىاجل     63.48املختًف١ َٔ ل ٍ اَتدادٖا بٓطب١  

 %(.64.37بٓطب١   MS Excelايبٝاْات انطٌ 

ٜتضىى  إ دزدىى١ اَىىت ى اي ًبىى١ يتًىىو   ٚبىىايٓعس إىل زتُىىٌ ايهفاٜىىات ا ٖىىرا ا ىىٛز 

   ٞ َىىٔ ايكىىا٥ُني عًىى٢ نًٝىىات ايتعًىىِٝ     ايهفاٜىىات ناْىىت عايٝىى١ َٚتٛضىى ١ ممىىا ٜطىىتدع

يً ًبى١   ادزٜبٝى١  دٚزات قاَى١ إ ادتاَعىات ضىسٚز٠  املفتٛح َٚسانىص ايىتعًِ عىٔ بعىد ا اًىو      

 اسنص ع٢ً ايهفاٜات املتٛافس٠ بدزد١ َتٛض ١ ٚضعٝف١.

تعًِ عٔ بعد ا نفاٜات ااْرتْت يد٣ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص اي ا ٛز ايجاْٞ:

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

ا ملعسفىىى١ دزدىىى١ اَىىىت ى طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد   

ادتاَعىات ايُٝٓٝى١ عٝٓىى١ ايدزاضى١ يهفاٜىات اضىىتخداّ ااْرتْىت   اضىتخساز املتٛضىى ات       

 ( ٜٛض  ذيو.6اذتطاب١ٝ ٚااضتسافات املعٝاز١ٜ ٚايٓطن امل١ٜٛ٦ ٚايساب١ ٚادتدٍٚ  

اوتالكوو(املتيشطنتواحلصنب  وواالحنرافنتواملع نري ووالٍصبواملئيي ووالرتب لمرج 6جموهو)

طمب وكم نتوالتعم يواملفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتواشتدماًو

واالٌرٌت

والرت ب
ضرج و

والتيافر

الٍصب و

واملئيي 

االحنرافو

واملع نري
واملتيشط وً اللفني 

 3.36 0.846 %83.88 عاي١ٝ 1
اااصىىىاٍ بػىىىبه١ اإلْرتْىىىت  ٜىىىًا   

نىىىإ ْىىىٛج اااصىىىاٍ َٔ اهلىىىااف  

1 
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ايجابىىىىىت  اضىىىىىًهٞ  فضىىىىىا٥ٞ( 

 ب سٜك١ صشٝش١.

 3.21 1.010 %80.21 عاي١ٝ 3

اضىىىىىتخداّ ستسنىىىىىات ايبشىىىىىح   

 Google  ٚyahooَجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌ

 يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات امل ًٛب١.

2 

 3.16 926. %79.07 َتٛض ١ 4

ٞ  بسٜدإْػا٤   E- mailإيهرتْٚى

عًىىىىى٢ املٛاقىىىىىع املختًفىىىىى١ املىىىىىصٚد٠  

 (yahoo  ٚgmailيًخد١َ َجٌ  

3 

 3.26 913. %81.43 عاي١ٝ 2

ايربٜىىىىىىىىىىىىىد اإليهرتْٚىىىىىىىىىىىىىٞ  اداز٠ 

سضىىىىىا٥ٌ وىىىىىا  ايايىىىىىتخً  َىىىىىٔ  ٚ

 املسوٛ  فٝٗا.

4 

 3.03 918. %75.77 َتٛض ١ 7

 اضىىتخدّ بىىساَر اصىىف  ااْرتْىىت  

 Firefox, Internet  املختًفى١ 

Explorer, Google 

Chrome, Netscape )

 بهفا٠٤.

5 

 2.93 941. %73.21 َتٛض ١ 8

املًفىىىىىىىىىات إزضىىىىىىىىىاٍ ٚاضىىىىىىىىىتكباٍ 

باضتخداّ بساَر ا ادث١ ايفٛزٜى١  

 online  :ٌَجىىىىى )skipper 

messenger.) 

6 

 2.78 993. %69.42 َتٛض ١ 9

ايتعاَىىٌ َىىع ارتىىدَات ا ضاضىى١ٝ   

ايىىىىى  اكىىىىىّٛ عًٝٗىىىىىا ايت بٝكىىىىىات  

ايرتبٜٛىىىى١ يًػىىىىبه١  َجىىىىٌ: ْكىىىىٌ  

 املًفات ٚايكٛا٥ِ ايربٜد١ٜ ٚواٖا.

7 

 2.77 962. %69.22 َتٛض ١ 10
ا زتُٛعات ايٓكىا    املػازن١

 املتاس١ عرب اإلْرتْت.

8 

 2.45 985. %61.36 ضعٝف١ 13

اضىىىىىىتخداّ َىىىىىىؤمتسات ايفٝىىىىىىدٜٛ  

ٚبىىىىىىساَر  ٚاملىىىىىىؤمتسات ايصىىىىىىٛا١ٝ

 .ا ادث١

9 

 3.10 976. %77.52 َتٛض ١ 5
حتُٝىىىىىٌ املًفىىىىىات ٚايىىىىىرباَر َىىىىىٔ  

 ايػبه١ ٚسفعٗا.

10 
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 2.64 977. %66.12 َتٛض ١ 11
زفىىىىىىىىع املًفىىىىىىىىات إىل ايػىىىىىىىىبه١  

 ْٚػسٖا.

11 

 2.56 1.008 %63.97 ضعٝف١ 12
ض   ٚ فو املًفىات ا ًُى١ َىٔ    

 ٚإىل ايػبه١.

12 

 2.34 917. %58.47 ضعٝف١ 14

ايتٛاصٌ َع ادتاَعات َٚسانىص  

ايبشىىىىىىىىىىىٛخ ي ضىىىىىىىىىىىتفاد٠ َىىىىىىىىىىىٔ 

 إَهاْٝااٗا.

13 

 2.14 1.218 %53.58 ضعٝف١ 15

ايىىىىىدلٍٛ يًُهتبىىىىىات ٚقٛاعىىىىىد   

 ايبٝاْات اإليهرت١ْٝٚ ايعامل١ٝ َجٌ

قاعىىىد٠ املعًَٛىىىات ايرتبٜٛىىى١ إزٜىىىو  

 ERIC.ٚايتصٚد َٓٗا ) 

14 

 3.09 984. %77.20 َتٛض ١ 6

اضىىىىىىىىتخداّ َٛاقىىىىىىىىع ايتٛاصىىىىىىىىٌ    

اادتُاعٞ ع٢ً ايػبه١ ي ىس   

 ٌ ايىىىىىىىىىىٛااظ ا   ايتعًىىىىىىىىىىِٝ َجىىىىىىىىىى

اىىىٛاا ٚ  Facebookايفٝطىىىبٛىٚ

Twitter. 

15 

  املتٛض  ايعاّ يًُشٛز 2.86 7176. %71.36 َتٛض ١ 

 ٜتض  اااٞ:  (6َٔ ادتدٍٚ  

دزدىىى١ اَىىىت ى طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا         -

ااْرتْىت َتٛضى ١   اضىتخداّ  ادتاَعات ايُٝٓٝى١ عٝٓى١ ايدزاضى١ يهفاٜىات ستىٛز      

 %(.71.36اتٛض  عاّ َكدازٙ  

يهفاٜىىات اضىىتخداّ ااْرتْىىت بىىني   ًبىى١ عٝٓىى١ ايدزاضىى١ ايافىىاٚت دزدىى١ اَىىت ى  -

با٠ ٚاملتٛضىىى ١ ٚايضىىىعٝف١; سٝىىىح اساٚسىىىت املتٛضىىى ات  دزدىىى١ ااَىىىت ى ايهىىى

ٚبٓطىىن (3.36 -2.14بىىني   ايهفاٜىات اضىىتذابات ايعٝٓى١ عًىى٢ اًىىو   اذتطىاب١ٝ 

 %(.83.88 -% ١ٜٛ٦َ53.58 اساٚست بني 

اَىىىت ى اي ًبىىى١ افىىىساد ايعٝٓىىى١ يىىىج خ نفاٜىىىات بدزدىىى١ عايٝىىى١ ٖٞ اااصىىىاٍ        -

( ١3.36بدزد١  بػىىىبه١ اإلْرتْىىىت  ٜىىىًا نىىىإ ْىىىٛج اااصىىىاٍ ب سٜكىىى١ صىىىشٝش      

%(  اًٝٗىىا نفاٜىى١ ايىىتخً  َىىٔ زضىىا٥ٌ ايربٜىىد اإليهرتْٚىىٞ وىىا     83.88ْٚطىىب١ 
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%(  ثِ نفاٜى١ اضىتخداّ ستسنىات    81.43( ْٚطب١ 3.26املسوٛ  فٝٗا بدزد١  

( ْٚطىىىىب١ ٦َٜٛىىىى١ 3.21ايبشىىىىح يًشصىىىىٍٛ عًىىىى٢ املعًَٛىىىىات امل ًٛبىىىى١ اتٛضىىىى    

 %(.80.21َكدازٖا  

-   ٕ نفاٜىىات ا ٖىىرا ا ىىٛز بدزدىى١ َتٛضىى ١    اَىىت ى اي ًبىى١ افىىساد ايعٝٓىى١ يجُىىا

ٞ     ع ٖا نفا١ٜ عًى٢ املٛاقىع املختًفى١ املىصٚد٠      E- mail إْػىا٤ سطىا  إيهرتْٚى

زفىع املًفىات    %(  ٚادْاٖىا نفاٜى١  79.07(ٚبٓطب١ ٦َٜٛى١   3.16يًخد١َ اتٛض   

 %(.66.12(ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ  2.64إىل ايػبه١ ْٚػسٖا اتٛض   

اضى١  زبىع نفاٜىىات ا ستىٛز ااْرتْىت ناْىىت     دزدى١ اَىت ى اي ًبى١ عٝٓىى١ ايدز    -

ضعٝف١; ٖٞ ع٢ً ايتٛايٞ نفا١ٜ ض   ٚفو املًفات ا ًُى١ َىٔ ٚإىل ايػىبه١    

%(  ٚنفاٜىى١ اضىىتخداّ َىىؤمتسات ايفٝىىدٜٛ ٚاملىىؤمتسات ايصىىٛا١ٝ     63.97بٓطىىب١  

%( ٚنفا١ٜ ايتٛاصٌ َىع ادتاَعىات َٚسانىص ايبشىٛخ ي ضىتفاد٠      61.36بٓطب١  

%(  ٚادْاٖا نفا١ٜ ايىدلٍٛ يًُهتبىات ٚقٛاعىد    ١58.47  َٔ إَهاْٝااٗا بٓطب

( ERIC  ايبٝاْىىىات اإليهرتْٚٝىىى١ ايعاملٝىىى١ َجىىىٌ قاعىىىد٠ املعًَٛىىىات ايرتبٜٛىىى١ إزٜىىىو 

 %(.53.58ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ مل اتعد٣   (2.14اتٛض   

طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص  يد٣ نفاٜات ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ ا ٛز ايجايح:

 ١بعد ا ادتاَعات ايُٝٓٝايتعًِ عٔ 

ملعسفىىى١ دزدىىى١ اَىىىت ى طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا   

