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 امللخص 

 

ُيا الخعليُم  E-Learningتهدف هذه الدراضت إلى حطلُغ الضوء على الخعليُم الالكترونيي   Educational Technologyوجكنولوج

العيييالم رهضيييزه ميييا ر ف إليييى جو ييي  الخعليييُم  Covied 19الليييذًا عيييا ا إليييى الواجميييت الخعلُجُيييت اعيييد رو اجخاحيييذ جا  يييت  ورو يييا 

ظ  صصذ ألعضاء هُئت الخيدَر
ُ
الخقلُدي في العدًد ما  ول العالم. لذا فقد جم إعدا  اضخجارحي اضخثُاو الكترو ُت واحدة خ

زحلت الخعلُم الجامعي، ورخزف للعلتت الدارضحو لمذه املقيزراث، و يد جيم اللصيول الذًا ًقوموو رخدَرظ مقزراث الاحصاء مل

ظ. وجولييلذ الدراضيييت إلييى رو العُنيييت املطيييخ ُتت  35ر  الكترونيييي مييا العلتيييت، و 100علييى  ر  الكترونييي ميييا رعضييياء هُئييت الخيييدَر

عاث والقيييوا حو ركيييدث عليييى فاعلُيييت اضيييخوداا الخكنولوجُيييا فيييي حعليييُم وحعليييم مقيييزراث الاحصييياء. وجو ييي   ا لتاحشيييت اطيييا الد يييَز

والليييوا ل الةسميييت مضيييخوداا هيييذه الخكنولوجُيييا، العجيييل عليييى الخعاميييل ميييب الخعليييُم الالكترونيييي رييين ظ مزجتيييت الخعليييُم الخقلُيييدي، 

ييييياث املقييييزراث الكترو ُييييا وتهييييخم رخصييييجُم وا خييييا  ال رم ُييييياث  اضييييخ دار إ ارة خالييييت رييييالخعلُم الالكترونييييي تهييييخم رتعييييدا  م خٍو

 ُجُت الالكترو ُت.الخعل
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Abstract 
This study aims to shed light on e-learning and educational technology, which returned to the 

educational forefront after the Covid-19 pandemic swept the entire world, which led to the cessation 

of traditional education in many countries of the world. Therefore, two electronic questionnaires 

were prepared, one for faculty members who teach statistics courses for university education, and 

another for students studying these courses. 100 electronic responses were obtained from students, 

and 35 electronic responses from faculty members. The study concluded that the respondents 

emphasized the effectiveness of using technology in teaching and learning statistics courses. The 

researcher recommends the enactment of legislation, laws and regulations necessary for the use of 

this technology, work on dealing with e-learning in the same rank as traditional education, the 

creation of a special e-learning department that is concerned with preparing the contents of courses 

electronically and is interested in designing and producing electronic educational software. 

 
 

 املقدمت:

رؽةلميييا عليييى  يييل م يييامث اللُييياة وليييم ًكيييا الخعليييُم  Covid-19رلقيييذ جا  يييت  ورو يييا 

داا رصييييييي ت عاميييييييت رجنيييييييهف عيييييييا هيييييييذه الخ حيييييييراث. ليييييييذا فقيييييييد  عيييييييذ اللاجيييييييت إليييييييى اضيييييييخو

ُيت الخعلُجُيت مجيا  م الالكترونيي، فيي العجل جكنولوجُا الخعلُم، والتي  ًنيدر  ج اهيا الخعلُي

اضيييخوداا الخكنولوجُيييا اللدًشيييت فيييي الخعليييُم الجيييامعي وجوؼُ ميييا ا ييي ل فّعيييال ً عيييل 

 فيييي العجلُيييت الخعلُجُيييت ولِطيييذ إؤيييافت، وهيييذا ريييدوره ًييي  ي إليييى ؤيييزورة 
س
 رضاضيييُا

س
جيييشءا

ييييب هييييذه الخكنولوجُييييا فييييي خدمييييت املنؽومييييت الخعلُجُييييت الجامعُييييت لخ قيييي  رهييييدافما  جعَو

مجييت  يياملعلم امل هييل راإلؤييافت إلييى جييوفحر وهييذا م ًخييهح  إم رخييوفحر عييد  مييا العنالييز امل

عاث  وضيييييييا ل الخكنولوجُيييييييا اللدًشيييييييت، واليييييييدعم امليييييييا ي وال جييييييي ، وكيييييييذل  ضيييييييا الد يييييييَز

 واللوا ل املنِؽجت لمذه الوضُلت.

 مشكلت الدراصت -1

لقيييد جزجثيييذ عليييى الخ حيييراث اللدًشيييت التييي  راجيييذ ج خييياة العيييالم فيييي الطييينواث  خحيييرة رو 

رخييييذث الييييدول ججُعمييييا فييييي إعييييا ة النؽييييز فييييي  ؽجمييييا الخعلُجُييييت، وةعييييد اجخُيييياة جا  ييييت 

 هضلوب مختب  Online learning ورو ا ملخخل   ول العالم واعخجا  الخعلم عا اعد 
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وص فقيييد جييياءث فكيييزة هيييذه الور يييت ميييا خيييةل إللقييياء امللاؤيييزاث ومخااعيييت جلقيييي اليييدر 

 لخييييدَرظ 
س
ج زبيييت التاحشييييت حُيييت رإهييييا  اميييذ رتعييييدا  العدًيييد مييييا امللاؤيييزاث الكترو ُييييا

مقييييزراث الاحصييييياء ملزحليييييت الخعليييييُم الجيييييامعي. وجن صييييز م ييييي لت الدراضيييييت فيييييي الطييييي ال 

ظ مقيييييزراث الاحصييييياء. و يييييد  الخيييييالي: ميييييا ميييييدف فاعلُيييييت اضيييييخوداا الخكنولوجُيييييا فيييييي جيييييدَر

 عا هذا الط ال الدطاؤمث الخالُت: ا ثشقذ

 . ما جهزحر الخكنولوجُا على جدَرظ مقزراث الاحصاء؟1

 . ما هو م موا جكنولوجُا الخعلُم؟2

 في ج طحو جو ة جدَرظ مقزراث الاحصاء؟3
س
 . هل جلعب الخكنولوجُا  ورا

 . ما رزز الخكنولوجُا على العجلُت الخعلُجُت؟4

 داا الخكنولوجُا في جدَرظ مقزراث الاحصاء؟. ما الضجا اث الةسمت مضخو5

 . ما إً ارُاث وضلتُاث  مج الخكنولوجُا في جدَرظ مقزراث الاحصاء؟6

 أهميت الدراصت 1-2

جنتييييب رهجُييييت الدراضييييت مييييا رهجُييييت اضييييخوداا وضييييا ل الخكنولوجُييييا اللدًشييييت فييييي عجلُييييت 

الكجتُيييييوجز، الخعليييييُم واليييييخعلم، كجيييييا حطيييييخجد رهجُاهيييييا ميييييا اليييييدور املخعييييياؼم مضيييييخوداا 

وشيييييييييتكت الا تر يييييييييذ،  والمواجييييييييي  الذكُيييييييييت وانع اضييييييييياتها عليييييييييى عة يييييييييت العاليييييييييب رييييييييياملقزر 

 وبالخ صُل العلم . 

 أهداف الدراصت 1-3

تهييييييييدف هييييييييذه الدراضييييييييت ملعزفييييييييت نراء املعلجييييييييحو والعلتييييييييت واج اهيييييييياتهم   ييييييييو اضييييييييخوداا 

جكيييييييا حصيييييييز رهيييييييداف  الخكنولوجُيييييييا اللدًشيييييييت فيييييييي حعليييييييُم وحعليييييييم مقيييييييزراث الاحصييييييياء ٍو

 راضت في النقاط الخالُت:الد

ُيت، وجييوفحر 1 ُيت الخعلُج . معزفيت ميدف مطياهجت الخكنولوجُيا فيي جعيوٍز وج طيحو العجل

 الو ذ، وحطمُل عجلُت الاضدُعاب لدف العةب.

ييييياو اضييييييخوداا الخكنولوجُييييييا ًنميييييي  القييييييدرة علييييييى الخ كحيييييير الطييييييلُم، 2 . معزفييييييت إكا مييييييا  ي

 والاضخك اف، والخعلم الذاحي لدف العالب.

معزفييت ميييدف مطيياهجت الخكنولوجُيييا اللدًشييت فيييي اس ًييا  مطيييخوف الخ صييُل العلمييي  . 3

.
س
 للعالب، وجعل فمم املعلومت ضمة

يياو اضيييخوداا الخكنولوجُيييا ٌعيييشس الخواليييل ريييحو  افيييت امل ييياركحو فيييي 4 . معزفيييت ميييا إكا  ي

طيييييييييمل عجلُيييييييييت امل ييييييييياركت فيييييييييي مصيييييييييا ر املعزفيييييييييت و ن يييييييييعت  العجلُيييييييييت الخعلُجُيييييييييت وَُ

 املخخل ت.
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حّعيييييد الجامعييييياث ميييييا رهيييييم امل ضطييييياث التييييي  ج خيييييا  اضيييييخوداا الخكنولوجُيييييا اللدًشيييييت 

ييل العجلُييت الخعلُجُييت مييا مطييارها الخقلُييدي إلييى  وجقنُاتهيا  ملييا لمييا مييا رزييز كتحيير فييي ج ٍو

شحييييير  افعُييييياهم   يييييو اليييييّخعلم، إك جقيييييوا الخكنولو  جُيييييا رتًصيييييال مطيييييار ً  يييييش العلتيييييت، ٍو

املعلوماث رد ت وعج  رك ر  مجا ً  ي إلى رفيب الك ياءة، ومطيخوف   اء ليدف العلتيت 

ظ 1] ييا ة ال اعلُييت رييحو رعضيياء هُئييت الخييدَر ؽمييز رزييز اضييخوداا الخكنولوجُييا فييي ٍس [. ٍو

يييييا ة  والعلتيييييت، إك جقيييييوا رخقيييييدًم الخ ذًيييييت الزاجعيييييت املناضيييييتت للجيييييخعلم، وحعجيييييل عليييييى ٍس

يييييش عجلُيييييت اليييييّخعلم، مجيييييا ًييييي  ي إليييييى جيييييو ة امل ييييياركت ال ّعاليييييت  ليييييخ ميييييا خيييييةل  عيييييم وحعٍش

