رؤية مقرتحة لتأسيس إدارة للتعليم
اإللترتني جبامعة شقراء
ؾٗىص بً ٖبض هللا بً بغص الغوٍلي*

امللخص_ اؾتهض ٝالبدث الخالي مداولت ج٣ضًم عئٍت م٣ترخت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ،و٢ض اؾخسضم في
البدث اإلاىهج الىن ٟالخدلُلي لغنض الىي٘ الخالي لىٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء مً زال ٫ألاصبُاث اإلاخاخت في َظا
ً
ً
الكإن ،ومً زال ٫جدلُل البِئت الضازلُت والخاعحُت وه٣اٍ ال٣ىة والًٗ ٠والتهضًضاث والٟغم ،و٢ض جًمً البدث بَاعا هٓغٍا
ً
ٖغى ُٞه الخٗلُم ؤلال٨تروو ؛ اإلاٟهىم واإلاهام واإلا٣ىماث وبصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وآزغ مُضاهُا َب٣ذ ُٞه اؾدباهت ٖلى ُٖىت مً
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ٢ىامها ( )520مً ٖضص زمـ ٖكغة ٧لُت هٓغٍت وٖلمُت في حامٗت ق٣غاء ،و٢ض جىنل البدث بلى ؤن حامٗت
ق٣غاء لِـ بها بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وبن ٧اهذ جمل ٪مً الام٩اهاث ألاولُت اإلااصًت والبكغٍت ،مما ٌؿاٖضَا لخد ٤ُ٣طل .٪و٢ض اهخهى
البدث بخ٣ضًم مالمذ عئٍت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ،جًمىذ بوكاء مغ٦ؼ للخٗلُم ؤلال٨تروو ًٖ بٗض في
ً
الجامٗت ،ووي٘ زُت اؾتراجُجُت لىٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،زم جإؾِـ البيُت الخدخُت للخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وؤزحرا الخضعٍب والضٖم
الٟني.
الكلماث املفتاحيت :عئٍت م٣ترخت ،بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو  ،حامٗت ق٣غاء.
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ً
جدضًضا ،ومجها حامٗت ق٣غاء ،بال ؤن الجهىص في َظا اإلاجا ٫الجؼا٫
مدضوصة بلى خض ٦بحرٖ ،لى الغٚم مً ؤن َظٍ الجامٗت ح ُٛؤ٦ثر
ً
اإلاؿاخاث احؿاٖا في وَىىا الٛالي ؛ ٞالخباٖـض اإلا٨ـاو و الؼٍاصة اإلاؿخمغة
في ؤٖضاص الغاٚبحن واإلالخد٣حن ب٩لُاث الجامٗت ،وه٣ـو الخـضعٍب لـضي
ؤًٖـاء َُئـت الخـضعَـٌٗ ،خبر مً ؤَم الهٗىباث التي جدى ٫بحن
الجامٗت وجد ٤ُ٣ؤَضاٞها في َظا اإلاجا.٫
وٖلى الجاهب آلازغ ٞةن جإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت
ً
ً
جىٞغ مجاال زهبا لخضعٍب ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ٖلى اؾخسضام
الخ٨ىىلىحُا في الخضعَـ بما ًم٨جهم مً بخضار ه٣لت هىُٖت في ٟ٦اًاتهم
الخضعَؿُت وججاوػ الخ٣لُضًت بلى آٞا ١ؤزغي في اإلاجا ٫ؤلال٨تروو .
خُث ؤ٦ـضث صعاؾـت ًمـاو [ ]6بلى ؤن مـً ؤَـم اإلاٗى٢ـاث الـتي جىاحـه
جُبُـ ٤الـخٗلُم ؤلال٨تروو بٟاٖلُـت يـٗ ٠بٖـضاص وجُـىٍغ مهـاعاث
ؤًٖاء َُئـت الخـضعَـ في مجا ٫اؾخسضام الخ٣ىُت الخضًثت والخٗلُم
ؤلال٨تروو .
ومً َظا اإلاىُل ٤بغػث الغٚبت لضي الباخث إلحغاء صعاؾـت للخٗغٝ
بلى ؤي خض ًم ً٨جإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗـت ق٣غاء
ومداولت ج٣ضًم عئٍت م٣ترخت لخد ٤ُ٣طل.٪
 .2مشكلت الدراست
أ .أسئلت الدراست
مما ج٣ضم ًم ً٨ؤن جخدضص مك٩لت البدث الخالي في بم٩اهُت ا٢تراح
عئٍت جغبىٍت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ،وٍمً٨
نُاٚت مك٩لت البدث في ؾاا ٫عئِـ َى :
 ما الغئٍت اإلا٣ترخت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء؟وٍخٟغٕ مً َظا الؿاا ٫الغئِـ مجمىٖت مً ألاؾئلت الٟغُٖت:
 ما ٞلؿٟت الخٗلُم ؤلال٨تروو وما الٗملُاث اإلاغجبُت به؟ ما الىي٘ الخالي إلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء؟ مـا مـضي جـىاٞغ ؤلام٩اهـاث اإلااصًـت والبكـغٍت والخىُٓمُـت والخ٣ىُـتالالػمـت لخإؾِـ بصاعة الـخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗـت ق٣غاء؟
 ما مالمذ الغئٍت اإلا٣ترخت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗتق٣غاء؟
ب .أهداف الدراست
اؾتهض ٝالبدث الخالي بلىعة عئٍت جغبىٍت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم
ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء.
ج .أهميت الدراست
ج٨مً ؤَمُت َظا البدث في ؤَمُت ويغوعة الًُ٣ت التى ًدىاولها،
وٍم ً٨ؤن ٌؿخُٟض مً هخائج َظا البدث الٟئاث الخالُت:
 الُ٣اصاث ؤلاصاعٍت بجامٗت ق٣غاء. ٖماصة ج٣ىُت اإلاٗلىماث والخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء. الٗاملىن في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،بما ٞحهم مً ؤًٖاء َُئتالخضعَـ بال٩لُاث.
 َالب الجامٗت باٖخباعَم اإلاؿخُٟض ألاو ٫مً الدؿهُالث التي ًمً٨ؤن ج٣ضمها الغئٍت إلا٣ترخت.

 .1امللدمت
حؿعى اإلاىٓماث الخٗلُمُت بلى جُىٍغ ؤؾالُبها ؤلاصاعٍت مً زال٫
الخدى ٫مً ألاؾالُب الخ٣لُضًت في بصاعة الٗملُت الخٗلُمُت بلي ألاؾالُب
الخ٨ىىلىحُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث ،وَؿخضعى طل ٪يغوعة الٗمل ٖلى عنض
٧ل ما ًدضر مً حٛحراث في البِئت اإلادُُت عٚبت في مىاحهت آزاع َظا
الخُٛحر ومىا٦بت اإلاؿخجضاث.
ولٗل مً ؤَم الاججاَاث الخضًثت في َظا الكإن هي بصاعة الخٗلُم
ؤلال٨تروو  ،خُث بنها ؾدؿهم في جسؼًٍ مدخىي اإلا٣غعاث ؤلال٨تروهُت
وبصاعة ٖملُت الخٗلُم وجىُٓم وبصاعة ألاوكُت الخٗلُمُت صازل اإلااؾؿت
الخٗلُمُت ،بياٞت بلى جىُٟظ الجىاهب ؤلاصاعٍت باإلااؾؿت الخٗلُمُت في
بَاع هٓام مخ٩امل [.[1
ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن الجامٗاث ًٖ ٘٣لحها ٖبء ٦بحر بك٩ل زام،
بط البـض ؤن جخمخـ٘ باإلاغوهـت والخجضًـضٞ ،ىدً بداحت بلى حامٗاث ٢ىٍت
جخالءم م٘ اخخُاحاث ال٣غن الخاـضي والٗكـغًٍ .والخ٣ىُـت ٖامل مهم في
بخضار حُٛحراث ٦بحرة و٢ىٍت في الجامٗاث ،مثل :جدؿحن الجىصة وج٣لُل
الخ٩لٟت وػٍاصة اإلاغوهـت ،ولظل٣ٞ ٪ض بضؤث الجامٗاث جبدـث ٖـً وؾـائل
ً
وَـغ ١حضًضة لخىٞحر الخٗلُم بُٗضا ًٖ الُغ ١ال٨الؾُُ٨ت ،ومً ؤَم
َـظٍ الىؾـائل اؾـخسضام ج٨ىىلىحُـا اإلاٗلىمـاث والاجهاالث في الخٗلـُم
والخـضعَـ وَـى مـا ٌٗـغ ٝبـالخٗلُم ؤلال٨تروو [.[2
و٢ض ؤ٦ضث ٦ثحر مً الضعاؾاث في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖلى ؤن
الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت في بصاعة الخٗلُم جسً٘ ألَغ اإلا٩ان والؼمان ،مً
خُث ال٣ضعة الاؾخٗابُت للجامٗت ،ومدضوصًت ٢اٖاث الضعاؾت ،والخضوص
اإلا٩اهُت للم٨خبت الجامُٗت وؤو٢اث الٟخذ والٛل ،٤والالتزام باإلا٣غعاث
الضعاؾُت التي ًخم جدضًضَا .ألامغ الظي ًضٖم عوح الاوٛال ١لضي
الُالب واإلاٗلم واه٨ماف خغ٦ت الىمى الظاح لضيهم ،ومً َظٍ
الضعاؾاث صعاؾت الٗىع [ ،]3اإلاغاغي [ ]4وٚحرَما.
و٢ض ؤزـظث اإلامل٨ـت في البدـث ٖـً ٢ىـىاث حضًضة الؾـدُٗاب
ألاٖـضاص اإلاتزاًـضة ٖلى الخٗلُم الجامعي جمثلـذ في الجامٗـت اإلاٟخىخـت
والـخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلـُم ٖـً بٗـض ،بال ؤن الجامٗـاث الؿـٗىصًت لم
جد٣ـ ٤اإلاؿـخىي اإلاُلـىب في مجـا ٫الـخٗلُم ؤلال٨تروو ٗٞ ،ضص اإلا٣غعاث
ؤلال٨تروهُت في اإلايكأث الغؾمُت ٢لُـل ،ومدضوصًـت الاٖخمـاص ٖلـى
اإلادخـىي ؤلال٨تروو في اإلاىـاهج الخٗلُمُـت اإلاسخلٟـت ،والجهـىص الىَىُـت
مبٗثـغة وٚـحر ٧اُٞـت لـضمج ج٣ىُـاث اإلاٗلىمـاث والاجهـاالث في الخٗلُم
بك٩ل ٖام [.[5
ومـً الجامٗـاث الـتي حؿعى لخُبُـ ٤الـخٗلُم ؤلال٨تروو هي حامٗـت
ق٣غاء ،والـتي حٗخـبر مـً ؤ٦ـبر الجامٗـاث الىاقئت في اإلامل٨ـت مً خُث
الىُا ١الجٛغافي وٖضص ال٩لُاث الخابٗت لها والتي بلٛذ ؤعب٘ وٖكغون
٧لُت مىدكغة في مدآٞاث قماٚ ٫غب مىُ٣ت الغٍاى ،و ٌٗخبر الخباٖض
اإلا٩او بحن ٧لُاث حامٗت ق٣غاء ومدضوصًت ألاما ً٦بالجامٗت ،ومداولت
ً ً
الخٛلب ٖلى بٗض الؼمًٌٗ ،خبر مبرعا ٢ىٍا للخاحت اإلالخت لخُبُ ٤هٓام
الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء.
وعٚـ ـم ؤَمـُ ـت الـخـٗـلُ ـم ؤلال٨تروو ب ـالـيـؿب ـت للجامٗاث الىاقئت
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ؤوال :الخٗلُم ؤلال٨تروو :
مٟهىم الخٗلُم ؤلال٨تروو :
ٖغٞه اإلاالح [ٖ ]8لى ؤهه " الخٗلُم والخٗلم باؾخسضام الىؾائِ
ؤلال٨تروهُت في ٖملُت ه٣ل وبًها ٫اإلاٗلىماث بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم مثل
الخىاؾِب والكب٩اث والىؾائِ اإلاخٗضصة ،مثل الهىث والهىعة
والغؾىماث واإلا٨خباث ؤلال٨تروهُت وؤلاهترهذ وٚحرَا" ،وٖغٞه ًا٧ىُٞلى
[ ]9بإهه الخٗلم مً زال ٫الخ٨ىىلىحُا ،خُث ًخم الاؾخٗاهت بها في
ً
حؿهُل ٖملُتي الخضعَـ والخٗلُم وؤًًا ٖملُت الخضعٍب التربىي
والخٗلُمي ،بِىما ع٦ـؼ الخــلٟاوي [ ]10في حٗغٍٟه ٖلى الىؾائِ
ؤلال٨تروهُت في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخٗلُمُت وجىنُل اإلادخىي الخٗلُمي
صون اٖخباع للخىاحؼ الؼماهُت واإلا٩اهُت ،في خحن ؤقاع ػٍخىن [ٖ ]11لى
ؤهه " ج٣ضًم مدخىي حٗلُمي (بل٨تروو ) ٖبر الىؾائِ اإلاٗخمضة ٖلى
ال٨مبُىجغ وقب٩اجه بك٩ل ًدُذ له بم٩اهُت الخٟاٖل اليكِ م٘ َظا
اإلادخىي وم٘ اإلاٗلم وم٘ ؤ٢غاهه ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بهىعة متزامىت ؤم ٚحر
ً
ً
متزامىتًٞ ،ال ًٖ بم٩اهُت بصاعة َظا الخٗلم ؤًًا مً زال ٫جل٪
الىؾائِ" .وٖغٞه عاهضول ]12[ ٠بإهه اجها ٫زىائ بحن ٧ل مً اإلاٗلم
ً
والُالب اإلاىٟهلحن م٩اهُا ؤو ػماهُا ،م٘ جضُٖم َظا الاجها٫
بالخ٨ىىلىحُا.
وٍظ٦غ صًدىجغ [ ]13ؤن الخٗلُم ؤلال٨تروو ًخ٩ىن مً َالب ومـىهج
زـام بـالخٗلُم ؤلال٨تروو و بِئـت زانـت بـالخٗلُم ؤلال٨تروو حٗمـل
٧ىؾـُِ بـحن الُـالب وؤَـضاٞهم الخٗلُمُـت.
ؤهىإ الخٗلُم ؤلال٨تروو :
خـضص ٦ـل مـً اإلاىؾـى [ ،]14الخـغب []15؛ الغاٗٞـ [ ]16ؤهـىإ
ً
الخٗلُم ؤلال٨تروو جبٗا لؼمً خضوزه في هىٖحن ٦ما ًلي:
(ؤ) الخٗلُم ؤلال٨تروو اإلاباقغ اإلاتزامً -:وَـى الـخٗلم ٖلـى الهـىاء الـظي
ًدخـاج بلى وحـىص اإلاخٗلمـحن في هٟــ الى٢ـذ ؤمـام ؤحهـؼة ال٨مبُـىجغ إلحـغاء
الى٣اف بحن الُالب ؤهٟؿهم وبُـجهم وبـحن اإلاٗلـم ٖـبر ٚـغ ٝاإلاداصزت ؤو
جل٣ـ الـضعوؽ مـً زـال ٫الٟهـى ٫الاٞترايـُت.
(ب) الخٗلُم ؤلال٨تروو ٚحر اإلاباقغ ٚحر اإلاتزامً -:وَى الخٗلُم ٚحر
اإلاباقغ الظي ال ًدخاج بلى وحىص اإلاخٗلمحن في هٟـ الى٢ذ ،مثل
الخهىٖ ٫لى الخـبراث مً زال ٫اإلاىا ٘٢اإلاخاخت ٖلى الكب٨ت
الٗى٨بىجُت ؤو ألا٢غام اإلاضمجت ،ؤو ًٖ َغٍ ٤ؤصواث الخٗلم ؤلال٨تروو
مثل البرًـض ؤلال٨تروو ؤو ال٣ـىائم البرًضًـت.
)ٖ (3ىائ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو :
لٗل مً الٗ٣باث والٗىائ ٤والتي جمى٘ جبني ؤهٓمـت الـخٗلُم ؤلال٨تروهُـت،
َُ٨ما ًغي الغايـ [.[17
ؤًُ٢ -ت اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة؛ ٞكـغاء مـىاص حٗلُمُـت ٖلـى قـ٩ل ٦خـب ؤو
ؤ٢ـغام مضمجـت ً CDمى٘ مً حٗـضًل ؤي قـ ء ٞحهـا مـا لم ج٨ـً َـظٍ
ال٨خـب وألا٢ـغام ٢ابلـت للخٗـضًل وَـى ؤمـغ مٗ٣ـض.
ب -ألاهٓمت والخىاٞؼ الخٗىًٍُت :خُـث ال ػا ٫الـخٗلُم ؤلال٨تروو
ٌٗـاو مـً ٖـضم ويـىح في ألاهٓمـت.
ج -بن اإلاخسههحن في مجا ٫اإلاىاهج والتربُت والخٗلُم لِؿىا َم نىإ
ال ٣ـغاع في الٗملُ ـت الخٗ ـلُمُـت ؤلال٨تروهُتٞ ،مٗٓـم ال٣ـائمحن ٖلـى الـخٗلُم
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ؤلال٨تروو َـم مـً اإلاخسههـحن في مجـا ٫الخ٣ىُـت.
ص  -الخهىنـُت والؿـغٍت واخخمالُت ازترا ١اإلادخىي والامخداهاث.
ً
ٌ -الخاحت اإلاؿخمغة لخضعٍب وصٖم اإلاٗلمـحن وؤلاصاعٍـحن واإلاخٗلمحن و٣ٞا
للخجضًضاث الخ٣ىُت.
٦مـا ؤوعص البـاػ [ ]18بٗـٌ حىاهـب ال٣هـىع في اؾـخٗما ٫ؤلاهترهـذ
في ٚغٞـت الهـ ،٠وهي:
ً
ً
ؤً٢ -اء اإلاخٗلمحن و٢خا َىٍال في البدث ٖبر ؤلاهترهذ ًٖ مىايُ٘ قتى
مما ًٟض ي بلى ٖضم جغُ٦ـؼَم ٖلى اإلاىيىٕ ألانلي.
ب٢ -ض ًهل اإلاخٗلم بلى مٗلىماث ال جخ ٤ٟومٗخ٣ضاجه الضًيُـت ؤو
الىَىُـت.
ج٢ -ض جخٗـغى اإلاٗلىمـاث واإلاىا ٘٢لالزترا ١لٗضم وحىص حهاث ٢اهىهُت
مدضصة.
ص -ازـخالٍ اإلاٗلىمـاث ٖلـى نـٟداث الكـب٨ت مـً صٖائُـت وز٣اُٞـت
وا٢خهـاصًت وحٗلُمُـت.
ػ -ألامُت اإلاٗلىماجُت و مكـ٨الث البيُـت الخدخُـت لالجهـاالث ،ألامـغ الـظي
ًـاصي بلى بـِء الاجهـا ٫باإلهترهـذ ،وٖغ٢لـت ٖـغى بٖـضاص اإلاـىاص
الخٗلُمُـت الـتي جدخـىي ٖلـى الىؾائِ اإلاخٗضصة [.[19,20,21,22,23
وًٍا ٝبلى اإلاٗى٢اث الؿاب٣ت الخ٩لٟت اإلااصًت ألاولُت لخُىٍغ اإلاىاص
الخٗلُمُت وويٗها ٖلى ؤلاهترهذ ،و ً٢اًا خ٣ى ١اإلالُ٨ت الٟغصًت،
ويغوعة جُىٍغ ال٣ىاٖض والىٓم واللىائذ الجامُٗت لخىا٦ب الثىعة
اإلاٗلىماجُت ،والؿُُغة الىىُٖت ومؿخىي الضعاؾت وجُُ٣م الُالب
والً٣اًا الاحخماُٖـت اإلاخمثلـت في ُٚـاب خُـاة الخـغم الجـامعي ،ومـا ًدبـ٘
طلـ ٪مـً يـٗ ٠اإلاىاٞؿـت بحن الُالب ومؿإلت الخل ٣الؿلبي
للمٗلىماث.
م٣ىماث الخٗلُم ؤلال٨تروو :
َىا ٥مجمىٖـت مـً اإلاخُلبـاث إلًجاص وجبـني الـخٗلُم ؤلال٨تروو في
اإلااؾؿاث الخٗلُمُتً ،م ً٨جلخُهها ٖلى الىدى الخالي [:[24
ؤ) البيُت الخدخُت :وجخمثل ٖىانغ البيُت الخدخُت ُٞما ًلي:
 قب٨ت ٖالُت ال٣ضعة :جًمً ؾغٖت ججزًل اإلاىاهج والخُبُ٣اث وجباص٫البُاهاث في خاالث الخٗلم الخٟاٖلي.
 َُ٩لُت حٗخمض هٓام ) (Thin Clientوالظي ٌٗخمض باألؾاؽ ٖلى مغ٦ؼٍتاإلاٗالجت مً زال ٫حسخحر ؤحهؼة زاصمت ٖالُت ال٣ضعة الخؿابُت
والؿٗت الخسؼٍيُت وؤحهؼة خىاؾِب َغُٞت عزُهت طاث ٢ضعة مدضوصة.
 البرمجُاث الخٗلُمُت :التي جىٞغ جُبُ٣اث إلصاعة الخٗلم وبصاعة اإلادخىيؤلال٨تروو  ،وؤهٓمت الخد٨م والؿُُغة واإلاخابٗت للكب٨ت.
ب) اإلاىاعص البكغٍت و بعاصة الخُٛحر:
ال بض مً جىٞغ ٖضص ٧ا ٝمً ال٩ىاصع البكغٍت اإلااَلت ال٣اصعة ٖلى
مخابٗت ٖمل الىٓـام اإلاترامـ ألاَـغا ٝونـُاهخه ويـمان اوؿـُاب
اإلاٗلىمـاث في حمُـ٘ الاججاَـاث صازـل الكـب٨ت.
ج) البِئت َ
اإلام٨ىت:
جخمثـل َـظٍ البِئـت في الـىعي ال٩امـل بًـغوعة وؤَمُـت َـظا اإلاٟهـىم
ـضاء مـً الؿُاؾُحن و ً
ٖلـى حمُـ٘ اإلاؿـخىٍاث ابخ ً
اهتهاء بـاإلاىاًَ الٗـاصي.
وؤقـاع زمـِـ [ ]25بلى ٖكـغة مخُلبـاث يـغوعٍت ليكـغ
اإلاؿـخدضزاث وجبىحهـاً ،م ً٨جلخُهها ُٞما ًلي:
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ٖلى الىدى الخالي الٗمغي [:[30
 البضء بغئٍت خى ٫ما ًم ً٨ؤن ًىجؼ مً ج٩امل الخ٣ىُت واإلاكاع٦ت فيَظٍ الغئٍت م٘ ٧اٞت اإلاٗىُحن.
 ؤلاعقاص بلى اؾخسضام الخ٣ىُت مً زال ٫ألامثلت التي حؿخسضم ٞحهاهماطج لخىُْ ٠الخ٣ىُت في بجمام ؤٖماله ،وفي مخابٗت اإلاؿخجضاث
الخ٣ىُت ،ومخابٗت الىمى اإلانهي.
 صٖم اإلاٗلمحن ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًغ وببغاػ حهىصَم في اؾخسضام الخ٣ىُت،وتهُئت بِئت ٖمل ج٣بل اإلاساَغة.
 التر٦حز ٖلى ألاوكُت التي جىْ ٠الخ٣ىُت الخضًثت لخدؿحن وجِؿغالىنى ٫للمهاصع.
 بجاخت اإلاكاع٦ت في ؤلاصاعة باؾخسضام َغ ١مخٗضصة ،مثل ؤٖما٫ً
اٖخماصا ٖلى الخٛظًت الغاحٗت التي ًخدهل ٖلحها
اللجان ،بىاء ٢غاعاث،
مً اإلاٗىُحن بال٣غاع.
 اؾخسضام الخُُ٣م مً ؤحل مؼٍض مً الىمى اإلانهي.ص) اإلاخُلباث الالػم جىاٞغَا في ؤًٖاء َُئت الخضعَـ:
ل٣ض لخو ٧ل مً ػًٍ الضًً وٖؼم اإلاخُلباث الالػم جىاٞغَا في
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ في :باخث ،مهمم للخبراث الخٗلُمُت،
ج٨ىىلىجي ،م٣ضم للمدخىي مً زال ٫الكب٨ت ،مغقض ومِؿغ للٗملُاث،
َ
م٣ىم ،مضًغ ؤو ٢ائض للٗملُت الخٗلُمُت [.[31,32
ً
وًٍُ ٠صعوَل [ ]26ؤصواعا للمٗلم ؤلال٨تروو هي(:الضوع الخىُٓمي،
الضوع الاحخماعي ،الضوع اإلاٗغفي ألا٧اصًمي).
ولٗل جدضًض ألاصواع و الىْائ ٠اإلاىىَت بًٗى َُئت الخضعَـ في
ْل الخٗلُم ؤلال٨تروو ً ،م٨ىىا مً جدضًض الٟ٨اًاث الالػمت له في
مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو في الٟ٨اًاث الخالُت:
 الٟ٨اًاث الٗامت :وجخمثل في ٟ٦اًاث مخٗل٣ت بالث٣اٞت ال٨مبُىجغٍتوٟ٦اًاث مخٗل٣ت بمهاعاث اؾخسضام ال٨مبُىجغٟ٦ ،اًاث مخٗل٣ت
بالث٣اٞت اإلاٗلىماجُتَ ،ظا باإلياٞت بلى الٟ٨اًاث اإلاخسههت مً ٢بُل
(ٟ٦اًاث الخٗامل م٘ بغامج وزضماث الكب٨ت وٟ٦اًاث الخسُُِ،
وٟ٦اًاث الخ٣ىٍم ،وٟ٦اًاث بصاعة اإلا٣غع ٖلى الكب٨ت) [.[31
ص) اإلاخُلباث الالػم جىاٞغَا في الُالب:
ال٩ا ٝللمكاع٦ت في صعاؾت اإلا٣غع بضعحت ججٗله ًلتزم بالجضو٫
 الى٢ذٍ
الؼمني اإلادضص للضعاؾت.
 الغٚبت في َظا الىىٕ مً الخٗلُم. الاإلاام ب٣ضع مىاؾب مً الث٣اٞت الخاؾىبُت (ال٨مبُىجغٍت) وُُٟ٦تاؾخسضام ؤلاهترهذ.
 اهجاػ الخ٩لُٟاث هٟؿها التي ً٩ل ٠بها هٓحرٍ في الخٗلُم الخ٣لُضي.ً
قُىٖا [.[29
 ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام بٌٗ زضماث ؤلاهترهذ ألا٦ثروًٍُ ٠صعوَل الضاُٗٞت الظاجُت ،و الخإَُل اإلاؿب ٤للُالب ٢بل
الالخدا ١ببرامج الخٗلُم ؤلال٨تروو [.[26
باإلياٞت بلى ؤن ً٩ىن لضي اإلاخٗلمحن وعي بةًجابُاث وؾلبُاث
اؾخسضام الخ٣ىُت ومغاٖاة الاٖخباعاث ألازالُ٢ت والاحخماُٖت في الخٗامل
مٗها ،و اخترام الخ٣ى ١ال٨ٟغٍت إلاهاصع اإلاٗلىماث ،والخدغي ًٖ مضي
مىيىُٖتها ،والابخٗاص ًٖ اإلاىا ٘٢ؤلاباخُت ؤو التي جغوج أل٩ٞاع مخُغٞت
جسل بثىابذ الضًً .

