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هستخلص البحث:
الغوعٍٔ :لف الجؾش لزؾلٔل الؼالقخ ثيٕه الزؼييٕا اكلرزوَويٓ َاكاهح الغيُكح الشيبميخ ميٓ المئٍَيبد الزوثُٔيخ
َالزؼيٕمٕخ مٓ روثٕخ مؾبمظخ وٕىُِ
المىٍغٕخ  /الزظمٕا :قبم الجبؽضبن ثزُىٔغ ( )30اٍزجبوخ ػيّ مُظفٓ (مؼيمٕه َاكاهٕٔه) روثٕخ مؾبمظخ وٕىيُِ
َالنٔه ٔمضيُن مغزمغ ػٕىخ الجؾش  ,ام را رؾيٕيٍب ثبٍزقلام الجووبمظ اكؽظبئٓ SPSS Statistics V.20
أٌمٕخ الجؾش  :ررمه اٌمٕخ الجؾش مٓ اوً ٔوكي ػيّ اؽل الـوائق الزؼيٕمٕخ المزمضيخ مٓ كمظ الـؤقخ الزقيٕلٔخ
َاالػزمبك ػيّ الزقىٕبد الؾلٔضخ ثبٍزقلام الؾبٍت َاالوزووذ مٓ مغبل الزؼيٕا ليىٍُع ثُاقغ الزؼيٕا ميٓ الؼيوا
ثظُهح ػبمخ َمٓ مؾبمظخ وٕىُِ ثظُهح فبطخ .
اكٍزىزبعبد الىظؤخ  :رُطل ٌنا الجؾش الّ عمييخ ميه االٍيزىزبعبد ميه أٌمٍيب ان ليزؼييٕا االلرزوَويٓ ميأيب
ػلٔلح مىٍب افزظبه الُقذ َالغٍل َرُمٕو ثٕئخ رؼيٕمٕخ مزىُػخ الجلائل َالقٕبهاد َالزشغٕغ ػيّ الزؼييٕا الينارٓ
َامربوٕخ الزؼيٕا فبهط المئٍَبد الزؼيٕمٕخ كَن االلزيام ثبليمبن َالمربن اػيبمخ اليّ اٍيٍبم الزؼييٕا االلرزوَويٓ
مٓ رؾقٕق مؼبٕٔو الغُكح مٓ الؼميٕخ الزؼيٕمٕخ
الىزييبئظ الؼميٕييخ :أظٍييود الىزييبئظ َعييُك ػالقييخ اهرجييبؽ َرييؤصٕو مؼىُٔييخ ثييٕه الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ َاكاهح الغييُكح
الشبميخ.
ادلصطلحاث الرئيست للبحث :الزؼيٕا االلرزوَوٓ  ,اكاهح الغُكح الشبميخ  ,المئٍَبد الزؼيٕمٕخ
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ٔؼا ٌنا المجؾش المؾبَه اٖرٕخ:
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احملىر األول /هنهجيت البحث

ً

أوال :هشكلت البحثث :ىاكد الضيُهح الزرىُلُعٕيخ َىاكد مؼٍيب الزؾيلٔبد ميٓ ػظيو المؼيُمبرٕيخ َثيبد ميه
الظؼت َثبألفض مٓ َؿىىب الؼوثٓ مُاكجخ الزـُه َرـجٕق وظا رؾَٕه عُكح الؼميٕخ الزؼيٕمٕخ َونكو ميه اٌيا
المشرالد الزٓ ؽبلذ كَن رـجٕق الغُكح مٓ المىظُمبد الزؼيٕمٕخ مب ٔيٓ :
ٍُ -1ء المىبؿ الزؼيٕمٓ (القبػبد اللهإٍخ ،أَ الزغٍٕياد َالموامق غٕو الربمٕخ ،المُاهك المبلٕيخ المؾيلَكح،
االكزفبء ثمظبكه الزؼيٕا الزقيٕلٔخَ ،قيخ أػلاك اػؼبء ٌٕئخ الزلهٌٔ َالقبئمٕه ػيّ الؼميٕخ الزؼيٕمٕخ مغ الزيأل
الٍبئل مٓ ػلك الـالة َمزيقٓ الؼيا.
 -2ػييلم رييُمو الجٕئييبد االلرزوَوٕييخ أَ ػييبلخ المزييُامو مىٍييب كافييل المىظُمييبد الزؼيٕمٕييخ مييغ قيييخ الزييلهٔت كييبمٓ
ألػؼيبء ٌٕئيخ الزييلهٌٔ َثبلزيبلٓ ليـيالة مييٓ المغيبل االلرزوَويٓ َثبلزييبلٓ ػيؼف الزُاطيل ػييه ؿؤيق الشييجرخ
الؼىرجُرٕخ.
 -3ػييؼف المٍييبهاد النٌىٕييخ َاالكهاكٕييخ َاالثزربهٔييخ لييلِ الـييالة َالقييؤغٕه لؼييؼف االمربوٕييبد الزؼيٕمٕييخ
َالزرىُلُعٕخ َفبمبد َأٍبلٕت الزلهٔت َٔؼُك ملك لؼؼف المٕياوٕبد مٓ اغيت االؽُال مؾلَكٔخ مظبكه الزؼيا
المزبؽخ.

ً

ثانيا :أهويت البحثث  :ررميه اٌمٕيخ الجؾيش ميٓ اويً ٔوكيي ػييّ اؽيل الـوائيق الزؼيٕمٕيخ المزمضييخ ميٓ كميظ
الـؤقخ الزقيٕلٔخ َاالػزمبك ػيّ الزقىٕبد الؾلٔضخ ثبٍزقلام الؾبٍت َاالوزووذ مٓ مغبل الزؼييٕا ليىٍيُع ثُاقيغ
الزؼيٕا مٓ الؼوا ثظُهح ػبمخ َمٓ مؾبمظخ وٕىُِ ثظُهح فبطخ ،ػيًٕ رمضيذ اٌمٕخ الجؾش ثبلىقبؽ االرٕخ:
ٍَٔ -1ا مٓ رىمٕخ الزؼيٕا ليملاهً ثبلؼوا مه فالل رمره الـالة مه االٍزفبكح مه الزؼيٕا االلرزوَوٓ.
 -2أٌمٕخ مبقل ٔزُطل الًٕ الجؾش الؾبلٓ مه وزبئظ َرُطٕبد رفٕل مٓ رؾَٕه عُكح الزؼيٕا مٓ الزوثٕخ ليىٍيُع
ثُاقغ الزؼيٕا.

ً

ثالثا :أهذاف البحث َٔ :ؼّ الجؾش الّ رؾقٕق مغمُػخ مه االٌلاف رزمضل ثبالرٓ:
 -1رُمٕو عمٕغ مقوهاد الجوامظ اللهإٍخ كافل المئٍَخ الزؼيٕمٓ َالزوثُٔخ مٓ شرل الرزوَويٓ ميلػا ثغمٕيغ
ٍَبئل الزُػٕؼ مه طُه َمٕلٌُٔبد. .الـ.
 -2ػا عمٕغ المُاقغ االلرزوَوٕخ أَ الملَوبد القبطيخ ثؤػؼيبء ٌٕئيخ الزيلهٌٔ ليمُاقيغ َمليك لَيٍُلخ رُاطيل
الـالة مغ االٍبرنح.
 -3رُمٕو هَاثؾ رظل الـالة ثمُاقغ ػيمٕخ ٌبمخ رقلم المغزمغ َرلػمٍا ثؤؽيلس المؼيبهف َالزرىُلُعٕيب ميٓ
المغبالد المقزيفخ.

ً

رابعا :فرضياث البحثٔ :مره طٕبغخ الفوػٕبد الزبلٕخ الفزجبه ملِ طؾزٍب مه فالل اللهاٍخ َالمَؼ
المٕلاوٓ:
 .1الرُعل ػالقخ اهرجبؽ ماد كاللخ مؼىُٔخ ثٕه مزـيجبد الزؼيٕا االلرزوَوٓ (المىبؿ الزؼيٕمٓ ،الجىٕخ الزؾزٕخ,
القُِ الجشؤخ ،الجوامظ الالىمخ) َاكاهح الغُكح الشبميخ ثؤثؼبكٌب (الزؾَٕه المَزمو ،الزيام االكاهح الؼيٕب،
الؼمل الغمبػٓ ،اكٍزقلام االمضل ليمُاهك) مٓ المىظمخ قٕل الجؾش.
 .2الرُعل ػالقخ رؤصٕو ماد كاللخ مؼىُٔخ ثٕه مزـيجبد الزؼيٕا االلرزوَوٓ (المىبؿ الزؼيٕمٓ ،الجىٕخ الزؾزٕخ,
القُِ الجشؤخ ،الجوامظ الالىمخ) َاكاهح الغُكح الشبميخ ثؤثؼبكٌب (الزؾَٕه المَزمو ،الزيام االكاهح الؼيٕب،
الؼمل الغمبػٓ ،اكٍزقلام االمضل ليمُاهك) مٓ المىظمخ قٕل الجؾش.
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ً

خاهسا :حذود البحث :رمضيذ ؽلَك الجؾش ثبالرٓ:
 .1الؾلَك المربوٕخ  :رزوكي ؽلَك اللهاٍخ مٓ الملٔؤخ الؼبمخ لزوثٕخ مؾبمظخ وٕىُِ.
 .2الؾلَك اليمبوٕخ :رمضيذ ثبلملح مه  2019/1/1لغبٔخ 2019/4/20
 .3الؾلَك الجشؤخ :أعوْ الجؾش ػيّ ػٕىخ مه مُظفٓ ملٔؤخ روثٕخ مؾبمظخ وٕىُِ.