 [.    2الخعلُم والارجقاء رخ ]

 مفهىم جكنىلىجيا الخعليم  2-1

ًزجيب ال ضيل فيي الاضيخعجال  ول ملطيمو جكنولوجُيا الخعليُم إليى عيالم التررُيت جييُجظ 

 ضييظ ، حُييت ٌعخ يره التيياحشوو فيي م ييال جكنولوجُيا الخعلييُم ر ي  مJames Finnفيا 

ييي  رضيييم  ملجيييال جكنولوجُييييا  عيييد رول ميييا  يييدا حعٍز ٌُ جكنولوجُيييا الخعليييُم اللدًشيييت  إك 

، كجيييا ر يييخ رول ميييا ظاليييب رخ ُحييير امل ميييوا واملجيييال ميييا الاجصيييامث 1963الخعليييُم عييياا 

ي  مصيعول جكنولوجُيا 
ّ
ت إلى جكنولوجُا الخعليُم، زيم إ يخ رول ميا وؼ الطجعُت التصٍز

ُيا الخعليُم ]الخعلُم ميا وجميت  ؽيز املنؽومياث،  [. 3وركثير ميا كخيب فيي م يال جكنولوج

يت، وليذا ً يب رو ج يوو  Finnفقد عّزف فيا  جكنولوجُيا الخعليُم عليى رإهيا يعجلُيت فكٍز

[. وهناك عدة حعٍز اث ملصعول جكنولوجُا الخعلُم، منها: 4متنُت على رضاص ر ث ي ]

دويي   وبارارييار رضييلُح   خييا ٍر يي  ٍر ييد رول ح Rita Richey& Barbara Seelsحعٍز ع  ٌُ ُييت 

قيت منؽجيت 1970حعٍز  لخكنولوجُيا الخعليُم وؼميز فيي عياا  ُيا الخعليُم ظٍز : يجكنولوج

جمييييا فيييييي ؤيييييوء رهيييييداف  فييييي جصيييييجُم العجلُيييييت ال املييييت لليييييخعلم والخعليييييُم وجن ُيييييذها وجقٍو

 ميا املصيا ر 
س
م د ة، رناءس على الت يت فيي اليخعلم والاجصيال الانطياني، وجوؼي  مٍش يا

ت  ت وغحر الث ٍز كُيت 5لخ قُ  حعلُم ركثر فاعلُيتي ]الث ٍز [. وعّزفيذ املوضيوعت  مٍز

جكنولوجُييييييا الخعلييييييُم علييييييى رإهييييييا: يالعلييييييم الييييييذي  هييييييدف إلييييييى إ مييييييا  املييييييوا  و مث  1978

يييشه وجقييييوا فييييي الو يييذ الييييزاها علييييى  ظ وحعٍش قييييدمما ا يييزا القُيييياا رالخييييدَر الخعلُجُيييت ٍو

 Softwareاملييوا  الخعلُجُييت  والشيياني Hardware ؽييامحو:  ول هييو   واث الخعلُجُييت 

ييي   والتيي  جضييم امليييوا  املعتوعييت واملصييورة التييي  جقييدا معلوميياث خيييةل عزؤييما عييا ظٍز

[. رميييا منؽجيييت الُونطييي و فقيييد عزفيييذ جكنولوجُيييا الخعليييُم عليييى 6  واث الخعلُجُيييتي ]

 ألهداف 
س
جما  لما جتعا رإها: يمن جو  ؽامي لخصجُم العجلُت الخعلُجُت وجن ُذها وجقٍو

 ة  ااعييييت مييييا  خييييا ج  ر ييييار فييييي م ييييال الخعلييييُم والاجصييييال الث ييييزي مطييييخودمت م ييييد

 مييييييا ال عالُييييييت رو 
س
ييييييدا ت مييييييا رجييييييل إكطيييييياب الخعلييييييُم مٍش ت وغحيييييير الث ييييييٍز املييييييوار  الث ييييييٍز

 [.7الولول إلى حعلم رفضل وركثر فعالُتي ]

 جطىر مفهىم جكنىلىجيا الخعليم 2-2

 لخ مدلولخ وم امجخ مزث جكنولوجُا الخعلُم ردطجُاث موخل ت إلى رو ر
س
لت ذ علجا

 ميييييا الخعليييييُم 8وفزوعيييييخ ورهدافيييييخ ]
س
[، فقيييييد ور  م ميييييوا جكنولوجُيييييا الخعليييييُم مدطلطييييية

ا مييا عيياا  [، إلييى 9عليهييا هييذا املصييعول ] Finn، حُييت رظليي  فييا 1920الكةضييُ ي، رييدءس

الخعلُم املزئي واملطجوع، حُت ٌعو  لخ ال ضل في إ خيال م ميوا الاجصيال التيدًل فيي 

الخعليُم وبريزاس امل ميوا النؽيزي لخكنولوجُيا الخعليُم وبًضياحخ، فهليتل التركحي   م ال

 
س
طخقِتل. كجيا  ياو للعليوا الطيلوكُت جيهزحرا

ُ
على عجلُت  قل املعلوماث ما املصدر إلى امل

يش ال يوري لطيكُجر  ا اعجلُيت الخعٍش ، وجعتُقميا فيي Skinnerعلى جكنولوجُيا الخعليُم ريدءس

اث الطلوكُت ]الخعلُم ال ر امجي وغحره زف هوباو 10ا ما النؽٍز Haubane [11 ][. ٍو

رو جكنولوجُا الخعلُم عتارة عا: يمنؽومت مخ املت جضم إلانطاو، و لت، و ف يار، 

  اخييييل إظييييار واحييييد لخ قُيييي  هييييدف رو 
س
و راء، ورضييييالُب العجييييل ر ُييييت حعجييييل ججُعييييا

عليييييييُم ميييييييزث م جوعيييييييت رهيييييييداف م يييييييد ةي. وميييييييا هنيييييييا ًجكيييييييا القيييييييول رو جكنولوجُيييييييا الخ

ا رجزحلييت الخعلييُم التصييزي  والتي  اعخجييدث علييى حاضييت  رجزاحيل مخعييد ة لخعورهييا ريدءس

يييي   جييييوك  مزئييييي رو لييييورة للويييي  ء املييييزا  فمجييييخ، جليهييييا مزحلييييت الخعلييييُم  التصييييز عييييا ظٍز

الطجعي التصزي  إك جم اضخوداا وضا ل مز ُت، وضجعُت للجطاهجت فيي إزيزاء عجلُيت 

يييييييييت م مشيييييييييل: اللوحييييييييياث الجداٍر
ّ
، و  اشيييييييييُد الخعلُجُيييييييييت كعيييييييييز  لعيييييييييزا ال كيييييييييزة اليييييييييخعل

ت  إك جعييييور م مييييوا  وجِطييييحرها، رمييييا مزحلييييت الاجصييييال فقييييد جلييييذ املزحلييييت الطييييجب رصييييٍز

ضييخودمذ وضييا ل حعلُجُييت حدًشييت جزا ييي الخوالييل الجُييد، واملطييخجز رييحو 
ُ
الخعلييُم، وا

عييزف ٌُ ز  ؽييم الخعلييُم  حُييت   املعلييم والعالييب، زييم جليهييا مزحلييت رضييلوب اليينؽم، وجعييٍو

م مييوا النؽيياا ره ييخ يم جوعييت مييا امل و ييياث املنؽجييت التيي  حعجييل رصييورة مخ املييت ميييا 

رجيييييييل ج قُيييييييي  هيييييييدف م ييييييييد ي، زيييييييم مزحلييييييييت العليييييييوا الطييييييييلوكُت التييييييي  تهييييييييخم رالطييييييييلوك 

ؽمزها العالب، والخ ول ما الوضا ل التي  حعيزا امليوا  الخعلُجُيت  ًُ والاضخ ارت الت  

 مزحليييت
س
جكنولوجُيييا الخعليييُم حُيييت جيييم التركحييي  فيهيييا  إليييى وضيييا ل الخعليييُم امل يييرمج، ورخحيييرا

عليييى الاعخجيييا  عليييى الخ كحييير ميييا رجيييل حيييل امل ييي لت، وج دًيييد  هيييداف، راإلؤيييافت إليييى 

ُيت  Hardwareالتركح  على اضخوداا   واث و جمشة  وربعما راملوا  وال يرامج الخعلُج

Software [12  .] 

 خصائص جكنىلىجيا الخعليم 2-3
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إو جنوع الوضا ل الخكنولوجُت وج املما فُجا رُنها ر ف إلى جيوفز رِئياث حعليم مخنوعيت، 

رجييا ًييخةءا وموخليي  فئيياث املخعلجييحو وخصا صييمم، فقييد رزتدييذ الت ييور العلجُييت رو 

اضييييييخوداا موخليييييي  الخقنُيييييياث والوضييييييا ل الخكنولوجُييييييت فييييييي عجلُييييييت الخعلييييييُم ًييييييوفز مييييييا 

مييا رهييم الخصييا ز املجحيي ة لخكنولوجُييا [  و 13% مييا الجمييد والو ييذ ]40-38نطييثخخ 

الخعليييُم: الخ اعلُيييت  وحعجييي  الليييوار ريييحو ظزفيييي العجلُيييت الخعلُجُيييت للجيييخعلم وال ر يييامج، 

ييييخم الخ اعييييل رييييحو املطييييخودا والعييييزا مييييا خييييةل واجمييييت املطييييخودا التيييي  ً ييييب رو  ٍو

خلقييي  ح ذًيييت راجعيييت، كجيييا رو  ج يييوو ضيييملت، حتيييو ج يييذب ا دتاهيييخ فِطيييحر فيييي امللخيييوف ٍو

[. الخ لييييب علييييى ال ييييزو  14ُت الخ اعلُييييت جييييوفز رِئييييت اجصييييال زنا ُييييت علييييى   ييييل ]خاليييي

 فييي املوا يي  الخعلُجُييت ال ز ًييت إلييى   ييظ 
س
ال ز ًييت رييحو العييةب  والولييول اهييم ججُعييا

 لقدراث واضخعدا اث  ل منهم ومطخوف ك اءه و درجخ على 
س
املطخوف ما إلاجقاو وفقا

[. جييوفز جكنولوجُييا الخعلييُم املخعييد ة رِئييت 15]الخ كحيير والخييذكز واضييترجاع املعلوميياث 