 صعاؾـت مىانـٟاث الـخٗلُم ؤلال٨تروو وجدضًـض زهائهـه وبم٩اهاجـه. صعاؾـت حـضوي جىُْـ ٠الـخٗلُم ؤلال٨تروو . الخسُـُِ الهـدُذ لخىُْـ ٠الـخٗلُم ؤلال٨تروو . جـىٞحر اإلاىـار لخىُْـ ٠الـخٗلُم ؤلال٨تروو . عنـض الخمىٍـل الـالػم لخىُْـ ٠الـخٗلُم ؤلال٨تروو . جـىٞحر الٟ٨ـاءاث البكـغٍت الـتي ًدخاحهـا جىُْـ ٠الـخٗلُم ؤلال٨تروو . جـىٞحر اإلاخُلبـاث اإلااصًـت الالػمـت لخىُْـ ٠الـخٗلُم ؤلال٨تروو . ججغٍـب الـخٗلُم ؤلال٨تروو ٢بـل جُبُ٣ـه وجىُٟـظٍ. الخـضعٍب :وَكـمل جـضعٍب ؤٞـغاص ٞغٍـ ٤جُبُـ ٤الـخٗلُم ؤلال٨تروو .مخُلباث الخٗلُم ؤلال٨تروو :
(ا) مخُلباث الخسُُِ:
ًخًمً الخسُُِ للخٗلُم ؤلال٨تروو الجىاهب الخالُت [:[26
 ألاَضا ٝالخٗلُمُت :خُث ًيبػي ؤن ًخم ازخُاع اإلا٣غعاث وَغ١جضعَؿها ً
بىاء ٖلى جل ٪ألاَضا.ٝ
 جًمحن الخٗلُم ؤلال٨تروو في الخُت الاؾتراجُجُت للجامٗت ،وٍجبؤن ً٩ىن َىا ٥هىٕ مً الخ٩امل بحن َظا البرهامج والبرامج ألازغي.
 الدؿىٍ :٤خُث الدؿىٍ ٤الجُض للخٗلُم ؤلال٨تروو ًم٨ىه مً حظباإلاكاع٦حن اإلادخملحن.
ب) مخُلباث البيُت الخدخُت:
ؤوضح بىٍدكغ و٧ىماع [ ]27ؤن البيُت الخدخُت الغ٢مُت للخٗلُم
ؤلال٨تروو ً ،يبػي ؤن ج٩ىن :
 ٢ابلت للخضعج؛ ؤي ؤن لها ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الىمى اإلاتزاًض فيؤٖضاص اإلاؿخُٟضًً ،والُلب اإلاتزاًض ٖلى الخسههاث ،والخىىٕ اإلاخٗاْم
للخُبُ٣اث).
 ٢ابلـت لالؾـخمغاع ؛ ؤي ؤن لهـا ال٣ـضعة ٖلـى الخُ٨ـ ٠والب٣ـاء مـ٘ الخٛـحراثالخ٨ىىلىحُـت.
 مخىٞغة باؾخمغاع؛ ؤي بمٗض٤٢ :٫ؾاٖت في الُىم و ٧ؤًام في ألاؾبىٕ).وٍغي الخان [ ]28مىانٟاث البيُت الخدخُت للخٗلم ؤلال٨تروو ٦ما ًلي:
 ٟ٦اءاث ٞىُت وج٨ىىلىحُت ،و مهاعاث ؤؾاؾُت للث٣اٞت الغ٢مُت لضياإلاخٗلمحن واإلاضعؾحن وؤًٖاء الضٖم ،مٗاًحر وحٗلُماث جدب٘ إلٖضاص
اإلادخىٍاث الخٗلُمُت واإلاكاع٦ت بها ،ؾُاؾاث جىُْ ٠للبيُت الخدخُت
الخ٨ىىلىحُت.
ج) اإلاخُلباث الالػم جىاٞغَا في ؤلاصاعٍحن:
 جىٞحر حؿهُالث ج٨ىىلىحُت واؾٗت وقاملت لٗغى اإلا٣غعاث ٖبرؤلاهترهذ.
 جىُٓم مىاص الخٗلم وحسجُل الُالب. وي٘ الجضو ٫الؼمني للم٣غعاث و٦ظل ٪ج٣اعٍغ الضعحاث. مؿاٖضة َُئت الخضعَـ ٖلى بٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت وبصاعة بغامجالٟهى ٫الاٞترايُت.
 ج٣ؿُم الُالب اإلاُ٣ضًً في اإلا٣غعاث ٖبر ؤلاهترهذ في مجمىٖاث جتراوحمً ً 20-15
َالبا ل٩ل مٗلم ختى ًخٟاٖل مٗهم بؿهىلت ،وَُٗ حٛظًت
عاحٗت ٞىعٍت [.[29
وٍخمخ٘ اإلاضًغ ؤو اإلاكغ ٝالتربىي بإصواع ٖضًضة ًم ً٨ؤن ً٣ىم بها في وكغ
وجبني جىُْ ٠الخٗلُم ؤلال٨تروو في بَ ـاع ؤوكُت الخٗلُم والخٗل ـم وطل ـ٪
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باليؿبت لدأٞغاص في٢ :ائض مضًغ مكغوٕ ،مُىع الٗمل اؾدكاعي /مغقض،
ميؿ ٤البدث والخهمُم ،زبحر اإلادخىي ؤو اإلااصة مهمم حٗلُمي،
مهمم واحهت اإلاى ٘٢الكب ، ٩ميؿ ٤خ٣ى ١اليكغ والخإلُ ٠ؤزهائ
ج٣ىٍم ،ميؿ ٤بهخاج ؤزهائ الخهمُم اإلاىخض ،مبرمج ،مدغع ،عؾام
بُاو  ،مهىع ٞىجىٚغافي /مهىع ُٞضًى ،مُىع وؾائِ مخٗضصة
ؤزهائ مٗاًحر ؤصواث الخٗلُم ،ؤزهائ يمان الجىصة ،ؤزهائ
حسجُل ،ؤزهائ حؿىٍ ،٤ميؿ ٤ج٣ضًم ،مضًغ هٓام خاؾىب  ،مٗلم،
م٣ىم ،مُٗض ،ؤزهائ صٖم ج٣ني ،مؿاٖض مٗلم ،وؾُِ ه٣اف،
م٨خبي ،مضًغ هٓام خاؾىب  ،مغقض حٗلُمي ،وؾُِ ه٣اف ،ؤزهائ
مؿخُٟضًً ،ؤزهائ زضماث بصاعٍت [.[1
الٗملُاث :وجخمثل مغاخل ٖملُاث الخٗلم ؤلال٨تروو الىمىطحُت في:
الخسُُِ والخهمُم والخُىٍغ والخ٣ىٍم والهـُاهت ،وهي مغاخل جٟاٖلُـت
بُبُٗتهـا [.[1
اإلاىخجـاث :ل٨ـل مغخلـت مـً مغاخـل الـخٗلُم ؤلال٨تروو مىخجـاث ،و٢ـض
حكـمل :زُـت اإلاكـغوٕ ،الؿـِىاعٍى ،ألا٢غام اإلاضمجت ،اإلاىاص اإلاُبىٖت،
مىاص الخٗلُم ؤلال٨تروو ...الخ [.[1
وٍمثل ٧ل مً ألاٞغاص والٗملُاث واإلاىخجاث ؾلؿلت مترابُت ٌٗخمض
هجاح ٧ل مجها ٖلى ألازغيٞ ،إي ه٣و ؤو ٢هىع في ألاٞغاص الظًً
ٌٗملىن في ؤي مكغوٕ للخٗلُم ؤلال٨تروو ً ،ترجب ٖلُت زلل في ٖملُاث
الخسُُِ والخُىٍغ والخهمُم والخ٣ضًم والخُُ٣م ،مما ًاصي بلى وحىص
زلل في حىصة مىخجاث الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،خُث ؤن َظٍ الؿلؿلت
ج٩املُت وجٟاٖلُت ُٞما بُجها.
ؤصواع بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو :
ٌكـتر ٥مـضًغ اإلااؾؿـت الخٗلُمُـت بالجهـض والخسُـُِ الٗلمـ لبىـاء
هٓـام الـخٗلُم ؤلال٨تروو اإلادـتر ٝباإلااؾؿت الخٗلُمُت وٍجـب ؤن ًخـىٞغ
ب٨ـل حامٗت ؤلاصاعاث الخ٨ىىلىحُت الخالُت [:[1
 -1بصاعة هٓم اإلاٗلىماث والخىمُت الكاملت مٗلىماجُاً.
 -2بصاعة صٖم البيُت الخدخُت الخ٨ىىلىحُت.
 -3بصاعة خل اإلاك٨الث الخ٨ىىلىحُت الهىضؾُت وؤلاصاعٍت.
 -4بصاعة الخمىٍل اإلاالي الخ٨ىىلىجي واإلاهً الا٢خهاصًت.
وجدضص ؤصواع مضًغ اإلااؾؿت الخٗلُمُت اإلادتر ٝج٨ىىلىحُا ُٞما ًلي:
ً
ؤؾاؾا للٗمل.
 حٗل زُت ؤلانالح الخٗلُمي اإلادترٝ مخابٗت ٖملُاث وزُِ الخهىٖ ٫لى الخمىٍل اإلاالي اإلاؿخمغ لتزوٍضاإلااؾؿت الخٗلُمُت بالخُىٍغ الخ٨ىىلىجي.
 حصجُ٘ َُئت الخضعَـ ٖلى اإلاكاع٦ت في ؤوكُت ؤلانالح الخٗلُمياإلادتر ،ٝومؿاٖضتهم ٖلى جُبُ٣ه صازل اإلااؾؿت الخٗلُمُت وزاعحها.
 ؤلاٖالن ًٖ ٞىائض اؾخسضام ؤلانالح الخٗلُمي اإلادتر ،ٝوؤَمُخه فيجدؿحن بهجاػ الُالب ،وصوعٍ في ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت لًٗى َُئت
الخضعَـ.
 مخابٗت جهمُم بغامج ؤلانالح الخٗلُمي اإلادتر.ٝ مخابٗت اؾخسضام ًٖى َُئت الخضعَـ للخ٨ىىلىحُا في ٖغى اإلااصةالخٗلُمُت للُالب وجٟاٖلهم مٗها.
 جؼوٍض ًٖى َُئت الخضعَـ وؤلاصاعٍحن والُالب بإخضر ألاؾالُبوالبرامج الخ٨ىىلىحُت ومخابٗت جُىٍغ مىاٗ٢هم ٖلى قب٩اث اإلاٗلىماث.