ً

سادسا :هنهج البحث :اػزمل الجؾش المىٍغٕه الُطفٓ َالزؾيٕيٓ مٓ افزجبه موػٕبرً ثبػزمبك االٍيزجبوخ
َالمُػؾخ مٓ الميؾق (َ )1قل را اٍيزقلام األٍيبلٕت اكؽظيبئٕخ َمىٍيب الٍُيؾ الؾَيبثٓ َاالوؾيواف المؼٕيبهْ
َػالقبد االهرجبؽ َاالوؾلاه لمزغٕواد الجؾش مٓ الملٔؤخ الؼبمخ ليزوثٕخ مٓ مؾبمظخ وٕىُِ .
ٔزؼمه المؾبَه اٖرٕخ:

احملىر الثاني /اجلانب النظري

التعلين اإللكرتوني E-Education

ٔؼل الزؼيٕا اكلرزوَويٓ ميه أٌيا اكٍيزقلامبد الؾلٔضيخ ميٓ أغيبك ثٕئيخ رفبػيٕيخ رَيٍا ميٓ اصيواء الزؼييٕا.
َٔقُم الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ػيّ رُظٕف الزقىٕبد الؾلٔضخ مٓ ػميٕخ الزؼيٕا َالزؼيا ممب قيل ٔؾيلس رغٕٕيوبا كجٕيواب ميٓ
أٍبلٕت الزؼيا َٔغؼل الزؼيٕا ممزؼب ليمزؼيمٕه َٔئل كامؼٕزٍا َٔؾَه عُكح الؼميٕخ الزؼيٕمٕخ .
َٔزىبَل ٌنا المؾُه مب ٔؤرٓ:

ً
أوال :هفهىم التعلين اإللكرتوني The concept of E-Education

الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ ٌييُ ٍَييٕيخ أَ ؿؤقييخ ليزييلهٌٔ ثبٍييزقلام الٍُييبئؾ المزؼييلكح َشييجرخ االوزووييذ اْ الزؼيييٕا
ثبٍزقلام ررىُلُعٕب المؼيُمبد َملك ثٍلف رؾَٕه عُكح الزؼيٕا.
ٔؼزجو الزؼييٕا اكلرزوَويٓ الزـيُه االؽيلس ميٓ أٍيبلٕت َرقىٕيبد الزؼييٕا َالٔييال ٌىيب عيلل َاٍيغ ؽيُل
رؾلٔل مفٍُم شبمل مزفق ػئًٕ .مره رؼؤف الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ثظيُهح ػبميخ ػييّ أويً إأْ اٍيزقلام لزقىٕيبد
الشيجرخ أَ ا الوزوويذ لقييق فجيواد الزؼييٕا إَ .لريه رؼؤفيب َاٍيؼب كٍينا ال َٔيبػل كضٕيوبا ػييّ الزؼؤيف ثييبألكَاد
القبطخ الزٓ رظٍو الؾبعخ الٍٕب ميٓ مشيوَع مؼيٕه  ,ان األويُاع المقزيفيخ ميه الزؼييٕا اكلرزوَويٓ رزـييت أكَاد
َرقىٕبد مقزيفيخ  ,كميب أن االوـجيبع ػيه الزؼييٕا اكلرزوَويٓ ٔزيؤصو ثيبلقجوح الشقظيٕخ Horton&Horton, ( .
َ . ) 2003, 13أشيبه ( ) Preda et. al., 2008, 1اليّ أن الزؼييٕا اكلرزوَويٓ ٔمضيل رييك القيلمبد الزؼيٕمٕيخ
َالزلهٔجٕخ الزٓ ٔزا رُمٕوٌب ليمَزقلمٕه الىٍبئٕٕه  ،عيئٕبب أَ كيٕبيب ػجيو اكوزوويذٔ .شيٕو الزؼييٕا اكلرزوَويٓ اليّ
اٍزقلام رقىٕبد الٍُبئؾ المزؼلكح َاكوزووذ مه أعل رؾَٕه عُكح الزؼيا مه فالل رٍَٕل الُطيُل اليّ الميُاهك
َالقلمبد َ ،عؼل الزؼبَن ػه ثؼل ممرىبب.
َأَػؼ ( )Al-Taie, 2014, 316ثؤن الزؼيٕا اكلرزوَويٓ ٌيُ اٍيزقلام ررىُلُعٕيب شيجربد الؾبٍيُة ،
مٓ المقبم األَل ػجو اكوزووذ  ،لزقلٔا المؼيُمبد َالزؼيٕمبد لألمواك.
َٔجييٕه ( )Saleem, 2009, 5أن الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ ٌييُ ؿؤقييخ رؼيييا رَييزقلم ررىُلُعٕييب المؼيُمييبد
َاالرظبالد لزؾُٔل َكػا ػميٕخ الزؼيٕا َالزؼيا مٓ كل مربن .مٓ ؽٕه أػبف ( اٍزٕزٕخ ٍَيوؽبن)283 ،2007،
ثييؤن الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ مىظُمييخ رؼيٕمٕييخ لزقييلٔا الجييوامظ الزؼيٕمٕييخ ليمزؼيمييٕه مييٓ أْ َقييذ َمييٓ أْ مرييبن ،ػييه
ؿؤق اٍزقلام رقبوخ المؼيُمبد َاالرظيبالد الزفبػيٕيخ مضيل االوزوويذ َاالماػيخ َالقىيُاد المؾيٕيخ أَ الفؼيبئٕخ
ليزيفبى َاالق واص الممغىـيخ َالٍيبرف َالجؤيل اكلرزوَويٓ َاعٍييح الؾبٍيُة َالميئرمواد ػيه ثؼيل لزيُمٕو ثٕئيخ
رؼيٕمٕخ رفبػيٕخ مزؼلكح َثـؤقخ مزيامىخ مٓ الفظل اللهآٍ اَ غٕو مزيامىخ ػه ثؼل كَن االلزيام ثمربن مؾيلك
اػزمبكاب ػيّ الزؼيٕا النارٓ َالزفبػل ثيٕه المؼييا َالميزؼيأَ ،ؼيوف (وغيا )533 ،2009 ،الزؼييٕا اكلرزوَويٓ ٌيُ
الييزؼيا ػييه ثؼييل أَ الييزؼيا المضييوْ ثبلؾبٍييُة َاالوزووييذ ثبٍييزقلام ٍَييبئل الزؼيييٕا القبئمييخ ػيييّ الُٔييت َثييوامظ
الزشبه الغمبػٓ َالجؤل اكلرزوَوٓ َالزقبؿت َالزقٕٕمبد القبئمخ ػيّ الؾبٍُة َالوٍُم المزؾوكيخ الزؼيٕمٕيخ
َالمؾبكييبح َثومغٕييبد اكا هح الييزؼيا َغٕوٌييب الرضٕييؤَ .مرييه ليمييزؼيا مييٓ ثٕئييخ الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ الزفبػييل مييغ
المزؼيمٕه َالملهثٕه اٖفؤه مٓ مغزمغ الزؼييٕا االمزواػيٓ ,قيل ٔريُن مليك ميه فيالل قيُائا المىبقشيخ َ ،غيوف
اللهكشخ َ ،الفظُل االمزواػٕخ َاالرظبالد ػجو الجؤل اكلرزوَوٓ .
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ً
ثانيا :أهويت التعلين اإللكرتوني The importance of E-Education

ريكاك أٌمٕخ الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ثقلهح المزؼيا الرزوَوٕب ػيّ افزٕبه اليمبن َالمريبن المىبٍيجٕه لييلفُل اليّ
ػبلا مه الٍُبئؾ المزؼلكح َاكثؾبه مٓ مؾٕؾ َاٍيغ ميه المؼيُميبد الزيٓ رزفبػيل ميغ ٍيوػزً النارٕيخ ميٓ اليزؼيا
َػىلٌب ٔرُن مزؾوها مه عمٕغ القُٕك الزٓ رفوػٍب أوظمخ الزؼيٕا الزقيٕلٔخ(Benjamin ,1994,49) .
َٔشٕو (القظبص )34 ،2010 ،الّ أٌمٕخ اٍزقلام الزقبوخ مٓ الؼميٕخ الزؼيٕمٕخ مه فالل الغُاوت اٖرٕخ:
 -1رـُٔو مىٍبط الزؼيٕا ثمب ٔؼل الـبلت ػقيٕب َرقىٕب ليزؼبمل مغ الزقىٕخ الغلٔلح َمغ ٌنا الىُع مه الزؼيٕا.
َ -2ػغ المئٍَبد الزؼيٕمٕخ الٍزوارٕغٕخ ػمل مىظمخ َ َاػؾخ االٌلاف الٍزقلام ررىُلُعٕب المؼيُمبد.
 -3رلهٔت الزلهَٕٔه َاالكاهٕٔه ػيّ اٍزقلام ررىُلُعٕب المؼيُمبد مٓ المُاػٕغ الزؼيٕمٕخ.
 -4ػمل قبػلح ثؾضٕخ ػه الزؼيٕا االمزواػٓ رؾلك كٕف َمزّ ٔرُن الزؼيٕا االمزواػٓ.
 -5شوػ َرُػٕؼ المَبئل الزىظٕمٕخ لزرىُلُعٕب المؼيُمبد َالزؼيا اكلرزوَوٓ مٓ الزؼيٕا.
 -6رـُٔو مؼبٕٔو الغُكح مٓ الزؼيٕا لززمبشّ مغ ٌنا الىمؾ الغلٔل.
 -7رـُٔو المىبٌظ الزؼيٕمٕخ ثمب ٔزمبشّ مغ المؼبٕٔو الغلٔلح ليغُكح.
 -8اصواء مظبكه الزؼيٕا اكلرزوَوٓ َالؼمل ػيّ ىٔبكح كفبءرً.
 -9ػوَهح لغُء اللَلخ الّ كػا مواكي الزؼيٕا ػيّ المَزُٔبد المؾيٕخ َاالقيٕمٕخ.

ً
ثالثا :أهذاف التعلين اإللكرتوني Objectives of E-Education

ظٍو الزؼيٕا اكلرزوَوٓ لمَبػلح َرٍَٕل ػميٕخ الزؼيٕا َ،كبن ال ثل مه َػغ أٌلاف ليزؼيٕا اكلرزوَوٓ
لزجٕبن ملِ ػوَهح رُاعلي َأٌمٕزً مٓ عمٕغ المئٍَبد الزؼيٕمٕخ َاالكبكٔمٕخ الزٓ رَؼّ الّ مُاكجخ الزـُه
 ،ؽٕش َٔؼّ الزؼيٕا اكلرزوَوٓ لزؾقٕق أٌلاف ػلٔلح مه أٌمٍب مب مكوي (الىُأَخ:)217 ،2007 ،
 -1رقلٔا الؾقٕجخ الزؼيٕمٕخ ثظُهرٍب اكلرزوَوٕخ ليميلهً َالـبليت مؼيب ٍَيٍُلخ رؾيلٔضٍب موكئيب ميه قجيل اكاهح
رـُٔو المىبٌظ.
 -2امربوٕخ رؼُٔغ الىقض مٓ الرُاكه االكبكٔمٕخ َالزلهٔجٕخ ميٓ ثؼيغ القـبػيبد الزؼيٕمٕيخ ػيه ؿؤيق الفظيُل
االمزواػٕخ.
 -3وشو الزقىٕخ مٓ المغزمغ َاػـبء مفٍُم أٍَغ ليزؼيٕا المَزمو.
َأػبف ) )John c & Alan, 2004, 68مغمُػخ ميه األٌيلاف الزيٓ َٔيؼّ الزؼييٕا اكلرزوَويٓ اليّ رؾقٕقٍيب
ٌَٓ:
 -1رؾَٕه الملفالد.
 -2رؾَٕه الغُكح الزؼيٕمٕخ.
 -3ىٔبكح كفبءح كل مه المئٍَبد َالـالة.
 -4رؾقٕق هػب الؼمالء (المَزفٕلٔه مه القلمخ الزؼيٕمٕخ).
 -5رٍُٕغ الوقؼخ الغغوامٕخ ليمئٍَبد الزؼيٕمٕخ َطُلٍب الّ المىبؿق الىبئٕخ.
َمٓ ػُء مب رقلم ٔوِ الجبؽضبن ان الٍلف مه الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ٌُ
 -1فيق عُ رفبػيٓ ثٕه الزلهَٔٓ َالـبلت.
 -2االٍزمواه ثبلزؼيٕا ثؼل اوزٍبء الُقذ المؾلك ليزؼيٕا مٓ المئٍَبد الزؼيٕمٕخ.
ٍ -3ل الفغُح مٓ الرُاكه الزؼيٕمٕخ.