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات اضتخداّ ااْرتْت ستىٛز ايفصىٍٛ اافرتاضى١ٝ    

  اضتخساز املتٛض ات اذتطاب١ٝ ٚااضتسافات املعٝاز١ٜ ٚايٓطن امل١ٜٛ٦ ٚايسابى١ ٚادتىدٍٚ   

 ( ٜٛض  ذيو.7 
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املتيشطنتواحلصنب  وواالحنرافنتواملع نري ووالٍصبواملئيي ووالرتب لمرج واوتالكوو(7جموهو)

طمب وكم نتوالتعم يواملفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتوذليرو

والفصيهواالفراة  

 اللفني  ً
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1  ّ ايفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌ  ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىدلٍٛ إىل ْعىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ب سٜك١ صشٝش١.WIZIQاافرتاضٞ
 1 َتٛض ١ 65.07% 989. 2.60

 2 ضعٝف١ %63.36 1.011 2.53 .امل ًٛب١ َٓ٘ املكسزاتاصف  املٛقع ٚالتٝاز  2

افعٝىىىٌ دًطىىى١ اعًُٝٝىىى١ عًىىى٢ ْعىىىاّ بسْىىىاَر       3

 ( بطٗٛي١.WIZIQايفصٌ اافرتاضٞ  
 7 ضعٝف١ 59.93% 1.035 2.40

ايىىدلٍٛ إىل ا اضىىىس٠ بعىىد افعٝىىىٌ ادتًطىىى١    4

 .ايتع١ًُٝٝ
 6 ضعٝف١ 60.42% 1.040 2.42

ايتعىىىسف عًىىى٢ ٚقىىىت ايىىىدلٍٛ إىل ا اضىىىس٠    5

 .امل ًٛب١
 3 ضعٝف١ 61.81% 1.026 2.47

ايتعاَىىىىٌ َىىىىع ايعىىىىداد املٛدىىىىٛد عًىىىى٢ ٚادٗىىىى١   6

 ايصفش١ بهفا٠٤.
 10 ضعٝف١ 57.57% 974. 2.30

 4 ضعٝف١ %61.28 1.047 2.45 .ا اضسات ع٢ً ايٓعاَّعسف١  ٚقات  7

ضىىىب  إعىىىدادات ادتٗىىىاش ارتىىىات بىىىو َىىىٔ      8

 صٛت َٚاٜو بٝطس.
 5 ضعٝف١ 60.83% 1.034 2.43

اضىىىتخداّ لاصىىى١ٝ ايدزدغىىى١ ٚايتٛاصىىىٌ َىىىع     9

 ايدنتٛز ا اضس.
 9 ضعٝف١ 57.94% 1.010 2.32

اضتخداّ لاص١ٝ ايتفاعٌ ا ا اضس٠ بٓكىس   10

 ايٝد شز اٚ زفع
 17 ضعٝف١ 55.50% 972. 2.22

ايتفاعىىٌ َىىىع ا اضىىس بىىىايتعًٝل ٚايىىسد عًىىى٢     11

 ااضتفطاز ا ا اضس٠.
 11 ضعٝف١ 57.57% 1.020 2.30

اضىىىىتخداّ لاصىىىى١ٝ نتابىىىى١ ااضتفطىىىىىازات     12

 إزضاٍ ا ض١ً٦.
 15 ضعٝف١ 56.60% 1.010 2.26

 20 ضعٝف١ %50.12 968. 2.00 ّ لد١َ املٓاقػ١ ايػف١ٜٛ بفاع١ًٝاضتخدا 13

 14 ضعٝف١ %57.21 1.019 2.29ايدزاضىى١ٝ َىىٔ ايٓعىىاّ ٚسفعٗىىا   حتُٝىىٌ املىىاد٠ 14
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 .ع٢ً دٗاش اذتاضٛ  ارتات بٞ
حتُٝىىىىىٌ ًَفىىىىىات ايباٚزبٜٛٓىىىىىت َىىىىىٔ ايٓعىىىىىاّ   15

 ٚسفعٗا ع٢ً دٗاش اذتاضٛ .
 16 ضعٝف١ 55.58% 991. 2.22

 12 ضعٝف١ %57.33 1.045 2.29 ايتُهٔ َٔ ايطٝ س٠ ع٢ً إعدادات ادتٗاش. 16

ايىىىىىىتُهٔ َىىىىىىٔ َعسفىىىىىى١ ايٛقىىىىىىت املتبكىىىىىىٞ       17

 يًُشاضس٠ َٔ ل ٍ ايٓعاّ.
 8 ضعٝف١ 58.14% 1.055 2.33

 13 ضعٝف١ %57.33 1.065 2.29 اضتخداّ لاص١ٝ ايٓعاّ ع٢ً ايتصٜٛت. 18

19   ّ َكىىىاطع ايفٝىىدٜٛ املسضىىى١ً   حتُٝىىٌ ٚاضىىتخدا

 ب سٜك١ صشٝش١.
 19 ضعٝف١ 54.60% 1.003 2.18

ايىىتُهٔ َىىىٔ اإلدابىىى١ عىىٔ ايتكىىىِٜٛ ايٓٗىىىا٥ٞ    20

 ارتات با اضس٠
 18 ضعٝف١ 55.50% 1.026 2.22

  ضعٝف١ %57.74 8970. 2.309 املتٛض  ايعاّ يًُشٛز

 ٜتض  اااٞ:  (7َٔ ادتدٍٚ  

دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايىتعًِ عىٔ بعىد ا ادتاَعىات      -

 ضىىعٝف١ايُٝٓٝىى١ عٝٓىى١ ايدزاضىى١ يهفاٜىىات ستىىٛز اضىىتخداّ ايفصىىٍٛ اافرتاضىى١ٝ      

 %(.57.74  مل ٜتعد٣اتٛض  عاّ 

 ًب١ ع١ٓٝ ايدزاض١ يهفاٜات ستٛز اضىتخداّ ايفصىٍٛ   اياَت ى  اتاساٚست دزد -

ااَت ى املتٛض ١ ٚايضعٝف١; اتٛض ات سطاب١ٝ اساٚسىت  اافرتاض١ٝ بني دزد١ 

 .%(50.12 -% 65.07( ٚبٓطن ١ٜٛ٦َ اساٚست بني  2.00 - 2.60بني  

 (اسىد٣ عػىىس٠ نفاٜىى١   ت ٖىرا ا ىىٛز ااَىىت ى افىساد ايعٝٓىى١  وًىن نفاٜىى  دزدى١   -

(  ٚبٓطىىن  2.00 - 2.53ناْىىت ضىىعٝف١  اتٛضىى ات سطىىاب١ٝ اساٚسىىت بىىني       

نىىىإ  ع ٖىىا نفاٜىىى١ ايىىىدلٍٛ إىل  سٝىىح  %(  50.12 -%63.36اساٚسىىت بىىىني   

( ْٚطىب١ ٦َٜٛى١   2.79اتٛض    ب سٜك١ صشٝش١ WIZIQايفصٌ اافرتاضٞ  ْعاّ

%( ٚ دْاٖىىا نفاٜىى١ اضىىتخداّ لدَىى١ املٓاقػىى١ ايػىىف١ٜٛ بفاعًٝىى١ اتٛضىى      69.65 

 %(.50.12( ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ  0.968( ٚاضتساف َعٝازٟ  2.00 

ٌٖ اٛدد فسٚم داي١  َٔ  ض١ً٦ ايدزاض١: ايجاْٞ ٚيإلداب١ ع٢ً ايطؤاٍ ايفسعٞ

ا دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص  (0.05إسصا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ  
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ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ازعص٣ ملت ا ايٓٛج 

 ؟  ذنس/  ْج٢(

ٛ  T-test  اضىىىتخداّ التبىىىاز ت(   ضىىى ات اضىىىتذابات  فىىىساد عٝٓىىى١   يًُكازْىىى١ بىىىني َت

 ْجى٢(   -ٚايهػف عٔ ايداي١ اإلسصىا١ٝ٥ يًفىسٚم ٚفكىا ملىت ا ادتىٓظ  ذنىس        ايدزاض١

ا دزدىى١ اَىىت ى طًبىى١ نًٝىىات ايتعًىىِٝ املفتىىٛح َٚسانىىص ايىىتعًِ عىىٔ بعىىد ا ادتاَعىىات     

 ( ٜٛض  ذيو.8اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ٚادتدٍٚ  

يفوضرج واوتالكوطمب وكم نتوالتعم يووالفروقوبنيواملتيشطنتاختبنرو)ت(ولمالل وو(8جموه)

املفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنوملتغريو

واجلٍض/والٍيع

و) الٍيع احملير
مض

لع
ا

N)
و

و(Meanاملتيشطو)

يو
نر
ع 

امل
فو

را
حن

ال
ا (

S
td

. 
D

ev
ia

ti
o

n
)

 

و)
ت

t)
و) 
ي 
حلر

 وا
ج
ضر

d
f

)
 

ى
تي
ص
و

و
ل 
ال
لم

ا
 

 اذتاضٛ 
 6753. %75.30 3.012 354 ذنس

1.033 612 0.302 
 6907. %76.73 3.069 260 اْج٢

 ااْرتْت
 7038. %70.78 2.831 354 ذنس

0.951 612 0.342 
 7364. %72.18 2.887 260  ْج٢

ايفصٍٛ 

 اافرتاض١ٝ

 9168. %58.95 2.358 354 ذنس
1.564 612 0.118 

 8664. %56.08 2.243 260  ْج٢

املتٛض  ايعاّ 

 يًُشاٚز

 6217. %68.35 2.734 354 ذنس
0.235 612 0.814 

 6375. %68.65 2.746 260  ْج٢

ٜتض : بفْى٘ ا اٛدىد فىسٚم دايى١ إسصىا٥ٝا بىني َتٛضى ات ايىرنٛز          (8َٔ ادتدٍٚ  

 اذتاضىىىٛ  ٚ ااْرتْىىىت ع ايج ثىىى١ ( ا ستىىىاٚز املكٝىىىا0.05ٚااْىىىاخ عٓىىىد َطىىىت٣ٛ دايىىى١  

 ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ(  نُا ا ٜٛدد فسم داٍ إسصا٥ٝا ا املتٛض  ايعاّ يتًو ا اٚز.ٚ

ٚزاىىا ٜعىىص٣ عىىدّ ظٗىىٛز فىىسٚم دايىى١ إسصىىا٥ٝا ا دزدىى١ اَىىت ى ايىىرنٛز ٚااْىىاخ           

يهفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ اشىاٚزٙ ايج ثىى١ إىل إ َىت ا ايٓىٛج اادتُىاعٞ  ادتىىٓظ(        
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٢ اَت ى ايفسد يتًو ايهفاٜات فض  عٔ نِْٛٗ ٜعٝػٕٛ ا ب١ٝ٦ٝ ٚاسىد٠ هلىا   اٜٛثس عً

 ْفظ ايعسٚف ٚفٝٗا ْفظ اإلَهاْات.