ٌ) اإلاخُلباث الالػم جىاٞغَا في بِئت الخٗلُم ؤلال٨تروو :
ًدضر الخٗلم ؤلال٨تروو في بِئاث مخٗضصة ًم ً٨جهيُٟها بلى هىٖحن
َما ػٍخىن [.[11
 البِئاث الىاُٗ٢ت ؛ و ًخىٞغ ٞحها ججهحزاث زانت بالخٗلُم ؤلال٨ترووومً ؤمثلتها :حجغة الضعاؾت (الخ٣لُضًت)٢ ،اٖاث اإلادايغاث و الٟهى٫
الظُ٦ت ومغا٦ؼ مهاصع الخٗلم و٢اٖاث الخضعٍب.
 البِئاث الاٞترايُت؛ ومً ؤمثلتها :الٟهى ٫الاٞترايُت - .اإلاٗاملالاٞترايُت هي بِئاث مداُ٦ت للىا ٘٢جيخج بىاؾُت ؤصواث الىا٘٢
الاٞتراض ي.
وٍغي اإلاىس ى [ ]33ؤن مخُلباث البِئت الخٗلُمُت الؾخسضام الخٗلُم
ؤلال٨تروو جىدهغ :اإلاخُلباث اإلااصًت و اإلاخُلباث البكغٍت ،ولظل٣ٞ ٪ض
خضص الكهغاو [ ]34مخُلباث البِئت الخٗلُمُت الؾخسضام الخٗلُم
ؤلال٨تروو في :اإلاخُلباث اإلااصًت والخ٣ىُت ،واإلاخُلباث البكغٍت،
واإلاخُلباث الخىُٓمُت وؤلاصاعٍت.
ً
زاهُا :بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو :
بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو (اإلاٟهىم – اإلاهام):
ً
وهي الجهـت الـتي جخـىلى ؤلاقـغاٖ ٝلـى الـخٗلُم ؤلال٨تروو جسُـُُا
ً
ً
وجىٓـُما ومخابٗـت للٗملُـاث وجـىٞحر الـبرامج وألاحهـؼة وقـب٩اث الاجهـا،٫
باإليـاٞت بلى جـضعٍب وجُـىٍغ ألاٞـغاص وج٣ـضًم الـضٖم ؤلاصاعي والٟـني
وجـىٞحر البِئـت ؤلال٨تروهُـت اإلاىاؾـبت الالػمـت للخُبُ ٤بٟاٖلُت وٟ٦اءة.
وبى ًـاء ٖلـى حكـجُ٘ الخ٩ىمـت ؤلال٨تروهُـت في مجـاالث الخٗلـُم لخىُٟـظ
ً
ألاٖمـا ٫اإلاخ٩املـت باإلااؾؿـاث الخٗلُمُـت بل٨تروهُـاٞ ،ةهه ًجب
الخسُُِ لجمُ٘ ؤؾالُب بهجاػ الخضماث بل٨تروهُـا وويـ٘ مٗـاًحر
مدـضصة لخىُٟـظ وهجـاح جُبُـ ٤الخ٩ىمـت الخٗلُمُـت ؤلال٨تروهُـت
باإلااؾؿـاث الخٗلُمُـت ،والـتي جخًـمً مـا ًلـ  :بؾماُٖـل [.[1
 الخدضًض الض ٤ُ٢لٗىانغ الخضمت الخٗلُمُت ؤلال٨تروهُت وجخًمً:الخ٩الُ ،٠حضو ٫جىُٟظ الخضمت ،جدلُل مخُلباث اإلاخٗاملحن ،مالخٓت
مهٟىٞت ألاصاء والخضمت ؤلال٨تروهُت ،ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ،جدلُل
اإلاساَغ ؤلال٨تروهُت.
 الترابِ بحن جىُٟظ الخضماث باإلااؾؿاث ؤلال٨تروهُت. الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت لخىُٟظ الخضماثؤلال٨تروهُت.
ً
 الضٖم اإلاؿخمغ لدأصاء بجضولت الخضماث بل٨تروهُا. الخٛلب ٖلى الٟجىاث ؤلال٨تروهُت في ألاصاء الٟٗلي. جسُٟـ ٠اإلاسـاَغ وػاعاث الخٗلـُم والبدـث الٗلمـ وبصاعاث الجامٗـاثواإلااؾؿاث الخٗلُمُت اإلاغ٦ؼٍت.
 الالتزام بدىُٟظ مخُلباث ألامان في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الخٗلُمُت. جىُٟـظ جُ٣ـُم ؤصاء الخـضماث ؤلال٨تروهُـت الخٗلُمُـت وٍخًـمً :الخُ٣ـُماإلاـالي ،جُ٣ـُم اإلاخٗـاملحن مـ٘ الخـضماث ،جُ٣ـُم ؤؾـالُب جىُٟـظ الخـضماث
ً
بل٨تروهُـا ،جُ٣ـُم الخُـىع في جىُٟـظ الخـضماث ،جُ٣ـُم اإلاسـاَغ
ؤلال٨تروهُـت وحكمل مساَغ الٗمل ومساَغ الخ٨ىىلىحُا ومساَغ جىُٟظ
الخضمت واإلاساَغ اإلاالُت.
الؿلؿلت الثالزُت اإلاترابُت إلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو :
ألاٞـغاص :جخمث ـل ألاصواع والـمؿـئ ـىلُ ـاث الـخ ـ ًـخًـمـجه ـا الـخٗلُ ـم ؤلال٨تروو
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 حصجُ٘ ًٖى َُئت الخضعَـ لخًىع صوعاث الخُىٍغ الخٗلُمي. جىٞحر الى٢ذ الالػم لًٗى َُئت الخضعَـ لخُبُ ٤ؤوكُت ؤلانالحالخٗلُمي اإلادتر ٝم٘ الُالب باإلااؾؿت الخٗلُمُت.
 اإلاكاع٦ت م٘ ًٖى َُئت الخضعَـ وؤلاصاعٍحن في بغامج الخىمُت الكاملتً
مٗلىماجُا وألاوكُت اإلاسخلٟت للخُىٍغ الخ٨ىىلىجي.
 مٗالجت الهٗىباث الىاججت ًٖ اؾخسضام الخٗلُم ؤلال٨تروو صع ًاؾُا
وبك٩ل ّ
ٗٞا.٫
ً
ج٨ىىلىحُا
 مخابٗت بهجاػاث ًٖى َُئت الخضعَـ وؤلاصاعٍحن والُالبوحصجُ٘ ٖغيها في اإلااجمغاث الٗلمُت.
ؾُاؾاث الخٗلُم ؤلال٨تروو :
ًم ً٨ج٣ؿُم ؾُاؾاث الخٗلُم ؤلال٨تروو بلى الخهيُٟاث الؿبٗت
آلاجُت ]:[35
ؤ -ؾُاؾاث ؤ٧اصًمُت :وجًمً:
• الُالب :وحكمل (ؾُاؾاث ال٣بى -٫ؾُاؾاث جغجِب وجهيُ ٠الُالب
 السجالث ألا٧اصًمُت).• ؤًٖاء َُئت الخضعَـ :وحكمل (الخ٣ىٍم -ؤوعا ١الاٖخماص).
• اإلاىاهج :وحكمل (الاٖخماص٢ -بى ٫اإلا٣غع ؤو البرهامج).
ب -الؿُاؾاث اإلاالُت :وجخًمً (حمُ٘ مهاعٍ ٠الضعاؾت وؤلاهٟا-١
ألاحىع الخانت -الدؿىٍ ٤الخ٩ىم  -الخ٩الُ ٠ؤلاصاعٍت).
ج -الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بإًٖاء َُئت الخضعَـ :وجخًمً:
• الخٗىٌٍ  Compensationوَكمل(مدٟؼاث للخهمُم والخُىٍغ-
الخٗىٌٍ ًٖ ؤٖباء (خمل) الٗمل الؼائض).
• الخ٣ىٍم :وٍخًمً (ج٣ىٍم ؤًٖاء َُئت الخضعَـ للم٣غع  -الٗ٣ىص
الخانت بإًٖاء َُئت الخضعَـ  -الخغٍت ال٨ٟغٍت ألًٖاء َُئت
الخضعَـ).
• الخضُٖم :وٍخًمً(جضعٍب وجىمُت ؤًٖاء َُئت الخضعَـ -صٖم اإلا٣غع
ؤو البرهامج).
ص -الؿُاؾاث ال٣اهىهُت وألازالُ٢ت :وجخًمً :خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت -
خ٣ى ١الُب٘  -اإلاؿئىلُت وجخًمً (الُالب ًٖ -ى َُئت الخضعَـ –
اإلاضعؾت).
َـ -الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بالُالب :وجخًمً :
• الؿُاؾاث ألا٧اصًمُت وحكمل(الىصح وؤلاعقاص -مهاصع اإلاٗلىماث
واإلاٗامل -الخضعٍب -الازخباع والخ٣ىٍم).
• الؿُاؾاث ٚحر ألا٧اصًمُت وجخًمً(الخجهحزاث والبرمجت -اإلاؿاٖضة
اإلاالُت -الؿغٍت -ؤلاجاخت واإلاؿاواة).
و -الؿُاؾاث الٟىُت :وجخًمً (الىٓام -اإلاىا٣ٞاث الخٗا٢ضًت).
ػ -الؿُاؾاث الٟلؿُٟت :وجخًمً (الغئٍت وويىح َظٍ الغئٍت -الهض-ٝ
ألاوكُت).
ٞغٍ ٤بصاعة مكاعَ٘ الخٗلُم ؤلال٨تروو :
جخُلب بصاعة مكاعَ٘ الخٗلُم ؤلال٨تروو جإؾِـ ِٞغ ١إلصاعة
الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،جًم مدترٞحن وزبراء ًم٨جهم الخٟاّ ٖلى ؤهٓمت
بصاعٍت ٖالُت الجىصة مً زال ٫اإلاغا٢بت والخ٣ىٍم اإلاؿخمغًٍ ،اإلاؿاٖضة
ٖلى جدضًض مك٨الث الخٗلُم ؤلال٨تروو وا٢تراح الخلى ،[36] ٫لظل٪
ً
ال بض ؤن ً٩ىن لضي اإلااؾؿت ٞغٍ ٤بصاعة ٠٦ء ً٩ىن مؿئىال ًٖ وي٘

اإلاحزاهُت ،وجىُْ ٠ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والٗاملحن ،ومخابٗت مسخل٠
مهام الخٗلُم ؤلال٨تروو ومهاصعٍ ،والهُاهت اإلاؿخمغة إلاىخجاث الخٗلُم
ؤلال٨تروو .
وُٞما ًلي بٌٗ الى٣اٍ اإلاهمت التي البض لإلصاعة ؤن تهخم بها ٖىض بضء
ٖملُت الخٗلُم ؤلال٨تروو ٦ما ؤوعصَا الخان [:[28
 وي٘ اإلاحزاهُتً :جب ؤن ً٩ىن ٞغٍ ٤بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو ٖلىمٗغٞت بىي٘ اإلاحزاهُاث إلاكـاعَ٘ للـخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وبصاعتها بٟ٨ـاءة،
خـتى جـخم ً٨اإلااؾؿت الخٗلُمُت مـً ؤلاب٣ـاء ٖلـى خضازـت ٖـغوى الـخٗلُم
ّ
وحضتها ومخابٗت نـُاهتها بكـ٩ل حُـض.
ؤلال٨تروو
جىُْـ ٠ألاؾـاجظة واإلاؿـاٖضًً والٗـاملحن ً :جـب ؤن جُـىع ؤلاصاعة ؤهٓمـتاجها ٫ومٗغٞت مخباصلت ،ختى ًخم٧ ً٨ل ألاٞغاص اإلاكخٛلحن في الخٗلُم
ؤلال٨تروو مً الاؾخٟاصة مً َظٍ اإلاٗغٞـت اإلاكـتر٦ت ،وطلـ ٪مـً زـال٫
جـىٞحر مى٢ـ٘ لـضٖم مكـغوٕ الـخٗلُم ؤلال٨تروو ومى٢ـ٘ للـضٖم اإلاٗـغفي مـً
ؤحـل اإلاؿاَمت في جضُٖم ٖملُت الخباص ٫اإلاٗغفي وجباص ٫الاجها.٫
مخُلباث الخ٨ىىلىحُاً :يبٛـ ؤن جمخلـ ٪اإلااؾؿـت قـب٨ت طاث مىزىُ٢ـتً
ٖالُت وؤن ً٨ـىن بها ؤًًا مىْٟـىن ؤٟ٦ـاء لـضٖم الـخٗلُم ؤلال٨تروو ،
٦مـا ًيبٛـ بزُـاع ٦ـل ألاَـغا ٝاإلاٗىُـت (الُـالب ،وؤًٖـاء َُئـت
الخـضعَـ ،واإلاـىْٟحن اإلاؿـاٖضًً) بال٣ـضعاث الٟىُـت والخ٨ىىلىحُـت
للماؾؿـت.
بَاعا ً
 الدؿلؿل الؼمني للخىُٟظ :ال بض ؤن جً٘ ؤلاصاعة ًػمىُا ًىضح
جىاعٍش بضء واهتهاء ٧ل اإلاهـام.
 اإلاىاص ال٣ابلت للدؿلُم :وجخًـمً اإلاـىاص ال٣ابلـت للدؿـلُم في الـخٗلُمؤلال٨تروو (مدخىٍـاث اإلا٣ـغعاث الخٗلُمُـت ،الؿـِىاعٍىَاث ،ملٟـاث لٛـت
الـىو الٟـائ ٤اإلاـضعج ٢ ،HTMLهانـاث ؤٞـالم ُٞـضًى ،الغؾـىم
البُاهُـت ،الغؾـىم اإلاخدغ٦ـت ،ألا٢ـغام اإلاضمجـت ،ؤ٢ـغام الُٟـضًى
الغ٢مُت).
مغاخل جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو :
جمغ ٖملُت جبني الخٗلُم ؤلال٨تروو بإعب٘ مغاخل عئِؿت ٖلى الىدى
الخالي [:[30
 الىعي  Awarenessوتهـضَ ٝـظٍ اإلاغخلـت بلى وكـغ الـىعي ال٨ـافي إلاىاحهتؤي م٣اومت.
 الخبني ٞ Adaptationالخدـضي الخ ٣ُ٣ال ًخمثل في وحىص عئٍتللخٗلُم ؤلال٨تروو  ،بل في مضي جبىحها مً ٢بـل اإلاٗىُـحن ومـضي جُبـُ٣هم
لهـا في يـىء ألاَـضا.ٝ
 الا٦دكـا :Exploration ٝتهـخم َـظٍ اإلاغخلـت بجمـ٘ ألاصلـت الٗلمُـت خـى٫ّ
مكـغوٕ الـخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وطلـ ٪لخٗـغ ٝالى٣ـاٍ ؤلاًجابُـت والؿـلبُت
مـً جُبُـ ٤اإلاكـغوٕ ومـضي م٣ابلخه لخاحاث الُالب ،ومضي م٣ضعجه
ٖلى جدٞ ٤ُ٣غم حٗلم مغن ومىػٕ ومٟخىح.
 الابخ٩اع :ا٦دكا ٝاؾخسضاماث حضًضة ألصواث الخ٣ىُت في ؤوكُتالخٗلُم والخٗلم.
مغاخل جىُٟظ هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو ٖبر ؤلاهترهذ:
ًم ً٨جىُٟظ هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو ٖبر ؤلاهترهذ مً زال٫
اإلاغاخل الخالُت:[37[ :
 ججهُ ـؼ البيُ ـت الـخدخُ ـت :وج ـخ٨ـ ـىن مـ ـً م ـٗ ــضاث ج ـس ــؼٍ ـً قـبـ ُ٨ـت وٖ ــضة285
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ً
الاجهاالث ،ومً اإلاهم للٛاًت ؤن هىٓغ بلى ؤلام٩اهاث ًٞال ًٖ اإلاهاعاث
اإلاىحىصة لضي الٗاملحن٦ ،ما ًدخاج اإلاكغٞىن ؤلال٨تروهُىن بلى مٗغٞت
الاجهاالث ٖبر ؤلاهترهذ ولِـ  ِ٣ٞمٗغٞت البرامجٞ ،ةنهم ًدخاحىن بلى
ؤن ً٩ىن لضيهم ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم الضٖم واإلاكىعة مً زال ٫البرًض
ً
ؤلال٨تروو ًٞ ،ال ًٖ ؤلابضإ واإلاغوهت في الخهمُم والخ ٠ُ٨م٘
الٟغم الخٗاوهُت لدأٚغاى اإلاسخلٟت ،واإلاهماث الٟغصًت والخىُٓمُت
والاخخُاحاث٦ .ما ًجب ؤن ج٩ىن لضيهم ال٣ضعة ٖلى الٗمل ٖبر جىىٕ
ز٣افي طي ُ٢مت ،وٍجب ؤن ًٟهمىا ٞىائض الٗمل ٖبر ؤلاهترهذ ،وٍ٩ىهىا
ً
٢اصعًٍ ٖلى الٗمل ٦مغقضًً ومغا٢بحن للمىاعص ،.وٖالوة ٖلى طلً ٪يبػي
ؤن ً٩ىن لضيهم ما وعاء اإلاٗغٞت الصخهُت وهي ال٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘
اإلاىاهج الخٗلُمُت ،وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ،وجىٞحر مضزالث لٗملُاث
الخٗلم الكامل ،وٍم ً٨جضعَـ َظٍ اإلاهاعاث ،وبٖاصة الخضعٍب ٖلحها
خؿب الخاحت [.[38
جضعٍب اإلاكغٞحن ؤلال٨تروهُحن مً زال ٫مىهاث الخُىٍغ:
ً
٢لُل مً الجامٗاث ً٣ضم َغ٢ا للخضعٍب ٖلى مهاعاث ؤلاقغاٝ
ؤلال٨تروو  ،وجم٨حن اإلادايغًٍ مً اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا في جضعَؿهم،
وَٗني َىا (جىٞحر الخضعٍب والخُىٍغ الظي ًدٟؼ وٍ٨ؿب الاَخمام وٍبني
الث٣ت) ] [38وَظٍ اإلاىهاث ج٣ترح وؾُلت لخىُٓم الخٟاٖل والخٗاون ٖبر
ؤلاهترهذً ،
بضءا مً ج٨غَـ الاَخمام والخٟاّ ٖلى الخىحه هدى جد٤ُ٣
ألاَضا ٝاإلاهمت طاث الٗال٢ت ،وحؿلُِ الًىء ٖلى اإلاحزاث اإلاهمت التي
ًم ً٨ؤن حٟٛل ًٖ بْهاع ُُٟ٦ت جد ٤ُ٣جل ٪ألاَضا ،ٝواإلاؿاٖضة ٖلى
الؿُُغة ٖلى الخثبُِ [.[42
ومً اإلاهم بهٟت زانت التر٦حز ٖلى الجىاهب الخىانلُت الؾخسضام
مىهت الخٗلُم ٖبر ؤلاهترهذ ] ،[43و٧ل مؿخىي َى ٖباعة ًٖ همىطج مً
زمـ مغاخل ٌكمل ؤوكُت مسخلٟت ً
هىٖا ما للمكاع٦حن :خى ٫ماطا
ًٟٗل اإلاكغ ٝؤلال٨تروو ٖبر ؤلاهترهذ؟ ،وً ٠ُ٦سخل ٠طلً ٪
و٣ٞا
للم٣انض والىىاًا والخُِ وآلاما ٫مً الخٗلم ٖبر ؤلاهترهذ؟ .وَىا٥
ؤصلت متزاًضة ٖلى ؤن اإلاٗلمحن اؾخٟاصوا ج٣ىُاث حضًضة مً الىهج
الخُىٍغي للخٗلم [.[44
وَىا ٥مغاخل عئِؿت مُٗىت في جُىٍغ (اإلاخضعب) اإلاكغٝ
ؤلال٨تروو [:[38
ً
 ٞهم ؤَمُت ؤن ًتزاًض – جضعٍجا  -الاعجُاح م٘ اإلاخٗلمحن ٖلى ؤلاهترهذالظي ؾىً ٝؼٍض مٗضالث اإلاكاع٦ت وؤلاهجاػ.
 ج٣ضًغ ؤن جهمُم ألاوكُت والخٟاٖل ٖبر ؤلاهترهذ ال ً٣ل ؤَمُت ًٖالخُىٍغ.
 ؤن صوع اإلاكغ ٝؤلال٨تروو الظي َى ؤ٦ثر ب٨ثحر مً مجغص مِؿغ للغصٖلى ألاؾئلت ؾىً ٝهى٘ ؤو ًًُٗ ٠زبرة اإلاخٗلمحن.
 الاٖترا ٝبإن َىا ٥ؤصلت ٦ثحرة ٖلى ؤن الىاؽ ؤنبدذ ؤ٦ثر اؾخ٣اللُتوؤ٦ثر مؿاولُت في جُىٍغَا ،خُث بنهم ًخدغ٧ىن بدغٍت مً زالَ ٫ظا
الىمىطج ،ؾىاء في بٖضاص الخٗلم اإلاىٓم ؤو ٚحر الغؾمي .ول٣ض ا٦دؿب
مٗٓم اإلادايغًٍ مهاعاث ؤلاقغا ٝؤلال٨تروو مً زال ٫الكب٩اث ٚحر
الغؾمُت والخٗلُم الظاح في ٦ثحر مً ألاخُان [.[45
وفي يىء ما ؾب ٤لخم٨حن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ لُهبدىا مكغٞحن
بل٨تروهُحنٞ -ىدً بداحت ليكغ الىهج ألاؾاس ي للخدى ٫الخٗلُمي مً