ً
رابعا :هزايا التعلين اإللكرتوني Advantages of E-Education

ٔؼزجو الزؼيٕا اكلرزوَوٓ أؽل أٌا أشربل الزؼيٕا مٓ الؼظو الؾبلٓ  ،ؽٕش رؼزجو الزرىُلُعٕب ٌٓ لغخ الؼظو،
َال ٔمرىىب اكٍزغىبء ػه ررىُلُعٕب الزؼيٕا مٓ الُقذ الؾبلٓ لزـُٔو َرؾَٕه الغُاوت المقزيفخ ليزؼيٕا.
َٔؾزُِ الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ػيّ ميأب الزؼيٕا ػه ثؼل ؽٕش وَزقلم مب رُطيذ الٕيً الزرىُلُعٕيب ميٓ االرظيبل
المزيامه َغٕو المزيامه ممب ٔؼٕف كضٕواب مه الميأب ليزؼيٕا .
ٔزمٕي الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ثؼلح ميأب ٍَمبد اوجضقذ مه ؿجٕؼزً َميَفزً َ ،قل ارفيق (كهاككيخ)20 ،2008 ،
َ (آل مؾٕب )42 ،2008 ،مٓ رؾلٔل ثؼغ ريك الميأب كمب ٔيٓ:
 -1الزىُعٔ :ؾوص الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ػيّ رُمٕو ثٕئخ رؼيا مزىُػخ الجلائل َالقٕيبهاد الزؼيٕمٕيخ ثبلىَيجخ ليميزؼيا
لٕقزبه مب ٔىبٍجً مه االوشـخ الزؼيٕمٕخ ,اػبمخ الّ الزىُع مٓ ؿو ػوع المؾزُِ الزؼيٕمَٓ ،اٍيبلٕت اليزؼيا،
َآلٕبد الزقٕٕا ،ممب َٔبػل ػيّ مواػبح الفوَ الفوكٔخ ثٕه الـالة.
 -2الغييُكحَٔ :ييٍا الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ مييٓ رؾقٕييق مؼييبٕٔو الغييُكح مييٓ الؼميٕييخ الزؼيٕمٕييخ ثؤرجييبع ومييبمط َمجييبكة
الزظمٕمٓ الزؼيٕمٓ َأطُل الزلهٌٔ.

308

Vol.26 (NO. 119) 2020, pp. 305-322

Journal of Economics and Administrative Sciences

 -3الزؼبَوٕخٍَٔ :ا الزؼيٕا اكلرزوَوٓ مٓ أغبك ثٕئخ رئل مه موطخ الزؼيٕا الزؼبَوَٓ ،ثنلك رىقل ثٕئيخ الملهٍيخ
الّ ثٕئخ اكضو َاقؼٕخ َرجؼلٌب مه الجٕئخ المظـىؼخ الزٓ رغؼل الزؼيٕا َاليزؼيا ٔؼييالن الـبليت كافيل قبػيبد مرجييخ
ثغلاَل كهإٍخ َمُاك رؼمق مه مفٍُم الفظل َالزغيْء مٓ الُاقغ الفؼيٓ مٓ الزؼيٕا الزقيٕلْ.
 -4الموَوخ :ريُمو ثٕئيخ الزؼييٕا اكلرزوَويٓ موَويخ كجٕيوح ػيه ؿؤيق ريُمٕو رؼييٕا ميون َمفزيُػ َميُىع ،مزغيل
الزؼيييٕا رغييبَى ؽغييواد الظييف َرغييبَى اليييمه المؾييلك مييٓ الٕييُم الملهٍييٓ َرغييبَى المؾزييُِ مؾلَكٔييخ الرزييت
َالمظبكه المزُموح كافل الملهٍخ الّ مؼبء اهؽت ٔؾرمً رُامو مؼيمٕه َاكاهح َكػا مئٌيخ ليزؼبمل مغ ثٕئيبد
الزؼيٕا َالزؼيا الؾلٔش.
 -5الزريفييخَٔ :ييٍا الزؼيييٕا اكلرزوَوييٓ مييٓ رقيٕييل الزريفييخ ليؼميٕييخ الزؼيٕمٕييخ ػييه ؿؤييق اػييبكح اٍييزقلام المؾزييُِ
الزؼيٕمٓ.
 -6ريجٕخ اؽزٕبعبد الـالةٔ :مزبى الزؼيٕا اكلرزوَ ويٓ ثمواػيبح رىيُع أوميبؽ الزؼييٕا ثيٕه الـيالةَ ،رمريٕه الـيالة
مه القٕبم ثلَه اكضو أغبثٕخَ ،اربؽيخ المغيبل ليزؼييٕا الىشيؾ َالفؼيبل َرَيٍٕل ػميٕيخ رفبػيل الـيالة ميغ ثؼؼيٍا
الجؼغ َمغ المظبكه االفوَِ ،الموَوخ مٓ اليمبن َالمربن َالمظيبكه َأٍيبلٕت اليزؼيا َاٍيزوارٕغٕبد الزؼييٕا،
َ اربؽيخ الفوطييخ ليـيالة لزُظٕييف الؼلٔييل ميه المظييبكه ميٓ اوشييـخ الزؼيييٕا َاليزؼيا َرـيئُو مٍيبهاد الـييالة مييٓ
الزؼبمل مغ الزقىٕخَ ،رشغٕغ َكػا الـالة لزؾمل مَئَلٕخ الزؼيا.

ً
خاهسا :فىائذ التعلين اإللكرتوني Benefits of E-Education

الزؼيا اكلرزوَوٓ لا ٔظيجؼ ثؼيل ٍَيٕيخ َاٍيؼخ ا لىـيب ليلِ المؼيميٕه ميٓ المغيبل الزؼيٕميٓ ػىيل مقبهوزيً
ثبلـو الزقيٕلٔخ ليزؼيٕا  ،ؽٕش ٔزمٕي الزؼيٕا اكلرزوَويٓ ثبلميأيب المُػيؾخ أكويبيAgarwal & Pandey, ( :
)2013, 147
-1اوقفبع الزريفخٔ :ؼل الزؼيٕا اكلرزوَوٓ أهفض ثرضٕو مه األٍبلٕت الزقيٕلٔخ مٓ الزلهٌٔ ثَجت ػلم اٍيزقلام
الُه َالقوؿبٍٕخ  ,مغ اوقفبع رريفخ رلهٔت المؼيمٕهَٔ .مره رىفٕني مٓ أْ مربن َمٓ أْ َقذ ,كمب أوً ُٔمو
الرضٕو مه الُقذ َاٖن له ٔقزظو الزؼيٕا ػيّ ؽغا الفظل َػلك الـالة.
-2الموَوخٔ :مره أن ٔزا الزؼيٕا اكلرزوَوٓ مٓ أْ مريبن كَن قٕيُك ىمىٕيخ طيبهمخٌَ .ينا ٔيئكْ اليّ ثٕئيخ أكضيو
موَوخ ليـالة.
 -3الزقظٕضَ :ػيّ ػرٌ ممبهٍبد الزلهٌٔ الزقيٕلٔخ ميٓ اليزؼيا اكلرزوَويٓ ،ال ٔيزا افزٕيبه الميُاك اللهاٍيٕخ
مه قجل المؼيا أَ أْ مىظمخ َٔ .مره أن رَبػل الـالة ػيّ الؾظُل ػيّ مزـيجبد المؼومخ القبطخ ثٍا.