ايفسعٞ ايجايح َٔ اض١ً٦ ايدزاض١:ٌٖ اٛدد فسٚم داي١  ايطؤاٍ ٚيإلداب١ ع٢ً

(ا دزد١ اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص 0.05إسصا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ  

عص٣ ملت ا ْٛج ازد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ايتعًِ عٔ بع

 ادتاَع١  سه١َٝٛ/  ١ًٖٝ(؟

يًُكازْىىى١ بىىىني َتٛضىىى ات اضىىىتذابات  فىىىساد عٝٓىىى١    T-test  اضىىىتخداّ التبىىىاز ت( 

ٚايهػف عٔ ايداي١ اإلسصىا١ٝ٥ يًفىسٚم ٚفكىا ملىت ا ْىٛج ادتاَعى١  سهَٛٝى١/         ايدزاض١

طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا     ًٖٝىىى١( ا دزدىىى١ اَىىىت ى 

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚىٞ يهفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ٚادتىدٍٚ      

 ( ٜٛض  ذيو.9 

(واختبنرو)ت(ولمالل والفروقوبنيواملتيشطنتويفوضرج واوتالكوطمب والتعميواملفتيحو9جموه)

وملتغريوٌيعواجلنوع و)حليو  /وأهم  (للفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنو

 احملير

ع 
نو
جل

عوا
ٌي

و

) 
م 
ه
/وأ

  
يو

حل
(

 

 املتيشط العمض

ي
نر
ع 

امل
فو

را
حن

ال
 ا

 (tتو)

ي 
حلر

 وا
ج
ضر

 

ل 
ال
لم

ىوا
تي
ص
 و

 اذتاضٛ 
 7528. 2.86 265 سه١َٝٛ

5.624 612 0.000 
١ًٖٝ  349 3.17 .5906 

 ااْرتْت
 8260. 2.69 265 سه١َٝٛ

5.174 612 0.000 
١ًٖٝ  349 2.98 .5929 

ايفصٍٛ 

 اافرتاض١ٝ

 9150. 1.94 265 سه١َٝٛ
9.533 612 0.000 

١ًٖٝ  349 2.59 .7739 

املتٛض  

 اإلامجايٞ

 6921. 2.50 265 سه١َٝٛ
8.609 612 0.000 

١ًٖٝ  349 2.92 .5060 

دايى١ إسصىىا٥ٝا عٓىىد َطىىت٣ٛ دايىى١  قىىٌ َىىٔ    ا( ٜتضىى  بىىفٕ ٖٓىىاى فسٚقىى9َىٔ ادتىىدٍٚ   

( ا دزدىىىى١ اَىىىىت ى اي ًبىىىى١ يهفاٜىىىىات ايىىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىىٞ اشىىىىاٚزٙ ايج ثىىىى١        0.05 
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 اذتاضٛ  ٚااْرتْت ٚايفصٍٛ اافرتاض١ٝ( ٚا املتٛض  اإلامجايٞ يتًىو ا ىاٚز يصىاحل    

ٛ T-test  طًبىى١ ادتاَعىىات ا ًٖٝىى١; سٝىىح بً ىىت قُٝىى١  ت(    ا ستىىٛز نفاٜىىات اذتاضىى

( ا ستىٛز نفاٜىات ايفصىٍٛ    9.533( ا ستٛز نفاٜىات ااْرتْىت ٚ   5.174( ٚ 5.624 

اافرتاضىىىى١ٝ. نُىىىىا بً ىىىىت قُٝىىىى١  ت( ا املتٛضىىىى  اإلامجىىىىايٞ  ىىىىاٚز املكٝىىىىاع ايج ثىىىى١  

 8.609.) 

ٚيإلدابىىى١ عًىىى٢ ايطىىىؤاٍ ايفسعىىىٞ ايسابىىىع َىىىٔ اضىىى١ً٦ ايدزاضىىى١:ٌٖ اٛدىىىد فىىىسٚم دايىىى١    

ا دزدى١ اَىت ى طًبى١ نًٝىات ايتعًىِٝ املفتىٛح َٚسانىىص        (0.05  إسصىا٥ًٝا عٓىد َطىت٣ٛ   

عىص٣ ملىت ا املطىت٣ٛ    ازايتعًِ عٔ بعىد ا ادتاَعىات ايُٝٓٝى١ يهفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ       

اذتطاب١ٝ ٚااضتسافات املعٝازٜى١ يً ًبى١ عٝٓى١ ايدزاضى١        اضتخساز املتٛض ات ايدزاضٞ؟

امجىىايٞ يتًىو ا ىىاٚز ا املطىىتٜٛات  ا ستىاٚز نفاٜىىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ ٚاملتٛضى  اإل   

 ( ٜٛض  ذيو.10ايدزاض١ٝ ايج ث١  ايجاْٞ ٚايجايح ٚايسابع( ٚادتدٍٚ  

اوتالكوطمب وكم نتوالتعم يوولمرج وواالحنرافنتواملع نري واحلصنب  و(واملتيشطنت11جموهو)

وفكنوملتغريواملفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتوالتعميواإلللروٌيو

واملصتيىوالمراشي

 املصتيىوالمراشي احملير
العم

 ض
 املتيشط

فو
را
حن

ال
ا

ي
نر
ع 

امل
 

 احلنشيب

 6621. %72.50 2.90 223 ايجاْٞ

 7254. %74.75 2.99 194 ايجايح

 6151. %80.75 3.23 197 ايسابع

 6819. %76.00 3.04 614 اإلامجايٞ

 االٌرٌت

 6867. %69.25 2.77 223 ايجاْٞ

 7579. %69.50 2.78 194 ايجايح

 6840. %75.50 3.02 197 ايسابع

 7176. %71.25 2.85 614 اإلامجايٞ

الفصيهو

 االفراة  

 8249. %57.50 2.30 223 ايجاْٞ

 9278. %56.25 2.25 194 ايجايح
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 9420. %59.50 2.38 197 ايسابع

 8970. %57.75 2.31 614 اإلامجايٞ

املتيشطو

اإلمجنليو

 لمىحنور

 5995. %66.50 2.66 223 ايجاْٞ

 6637. %67.00 2.68 194 ايجايح

 5996. %72.25 2.89 197 ايسابع

 6279. %68.50 2.74 614 اإلامجايٞ

 ا دزدى١  اذتطىاب١ٝ  املتٛضى ات  بىني  ظاٖسٜى١  افسٚق بفٕ ٖٓاى ( ٜتض 10ادتدٍٚ  َٔ

َٚسانىىص ايىىتعًِ عىىٔ بعىىد ا ادتاَعىىات ايُٝٓٝىى١      اَىىت ى طًبىى١ نًٝىىات ايتعًىىِٝ املفتىىٛح    

ناْىىت  َىىا إذا ٚملعسفىى١ املختًفىى١  يهفاٜىىات ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ ا املطىىتٜٛات ايدزاضىى١ٝ 

 One-way Anova  اضتخداّ حتًٝىٌ ايتبىأٜ ا سىادٟ     إسصا٥ٝا  ّ ا; داي١ ايفسٚم اًو

 (:11نُا ٖٛ َٛض  ا ادتدٍٚ  

األحنضيولمالل والفروقويفوضرج واوتالكوطمب وكم نتوالتعم يو(وحتم نوالتبنيَو11جموهو)

املفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنوملتغريو

واملصتيىوالمراشي

 وصمروالتبنيَ احملير
دلىيعو

 املربعنت

ضرجنتو

واحلري 

وتيشطو

 املربعنت

ق ى و

و)ف(

المالل و

 اإلحصنئ  

 
ضٛ
ذتا
ا

 
 0.000 13.464 6.015 2 12.031 بني ا ُٛعات

 
 0.447 611 272.976 دالٌ ا ُٛعات

  613 285.006 اإلامجايٞ

ت
رتْ
اْ
ا

 

 0.000 8.400 4.224 2 8.447 بني ا ُٛعات

 0.503 611 307.240 دالٌ ا ُٛعات

  613 315.687 اإلامجايٞ

 ٍ
صٛ
يف
ا

١ٝ
ض
رتا
اف
ا

 

 312. 1.166 0.937 2 1.875 ا ُٛعاتبني 
 

 0.804 611 491.330 دالٌ ا ُٛعات

  613 493.205 اإلامجايٞ

  
ض
تٛ
امل

ٞ
اي
امج
إل
ا

 

 0.000 8.304 3.197 2 6.395 بني ا ُٛعات

 0.385 611 235.278 دالٌ ا ُٛعات

  613 241.673 اإلامجايٞ
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داي١ إسصىا٥ٝا بىني َتٛضى ات دزدىات طًبى١       ابفٕ ٖٓاى فسٚق ( ٜتض 11َٔ ادتدٍٚ  

ٚا  املطتٜٛات ايدزاض١ٝ ايج ث١ ا دزدى١ اَىت ى نفاٜىات ستىٛزٟ اذتاضىٛ  ٚااْرتْىت      

(; 0.05املتٛض  اإلامجايٞ  اٚز ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ايج ثى١ عٓىد َطىت٣ٛ دايى١  قىٌ َىٔ        

( ٚ 13.464 ستىىٛزٟ اذتاضىىٛ  ٚااْرتْىىت عًىى٢ ايتىىٛايٞ يهفاٜىىات سٝىىح بً ىىت قُٝىى١  ف(

 (.  8.304  نُا بً ت ق١ُٝ  ف( يًُتٛض  اإلامجايٞ يًُشاٚز ايج ث١  (8.400 

( 0.05ا سىىني  ظٗىىست ايٓتىىا٥ر بفْىى٘ ا ٜٛدىىد فىىسم داٍ إسصىىا٥ٝا عٓىىد َطىىت٣ٛ دايىى١   

 بىىني َتٛضىى ات دزدىىات طًبىى١ املطىىتٜٛات ايدزاضىى١ٝ ايج ثىى١ ا دزدىى١ اَىىت ى نفاٜىىات        

 ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ.  

ات املطىىىتٜٛات ايدزاضىىى١ٝ ايىىى   دت إىل الىىىت ف دزدىىىات افىىىساد عٝٓىىى١     ٚيتشدٜىىىد ف٦ىىى 

 ٚاملتٛض  اإلامجايٞ يًُشاٚز عَُٛا فكد   اضتخداّ التبىاز   ايدزاض١ ا ا اٚز ايج ث١

 Scheffe    ِ زصىىد املكازْىىات ايىى    بىىني نىىٌ ف٦ىىتني َىىٔ ف٦ىىات املطىىت٣ٛ ايدزاضىىٞ  َٚىىٔ ثىى

 ( ٜٛض  ذيو:12ٚادتدٍٚ    اض  بفٕ بٝٓٗا فسٚم داي١ إسصا٥ٝا فك  

الطمب ويفوكفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنوملتغريواملصتيىوو(والفروقوبنيووتيشطنت11جموهو)

و Scheffeالمراشيوبنشتدماًواختبنروظ ف ه

 ا ٛز

٣
تٛ
ط
امل

  ٞ
ض
زا
يد
ا

(I
)

 

٣
تٛ
ط
امل

 

 ٞ
ض
زا
يد
ا

(J
)

 

م 
سٚ
ف

ت
 ا
ض
تٛ
امل

 

(I
-J

)
 

ٟ
از
عٝ
امل
ف 
 
رت
ا

 

S
td

. 
E

rr
o
r

 

 ١
ٜٛ
عٓ
امل

p
- v
al

u
e

 

S
ig

.
 