زاصمـاث مغجبُـت مـ٘ بًٗـها الـبٌٗ مباقـغة صون ؤي وؾـُِ ،وـخدخىي
الخاصمـاث ٖلـى :هٓـام بصاعة اإلاـضاعؽ (ال٩لُـاث) ،وهٓـام بوكـاء اإلاـىاعص
الخٗلُمُـت ،وهٓـام الخٟاٖـل آلاو ٖ .لـى ؤن ًـخم عبـِ الخـاصم الـغئِـ بـ
ؤلاهترهـذ ٖـً َغٍـ ٤وؾـُِ اجهـاٖ ٫ـالي الؿـغٖت (مثـل زُـىٍ الاجهـا٫
ٖغًٍـت اإلاجـا ٫اإلاسههـت ) (Leased Linesللخٛلب ٖلى نٗىبت ه٣ل
اإلااصة الخٗلُمُت بمازغاتها الٗضًضة.
 ججهحز اإلا٨خبت اإلاغ٦ؼٍت الخُت :واإلا٨خبت الخُـت ًـخم بصاعتهـا ٖـبر هٓـامبصاعة م٨خبُـت ٧امـل ًخًـمً ؤهٓمـت الٟهغؾـت ،الخ٣ـاعٍغ ،الدؿـجُل،
الا٦دؿـاب وهٓام البدثٞ ،الخهـىٍغ الىزـائ ٣وبغهـامج بصاعة اإلالٟـاث
ٌؿـاٖض ٖلـى بًجـاص اإلالٟـاث بُغٍ٣ـت ؤؾـغٕ ،وٍـىٓم اإلالٟـاث بُغٍ٣ت
ؤؾهل ،وٍىٞغ ً
ؤًًا مؿاخت الخسؼًٍ وؾـهىلت الخىػَـ٘.
 جإمحن هٓام بصاعة ال٩لُاث :هٓـام بصاعة ال٩لُـاث َـى هٓـام ًـغبِؤلاصاعاث الٗلُـا بالجهـاث الخابٗـت لهـا ٖـبر قـب٨ت مىؾٗت بهض ٝمُ٨ىت
حمُ٘ ألاٖما ٫اإلاخٗل٣ـت بالكاون ؤلاصاعٍـت والخٗلُمُـت ،مً ؤوعا ١الُلبت
وملٟاتهم الضعاؾُت ،والخُِ الضعاؾُت ،الازخباعاث ،اإلاىاُٖض
الضعاؾُت٦ ،ما ًىٞغ ج٣اعٍغ ؤلاصاعة وٍضًغ هٓام اإلاداؾبت ،و ًىٞغ هٓام
الض ٘ٞللمىْٟحن٦ ،ما ًامً ً
مسؼها ً
عئِؿا مً اإلاٗلىماث.
 جإمحن هٓام بوكاء اإلاىاعص الخٗلُمُت بىاؾُت الىؾائِ اإلاخٗضصة:وَى مً ؤصواث هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو ُ ،
نمم للظًً ًغٍضون ؤن
ًيكئىا مىاص (م٣غعاث) حٗلُمُت في مضة ٢هحرة م٘ ٖضم اللجىء بلى
البرمجت ،خُث َظا الىٓام ًُم ً٨اإلاؿـخسضم مـً بوكـاء وحؿـلُم ؤي
مـاصة ٖلمُـت بُغٍ٣ـت ّ
ٗٞالـت وؾـهلت وا٢خهـاصًت.
 بوكاء مٗمل بهخاج مىاعص حٗلُمُت باؾخسضام الىؾائِ اإلاخٗضصة:وَٗنى بةوكـاء َـظٍ اإلا٣ـغعاث وجؼوٍضَا باإلاـاصة اإلا٨خىبـت ،وٍـخم بٗـض طلـ٪
بهخـاج َـظٍ اإلا٣ـغعاث بمـاصة ٚىُـت بالىؾـائِ اإلاخٗـضصة الخىيـُدُت مـً
نىع ونىث وُٞضًى ٖلى ؤ٢غام مضمجت وجىػَٗها ٖلى الضاعؾحن
اإلاؿـجلحن في َـظٍ اإلا٣ـغعاث بؿـٗغ مِؿـغ ،وإلهجـاػ طلـً ٪خُلـب بوكـاء
مٗمـل مخ٩امـل ًدخـىي ٖلـى حمُـ٘ ألاحهـؼة والخ٣ىُـاث الخضًثـت الالػمت
إلهخاج اإلاىاعص الخٗلُمُت باؾخسضام الىؾائِ اإلاخٗضصة.
ؤلاقغا ٝؤلال٨تروو )(E- Moderating
ٌُؿخسضم مهُلح "ؤلاقغا ٝؤلال٨تروو " في حُُٛت واؾٗت إلاسخل٠
اإلاهاعاث وال٣ىاٖض التي ًدخاج ألاؾخاط ،اإلادايغ ؤو اإلاضعب ٖلى ؤلاهترهذ
بلى ا٦دؿابها  [38] Salmonلظلٞ ٪ةن صوع اإلادايغ في ٧ل الؿُا٢اث
التربىٍت ًدخاج بلى الخُٛحر لٌ ٩كمل ؤلاقغا ٝؤلال٨تروو  ،ختى هد٤٣
ً
الخُىٍغ للبِئت الجضًضة ٖبر ؤلاهترهذ وبوكاء حٗلُم بل٨تروو بضال مً
وكغ بل٨تروو للمىاص ،وؤلاقغا ٝؤلال٨تروو اإلاىخج والىاجح َى اإلاٟخاح
الغئِـ لٗملُاث الخٗلم ؤلال٨تروو ؤلاًجابُت والُ٣اؾُت والغزُهت،
ب ٌٛالىٓغ ًٖ مضي الخُىع الخ٨ىىلىجي ]. [39,40
وٍغي باًجهىلم [ ]41ؤن َىاً ٥
صوعا بال ٜألاَمُت باليؿبت للمغا٢ب
ؤلال٨تروو وَى حٗؼٍؼ الخضمت وجباص ٫الٟهم واإلاٗغٞت مً زال ٫ال٨خابت
والخىاع ٖبر ؤلاهترهذ.
ولً ٩د ٤٣اإلاكغٞىن ؤلال٨تروهُىن الاقغا ٝالجُض ؾىٝ
ًدخاحىن بلى جُىٍغ ٖال٢اث ٖمل حُضة م٘ ؤمىاء اإلا٨خباث الظًً
ًدىلىن ؤهٟؿهم بؿغٖت بلى م٣ضم مٗلىماث ومىعصًً لخ٨ىىلىحُا
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ؤحل الخىمُت التي جىُىي ٖلى ٖملُت الخ ٪ُ٨ٟوبٖاصة البىاء [46] Vieira
 ،ولظلٞ ٪ةن هماطج الخضعَـ اإلاهُمىت البض ؤن جخٛحر ،وهدً بداحت بلى
وكغ الىعي بُبُٗت الخٗلُم ٖبر ؤلاهترهذ وج٣ضًم مؿاٖضة خ٣ُ٣ت في
الخُىٍغ  [47] Rolfeوٍجب اؾخسضام الىماطج ّ
الٟٗالت والىاجخت مً
ؤحل جىؾُ٘ هُا ١الخٗلُم ٖبر ؤلاهترهذ ،واؾخسضام هماطج جم ؤلاٖضاص
لها ً
حُضا للخُىٍغ لخجىب الخجضًض اإلاؿخمغ ،وؾى ٝجىجح في الخضعَـ
والخٗلُم اإلاىٓماث والجمُٗاث التي جٟهم الخجىُض والخضعٍب ،وجضٖم
وجُل ٤الٗىان ؤلابضاُٖت الخغة إلاكغٞحها ؤلال٨تروهُحن ،وفي هٟـ الى٢ذ
مٗالجت اإلاساو ٝالُبُُٗت ،والتي ال ؤؾاؽ لها مً زؿاعة الؿُُغة
والجىصة اإلاضع٦ت مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ الخ٣لُضًحن [.[38
ؤهٓمت بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو )(LMS

 LMSهي ازخهاع  Learning Management Systemوحٗني هٓام بصاعة
الخٗلم ،وٖلُه ٞةن ال٨ٟغة وعاء  LMSهي جىُٓم ٖملُاث وؤصواث الخٗلم
ؤلال٨تروو وبصاعتها في بَاع مىٓىمت مخضازلت ومخ٩املت لدكُٛل وبصاعة
حمُ٘ ألاوكُت واإلاىاص الخٗلُمُت بما جخًمىه مً الٗغى الخٗلُمي
ومىخضًاث اإلاىا٢كت ،وجباص ٫اإلالٟاث ،وبصاعة اإلاهام ،وزُِ الضعؽ،
واإلاىهج الخٗلُمي ،والضعصقت باؾخسضام هٓام .[1] LMS
جخٗضص قغ٧اث هٓم بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو  ،وٍم ً٨جدضًض ؤَم الىٓم
اإلاؿخسضمت بالضو ٫الٗغبُت ُٞما ًلى [:[1
(1)Atutor (2) moodle (3) Claroline (4) Dokeos (5)BlackBoard
(6) Nuvvo
وٍىضح الجضو ٫الخالي ونٟا لبٌٗ ؤهٓمت بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو ٖبض
اإلاجُض [:[57

حدول 1
وصف لبعض أهظمت إدارة التعلم إلالتتروو
الىظام
Blackboard
WebCT
Moodle
Claroline
Dokeos
ATutor

الوصف
هٓام بصاعة حٗلم ججاعي مً قغ٦ت بال ٥بىعص مخىٞغ باللٛت ؤلاهجلحزًت والٗغبُت وؤلاؾباهُت والٟغوؿُت.
َى هٓام بصاعة حٗلم ججاعي ٢ىي ٌؿخسضم مً ٢بل الٗضًض مً اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في ؤ٦ثر مً( )70صولت.
َى هٓام بصاعة مٟخىح اإلاهضع ومجاو ًضٖم( )45لٛت ،ومٗغب بال٩امل.
ً
ي
هٓام بصاعة حٗلم مٟخىح اإلاهضع مؿخسضم في ؤ٦ثر مً( )65صولت ًدُذ للمخٗلم ؤن ًيش ئ مدخى حٗلُمُا ٖالي الجىصة وجماعًٍ جٟاٖلُت وؤن
ًخىانل وٍخاب٘ ؤصاء اإلاخضعبحن٦ .ما ؤهه مخىا ٤ٞم٘ ٦ .SCORMما ؤهه في البضاًت اؾخسضام باؾم  Clarolineزم جدى ٫الي .Dokeos
مٟخىح اإلاهضع نمم مً ٢بل حامٗت جىعهخى ب٨ىضا وٍضٖم الىٓام( )30لٛت مً بُجها اللٛت الٗغبُت.

وجدخىي حمُ٘ ؤهٓمت بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو ٖلى ٖضة ؤمىع جخ٤ٟ
حمُٗها ٖلى جىٞحرَا ،وجخمثل ُٞما ًلى بؾماُٖل [:[1
• بصاعة اإلاؿخسضمحن ،وجدضًض ألاصواع ،وجىُٓم ٖمل َُئت الخضعَـ،
وبهخاج الخ٣اعٍغ.
• ؤحىضة اإلا٣غع الضعاس ي.
• ٖغى اإلا٣غعاث ٖبر الىٍب.
• ج٣ضًم مهاصع صٖم اإلا٣غعاث الخٗلُمُت باؾخسضام الخٗلُم اإلاضمج.
• جباص ٫الغؾائل م٘ الُالب.
• ؤؾالُب الخ٣ىٍم وجُُ٣م ؤصاء الُالب وازخباعَم.
• ٖغى صعحاث جُُ٣م الُالب.
• بعؾا ٫ؤلاقٗاعاث ألولُاء ألامىع والٗاملحن.
• ٖغى وسخ الخضماث واإلاىاص الخٗلُمُت بإٖضاص ٦بحرة
• جغجِب اإلاؿخسضمحن في ؤزىاء ٖملُت الخٗلم وججهحز ٢ائمت الاهخٓاع.
• حسجُل مىا٣ٞاث اإلاضًغ وعئؾاء ألا٢ؿام ٖلى اإلا٩اجباث.
• الخ٩امل م٘ جدب٘ ألاصاء وهٓم ؤلاصاعة.
• جىُْ ٠ؤصواث الخسُُِ لخدضًض الٟجىاث في اإلاهاعاث الٟغصًت وٖلى
مؿخىي ؤلاصاعة وفى اإلاىاهج الضعاؾُت ومخُلباث الخٗلُم ٖلى اإلاؿخىي
الٟغصي والخىُٓمي.
• ججمُ٘ الُالب و٣ٞا لخهائو مدضصة مثل (اإلاىُ٣ت الجٛغاُٞت،
مجا ٫الضعاؾت ،ألاٖباء الخٗلُمُت ،وٚحرَا).
ً
وجإُ٦ضا ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةن ؤلاصاعة الجُضة حٗخبر مً الٗىانغ اإلاهمت
في بهجاح الخٗلم ؤلال٨تروو  ،خُث ًٖ ٘٣لى ٖاج٣ها الخسُُِ في يىء
الاخخُاحاث وؤلام٩اهاث اإلاخاخت ،ووي٘ اإلاحزاهُت ،وجىٞحر الضٖم اإلااؾس ي

واإلاالي ،ووي٘ اؾتراجُجُت حؿىٍُ٣ت حاطبت للٟئاث اإلاؿخُٟضة ،وجىٞحر
البِئت اإلاىاؾبت لخُبُ ٤الخٗلم ؤلال٨تروو مً جىٞحر ؤلام٩اهاث اإلااصًت
والبكغٍت والخ٣ىٍم ،والخدٟحز ،والخضعٍب ،والضٖم ،وازخُاع الىٓام
اإلاىاؾب إلصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو والظي ًخالءم م٘ مخُلباتها ،والٗمل
ٖلى الخُىٍغ واإلاخابٗت للمؿخجضاث الخ٨ىىلىحُت للب٣اء في ؾى١
الخىاٞؿُت م٘ ٚحرَا مً اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.
ً
زالثا :جُىع الخٗلم ؤلال٨تروو في الخٗلُم الٗالي باإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت:
ل٣ض جؼاًض اَخمام اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بالخٗلم ؤلال٨تروو
مازغا بك٩ل اجطح مً زال ٫بٌٗ الخدغ٧اث والخُىعاث يمً
ؾُاؾت الخٗلُم في البالص وؾِ اَخمام ملخىّ مً ٢بل الكغ٧اث
الٗاإلاُت اإلاسخهت في ؤهٓمت اإلاٗلىماث والخاؾباث آلالُت واإلاٗالجاث.
ولٗل جإؾِـ مغ٦ؼ وَني للخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗض
ًسخو بىي٘ ألاَغ الىٓغٍت ،وٍ٣ضم الضٖم الٟني الالػم وٍبخ٨غ الخلى٫
واإلاكغوٖاث اإلاخ٣ضمت ،وبخد ٤ُ٣الخٗاون الىزُ ٤والخيؿُ ٤اإلاخىاٚم بحن
ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي – لضلُل واٖ ٝلى اإلاىا٦بت لخُلٗاث الضولت
في جدضًث الخٗلُم وجُىٍغ مدخىي ،ووؾُلت ،و٢ىي بكغٍت [.[48
٦ما ؤُ٢م في الغٍاى ملخ٣ى الخٗلم ؤلال٨تروو ألاو ،٫بخاعٍش 27-24
ماًى 2008م ،لبدث مٗاًحر الجىصة واإلا٣ىماث الخانت بالخٗلُم
ؤلال٨تروو  ،وَغ ١اإلاكاع٦ت والخٗاون بحن وػاعة التربُت والُ٣اٖاث
الخ٩ىمُت والخانت.
ول٣ض ؾاعٖذ الجامٗاث الؿٗىصًت بلى جإؾِـ ٖماصاث الخٗلُم
ؤلال٨تروو ًٖ بٗض ،وقغٖذ بٌٗ َظٍ الجامٗاث بالٟٗل في جىٞحر
287

6

بغامج الخٗلم ًٖ بٗض والخٗلُم ؤلال٨تروو  ،مثل حامٗت اإلالٖ ٪بض
الٗؼٍؼ ،وحامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ،وحامٗت اإلال٪
ؾٗىص ،وحامٗت اإلال ٪زالض ،وحامٗت اإلالُٞ ٪هل ،وحامٗت ؤم ال٣غي،
وحامٗت اإلالٞ ٪هض للبترو ٫واإلاٗاصن ،وحامٗت َُبت ،بياٞت بلى خىالي
٧ 15لُت ج٣ىُت [.[8
ل٣ض جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى بوكاء ٖماصة الخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلُم
ًٖ بٗض بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص في جاعٍش َ1428/11/21ـ ،وجخدضص عؾالتها
في مؿاٖضة ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والُالب لخجىٍض ٖملُت الخٗلُم
والخٗلم مً زال ٫اؾدثماع ؤؾالُب الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وبجاخت الٟغنت
للمخٗلم الزخُاع اإلا٩ان والؼمان اإلاىاؾبحن للخٗلم ومؿاٖضة ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ ٖلى جُٟٗل الخٗلُم مً زال ٫ج٣ضًم اإلادخىي الٗلمي بإؾالُب
حٗخمض ٖلى ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجها ٫الخضًثت [.[49
٦ما جإؾؿذ ٖماصة الخٗلُم ًٖ بٗض في حامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ
بخاعٍش َ1425/5/11ـ ب٣غاع مً مجلـ الخٗلُم الٗالي ،وٍخمثل صوع
الٗماصة في صٖم وجُىٍغ اإلاداوع ألاؾاؾُت للٗملُت الخٗلُمُت واإلاخمثلت في
ًٖى َُئت الخضعَـ والُالب واإلااصة الٗلمُت ووؾُلت الاجها ٫وؤؾلىب
الخ٣ىٍم [.[49
٦ما جم بوكاء مغ٦ؼ الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت اإلالٞ ٪هض للبترو٫
واإلاٗاصن جدذ مٓلت ٖماصة الخُىٍغ ألا٧اصًمي في َ1424/2/9ـ لخ٩ىن
مهمخه ألاؾاؾُت مؿاٖضة اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي في الجامٗت مً الاؾخٟاصة
مً ج٣ىُاث الخٗلُم لخُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت [.[6
ً
زم جىالذ حهىص الجامٗاث الؿٗىصًت جباٖا في الاَخمام بالخٗلُم
ؤلال٨تروو وبوكاء ٖماصاث زانت به في مٗٓم الجامٗاث الىاقئت
باإلامل٨ت .وبالغٚم مً الجهىص الخثِثت التي جبظلها وػاعة الخٗلُم باإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت ،والضٖم اإلااصي الطخم مً خ٩ىمت اإلامل٨ت لخُىٍغ
الخٗلم ؤلال٨تروو في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ،بال بن اؾخسضام الخٗلُم
ؤلال٨تروو في الجامٗاث الؿٗىصًت ال ػا ٫في بضاًاجه ،وفى نىعة حهىص
مبٗثرة وٚحر واضخت ،وجدخاج بلى الخ٣ىٍم وال٨ثحر مً الضعاؾاث
وألابدار إلاٗغٞت ما جم جد٣ُ٣ه في َظا اإلاجا ٫وبلى ؤي مغخلت جم
الىنى ٫بلحها في يىء الخهيُ ٠ؤلا٢لُمي والٗالمي م٣اعهت بالخجاعب
ً
ألازغي و٣ٞا إلاٗاًحر الجىصة.
الىي٘ الخالي للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء:
(ا) حامٗت ق٣غاء
حٗض حامٗت ق٣غاء مً ؤخضر الجامٗاث الؿٗىصًت التي نضع
ال٣غاع الؿام اإلال ٩ال٨غٍم بةوكائها ،خُث نضع اإلاغؾىم اإلال ٩ال٨غٍم
ع٢م ( /7305م ب بخاعٍش َ1430/9/3ـ) بةوكاء حامٗت ق٣غاء وجخُل٘
الجامٗت م٘ باقي الجامٗاث زال ٫زُت الخىمُت الخاؾٗت بلى جد٤ُ٣
ؤَضاٞها الٗامت ،اإلاخمثلت في اإلاداوع ألاؾاؾُت للجامٗت مً زال٫
الخٗلُم الا٧اصًمي ،بٖضاص و وكغ البدىر الٗلمُت ،و زضمت اإلاجخم٘ ًٖ
َغٍ ٤بٖضاص وجىمُت ال٣ىي البكغٍت الىَىُت ،وجىٞحر ال٩ىاصع اإلااَلت
واإلاضعبت للىٞاء بمخُلباث الخىمُت واخخُاحاث ؾى ١الٗمل ،وبزغاء
خغ٦ت البدث الٗلمي وجُىٍغ الضعاؾاث الٗلُا لخلبي ً٢اًا اإلاجخم٘
واخخُاحاث الخىمُت .وجًم الجامٗت ٖضص مً ال٩لُاث مىػٖت في
ٖ ـضة مد ـا ٓٞـاث وم ـغ ٦ـؼ وَ ـ  :ق٣غاء ،وخغٍمالء ،وال٣ىَُٗت ،والضواصم ،
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وٖ ،٠ُٟواإلاؼاخمُت ،وزاص ١واإلادمل ،ومغ٦ؼ ؾاحغ.
(ب) ٖماصة ج٣ىُت اإلاٗلىماث والخٗلُم ؤلال٨تروو :
• عئٍت الٗماصة )(Vision
ؤن جىٞغ للجامٗت ؤٖلى مؿخىي مً الخضماث ؤلال٨تروهُت بُغٍ٣ت
اختراُٞت وهىُٖت لخد ٤ُ٣بِئت بل٨تروهُت قاملت.
• الغؾالت )(Missions
جىٞحر البيُت ألاؾاؾُت لغبِ ٧اٞت ُ٢اٖاث الجامٗت وجىٞحر قب٨ت
خاؾب صازلُت آمىت ل٩ل وخضاث الجامٗت وجُىٍغ الىٓم والبرمجُاث
الخاؾىبُت التي جىٞغ الخضماث ؤلال٨تروهُت والخٗلُم ؤلال٨تروو و٦ظل٪
ؤجمخت اإلاٗامالث بدُث ًخم الاؾخٛىاء ًٖ اإلاٗامالث الىعُ٢ت.
• ألاَضا(Objectives) ٝ
 مىا٦بت عئٍت اإلامل٨ت .2030 جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالخدى. 2020 ٫ الخدى ٫للٗمل آلالي ال٩امل (الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت) و ٤ٞؤخضرالخ٣ىُاث.
 حٗؼٍؼ مٟهىم الخى٦مت بخُبُ ٤ؤخضر ألاصواث ؤلاصاعٍت التي جسضمها. الغقي بمؿخىي الخضماث ؤلال٨تروهُت. الخ٩امل ؤلال٨تروو للخضماث م٘ الجهاث الخاعحُت طاث الٗال٢ت. ع٢ ٘ٞضعاث الكب٨ت اإلادلُت والغبِ بحن ٞغوٕ الجامٗت. الخىُٖت اإلاؿخمغة بإَمُت الخُٛحر الخ٣ني. الىنى ٫إلاؿخىي الخمحز اإلااؾس ي.و٢ض ؾاعٖذ الٗماصة بىي٘ حملت مً ألاولىٍاث التي ًجب الٗمل
ٖلى جىُٟظَا بإؾغٕ و٢ذ و٢ض ايُغث الٗماصة بؿبب ٖامل الى٢ذ
ً
جىُٟظ َظٍ ألاولىٍاث بالخىاػي م٘ ٢لت ال٩اصع الٟني وحؿعى خالُا لبظ٫
مؼٍض مً الجهض والى٢ذ إلجمام ٖضص مً اإلاكاعَ٘ اإلاهمت التي جسضم
الجامٗت.
والخ٣ُ٣ت اإلاا٦ضة ؤن ٖماصة الخٗلُم بل٨تروو وج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث بجامٗت ق٣غاء لِـ لضيها بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو  ،وبن
ً
٧اهذ جداو ٫الؿعي لخد ٤ُ٣طل ٪مغخلُا ،خُث حاء في زُت الٗماصة
بكإن َضٞها الثالث والظي ههه (جىٞحر الخضماث اإلاٗلىماجُت لجمُ٘
ميؿىب الجامٗت مً ؤًٖاء َُئت جضعَـ وَالب وبصاعٍحن وباخثحن
واإلاؿخُٟضًً مً زاعج الجامٗت ،وجمُ٨جهم مً الخهىٖ ٫لحها بإبؿِ
الُغ ١اإلام٨ىت في مجا ٫ج٣ىُت اإلاٗلىماث) وَظا ٌٗخبر مداولت لم جغ
الىىع بٗض لخإؾِـ هٓام للخٗلُم ؤلال٨تروو جدب٘ الٗماصة.
ً
ول٣ض خاولذ الٗماصة الخمهُض لظل ٪اهُال٢ا مً الهض ٝألاو ٫لها
والظي ههه (بوكاء البيُت الخدخُت لكب٨ت الخاؾب آلالي لجمُ٘ بصاعاث
وٖماصاث و٧لُاث الجامٗت) بالبضء في جىُٟظ الاحغاءاث الخالُت:
 ه٣ل ألاهٓمت ؤلال٨تروهُت اإلاؿخًاٞت بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص بلى مغ٦ؼالبُاهاث بجامٗت ق٣غاء.
 جىٞحر ٧ىاصع للضٖم الٟني في ال٩لُاث وألا٢ؿام وؤلاصاعاث اإلاسخلٟتبالجامٗت.
 جضقحن مى ٘٢الجامٗت. بٖاصة جإَُل مغ٦ؼ البُاهاث بالجامٗت وَكمل: جإمحن وجىعٍض وجغُ٦ب ؤٖما ٫البيُت الخدخُت إلاغ٦ؼ البُاهاث.288