ً
سادسا :عناصر التعلين االلكرتوني The Elements of E-Education

ليزؼييٕا اكلرزوَوييٓ مغمُػييخ ميه الؼىبطييو المزفبػيييخ َالزيٓ ٔىجغييٓ رُموٌييب عمٕؼي ب أَ مؼظمٍييب ؽزييّ رزؾقييق
ميَفخ الزؼيٕا اكلرزوَوٓ َمه ٌني الؼىبطو مب مكوي (الزُكهْ)112-93 ،2004 ،
 -1الميييزؼيا اكلرزوَويييَٓٔ :قظيييل ثيييبلمزؼيا اكلرزوَويييٓ الـبليييت الييينْ ٔيييزؼيا ميييه فيييالل أٍييييُة الزؼييييٕا َاليييزؼيا
اكلرزوَوٓ.
 -2المؼييا اكلرزوَويٌٓ :ييُ المؼييا اليينْ ٔشيوف ػيييّ ػميٕيخ الزؼييٕا اكلرزوَوييٓ َٔزفبػيل مييغ المزؼيميٕه َُٔعييً
رؼيمٍا َٔقُم اكاءٌا.
 -3الفظييل اكلرزوَوييَٓٔ :قظييل ثبلفظييُل اكلرزوَوٕييخ القبػييبد اللهاٍييٕخ الزييٓ ٔييزا رغٍٕيٌييب ثييجؼغ االعٍيييح
َالٍُبئل الزٓ رقلم ػميٕخ الزؼيٕا َالزؼيا اكلرزوَوٓ.
 -4الرزبة اكلرزوَوٓ :الرزبة اكلرزوَوٓ ٌُ المقوه الزؼيٕمٓ المشبثً ليرزت الملهٍيٓ المؼيوَف اال اويً ٔقزييف
مٓ شريً َٔزفُ ػيًٕ ميٓ مؾزيُاي ،ام قيل ٔشيمل ػييّ وظيُص مرزُثيخ َطيُه َمقيبؿغ مٕيلُٔ رغؼيل المؾزيُِ
الزؼيٕمييٓ اكضييو مزؼييخ َأَػييؼ ليـبلييت َٔمرييه ان ٔرييُن الرزييبة اكلرزوَوييٓ مُعييُكبا ػيييّ طييفؾبد االوزووييذ أَ
مىَُفب ػيّ اٍـُاوخ ممغىـخ.
 -5المرزجبد اكلرزوَوٕخ :المرزجخ ػىظو مٍا مٓ الزؼيٕا الغيبمؼَٓ ،ميه ٌينا المىـييق ميبن ميه الؼىبطيو المٍميخ
ليزؼيٕا اكلرزوَوٓ المرزجخ اكلرزوَوٕخ َالزٓ ٔزا مه فاللٍب رقلٔا مؾزُِ كجٕو ميه المغيالد َالرزيت اكلرزوَوٕيخ
الزٓ ٔمره رظفؾٍب مه فالل ىٔبهح أمٕه المرزجخ اكلرزوَوٕخ.
 -6الجؤل اكلرزوَوٍَٕٓ ٌُ :يخ مٍمخ َمؼبلخ مٓ الزؼيٕا اكلرزوَوٓ ،ؽٕيش ٔمريه ميه فالليً الزُاطيل ثبلوٍيبئل
اكلرزوَوٕخ ثٕه الـالة ثؼؼيٍا ثؼؼيب َ ،كينلك ثٕيىٍا َثيٕه مؼيميٍٕا َأؼيب الزُاطيل ثيٕه المئٍَيبد الزؼيٕمٕيخ
َالجؾضٕخ المقزيفخ.
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 -7الميئرمواد الزؼيٕمٕيخ اكلرزوَوٕيخ :ان الميئرمواد الزؼيٕمٕيخ اكلرزوَوٕييخ الزيٓ رميٌ مُػيُػبد رٍيا الـييالة
َالجبؽضٕه أمو ٍٔزا ثً الزؼيٕا َٔقظض لً قلهاب مه االمربوبد المبكٔخ َالجشؤخ َٔؤفن قيلهبا كجٕيواب ميه الزىَيٕق،
اال ان الزقىٕييخ َكؤؽييل رـجٕقبرٍييب مييٓ الزؼيييٕا ٔمرييه ان رَييٍل ػقييل مييئرمو رؼيٕمييٓ ػيمييٓ ٔؼييا مزؾييلصٕه َفجييواء
َؽؼُه مه أقـبه مقزيفخ ،لٕؾقق القله االكجو مه االوزشبه َالفبئلح َملك ميه فيالل شيجربد االوزوويذ ،ام ٔريُن
كل مه المزؾلصٕه مٓ عبمؼزً أَ ؽزّ مٓ مىيلً َكنلك الـالة أَ المٍزمٕه قل ٔرُوُن مٓ قبػبد رجؼل ػىيً االف
الرٕيُمزواد ،أَ ؽزّ مٓ مىبىلٍاٌَ ،ني فلمخ مٍمخ ٔزٕؾٍب الزؼيٕا اكلرزوَوٓ.
 -8الفظُل االمزواػٕخ ٌَٓ :ػجبهح ػه مظل رقٕيٓ ٔؾبكٓ الفظل الؾقٕقٓٔ ،زا ثومغزيً ََػيؼً ػييّ طيفؾخ
فبطخ ػيّ االوزووذ ،ثؾٕش ٔؾظو ليـالة َالمؼيا مٓ َقذ مؾلك َٔزا الزفبػل مٕمب ثٕىٍا الرزوَوٕبب.
 -9المؼبمل االمزواػٕخ ٌَٓ :مؼبمل رقٕيٕخ رؾبكٓ المؼبمل الؾقٕقٕخ ،ثؾٕش ٔزا ثومغزٍب َوشوٌب ػييّ االوزوويذ
اَ ػيّ اٍـُاوبد ممغىـخ َٔزا مه فاللٍب رـجٕق الزغبهة الؼيمٕخ ثشرل ٔؾبكٓ الُاقغ.

احملىر الثاني :إدارة اجلىدة الشاهلت يف الرتبيت و التعلين

ٔمضييل الزؼيييٕا أؽييل المواؽييل الزؼيٕمٕييخ المزمٕيييح مييٓ اْ مغزمييغ َٔؼييل االٌزمييبم ثييبلزؼيٕا أؽييل مظييبٌو الزىمٕييخ
الؾؼبهٔخ ؽٕش اوً ٔقُم ثمغمُػخ مه االكَاه الزٓ ٔمره أعمبلٍب مٓ صيالس مغيبالد هئَٕيخ ٌَيٓ :وقيل المؼوميخ
مه فالل الزلهٌٔ ،اوزبط المؼومخ مه فالل اللهاٍخ الؼيمٕخ َفلمخ المغزمغ َمه فالل ٌني االكَاه ٔقُم الزؼيٕا
ثبػييلاك القييُح الجشييؤخ الزييٓ رقييلم َرقييُك المَييزقجلَ .ؽزييّ رييئكْ مئٍَييبد الزوثٕييخ َالزؼيييٕا المٍييبم َاالكَاه
المىبؿخ ثٍب ثرفبءح ػبلٕخ الثل ان رزُمو لٍب المُاهك َاالمربوٕبد المبكٔخ َالجشؤخ الالىميخ لينلك ظٍيود رُعٍيبد
وؾُ االٌزمبم ثغيُكح الزؼييٕا ََػيؼٍب ميٓ ؽيلَك اَلُٔبرٍيب اٍيزىبكبا اليّ ان الزقيلم َالزؾَيٕه الُاػيؼ ميٓ االكاء
االقزظبكْ َاالعزمبػٓ مٓ اللَل موٌُن ثغُكح الزؼيٕا مٍٕب.
ٔزىبَل ٌنا المؾُه مب ٔؤرٓ:

ً
أوال :هفهىم إدارة اجلىدة الشاهلت يف الرتبيت والتعلين:

قجل الزـو الّ اػـيبء مفٍيُم ككاهح الغيُكح الشيبميخ وُػيؼ ميب ٌيٓ عيُكح الزؼييٕا ؽٕيش أن عيُكح الزؼييٕا
غبمؼخ وُػب مب ٌَٓ مفٍيُم مضٕيو ليغيلل .ثؼيل اػـيبء مفٍيُم ثَيٕؾ لغيُكح الزؼييٕا ٍيىزـو اليّ اكاهح الغيُكح
الشبميخ مٓ الزؼيٕا.
ؽٕش روِ (ػجبً ) 76 ،2002 ،اكاهح الغُكح الشبميخ ميٓ الزوثٕيخ ثيؤن رريُن اككاهح الزوثُٔيخ مَيئَلخ ػيه
االلزيام ثـؤقخ ػمل مه أعل رـُٔو شبمل َمَزمو ٔقيُم ػييّ عٍيل روثيُْ ثيوَػ الفؤيقَٔ ،زؼيمه مليك كبميخ
مغبالد الىشبؽ ػيّ مَزُِ الملهٍخ َ ،رُعً ٌني الـؤقخ وؾُ الـبلت ليزؾَٕه المَزمؤَ ،ؼيبوٓ مليك الزييام
االكاهح الملهٍٕخ ٌَٕئخ الزؼيٕا ثبلغُكح َاٌزمبم القٕيبكح ثٍيب َرقيلٔا الجيوامظ الزلهٔجٕيخ لوميغ الرفيبءحَ ،اٍيزقلام
االكَاد َاالٍبلٕت االؽظبئٕخ مٓ الزؾيٕل َؿو مؼبلخ مٓ الزقُٔا.
َٔؼوف (مؾغُة )138 ،2003 ،الغُكح الشبميخ مٓ الزؼيٕا ثبوٍب ميَفخ رىظٕمٕخ رزٕؼ ثٕئخ مىبٍجخ لزؾقٕيق
الغُكح المَزٍلمخ لؼميٕبد الزؼيٕاَ ،رُمو مزـيجبد اقبمخ وظبم وُػٓ لمقوعبد ماد ٍمبد رىبمَٕخ.
َٔىظو(ثله )37 ،2009 ،الّ اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ مغبل الزؼيٕا ثؤوٍب ػجبهح ػيه المىٍغٕيخ المىظميخ لؼيمبن
ٍٕو الىشبؿبد الزٓ ريا الزقـيٕؾ لٍيب مَيجقبب ،ؽٕيش أوٍيب االٍييُة االمضيل الينْ َٔيبػل ػييّ مىيغ َرغىيت ؽيلَس
المشرالد مه فالل الؼمل ػيّ رؾفٕي َرشغٕغ الَييُ االكاهْ َالزىظٕميٓ االمضيل ميٓ االكاء َاٍيزقلام الميُاهك
المبكٔخ َالجشؤخ ثرفبءح َمبػيٕخ.
َمٓ ػُء مب رقلم ٔوِ الجبؽضبن ان اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزؼيٕا ٌيٓ مغمُػيخ ميه االوشيـخ َالفؼبلٕيبد
الزييٓ ٔىجغييٓ رُموٌييب مييٓ عمٕييغ المَييزُٔبد الزىظٕمٕييخ مييٓ الملهٍييخ اَ الملٔؤييخ الٍييلف مىٍييب عييُكح المىييزظ
(القؤغٕه).
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َالشرل الزبلٓ ُٔػؼ عُكح الزؼيٕا

جىدة التعلين
 -1جىدة نظام التعلين
 -2جىدة الوؤسساث والبراهج
 -3جىدة العولياث واالنشطت
 -4جىدة هخرجاث التعلين
الشرل( )1فـُاد عُكح الزؼيٕا
المظله :الؾبىمٓ ،اؽمل ،2009 ،مجوهاد َمزـيجبد الغُكح االكبكٔمٕخ ،ولَح ؽُل عُكح الزؼيٕا الؼيبلٓ ،عبمؼيخ
الفبرؼ ،لٕجٕب.ص3

ً
ثانيا :أهويت إدارة اجلىدة الشاهلت يف الرتبيت والتعلين:

رؤرٓ أٌمٕخ رـجٕق اكاهح الغُكح الشبميخ ميٓ الزوثٕيخ َالزؼييٕا ميه فيالل االريٓ :مكيو (ػشيٕجخ)33-32 ،2009 ،
وقبؽ رجوى أٌمٕخ الغُكح الشبميخ مٓ الزؼيٕا
 -1كهاٍخ مزـيجبد المغزمغ َاؽزٕبعبد المَزفٕلٔه َالُمبء ثٍب.
 -2اكاء االػمبل ثشرل طؾٕؼ َمٓ أقل َقذ َأقل عٍل َرريفخ.
 -3رىمٕخ الؼلٔل مه القٕا الزٓ رزؼيق ثبلؼمل الغمبػٓ َػمل الفؤق .
 -4اشجبع ؽبعبد المزؼيمٕه َىٔبكح االؽَبً ثبلوػب.
 -5رؾقٕق عُكح المزؼيا مٓ الغُاوت المؼومٕخ اَ المٍبهٔخ اَ االفالقٕخ.
 -6االٍٍبم مٓ ؽل الرضٕو مه المشرالد الزٓ رؼُ الؼميٕخ الزؼيٕمٕخ َالزوثُٔخ.