يي  جييوفحر   عيا ظٍز
س
خ قيي  كلي  إجزا ُييا حعليم مخنوعييت، ً يد فيهييا  يل ظالييب مييا ًناضيتخ ٍو

م جوعيييييييت ميييييييا التيييييييدا ل والخُييييييياراث الخعلُجُيييييييت رماميييييييخ، ميييييييا رن يييييييعت وميييييييوا  حعلُجُيييييييت 

اث امللخوف ورضالُب الخعلم ]  [. 16واخختاراث، وحعد  مطخٍو

 E-Learningتروني الخعليم الالك -3

عييييييييزف الخعلييييييييُم الالكترونيييييييييي ره ييييييييخ ياضيييييييييخوداا اللاضييييييييب  ليييييييييي وجقنُيييييييياث املعلومييييييييياث  ٌُ

قت مت امنت رو غحر مت امنيت ر ُيت  وشت اتها في جقدًم امللخوف وال رامج الخعلُجُت رعٍز

ً ييوو امللخييوف ركثيير إزييارة و افعُييت للعالييب فييي حعلييم املييا ة العلجُييت ٍو ييوو  ور املعليييم 

 رو
س
 وجقييييدًم و دييييل ومطيييياعدة وم ييييورة للعييييةب ا يييي ل  ا ييييم ومطييييخجز  إرشييييا ا

س
جوجيهييييا

عيزف  ٌُ ر ُت ً عل ما العالب العنصز  ضاس   في العجلُيت الخعلُجُيتي. وهنياك ميا 

قيييييييت رو رضيييييييلوب حعلُمييييييي  حيييييييدًت ٌعخجيييييييد عليييييييى وضييييييييا ل  م الالكترونيييييييي ره يييييييخ يظٍز الخعلييييييُي

م للجيييخعلم ره صييييز و يييذ ور ييييل جميييد ور ييييل ج ل يييت وركثيييير  الخكنولوجُيييا فييييي جيييوفحر الخعليييُي

قت ج اعلُت جدناضب مب  دراث املخعلمي ]  [. 17فا دة وبعٍز

 ره ييخ يالشييورة اللدًشييت فييي رضييالُب وجقنُيياث الخعلييُم والتيي  ح ييخز رحييدر 
س
عييزف رًضييا وَُ

 ميا اضيخوداا 
س
ما جخولل إلُخ الخكنولوجُا ما رجمشة وبزامج في عجلُاث الخعلُم ردءا

امللاؤيييييزاث فيييييي ال صيييييول الخقلُدًيييييت واضيييييخوداا وضيييييا ل العيييييزا الالكترو ُيييييت إللقييييياء 

الوضيا غ املخعيد ة فيي عجلُياث الخعليُم الصيي ي واليخعلم اليذاحي، وا اهياءس رثنياء املييدارص 

الذكُيييت، وال صيييول الافتراؤيييُت التييي  جديييُل للعلتيييت اللضيييور والخ اعيييل ميييب م اؤيييزاث 

وو الخ  [. 18اعليي ]و دواث، جقاا في  ول رخزف، ما خةل جقنُاث الا تر ذ، والخل ٍش

م الالكترونيي ره يخ: ياضيخوداا جقنُياث الوضييا غ  ُيت الخعليُي ت  ورب و يد عزفيذ امل وؤُي

يييي  جِطييييحر الخعامييييل مييييب  ييييش جييييو ة الييييخعلم عييييا ظٍز املخعييييد ة اللدًشييييت مييييب الا تر ييييذ لخعٍش

مصييا ر املعزفييت، وخيييدماث ال ييتكت و عيييم الخعيياوو وجتيييا ل املعلوميياث عيييا اعييد. وهيييو 

 يييييدر فيهيييييا الخعليييييُم ر ُيييييت ً يييييوو امليييييخعلم واملعليييييم غحييييير ري عجلُيييييت حعلُجُيييييت منؽجيييييت ً

طيييخودا جقنُييياث الا تر يييذ فيييي إحيييدار الاجصيييال 
ُ
مخواجيييدًا فيييي   يييظ امل ييياو، وب ُيييت ح

جكا حعٍز  الخعلُم الالكتروني في ؤوء هذه الدراضت 19رحو املعلم واملخعلجحوي ] [. ٍو

الالكترونيي وبجاحيت  ره خ: ياضخوداا العلتت الدارضحو ملقيزراث الاحصياء ملنصيت اليخعلم

ال زليييييت لدراضييييييت هييييييذه املقييييييزراث، والقُيييييياا راألن يييييعت واملميييييياا الدراضييييييُت، مييييييا خييييييةل 

ييييت الييييدخول مييييا ري م يييياو وفيييي ري و ييييذ، ومييييا خييييةل الخوالييييل املتيييي اما  الخ اعيييل وحٍز

 وغحر املت اما، رجا ًدُل ضمولت الزجوع إلى املقزراث الدراضُت في ري و ذي. 

 رونيجصنيف الخعليم الالكت 3-1

 روجخ عاا، ًجكا جصنُ  الخعلُم الالكتروني إلى:

  Synchronous E-learningحعليم متزامن  3-1-1

عل  علُخ الخعليُم  نيي رو الخ ياعلي أل يخ ٌعخجيد عليى الخعليُم ا ي ل متي اما، حُيت  ٍو

قيييييوا املعليييييم  ًقيييييوا ججُيييييب امل يييييتركحو فيييييي الصييييي  رامجصيييييال فيييييي موعيييييد سمجييييي  واحيييييد، ٍو

ب ا  ل متاشز، كجا ٌطخعُب ججُب العةب الخ اعل مب اعضمم رالخ اعل مب العة 

ٍيت 20التعض ا  ل متاشز ومب املعلم في نو واحد ] -Real[ ع ير غيزف امللا زيت ال ور

Time Chat  ال صيييول الافتراؤيييُت ،Virtual Classroom  امليي ججزاث ع ييير ال ُيييدًو ،

Video Conferencing و الليوة  ريُض ،Interactive White Board وميا إً ارُياث .

يت وجقلُيل الخ ل ييت  الخعليُم الالكترونيي املتي اما حصييول امليخعلم عليى ح ذًيت راجعييت فوٍر

 [.21والجمد والو ذ ]

 Asynchronous E-learningحعليم غير متزامن  3-1-2

وهييو الخعلييُم غحيير املتاشييز، وفُييخ ً صييل العالييب علييى  وراث رو حصييز وفيي  رز ييامج 

يد  راس   موعغ ًنخقي فُخ    ي  ال ًر و اث و ماكا الت  جدناضب مب ؼزوفخ عا ظٍز

، القييييوا م World Wide Web، ال ييييتكت العنكتوجُييييت العاملُييييت E-mailالالكترونييييي 

ًيت  د . ومييا CD، و  يزا  املدم يت File Exchange،  قيل املل ياث Mailing Listال ًر

إً ارُاث هذا النوع ما الخعلُم رو العالب ًوخار الو ذ والشماو املناضتحو لخ إلإهاء 

 فييييي ري و ييييذ. 
س
املييييا ة الخعلُجُييييت وبعييييا ة مييييا ة الييييخعلم و راضيييياها والزجييييوع إليهييييا الكترو ُييييا

ييت راجعييت مييا املعلييم  ومييا ضييلتُاجخ عييدا اضييخعاعت العالييب اللصييول علييى ح ذًييت فوٍر

[ 
س
 [. 22متاشزة

 : Blended Learningالخعليم املدمج  3-1-3

 لوجييخ رامجصييال 
س
قصييد رييخ جوؼُيي  الخكنولوجُييا فييي الييدمج رييحو رضييلوةي الييخعلم وجمييا ٍو

املتاشز والخعلُم الالكتروني إلحدار الخ اعل رحو املعلم ر و خ معليم ومزشيد للعيةب 

 لوجييييييخ رو مييييييا خييييييةل الوضييييييا غ التيييييي  م ٌ ييييييترط رو ج ييييييوو ر و 
س
اث مييييييب املخعلجييييييحو وجمييييييا

جكييا القيييول رو الخعلييُم املييدمج ًييخم فُيييخ مييش  رييحو الخعليييُم 23الكترو ُييت م ييد ة ] [. ٍو

 [. 24املت اما وغحر املت اما ]

 خصائص الخعليم الالكتروني 3-2

ًن ز  الخعلُم الالكتروني رتعض الطجاث الخالت رو الخصيا ز املخعلقيت رعتُعخيخ، 

لييول إلُييخ فييي ري و ييذ ومييا ري م يياو، وفلطيي خخ، منهييا مييا ًلييي: ال و ُييت: ري إم ا ُييت الو 

و وو حيييواجش. الخ اعلُيييت: الخ اعيييل ريييحو م خيييوف امليييا ة العلجُيييت والعلتيييت وغحيييرهم ميييا 

املطييييخ ُدًا، والخعامييييل مييييب رجييييشاء املييييا ة العلجُييييت، والا خقييييال املتاشييييز مييييا جش ُييييت إلييييى 

ييت: حُييت عييدا ا خصيياره علييى فئييت  وو رخييزف مييا النيياص، ولييِظ هييذا  رخييزف. الججاهحًر

خ اعل مب ال ر امج ف ط ب، رل ًجكا ألكثر ما مخعلم في ركثر ما م او رو ًخعامل ٍو

ل ييييي  رغتاجيييييخ،  الخعلُميييي  فيييييي نو واحيييييد. ال ز ًييييت: حُيييييت ًخوافييييي  وحاجييييياث  ييييل ميييييخعلم، ٍو

 لطييزعت 
س
خجاشي و مييب مطييخواه العلميي ، مجييا ٌطييجل رالخقييدا فييي ال ر ييامج رو الييخعلم وفقييا ٍو

قصيييييد اهيييييا ج اميييييل  يييييل م و اجيييييخ ميييييا العناليييييز ميييييب  اليييييخعلم عنيييييد  يييييل فيييييز . الخ املُيييييت: ٍو

 [. 25اعضما التعض ما ج قُ  رهداف حعلُجُت م د ة ]

 مساًا الخعليم الالكتروني 3-3

ضيييتقذ إلاشيييارة إليييى رو الخعليييُم الالكترونيييي ًجخييياس رتم ا ُيييت اليييخعلم فيييي ري و يييذ وفيييي ري 