 اذتاضٛ 

املطت٣ٛ 

 ايسابع

املطت٣ٛ 

 ايجاْٞ
.329921* .065337 .000 

I

* 

املطت٣ٛ 

 ايسابع

املطت٣ٛ 

 ايجايح
.243778* .067523 .002 

I

* 

 ااْرتْت

املطت٣ٛ 

 ايسابع

املطت٣ٛ 

 ايجاْٞ
.258176* .069316 .001 

I

* 

املطت٣ٛ 

 ايسابع

املطت٣ٛ 

 ايجايح
.241768* .071635 .004 

I

* 

ايفصٍٛ 

 اافرتاض١ٝ

  = = = = = = = = ا اٛدد

  = = = = = = = = ا اٛدد
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  = = = = = = = = ا اٛدد

املتٛض  

اإلامجايٞ 

 يًُشاٚز

املطت٣ٛ 

 ايسابع

املطت٣ٛ 

 ايجاْٞ
.226574* .060658 .001 

I

* 

املطت٣ٛ 

 ايسابع

املطت٣ٛ 

 ايجايح
.207527* .062687 .004 

I

* 

 ( ٜتض  اااٞ:12َٔ ادتدٍٚ  

فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز اذتاضٛ  بني  ٚدٛد -

َتٛض ٞ طًب١ املطت٣ٛ ايسابع ٚطًب١ املطت٣ٛ ايجاْٞ ٚايجايح عٓد َطت٣ٛ داي١ 

 ( ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ املطت٣ٛ ايسابع.0020.( ٚ 0000. 

 فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ااْرتْت بني طًب١ٚدٛد -

( 0040.( ٚ 0010.املطت٣ٛ ايسابع ٚطًب١ املطت٣ٛ ايجاْٞ ٚايجايح عٓد َطت٣ٛ داي١  

 ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ املطت٣ٛ ايسابع.

بني َتٛض ات  )0.05ا اٛدد فسٚم دٖٛس١ٜ داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ داي١   -

 طًب١ املطتٜٛات ايج ث١ ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ.

فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا املتٛض  اإلامجايٞ يًُشاٚز ايج ث١  نفاٜات ايتعًِ  ٚدٛد -

اإليهرتْٚٞ( بني َتٛض ات طًب١ املطت٣ٛ ايسابع ٚطًب١ املطت٣ٛ ايجاْٞ ٚايجايح 

 ( ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ املطت٣ٛ ايسابع.0040.( ٚ 0010.عٓد َطت٣ٛ داي١  

اضىى١ً٦ ايدزاضىى١:ٌٖ اٛدىىد فىىسٚم دايىى١    ٚيإلدابىى١ عًىى٢ ايطىىؤاٍ ايفسعىىٞ ارتىىاَظ َىىٔ     

ا دزدىى١ اَىىت ى طًبىى١ نًٝىىات ايتعًىىِٝ املفتىىٛح َٚسانىىص   (0.05إسصىىا٥ًٝا عٓىىد َطىىت٣ٛ 

ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعىات ايُٝٓٝى١ يهفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ازعىص٣ ملىت ا ادتاَعى١         

ٝازٜىىى١ اذتطىىىاب١ٝ ٚااضتسافىىىات املع   اضىىىتخساز املتٛضىىى ات ايىى  ٜىىىدزع فٝٗىىىا اي ايىىىن؟ 

ا  يً ًب١ عٝٓى١ ايدزاضى١ ا ستىاٚز ايهفاٜىات ايج ثى١ ٚاملتٛضى  اإلامجىايٞ يتًىو ا ىاٚز         

 ( ٜٛض  ذيو.13ادتاَعات اازبع ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚادتدٍٚ  
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اوتالكوطمب وكم نتوالتعم يوولمرج وواالحنرافنتواملع نري واحلصنب  و(واملتيشطنت11جموهو)

اجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنوملتغريواملفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفو

واجلنوع واليتويمرطوف هنوالطنلب

 احملير
اليتويمرطوف هنوواجلنوع 

مض الطنلب
لع

ا
 

واملتيشط
االحنرافو

 املع نري

 اذتاضٛ 

 06471. %71.75 2.87 116 داَع١ صٓعا٤

 06520. %71.25 2.85 149 داَع١ اعص

 03632. %80.00 3.20 180 ٚايتهٓٛيٛدٝاداَع١ ايعًّٛ 

 05261. %78.50 3.14 169 داَع١ املطتكبٌ

 02752. %76.00 3.04 614 اإلامجايٞ

 ااْرتْت

 07246. %68.50 2.74 116 داَع١ صٓعا٤

 07044. %66.00 2.64 149 داَع١ اعص

 04226. %77.00 3.08 180 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 04656. %72.00 2.88 169 داَع١ املطتكبٌ

 02896. %71.25 2.85 614 اإلامجايٞ

ايفصٍٛ 

 اافرتاض١ٝ

 08442. %53.25 2.13 116 داَع١ صٓعا٤

 07332. %44.75 1.79 149 داَع١ اعص

 05115. %65.50 2.62 180 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 06601. %64.00 2.56 169 داَع١ املطتكبٌ

 03620. %57.75 2.31 614 اإلامجايٞ

املتٛض  

اإلامجايٞ 

 يًُشاٚز

 06297. %64.75 2.59 116 داَع١ صٓعا٤

 05718. %61.00 2.44 149 داَع١ اعص

 03725. %74.50 2.98 180 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 03901. %71.50 2.86 169 داَع١ املطتكبٌ

 02534. %68.50 2.74 614 اإلامجايٞ

ا  اذتطىىاب١ٝ املتٛضىى ات بىىني عاٖسٜىى١يا فىىسٚم بىىفٕ ٖٓىىاى  ( ٜتضىى 13ادتىىدٍٚ   َىىٔ

اَت ى طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعىد ا ادتاَعىات ايُٝٓٝى١     دزد١

َىا   ٚملعسفى١  يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚىٞ ا ادتاَعىات اازبىع ايى  ٜىدزع فٝٗىا اي ًبى١        
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 One-way  اضىتخداّ حتًٝىٌ ايتبىأٜ ا سىادٟ      صىا٥ٝا; إس داي١ ايفسٚم ناْت اًو إذا

Anova   ٍٚ14نُا ٖٛ َٛض  ا ادتد.) 

(وحتم نوالتبنيَواألحنضيولمالل والفروقولمرج واوتالكوطمب وكم نتوالتعم يو11جموهو)

املفتيحوووراكسوالتعميو َوبعمويفواجلنوعنتوال ىٍ  وللفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنوملتغريو

وليتويمرطوف هنوالطنلباجلنوع وا

 وصمروالتبنيَ احملير
دلىيعو

 املربعنت

ضرجنتو

واحلري 

وتيشطو

 املربعنت

ق ى و

و)ف(

المالل و

 اإلحصنئ  

 
ضٛ
ذتا
ا

 

 4.774 3 14.321 بني ا ُٛعات

10
.7
58

 

.0
0

0
 

 444. 610 270.685 دالٌ ا ُٛعات

  613 285.006 اإلامجايٞ

ت
رتْ
اْ
ا

 

 5.709 3 17.128 بني ا ُٛعات

11
.6
65

 

.0
0

0
 

 489. 610 298.559 دالٌ ا ُٛعات

  613 315.687 اإلامجايٞ

 ٍ
صٛ
يف
ا

١ٝ
ض
رتا
اف
ا

 

 23.856 3 71.567 بني ا ُٛعات

34
.5
13

 

.0
0

0
 

 691. 610 421.638 دالٌ ا ُٛعات

  613 493.205 اإلامجايٞ
  
ض
تٛ
امل

 ٞ
اي
امج
إل
ا

ٚز
شا
ًُ
ي

 

 9.581 3 28.743 بني ا ُٛعات

27
.4
48

 

.0
0

0
 

 349. 610 212.930 دالٌ ا ُٛعات

  613 241.673 اإلامجايٞ

داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛض ات دزدىات طًبى١    ا( ٜتض  بفٕ ٖٓاى فسٚق14َٔ ادتدٍٚ  

ادتاَعىىات اازبىىع عٝٓىى١ ايدزاضىى١ ا دزدىى١ اَىىت ى نفاٜىىات ا ىىاٚز ايجايجىى١  اذتاضىىٛ       

ٚااْرتْىىىت ٚايفصىىىٍٛ اافرتاضىىى١ٝ( ٚا املتٛضىىى  اإلامجىىىايٞ  ىىىاٚز ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ    

ج ثىى١ عًىى٢ (; سٝىىح بً ىىت قُٝىى١  ف(يًُشىىاٚز اي0.05ايج ثىى١ عٓىىد َطىىت٣ٛ دايىى١  قىىٌ َىىٔ   

(. نُىىا بً ىىت قُٝىى١  ف( يًُتٛضىى  اإلامجىىايٞ   34.513(    11.665(   10.758ايتىىٛايٞ  

 (.0000.( عٓد َطت٣ٛ داي١  27.448 اٚز نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ايج ث١  

ٚيتشدٜىىد ادتاَعىىات ايىى   دت إىل الىىت ف دزدىىات افىىساد عٝٓىى١ ايدزاضىى١ ا ا ىىاٚز    

ِ Scheffeيًُشاٚز عَُٛا   اضتخداّ التباز  ٚاملتٛض  اإلامجايٞ ايج ث١ زصىد     َٚٔ ثى

 ( ٜٛض  ذيو.15ٚادتدٍٚ   املكازْات اي   اض  بفٕ بٝٓٗا فسٚم داي١ إسصا٥ٝا فك  
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(والفروقوبنيووتيشطنتوالطمب ويفوكفنينتوالتعميواإلللروٌيووفكنوملتغريواجلنوع و11جموهو)

وScheffeوبنشتدماًواختبنروظ ف هواليتويمرطوف هنوالطنلب

واحملير

اجلنوع واليتو

يمرطوف هنو

 (I)الطنلبو

اجلنوع واليتو

يمرطوف هنو

 (J)الطنلبو

فروقو

واملتيشطنت

(I-J) 

اخلطأو

واملع نري

Std. 
Error 

واملعٍيي 

وp-valueو
Sig. 

 
ضٛ
ذتا
ا

 

 *I 001. 079314. *322595. داَع١ صٓعا٤ داَع١ ايعًّٛ

 *I 000. 073779. *341093. داَع١ اعص داَع١ ايعًّٛ

 *I 013. 080319. *264654. داَع١ صٓعا٤ داَع١ املطتكبٌ

 *I 003. 074859. *283152. داَع١ اعص داَع١ املطتكبٌ

ت
رتْ
اْ
ا

 

 *I 001. 083297. *332452. داَع١ صٓعا٤ داَع١ ايعًّٛ

 *I 000. 077485. *433945. داَع١ اعص داَع١ ايعًّٛ

 *I 025. 078619. *241624. داَع١ اعص داَع١ املطتكبٌ

١ٝ
ض
رتا
اف
ٍ ا
صٛ
يف
ا

 

 *I 014. 102945. *337364. داَع١ اعص داَع١ صٓعا٤

 *I 000. 098989. *492912. داَع١ صٓعا٤ داَع١ ايعًّٛ

 *I 000. 092082. *830276. داَع١ اعص داَع١ ايعًّٛ

 *I 000. 100243. *426903. داَع١ صٓعا٤ داَع١ املطتكبٌ

 *I 000. 093429. *764267. داَع١ اعص املطتكبٌداَع١ 
 ٞ
اي
امج
إل
  ا
ض
تٛ
امل

ٚز
شا
ًُ
ي

 
 *I 000. 070345. *388036. داَع١ صٓعا٤ داَع١ ايعًّٛ

 *I 000. 065437. *538054. داَع١ اعص داَع١ ايعًّٛ

 *I 002. 071237. *272254. داَع١ صٓعا٤ داَع١ املطتكبٌ

 *I 000. 066394. *422272. داَع١ اعص داَع١ املطتكبٌ

 ( ٜتض  اااٞ:15َٔ ادتدٍٚ  

ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز اذتاضٛ  بني طًب١  -

داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚبني َتٛض ات طًب١ نٌ َٔ داَع١ صٓعا٤ ٚداَع١ 

( ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ داَع١ 0000.( ٚ  0010.اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

 ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. 

ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز اذتاضٛ  بني  -

َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ ٚبني َتٛض ات طًب١ نٌ َٔ داَع١ صٓعا٤ 
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( ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ 0030.( ٚ  0130.ٚداَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

 طتكبٌ. داَع١ امل

ا دزد١ اَت ى نفاٜات  )0.05ا اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ داي١   -

ستٛز اذتاضٛ  بني َتٛض ات طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚبني َتٛض ات 

طًب١ داَع١ املطتكبٌ.نُا مل اعٗس ايٓتا٥ر فسٚم بني َتٛض ات طًب١ داَع١ 

 صٓعا٤ ٚطًب١ داَع١ اعص.

سصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ااْرتْت بني َتٛض ات ٚدٛد فسٚم داي١ إ -

طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚبني َتٛض ات طًب١ نٌ َٔ داَع١ صٓعا٤ 

( ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ 0000.( ٚ  0010.ٚداَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. 

نفاٜات ستٛز نفاٜات ااْرتْت بني ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى  -

( 0250.َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ ٚطًب١ داَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

 يصاحل طًب١ داَع١ املطتكبٌ. 

ا دزد١ اَت ى نفاٜات  )0.05ا اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ داي١   -

ٚبني َتٛض ات ستٛز ااْرتْت بني َتٛض ات طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

طًب١ داَع١ املطتكبٌ  نُا ا اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ داي١ 

ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ااْرتْت بني َتٛض ات طًب١ داَع١  )0.05 

 املطتكبٌ ٚبني َتٛض ات طًب١ داَع١ صٓعا٤.

ٚدٛد فسٚم دٖٛس١ٜ داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ايفصٍٛ  -

اافرتاض١ٝ بني َتٛض ات طًب١ داَع١ صٓعا٤ ٚبني َتٛض ات طًب١ داَع١ اعص 

 ( يصاحل طًب١ داَع١ صٓعا٤. 0140.عٓد َطت٣ٛ داي١  

ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ  -

بني َتٛض ات طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚبني َتٛض ات طًب١ نٌ َٔ 

( يصاحل طًب١ داَع١ ايعًّٛ ١.0000 صٓعا٤ ٚداَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  داَع

 ٚايتهٓٛيٛدٝا. 
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ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ  -

بني َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ ٚبني َتٛض ات طًب١ نٌ َٔ داَع١ صٓعا٤ 

 حل طًب١ داَع١ املطتكبٌ. ( يصا0000.ٚداَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

ا دزد١ اَت ى نفاٜات  )0.05ا اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ داي١   -

ستٛز ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ بني َتٛض ات طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚبني َتٛض ات طًب١ 

 داَع١ املطتكبٌ.

 بايٓطب١ يًُتٛض  اإلامجايٞ يًُشاٚز ايج ث١  نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ(  ظٗست -

ايٓتا٥ر بفٕ ٖٓاى فسٚم دٖٛس١ٜ داي١ إسصا٥ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ايتعًِ 

اإليهرتْٚٞ بني َتٛض ات طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚبني َتٛض ات 

( يصاحل طًب١ 0000.طًب١ نٌ َٔ داَع١ صٓعا٤ ٚداَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.

ٝا ا دزد١ اَت ى نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ  املتٛض  ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥  -

اإلامجايٞ يًُشاٚز ايج ث١( بني َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ ٚبني َتٛض ات 

( 0000.( ٚ  0020.طًب١ نٌ َٔ داَع١ صٓعا٤ ٚداَع١ اعص عٓد َطت٣ٛ داي١  

 ع٢ً ايتٛايٞ يصاحل طًب١ داَع١ املطتكبٌ. 

ا دزد١ اَت ى  )0.05إسصا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ داي١  ا اٛدد فسٚم دٖٛس١ٜ داي١  -

نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ بني َتٛض ات طًب١ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚبني 

َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ. نُا مل اعٗس ايٓتا٥ر فسٚم بني َتٛض ات طًب١ 

 داَع١ صٓعا٤ ٚطًب١ داَع١ اعص.

 :االستنتاجات

  ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: ضفست ايدزاض١ اذتاي١ٝ إىل

 اَت ى طًبى١ نًٝىات ايتعًىِٝ املفتىٛح َٚسانىص ايىتعًِ عىٔ بعىد ا ادتاَعىات           دزد١

ايُٝٓٝىىىى١ عٝٓىىىى١ ايدزاضىىىى١ يهفاٜىىىىات ايتعًىىىىِٝ اإليهرتْٚىىىىٞ ا ستىىىىٛزٟ اذتاضىىىىٛ    

ٚااْرتْىت َتٛضى ١  ا سىني اظٗىىست ايٓتىا٥ر بىفٕ دزدىى١ اَىت ى اي ًبى١ يهفاٜىىات        

 نفاٜات اضتخداّ ايفصٍٛ اافرتاض١ٝ ضعٝف١.ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ا ستٛز 
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       بايٓطب١ ملت ا ايٓٛج اادتُاعٞ  ذنس/ اْج٢(  ظٗىست ْتىا٥ر ايدزاضى١ بفْى٘ ا اٛدىد

ا دزد١ اَت ى نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ اشىاٚزٙ ايج ثى١    فسٚم داي١ إسصا٥ٝا

 ٚاملتٛض  اإلامجايٞ يتًو ا اٚز.

  ١/  ًٖٝى١(  ظٗىست ْتىا٥ر ايدزاضى١ ٚدىٛد فىسٚم       بايٓطب١ ملت ا ْٛج ادتاَع١  سهَٛٝى

بني َتٛض ات طًب١ نًٝات ايتعًِٝ املفتىٛح َٚسانىص ايىتعًِ عىٔ بعىد       داي١ إسصا٥ٝا

ا ادتاَعىات اذتهَٛٝى١ عٝٓىى١ ايدزاضى١ َٚتٛضى ات طًبىى١ نًٝىات ايتعًىِٝ املفتىىٛح       

ا دزدىى١ اَىىت ى   َٚسانىىص ايىىتعًِ عىىٔ بعىىد ا ادتاَعىىات ا ًٖٝىى١ عٝٓىى١ ايدزاضىى١       

ات ايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ يصىىىاحل ادتاَعىىىات ا ًٖٝىىى١  ايعًىىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىىا  نفاٜىى 

 ٚاملطتكبٌ(.

    بايٓطىىب١ ملىىت ا املطىىت٣ٛ ايدزاضىىٞ يً ايىىن  ايجىىاْٞ/ ايجايىىح/ ايسابىىع(  ظٗىىست ْتىىا٥ر

 ايدزاض١ اااٞ:

ٚدٛد فسٚم داي٘ إسصا٥ٝا بني َتٛض ات طًب١ املطت٣ٛ ايسابع بهًٝىات ايتعًىِٝ    -

عًِ عىىىٔ بعىىىد ا ادتاَعىىىات ايُٝٓٝىىى١ عٝٓىىى١ ايدزاضىىى١ ٚبىىىني  املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىت

َتٛضىى ات طًبىىى١ املطىىىتٜٛني ايجىىاْٞ ٚايجايىىىح يصىىىاحل املطىىت٣ٛ ايسابىىىع ا دزدىىى١     

اَىىت ى نفاٜىىات ستىىٛزٟ اذتاضىىٛ  ٚااْرتْىىت ٚا املتٛضىى  اإلامجىىايٞ  ىىاٚز   

 نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ.

ت٣ٛ ايجىىىاْٞ ٚطًبىىى١ ا اٛدىىىد فىىىسٚم دايىىى٘ إسصىىىا٥ٝا بىىىني َتٛضىىى ات طًبىىى١ املطىىى   -

املطىىت٣ٛ ايجايىىح ا دزدىى١ اَىىت ى نفاٜىىات ستىىٛزٟ اذتاضىىٛ  ٚ ااْرتْىىت ٚا    

املتٛض  اإلامجايٞ يًُشاٚز ايج ثى١. نُىا  ظٗىست ايدزاضى١ باْى٘ ا اٛدىد فىسٚم        

داي٘ إسصا٥ٝا بني َتٛض ات طًبى١ املطىتٜٛات ايج ثى١  ايجىاْٞ ٚايجايىح ٚايسابىع(       

فصٍٛ اافرتاض١ٝ ٚا ا املتٛضى  اإلامجىايٞ   ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز اي

 يًُشاٚز ايج ث١.

 ظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ اااٞ:  بايٓطب١ ملت ا ادتاَع١ اي  ٜدزع فٝٗا اي اين  

ٚدىىٛد فىىسٚم دايىى١ إسصىىا٥ٝا بىىني َتٛضىى ات طًبىى١ داَعىى١ ايعًىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىا     -

ى ٚبىىني َتٛضىى ات نىىٌ َىىٔ طًبىى١ داَعىى١ صىىٓعا٤ ٚداَعىى١ اعىىص ا دزدىى١ اَىىت      

نفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ اشاٚزٖىا ايج ثى١  اذتاضىٛ  ٚااْرتْىت ٚايفصىٍٛ      
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اافرتاضىى١ٝ( ٚا املتٛضىى  اإلامجىىايٞ يتًىىو ا ىىاٚز; يصىىاحل طًبىى١ داَعىى١ ايعًىىّٛ  

 ٚايتهٓٛيٛدٝا.

ٚدٛد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ ٚبىني َتٛضى ات    -

ص ا دزدى١ اَىىت ى نفاٜىىات ستىىٛزٟ  طًبى١ نىىٌ َىىٔ داَعى١ صىىٓعا٤ ٚداَعىى١ اعىى  

اذتاضىىٛ  ٚايفصىىٍٛ اافرتاضىى١ٝ ٚاملتٛضىى  اإلامجىىايٞ يًُشىىاٚز ايج ثىى١ يصىىاحل    

 طًب١ داَع١ املطتكبٌ.

ٚدىىىٛد فىىىسٚم دايىىى١ إسصىىىا٥ٝا ا دزدىىى١ اَىىىت ى نفاٜىىىات ستىىىٛز ااْرتْىىىت بىىىني    -

َتٛض ات طًب١ داَع١ املطتكبٌ ٚبني َتٛض ات طًب١ داَعى١ اعىص يصىاحل طًبى١     

 داَع١ املطتكبٌ.  