ً
ثالثا :أهذاف إدارة اجلىدة الشاهلت يف الرتبيت والتعلين :

ان ليغُكح مٓ الزوثٕخ َالزؼيٕا اٌلاف ػلٔلح ؽلكٌب (ٍيٕا )709 ،2008 ،مٕمب ٔيٓ:
 -1ػجؾ َرـُٔو الىظبم اككاهْ ثبلملهٍيخ اَ الملٔؤيخ ميه فيالل رُطيٕف كقٕيق ليألكَاه َالمَيزُٔبد المؾيلكح
لرل موك مٓ الىظبم .
 -2رؾَٕه كفبٔبد المشومٕهَ ،همغ مَزُِ االكاء لغمٕغ االكاهٕٔه مه فالل الزلهٔت المَزمو.
 -3رـُٔو الٍٕرل االكاهْ ليملهٍخ ثـؤقخ رٍَل ػميٕخ الزؼيا َرَمؼ ثبلمشبهكخ مٓ ارقبم القواهاد الزؼيٕمٕخ.
 -4الىظوح الشمُلٕخ لؼميٕخ الزؼيٕا َالزؼيا َاالثزؼبك ػه الزغيئخ ثٕه ػىبطو الزؼيٕا مغ االفن ثبالػزجيبه ػميٕيبد
الزلهٔت المَزمو لربمخ المؼىٕه مه أعل الزـُٔو َالزؾَيٕه ليُطيُل اليّ مقوعيبد رؼيٕمٕيخ مىبٍيجخ ماد طيجغخ
رىبمَٕخ.
 -5همغ مَزُِ َػٓ الـالة الضقبمٓ َالمٍىٓ َاالكبكٔمٓ َرُمٕو الفيوص المالئميخ ليزؼييٕا الينارٓ ثظيُهح اكضيو
مؼبلٕخ ثبػزجبهٌا مه اٌا مقوعبد الىظبم.
 -6ىٔييبكح االؽزييوام َالزقييلٔو المؾيييٓ َاالػزييواف الؼيمييٓ ثبلمئٍَييبد الزؼيٕمٕييخ لمييب رقلمييً مييه فييلمبد ليـييالة
َالمغزمغ.
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َٔوِ (الىغبه )87-86 ،2000 ،ان أٌلاف اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ مغبل الزؼييٕا رزمضيل ثزؾَيٕه هػيب
الـيجييخ َىٔييبكح صقييزٍا ثبلمييلاهً الزييٓ ٔىزمييُن الٍٕييبَ ،رقيٕييل الفبقييل َالؼييٕبع الييّ أكوييّ مَييزُِ ممرييهَ ،رىمٕييخ
المُاهك الجشؤخَ ،الؾفبف ػيّ القٕا االفالقٕخَ ،رؾَٕه موكي الملهٍخ َالملٔؤخ مٓ االٍيُا مؾيٕيب َػبلمٕيبب،
َرؾَٕه وظٕت القؤغٕه مٓ ٍُ الؼمل مؼالب ػه رؼظٕا كَهٌب مٓ الزىمٕخ االقزظبكٔخ َاالعزمبػٕخ ليمغزمغ.

ً
رابعا :االجتاهاث العادليت احلذيثت يف إدارة اجلىدة الشاهلت يف التعلين

ٍٕزا مٓ ٌنا المُػُع رىيبَل ميلفيٕه  ،ميلفل ػيمبن الغيُكح (كميب ميٓ أَهثيب َامؤريب) لمىيغ ؽيلَس االفـيبء،
َملفل ثٕذ الغُكح (كمب مٓ الٕبثبن) ٍ ،ىزىبَل ٌنٔه الملفيٕه ثشرل مُعي( :ملَؿ)51 ،2008،
 -1ملفل ػمبن الغُكح :اوزشو اٍزقلام ٌنا الملفل ثشرل كجٕو ثؼيل اوؼقيبك الميئرمو اليلَلٓ لؼيمبن الغيُكح ميٓ
الزؼيٕا الغيبمؼٓ ثمُوزؤيبل ػيبم  1993ام كبويذ اٌيا رُطيٕبد الميئرمو اوشيبء مواكيي كَلٕيخ لؼيمبن الغيُكح ميٓ
ثؼغ الغبمؼبد االَهثٕخ َ ،ملك ثٍلف مىغ ؽلَس االفـبء َػمبن االكاء الغٕل ميه أَل ميوح .ان رـجٕيق ميلفل
ػمبن الغُكح قل أفزيف مه ملهٍيخ اليّ أفيوِ ثؾَيت االمربويبد المزبؽيخ َالؼميٕيبد الزيٓ ٔغيت الزوكٕيي ػيٍٕيب
َ،ثشرل ػبم مبن ٌىب مغمُػخ طفبد رمٕي ٌنا الملفل ٌٓ:
 َعُك هٍبلخ ليملهٍخ َالملٔؤخ رٍلف الّ رؾقٕق الغُكح. َػُػ االعواءاد الزٓ رجٕه كٕفٕخ اوغبى الؼمل. قٕبً االكاء ثلقخ مه فالل مؼبٕٔو االكاء الغٕل. رؼئي مؼيُمبد االكاهح َاٌمٕزٍب. َعُك وظبم لمواعؼخ َمواقجخ الؼمل َرـُٔوي. -1ملفل ثٕذ الغُكح :ثلأد مروح ثٕذ الغُكح مٓ الٕبثبن مٓ مغيبل القـيبع الظيىبػٓ صيا اوزقييذ اليّ الغبمؼيبد
َالملاهً ثؼل وغبؽٍيب الجيبٌو ميٓ الظيىبػخ َوؼىيٓ ثجٕيذ الغيُكح مغمُػيخ ميه المجيبكة الزيٓ رَيٍا ميٓ رؾقٕيق
الغُكح الشبميخ َُٔػؼ الشرل ( )2ثٕذ الغُكح ثشرل مجَؾَ ،ثبلىظو قيٕالب الّ ٌنا الجٕذ ٔمره مالؽظخ االرٓ:
 الَـؼ أَ الجىٕخ الفُقٕخ َالزٓ رزؤلف مه صالس اوظمخ رئصو ميٓ اكاهح الغيُكح الشيبميخ ٌَيٓ الىظيبم االعزميبػَٓالىظبم االكاهْ َالىظبم الزقىٓ.
 هكبئي الغُكح ٌَٓ فلمخ اليثُن َاؽزوام االوَبن َاالكاهح ثبلؾقبئق َالزؾَٕه المَزمو. االطُل َاالهكبن الؾغؤخ الزٓ ٔورري ػيٍٕب الَقف َاالػملح َالزٓ ٔزرُن مه أهثغ ػميٕبد ٌَٓ : -1األطُل (االٍزوارٕغٕخ ،الؼميٕبد ،المشوَع ،االوَبوٕخ)
 -2االهكبن (مٍمخ ،هإٔخ ،اٌلاف ،قٕا َ..الشرل الزبلٓ ُٔػؼ (ثٕذ الغُكح ليزوثٕخ َالزؼيٕا)
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وظـام
إداري
إدارة
الجودة
الشاملت
وظـام
اجتماعً
احترام
البشر

اػملح الغُكح
االطُل
َاالهكبن
الؾغؤخ

إدارة
بالحقائق

إنسانيت
هشــــــــروع
اإلدارة
قين
أهذاف وقضايا

وظـام
تقىً
التحسين
الوستور
عوليــــــــــاث
رؤيــــــــت

خذهت
العويل
استراتيجيت
هـــهــوت

الشرل ( )2ثٕذ الغُكح ليزوثٕخ َالزؼيٕا
المظله :ملَؿ ،وظو اللٔه ؽملْ ٍؼٕل ،2008 ،مؼُقبد رـجٕق اكاهح الغيُكح الشيبميخ ميٓ الغبمؼيبد ،هٍيبلخ
مبعَزٕو غٕو مىشُهح ،كيٕخ الزوثٕخ ،الغبمؼخ االٍالمٕخ ،غيح ،ميَـٕه.ص53

ً
خاهسا :هعىقاث تطبيق إدارة اجلىدة الشاهلت يف الرتبيت ولتعلين

ان اكاهح الغيُكح الشيبميخ ميٓ الزوثٕييخ َالزؼييٕا كيؤْ ػميٕييخ اكاهٔيخ رُاعٍٍيب ػواقٕييل َطيؼُثبد ٍيُاء كبوييذ
كافيٕخ مورجـخ ثيبلـالة َالميال الزلهَٔيٓ َاالكاهح ،أَ فبهعٕيخ مزؼيقيخ ثبلجٕئيخ المؾٕـيخ الزيٓ رىشيؾ مٍٕيب ٌيني
المئٍَبد مريٍب رؾُل كَن الُطُل الّ االٌلاف الموعُح َ،لؼيّ اثوى ٌني المؼُقبد مب ٔؤرٓ:
ٔؾلك (مؾمُك َعبٍا )211 ،2012 ،المؼُقبد الزٓ رُاعً المىظمبد الزؼيٕمٕخ ميٓ مغيبل اكاهح الغيُكح الشيبميخ
ثبألرٓ:
 -1ػلم َعُك المىبمَخ مٓ الملٔؤخ.
 -2االمزقبه الّ َعُك وظبم ؽُامي مؼبل.
 -3االمزقبه الّ رُمو المٍبهاد َالقجواد الغٕلح مٓ ثؼغ الزقظظبد.
 -4ػلم رُمو اوظمخ مؼيُمبد عٕلح َمؾلصخ.
 -5ػلم الزوكٕي ػيّ رشغٕغ المجبكهاد الفوكٔخ لالثلاع َاالثزربه.
َٔشٕو (الؼبهمخ َقوان )3-2 ،2007،الّ ػلح ػقجبد مىٍب:
 -1ػلم قلهح المقوهاد اكَبة الـيجخ مٍبهاد ؽل المشرالد َػؼف ػالقخ ٌني المقوهاد ثُاقغ الؾٕبح.
 -2ػلم مواػبح الشوَؽ الٍىلٍٕخ ليمجبوٓ.
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 -3ػؼف اٍزقلام االٍيُة الؼيمٓ مٓ رؾلٔل مشرالد الؼمل الزؼيٕمٓ.
 -4ػلم ثىبء القـخ اللهإٍخ مٓ ػُء اٌٍ الزقـٕؾ االٍزوارٕغٓ.
َمييٓ ػييُء مييب رقييلم ٔييوِ الجبؽضييبن ان الشييرل هقييا ( )3الزييبلٓ ُٔػييؼ ػقجييبد اَ مؼُقييبد رـجٕييق اكاهح الغييُكح
الشبميخ مٓ الزوثٕخ َالزؼيٕا.