م ييياو للدرجيييت التييي   ُيييل عيييا الجامعييياث وال لُييياث التييي  جقيييدا هيييذا النيييوع ميييا الخعليييُم 

ق يل حعلُجميا 
ُ
، و لُياث اليخعلم كاث The never close for learningرال لُياث التي  م ج

ا ضاعت   The Colleges which are Opened for Learning 24 hours رةب وع ٍز

a Day قيت ضيخودا رعٍز
ُ
، واملطياعدة فيي حيل م ي لت اس حياا  اعياث امللاؤيزة إكا ميا ا

، ومزو ييت جييوفز فييز  القتييول وعييدا الييخ    Distance Learningالخعلييُم عييا اعييد 

ب رج دو ًيييييت  مييييياكا الدراضييييييُت، كيييييذل ، ًجخيييييياس الخعليييييُم الالكترونييييييي رتم ا ُيييييت جييييييد ٍر

وحعلييُم العييياملحو وجييههُلمم  وو اللاجيييت إليييى جييزك رعجيييالمم، راإلؤيييافت إلييى حعليييُم ربييياث 

طمم في رفب نطتت املخعلجحو والقضاء على  مُت ] ٌُ ًيا 26التُوث مجا  [. كيذل ، ميا مشا

قصييييد ريييخ جييييوفحر وجنؽييييُم و ييييذ العالييييب والاضييييخاك  الخعليييُم الالكترونييييي حييييز  الييييشما، ٍو
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تِئييييييت الافتراؤييييييُت، وا خييييييار امليييييال املصييييييزوف علييييييى الخنقييييييل الجيييييامعي فييييييي الخعامييييييل ميييييب ال

 [. 27والط ز ]

 

 عيىب الخعليم الالكتروني 3-4

  فتيييييالزغم ميييييا رو 
س
 عُوبيييييا

س
عليييييى اليييييزغم ميييييا مشاًيييييا الخعليييييُم إلالكترونيييييي، إم رو ليييييخ رًضيييييا

العدًيييد ميييا الدراضييياث و ر يييار جيييد ي رو الخعليييُم إلالكترونيييي ً طيييا الجيييو ة إم رو 

ًُ طييييا اليييتعض رشيييار    إجاحيييت املييييوا  الخعلُجُيييت ع ييير الا تر يييذ 
س
إليييى عكييييظ كلييي ، فجيييشة

اليييخعلم فقيييغ ألشييي ال م يييد ة ميييا الخقُيييُم الججيييا ي، كيييذل  حطييياءل اليييتعض عجيييا إكا 

 فييييييتو 
س
يييياو الخعليييييُم الالكترونييييييي م يييييز  ر اة  عييييييم ألضيييييالُب الخعليييييُم الخقلُدًييييييت، رًضيييييا  ي

 للخعليييييُم الالكترونييييي  يييييي ال ُيييياب
س
ت  إلا ا ييييت  كثييييير شييييُوعا الخييييياا للخ يييياعةث ال خصييييُي

 رحو الشمةء املخعلجحو ]
س
ت، لِظ فقغ رحو املخعلجحو واملعلجحو، وب جا رًضا [، 28اللٍُو

 وما هذه العُوب:

 عيا  قيز 1
س
. رو الخعلُم إلالكتروني ً عل املخعلجيحو ًوضيعوو للخهميل والُتعيد فضية

ييي   ٍو
س
 وممييياراث إ ارة الخ اعيييل الاجخجيييا ي رو العة ييياث، ليييذل  ًخعليييب  ميييز حيييافشا

س
ا

 الو ذ ما رجل جقلُل هذه  زار.

. عنيييييدما ًخعليييييي   ميييييز رخ طييييييحو ممييييياراث الاجصييييييال ليييييدف املييييييخعلم  يييييد ً ييييييوو للخعلييييييُم 2

 علييييييى الييييييزغم مييييييا رو املخعلجييييييحو  ييييييد ج ييييييوو لييييييد هم معزفييييييت 
س
 ضييييييلتُا

س
إلالكترونييييييي جييييييهزحرا

ملعزفيييييييييت ر ا ًجُييييييييت مجخيييييييياسة، إم رإهييييييييم  ييييييييد م ًجخل يييييييييوو املميييييييياراث الةسمييييييييت لخقييييييييدًم ا

ا.    املكدطتت لآلخٍز

. ميييا الصيييعب اليييخ كم فيييي رن يييعت مشيييل ال يييو، والقزلييينت والا خ يييال، والاضيييخوداا 3

 غحر املناضب للن خ واللص . 

 علييى مميياراث الخن ييئت الاجخجاعُييت ٍو ييد مييا  ور 4
س
.  ييد ًيي زز الخعلييُم الالكترونييي ضييلتا

ا للعجلُت الخعلُجُت راإلؤافت إلى ر خ م  ًجكا اضخودامخ لججُيب املدربحو كجدًٍز

 [.29الخوصصاث ا  ل فعال ]

 الخعلم الالكتروني 3-5

يهييييو  ؽييييياا ٌطييييجل رتم ا ُيييييت  قييييل وجوليييييُل املييييا ة العلجُيييييت ع يييير وضيييييا ل مخعيييييد ة  وو 

حاجت العالب لولضور إليى  اعياث اليدرص ا ي ل منيخؽم فالعاليب هيو املطي ول عيا 

علُمييي  روضيييا غ الكترو ُيييت [. فميييو الخعليييُم اليييذي ًقيييدا امللخيييوف الخ30حعليييُم   طيييخي ]

يت Internetمشل الا تر ذ  ، رو  شيزظت CD، رو   جيار الصيناعُت، رو   يزا  اللح ٍر

ظ املعخجيييييييد عليييييييى اللاضيييييييوب  ت رو الخيييييييدَر  Computer-Basedالطيييييييجعُت والتصيييييييٍز

Training ره يييخ  يييوع ميييا الخعليييُم الالكترونيييي 
س
اليييذي عليييى  E-Learning، كجيييا ٌعخ ييير رًضيييا

رو ميييا ٌطيييمو ريييالخعلُم ال يييوني  Virtual Learningعليييُم الافترا ييي   رضاضيييخ جعيييور الخ

Global Learning  وؼمييزث العدًييد مييا امل يياهُم مشييل: الخعلييُم امل ييز ،Individual 

Instruction جكنولوجُييييا الوضييييا غ املخعيييييد ة ،Multimedia Technology مزاكيييييش ،

، Electronic Library ، املكختيت الالكترو ُيتLearning Resourcesمصيا ر املعلومياث 

، Open Instruction، الخعلييييييُم امل خييييييوة Electronic Bookالكخيييييياب الالكترونييييييي 

، Distance Instruction، الخعلُم عا اعد Virtual Instructionال صول الافتراؤُت 

ب الالكترونيييي  ، الخعلييييُم املتجييي  علييييى شيييتكت الا تر ييييذ Training at Distanceالخيييدٍر

Internet Based Instruction الخعلُم على الخغ ،Online Learning و لما م ياهُم .

ت، ما رجل وؤب  ؽيم  مطخ دزت ر ث راملجخجعاث إلى إعا ة النؽز في خععما التررٍو

ييييت   فييييي الخعلييييُم العييييالي جخوافيييي  ومخعلتاتهييييا وظجوحاتهييييا الخنجٍو
س
حعلُجُييييت جدًييييدة خالييييت

[31 .] 

 خصاءاصخخدام الخكنىلىجيا في جدريط مقرراث الا  -4

لقيييد ر ف الخقيييدا فيييي م يييال جكنولوجُيييا املعلومييياث والاجصيييامث إليييى وفيييزة املعلومييياث فيييي 

الخوصصيياث ججُعميييا، وجةشييي   املطيييافت ريييحو املعلوميياث وامليييخعلم، كجيييا ر ف إليييى ؼميييور 

 م ًخ ييييييييشر مييييييييا حُيييييييياة 
س
اللاجييييييييت ملميييييييياراث ورضييييييييالُب وجقنُيييييييياث حدًشييييييييت رلييييييييت ذ جييييييييشءا

ت،  ميييز اليييذي جعيييل ا للاجيييت ماضيييت إليييى جعيييوٍز رضيييالُب الخعليييُم املجخجعييياث العصيييٍز

والخعلم ومماراتهجا للولول رالعالب إلى اكدطاب املعلومياث رن طيخ وبزم اهيا رصيورة 

إلكترو ُييت، ولييم ٌعييد هييدف الخعلييُم فييي هييذا العصييز ج صييُل املعزفييت فييي حييد كاتهييا، رييل 

 رؤييييكى اكدطيييياب مميييياراث الييييخعلم الييييذاحي والقييييدرة علييييى جوؼُيييي  املعلوميييياث والخقنُيييياث

ُيت ]  إليى وؤيب منييا   32املخعيورة فيي حيل امل ييكةث اللُاج
س
[. و يد اج ميذ الييدول مي خزا

 
س
ظ املعخجيييدة علييى  ميييج الخكنولوجُييا ريييالخعلُم وجعييل هيييذا  مييز وا عيييا الخعلييُم والخييدَر

 ملجوضيييييت للخ ليييييب عليييييى م يييييكةث الخعليييييُم الخقلُيييييدي، ومنهيييييا الخيييييدف  
س
 وحقُقيييييت

س
فعلُيييييا

امث املعزفت، وجهزحر جقنُياث الخعليُم والاجصيامث فيي العةةي، والخقدا املدطارع في م 

م 
ّ
ييا ة رغتيييت الكشحيير ميييا النيياص فيييي العييو ة لليييخعل م ييال الخعليييُم، وارج يياع الخ يييالُ ، وٍس

ميييزة زا ُيييت، وعيييدا مناضيييتت النخيييا ج امللققيييت لطيييو  العجيييل، وججيييو  النؽييياا الخعلُمييي  

 [.  34[،]33اللالي ]

عد واح ٌُ  أل يخ لقد جهزز علم إلاحصاء، الذي 
س
 ما ركثر الخوصصياث الدراضيُت رهجُيت

س
دا

رحيييد العناليييز الز ِطيييت فيييي ري عجيييل إ اري رو م ضاييي  ، ريييالخعوراث الما ليييت فيييي م يييالي 

ظ  املعلومييييياث والاجصيييييامث. إك رو اضيييييخوداا جكنولوجُيييييا الخعليييييُم رجيييييا ًناضيييييب الخيييييدَر