ؤلام٩اهاث اإلااصًت والبكغٍت والخىُٓمُت والخ٣ىُت الالػمت لخإؾِـ بصاعة
للخٗلُم ؤلال٨تروو مً وحهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت ،ومً زم وي٘ عئٍت
م٣ترخت لخد ٤ُ٣طل.٪
ب .مجتمع الدراست
ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ ال٩لُاث الىٓغٍت والخُبُُ٣ت
(بىحن ،بىاث) ،والتي ًبلٖ ٜضصَا (٧ )15لُت ٖلمُت واوؿاهُت للبىحن
والبىحن و التي زًٗذ للضعاؾت.
ج .عيىت الدراست
جم اؾخسضام الُغٍ٣ت الٗكىائُت في ازخُاع ُٖىت مً ؤًٖاء َُئت
ً
الخضعَـ والُالب والُالباث ،والبالٖ ٜضصَا (ٞ )520غصا ،مً ؤًٖاء
َُئت الخضعَـ بضعحاتهم الٗلمُت اإلاخىىٖت (ؤؾخاط – ؤؾخاط مكاع– ٥
ؤؾخاط مؿاٖض – مدايغ) مً (٧ )15لُت هٓغٍت وجُبُُ٣ت (بىحن ،بىاث)
وٍىضح الجضو )3( ٫جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب ال٩لُاث:

 جإمحن وجىعٍض وجغُ٦ب زىاصم بياُٞت بمغ٦ؼ البُاهاث. جإمحن وجىعٍض وجغُ٦ب ُٚ ُ٘٢اع ألحهؼة مغ٦ؼ البُاهاث. جىٞحر زِ اهترهذ بضًل ) (BACKUPمً قغ٦ت مىباًلي. مكغوٕ الاجها ٫اإلاغئ Video Conference جىٞحر الضلُل اليكِ Active Directory مكغوٕ بوكاء بىابت زضماث بل٨تروهُت بمى ٘٢الجامٗت. .4الطريلت والاحراءاث
أ .مىهج الدراست
اٖخمض البدث الخالي ٖلى اإلاىهج الىن ٟالخدلُلي باٖخباع َظا
اإلاىهج "ًخم مً زال ٫اؾخجىاب حمُ٘ ؤٞغاص مجخم٘ البدث ؤو ُٖىت
٦بحرة مجهم ،وطل ٪بهض ٝون ٠الٓاَغة اإلاضعوؾت مً خُث َبُٗتها
وصعحت وحىصَا" الٗؿا .]7[ ٝوبالخاليَ ًٗٞ ،غٍ ٤اإلاىهج الؿاب ٤جم
عنض الىي٘ الخالي للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ومضي جىاٞغ
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التترار
33
49
42
32
25
15
48
33
57
22
29
21
41
35
38

٧لُت الٗلىم الُبُت الخُبُُ٣ت بك٣غاء
٧لُت الٗلىم وآلاصاب بك٣غاء
٧لُت ٖلىم الخاؾب آلالي وج٣ىُت اإلاٗلىماث بك٣غاء
٧لُت الُب بك٣غاء
٧لُت الٗلىم الُبُت الخُبُُ٣ت بالضاوصم
٧لُت الهىضؾت بالضاوصم
٧لُت التربُت باإلاؼاخمُت
٧لُت بصاعة ألاٖما ٫بٗ٠ُٟ
٧لُت الٗلىم والضعاؾاث الاوؿاهُت بثاص ١واإلاجمل
٧لُت الهُضلت بالضاوصم
٧لُت التربُت بالضاوصم
٧لُت الُب بالضاوصم
٧لُت الٗلىم الُبُت الخُبُُ٣ت بال٣ىَُٗت
٧لُت اإلاجخم٘ بدغٍمالء
٧لُت الٗلىم وآلاصاب بؿاحغ
اإلاجمىٕ

520

% 100

خًىع (صوعة ،وعقت ٖمل ،بغهامج جضعٍبي ؤو بعقاصي) في مجا ٫الخٗلم
ً
ؤلال٨تروو  ،وُٞما ًلي ون ٠ألٞغاص ُٖىت البدث و٣ٞا لهظٍ الهٟاث.

ونُٖ ٠ىت البدث:
ً
جم جدضًض ونُٖ ٠ىت البدث و٣ٞا للمٗلىماث الضًمىٚغاُٞت في
ؤصاة البدث (الاؾدباهت) في الجىاهب الخالُت :ال٩لُت (ٖملُت ،هٓغٍت)،

م
1
2

اليسبت %
% 6.35
% 9.42
% 8.08
% 6.15
% 4.81
% 2.88
% 9.23
% 6.35
% 10.96
% 4.23
% 5.58
% 4.04
% 7.88
% 6.73
% 7.31

حدول 3
ً
جوزيع عيىت البحث وفلا لحضور (ورشت عمل ،برهامج جدريب) في مجال التعليم إلالتتروو
العدد
حضور ألاوشطت التدريبيت في التعليم إلالتتروو
215
وٗم
305
ال
520
اإلاجمىٕ

اليسبت %
% 41.3
% 58.7
% 100

ُٖىت البدث مً خُث (الخالت ألا٧اصًمُت  -هىٕ ال٩لُت -خًىع (صوعة،
وعقت ٖمل ،بغهامج جضعٍبي ؤو بعقاصي) ًٖ الخٗلم ؤلال٨تروو ).
الجؼء الثاو  :وٍمثل الىي٘ الخالي للخٗلم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء،
وَٗبر ًٖ مضي جىاٞغ ؤلام٩اهاث اإلااصًت والبكغٍت والخىُٓمُت والخ٣ىُت

د .أداة الدراست
ون ٠ؤصاة البدث:
ج٩ىهذ ؤصاة الضعاؾت (الاؾدباهت) مً حؼؤًً:
الجؼء ألاو :٫بُاهاث ٖامت ًٖ اإلابدىر والتي جدضص زهائو ؤٞغاص
289

6

الالػمت إلصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ،وٍدخىي ٖلى ()41
ٖباعة ،واؾخسضم في َظا الجؼء مُ٣اؽ لُ٨غث الخماس ي لخدضًض صعحت
ً
جىاٞغَا ،وٍخمثل في زمؿت زُاعاث (٦بحرة حضا٦ -بحرة -مخىؾُت٢ -لُلت-
ً
ً
٢لُلت حضا) وٍمثل الغ٢م ( )5ؤٖلى صعحت لبىض (٦بحرة حضا) وٍمثل الغ٢م
ً
( )1ؤ٢ل صعحت لبىض (٢لُلت حضا).
نض ١ؤصاة البدث:
الهض ١الٓاَغي :جم الخد ٤٣مً نض ١ؤصاة البدث ًٖ َغٍ ٤بحغاء
الهض ١الٓاَغي ،مً زالٖ ٫غيها في نىعتها ألاولُت ٖلى مجمىٖت
مً ألاؾاجظة اإلاد٨محن .خُث جم ٖغيها ٖلى ٖكغة مً ألا٧اصًمُحن

م
1
3
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اإلاخسههحن في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي ،وفي ج٣ىُاث الخٗلُم والخٗلم
ؤلال٨تروو  ،وفي الخاؾىب وج٣ىُاث الخٗلُم ،و٢ض حاءث مٗٓم آعاء
اإلاد٨محن ما٦ضة لالؾدباهت في نىعتها الٗامت وٖباعاتها الٟغُٖت ،م٘
ٖضص مً اإلالخىْاث في ؤلاياٞت والخٗضًل وبٖاصة الهُاٚت ،و٢ام
ً
الباخث بدىُٟظ اإلاُلىب ٧امال.
زباث ؤصاة البدث:
جم جُبُ ٤الاؾدباهت ٖلى ُٖىت مً مجخم٘ الضعاؾت ٢ىامها ( )200مً
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت ق٣غاء مً ٧لُاث مخىىٖت ،زم َب٣ذ
مٗاصلت ؤلٟا ٦غوهبار ٖلى البُاهاث التي جم الخهىٖ ٫لحها.

حدول 4
كيمت معامل الثباث ألداة البحث بطريلت ألفا كروهباخ
اإلاداوع
الىي٘ الخالي إلا٣ىماث الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء.
ألاصاة ٩٦ل

ومً الجضو ٫الؿاب ٤هلخٔ بلىُ٢ ٙمت مٗامل الثباث باليؿبت
إلحمالي اإلادىع ألاو ،)0.97( ٫وبلُ٢ ٜمت مٗامل الثباث ُٞما ًخٗل٤
باإلادىع الثاو ( .)0.98وبلٛذ ُ٢مت مٗامل الثباث ال٨لي لدأصاة (،)0.96

مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار
0.97
0.96

وَظا ًضٖ ٫لى ؤن ألاصاة جخمخ٘ بيؿبت زباث ٖالُت مما ًجٗلها نالخت
للخُبُ ٤و٧اُٞت ألٚغاى البدث.

حدول 5
الاستباهاث املوزعت على العيىت والعائدة واملستبعدة واللابلت للتحليل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اإلاجمىٕ

اسم الكليت
٧لُت الٗلىم الُبُت الخُبُُ٣ت بك٣غاء
٧لُت الٗلىم وآلاصاب بك٣غاء
٧لُت ٖلىم الخاؾب آلالي وج٣ىُت اإلاٗلىماث بك٣غاء
٧لُت الُب بك٣غاء
٧لُت الٗلىم الُبُت الخُبُُ٣ت بالضاوصم
٧لُت الهىضؾت بالضاوصم
٧لُت التربُت باإلاؼاخمُت
٧لُت بصاعة ألاٖما ٫بٗ٠ُٟ
٧لُت الٗلىم والضعاؾاث الاوؿاهُت بثاص ١واإلاجمل
٧لُت الهُضلت بالضاوصم
٧لُت التربُت بالضاوصم
٧لُت الُب بالضاوصم
٧لُت الٗلىم الُبُت الخُبُُ٣ت بال٣ىَُٗت
٧لُت اإلاجخم٘ بدغٍمالء
٧لُت الٗلىم وآلاصاب بؿاحغ

اليسخ
املوزعت
60
60
60
100
60
40
85
85
100
30
50
40
50
45
45
910

الخدلُل ؤلاخهائ :
مً زال ٫الخؼمت ؤلاخهائُت ) (SPSSجم خؿاب:
 .1مٗامل اعجباٍ ؤلٟا ٦غوهبار للثباث :وطل ٪للخد ٤٣مً زباث ؤصاة
البدث.
 .2الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت :وطل ٪لىنُٖ ٠ىت البدث ،وجدضًض
اؾخجاباث ألاٞغاص ججاٍ ٖباعاث مداوع البدث التي جًمىتها الاؾدباهت.
 .3اإلاخىؾِ الخؿاب  :وطل ٪إلاٗغٞت مخىؾِ بحاباث الُٗىت ٖلى مداوع
ً
الاؾدباهت ،وَؿخسضم اإلاخىؾِ بطا ٧ان اإلاخٛحر ًإزظ ُ٢ما جسخل ٠مً

العائدة

املستبعدة

37
54
60
37
36
20
56
35
65
23
32
25
45
39
39
603

4
5
18
5
11
5
8
2
8
1
3
4
4
4
1
83

اللابلت
للتحليل
33
49
42
32
25
15
48
33
57
22
29
21
41
35
38
520

اليسبت املئويت
% 6.35
% 9.42
% 8.08
% 6.15
% 4.81
% 2.88
% 9.23
% 6.35
% 10.96
% 4.23
% 5.58
% 4.04
% 7.88
% 6.73
% 7.31
% 100

خُث صعحت مماعؾتها ،لظلً ٪جب ؤزظ َظٍ الضعحت باالٖخباع بةُٖاء
٧ل ٖباعة الىػن اإلاىاؾب لضعحتها بهض ٝالخٗغ ٝبلى ؤي ٞئت جيخمي
بحاباث الُٗىت.
َظا وٞض جم اٖخماص الُ٣م الخالُت للضاللت ٖلى الىػن اليؿبي
لٗباعاث الاؾدباهت.
ً
(مً  1.0بلى ؤ٢ل مً  )1.8ؤلاحاباث ج ٘٣في ٞئت (٢لُلت حضا).
(مً  1.8بلى ؤ٢ل مً  )2.6ؤلاحاباث ج ٘٣في ٞئت (٢لُلت).
(مً  2.6بلى ؤ٢ل مً  )3.4ؤلاحاباث ج ٘٣في ٞئت (مخىؾُت).
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(مً  3.4بلى ؤ٢ل مً  )4.2ؤلاحاباث ج ٘٣في ٞئت (٦بحرة).
ً
(مً  4.2بلى ؤ٢ل مً  )5.0ؤلاحاباث ج ٘٣في ٞئت (٦بحرة حضا).
 .4ازخباع (ث  (t- test:لخدضًض الضاللت ؤلاخهائُت للٟغو ١الٟغصًت بحن
مجمىٖخحن ،خُث مً زالله ًخم حٗغ ٝالٟغو ١الٟغصًت مً وحهت هٓغ
ً
ؤٞغاص ُٖىت البدث و٣ٞا إلاخٛحراث البدث.

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
21
26

28

 .5الىتائج ومىاكشتها
ٖغى وجٟؿحر هخائج الضعاؾت اإلاُضاهُت:
ً
ؤوال :ؤلاحابت ًٖ الؿاا ٫ألاو:٫
 ما مضي جىاٞغ ؤلام٩اهاث اإلااصًت البكغٍت والخىُٓمُت والخ٣ىُت الالػمتإلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء مً وحهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت؟

حدول 6
استجاباث عيىت البحث لعباراث املحور ألاول (الامكاهاث الحاليت لتأسيس إدارة التعليم إلالتتروو بجامعت شلراء)
ً
ً
الاهحراف
املتوسط
كليلت حدا
كليلت
متوسطت
كبيرة
كبيرة حدا
العباراث
املعياري
الحاسبي
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
1.24
2.84
19.2 100 18.3 95 31.3 163 21.1 110 10 52
ام٩اهُت جىاٞغ ٢اٖاث صعاؾُت
للخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت.
1.28
2.73
22.3 116 23.1 120 23.3
21.5 112 9.8 51
ام٩اهُت جىاٞغ ٢اٖاث جضعٍبُت
للخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت.
1.18
2.95
13.8 72 20.2 105 33.3
ام٩اهُت جىاٞغ ؤحهؼة خاؾب آلي 21.9 114 10.8 56
خضًثت.
1.34
2.72
27.3 142 15.6 81
25
21.5 112 10.6 55
مضي جىاٞغ قب٩اث اجها٫
صازلُت.
1.35
2.63
30.4 158 15.4 80
25
19
مضي جىاٞغ قب٩اث بهترهذ طاث 99 10.2 53
ؾغٖت وؾٗت هُاٖ ١الُت.
1.27
2.19
42.9 223 19.4 102 18.8
13.1 68 5.8 30
الاجها ٫بكب٨ت ؤلاهترهذ
مخىٞغة في ٢اٖاث الضعاؾت.
1.38
2.67
28.8 150 18.1 94 21.7
19.2 100 12.1 63
الاجها ٫بكب٨ت ؤلاهترهذ
مخىٞغ في مٗامل الخاؾب.
1.16
3.28
9.4 49 13.3 69 32.9
28.3 147 16.2 84
اعجباٍ هٓام بصاعة الخٗلُم
ؤلال٨تروو باألهٓمت ألازغي.
1.22
3.46
7.8 45 12.1 63 26.9
البيُت الخدخُت حؿهل جإؾِـ 28.5 148 23.8 124
هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو .
1.19
3.6
7.1 37 10.4 54 24.8
جىحض بم٩اهُت لخهٟذ هٓام 30.4 158 27.3 142
الخٗلُم ؤلال٨تروو .
1.16
3.29
9
47 13.3 69 33.7
17.1 141 16.9 88
بم٩اهُت الخدضًث واإلاغا٢بت
لبِئت الخٗلُم بل٨تروو .
1.29
2.5
ام٩اهُت وحىص م٨خبت بل٨تروهُت 29.2 152 23.1 120 24 125 14.8 77 8.8 46
مغجبُت بمغا٦ؼ البدىر.
1.15
3.5
7.9 41
9
47 29.8 155 31.7 165 21.5 112
جخىٞغ الخماًت وألامان خا٫
وحىص هٓام للخٗلُم بل٨تروو .
بم٩اهُت جىٞحر ٞهى٫
1.31
2.67
25.6 133 20.2 105 26.2 136 17.3 90 10.8 56
اٞترايُت.
1.27
2.56
26.2 136 23.7 123 27.9 145 12.3 64
بم٩اهُت جىاٞغ مٗامل اٞترايُت 10 52
بالجامٗت.
1.36
2.94
21.5 112 16.3 85 23.5 122 23.5 122 15.2 79
بم٩اهُت حسجُل اإلادايغاث
واإلاداصزاث.
1.35
2.97
21 109 15.2 79 24.8 129 23.7 123 15.4 80
بم٩اهُت ٖمل م٣غع اث
بل٨تروهُت.
1.18
3.37
8.3 43 12.1 63 35.2 183 23.1 120 21.3 111
ام٩اهُت اؾخدضار هٓام
للخٗلُماث خا ٫وحىص
مؿخسضمحن.
1.29
3.3
جىحض ٢اٖضة بُاهاث ل٩ل م٣غع 12.9 67 12.7 66 26.9 140 26.2 136 21.3 111
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درحت
التوافر
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
٢لُلت
مخىؾُت
مخىؾُت
٦بحرة
٦بحرة
مخىؾُت
٢لُلت
٦بحرة
مخىؾُت
٢لُلت
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت

مخىؾُت

6

لالجها ٫بإؾخاط اإلا٣غع.
 29ام٩اهُت جىٞغ الاجها ٫بإًٖاء
الضٖم الٟني بؿهىلت.
ام٩اهُت جىٞغ ٞغٍ ٤مؿاٖض
30
للهُاهت والضٖم الٟني.
 31بم٩اهُت وحىص ؾُاؾت واضخت
للملُ٨ت ال٨ٟغٍت.
ًىحض هٓام خىاٞؼ ألًٖاء
32
َُئت الخضعَـ والُالب.
 33جىاٞغ ٧اصع ماَل ٌكمل زبراء
في الخ٣ىُت.
 34وحىص بغامج جضعٍبُت ألًٖاء
َُئت الخضعَـ والُالب.
ام٩اهُت الاؾخٗاهت بمضعبحن
35
طوي زبرة ٖاإلاُت.
 36ام٩اهُت وحىص الئدت الٗ٣ىباث
إلاسال ٠الًىابِ ألازالُ٢ت.
حصج٘ الجامٗت البدىر في
37
مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو .
 38جخىٞغ اللىائذ اإلاِؿغة الخٗلُم
ؤلال٨تروو .
ج٩الُ ٠الاجها ٫باإلهترهذ
40
ً
جمثل ٖائ٣ا للخٗلُم ؤلال٨تروو
في خالت جىٞغ بصاعة الخٗلُم
41
ؤلال٨تروو بالجامٗت ًمً٨
خضور حٛحراث بًجابُت في
البِئت
الخٗلُمُت.
اإلاخىؾِ الٗام لٗباعاث اإلادىع
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67