عذم توفر
الميزاويت
الكافيت

قلت التعاون
بيه المذارس
المختلفت

قلت البىى
التحتيت
المىاسبت

قلت وجود
مراكز بحثيت
متخصصت
الشرل ( )3مؼُقبد رـجٕق اكاهح الغُكح الشبميخ
المظله مه اػلاك الجبؽضبن

احملىر الثالث /اجلانب العولي (التطبيقي)

وصف ادلذيريت العاهت للرتبيت يف حمافظت نينىي واالفراد ادلبحىثني

ثٍلف رقلٔا المؼبلغبد الالىمخ لؾل مشريخ الجؾشَ ،الزؾقق مه طؾخ الفوػٕبد الزٓ را طٕبغزٍب َمق
مزـيجبد الجؾشَٔ ،زييم األمو رفظٕل فـُاد َمواؽل المىٍغٕخ المؼزملح مٓ الزؼيٕا االلرزوَوٓ مٓ اكاهح
الغُكح الشبميخ مٓ ملٔؤخ الؼبمخ ليزوثٕخ مٓ مؾبمظخ وٕىَُِ ،قجل الُلُط مٓ موؽيخ الؾل الفبػل ليمشريخ الثل
مه رقلٔا ػوع مقزظو ػه المىظمخ المجؾُصخ َكبالرٓ :

ً
أوال  :وصف عينت البحث

وظواب لزوكٕي الجؾش ػيّ الزؼيٕا االلرزوَوٓ مٓ اكاهح الغُكح الشبميخ ػيًٕ مبن رجىّٓ ٌنا المفٍُم ٔظجؼ مييمب
مغ االهرقبء مٓ الَيا الُظٕفٓ َفبطخ مٓ المَزُٔبد الؼيٕب مٓ المىظمخ المجؾُصخ ،مبن مغزمغ الجؾش قل شمل
القٕبكاد اككاهٔخ مٓ المَزُٔبد الؼيٕب مه القؾ اككاهْ الُظٕفٓ مٓ المىظمخ المجؾُصخَ ،الغلَل اٖرٓ ُٔػؼ
رؼؤف مقزظو ليمىظمخ المجؾُصخ ََطف االمواك المجؾُصٕه مٍٕب.
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الغلَل ()1
رؼؤف مقزظو ليملٔؤخ الؼبمخ ليزوثٕخ مٓ مؾبمظخ وٕىُِ
المىظمخ
الملٔؤخ الؼبمخ ليزوثٕخ مٓ
مؾبمظخ وٕىُِ

وجنح مقزظوح ؽُل المىظمخ
رؤٍَذ ػبم َ 1894كبوذ رَمّ شُإن المؼبهف ؽزّ ٍىخ 1957صيا ملٔؤيخ
المؼبهف ثملٔو َػلك قيٕيل ميه الميُظفٕه ََطيل ػيلك الميلاهً ميٓ المُطيل
ٍىخ  1913الّ  51ملهٍيخ اثزلائٕيخ َػيلك الـيجيخ  1949ؿبلجيبإ َ 4ميلاهً
ليجىبد رؼا  185ؿبلجخَ ،ثؼل الؾيوة الؼبلمٕيخ االَليّ ٍيىخ  1918ثيلأ ثبػيبكح
رىظٕا مغبلٌ المؼبهف َىٔبكرٍب َاطجؾذ المُطل موكيا ليمؼبهف الشمبلٕخ.

الغلَل  :مه اػلاك الجبؽضبن ثبالػزمبك ػيّ المقبثالد مغ المَئَلٕه مٓ الملٔؤخ الؼبمخ ليزوثٕخ مٓ مؾبمظخ
وٕىُِ.
ُٔػؼ الغلَل (َ ) 2طف األمواك المجؾُصٕه ميه ؽٕيش الفئيبد الؼمؤيخ َميلح القلميخ ميٓ المىظميخ ،الزؾظيٕل
اللهآٍ ،الغىٌ ،ػلك اللَهاد الزلهٔجٕخ .ام َىػذ  30اٍزمبهح اٍزجبوخ ػيّ األمواك المجؾُصٕه اٍيزوعؼذ 30
اٍزمبهح مىٍب أْ وَجخ االٍزغبثخ ثيغذ (َ )%100كبالرٓ:
الغلَل ()2
َطف األمواك المجؾُصٕه
44-30
الؼلك
11

%
36.6
19-10

الؼلك
12

%
30

كثيُم
الؼلك
10

الفئبد الؼمؤخ
55 -45
%
الؼلك
%
الؼلك
16.6
5
46,6
14
ملح القلمخ مٓ المىظمخ
30مؤكضو
29-20
%
الؼلك
%
الؼلك
20
8
50
20
الزؾظٕل اللهآٍ
مبعَزٕو َككزُهاي
كثيُم ػبلٓ
ثربلُهًُٔ
%
الؼلك
%
الؼلك
%
الؼلك
17 ,5
7
20
8
37 ,5
15
الغىٌ
أوضّ
%
الؼلك
%
20
6
80
ػلك اللَهاد الزلهٔجٕخ
أكضو مه كَهرٕه
كَهرٕه
كَهح َاؽلح
%
الؼلك
%
الؼلك
%
الؼلك
15
6
42 ,5
19
30
3
65 -56

%
25
مكو
الؼلك
24

ال ُٔعل كَهاد رلهٔجٕخ
%
الؼلك
2

الغلَل  :اػلاك الجبؽضبن ثبالػزمبك ػيّ الؾبٍجخ االلرزوَوٕخ
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احملىر الرابع

وصف وتشخيص هتغرياث البحث واختبار عالقاث االرتباط واالحنذار

ً
اوال :وصف وتشخيص هتغرياث البحث

ٔزىيبَل ٌينا المجؾييش َطيف مزغٕييواد الجؾيش َرشقٕظيٍب مؼزمييلبا ػييّ الجووييبمظ اكؽظيبئٓ ( )SPSSلالٍييزلالل
ػيّ الزرواهاد َالىَت المئُٔخ َاألٍَبؽ الؾَبثٕخ َاالوؾوامبد المؼٕبهٔخ َلرل ثؼل مه أثؼبك الجؾش َمزغٕوارً,
َاػزمبكبا ػيّ ملك را رقَٕا المجؾش كبألرٓ:
أَ -طف مزغٕواد الزؼيٕا االلرزوَوٓ َرشقٕظٍب:
َٔزؼوع ٌنا المجؾش َطف َرشقٕض مزغٕواد الزؼيٕا االلرزوَوٓ الزٓ رمذ اكشبهح الٍٕب مٓ الغبوت الىظوْ
َالمزمضيخ مٓ:
ُٔػؼ الغلَل (َ )3القبص ثزؾيٕل المزغٕواد ( )X1-X25لجؼل الزؼيٕا اكلرزوَوٓ أن وَيجخ المئشيو الرييٓ
مٓ عبوت اكرفب ثشيلح كبويذ (َ ,) %39,8كبويذ وَيجخ األميواك المزفقيٕه ( ,)%47,5ثٕىميب كبويذ وَيجخ األميواك
المزفقٕه الّ ؽل مب ( ,)% 9,2مٓ ؽٕه ثيغذ وَجخ اكعبثبد لألميواك المجؾيُصٕه غٕيو المزفقيٕه (َٔ .)%3,5يلػا
ٌني اكعبثبد قٕمخ الٍُؾ الؾَبثٓ (َ )4,237اوؾواف مؼٕبهْ قلهي (. )0,739
أن مه المزغٕواد الزٓ ٍبٌمذ مٓ اغىبء ٌنا الجؼيل المزغٕيو ( )X6ام ثيغيذ وَيجخ اكرفيب ثشيلح الميواك الؼٕىيخ
()%63,3أمييب وَييجخ اكرفييب مقييل ثيغيييذ ( )%36,7ثٍُييؾ ؽَييبثٓ (َ ,)4,633ثييبوؾواف مؼٕيييبهْ (,)0,490
َعبءد المزغٕواد األفوِ ثىَجخ ارفب أقل مه الىَت المنكُهح مٓ أػالي .
ة -اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزوثٕخ َالزؼيٕا
ُٔػؼ الغلَل (َ )3القبص ثزؾيٕل المزغٕواد ( )X26-X35أن وَجخ المئشو الريٓ مٓ عبوت اكرفب ثشلح
كبوذ (َ ,)%18,7كبوذ وَجخ األمواك المزفقٕه ( ,)%52,3ثٕىمب كبوذ وَجخ األمواك المزفقٕه الّ ؽل مب
( ,)% 16,7مٓ ؽٕه ثيغذ وَجخ اكعبثبد لألمواك المجؾُصٕه غٕو المزفقٕه ( )%12أمب وَجخ األمواك المجؾُصٕه
غٕو المزفقٕه ثشلح مربوذ وَجزٍا (َٔ .)%0,3لػا ٌني اكعبثبد الٍُؾ الؾَبثٓ (َ )3,77اوؾواف مؼٕبهْ
قلهي (. )0,895
أن مه المزغٕواد الزٓ ٍبٌمذ مٓ اغىبء ٌنا الجؼل المزغٕو ( )X35ام ثيغذ وَجخ اكرفب ثشلح المواك الؼٕىخ
( )%26,7أمب وَجخ اكرفب مقل ثيغذ ( )%56,7ثٍُؾ ؽَبثٓ قلهي (َ ,)4,033ثبوؾواف مؼٕبهْ (,)0,808
َعبءد المزغٕواد األفوِ ثىَجخ ارفب أقل مه الىَت المنكُهح مٓ أػالي .
الغلَل هقا ()3
الزُىٔؼبد الزرواهٔخ َالىَت المئُٔخ َاألٍَبؽ الؾَبثٕخ َاالوؾوامبد المؼٕبهٔخ لزُظٕف الزؼيٕا اكلرزوَوٓ
كؤكاح القبمخ اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزوثٕخ َالزؼيٕا
ال ارفق ثشلح الٍُييييييييييييييؾ
ال ارفق
مؾبٔل
ارفق
ارفق ثشلح
المزغٕواد
الؾَبثٓ  Xاالوؾييييوا
()1
()2
()3
()4
()5
ف
المؼٕييييبه
%
ػلك  %ػلك
ػلك %
ػلك  %ػلك %
ْ
D
اَال :الزؼيٕا اكلرزوَوٓ
X1

17

7, 56

11

36,7

2

6,7

-

-

-

-

4,5

0,629

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

12
12
12
16
19
13
9

40
40
40
53,3
63,3
43,3
30

18
15
18
13
11
11
18

60
50
60
43,3
36,7
36,7
60

2
1
6
2

6,7
3,3
20
6,7

1
1

3,3
3,3

-

-

4,4
4,266
4,4
4,5
4,633
4,233
4,166

0,498
0,739
0,498
0,572
0,490
0,773
0,698
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1
4
2
3
2
7
2
2
4
3
4
3
2
5
5
2
5