يييد لئلحصيياء مييا خييةل القييدرة علييى اضيييخوداا  ال ّعييال فمييو ٌعجييل علييى جو ُيي  الخ ٍز

ت والطيييجعُت واللزكُيييت اطيييزعت واجقييياو ] [. وفيييي هيييذا العصيييز حتيييو 35املييي ززاث التصيييٍز

ظ والخعليييييييُم للقيييييييذ رزكيييييييب الخعيييييييوراث التييييييي  رحيييييييدزاها زيييييييورة الاجصيييييييامث  ظيييييييز  الخيييييييدَر

عييزف ريالخ ومث العاملُييت التي  رزييزث فيي ججُييب العجلُياث الخعلُجُييت،  ٌُ واملعلومياث رو ميا 

اا راضييخودامما فييي جعييوٍز رييزامج الخعلييُم ع يير ومييب ؼمييور شييتكت الا تر ييذ اس ا  الاهخجيي

عيييخ لولييد مييا ال يييوار  الاجخجاعُييت والشقافُييت وجوعيييي  الا تر ييذ لالييخعلم الييذاحيي وجعَو

ت ] [. ومييا ؤيييجا امل يياهُم الخكنولوجُيييت 36 ُييو  الشميياو وامل ييياو و ييدرة امليييوار  الث ييٍز

زبيييوي ، وهيييو  جيييوك  جFlipped Classroomالجدًييدة ؼميييز م ميييوا ال صيييل املع ييوص 

قييييت حطييييجل للجعليييييم  ًزمييييي إلييييى اضييييخوداا الخكنولوجُييييا اللدًشييييت وشييييتكت إلا تر ييييذ رعٍز

ييي  مقيياظب فُيييدًو رو مل يياث ليييوجُت رو غحرهييا ميييا الوضيييا غ  رتعييدا  املوؤيييوع عييا ظٍز

لُعلب عليها العةب في مناسلمم رو في ري م او نخيز راضيخعجال حواضيُ هم رو هيواج مم 

وصييييييييز و ييييييييذ امللاؤييييييييزة الذكُيييييييت رو رجمييييييييشتهم اللوحُييييييييت  تييييييييل حضيييييييو  ر امللاؤييييييييزة وٍُ

 في هذا الينجغ ميا 
س
 رضاضُا

س
عخ ر ال ُدًو عنصزا تاث، َو ب والخدٍر للجنا  اث وامل اَر

  ا   َو اركخ  10إلى  5الخعلُم حُت ًقوا املعلم رتعدا  مقعب فُدًو مدجخ ما رحو 

ب رو شت اث الخوالل الاجخجا ي ] رُياث [. وما إً ا37مب العةب في رحد موا ب الٍو

، وبجاحييت ال زلييت 
س
 جُييدا

س
ال صييل املع ييوص ؤييجاو اضييخ ةل و ييذ امللاؤييزة اضييخ ةم

رميييييياا العييييييةب إلعييييييا ة امللاؤييييييزة ركثيييييير مييييييا مييييييزة رنيييييياءس علييييييى فزو يييييياتهم ال ز ًييييييت، وبنيييييياء 

عة اث ر وف رحو العالب واملعليم، والد يجُب عليى الاضيخوداا  فضيل للخكنولوجُيا 

يييييش الخ كحييييير  النا يييييد واليييييخعلم اليييييذاحي وبنييييياء الخ يييييراث وممييييياراث فيييييي م يييييال الخعليييييُم، وحعٍش

 [. 38الخوالل والخعاوو رحو العةب ]

 جطبيقاث جكنىلىجيا الخعليم في علم الاخصاء 4-1

عييد علييم الاحصيياء مييا العلييوا التيي  لمييا  ور كتحيير فييي العصييز اللاؤييز حُييت إ ييخ جعييور  ٌُ

 
س
مييييا فكييييزة اللصييييز والعييييد إلييييى ججييييب اللقييييا   عييييا الؽييييواهز املخخل ييييت وعزؤييييما رُا ُييييا

قييت حطييمل ج لُلمييا ملعزفييت اج اهيياث هييذه الؽييواهز وعة ييت اعضييما رييتعض. ورغييم  رعٍز

ا كييييم رو الكجتُيييوجز ًخجحيييي  رالد ييييت والطييييزعت ال ييييا ق جكييييا اضييييخودامخ فييييي جوييييٍش خحو، ٍو

ها يييل ميييا التُا ييياث مجيييا ًيييوفز الو يييذ والجميييد ليييدف مطيييخودمُخ  إم ر يييخ م ًجكنيييخ رو 

ًقيييوا اهيييذه العجلُييياث إم ميييا خيييةل ريييزامج إحصيييا ُت معيييدة ليييذل ، وميييا هيييذه ال يييرامج 

 [.39، وغحرها الكشحر ]SPSS ،STATA ،MINITABرز امج 
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 الدراصاث الضابقت -5

حشيييييت عليييييى اعييييض الدراضييييياث كاث العة يييييت رجوؤييييوع الدراضيييييت اللالُيييييت، ج صييييلذ التا

وكليي  لةضييخ ا ة منهييا فيييي  راضيياها، و ييد  طييجذ التاحشيييت هييذه الدراضيياث الييي  راضييياث 

 م لُت وعزبُت، و راضاث رجنثُت.

 الدراضاث املللُت والعزبُت: 5-1

م إلالكترونيييي رجنؽوميييت الخعليييُم العاميييت 2016ل .  ثُليييت شيييزجُل1 ي اعنيييواو:  ميييج الخعلييُي

زها  [.40 ؽزة مطخقتلُت ] -في لُثُا ل زا جعٍو

هييييدفذ هييييذه الدراضييييت إلييييى الخعييييزف علييييى رهييييم امل ييييرراث التيييي  حطييييخد ي إ خييييال الخعلييييُم 

دُ مييا  ًُ الالكترونييي فييي منؽومييت الخعلييُم ا يي ل عيياا فييي لُثُييا، ومعزفييت إلام ا ُيياث التيي  

لخعليييُم الالكترونيييي للجنؽوميييت الخعلُجُيييت وميييدف فاعلُاهيييا، وكلييي  ملعزفيييت اليييدور اليييذي ا

ًلعتيييييييخ الخعليييييييُم فيييييييي جعيييييييوٍز وج طيييييييحو العجلُيييييييت الخعلُجُيييييييت، ومعزفيييييييت مخعلتاجيييييييخ ورهيييييييم 

الخقنُييييياث والوضيييييا غ الخكنولوجُيييييت اللدًشيييييت، وكُ ُيييييت جعتُقميييييا والاضيييييخ ا ة منهيييييا فيييييي 

صيذ الدراضييت إلييى ال
ُ
خوليُاث الخالُييت:  العجييل عليى  مييج الخعلييُم النؽياا الخعلُميي . وخل

ييل واليييدعم ال جييي   الالكترونييي فيييي املنؽوميييت الخعلُجُييت فيييي لُثُيييا والطييعي إليييى جيييوفحر الخجٍو

والخقج  املعلوبحو، وؤب اضتراجُ ُاث وخعيغ مجكنيت الخن ُيذ ووا عُيت جة يم ؼيزوف 

ت والعجييييل علييييى جن جُيييت  ييييدراتها رجييييا وبم ا ييياث الدولييييت اللُثُيييت، والعناًييييت ريييياملوار  الث يييٍز

 
س
ًدناضيييييييب ومخعلتييييييياث الخعليييييييُم الالكترونيييييييي، وعيييييييدا جعيييييييل الخعليييييييُم الالكترونيييييييي رييييييييدًة

 معييخ، وتهُئييت العييةب واملعلجييحو فييي ججُيييب 
س
 لييخ ومنييدم ا

س
للخعلييُم الخقلُييدي رييل مطييا دا

يييت اعُيييدة امليييدف  املزاحييل الخعلُجُيييت لخقتيييل الخعليييُم الالكترونيييي  تيييل جعتُقيييخ، وجتجييي  رٍؤ

ٍت وعيييييدا جكيييييخم ج يييييالُ  الد ييييي ُل فيييييي ؼيييييل الخعيييييوراث والخ حيييييراث جضيييييجا الاضيييييخجزار 

 املطخجزة في الخكنولوجُا اللدًشت.

ي اعنواو: مدف ك اءة ال يوا ر 2020حامد امل روك، و ورة رؤواو، وور ة امل روك ل. 2

م إلالكترونييي رالجامعييياث اللُثُييت ل لُييت التررُييت املييز  جامعيييت  -  ا ًجُييت فييي الخعليُي

ي ] -تررُت العجُةثرن اسي،  لُت ال
س
ت ر جوكجا  [.41جامعت الشاٍو

هدفذ الدراضت إلى الخعزف على مدف اميخةك ال يوا ر   ا ًجُيت للخعليُم إلالكترونيي 

 للنيوع والخوصيز وضينواث الخ يرة ليدف ال يوا ر   ا ًجُيت ر لُتي  
س
وال زو  فُخ جتعيا

يييت، وج و يييذ عُنيييت جامعيييت ال –جامعيييت رن ييياسي والتررُيييت العجيييُةث  –التررُيييت امليييز   شاٍو

قيييت الع يييوا ُت الثطيييُعت،  70الدراضيييت ميييا  ظ جيييم اخخُيييارهم رالعٍز عضيييو هُئيييت جيييدَر

يييب الاضيييدتا ت  ضيييخودا لججيييب التُا ييياث اضيييدتا ت ك ييياءاث الخعليييُم إلالكترونيييي، جيييم جوَس
ُ
وا

ت. و د رولذ الدراضت  قت الُدٍو قخحو  ولى الاضخثُاو الالكتروني والشاني رالعٍز رعٍز

يييش الشق م إلالكترونيييي لل يييوا ر   ا ًجُيييت فيييي الجامعييياث رخعٍش افيييت إلاً ارُيييت   يييو الخعلييُي

 ،
س
ب املطييييييخجز إلكطييييييااهم مميييييياراث الخعلييييييُم إلالكترونييييييي. رًضييييييا اللُثُييييييت رالاهُئييييييت والخييييييدٍر

ت الةسمييت  جوؼُيي  الخعلييُم إلالكترونييي فييي الخعلييُم الجييامعي وجييوفحر إلام ا يياث الضييزوٍر