ٚدىىىىٛد فىىىىسٚم دايىىىى١ إسصىىىىا٥ٝا ا دزدىىىى١ اَىىىىت ى نفاٜىىىىات ستىىىىٛز ايفصىىىىٍٛ       -

طًب١ داَعى١ اعىص    اافرتاض١ٝ بني َتٛض ات طًب١ داَع١ صٓعا٤ ٚبني َتٛض ات

 يصاحل طًب١ داَع١ صٓعا٤.

ا اٛدد فسٚم داي١ إسصا٥ٝا بىني َتٛضى ات طًبى١ داَعى١ ايعًىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىا        -

ٚبىىىني َتٛضىىى ات طًبىىى١ داَعىىى١ املطىىىتكبٌ ا دزدىىى١ اَىىىت ى نفاٜىىىات ايىىىتعًِ       

اإليهرتْٚٞ اشاٚزٖىا ايجايجى١  اذتاضىٛ  ٚااْرتْىت ٚايفصىٍٛ اافرتاضى١ٝ( ٚا       

امجايٞ يتًو ا اٚز. نُا مل اعٗس ايٓتىا٥ر فىسٚم دايى١ إسصىا٥ٝا     ا املتٛض  اإل

بني َتٛض ات طًب١ داَع١ صٓعا٤ ٚطًب١ داَع١ اعص ا دزدى١ اَىت ى نفاٜىات    

ستٛز اذتاضن ٚاملتٛض  اإلامجايٞ  ىاٚز نفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ. نُىا      

مل اعٗىىىس فىىىسٚم دايىىى١ إسصىىىا٥ٝا بىىىني َتٛضىىى ات طًبىىى١ داَعىىى١ املطىىىتكبٌ ٚبىىىني     

 تٛض ات طًب١ داَع١ صٓعا٤ ا دزد١ اَت ى نفاٜات ستٛز ااْرتْت.َ

 :التىصيات

 ا ض٤ٛ ْتا٥ر ايدزاض١ ٜٛصٞ ايباسح باّااٞ:

ضىىىسٚز٠ اىىىدزٜن طًبىىى١ نًٝىىىات ايتعًىىىِٝ املفتىىىٛح َٚسانىىىص ايىىىتعًِ عىىىٔ بعىىىد ا       -

ادتاَعىىات ايُٝٓٝىى١ عًىى٢ َٗىىازات اضىىتخداّ اذتاضىىن ٚاإلْرتْىىت ْٚعىىاّ ايفصىىٍٛ   
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بداٜىىى١  ٍٚ ضىىى١ٓ دزاضىى١ٝ يٝتُهٓىىىٛا َىىىٔ ااضىىتفاد٠ َٓٗىىىا لىىى ٍ    اافرتاضىى١ٝ ا  

 دزاضتِٗ ادتاَع١ٝ ا اًو ايهًٝات ٚاملسانص ع٢ً ايٓشٛ ااَجٌ.

ي ًبى١ نًٝىىات ايتعًىىِٝ املفتىٛح َٚسانىىص ايىىتعًِ عىىٔ    ايتىدزٜن ٚايت ىىٜٛس املطىىتُس  -

بعىىد ا ادتاَعىىات ايُٝٓٝىى١ عًىى٢ اضىىتخداّ نىىٌ َىىا ٜزطىىتذد ا زتىىاٍ ا بٝكىىات   

ايتعًِ اإليهرتْٚٞ مب ٜسفع َٔ َطىت٣ٛ متهىٔ اي ًبى١ َىٔ اضىتجُاز َىا       ايتعًِٝ ٚ

 اكدَ٘ اًو ايت بٝكات َٔ َٝصات ٚإَهاْٝات ا سٝااِٗ ايدزاض١ٝ.

ادتىىىاَعٞ ا نًٝىىىات  ايطىىى١ٓ ااٚىل َىىىٔ ايتعًىىىِٝ ا َكىىىسز  ٚ  نجىىىس ختصىىىٝ  -

ِ  ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عىٔ بعىد   ٞ  بادتاْىن  ٜٗىت ّ  ايعًُى ادٚات  اضىتخدا

 ٚا بٝكات ٚاْع١ُ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ.

 المقترحات:

ادسا٤ دزاضى١ مماثًى١ ملعسفى١ َىد٣ اَىت ى  عضىا٤ ٦ٖٝى١ اىدزٜظ ا نًٝىات ايتعًىِٝ            -

 املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد يهفاٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ.

ٚاٛظٝىىف اذتاضىىٛ    اضىىتخداّ زتىىاٍ ا املتخصصىى١ ايدزاضىىات َىىٔ اصٜىىد ايكٝىىاّ -

يىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ املختًفىى١ ا زتىىاات ايتعًىىِٝ ٚايىىتعًِ ٚاداز٠     ٚااْرتْىىت ٚاْعُىى١ ا 

  ْع١ُ نًٝات ايتعًِٝ املفتٛح َٚسانص ايتعًِ عٔ بعد ا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ عَُٛا.
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 المراجع:

ادتٝىٌ  .(2011ٚستُد  ااىد صىادم عبىد ا ٝىد        إبساِٖٝ  عبداهلل عًٞ ستُد (1

  ّ داز ايطىىشا   ايكىىاٖس٠: SCORM ايجىىاْٞ ا ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ َعىىاٜا ضىىهٛز

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.

َعىىاٜا ادتىىٛد٠ ا اٛظٝىىف اعضىىا٤ ٦ٖٝىى١      .(2012ابىىٛ ل ىى٠ٛ  ايطىىٝد عبىىد املىىٛىل       (2

دىىٛد٠ ايتعًىىِٝ ادتىىاَعٞ     يضىىُإايتىىدزٜظ يًتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ   ا ًىى١ ايعسبٝىى١     

 . 28 -1ت ت   (10 ايعدد

فاعًٝىى١ بسْىىاَر َكىىرتح قىىا٥ِ عًىى٢ ايتىىدزٜن   .(2013ٛ ل ىى٠ٛ  ايطىىٝد عبىىد املىىٛىل    بىى (3

اإليهرتْٚىٞ يىد٣  عضىا٤ ٦ٖٝى١      ايتعًِٝاإليهرتْٚٞ عٔ بعد ا ا١ُٝٓ بع  َٗازات 

  ملؤمتس ايىدٚيٞ ايجايىح يًىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ٚايتعًىِٝ عىٔ بعىد  ايسٜىا         اايتدزٜظ  

 .32 -2ت ت 

اٛظٝف ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يتشكٝىل َعىاٜا    .(2012ااد  زٜٗاّ َص ف٢ ستُد   (4

ايتعًىىىِٝ ادتىىىاَعٞ    دىىىٛد٠ادتىىىٛد٠ ا ايعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١  ا ًىىى١ ايعسبٝىىى١ يضىىىُإ    

 . 59 -31ت ت   (9   ايعدد(5 ا ًد

اٛظٝف اكٓٝات ايتعًِٝ اايهرتْٚٞ ا  (.2012  ايهبٝطٞ  عبدايٛاسد اٝد (5

  املٓعكد  ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚاجتاٙ ايتدزٜطٝني ضتٛٙ  املؤمتس ايجايح يضُإ ادتٛد٠

 ايعسام.  داَع١ ايهٛف١ّ  2012َازع  20 -19ا ايفرت٠ َٔ 

(. دزدىىى١ اَىىىت ى  عضىىىا٤ ٦ٖٝىىى١ ايتىىىدزٜظ ا ااقطىىىاّ  2009بىىىدح   اىىىد ستُىىىد   (6

ض١ٝ اضتخداّ اكٓٝات ايتعًِ اإليهرتْٚىٞ ا داَعى١ ايبًكىا٤    ايرتب١ٜٛ يًُٗازات ااضا

ايت بٝك١ٝ  املىؤمتس ايىدٚيٞ ااٍٚ يًىتعًِ اإليهرتْٚىٞ ٚايتعًىِٝ عىٔ بعىد  املٓعكىد ا         

  ّ  ايسٜا .2009/ 3/ 18-16ايفرت٠ َٔ 

(. ٚاقىىع اضىىتخداّ ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ  2009  ْىىٝفني بٓىىت اىىص٠ غىىسف   ايربنىىااٞ (7

يىىىد٣ طايبىىىات ايسٜاضىىىٝات ا بسْىىىاَر ااعىىىداد ايرتبىىىٟٛ جباَعىىى١ اّ ايكىىىس٣ اهىىى١  

 -161(  ت ت 2(  ايعىدد  12املهس١َ  زت١ً ايرتبٝى١ ايعًُٝى١  َصىس  ا ًىد      

194. 
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ا آيٝىات داَعى١   َت ًبىات اضىتخداّ ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ     .(2010ايرتنٞ  عجُىإ    (8

  زتًى١ ايعًىّٛ ايرتبٜٛى١ ٚايٓفطى١ٝ      املًو ضعٛد َٔ ٚد١ٗ ْعس  عضا٤ ٦ٖٝى١ ايتىدزٜظ  

 .184 -151 ت ت  (1 (  ايعدد11  ا ًد ممًه١ ايبشسٜٔ

(: غىىبهات اذتاضىىىٛ   2006ٚابىىٛ عٝىىد  عُىىىاد ستُىىد       ايتُُٝىىٞ  عبىىد ايفتىىىاح   (9

 داز ايٝاشٚزٟ. :ُإَع   ل ٠ٛ ٚااْرتْت ل ٠ٛ..

اَعى١  (. ديٝىٌ ايىدازع بهًٝى١ ايتعًىِٝ املفتىٛح جب     2013ايعًىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىا   داَعى١   (10

 اي١ُٝٓٝ  ايُٝٔ. ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

"ٚاقىىع ايتعًىىىِٝ  َىىؤمتس ايتعًىىِٝ املفتىىىٛح ا ٍٚ   .(2013داَعىى١ ايعًىىّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝىىىا     (11

ّ   2013ضىىبتُرب  18 -16يًفىىرت٠ َىىٔ  املفتىىٛح ا ايىىٛطٔ ايعسبىىٞ ٚآفىىام ا ىىٛزٙ"     

 صٓعا٤.ايُٝٔ: 

ٞ   (. 2013  داَعىى١ ايكىىدع املفتٛسىى١  (12  َىىؤمتس ايتعًىىِٝ ايعىىايٞ املفتىىٛح ا ايىىٛطٔ ايعسبىى

ّ 2014- 3-12ّ  َٓىىىىاح ا 2013/ 10 -7َىىىىٔ يًفىىىىرت٠  " حتىىىىدٜات ٚفىىىىست "

 /http://www.qou.edu/oecawع٢ً:

ْٚىىٞ ٚدزدىى١ متهىىٔ  عضىىا٤  ايىىتعًِ اإليهرت.(2013اذتىىافغ  ستُىىٛد عبدايطىى ّ   (13

٦ٖٝى١ ايتىدزٜظ ادتىىاَعٞ َىٔ ا بٝىىل َٗازااى٘  ا ًىى١ ايعسبٝى١ يضىىُإ دىٛد٠ ايتعًىىِٝ       

 .18 -3(  ت ت 14   ايعدد(6 ادتاَعٞ  ا ًد

(. ٚاقع ايتعًِٝ اإليهرتْٚىٞ ا داَعى١ اػىسٜٔ َىٔ ٚدٗى١      2011سطاَٛ  ض٢ٗ عًٞ   (14