3,3
13,3
6,7
10
6,7
23,3
6,7
6,7
13,3
10
13,3
10
6,7
16,7
16,7
6,7
16,7
%9,2

10
3
3,3
1
10
3
3,3
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
6,7
2
6,7
2
6,7
2
6,7
2
3,3
1
3,3
1
3,3
1
%3,5

30
9
56,7 17 X9
30
9
53,3 16 X10
40
12
43,3 13 X11
46,7
14
40
12 X12
60
18
30
9 X13
46,7
14
26,7
8 X14
56,7
17
33,3 10 X15
33,3
10
56,7 17 X16
40
12
46,7 14 X17
56,7
17
30
9 X18
53,3
16
26,7
8 X19
50
15
33,3 10 X20
60
18
26,7
8 X21
33,3
10
43,3 13 X22
46,7
14
33,3 10 X23
63,3
19
26,7
8 X24
56,7
17
23,3
7 X25
%47,5
%39,8
الريٓ
صبوٕبب :اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزوثٕخ َالزؼيٕا
10
3
23,3
7
53,3 16
13,3
4
X26
26,7
8
23,3
7
36,7 11
13,3
4
X27
6,7
2
20
6
60
18
13,3
4
X28
13,3
4
16,7
5
53,3 16
16,7
5
X29
16,7
5
16,7
5
50
15
16,7
5
X30
10
3
16,7
5
53,3 16
20
6
X31
6,7
2
13,3
4
53,3 16
23,3
7
X32
13,3
4
10
3
63,3 19
13,3
4
X33
10
3
16,7
5
43,3 13
30
9
X34
6,7
2
10
3
56,7 17
26,7
8
X35
%12
%16,7
%52,3
%18,7
الريٓ
المظله :مه اػلاك الجبؽضبن ثبالػزمبك ػيّ وزبئظ ثووبمظ SPSS

-

%0

3,3 1
%0,3

4,333
4,333
4,166
4,233
4,166
3,966
4,2
4,433
4,333
4,133
4
4,1
4,066
4,133
4,1
4,133
4
4,237

0,958
0,844
0,949
0,773
0,698
0,808
0,714
0,773
0,711
0,730
0,830
0,844
0,784
0,937
0,803
0,681
0,742
0,739

3,7
3,366
3,8
3,733
3,666
3,833
3,866
3,766
3,933
4,033
3,77

0,836
1,033
0,761
0,907
0,958
0,874
0,973
0,858
0,944
0,808
0,895

ثانيا  -اختبار عالقت اإلرتباط بني هتغريي الذراست

افزجبه الفوػٕخ الوئَٕخ األَلَّ :رىض ٌني الفوػٕخ ػيّ أوً الرُعل ػالقخ اهرجبؽ مَ كاللخ مؼىُٔخ ثٕه
مزـيجبد الزؼيٕا االلرزوَوٓ (المىبؿ الزؼيٕمٓ ،الجىٕخ الزؾزٕيخ ,القيُِ الجشيؤخ ،الجيوامظ الالىميخ) َاكاهح الغيُكح
الشييبميخ ثؤثؼبكٌييب (الزؾَييٕه المَييزمو ،الزيييام االكاهح الؼيٕييب ،الؼمييل الغمييبػٓ ،اكٍييزقلام االمضييل ليمييُاهك) مييٓ
المىظمخ قٕل الجؾشَٔ .جٕه الغلَل هقا ( )3وزبئظ افزجبه ػالقبد االهرجبؽ المزؼيقخ ثٍني الفوػٕخ.
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الغلَل ( )3قُح َؿجٕؼخ ػالقخ االهرجبؽ ثٕه المزغٕو المَزقل إالزؼيٕا
االلرزوَوٓإ َالمزغٕو المؼزمل إاكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزؼيٕاإ
المزغٕو المَزقل
الزؼيٕا االلرزوَوٓ
المزغٕو المؼزمل
0,543

اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزؼيٕا

المظله مه اػلاك الجبؽضبن ثبالػزمبك ػيّ وزبئظ ثووبمظ P≤0.05 ‚N=30 ‚df=28 spss
ٔزؼؼ مه الغلَل هقا ( )3أػالي َعُك ػالقخ اهرجبؽ مؼىُٔخ ثٕه الزؼيٕا االلرزوَويٓ َاكاهح الغيُكح الشيبميخ ميٓ
الزوثٕخ َالزؼيٕا ؽٕش ثيغذ قٕمخ مؼبمل االهرجبؽ (َ , )0,543ثىبء ػيّ ٌني الىزٕغخ ٔزا همغ الفوػيٕخ الوئَٕيخ
األَلّ .

ً
ثالثا  -اختبار عالقاث التأثري بني هتغرياث الذراست وحتليلها

افزجبه الفوػٕخ الوئَٕخ الضبوٕخَ :رىض ٌني الفوػٕخ ػيّ أوً الرُعل ػالقخ رؤصٕو مَ كاللخ مؼىُٔخ ثٕه
مزـيجبد الزؼيٕا االلرزوَوٓ (المىبؿ الزؼيٕمٓ ،الجىٕخ الزؾزٕخ ,القُِ الجشؤخ ،الجوامظ الالىمخ) َاكاهح الغُكح
الشبميخ ثؤثؼبكٌب (الزؾَٕه المَزمو ،الزيام االكاهح الؼيٕب ،الؼمل الغمبػٓ ،اكٍزقلام االمضل ليمُاهك) مٓ
المىظمخ قٕل الجؾش.
الغلَل( )4ؿجٕؼخ َقُح رؤصٕو المزغٕو المَزقل إالزؼيٕا االلرزوَوٓإ مٓ المزغٕو
المؼزمل إاكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الزؼيٕاإ
F
الزؼيٕا االلرزوَوٓ
المزغٕو المَزقل
االوؾلاه
R2
الغلَلٕخ
المؾَُثخ
B1
B0
المزغٕو المؼزمل
اكاهح الغيييييُكح الشيييييبميخ ميييييٓ الزوثٕيييييخ
َالزؼيٕا

13,558
3,421

0,228
2,048

0,294

5,736

4,20

المظله مه اػلاك الجبؽضبن ثبالػزمبك ػيّ وزبئظ ثووبمظ P≤0.05 ‚N=30 ‚df=1‚28 spss
ٔزؼؼ ميه الغيلَل (َ ) 4عيُك ريؤصٕو مؼىيُْ لمزغٕيو الزؼييٕا االلرزوَويٓ ميٓ اكاهح الغيُكح الشيبميخ ميٓ
الزؼيٕا ؽٕش ثيغذ  fالمؾَُثخ (َ )5,736الزٓ ٌٓ اكجو مه قٕمزٍب الغلَلٕخ َالجبلغيخ ( )4,20ػىيل كهعيخ ؽؤيخ
(َ )1,28مَييزُِ مؼىُٔييخ (َ )0,05ثيغييذ قٕمييخ مؼبمييل الزؾلٔييل  )0,294(R2م يه فييالل مزبثؼييخ مؼييبمالد B
َافزجبه  tالمؾَُثخ َالجبلغخ ( ٌٓ )3,421اكجو مه قٕميخ  tالغلَلٕيخ َالجبلغيخ (َ .) 2,048ثٍيني الىزٕغيخ ٍيٕزا
قجُل الفوػٕخ الجلٔيخ َهمغ موػٕخ الوئَٕخ الضبوٕخ .
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احملىر اخلاهس/االستنتاجاث والتىصياث

ٔؼا ٌنا المجؾش المؾبَه االرٕخ:

ً
اوال :االستنتاجاث

مه فالل مب رقلم ٔمره القوَط ثبالٍزىزبعبد االرٕخ:
 -1ان مؼظا اللهاٍبد الزٓ اعؤذ ػيّ مقوعبد الزؼيٕا االلرزوَوٓ رئكل ػيّ مبػيٕخ ٌنا الىُع ميه الزؼييٕا ميٓ
رـُٔو كفبءح الـيجخ َالزلهَٕٔه ػيّ ؽل ٍُاءَ ،لنا ٍبهػذ الرضٕو مه اللَل الكفبل رغوثخ الزؼييٕا االلرزوَويٓ
مٓ عبمؼبرٍب َملاهٍٍب.
 -2مؾلَكٔخ رغٍٕي الملاهً َالملٔؤخ ثبلزقىٕبد المىبٍجخ ليزؼيٕا االلرزوَوٓ َاٍزقلامٍب مٓ مُاك مؾلكح.
 -3رواعيييغ مَيييزُِ المىيييبٌظ اللهاٍيييٕخ َؿوائيييق الزيييلهٌٔ َمؾلَكٔيييخ اٍيييزقلام رقىٕيييبد المؼيُميييبد َالزؼييييٕا
االلرزوَوييٓ ،ؽزييّ االوزووييذ َعٍييبى الرمجٕييُرو مييبىال فييبهط االكاء الفؼيييٓ الوئَٕييٓ ليمييلاهً الؼواقٕييخ مييٓ ظييل
غٕييبة صقبمييخ الييُػٓ المىٍغييٓ َالقجييُل ثبلؾلاصييخ َمىـييق الزغلٔييل مييٓ َقييذ َٔييزييم مىييب اػييلاك مالكييبد الزييلهٌٔ
َؿيجزٍا ػيّ اٍزقلام وظبم المؼيُمبرٕخ َرئَيلٌا ثيؤعٍيح الرمجٕيُرو الالىميخ كؤهػيٕخ لموؽييخ مَيزقجيٕخ رؼىيٓ
ث يوثؾ الغبمؼييخ ثبكوزووييذ َثشييجربد الجؾييش الؼيمييٓ المؼوَمييخ لزُظٕفٍييب ليييلهً المَييزٍلف َالزغوثييخ المىزظييو
اعواإٌب.
 -4رييُمٕو الييلػا المييبلٓ لزييُمٕو مَييزييمبد َرقىٕييبد الزؼيييٕا مييه ؽُاٍييٕت ٍََييبئل ػييوع الرزوَوييٓ َشييجربد
ارظبالد ػجو االوزووذَ ،قُاػل ثٕبوبد َمرزجبد امزواػٕخ مغ شجربرٍبَ ،قبػبد َرؤصٕش مىبٍيت لٍينا الىيُع ميه
الزؼيٕا.