الخقنُت في الخعلُم ا  ل مطخجز ولِظ فقغ لخ عُلخ. كذل ، العجل على اضخوداا 

ز اضييتراجُ ُاث وخعييغ الجامعيياث اللُثُييت رت خييال  فييي  سميياث وكليي  مييا خييةل جعييٍو

ز القيييييييييوا حو و  ؽجيييييييييت  ، جعيييييييييٍو
س
الخعليييييييييُم إلالكترونيييييييييي فيييييييييي رزام ميييييييييا ون ييييييييياظاتها. ورخحيييييييييرا

ِغيب  الجامعُت ر ُت جخجاش و مب إم ا ُت الا خقال إلى الخعلُم إلالكتروني في ري و ي ذ ر 

ظ العجل رخ رو ا خضذ اللاجت كل .  عضو هُئت الخدَر

م إلالكترونيي فيي ؼيل 2020خالد ررو وظت، وغطاو اليدلو ل. 3 ُيت الخعلُي ي اعنيواو: فعال

 [.42جا  ت  ورو ا ما وجمت  ؽز ظلتت  لُت فلطعحو الخقنُت ]

ا هييدفذ الدراضيييت للك ييي  عيييا فعالُيييت الخعليييُم الالكترونييي فيييي ؼيييل جا  يييت  ورو يييا مييي

وجميييييت  ؽيييييز ظلتيييييت  لُيييييت فلطيييييعحو الخقنُيييييت، واضيييييخودمذ الدراضيييييت املييييين   الولييييي ي، 

ظاليييييب  308وظتييييي  التاحشييييياو اضيييييدتا ت إلكترو ُيييييت عليييييى عُنيييييت الدراضيييييت التيييييال  عيييييد ها 

قت ع وا ُت ما موخل  ر طاا ال لُت كاث الخوصصاث  وظالتت، جم اخخُارهم رعٍز

خجيييييياا إ ارة ال لُييييييت رييييييالخعلُم العلجُييييييت والانطييييييا ُت. و ييييييد رولييييييذ الدراضييييييت رضييييييزورة اه

إلالكترونيي، وجقييدًم م خييواه مييا خييةل ر ؽجيت م ييمورة كنؽيياا املو ًييل، كجييا ا ترحييذ 

 إجزاء  راضاث مكجلت للدراضت اللالُت.

ي، اعنييييواو: ج ييييدًاث جعتُيييي  الخعلييييُم 2020.  راضييييت لييييةة ؤييييو، وضيييياملت املصييييزاحي ل4

ث لجا  يييييت  ورو ييييياي:  راضيييييت الالكترونيييييي فيييييي م ضطييييياث الخعليييييُم اللُثُيييييت فيييييي ؼيييييل  سميييييا

ت ]  [.43 ؽٍز

 يييييييدمذ هيييييييذه الدراضيييييييت إظيييييييار  ؽيييييييزي حيييييييول الخ يييييييدًاث التييييييي  جواجيييييييخ جعتُييييييي  الخعليييييييُم 

إلالكترونيييييييي فيييييييي م ضطييييييياث الخعليييييييُم اللُثُيييييييت فيييييييي ؼيييييييل  سمييييييياث، جيييييييم اضيييييييخوداا املييييييين   

ييت  الاضييخقزائي والاضييخنتاظي إلعييدا  الدراضييت، حُييت جنيياول عييزا ل ييل امل يياهُم النؽٍز

لكترونيي، ورهيم الخ يدًاث والصيعوباث التي  جواجيخ اضيخودامخ ا ي ل عياا للخعليُم إلا

عاث والقيوا حو  وفي لُثُا خالت. وجوللذ الدراضت إلى  خا ج رهجما عدا وجو  الد يَز

 عا 
س
واللوا ل الةسمت مضخوداا هذه الخقنُاث وؤع  التنُت الخ خُت الةسمت، فضة

م إلالكترونيييييي فيييييي لُثُيييييا ، روليييييذ  رو وا يييييب جعتُييييي  الخعلييييُي
س
مسال فيييييي ظيييييور إلان ييييياء. رًضيييييا

عاث والقييوا حو واللييوا ل مييا ِ تييل وسارة الخعلييُم العيييالي،  الدراضييت رضييزورة ضييا الد ييَز

جكييا مييا إجييزاء  راضيياث امل ييل ال يياملت لخ دًييد الصييعوباث والخ ييدًاث التيي  
ُ
والتيي  ج

ُم ضخواجخ اضخوداا الخعلُم إلالكتروني حتو جدُل للج ضطاث الخعلُجُت  ميج الخعلي

 .
س
ت واضلت وم د ة مطتقا  إلالكتروني ؤجا موععاتها املطخقتلُت وف  رٍؤ

 الدراصاث ألاجنبيت 5-2

 Aleen (1998): The effects of computer-based multimedia lecture.  راضت 1

presentation on comment collage microbiology students achievement, 

attitudes and retention, D.A.I, August, 448.A.  [44] 

هييدفذ الدراضييت إلييى اضخقصيياء فعالُييت رزم ُييت الوضييا غ املخعييد ة فييي ج صييُل عُنيييت 

ميييا ظيييةب جامعيييت جكطييياص فيييي مقيييزر  حُييياء الد ُقيييت، واحخ ييياؼمم ريييالخعلم، وكيييذل  

ظ امللخييييييوف،  اج اهيييييياتهم   ييييييو اضييييييخوداا اللاضييييييب  لييييييي مخعييييييد  الوضييييييا غ فييييييي جييييييدَر

ثُييييييت،  76واحخييييييوث العُنييييييت علييييييى  ظالييييييب جييييييم جقطييييييُجمم إلييييييى م جييييييوعخحو ؤييييييارعت وج ٍز

  16وك يي ذ  خييا ج الدراضييت التيي  اضييخ ز ذ 
س
 عييا وجييو  فييزو   الييت إحصييا ُا

س
رضييتوعا

ثُييت التيي   رضييذ رالوضييا غ املخعييد ة علييى حطيياب املججوعييت  لصييالل املججوعييت الخ ٍز

قيييت املعخيييا ة فيييي الخ صيييُل والاحخ ييياػ ريييالخعلم والا ج ييياه الضيييارعت التييي   رضيييذ رالعٍز

   و اللاضب  لي.

 J. Mills, et al. (2009): Perceptions of Distance Learning Among.  راضيت  2

Faculty of a college of education. [45] 

ظ حيييييييول جقنُيييييييت الخعلييييييييُم  حُيييييييت جناوليييييييذ، هيييييييذه الدراضيييييييت، نراء رعضيييييييياء هُئيييييييت الخيييييييدَر

يييييذ فيييييي إحيييييدف ال لُييييي جٍز
ُ
اث فيييييي جامعييييياث جنيييييوب إلالكترونيييييي واليييييخعلم عيييييا اعيييييد والتييييي  ر

كُيت. ك ي ذ  خيا ج هييذه الدراضيت رو رعضياء هُئييت  جكطياص فيي الومًياث املخ ييدة  مٍز

ييييا ة الو ييييذ الييييذي ًخعلتييييخ اضييييخوداا الخعلييييُم إلالكترونييييي،  ظ مخوييييوفحو مييييا ٍس الخييييدَر

ا ة م خجلت في الطاعاث املكخثُت، راإلؤافت إلى جصجُم وبعدا  ال رامج الخعلُجُيت.  وٍس

، هنيياك عيي
س
ا   نخييز ججشييل فييي عيييدا جييوفز اعييض املميياراث التيي  ً خييا  إليهييا رعضييياء رًضييا

ظ لخعتُيي  هيذا اليينجغ مييا الييخعلم، وعيدا الشقييت رالييدعم إلا اري واملييا ي  هُئيت الخييدَر

م إلالكتروني.
ّ
 ل رامج الخعل

 الخعقيب على الدراصاث الضابقت: 5-3

عليييى رهجُيييت  ميييج جد ييارخ معؽيييم الدراضييياث الطيييارقت مييب الدراضيييت اللالُيييت فيييي الخهكُييد 

عخجد عليها في  ٌُ الخعلُم الالكتروني في منؽومت الخعلُم  تحدف  ضالُب اللدًشت الت  

ز العجلُييييت الخعلُجُييييت، واضييييخودمذ الدراضيييياث حامييييد امل ييييروك، و ييييورة رؤييييواو،  جعييييٍو

ي، وكييييييذل  2020ي، و راضييييييت خالييييييد ررو وظييييييت، وغطيييييياو الييييييدلو ل2020وور ة امل ييييييروك ل
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ي   ظ املن   الذي اضيخودمخخ الدراضيت اللالُيت، وهيو 2009ل  .J. Mills, et al راضت  

ي فقييييييييييد اعخجييييييييييدث علييييييييييى  1998ل Aleenامليييييييييين   الوليييييييييي ي الاضخقصييييييييييائي، رمييييييييييا  راضييييييييييت 

ثُييييت فيييييي من جميييييا الاضخقصييييائي. رميييييا  راضييييت  ثُليييييت شيييييزجُل  املججوعييييت الضيييييارعت والخ ٍز

 2020ي، و راضت لةة ؤيو، وضياملت املصيزاحي ل2016ل
س
 مليدف  ي فقيد  يدمخا إظيارا

س
يا  ؽٍز

 ك اءة وفاعلُت الخعلُم الالكتروني و  اعت جعتُقخ في امل ضطاث الخعلُجُت اللُثُت.