12.9

118

22.7

158

30.4

96

18.5

81

15.6

2.98

1.24

مخىؾُت

56

10.8

99

19

149

28.7

91

17.5

125

24

2.75

1.3

مخىؾُت

44

8.5

99

19

151

29

112

21.5

114

21.9

2.7

1.23

مخىؾُت

63

12.1

87

16.7

155

29.8

90

17.3

125

24

2.75

1.31

مخىؾُت

56

10.8

91

17.5

161

31

108

20.2

107

20.6

2.77

1.25

مخىؾُت

77

14.8

120

23.1

141

27.1

86

16.5

96

18.5

2.99

1.31

مخىؾُت

47

9

99

19

131

25.2

93

17.9

150

28.8

2.61

1.31

مخىؾُت

68

13.1

93

17.9

128

24.6

109

21

122

23.5

2.76

1.34

مخىؾُت

72

13.8

103

19.8

136

26.2

91

17.5

118

22.7

2.84

1.34

مخىؾُت

51

9.8

100

19.2

145

27.9

102

19.6

122

23.5

2.72

1.28

مخىؾُت

130

25

77

14.8

149

28.7

80

15.4

84

16.2

3.17

1.38

مخىؾُت

95

18.3

108

20.8

159

30.6

74

14.2

84

16.2

3.1

1.31

مخىؾُت

3

0.84

مخىؾُت

ًخطح مً الجضو )7( ٫ؤن الاججاٍ الٗام الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت
البدث هدى مضي جىاٞغ ؤلام٩اهاث اإلااصًت والبكغٍت والخىُٓمُت والخ٣ىُت
الالػمت لـخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو  ،حاءث بضعحت (مخىؾُت)،
خُث بل ٜاإلاخىؾِ الٗام لٗباعاث اإلادىع ألاو ،)3( ٫و٢ض ؤْهغ الخدلُل
الىن ٟما ًلي:
 ًالخٔ مً الجضو ٫ؤن الٛالبُت الٗٓمى مً ٖباعاث اإلادىع ألاو٧ ٫اهذبضعحت (مخىؾُت) ،خُث جغاوخذ مخىؾُاث الٗباعاث ما بحن ()2.84
ً
ً
خضا ؤٖلى وبحن ( )2.19خضا ؤصوى .ؤي ؤن الىي٘ الخالي لخإؾِـ بصاعة
للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء وؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكغٍت
والخىُٓمُت والخ٣ىُت اإلاخىٞغة ٧اهذ بضعحت مخىؾُت ،وٍم ً٨ؤن حٗؼي
َظٍ الىدُجت بلى خضازت ٖماصة الخٗلُم ؤلال٨تروو  ،باإلياٞت بلى الاػصًاص
ً
ً
ً
اإلاؿخمغ لٗضص ٧لُاث الجامٗت ،مما ٌك٩ل ٖبئا ٦بحرا وجدضًا باليؿبت
إلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت.
 ًخطح مً الجضو ٫الؿاب ٤ؤن الٗباعاث التي هالذ ؤٖلى صعحت للخىاٞغً
م٣اعهت بباقي ٖباعاث اإلادىع و٣ٞا لُ٣م مخىؾُاتها الخؿابُت هي ٖلى
الخىاليٖ ،:باعة( ،الهٟدت الغئِؿُت لىٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو مغجبُت
بالبىابت ؤلال٨تروهُت للجامٗت) بمخىؾِ ( )3.63وٖباعة (جخىٞغ الخماًت

وألامان بالىٓام بهىعة ٧اُٞت) بمخىؾِ ( ،)3.6وٖباعة (ؾهىلت
الىنى ٫لىٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو مً ؤي م٩ان وفي ؤي و٢ذ بمخىؾِ
(.)3.5
 ًخطح مً الجضو ٫ؤن مٗٓم الٗباعاث حاءث صعحت جىاٞغَا مخىؾُتً
مً وحهت هٓغ ؤٞغاص الُٗىت و٣ٞا لُ٣م مخىؾُاتها خُث جغاوخذ ما بحن
ً
ً
( )3.37خضا ؤٖلى وبحن ( )2.62خضا ؤصوى ،وٍالخٔ ؤن ٧ل الُ٣م
اإلاظ٧ىعة ج ٘٣في ٞئت (مخىؾُت).
 حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت هدى ٖباعة (الخ٩الُ ٠اإلااصًت لالجها٫ً
باإلهترهذ جمثل ٖائ٣ا ؤمام مؿخسضم هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو ) بضعحت
مخىؾُت خُث بل ٜمخىؾُها الخؿاب ( ،)3.17وَظٍ الىدُجت جخ ٤ٟم٘
ما جىنلذ له صعاؾت الؼامل [ ]50خُث وحضث ؤن مً ؤَم اإلاك٨الث
التي جازغ في جٟاٖل الُالب م٘ الخٗلُم ؤلال٨تروو الخ٩الُ ٠اإلااصًت
لالجها ٫باإلهترهذ٦ .ما ٧اهذ اؾخجابت ؤٞغاص الُٗىت هدى ٖباعة (٢ضعة
هٓام بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت في بخضار حٛحراث بًجابُت ٖلى
البِئت الخٗلُمُت) بضعحت مخىؾُت خُث بل ٜمخىؾُها الخؿاب
( ،)3.11وَظٍ الىدُجت جخ ٤ٟم٘ صعاؾت ؾا٧امىجى [ ]51وصعاؾت
حىصً ـؿ ـىن [ ،]52خُ ـث بـُـى ـذ ؤن اؾـخـس ـضام الـخٗ ـلم ؤلال٨تروو له جإزحر
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ؤلاهترهذ في ال٩لُاث التي جم جُبُ ٤ؤصاة البدث ٖلحها مخىؾُت ،وٍالخٔ
ً
ؤًًا ؤن جىاٞغ زضماث قب٨ت ؤلاهترهذ وؾغٖخه مخىؾُت في مٗامل
الخاؾب آلالي ،و٢لُلت في ال٣اٖاث الضعاؾُت في ٧لُاث الُٗىت .وَظٍ
الىدُجت جخ ٤ٟم٘ ما جىنلذ له صعاؾت حىعمان [ ]53خُث وحضث
الضعاؾت ٢لت جىٞغ الٗىانغ الًغوعٍت لخبني واؾخسضام الاجهاالث
ؤلال٨تروهُت وؤلاهترهذ م٘ ٢لت وحىص البيُت الخدخُت اإلاالئمت ،ويٗ٠
الضٖم الٟني و٢لت ألاحهؼة اإلاؿخسضمت.
 بالىٓغ بلى اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت هدى مضي جىاٞغ ٢اٖاث صعاؾُتوجضعٍبُت مخُىعة مىاؾبت للخٗلم ؤلال٨تروو بالجامٗت٣ٞ ،ض ٧اهذ
ً
بضعحت مخىؾُت و٣ٞا لُ٣م مخىؾُاتها ،خُث ٧اهذ ٖلى الخىاليٖ :باعة
(جىاٞغ ٢اٖاث صعاؾُت مخُىعة مىاؾبت للخٗلم ؤلال٨تروو بالجامٗت)
بمخىؾِ ( ،)2.84وٖباعة (جىاٞغ ٢اٖاث جضعٍبُت مخُىعة مىاؾبت للخٗلم
ؤلال٨تروو بالجامٗت) بمخىؾِ ( ،)2.73بِىما ٧ان اججاٍ الُٗىت هدى
مضي جىاٞغ (ؤحهؼة خاؾب آلي خضًثت بإٖضاص ٧اُٞت في مٗامل الخاؾب
آلالي) ٖباعة بمخىؾِ ( )2.96ؤي ؤنها مخىٞغة بضعحت مخىؾُت.
 حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت هدى الٗباعاث التي جمثل مضي جىاٞغالؿُاؾاث واللىائذ الخىُٓمُت إلصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو بضعحت
مخىؾُت خؿب ُ٢م مخىؾُاتها ،خُث ٧اهذ ٖلى الخىالي ٖباعة (ًىحض
ؾُاؾت مدضصة ومٗلىت جىضح َبُٗت اإلادخىي اإلاؿمىح بةصعاحه يمً
الىٓام واإلاىاص ٚحر اإلاؿىح بةياٞتها) ٖباعة بمخىؾِ (ٖ ،)2.94باعة
(ويىح الئدت الٗ٣ىباث إلاسال ٠ألاهٓمت والًىابِ ألازالُ٢ت صازل
الىٓام) بمخىؾِ (ٖ ،)2.76باعة (ًىحض هٓام خىاٞغ ألًٖاء َُئت
الخضعَـ والُالب للمكاع٦ت في اؾخسضام الىٓام) بمخىؾِ (،)2.76
ٖباعة (وحىص اللىائذ اإلاخٗل٣ت ببرامج الخٗلُم ؤلال٨تروو اإلااهدت
للضعحاث الٗلمُت) بمخىؾِ (ٖ ،)2.72باعة (وحىص ؾُاؾت واضخت
للملُ٨ت ال٨ٟغٍت وخ٣ى ١الخإلُ ٠في الىٓام ل٩ل اإلاؿخسضمحن) ٖباعة
ع٢م  31بمخىؾِ ( .)2.71وٍم ً٨ؤن حٗؼي َظٍ الىدُجت مً بلى ؤن
بٌٗ الؿُاؾاث واللىائذ الخىُٓمُت إلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو ًمً٨
ؤن ج٩ىن مخىٞغة بالجامٗت ول٨جها ٚحر مٗلىت وٚحر مٗغ ٝبها ٖىض حمُ٘
الجهاث اإلاؿخُٟضة ،وَظا ًا٦ض ؤَمُت الدؿىٍ ٤والخٗغٍ ٠بؿُاؾاث
وؤَضا ٝوؤهٓمت وزضماث بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت ،وَظا
ًخ ٤ٟم٘ ما ؤونذ به صعاؾت آ ٫مؼَغ [ ]56خُث ؤونذ بًغوعة وحىص
الضٖم الؿُاس ي ووي٘ اللىائذ والدكغَٗاث والخىُٓماث والؿُاؾاث
والخمىٍل وؤلاحغاءاث التي جضٖم جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو باإلااؾؿاث
الخٗلُمُت.
 مخىؾِ حصجُ٘ الجامٗاث للبدث والضعاؾاث في مجا ٫الخٗلُمؤلال٨تروو بل ،)2.85( ٜخُث حٗخبر بضعحت مخىؾُت ،ول٨جها م٣اعهت
بٗباعاث ٣ٞغاث اإلادىع ألاو ٫حٗض مىسًٟت ٣ٞض اخخلذ اإلاغجبت الؿابٗت
والٗكغًٍ مً ؤنل ٖ 41باعة ،مما ٌكحر بلى ؤن حصجُ٘ الجامٗت للبدث
والضعاؾاث في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو لِـ بالضعحت ال٩اُٞت
ً ً
واإلاإمىلت ،وزانت ؤن الخٗلُم ؤلال٨تروو ؤنبذ اججاَا ٢ىٍا في جُىٍغ
الخٗلُم الٗالي.
 الٗباعاث اإلاخٗل٣ت بمضي حاَؼٍت الجامٗت لخإؾِـ هٓام للخٗلُمؤلال٨تروو وهي (جىاٞغ مٗامل اٞترايُت بالجامٗت) بمخىؾِ (،)2.56

بًجاب في الخٗلُم.
 جىاٞغ زضماث الضٖم الٟني بضعحت مخىؾُت ،خُث بل ٜمخىؾُاثالٗباعاث ،والتي جمثل زضماث الضٖم الٟني ٖلى الخىالي :خُث اخخلذ
اإلاغجبت الؿاصؾت ٖكغة مً ؤنل ٖ 45باعةٖ ،باعة (ًخىٞغ ميؿ٣ىن
مؿاٖضون لضٖم ؤًٖاء الخضعَـ والُالب في ٧ل ٧لُت مً ال٩لُاث)
ٖباعة ع٢م  38بمخىؾِ ( )3.01خُث اخخلذ اإلاغجبت الخاؾٗت ٖكغة مً
ؤنل ٖ 41باعةٖ ،باعة (جىٞغ زُت صعاؾت اإلا٣غع مٗلىماث الاجها٫
بإًٖاء الضٖم الٟني بؿهىلت) ٖباعاة ع٢م  29بمخىؾِ ( )2.99خُث
اخخلذ اإلاغجبت الخاصًت والٗكغًٍٖ ،باعة (ًىحض ٞغٍ ٤للهُاهت والضٖم
الٟني ًم ً٨الاجها ٫بهم في ؤي و٢ذ) ٖباعة ع٢م  30بمخىؾِ ()2.75
الىدُجت جخ ٤ٟما جىنلذ له صعاؾت حىعمان [ ]53خُث ٧ان مً ؤَم ما
جىنلذ له يٗ ٠الضٖم الٟني اإلا٣ضم للمؿخسضمحن في ٧لُاث الضعاؾت.
وَظا ٢ض ًضٖ ٫لى ؤن يٗ ٠زضماث الضٖم الٟني جمثل مك٩لت ٖامت
ؤمام الخُٟٗل ألامثل لخ٨ىىلىحُا الاجهاالث والخٗلم ؤلال٨تروو
باإلااؾؿاث الخٗلُمُت.
 حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت هدى ٖباعجحن لخضماث الخضعٍب ٖلىهٓام بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو بالجامٗت بضعحت مخىؾُت ،خُث بلٛذ
مخىؾُاتهما ٖلى الخىاليٖ :باعة (وحىص بغامج جضعٍبُت ألًٖاء َُئت
الخضعَـ والُالب بال٩لُاث ٖلى اؾخسضام الىٓام) بمخىؾِ ()2.99
خُث اخخلذ اإلاغجبت الٗكغًٍ مً ؤنل ٖ 41باعة ،وٖباعة (الاؾخٗاهت
بمضعبحن طوي زبرة ٖاإلاُت في مجا ٫الخٗلم ؤلال٨تروو لٗ٣ض صوعاث
ً
جضعٍبُت) بمخىؾِ ( )2.62خُث اخخلذ مغجبت مخإزغة حضا ،مما ٌكحر
بلى ؤن زضماث الخضعٍب ٖلى هٓام بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو بالجامٗت
جدخاج بلى جدؿحن وج٨ثُ ٠البرامج الخضعٍبُت اإلا٣ضمت للمؿخُٟضًً.
وَظٍ الىدُجت جخ ٤ٟم٘ صعاؾت ٧ل مً :الؼامل []50؛ ًماو []6؛
حىعمان []53؛ حىصٌؿىن []52؛ ؾاوكحز -ؤلىوؿى []54؛ آ ٫بىؾُٗض
وآ ٫الكُخي [ ،]55والتي جىنلذ حمُٗها بلى ؤن يٗ ٠بٖضاص وجُىٍغ
مهاعاث َُئت الخضعَـ في مجا ٫اؾخسضام الخ٣ىُت الخضًثت والخٗلُم
ؤلال٨تروو ًازغ في جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو بٟٗالُت ،وؤن بخغاػ
الجىصة والخ٣ضم في جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو ًخُلب جدؿحن مهاعاث
اإلاٗلمحن في اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا٦ ،ما ؤ٦ضث ٖلى يغوعة الخضعٍب
اإلا٨ث ٠والضٖم لخُىٍغ وجىُٟظ هٓم بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو .
 حاءث اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت هدى الٗباعاث اإلاخٗل٣ت بخىاٞغ زضماثً
قب٩اث الاجها ٫وؤلاهترهذ ً ٘٣في ٞئت (مخىؾُت٢ -لُلت) و٣ٞا لُ٣م
مخىؾُاتها ،خُث ٧اهذ ٖلى الخىاليٖ :باعة (جىاٞغ قب٩اث اجها٫
صازلُت) بمخىؾِ ( )2.73خُث اخخلذ اإلاغجبت الخامؿت والثالزحن مً
ؤنل ٖ 41باعةٖ ،باعة (زضمت الاجها ٫بكب٨ت ؤلاهترهذ مخىٞغة في ٧اٞت
مٗامل الخاؾب آلالي) بمخىؾِ ( )2.68خُث اخخلذ اإلاغجبت الثامىت
والثالزحن مً ؤنل ٖ 41باعةٖ ،باعة (جىاٞغ قب٩اث بهترهذ طاث ؾغٖت
وؾٗت هُاٖ ١الُت) بمخىؾِ ( )2.63خُث اخخلذ اإلاغجبت ألاعبٗحن مً
ؤنل ٖ 41باعةٖ ،باعة (زضمت الاجها ٫بكب٨ت ؤلاهترهذ في الجامٗت
مخىٞغة في ٧اٞت ال٣اٖاث الضعاؾُت بمخىؾِ ( )2.19خُث اخخلذ
اإلاغجبت ألازحرة.
وحكُ ـغ ال ُ٣ـم الؿ ـاب ٣ـت بل ـى ؤن ز ـضم ـاث الاج ـه ـا ٫ال ـضازلُ ـت وؾغٖت
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ً
زاهُا :ؤلاحابت ًٖ الثاو :
 َل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهائُت بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاصالُٗىت خى ٫مضي جىاٞغ ؤلام٩اهاث اإلااصًت والبكغٍت والخىُٓمُت والخ٣ىُت
الالػمت إلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو حٗؼي بلى مخٛحر اإلاكاع٦ت في الضوعاث
الخضعٍبُت في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو .

ٖباعة (وحىص م٨خبت بل٨تروهُت مغجبُت بمغا٦ؼ البدىر اإلادلُت والٗاإلاُت)
ٖباعة ع٢م  12بمخىؾِ (ٖ ،)2.51باعة (زضمت الاجها ٫بكب٨ت ؤلاهترهذ
في الجامٗت مخىٞغة في ٧اٞت ال٣اٖاث الضعاؾُت) بمخىؾِ (،)2.19
وٍالخٔ ؤن الُ٣م اإلاظ٧ىعة ج ٘٣في الٟئت (٢لُلت) .هالذ ؤ٢ل صعحت للخىاٞغ
ً
م٣اعهت بباقي ٖباعاث اإلادىع و٣ٞا لُ٣م مخىؾُاتها الخؿابُت.