(  27َعى١ دَػىل  ا ًىد    ْعس نٌ َٔ اعضا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاي ًب١  زتًى١ دا 

 .278  -243(  ت ت 1ايعدد 

ايهفاٜىىىات اي شَىىى١ يًُعًىىىىِ ا زتىىىاٍ ايىىىىتعًِ    .(2009سطىىىٔ  امساعٝىىىٌ ستُىىىىد     (15

 ٞ ّ 2013/ 5/ 26    ااضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتداج ا  اإليهرتْٚىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

http://www.qu.edu.qa/home/publications/edu-َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٔ: 

newsletter/issue17/edu_week/ 

 يهرتْٚىٞ  املسنىىص ايطىىٛداْٞ يًبشىىح ( : ايتعًىىِٝ اإل2012اىدإ  ستُىىد ضىىعٝد    (16

 َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٔ:ّ 2012/ 7/ 11  ااضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتداج ا  ايعًُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٞ 

http://omerhago.blogspot.com/2012/07/blog-post_4919.html 

http://www.qou.edu/oecaw/
http://www.qu.edu.qa/home/publications/edu-newsletter/issue17/edu_week/
http://www.qu.edu.qa/home/publications/edu-newsletter/issue17/edu_week/
http://www.qu.edu.qa/home/publications/edu-newsletter/issue17/edu_week/
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(. َعٛقىىات اضىىتخداّ ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ َىىٔ ٚدٗىى١  2011د  اذتٛاَىد٠  ستُىىد فىىؤا  (17

ْعىس  عضىىا٤ اهل٦ٝىى١ ايتدزٜطىى١ٝ ا داَعىى١ ايبًكىىا٤ ايت بٝكٝىى١  زتًىى١ داَعىى١ دَػىىل    

 .104 -66(  ت ت 2(  ايعدد 27ا ًد 

  ااضىىرتداج ا امل َىى  ايعاَىى١ يًُىٓٗر ايٛصىىفٞ   .(2013لضىس  ااىىد إبىساِٖٝ     (18

19 /3 /2014َٔ ّ : 

www.alukah.net/Web/khedr/0/50216/#ixzz2g54oKYLB 

(: اكِٝٝ جتسب١ اضىتخداّ ايفصىٍٛ اافرتاضى١ٝ َىٔ ٚدٗى١      2012لًٝف  شٖا ْادٞ   (19

ملىىؤمتس ايىىدٚيٞ ايجىىاْٞ يًىىتعًِ   ا  فًطىى نيْعىىس املعًُىىني ٚطىى   ايجاْٜٛىى١ ايعاَىى١ ا    

يهرتْٚىىٞ  املسنىىص ايىىٛطل يًىىتعًِ اإل   املٓعكىىد ا  اإليهرتْٚىىٞ ٚايتعًىىِٝ عىىٔ بعىىد      

 ّ  ايسٜا .2012فرباٜس  23 -21  ا ايفرت٠ َٔ ٚايتدزٜن عٔ بعد

ٖٓدض١ املعسف١ ٚدٚزٖىا ا اضىتشداخ ادتاَعى١    .(2010ارتٓام  ضٓا٤ عبد ايهسِٜ   (20

 .117 -89ت ت   (7 اافرتاض١ٝ  زت١ً ايباسح  ايعدد

21)  ٞ َىىد٣ اَىىت ى اي ًبىى١ املعًُىىني    .(2011ٚاىىد  عًىىٞ ااىىد      دَٚىىٞ  سطىىٔ عًىى

َعًىىِ صىىف ا ادتاَعىىات ا زدْٝىى١ يًهفاٜىىات ايتهٓٛيٛدٝىى١ ايتعًُٝٝىى١      ختصىى  

  (38 ا ًىىد  دزاضىىات ايعًىىّٛ ايرتبٜٛىى١  عُىىاد٠ ايبشىىح ايعًُىىٞ  ادتاَعىى١ اازدْٝىى١ 

 .174 -157ت ت   (1 ًَشل

املسدٚد ااجيابٞ يًىتعًِ اإليهرتْٚىٞ  زتًى١     .(2010زغاد  فاط١ُ ايصٖسا٤ ستُد   (22

 .6 -4(  ت ت 5 ايعدد  ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ  داَع١ املٓصٛز٠

(. اضىرتااٝذٝات ايىتعًِ يىد٣ طًبى١ ايتعًىِٝ املفتىٛح ا نًٝى١        2012ايصسًٝٞ  وطإ   (23

(  1(  ايعىدد  28ايرتب١ٝ داَع١ دَػل دزاض١ َٝدا١ْٝ  زت١ً داَع١ دَػل  ا ًىد  

 .391 -357ت ت 

دزدى١ اىٛافس نفاٜىات ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ يىد٣       .(2013ض ّ  َسٚإ سطٔ ْىادٞ    (24

وىىا    زضىىاي١ َادطىىتا  ايُٝٓٝىى١اعضىىا٤ ٦ٖٝىى١ ايتىىدزٜظ ا داَعىى١ ا  بادتُٗٛزٜىى١     

 .  ايطعٛد١َٜٓػٛز٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ املًو ضعٛد

َىىد٣ اىىٛافس نفاٜىىات ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىىٞ     .(2009ايطىىٝف  َٓىىاٍ بٓىىت ضىىًُٝإ       (25

َٚعٛقااٗىىا ٚاضىىايٝن آُٝتٗىىا َىىٔ ٚدٗىى١ ْعىىس اعضىىا٤ ٦ٖٝىى١ ايتىىدزٜظ بهًٝىى١ ايرتبٝىى١   
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داَعىى١ املًىىو    نًٝىى١ ايرتبٝىى١  َٓػىىٛز٠وىىا داَعىى١ املًىىو ضىىعٛد  زضىىاي١ َادطىىتا   

 .  ايطعٛد١ٜضعٛد

 اإليهرتْٚىىٞ ٚايىىتعًِ ايتعًىىِٝ َفىىاِٖٝ آُٝىى١ .(2005  َصىى ف٢ايػىىسقاٟٚ  امجىىاٍ   (26

داَعىى١   ١ايرتبٝىى نًٝىى١ زتًىى١ عُىىإ  بطىىً ١ٓ ايرتبٝىى١ طىى   نًٝىى١ يىىد٣ َٚٗازااىى٘

 .253-215ت ت (  2  ادتص٤(58 ايعدد  املٓصٛز٠

27)  ٍ  :ايتعًىىىِٝ ٚايىىىتعًِ اإليهرتْٚىىىٞ  املٓصىىىٛز٠  . (2012  َصىىى ف٢ ايػىىىسقاٟٚ  امجىىىا

 َ بع١ ايػسٚم.  

ايتعًىِٝ املفتىٛح ٚايتعًىِٝ عىٔ بعىد ا ايىٛطٔ ايعسبىٞ        .(2014ايػسٖإ  عاٜد ص ح   (28

ُىىؤمتس ايسابىىع عػىىس يًىىٛشزا٤ املطىىؤٚيني عىىٔ   تىىح َكىىدّ يًضتىىٛ ايت ىىٜٛس ٚاإلبىىداج   

  65-38ت ت   (1 ايتعًىىِٝ ايعىىايٞ ٚايبشىىح ايعًُىىٞ ا ايىىٛطٔ ايعسبىىٞ  ا ًىىد  

 ايسٜا   ايطعٛد١ٜ.

تىىح َكىىدّ  ايهباز ايتعًىىِٝ ادتىىاَعٞ املفتىىٛح ٚاعًىىِٝ    .(2006غٛاغىىسٙ  عىىاطف    (29

ؤمتس دٚز املٓعُات ا ١ًٖٝ ايعسب١ٝ ا حتكٝىل ا ٖىداف ايتُٜٓٛى١ يةيفٝى١ ا ايىدٍٚ      مل

  ٌ نىىإْٛ  ٍٚ  20 -18املٓعكىىد ا ايفىىرت٠ َىىٔ    ايعسبٝىى١  ايػىىسان١ يبٓىىا٤ املطىىتكب

   ايهٜٛت.ادتاَع١ ايعسب١ٝ املفتٛس١ ّ 2006

ًىىىِٝ املفتىىىٛح  اازدٕ  (. ايتعًىىىِٝ عىىىٔ بعىىىد ٚايتع 2007عىىىاَس  طىىىازم عبىىىدايسهٚف    (30

 عُإ: داز ايٝاشاٟٚ ايع١ًُٝ.

ايتعًىىىِٝ اإليهرتْٚىىىٞ ٚدٚزٙ ا ا ىىىٜٛس ايتعًىىىِٝ ايعىىىايٞ    .(2011عبىىىاع  اْصىىىاف   (31

عىىٔ َسنىىص ايتعًىىِٝ املفتىىٛح   اصىىدزاملعسفىى١  دٚزٜىى١ َتخصصىى١ ا ايتعًىىِٝ املفتىىٛح   

olc 2012/ 8/ 24  ااضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتداج ا     اػىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسٜٔ اٍٚ. (1   ايعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد ّ

:َٔhttp://www.qou.edu/newsletter/no_1/developedHighEdu.jsp 

ايتعًىىىىِٝ اإليهرتْٚىىىىٞ َٚطىىىىتشدثات  .(2010عبىىىىد اذتُٝىىىىد  عبىىىىد ايعصٜىىىىص طًبىىىى١    (32

 .ٚايتٛشٜعاملهتب١ ايعصس١ٜ يًٓػس  :اهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ  ايكاٖس٠

َؤضطىىات ايتعًىىِٝ   (. ٚاقىىع ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ا  2011امجىىاٍ ستُىىد   عبىىد ايىىسهٚف    (33

 ايكىىىدع داَعىىى١ بعىىىد  عىىىٔ املفتٛسىىى١ يًرتبٝىىى١ ايفًطىىى ١ٝٓٝ ا ًىىى١ايعىىىايٞ ايعسبٝىىى١  

 .  179 -145(  ت ت 2(  ايعدد 5فًط ني ا ًد  املفتٛس١ 

http://www.qou.edu/newsletter/no_1/developedHighEdu.jsp
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ايىىتعًِ .(2012عبىد ايعىىاطٞ  سطىىٔ ايبىىااع ستُىىد ٚابىىٛ ل ىى٠ٛ  ايطىىٝد عبىىد املىىٛىل     (34

ٞ اإلي داز  :ااْتىىىىاز  ااضىىىىهٓدز١ٜ  -ايتصىىىىُِٝ -ايٓعسٜىىىى١ -هرتْٚىىىىٞ ايسقُىىىى

 ادتاَع١ ادتدٜد٠.

(. ايتعًىىىىِٝ اإليهرتْٚىىىىٞ ايفًطىىىىف١ ٚاملبىىىىاد   2008عبىىىىد ايعصٜىىىىص  اىىىىدٟ ااىىىىد    (35

 ٚاادٚات ٚايت بٝكات  اازدٕ: داز ايفهس.