 منهج الدراصت وإجراءاتها -6

اعخجيييييييدث هيييييييذه الدراضيييييييت عليييييييى املييييييين   الولييييييي ي الخ لُليييييييي وكلييييييي  ملناضيييييييثخخ ألهيييييييداف 

شيييٍز ت الدراضييت، فقييد  اميييذ التاحشييت رتعيييدا  اضييخثُا حو الكتيييرو حو، اضيياهدف  ول 

ظ و ييييد احخييييوث علييييى  م يييياور علييييى الن ييييو الخييييالي: امللييييور  ول:  7رعضيييياء هُئييييت الخييييدَر

ظ مقييييييزراث الاحصييييياء واحخيييييوف علييييييى  فقيييييزاث، امللييييييور  5جيييييهزحر الخكنولوجُيييييا علييييييى جيييييدَر

ُيا الخعليُم ؤيم  فقيزاث، املليور الشاليت:  ور الخكنولوجُيا فيي  3الشاني: م ميوا جكنولوج

ظ مقييييييزراث الاحصييييي فقييييييزاث، املليييييور الزااييييييب: رزييييييز  5اء ج ييييييوو ميييييا ج طيييييحو جييييييو ة جيييييدَر

فقزاث، املليور الخيامظ: الضيجا اث  3الخكنولوجُا على العجلُت الخعلُجُت جهل  ما 

ظ مقييزراث الاحصيياء احخييوف فقييزجحو، امللييور  الةسمييت مضييخوداا الخكنولوجُييا فييي جييدَر

ييييييوو مييييييا 
ّ
ظ مقييييييزراث الاحصيييييياء ج   5الطييييييا ص: اً ارُيييييياث  مييييييج الخكنولوجُييييييا فييييييي جييييييدَر

 امللور الطااب: ضلتُاث  مج الخكنولوجُا في جدَرظ مقزراث الاحصاء 
س
فقزاث، ورخحرا

جشيييييل الجييييدول  3وجضييييجا  ي خصييييا ز عُنيييييت الدراضييييت الخالييييت رهعضييييياء 1ل فقييييزاث. ٍو

ظ.  هُئت الخدَر

 ي: خصا ز عُنت الدراضت الخالت رهعضاء هُئت الخدَرظ1جدول ل

 النطتت العد  الجنظ الز م

 45.7 16 ككز 1

 54.3 19 ر ثو 2

 100 35 املججوع

 النطتت العد  العجز الز م

1 30 – 39 22 62.9 

2 40 – 49 6 17.1 

3 50 – 59 6 17.1 

 2.9 1 ضنت وركثر 60 4

 100 35 املججوع

 النطتت العد  الدرجت العلجُت الز م

 37.1 13 مطاعد م اؤز 1

 34.3 12 م اؤز 2

 11.4 4 رضخاك مطاعد 3

 2.9 1 م اركرضخاك  4

 14.3 5 رضخاك 5

 100 35 املججوع

 النطتت العد  ضنواث الخ رة الز م

 11.4 4 ضنواث 5ر ل ما  1

2 5 – 9 18 51.4 

3 10 – 14 2 5.7 

4 15 – 19 1 2.9 

 28.6 10 ضنت وركثر 20 5

 100 35 املججوع

 النطتت العد  املزحلت الز م

وص/لِطانظ 1  74.3 26 ر الوٍر

 8.6 3  راضاث علُا 2

كز 3
ُ
 17.1 6  ل ما ك

 100 35 املججوع

 النطتت العد  الاضخوداا الز م

 16.4 9 م ًوجد 1

 النطتت العد  الجنظ الز م

 21.8 12 منصت واحدة 2

 40 14 ركثر ما منصت 3

 100 35 املججوع

وج و ييذ الاضييدتا ت الخالييت رالعلتييت الجييامعُحو الدارضييحو ملقييزراث الاحصيياء مييا ررةييب 

 8م ييييياور، املليييييور  ول: اضيييييخوداا الخكنولوجُيييييا فيييييي حعليييييم مقيييييزراث الاحصييييياء احخيييييوف 

فقزاث، امللور الشاني:  ور الخكنولوجُا في ج طحو جو ة حعلم مقزراث الاحصاء ؤم 

ضخوداا الخكنولوجُا فيي حعليم مقيزراث الاحصياء فقزاث، امللور الشالت: اً ارُاث ا 3

فقييزاث، امللييور الزااييب: ضييلتُاث اضييخوداا الخكنولوجُييا فييي حعلييم مقييزراث  5ج ييوو مييا 

جشيييييل جيييييدول ل 4الاحصييييياء  ي خصيييييا ز عُنيييييت الدراضيييييت الخاليييييت رالعلتيييييت 2فقيييييزاث، ٍو

 الدارضحو ملقزراث الاحصاء.

 ي: خصا ز عُنت الدراضت الخالت رالعلتت2جدول ل

 النطتت العد  الجنظ مالز 

 %25 25 ككز 1

 %75 75 ر ثو 2

 %100 100 املججوع

 النطتت العد  العجز الز م

1 18-22 76 76% 

2 23-27 16 16% 

 %8 8 فجا فو   28 3

 %100 100 املججوع

 النطتت العد  ال لُت الز م

 %56 56 جقنُت ظتُت 1

 %9 9 ا خصا  2

 %5 5 ظب ا زي  3

 %5 5 ن اب 4

 %4 4 هندضت 5

 %3 3 رضناو 6

 %11 11 علوا 7

 %4 4 صلت عامت 8

 %3 3 ر ا ًجُت الدراضاث العلُا 9

 %100 100 املججوع

 النطتت العد  لدً  هاج  ك ي الز م

 %100 100 نعم 1

 ل ز% ل ز م 2

 %100 100 املججوع

 النطتت العد  لدً  جماس كجتُوجز الز م

 %56 56 نعم 1

 %44 44 م 2

 %100 100 املججوع

 : Validity، والصدق Reliabilityخضاب معاملي الثباث  6-1

اضخقزار املقُاص وعدا جنا ضخ مب   طخ، ري  Reliabilityحُت ٌعج  معامل الشتاث 

عُد جعتُقخ على   يظ العُنيت. و يد جيم اضيخوداا معاميل 
ُ
ر خ ٌععي   ظ النخا ج إكا ر

، وج ييدر إلاشيارة إلييى رو  ُجييت معاميل الشتيياث جهخييذ Cronbach’s Alphaكزو تيا  رل ييا 

ييياو   جتييييراوة رييييحو الصيييي ز والواحييييد الدييييلُل، ف لجييييا ا تررييييذ  ُجخييييخ مييييا الصيييي ز  ي
س
 ُجييييا

. رمييييا 
س
ييياو الشتيييياث مزج عييييا  وبكا ا تررييييذ  ُجخييييخ مييييا الواحييييد الدييييلُل  ي

س
الشتييياث منو ضييييا

ُياص ًقيِظ ميا وؤيب لقُاضيخ وهيو ا Validityمعامل الصد   لجيذر فُقصد ريخ رو املق
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 Faceالتررُعييييي ملعامييييل الشتيييياث. و ييييد  امييييذ التاحشييييت راضييييخوزا  الصييييد  الؽيييياهزي 

Validity   وكل  اعزا الاضدتا خحو على م جوعت ما امللكجيحو ميا كوي الاخخصيا

للقُييياا رخ كُجميييا وبريييداء نراءهيييم ومةحؽييياتهم حيييول الاضيييدتا خحو وعتاراتهجيييا ميييا حُيييت 

كييذل  جيييزارغ  يييل عتييارة ريييامللور املندرجيييت مييدف مة جيييت العتيياراث ملوؤيييوع الدراضيييت، و 

ج خيييخ، ومييييدف وؤييييوة العتيييارة وضييييةمت لييييُاغاها، وبؤيييافت رو حييييذف ري مييييا العتيييياراث 

وضييييل الجييييدول ل . ٍو
س
ي معييييامةث الشتيييياث والصييييد  ل ييييل 3وغحييير كليييي  مجييييا ًزو ييييخ مناضييييتا

 اضدتا ت على حدف.

 

 ي: معاملي الشتاث والصد  لعتاراث الاضدتا اث3جدول ل

 معامل الصد  معامل الشتاث عد  العتاراث الاضدتا ت

ظ  0.867 0.752 27 رعضاء هُئت الخدَر

 0.891 0.793 20 العلتت

 

ي رو معاميييييل الشتييييياث لعتييييياراث كييييية الاضيييييدتا خحو مزج يييييب وموجيييييب 3ًخكيييييل ميييييا جيييييدول ل

ظ  ، ومعامييييل 0.752إلاشييييارة حُييييت رليييي  معامييييل الشتيييياث مضييييدتا ت رعضيييياء هُئييييت الخييييدَر

. رميييييا معييييياملي الصيييييد  لكييييية الاضيييييدتا خحو فقيييييد  ا يييييذ 0.793الشتييييياث مضيييييدتا ت العلتيييييت 

 مضدتا ت العلتت.  0.891و مضدتا ت رعضاء هُئت الخدَرظ، 0.867 خا  مجا 

  Scale  Likertمقياش ليكرث  6-2

اعخجدث الدراضت مقُاص لُكزث الشةسي كجعُار لتناء اضدتا ت  الدراضت، وكل  ما 

حول  ل فقزة ما فقزاث الاضدتا ت وما زم  ل  رجل ج دًد اج اهاث نراء املت وزحو

م ور رص ت عامت ما م اور الدراضت  افت. وحُت رو املخ حر الذي ٌع ر عا 

هخذ  وساو الخالُت: غحر  الخُاراث لغحر مواف ، م اًد، مواف ي مقُاص جزجُ   ٍو

تحو جدول ل3، مواف =2، م اًد=1مواف =  ي املخوضعاث املزجلت ل ل مطخوف.4. ٍو

 ي: املخوضغ املزجل ل ل مطخوف 4دول لج

 املطخوف  املخوضغ املزجل

 غحر مواف  1.67 - 1

 م اًد 2.35 - 1.68

 مواف  3 – 2.36

 

تييييييحو جيييييييدول ل ي اج اهييييييياث نراء املت ييييييوزحو حيييييييول م ييييييياور الاضيييييييدتا خحو 6ي، وجيييييييدول ل5ٍو

ظ والعلتت على الخوالي.  الخالخحو رهعضاء هُئت الخدَر

ظي: اج اهاث 5جدول ل  نراء رعضاء هُئت الخدَر

 

املخوضغ  امللور 

 اللطاةي

الا  زاف 

 املعُاري 

 الندُ ت

ظ مقزراث  جهزحر الخكنولوجُا على جدَر

 الاحصاء

 مواف  0.41 2.59

 مواف  0.44 2.47 م موا جكنولوجُا الخعلُم

 ور الخكنولوجُا في ج طحو جو ة 

ظ مقزراث الاحصاء  جدَر

 مواف  0.31 2.53

 مواف  0.37 2.76 الخكنولوجُا على العجلُت الخعلُجُترزز 

الضجا اث الةسمت مضخوداا 

ظ مقزراث الاحصاء  الخكنولوجُا في جدَر

 مواف  0.46 2.69

ظ  اً ارُاث  مج الخكنولوجُا في جدَر

 مقزراث الاحصاء

 مواف  0.36 2.46

ظ  ضلتُاث  مج الخكنولوجُا في جدَر

 مقزراث الاحصاء

 مواف  0.48 2.54

 مواف  0.23 2.58 الدرجت ال لُت

ظ حيييييول 5رييييالنؽز لنخيييييا ج جييييدول ل ي واليييييذي ًجشييييل اج اهييييياث نراء رعضيييياء هُئيييييت الخييييدَر