املحاور
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حدول 7
ً
كيمت (ث) لداللت الفروق بين متوسطاث استجاباث أفراد العيىت وفلا ملتغير املشاركت في الدوراث التدريبيت
الاهحراف املعياري
كيمت (ث)
املتوسط الحساب
التترار
املشاركت في الدوراث التدريبيت
8.59
34.92
150.87
215
وٗم
35.97
123.81
305
ال

ًخطح مً الجضو ٫ما ًلي:
 -1وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهائُت ٖىض مؿخىي صاللت ( )0.01بحن
مخىؾُ صعحاث مً الخد٣ىا بالضوعاث الخضعٍبُت في مجا ٫الخٗلُم
ؤلال٨تروو ومً لم ًلخد٣ىا بهظٍ الضوعاث في اإلادىع ألاو ٫الىي٘ الخالي
إلم٩اهُت جإؾِـ بصاعة الخٗلم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء) لهالح مً
الخد٣ىا بهظٍ الضوعاث .وٍم ً٨جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن:
 ؤٞغاص الُٗىت الظًً الخد٣ىا بإي هىٕ مً الخضعٍب (بغهامج جضعٍبي،وعقت ٖمل ،بغهامج بعقاصي ؤو جىحُهي) في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو ،
٧اهىا ؤ٦ثر صعاًت وبإلاام باإلم٩اهاث والخضماث اإلااصًت والبكغٍت والخىُٓمُت
والخ٣ىُت اإلاخىٞغة ممً لم ًدهل ٖلى الخضعٍب مً ؤٞغاص الُٗىت ،مما
ٌكحر بلى ؤَمُت الخضعٍب للجهاث اإلاؿخُٟضة ٖلى ُُٟ٦ت الخُٟٗل ألامثل
للخٗلُم ؤلال٨تروو وُُٟ٦ت الاؾخٟاصة مً ٧ل ؤلام٩اهاث اإلاخىٞغة ،وَظٍ
ً
الىدُجت ؤًًا جخ ٤ٟم٘ صعاؾت ٧ل مً :الؼامل []50؛ ًماو []6؛
حىعمان []53؛ حىصٌؿىن []52؛ ؾاوكحز -ؤلىوؿى []54؛ آ ٫بىؾُٗض
وآ ٫الكُخي [ ،]55والتي جىنلذ حمُٗها بلى ؤن يٗ ٠بٖضاص وجُىٍغ
مهاعاث َُئت الخضعَـ في مجا ٫اؾخسضام الخ٣ىُت الخضًثت والخٗلُم
ؤلال٨تروو ًازغ في جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو بٟٗالُت ،وؤن بخغاػ
الجىصة والخ٣ضم في جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو ًخُلب جدؿحن مهاعاث
اإلاٗلمحن في اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا٦ ،ما ؤ٦ضث ٖلى يغوعة الخضعٍب
اإلا٨ث ٠والضٖم لخُىٍغ وجىُٟظ هٓم بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو .
 ًالخٔ مً زال ٫الُ٣م اإلاىحىصة بالجضو ٫ؤن ؤ٦ثر مً ههُٖ ٠ىتالبدث لم جدهل ٖلى ؤي هىٕ مً الخضعٍب ٖلى ُُٟ٦ت جُٟٗل الخٗلُم
ؤلال٨تروو  ،خُث بلٖ ٜضص مً لم ًلخد ٤بإي هىٕ مً البرامج الخضعٍبُت
ً
ً
ً
( )305ؤٞغصا مً ؤنل (ٞ )520غصا ،م٣ابل (ٞ )215غصا الخد٣ىا بضوعاث
جضعٍبُت ،وَظا ٌكحر بلى الخاحت ال٨بحرة لخدؿحن وج٨ثُ ٠البرامج
الخضعٍبُت اإلا٣ضمت في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت.
عئٍت م٣ترخت لخُىٍغ بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء
ً
ًمٖ ً٨غى الغئٍت اإلا٣ترخت و٣ٞا للٗىانغ الخالُت:
الغئٍت:
جإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ،بما ًم٨جها مً جد٤ُ٣
الخمحز وال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو في البِئت
اإلادلُت والٗاإلاُت.
الغؾالت:
جُٟٗل ؤلام٩اه ـاث الخ ـالُ ـت بج ـامٗت ق٣غاء الخُٟٗل ألامثل لخإؾِـ هٓام
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ج٣ىم ٖلُه بصاعة مخمحزة لخ٣ىُاث الخٗلُم ؤلال٨تروو .
ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت:
 الاؾخٟاصة مً بم٩اهاث البيُت الخدخُت وقب٩اث الاجها ٫وؤلاهترهذالالػمت إلًها ٫زضماث الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت.
 الدؿىٍ ٤الجُض للخٗلم ؤلال٨تروو للخٗغٍ ٠بٟىائضٍ وممحزاجهوبالخضماث التي ً٣ضمها ،لخث ٠ُ٣اإلاجخم٘ والجامٗت.
 بقغا ٥الُالب وؤًٖاء َُئت الخضعَـ في جسُُِ وجُىٍغ الخٗلمؤلال٨تروو بالجامٗت.
 جىمُت مهاعاث ج٣ىُاث الخٗلم ؤلال٨تروو لضي ؤًٖاء َُئت الخضعَـوالُالب.
 اؾخدضار ٞغم الالخدا ١ببرامج الضعاؾاث الٗلُا مً زال ٫جُبُ٣اثالخٗلم ؤلال٨تروو .
 جىٞحر بِئت ؤ٧اصًمُت مٗغُٞت جدىاؾب م٘ الىمى اإلاًُغص للمٗغٞتواإلاٗلىماث.
الخدلُل الغباعي ) (SWOT Analysisللىي٘ الخالي إلم٩اهاث جإؾِـ
بصاعة للخٗلم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء
(ا) جدلُل البِئت الضازلُت:
 ه٣اٍ ال٣ىة• ًخىٞغ لضي حامٗت ق٣غاء بم٩اهُاث ماصًت وبكغٍت جم٨جها مً جإؾِـ
هٓام للخٗلُم ؤلال٨تروو .
• بن مً ؤَضا ٝحامٗت ق٣غاء الاؾتراجُجُت هي جُٟٗل ووكغ الخ٣ىُت
ً
ونىال بلى مجخم٘ اإلاٗغٞت.
• مضًىت حامُٗت طاث مى ٘٢مخمحزٌ ،ؿاٖض ٖلى جىٞحر بِئت ج٣ىُت ٞاٖلت
ًخىاٞغ ٞحها بيُت جدخُت ؤؾاؾُت حؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالخٗلم
ؤلال٨تروو بالجامٗت بٟ٨اءة وٞاٖلُت.
• ًم ً٨للجامٗت بؿهىلت امخال ٥هٓام (البال ٥بىعص) وَى هٓام مجاو
وؾهل الاؾخسضام ،مما ٌؿهم في وكغ وجُٟٗل الخٗلم ؤلال٨تروو لضي
حمُ٘ ميؿىب الجامٗت.
• ًم ً٨في يىء ام٩اهاث الجامٗت الخالُت اؾخدضار هٓام بصاعة الخٗلم
ؤلال٨تروو .
• ًم ً٨جإؾِـ نٟدت عئِؿُت لىٓام الخٗلم ؤلال٨تروو بجامٗت
ق٣غاء مغجبُت بالبىابت ؤلال٨تروهُت للجامٗت ،مما ٌؿهل جُٟٗل الخٗلم
ؤلال٨تروو مً ٢بل ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والُالب وفي هٟـ الى٢ذ
الاؾخٟاصة مً الخضماث ؤلال٨تروهُت ألازغي الخ ـ ً ٣ـضمه ـا م ـى ٘٢الجامٗت
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اإلاغجبُت بالخ٣ىُت ،مثل( :ؾٗت جض ٤ٞاإلاٗلىماث  Bandwidthبالخٗلم،
حجم اإلال ،٠حىصة اإلاىخج).
* الخى ٝمً ُٚاب بغامج مؿاٖضة مالُت م٩اٞئت لخل ٪التي ًخل٣اَا
َالب الخغم الجامعي.
* الخىٖ ٝضم جىٞغ ؤي مىذ صعاؾُت للُالب الظًً ًخٗلمىن ٖبر
الكب٨ت.
ً
* نٗىبت جىاٞغ مىخضي ألًٖاء َُئت الخضعَـ اإلاخٟغ٢حن حٛغاُٞا
للخىانل وجباص ٫ألا٩ٞاع مً ؤحل جدؿحن حٗلُمهم اإلاباقغ ٖلى ؤلاهترهذ.
* الخى ٝالظي ًيخاب بٌٗ اإلاىْٟحن الظًً ًىسغَىن في بغامج جضعٍبُت
ؤو م٣غعاث جُىٍغٍت مباقغة ٖلى ؤلاهترهذ في ؤو٢اتهم الخانت مً ٖضم
جل ٣حٗىًٍاث ؤو الٗالواث ؤو اإلا٩اٞأث.
* الخى ٝالظي ًيخاب بٌٗ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ مً ٖضم جل ٣ؤي
هىٕ مً الخىاٞؼ لخهمُمه اإلا٣غعاث ؤلال٨تروهُت.
جدلُل البِئت الخاعحُت:
في الخٛحر الؿغَ٘ والاهٟجاع اإلاٗغفي الظي حكهضٍ ماؾؿاث الخٗلُم
ً
ً
الٗالي مدلُا وٖاإلاُا وؤوضخذ هخائج الخدلُل البُئي ؤن بصاعة الخٗلُم
ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ؤمامها الٗضًض مً الٟغم اإلاخاخت والتي
ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها في جدٚ ٤ُ٣اًاتها وؤَضاٞها الاؾتراجُجُت٦ ،ما ؤن
َىا ٥مجمىٖت مً التهضًضاث اإلادخملت والتي البض ٖلى بصاعة الخٗلُم
ؤلال٨تروو بالجامٗت ؤن جإزظَا بٗحن الاٖخباع ،وججض لها الخلى ٫ختى ال
ج ٠٣ؤمام جد٣ُ٣ها لغؾالتها وٚاًاتها.
الٟغم اإلاخاخت:
* الاَخمام اإلادلي وؤلا٢لُمي والٗالمي بإَمُت جىُْ ٠الخٗلُم
ؤلال٨تروو ووؾائل الاجها ٫والخ٨ىىلىحُا مىٓىمت الٗملُت الخٗلُمُت.
* الضٖم اإلااؾس ي والخىُٓمي واإلاالي مً زاصم الخغمحن الكغٍٟحن اإلال٪
ؾلمان بً ٖبض الٗؼٍؼ لخُٟٗل جُبُ٣اث الخ٣ىُت والخٗلُم ؤلال٨تروو
والخٗلُم ًٖ بٗض في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي باإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت.
* بوكاء اإلاغ٦ؼ الىَني للخٗلم ؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗض لضٖم
الٗملُت الخٗلُمُت صون ُ٢ىص للؼمان ؤو اإلا٩ان ،وجىٞغ ٖماصة زانت
بالخٗلُم ؤلال٨تروو .
* الؼٍاصة في الُلب الاحخماعي ٖلى الخٗلُم اإلاٟخىح والخٗلم ؤلال٨تروو
والخٗلُم ًٖ بٗض.
* بم٩اهُت َغح بغامج الخٗلم ًٖ بٗض (ٚحر اإلاجاهُت) الٚخىام الٟغنت
لؼٍاصة مىاعص الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت ًٖ َغٍ ٤حظب الُالب
ال٣اصعًٍ.
التهضًضاث اإلادخملت:
الخباٖض اإلا٩او اإلاىحىص بحن ٧لُاث حامٗت ق٣غاء ،خُث بنها جىدكغ
٧ل مً اإلاؼاخمُت – ق٣غاء – خغٍمالء – زاص ١واإلادمل – ؾاحغ –
في ٍ
الضاوصم  ،٠ُٟٖ -مما ًؼٍض الًٖ ِٛلى ؤلام٩اهُاث واإلاىاعص اإلاخاخت
وٍازغ في الخضماث اإلا٣ضمت.
* ػٍاصة الخىؾ٘ في ٖضص ال٩لُاث الخابٗت لجامٗت ق٣غاء في حمُ٘
اإلادآٞاث الخابٗت للجامٗت خُث ونل ٖضصَا بلى ؤ٦ثر مً ()24
٧لُت ،ممـ ـا ًؼٍ ـض الٗ ـبء ٖل ـى بصاعة الخٗلُ ـم ؤلال٨تروو بالجـامٗت لخ٣ضًم

ؤلال٨تروو .
• في يىء الام٩اهاث البكغٍت للجامٗت مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ًمً٨
صٖم هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت باللٛخحن الٗغبُت وؤلاهجلحزًت،
مما ٌؿهم في وكغ وجُٟٗل الخٗلُم ؤلال٨تروو لضي حمُ٘ ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ والُالب.
ه٣اٍ الًٗweaknesses ٠
* اإلاغ٦ؼٍت في بصاعة الجامٗت وا٢خهاعَا ٖلى مغ٦ؼ الٗماصة في مضًىت
ق٣غاء ،خُث ًاصي بلى ػٍاصة الٗبء في اٖخماص حمُ٘ ال٩لُاث الخابٗت
ً
ً
واهتهاء
للجامٗت في مدآٞاث قماٚ ٫غب الغٍاى بضءا باإلاؼاخمُت
بٗ ٠ُٟمما ًازغ ٖلى الخضماث اإلاؼم٘ ج٣ضًمها خا ٫جىُٟظ هٓام الخٗلُم
ؤلال٨تروو مً (جضعٍب ،صٖم ٞني ،جىٞحر ؤحهؼة ،اإلاخابٗت.).....
* اإلا٣اومت اإلاخىٗ٢ت مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والُالب لىٓام الخٗلُم
ؤلال٨تروو .
* يٟٗ٦ ٠اًت وٞاٖلُت البرامج الخضعٍبُت اإلا٣ضمت ألًٖاء َُئت
الخضعَـ والُالب ،خُث بن ؤ٦ثر مً ههُٖ ٠ىت البدث ( )305مً
ً
ؤنل (ٞ )520غصا لم ًخل ٤ؤي هىٕ مً الخضعٍب ٖلى اؾخسضام الخٗلم
ؤلال٨تروو وجُٟٗله بالك٩ل ألامثل.
* ه٣و اإلاهاعاث الخ٣ىُت للخٗلم ؤلال٨تروو لضي بٌٗ ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ والُالب بالجامٗت.
* يٗ ٠وه٣و في قب٩اث الاجها ٫وؤلاهترهذ في حمُ٘ ال٩لُاث الخابٗت
لجامٗت ق٣غاء.
* يٟٗ٦ ٠اًت وٞاٖلُت بغامج الضٖم الٟني ألًٖاء َُئت الخضعَـ
والُالب.
*يٗ ٠حصجُ٘ ألابدار والضعاؾاث واإلاكاعَ٘ في مجا ٫الخٗلُم
ؤلال٨تروو .
*يٗ ٠بقغا ٥ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والُالب في جسُُِ وجُىٍغ
الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت.
* يٗ ٠الخٗغٍ ٠بال٣ىاٖض الخىُٓمُت وؤَضا ٝولىائذ الخٗلُم
ؤلال٨تروو بالجامٗت.
ً
ً
* يٗ ٠حاَؼٍت الٗماصة لخىٞحر هٓاما مخ٩امال للخٗلُم ؤلال٨تروو .
* ُٚاب حىص هٓام لخُٟٗل الٟهى ٫الاٞترايُت مً ٢بل ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ والُالب.
ً
* مً اإلاخى ٘٢حضا يٗ ٠مهاعاث جهمُم اإلا٣غعاث ؤلال٨تروهُت لضي
ٖضص ٦بحر ؤًٖاء َُئت الخضعَـ.
* ٖضم وحىص بغهامج للخٗلُم ًٖ بٗض إلاغخلت الضعاؾاث الٗلُا والخٗلُم
اإلاؿخمغ بالجامٗت.
* الخى ٝمً ا٢خهاع مٗٓم ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ٖلى بصعاج
اإلادايغاث والخًىع والُٛاب ،صون الاؾخٟاصة مً حمُ٘ بم٩اهاث
الىٓام مما ًاصي بلى َضع للى٢ذ واإلاا ٫والجهض.
* الخى ٝمً ٖضم جم ً٨البٌٗ مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ مً بصاعجه
للم٣غع ،ألامغ الظي بضوعٍ ًاصي لىحىص بٌٗ اإلاك٨الث /اإلاٗى٢اث
وزُ٣ت الهلت بالٟاٖلُت الخٗلُمُت (اإلاغجبُت بالخٗلم).
* يٗ ٠بإلاام ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بُبُٗت الىؾائِ اإلاخٗضصة
وحجمها ،ألامغ الظي ًاصي بلى وحىص بٌٗ اإلاك٨الث /اإلاٗى٢اث
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ً
ً
ًٖ بٗض صازلُا وزاعحُا بما ًدىاؾب م٘ ؤَضا ٝالٗماصة.
 الاؾخٟاصة مً الخضماث اإلاؿاهضة التي ً٣ضمها اإلاغ٦ؼ الىَني للخٗلُمؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗض.
 الاؾخٟاصة مً هٓام حؿىع إلصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو . ٖمل اجٟاُ٢اث حٗاون م٘ بٌٗ الجامٗاث الٛغبُت اإلاٗخمضة ؤ٧اصًمُافي مجا ٫الخٗلُم ًٖ بٗض.
 الدؿىٍ ٤الجُض لبرامج الخٗلُم ؤلال٨تروو لضي اإلالخد٣حن الجضصبىٓام الخٗلم مً الُالب وؤًٖاء َُئت الخضعَـ ًٖ َغٍ٣ٖ ٤ض
الل٣اءاث والىضواث وؤلاحابت ًٖ اؾخٟؿاعاتهم.
 بوكاء وخضاث ؤو مغا٦ؼ للخٗلُم ؤلال٨تروو في ٧ل مدآٞت ج٩ىنمؿئىلت ًٖ الخٗلُم ؤلال٨تروو ب٩لُاث حامٗت ق٣غاء.
 جُبُ ٤مٟهىم الجىصة بما ًدىاؾب م٘ اإلا٣اًِـ الٗاإلاُت.الخُىة الثاهُت :وي٘ زُت اؾتراجُجُت لبرامج الخٗلُم ؤلال٨تروو في
الجامٗت:
ً
ً
 اٖخماص الخٗلُم ًٖ بٗض الظي ٌٗض زُاعا اؾتراجُجُا للجامٗت. عنض محزاهُت ؾىىٍت بُ٣مت زمؿحن ملُىن عٍاٖ ٫لى ألا٢ل. جدضًض الغئٍت والغؾالت وألاَضا ٝللخٗلُم ًٖ بٗض.ً
ً
 بٖضاص اللىائذ وال٣ىاٖض اإلاىٓمت للخٗلُم ًٖ بٗض ،بصاعٍا وٖلمُاً
ومالُا.
 نضوع ٢غاعاث بصاعٍت جلؼم ًٖى َُئت الخضعَـ بخُٟٗل الخٗلمؤلال٨تروو بالك٩ل ألامثل الظي ًدىاؾب م٘ َبُٗت اإلا٣غعاث التي
ًضعؾها.
 حٗل جُٟٗل جُبُ٣اث الخٗلُم ؤلال٨تروو جضزل في ج٣ىٍم ألاصاءالىُْ ٟلًٗى َُئت الخضعَـ.
 حٗل جُٟٗل جُبُ٣اث الخٗلم ؤلال٨تروو جضزل يمً صعحاث الخ٣ىٍمللُالب.
 وي٘ ؾُاؾاث ملؼمت للخًىع ؤلال٨تروو للُالب مً زال ٫زُتصعاؾت اإلا٣غع ؤلال٨تروو .
الخُىة الثالثت :جإؾِـ البيُت الخدخُت للخٗلُم ًٖ بٗض بالجامٗت
وٞغوٖها:
 بًجاص بِئت مىاؾبت لخٗؼٍؼ جُبُ٣اث الخٗلُم ؤلال٨تروو . بوكاء بىابت بل٨تروهُت ،جدخىي ٖلى: سجل هخائج الازخباعاث. مىخضي الُالب للخىاع الٗلمي. جإمحن ألاحهؼة ؤلال٨تروهُت. ال٣بى ٫والدسجُل ؤلال٨تروو . اإلا٨خبت ؤلال٨تروهُت. بًجاص ؤصلت بعقاصًت ليكغ ز٣اٞت الخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗضوػٍاصة مهاعاث ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والُالب في َظا اإلاجا.٫
 جُبُ ٤ألاؾالُب الخ٣ىُت اإلاخىىٖت للخٗلُم ٧الهىعة والهىث والُٟضًىواإلاىاص الخٟاٖلُت.
 جىٞحر ؤهٓمت الخٗلُم ًٖ بٗض ) (LMSوال٣ىىاث الًٟائُت وؤلاهترهذ. جىٞحر ؤهٓمت الخٟاٖل م٘ الُالب مثل الٟهل الاٞتراض ي واإلاىخضًاثؤلال٨تروهُت.