َىىد٣ اىىٛافس نفاٜىىات ايىىتعًِ اإليهرتْٚىىٞ يىىد٣ َعًُىىٞ    .(2012ايعذسَىىٞ  ضىىاَ    (36

ايتهٓٛيٛدٝىىىا اىىىدازع ستافعىىى١ وىىىص٠ ا ضىىى٤ٛ بعىىى  املىىىت اات  زتًىىى١ داَعىىى١      

 .  760 -723  ت ت (8 ايعدد  (26 ًعًّٛ اإلْطا١ْٝ  ا ًديااتاخ 

نفاٜىىات اكٓٝىىات اذتاضىىٛ  ايٛدىىن اٛفسٖىىا يىىد٣     .(2013عًىىٛ   امجىىاٍ ستُىىد    (37

ْعىىىس َػىىىسا   ٚدٗىىى١ ١ ايرتبٝىىى١ جباَعىىى١ دَػىىىل َىىىٔ    طًبىىى١ َعًىىىِ ايصىىىف ا نًٝىىى   

اذتاضىىىىٛ   دزاضىىىى١ َٝداْٝىىىى١  زتًىىىى١ ادتاَعىىىى١ ااضىىىى ١َٝ يًدزاضىىىىات ايرتبٜٛىىىى١        

 .566 -537ت ت   (1   ايعدد(21  ٚايٓفط١ٝ  ا ًد

(. ايتعًِٝ عٔ بعد َٚطتكبٌ ايرتب١ٝ ا ايىٛطٔ ايعسبىٞ    2009ايعًٞ   اد عبداهلل   (38

 ٜح.  ايكاٖس٠: داز ايهتا  اذتد3ط

دزدىى١ اىىٛافس َٗىىازات ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ يىىد٣    .(2011ايعُىىسٟ   َىىٌ ضىىٝف اهلل    (39

وىىا    زضىىاي١ َادطىىتا  ضىىعٛد اعضىىا٤ ٦ٖٝىى١ ايتىىدزٜظ ا ايهًٝىى١ ايرتبٝىى١ جباَعىى١      

 .  ايطعٛد١َٜٓػٛز٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ املًو ضعٛد

(. صىىىىعٛبات اٛظٝىىىىف ايتعًىىىىِٝ اايهرتْٚىىىىىٞ ا    2012ايعىىىىٛاٚد٠  طىىىىازم سطىىىىني      (40

فًطىى ١ٝٓٝ ب ىىص٠ نُىىا ٜساٖىىا ااضىىاار٠ ٚاي ًبىى١  زضىىاي١ َادطىىتا وىىا  ادتاَعىىات اي

 َٓػٛز٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١ ااشٖس ب ص٠  فًط ني.

اضىتخداّ ااْرتْىت ا   .ابسٌٜ(  2005ايعٜٛػل  صاحل ٚاملصّ  ابساِٖٝ بٔ ضًُٝإ   (41

 ِ دز عىىٔ َسنىىص املصىىا  اصىىدزْػىىس٠ فصىى١ًٝ  -املعًَٛااٝىى١  َسانىىص َصىىادز ايىىتعً

 .15 -12ت ت  ( 10ايطعٛد١ٜ  ايعدد   ايرتب١ٜٛ بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

(.ايتعًُٝاملفتٛسٛايتعًُعٓبعدضسٚز٠عصىىىىس١ٜٚزتتُع١ٝ 2007ايفسا صىىىىاذتامساعٌٝ  (42

  زتًىى١ نًٝىى١ (ايدازضىىني ْعىىس ٚدٗىى١ َىىٔ املفتٛسىى١ ايكىىدع داَعىى١ يتذسبىى١  دزاضىى١
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  ت ت 2007(  ايعىدد ااٍٚ  ادتىص٤ ااٍٚ    23ايرتب١ٝ  داَع١ اضىٝٛط  ا ًىد    

267- 311 . 

ازا٤ طىى   ايتعًىىِٝ املفتىىٛح  التصىىات زٜىىا   .(2007ايفىٛاٍ  ستُىىد لىىا ااىىد    (43

ااطفىىاٍ( عىىٔ َطىىت٣ٛ دىىٛد٠ ايتعًىىِٝ ا َسنىىص ايتعًىىِٝ املفتىىٛح ا داَعىى١ دَػىىل     

 .94 -49ت ت (  2   ايعدد(23 زت١ً داَع١ دَػل  ا ًد

اهٓٛيٛدٝىىا ايتعًىىِٝ ٚاملعًَٛىىات  َسنىىص ايتعًىىِٝ     .(2012ايكبىىاطٞ  ٖىى ٍ ااىىد    (44

 .  صٓعا٤داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  ٚايتعًِ

ٚاقىىع اضىىتخداّ ايفصىىٍٛ اافرتاضىىى١ٝ ا    .(2010ايكش ىىاْٞ  ابتطىىاّ بٓىىت ضىىىعٝد      (45

ًىىو عبىىد بسْىاَر ايتعًىىِٝ عىىٔ بعىىد َىٔ ٚدٗىى١ ْعىىس اعضىىا٤ ٦ٖٝى١ ايتىىدزٜظ جباَعىى١ امل    

  داَعىى١ اّ ايكىىس٣   َٓػىىٛز٠  نًٝىى١ ايرتبٝىى١   وىىا ايعصٜىىص جبىىد٠  زضىىاي١ َادطىىتا  

 .ايطعٛد١ٜ

املعىىىاٜا ايكٝاضىىى١ٝ يبٓىىىا٤ ْعىىىِ ايتعًىىىِٝ      .(2012نىىىساز  عبىىىد ايىىىسأ ايػىىىسٜف      (46

 ( 5ا ًىىىىد    ادتىىىىاَعٞاإليهرتْٚىىىىٞ  ا ًىىىى١ ايعسبٝىىىى١ يضىىىىُإ دىىىىٛد٠ ايتعًىىىىِٝ      

 .  157 -120(  ت ت 9 ايعدد

47)  ٞ ٞ (. َٗىازات ايتعًىِٝ اإليهرتٚ  2011ضىًُٝإ   نًٛ   فتشى َٚىد٣ اٛافسٖىا يىد٣     ْى

 عضا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ا داَع١ ايكدع املفتٛسى١ آ كى١ وىص٠ ايتعًُٝٝى١  َىؤمتس      

ٜٛيٝىىٛ  13 -12املٓعكىىد ا ايفىىرت٠ َىىٔ   ايتعًىىِٝ اإليهرتْٚىىٞ ٚاقتصىىادٜات املعسفىى١   

 .473 -431داَع١ ايكدع املفتٛس١ فسج وص٠  ت ت ّ  2011

ْعاّ ايتعًِٝ املفتىٛح ٚايتعًىِٝ عىٔ بعىد ٚدٛداى٘ ايٓٛعٝى١        .(2005  اٝطا ايهٝ ْٞ (48

 َهتب١ يبٓإ ْاغسٕٚ. :يبٓإ

49)  ٟ ااجتىىىىاٙ ضتىىىىٛ ايتعًىىىىِٝ   .(2010عًٝىىىىا٤ عبىىىىداهلل     اٍ  شنسٜىىىىا حيىىىىٞ ٚادتٓىىىىد

دىدٙ  زتًى١ داَعى١ اّ     ادٜٓى١ اإليهرتْٚٞ يىد٣ َعًُىٞ َٚعًُىات املىدازع ايجاْٜٛى١      

 .61 -12(  ت ت 2   ايعدد(2 رتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ  ا ًدايكس٣ يًعًّٛ اي

ايىىتعًِ َىىٔ بعىىد:  ٖدافىى٘ ٚ ضطىى٘ ٚا بٝكااىى٘ ايعًُٝىى١     .(2007َىىدْٞ  ستُىىد ع ىىا   (50

 داز املطا٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع. :عُإ
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51)     ٞ املطىتكبٌ   –ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ   (.2013 املؤمتس اإلقًُٝىٞ ايجىاْٞ يًىتعًِ اإليهرتْٚى

َتىىٛفس عًىى٢     ايهٜٛىىت2013َّىىازع  27 -25املٓعكىىد ا ايفىىرت٠ َىىٔ  اذتاضىىس 

 http://erc2013.redsoft.org/NewsDetails.aspx?tp=46املٛقع 

(. 2005املٛضىى٢  عبىىد اهلل بىىٔ عبىىد ايعصٜىىص  ٚ املبىىازى   اىىد بىىٔ عبىىد ايعصٜىىص            (52

 ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ااضظ ٚايت بٝل  ايسٜا : َ ابع اذتُٝضٞ.

( عًىى٢ e-learningاثىس ايىىتعًِ اإليهرتْٚىٞ    .(2011ٚايػىىٝ   زْىد٠    ايٓذىدٟ  مسىا   (53

  ا ًىى١ ايفًطىى ١ٝٓٝ يًرتبٝىى١ املفتٛسىى١ايىىتفها ايٓاقىىد يىىد٣ دازضىىٞ داَعىى١ ايكىىدع  

 .41 -11ت ت   (5   ايعدد(3 املفتٛس١ عٔ بعد  ا ًد

ايىداز   :ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ عىرب غىبه١ اإلْرتْىت  ايكىاٖس٠    .(2005اهلادٟ  ستُد   (54

 املصس١ٜ ايًبٓا١ْٝ.

حتىدٜات اضىتخداّ ايىتعًِ اإليهرتْٚىٞ     .(2009   اد ٚ اذتُىسإ  ستُىد    ٚدسإ (55

املؤمتس ايىىىىدٚيٞ ااٍٚ يًىىىىتعًِ  ايىىىى  اٛادىىىى٘ اي ًبىىىى١ ا نًٝىىىى١ اذتصىىىىٔ ادتاَعٝىىىى١ 

 اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِٝ عٔ بعد  داَع١ ايبًكا٤ ايت بٝك١ٝ  اازدٕ.

اثىىىس بسْىىىاَر َكىىىرتح ا ضىىى٤ٛ ايهفاٜىىىات  .(2009ايٛسٝىىىدٟ  از٣ٚ ٚضىىىاح دزعىىىإ    (56

ايتعًىىىِٝ ا   اهٓٛيٛدٝىىىااإليهرتْٚٝىىى١ انتطىىىا  بعىىى  َٗازااٗىىىا يىىىد٣ طايبىىىات      

   ىىىص٠ب َٓػىىىٛز٠  ادتاَعىى١ ااضىى ١َٝ  وىىا  ادتاَعىى١ ااضىى ١َٝ  زضىىىاي١ َادطىىتا    

 .فًط ني

َعٛقىىات ايىىتعًِ ادتىىاَعٞ املفتىىٛح ا فىىسج ادتاَعىى١     .(2009ايٝىىاٚز  عفىىاف صىى ح     (57

فتٛسىى١ جبىىد٠ َىىٔ َٓعىىٛز اي ىى   ٚاي ايبىىات  زضىىاي١ ارتًىىٝر ايعسبىىٞ        ايعسبٝىى١ امل

 .118 -69ت ت   ايط١ٓ ايج ثٕٛ (112 ايعدد

58) Baim, A. (2005). Developing Distance Learning Programs: Applied 

Learnings and Thoughts USA In Darbyshire, P. (Ed). Instructional 
technologies: Cognitive aspects of online programs (pp1-27). Hershey, 

PA: IRM Press. International Society for Technology. 
59) Chen, D., & Guo, W. (2005) Distance learning in China, Journal of 

Distance Education Technology, Vol. 3, No. 4, pp. 1-5. 

60) Digangi, N. (2007). "The online Learner: Characteristics and 

pedagogical implications". Contemporary Issues in Technology and 
Teacher Education. 7 (3). 
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