م ييييييييياور الاضيييييييييدتا ت الطيييييييييتب   يييييييييد رو اج اهييييييييياث  راء عليييييييييى موخلييييييييي  امللييييييييياور جيييييييييياءث 

راملوافقييييييييت، وبكا ميييييييييا  ؽز يييييييييا للجخوضيييييييييعاث اللطييييييييارُت لئلجارييييييييياث   يييييييييد رو م يييييييييور رزيييييييييز 

 ول رجخوضيييييغ حطييييياةي  الخكنولوجُييييا عليييييى العجلُيييييت الخعلُجُيييييت ج صييييل عليييييى الترجِيييييب

ي، رِنجيييا ج صيييل م ييييور الضيييجا اث الةسمييييت مضيييخوداا الخكنولوجُييييا فيييي جييييدَرظ 2.76ل

ي، وجيييياء م ييييور جييييهزحر 2.69مقييييزراث الاحصيييياء علييييى الترجِييييب الشيييياني رجخوضييييغ حطيييياةي ل

ظ مقييزراث الاحصيياء فييي الترجِييب الشالييت رجخوضييغ ل ي، رمييا 2.59الخكنولوجُييا علييى جييدَر

ظ مقيزراث الترجِب الزااب ف او  ما  صيِب م يور ضيلتُاث   ميج الخكنولوجُيا فيي جيدَر

ي، وج صييييييل م ييييييور  ور الخكنولوجُييييييا فييييييي ج طييييييحو 2.54الاحصيييييياء رجخوضييييييغ حطيييييياةي ل

ي، وفيي الترجِيب 2.53جو ة جدَرظ مقزراث الاحصياء عليى الترجِيب الخيامظ رجخوضيغ ل

 وفيي ي، ورخحير 2.47الطا ص جاء م ور م موا جكنولوجُا الخعلُم رجخوضيغ حطياةي ل
س
ا

ظ مقييييزراث  الترجِيييب الطييييااب و خحييير جيييياء م ييييور اً ارُييياث  مييييج الخكنولوجُييييا فيييي جييييدَر

ي. و او الاج اه العاا لةضيدتا ت راملوافقيت رجخوضيغ 2.46الاحصاء رجخوضغ حطاةي ل

 ي ما ٌعج   ؽزة املت وزحو إلاً ارُت ج اه  ل م اور الاضدتا ت.2.58ل

 ي: اج اهاث نراء العلتت6جدول ل

ج ياه رضيئلت م ياور الاضيدتا ت الخاليت  ي  خا ج اج اهاث نراء املت وزحو6ًجشل جدول ل

رالعلتت الدارضحو ملقزراث الاحصاء والت  ردورها جاءث راملوافقت على الشةر امللياور 

 ولى حُيت ج صيل م يور  ور الخكنولوجُيا فيي ج طيحو جيو ة حعليم مقيزراث الاحصياء 

ارُياث ي، وجياء فيي الترجِيب الشياني م يور إً 2.77على الترجِب  ول رجخوضغ حطياةي ل

ي، رمييييييا 2.62اضييييييخوداا الخكنولوجُييييييا فييييييي حعلييييييم مقييييييزراث الاحصيييييياء رجخوضييييييغ حطيييييياةي ل

ياو مييا  صييِب م ييور اضييخوداا الخكنولوجُييا فييي حعلييم مقييزراث  الترجِييب الشالييت فقييد  ي

ي. و يييد  ا يييذ اج اهييياث نراء املت يييوزحو ج ييياه م يييور 2.52الاحصييياء رجخوضيييغ حطييياةي ل

ث الاحصييييييياء راللُا ًيييييييت رجخوضيييييييغ ضيييييييلتُاث اضيييييييخوداا الخكنولوجُيييييييا فيييييييي حعليييييييم مقيييييييزرا

ي. وهيييييذه الندُ يييييت ليييييم جييييي زز عليييييى الاج ييييياه العييييياا لةضيييييدتا ت واليييييذي جييييياء 2.32حطييييياةي ل

 امللور 
املخوضغ 

 اللطاةي

الا  زاف 

 ُاري املع
 الندُ ت

اضخوداا الخكنولوجُا في حعلم مقزراث 

 الاحصاء

 مواف  0.48 2.52

 ور الخكنولوجُا في ج طحو جو ة حعلم 

 مقزراث الاحصاء

 مواف  0.39 2.77

اً ارُاث اضخوداا الخكنولوجُا في حعلم 

 مقزراث الاحصاء

 مواف  0.45 2.62

ضلتُاث اضخوداا الخكنولوجُا في حعلم 

 الاحصاءمقزراث 

 م اًد 0.54 2.32

 مواف  0.26 2.56 الدرجت ال لُت
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ي. وهذه الندُ ت جدل، كذل ، عليى  ؽيزة املت يوزحو 2.56راملوافقت رجخوضغ حطاةي ل

 الاً ارُت ج اه م اور الاضدتا ت.

 الخىصياث -7

 الخالُت: ما خةل هذه الدراضت جم الخولل للخولُاث

عاث والقوا حو واللوا ل الةسمت مضخوداا الخعلُم الالكتروني. 1  . ضا الد َز

ش الشقافت الاً ارُت   و الخعلُم الالكتروني والعجل على معاملخخ رن ظ 2 . حعٍش

 مزجتت الخعلُم الخقلُدي.

ييييييياث املقيييييييزراث 3 . اضيييييييخ دار إ ارة خاليييييييت ريييييييالخعلُم الالكترونيييييييي تهيييييييخم رتعيييييييدا  م خٍو

 رو ُا وتهخم رخصجُم وا خا  ال رم ُاث الخعلُجُت الالكترو ُت.الكت

 . العجل على اضخوداا هذه الخكنولوجُا رص ت مطخجزة ولِظ فقغ في  سماث.4

 املراجع: -8
[ اردطياا ظيخ رريو ربُيب، مطيخوف إ راك ميدًزي امليدارص  ضاضيُت الخاليت ألهجُيت جكنولوجُيا الخعلييُم 1]

املعلجييييحو لمييييذه الخكنولوجُييييا مييييا وجمييييت  ؽييييز املعلجييييحو فييييي م افؽييييت وعة خييييخ رجطييييخوف جوؼُيييي  

العاليييييجت عجييييياو، رضيييييالت ماجطيييييخحر غحييييير من يييييورة، ل ر و، عجييييياو: جامعيييييت ال يييييز   وضيييييغي، 

2015. 

ظ منا   العلوا املعورة في الخعلُم 2] [  ورة عجز الع ُصاو، وا ب اضخوداا الخقنُاث اللدًشت في جدَر

ييياا: م ليييت رضيييالت التررُيييت وعليييم العييياا ميييا وجميييت  ؽيييز معلجيييا ث العليييوا رج افؽيييت الخيييز ، لالٍز

 .58الن ظي، العد  

 .13ي،  :2003[ ععُت خجِظ دمحم، منخوجاث جكنولوجُا الخعلُم، لالقاهزة:  ار ال لجت، 3]

[4 ]J. Finn (1960). A new theory for instructional technology, Audio-visual 

communications Review, 8, 84-94. 

يييي  وم و يييياث املجييييال. جزججييييت: رييييدر الصييييالل، 5] دويييي  ، جكنولوجُييييا الخعلييييُم: الخعٍز خييييا ٍر [ راربييييارا ضييييُلش، ٍر

اا: مكختت ال قزي،   .  50-49ي،  :1998لالٍز

ش ظلتييت عتداللجُييد، جعتُقيياث جكنولوجُييا الخعلييُم فييي املوا يي  الخعلُجُييت، لمصييز: املكختييت 6] [ عتييدالعٍش

ب،  ت للن ز والخوَس  .  19ي،  :2010العصٍز

يييب، 7] ي،  : 2009[ مصييع    عجييظ، جكنولوجُيييا الييخعلم وحوضييتت الخعليييُم، ل ار غُييداء للن ييز والخوَس

22  . 

ي، 2009لخعلييييُم وفاعلُاهيييييا، لعجيييياو: مكختيييييت املجخجييييب العزةيييييي، [ خالييييد الطيييييعو ، جكنولوجُييييا ووضيييييا ل ا8]

: 24 

[  يزجظ  اضيم العلُياو، اضيخوداا الخقنُيت اللدًشيت فييي العجلُيت الخعلُجُيت، لجامعيت راريل: م ليت  لُييت 9]

ت وإلانطا ُتي، العد    273  2019، شتاط 42التررُت  ضاضُت للعلوا التررٍو

،  ث، 1ك لطيي ت و ؽياا، لمصييز، القيياهزة: املكختييت   ا ًجُييت، ط[ رحجيد ساهييز، جكنولوجُييا الخعلييُم 10]

 .58ي  :1996

[11 ]Haubane elaborate the effect of using computer in teaching family science for third 

year education students (Basic level) at the Sudan University Science and 

Technology, Journal of Educational Sciences, Vol. 16(4) 2015. 

[ راميييي ميييزّوة م جيييو ،  رجيييت اضيييخوداا الخكنولوجُيييا اللدًشيييت فيييي حعليييُم ميييا ة العليييوا اللُاجُيييت ميييا 12]

ت في مدارص الشر اء، ل ر و، عجاو: جامعت ال ز   وضغي.  وجمت  ؽز معلم  املزحلت الشا ٍو

يييييت مقومييييياث الخ طيييييُد وعوا ييييي  الخعتُييييي : [ حلُجيييييت الشاليييييي، الخعليييييُم الالكترونيييييي رالجا13] معيييييت الجشا ٍز

 راضيييييت مُدا ُيييييت ر امعيييييت ضيييييكُكدة. رضيييييالت ماجطيييييخحر،  طييييينعُنت: جامعيييييت منخيييييوري، العييييياا 

 .38،  :2012-2011الجامعي: 

 .273ي،  :2008[  ا ر شم ، مقدمت في جقنُاث الخعلُم، لعجاو:  ار ال كز 14]

فلطيييي خخ، مقوماجيييخ، فيييز  جعتُقييييخ، لالقييياهزة:  ار الجامعييييت [ م يييدي املميييدي، الخعلييييُم الافترا ييي  : 15]
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