الخضماث بىٟـ الضعحت والىىُٖت ل٩ل ٧لُت.
* الؼٍاصة اإلاؿخمغة في ؤٖضاص الُالب اإلالخد٣حن بالجامٗت ،مما ًؼٍض
ً
ً
ؤًًا مً الًٖ ِٛلى ؤلام٩اهُاث واإلاىاعص اإلاخاخت وٍازغ ؾلبُا في
الخضماث اإلا٣ضمت للُالب.
* الجمىص وم٣اومت الخُٛحر مً بٌٗ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ والُالب
ً
مما ًمثل ٖائ٣ا لخُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو بهىعة ٗٞالت.
* ٖضم الخىاؾب بحن ؤٖضاص الُالب وؤٖضاص ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ألامغ
الظي ًاصي بلى ػٍاصة ألاٖباء ٖلى ًٖى َُئت الخضعَـ مما ًازغ في
ٞاٖلُت ًٖى َُئت الخضعَـ في جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو بالك٩ل
ألامثل.
* حمىص اإلا٣غعاث الضعاؾُت وٖضم جدضًثها في بَاع الخغ٦ت اإلادؿاعٖت في
مجا ٫الٗلىم الخضًثت والخُىع الؿغَ٘ للخ٨ىىلىحُا.
* ٖضم جىاٞغ اإلاٗغٞت الؿاب٣ت لضي الُالب ال٣اصمحن مً مغخلت الخٗلُم
الثاهىي خى ٫اؾخسضام الخاؾب آلالي وبغامجه واإلاهاعاث والخبراث
الالػمت للخٗامل مٗه.
ً
* ٢لت الخبراء واإلاخسههحن في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو مدلُا مما
ً
ً
ٌك٩ل ٖبئا ماصًا في الاٖخماص ٖلى الخبراث ألاحىبُت في َظا اإلاجا.٫
ً
زالثا :آلُاث جىُٟظ الغئٍت اإلا٣ترخت:
في َظٍ اإلاغخلت ؾِخم ٖغى آلالُاث التي حؿاٖض ٖلى جىُٟظ الغئٍت
اإلا٣ترخت لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو بجامٗت ق٣غاء ٖلى الىدى
الخالي:
الخُىة ألاولى :بوكاء مغ٦ؼ للخٗلُم ؤلال٨تروو ًٖ بٗض بجامٗت ق٣غاء:
وٍ٩ىن َظا اإلاغ٦ؼ جدذ مٓلت ٖماصة ج٣ىُت اإلاٗلىماث والخٗلُم
ؤلالُ٨تروو لخ٩ىن مهمخه ألاؾاؾُت مؿاٖضة اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي في
الجامٗت مً الاؾخٟاصة مً ج٣ىُاث الخٗلُم لخُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت
لخ٩ىن مهمخه ألاولى:
 ػٍاصة وعى اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي بإَمُت و٢ضعاث الخ٣ىُت الخضًثت والخٗلُمؤلال٨تروو في جُىٍغ ٖملُت الخضعَـ والخٗلم.
 الؿعي للخهىٖ ٫لى الاٖترا ٝألا٧اصًمي لبرامج الخٗلُم ًٖ بٗض. اإلاؿاٖضة في جُىٍغ وج٣ضًم م٣غعاث بل٨تروهُت طاث حىصة ٖالُت. الخإُ٦ض ٖلى الجىصة الىىُٖت والىىاحي التربىٍت في ألاوكُت اإلاخٗل٣تبالخٗلُم ؤلال٨تروو .
 حصجُ٘ البدث الٗلمي والخُىٍغ في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروووجُبُ٣اجه في الجامٗت.
 بوكاء ٖماصة الخٗلُم ًٖ بٗض وبىاء مؿخلؼماتها ،لخ٩ىن بمثابت حامٗتمهٛغة ،حٗنى بةصاعة َظٍ اإلاىٓىمت الخٗلُمُت وحؿُحرَا.
 مؿاٖضة الجامٗت ٖلى بوكاء بغامج حٗلم ًٖ بٗض. وي٘ اإلاٗاًحر الٟىُت والىٓامُت لخُبُ٣اث الخٗلم ؤلال٨تروو ٖلىمؿخىي الجامٗت .
 الخيؿُ ٤بحن ٧لُاث الجامٗت وؤ٢ؿامها ُٞما ًخٗل ٤بسُِ وبغامجالخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗض.
 ؤلاقغاٖ ٝلى ؤهٓمت الخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗض بالخيؿُ٤م٘ الجهاث طاث الهلت.
 حٗؼٍ ـؼ الخٗ ـاون م ـ٘ الجه ـاث طاث الٗال ٢ـت بالخٗلُ ـم ؤلال٨تروو والخٗلُم296

ً
الخُبُ ٤مدؿلخا بالالمغ٦ؼٍت؛ الحؿإ الىُا ١الجٛغافي للجامٗت والظي
ً
ًبل ٜزمان مدآٞاث ومغ٦ؼ ،و ؤًًا بالدكاعُ٦ت خُث مً الًغوعي ؤن
ٌؿهم في بهجاح َظا الىٓام ٧ل مً له نلت بالٗملُت الخٗلُمُت
بالجامٗت مً عؤؽ الهغم وختى ٢اٖضجه٦ ،ما ًجب ؤن ً٩ىن الىٓام
ً
ً
الخضعجي ؤؾلىبا ومىهجا في جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت ٖلى
زالزت مؿخىٍاث (الخٗلُم ؤلال٨تروو الضاٖم -الخٗلُم ؤلال٨تروو اإلاضمج
 الخٗلُم ؤلال٨تروو ال٩امل) ٖلى ؤن ٌٗخبر جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨ترووً
باإلاؿخىي الضاٖم ملؼما ل٩ل اإلا٣غعاث في الجامٗت صون اؾخثىاء ،زم ًخم
جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو اإلاضمج والخٗلُم ؤلال٨تروو ال٩امل في
م٣غعاث ؤو بغامج بىاء ٖلى ازخُاع ال٣ؿم وبمىا٣ٞت ال٩لُت ،وللجامٗت
ممثلت بةصاعتها ؤو الٗماصة َلب جُبُ ٤اإلاؿخىٍحن اإلاضمج وال٩امل
ً
بالك٩ل وال٨م الظي جغاٍ مىاؾبا.
٦ما ًجب ؤن جدؿلح ؤلاصاعة اإلا٣ترخت ب٣ىاٖت ؤَمُت الضوع الاحخماعي
للجامٗت وزضماتها اإلامخضة زاعج ؤؾىاعَاًً ،ا ٝبلى طل ٪الاَخمام
ببٗضي اإلادلُت والٗاإلاُت وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جىٞحر ٢ىىاث اجها ٫م٘
الجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر اإلادلُت وجُٟٗل الكغا٦ت م٘ الجامٗاث
الٗاإلاُت في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو َ ،ظا باالياٞت بلى يغوعة الاَخمام
بالدؿىٍ ٤الجُض للخٗلم ؤلال٨تروو لخث ٠ُ٣اإلاجخم٘ والجامٗت بإَمُت
َظا الىمِ مً الخٗلُم.
وهللا اإلاى ٤ٞواإلاؿخٗان
املراحع
أ .املراحع العربيت
] [1بؾماُٖل ،الٛغٍب ػاَغ (2009م) .الخٗلُم ؤلال٨تروو مً الخُبُ٤
بلى الاخترا ٝوالجىصة .ال٣اَغةٖ :الم ال٨خاب.
] [3الٗىع ،مىهىع (2011م) .الجىصة في الجامٗاث ؤلال٨تروهُت .وع٢ت
ٖمل م٣ضمت في اإلااجمغ الضولي الثاو للخٗلُم ؤلال٨تروو والخٗلم
ًٖ بٗض ،اإلا٣ام في الغٍاى ،في الٟترة  21 -18عبُ٘ ألاو.ٌ1432 ٫
] [4اإلاغاغي ،الؿُض شخاجه ( .)2007اججاَاث خضًثت في جضعَـ الٗلىم،
اإلاضًىت اإلاىىعة ،م٨ىبت صاع الؼمان.
] [5ؤبى ٖمه ٖبض الغخمً بً مدمض (2003م) .اإلاغ٦ؼ الىَني لخُىٍغ
الخٗلُم ًٖ بٗض والخٗلم ؤلال٨تروو في الخٗلُم الٗالي .ج٣غٍغ ع٢م
 .ٌ1424 /007الغٍاى :وػاعة الخٗلُم الٗالي.
]ً [6ماو َ ،ىاء ٖبض الغخُم مدمض (2006م) .الخٗلم ؤلال٨تروو
إلاىاحهت الخدضًاث التي جىاحه الخٗلُم الٗالي الؿٗىصي في يىء
مخُلباث ٖهغ ج٣اهت اإلاٗلىماث .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة،
٢ؿم ؤلاصاعة التربىٍت والخسُُِ٧ ،لُت التربُت ،حامٗت ؤم ال٣غي.
] [7الٗؿا ،ٝنالح بً خمض (2000م) .اإلاضزل بلى البدث في الٗلىم
الؿلىُ٦ت .)2ٍ( .الغٍاى :م٨خبت الٗبُ٩ان.
] [8اإلاالح ،مدمض ٖبض ال٨غٍم (2010م) .ألاؾـ التربىٍت لخ٣ىُاث
الخٗلُم ؤلال٨تروو  .ألاعصن :صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘.
] [10الخلٟاوي ،ولُض بً ؾالم (2006م) .مؿخدضزاث ج٨ىىلىحُا
الخٗلُم في ٖهغ اإلاٗلىماث .ألاعصن :صاع ال٨ٟغ.

 الخىؾ٘ في بوكاء اإلاٗامل وال٣اٖاث الضعاؾُت والخضعٍبُت اإلاىاؾبتلخُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨تروو بك٩ل ٗٞا.٫
 نُاهت ال٣اٖاث واإلاٗامل والىعف ومضَا باالخخُاحاث مً اإلاٗضاثوألاحهؼة واإلاىاص الالػمت.
جىٞحر مٗامل مدا٧اة للخسههاث الٗلمُت.
 جىٞحر مٗامل اٞترايُت زانت باللٛاث والترحمت.الخُىة الغابٗت :الخضعٍب والضٖم الٟني:
 جىٞحر الخضعٍب اإلاىاؾب لخم٨حن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ مً جىُٟظمهامهم اإلاخٗل٣ت بخ٣ىٍم الُالب وعنض الىخائج والخٗامل م٘ هٓام بصاعة
الخٗلُم  LMSبالجامٗت.
جضعٍب ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ٖلى بٖضاص اإلا٣غعاث الضعاؾُت وتهُئتها
للهُاٚت ؤلال٨تروهُت ،وجضعٍبهم ٖلى بل٣اء اإلادايغاث ًٖ بٗض وؤؾالُب
الخىانل م٘ الُالب.
 جضعٍب اإلاىْٟحن واإلاىْٟاث ٖلى خؿً بصاعة مىٓىمت الخٗلُم ًٖ بٗضوالخٗلُم ؤلال٨تروو  ،والُغٍ٣ت الصخُدت للخٗامل مٗها بٟ٨اءة ٖالُت
لخضمت الُالب.
 جىٞحر الضٖم الٟني والبكغي ألًٖاء َُئت الخضعَـ في مجا ٫جىمُتمهاعاتهم الخ٣ىُت.
 جُىٍغ م٣غعاث الجامٗت بك٩ل بل٨تروو . ج٣ضًم اإلاكىعة والضٖم الٟني لخُىٍغ مىا ٘٢حٗلُمُت ألًٖاء َُئتالخضعَـ.
 جىٞحر بِئت جدٟؼ ٖلى الخىانل ؤلال٨تروو بحن ؤًٖاء َُئت الخضعَـوالُالب.
 بًجاص خىاٞؼ للمخمحزًً في الخٗلُم ؤلال٨تروو مً ؤًٖاء َُئتالخضعَـ.
 الؿعي بلى جىٞحر اإلاؿاهض ألا٧اصًمي ) (Tutorإلاؿاٖضة ًٖى َُئتالخضعَـ ٖلى الٗبء ألا٧اصًمي.
 مخابٗت الخُىعاث الٟىُت وجدضًث ألاهٓمت اإلاؿخسضمت في الخٗلُمؤلال٨تروو .
 جبني اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر الٗاإلاُت اإلاالئمت في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨تروو . اؾخسضام ؤخضر الخ٣ىُت والىؾائل في ٖملُت الخضعٍب والضٖم الٟني. ػٍاصة زضماث الضٖم الٟني والخ٣ني ٖلى مضاع الؿاٖت لجمُ٘ الجهاثاإلاؿخُٟضة.
ؤما و٢ض اهخهى الباخث مً ج٣ضًم عئٍخه التربىٍت الاؾتراجُجُت
ً
لخإؾِـ بصاعة للخٗلُم ؤلال٨تروو في حامٗت ق٣غاء مؿخُٗىا بالضعاؾت
اإلاُضاهُت لغنض ؤَم الام٩اهاث اإلاخاخت بالجامٗت ،زم بإؾلىب الخدلُل
الغباعي لخدلُل البِئت الضازلُت والخاعحُت لجامٗت ق٣غاء٣ٞ ،ض خان
ً
الى٢ذ بالٟٗل بما ال ًضٕ مجاال لالهخٓاع في البضء باؾخدضار هٓام
ً
للخٗلُم ؤلال٨تروو بالجامٗت ًٖ َغٍ ٤بصاعة ج٣ىم ٖلُه جسُُُا
ً
ً
ً
ً
وجىُٓما وجىُٟظا وجىححها ومخابٗت وع٢ابت وج٣ىٍما؛ ٩ٞاٞت الاحغاءاث –
بن وحضث – وخضَا ال ج ٟ٨صون بصاعة ٗٞالت وطُ٦ت.
ً
وبىاء ٖلى طل٣ٞ ٪ض خان الى٢ذ العجُاص ٖالم الخٗلُم ؤلال٨تروو
بجامٗت ق٣غاء مؿخُٗىحن باهلل ،زم بالغئٍت التي ٢ضمها البدث لخ٩ىن
هُ٣ت اهُال ١الجامٗت في الٗالم الغ٢مي الاٞتراض يٖ ،لى ؤن ً٩ىن
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] [11ػٍخىن ،خؿً خؿحن (2005م) .الخٗلم ؤلال٨تروو اإلاٟهىم-
الً٣اًا -الخُبُ -٤الخُُ٣م .الغٍاى :الضاع الهىلخُت لليكغ
والخىػَ٘.
] [14اإلاىس ىٖ ،بض هللا بً ٖبض الٗؼٍؼ (2008م) .اؾخسضام الخاؾب
آلالي في الخٗلُم .4ٍ .الغٍاى :قب٨ت البُاهاث ،م٨خبت جغبُت الٛض.
] [15الخغب  ،مدمض نيذ نالح (2008م) .الخٗلُم ؤلال٨تروو (اإلاٟهىم
وألاهىإ وَغ ١الخىُْ ٠في الخضعَـ) .وع٢ت ٖمل م٣ضمت لل٣اء
ألاو ٫إلاكغفي الخٗلُم ؤلال٨تروو بال٣هُم ،الٟترة مً /1 /12 -10
.ٌ1429
] [16الغاٞعيٖ ،مغ بً ٖبض هللا (2003م) .الضعاؾت ؤلال٨تروهُت الخل
في( ....اإلاسلىٍ) .مجلت اإلاٗغٞت ،91 ،صٌؿمبر 2003م.84 -78 ،
] [17الغاض ي ،ؤخمض ٖلي (2010م) .الخٗلُم ؤلال٨تروو ٖ .مان :صاع
ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.
] [18الباػ ،حما ٫مدمض ٢اؾم (2002م) .الخٗغٍ ٠باإلهترهذ والىؾائل
ؤلال٨تروهُت اإلاسخلٟت واؾخسضاماتها في الٗملُت الخٗلُمُت
وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث .هضوة مضعؾت اإلاؿخ٣بل٧ ،لُت التربُت،
حامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
] [19الٗمغيٖ ،الء الضًً (2002م) .الخٗلُم ًٖ بٗض باؾخسضام
ؤلاهترهذ ،مجلت اإلاٗغٞت.8 -1 ،91 ،
] [24الُٟىم  ،هبُل (2003م) .الخٗلُم ؤلال٨تروو في ألاعصن :زُاع
اؾتراجُجي لخد ٤ُ٣الغئٍت الىَىُت الخدضًاث ،ؤلاهجاػاث ،وآٞا١
اإلاؿخ٣بل .الىضوة ؤلا٢لُمُت خى ٫اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث
والاجهاالث في الخٗلم ؤلال٨تروو  ،الاجداص الضولي لالجهاالث ،ITU
جمىػ  ،2003صمك.٤
] [25زمِـ ،مدمض ُُٖت (2003م) .مىخىحاث ج٨ىىلىحُا الخٗلُم.
ال٣اَغة :صاع الخ٨مت.
] [26صعوَل ،بيهاب (2009م) .الخٗلُم ؤلال٨تروو ممحزاجه -مبرعاجه-
مخُلباجه -بم٩اهُت جُبُ٣ه .ال٣اَغة :صاع السخاب لليكغ والخىػَ٘.
] [28الخان ،بضع الهضي (2005م) .اؾتراجُجُاث الخٗلم ؤلال٨تروو .
جغحمت ٖلي اإلاىؾىي ،ؾالم الىائلي ،منى الخُجي .خلب :قٗإ
لليكغ والٗلىم.
]ٖ [29بض الٗاَ  ،خؿً الباح٘ (2008م) .الخٗلم ال٣ائم ٖلى ؤلاهترهذ ما
له وما ٖلُه .مجلت اإلاٗلىماجُت.8 -5 ،20 ،
] [30الٗمغيٖ ،بض هللا ؾٗض (2010م) .مكغوٕ جُىٍغ مهاعاث ؤًٖاء
َُئت الخضعَـ في مجا ٫بىاء اإلا٣غعاث ؤلال٨تروهُت في يىء
الجىصة الكاملت .خُ٣بت جضعٍبُت في الٟترة ،ٌ1431 /5 /28 -24
حامٗت اإلال ٪زالض.
] [31ػًٍ الضًً ،مدمض مدمىص (2005م) .جُىٍغ ٟ٦اًاث اإلاٗلم للخٗلُم
ٖبر الكب٩اث في مىٓىمت الخٗلم ٖبر الكب٩اث .جدغٍغ مدمض ٖبض
الخمُض .ال٣اَغةٖ :الم ال٨خاب.
ً
]ٖ [32ؼم  ،هبُل حاص (2006م)ٟ٦ .اًاث اإلاٗلم و٣ٞا ألصواعٍ اإلاؿخ٣بلُت
في هٓام الخٗلُم ؤلال٨تروو ًٖ بٗض .اإلااجمغ الضولي للخٗلم ًٖ
بٗض ،مؿ ،ِ٣في الٟترة  39 -37ماعؽ.
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] [33اإلاىس ىٖ ،بض هللا بً ٖبض الٗؼٍؼ (2007م) .مخُلباث الخٗلُم
ؤلال٨تروو  .بدث م٣ضم بلى ماجمغ الخٗلُم ؤلال٨تروو  ...آٞا١
وجدضًاث ،في الٟترة  19 -17ماعؽ 2007م.
] [34الكهغاو  ،هانغ بً ٖبض هللا (2009م) .مُالب اؾخسضام الخٗلُم
ؤلال٨تروو في جضعَـ الٗلىم الُبُُٗت بالخٗلُم الٗالي مً وحهت
هٓغ اإلاسخهحن .عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم مىاهج وَغ١
جضعَـ ،حامٗت ؤم ال٣غي.
] [37الغبُعي ،الؿُض مدمىص والجىضيٖ ،اص ٫وصؾىقي ،ؤخمض
والجبحريٖ ،بض الٗؼٍؼ (2004م) .الخٗلُم ًٖ بٗض وج٣ىُاجه في
ألالُٟت الثالثت .الغٍاى :م٨خبت اإلالٞ ٪هض.
] [48الٗىَلي ،مدمض بً ٖبض الٗؼٍؼ ( .)2008الىجاح اإلاكترَ ٥ض،ٝ
ج٣غٍغ نضع ًٖ الٗال٢اث الٗامت وؤلاٖالم باإلاغ٦ؼ الىَني للخٗلُم
ؤلال٨تروو والخٗلُم ًٖ بٗض بمىاؾبت اوٗ٣اص خل٣ت الى٣اف
الخامؿت ،اإلاضًىت اإلاىىعة في الٟترة مً  21بلى . 1429 / 5 / 23
] [50الؼامل ،ػ٦غٍا ٖبض هللا (2005م) .جُُ٣م ججغبت الخٗلُم ؤلال٨تروو
في بٌٗ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مً
وحهت هٓغ الُالب .صعاؾت ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم ج٣ىُت الخاؾب،
ال٩لُت الخ٣ىُت بالغٍاى.
] [56آ ٫مؼَغ ،ؾُٗض مدمض (2006م) .بصاعة الخٗلُم ؤلال٨تروو في
الخٗلُم الٗام باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت (همىطج جىُٓمي م٣ترح) .عؾالت
ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم بصاعة حٗلُم ٖام٧ ،لُت التربُت ،حامٗت اإلال٪
ؾٗىص ،الغٍاى.
]ٖ [57بض اإلاجُض ،خظًٟت ماػن (2008م) .جُىٍغ وجُُ٣م هٓام الخٗلُم
ؤلال٨تروو الخٟاٖلي للمىاص الضعاؾُت الهىضؾُت والخاؾىبُت.
عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاعٍت،
ألا٧اصًمُت الٗغبُت في الضهماع.٥
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A SUGGESTED VISION TO ESTABLISH AN
ADMINISTRATION OF ELECTRONIC
LEARNING IN SHAQRA UNIVERSITY
SAUD A. B. ALROWAILY
Shaqraa University
ABSTRACT_ The current research aimed to introduce an attempt of a suggested vision to
establish an administration of Electronic Learning in Shaqraa University, The research has been
used the descriptive analytical method to monitor the current status of the system electronic
Learning in Shaqraa University through the available literature in this regard, and through
analyzing the internal and external environment, strengths, weaknesses, threats and opportunities.
The research included a theoretical framework in which the electronic learning concept,
functions, components and management of electronic learning are treated, and another field
framework which a questionnaire applied in a sample of (520) faculty-staff members in fifteen
theoretical and practical Faculty in Shaqraa University, The research has found out that the
University of Shaqraa has not a management of E-learning, in spite of it has the initial potential,
material and human, that help to make it happen. The research providing the features vision of the
founding of the administration of E-learning Shaqraa University included the establishment of a
distance electronic learning center at the university, developing a strategic plan for electronic
system, establishing an electronic learning infrastructure and, finally training and technical
support.
Key word: suggested vision, administration of Electronic Learning, Shaqraa University.
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