ً
ثانيا :التىصياث

مٓ ظل اكٍزىزبعبد الزٓ را الزُطل الٍٕب ٔمره َػغ مغمُػخ مه الزُطيٕبد الرفٕييخ ثمؼبلغيخ مشيرالد الجؾيش
الؾبلٓ َكبٖرٓ :
 -1رؾلٔل الظؼُثبد َالمؼُقبد الزٓ رقف ػبئقب كَن رؾقٕق الغُكحَ ،مه صا الؼمل ػيّ أغيبك الؾييُل المىبٍيجخ
لٍب.
 -2رشغٕغ المَبٌمبد المؼومٕخ مه فالل مىؼ المرآمآد لؼمبن الزؾَٕه المَزمو مٓ ػميٕبد الزلهٌٔ َالجؾيش
الؼيمٓ َرـُٔو االكاء المٍىٓ.
 -3الزؾلٔش المَزمو ليمىبٌظ الزؼيٕمٕخ ثبلملاهً الؼواقٕخ ثمب ٔزُامق مغ مزـيجبد َرؾيلٔبد الؼظيو َاؽزٕبعبريً
الؼيمٕخ َالمؼومٕخ.
 -4رييُمٕو الٍُييبئل الزؼيٕمٕييخ َاالعٍيييح الزييٓ رؼييٕه ػؼييُ ٌٕئييخ الزييلهٌٔ ػيييّ االكاء الفؼييبل َرَييبػل مييٓ همييغ
مَزُِ الـالة.
 -5االٌزمبم ثبلغبوت الؼميٓ مٓ رلهٌٔ مقوهاد الىشبؽ.
 -6الزُاطييل مييغ فؤغييٓ الملهٍييخ ػجييو اكاهح القييؤغٕه لالٍزفَييبه ػييه الظييؼُثبد الزييٓ َاعٌٍُييب مييٓ امييبكه
ٍَييُ الؼمييل َمييلِ وغييبػ الملهٍييخ َثوامغٍييب الزؼيٕمٕييخ َالمٍبهٔييخ مييٓ اػييلاكٌا اػييلاكبا مىبٍييجب لمُاعٍييخ
المشرالد َاقزواػ الؾيُل.
 -7رؾفٕييي الزىييبمٌ االٔغييبثٓ ثييٕه المييلاهً َالمييلٔؤبد المقزيفييخ َموَػٍييب َمواكيٌييب َمؼبٌييلٌب المزقظظييخ
لاللزيام ثمؼبٕٔو الغُكح َالىُػٕيخ لزؾَيٕه مَيزُِ رورٕيت َرظيىٕف الميلاهً لجييُؽ مَيزُِ االػزميبك المؾييٓ
َاالقيٕمٓ َاللَلٓ.
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قائوت ادلصادر

 .1اٍزٕزٕخ ،كالل ميؾٌ ٍَوؽبن ،2007 ،ررىُلُعٕب الزؼيٕا االلرزوَوٓ ،كاه َائل ليىشو َالزُىٔغ ،ػمبن ،
األهكن.
 .2ال مؾٕب ،ػجلاهلل ثه ٔؾّٕ ، 2008 ،اصو اٍزقلام الغٕل الضبوٓ ليزؼيا االلرزوَوٓ ،ػيّ مٍبهاد الزؼيٕا
الزؼبَوٓ للِ ؿالة كيٕخ المؼيمٕه مٓ اثٍب ،اؿوَؽخ ككزُهاي غٕو مىشُهح ،كيٕخ الزوثٕخ ،عبمؼخ ام القوِ ،مرخ
المرومخ ،الَؼُكٔخ.
 .3ثله ،هشب مؾمُك ، 2009 ،اصو رـجٕق مجبكة اكاهح الغُكح الشبميخ ػيّ اكاء المئٍَبد االٌيٕخ االعىجٕخ
الؼبميخ مٓ قـبع غيح ،هٍبلخ مبعَزٕو ،غٕو مىشُهح ،كيٕخ الزغبهح ،الغبمؼخ االٍالمٕخ ،غيح ،ميَـٕه
 .4الزُكهْ ،ػُع ثه ؽَٕه مؾمل ،2004 ،الملهٍخ االلرزوَوٕخ َاكَاه ؽلٔضخ ليمؼيا ،مرزجخ الوشل،
الؤبع ،الَؼُكٔخ.
 .5الؾبىمٓ ،اؽمل ، 2009 ،مجوهاد َمزـيجبد الغُكح االكبكٔمٕخ ،ولَح ؽُل عُكح الزؼيٕا الؼبلٓ ،عبمؼخ
الفبرؼ ،لٕجٕب.
 .6كهاككخ ،ؽميح مؾمُك ، 2008 ،ملِ امزال مؼيمٓ الموؽيخ االٍبٍٕخ مٓ لُاء الومضب لرفبٔبد الزؼيا
االلرزوَوٓ ،هٍبلخ مبعَزٕو غٕو مىشُهح ،كيٕخ الزوثٕخ ،عبمؼخ الٕومُ  ،الٕومُ  ،االهكن.
ٍ .7يٕا ،مىخ األٍزبم ػفذ ،2008 ،كهاٍخ رقُٔمٕخ لألكاء الُظٕفٓ ألػؼبء ٌٕئخ الزلهٌٔ مٓ كيٕخ الزوثٕخ
عبمؼخ ؽيُان ػيّ ػُء مفٍُم الغُكح الشبميخ َمؼبٕٔوٌب ،مغيخ كهاٍبد روثُٔخ َاعزمبػٕخ ،الؼلك ،2كيٕخ
الزوثٕخ ،عبمؼخ ؽيُان.
 .8الؼبهمخ ،ػجل اليـٕف ػجل الاليَ ،قوان ،اؽمل ػجلاهلل ،2007 ،مؼُقبد رـجٕق الغُكح مٓ الزؼيٕا الؼبم مه
َعٍخ وظو المَئَلٕه َالمشومٕه الزوثُٕٔه َملٔوْ الملاهً مٓ مىـقخ الجبؽخ الزؼيٕمٕخ ،المئرمو الواثغ
ػشو ليغُكح مٓ الزؼيٕا ثمىـقخ القظٕا ،المميرخ الؼوثٕخ الَؼُكٔخ
 .9ػجبً ،ػبٔلح مئاك ،2002 ،اكاهح الغُكح الشبميخ ملفل لفؼبلٕخ اكاهح المؼيُمبد ثبلزؼيٕا الغبمؼٓ ثبلٕمه،
مغيخ الزوثٕخ ،الؼلك  ،6الَىخ القبمَخ.
 .11ػشٕجخ ،مزؾٓ كهَٔش ،2009 ،كهاٍبد مٓ رـُٔو الزؼيٕا الغبمؼٓ ػيّ ػُء الزؾلٔبد المؼبطوح،
لوَاثؾ الؼبلمٕخ ليىشو َالزُىٔغ ،القبٌوح ،مظو.
 .11القظبص ،مٍلْ مؾمل ،2010 ،وؾُ ومُمط رـجٕقٓ كوزبط المقوهاد الغبمؼٕخ الرزوَوٕبب :مقوه ػيا
االعزمبع القبوُوٓ أومُمعبب ،الىلَح الؼيمٕخ الَىُٔخ الواثؼخ ،عبمؼخ اليقبىٔق ،مظو.
 .12مؾغُة ،ثَمبن مٕظل ،2003 ،اللَه القٕبكْ لؼملاء الريٕبد مٓ الغبمؼبد الؼوثٕخ ،المىظمخ الؼوثٕخ
ليزىمٕخ االكاهٔخ ،الجؾُس َاللهاٍبد ،مظو.
 .13مؾمُك ،وبعٓ ػجل الَزبهَ ،عبٍأ ،بٍٕه مٍُّ ،2012 ،مزـيجبد اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ عبمؼخ
ررؤذ :كهاٍخ رؾيٕيٕخ ،المئرمو الؼوثٓ اللَلٓ الضبوٓ لؼمبن عُكح الزؼيٕا الؼبلٓ.
 .14ملَؿ ،وظو اللٔه ؽملْ ٍؼٕل ،2008 ،مؼُقبد رـجٕق اكاهح الغُكح الشبميخ مٓ الغبمؼبد ،هٍبلخ
مبعَزٕو غٕو مىشُهح ،كيٕخ الزوثٕخ ،الغبمؼخ االٍالمٕخ ،غيح ،ميَـٕه.
 .15الىغبه ،مؤل ، 2000 ،اكاهح الغبمؼبد ثبلغُكح الشبميخ ،الـجؼخ االَلّ ،أزوا ليىشو َالزُىٔغ ،القبٌوح،
مظو.
 .16وغا ،وغا ػجُك ، 2009 ،االكاهح َالمؼومخ االلرزوَوٕخ االٍزٕوارٕغٕخ  :الُظبئف َالمغبالد ،كاه الٕبىَهكْ
الؼيمٕخ ليىشو َالزُىٔغ ،ػمبن ،االهكن.
 .17الىُأَخ ،أكٔت ػجلاهلل ،2007 ،االٍزقلامبد الزوثُٔخ لزرىُلُعٕب الزؼيٕا ،كاه كىُى المؼومخ ،ػمبن،
االهكن.

320

Journal of Economics and Administrative Sciences

Vol.26 (NO. 119) 2020, pp. 305-322

18. Agarwal, Himanshu& Pandey, G. N. ,(2013), Impact of E-Learning in
Education, International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online):
2319-7064, Vol. 2, No. 12.
19. Benjamin, A (1994). Affordable, restructured education: a solution through
Information technology, RSA Journal. (May).
20. Horton/Horton, (2003), E-Learning Tools and Technologies, Wiley publishing
Inc, Indianapolis, Indiana Published simultaneously, Canada.
21. John, Cadms & Alan, T.Seargen (2004). Distance education strategy: Mental
models and strategic choices. Online journal of Distance learning Administration
(Online serial). Vol. 7, No.2.
22. Preda, A. M., CRIŞAN, D. A., & SAMUEL, A. N. A. (2008). Implementing ELearning In The Romanian Educational System-A Priority In The Context Of Eu
Integration. Journal of Information Systems & Operations Management, 2(1),
179-193.
23. Saleem, Maysoon Allawi, (2009), Investigation the role of online experience in
learning (E-Learning) environment a review for researchers, Wasiit Journall for
Sciience & Mediiciine, Vol. 2, No. 2.
24. Al-Taie, Nadia, (2014), Using e-Learning in Teaching Stories, Al-Ma'mon
College Journal , Vol. 24.

321

Journal of Economics and Administrative Sciences

Vol.26 (NO. 119) 2020, pp. 305-322

The Role of E-Learning in enhancing Total Quality Management in Educational
Institutions: an exploratory study of the opinions of a sample of the staff of
the Directorate of Education in the province of Nineveh
M. Amal Sarhan Suleiman
M. Ali Jasim Shalash Al-Jubouri
Industrial Management
Business Administration
Department
Department
hzz8787@yahoo.com
alijassim85@yahoo.com
College of Administration and Economics - University of Mosul
Published :25/9/2019

Accepted :20/1/2020

Received : April / 2020

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International (CC BY-NC 4.0)

Abstract
Purpose: The research aims to determine the relationship between E-Learning
and Total Quality Management (TQM) in Educational institutions in Nineveh
Governorate's.
Methodology / Design: The researchers distributed (30) questionnaires to
employees (teachers and administrators) of Nineveh Governorate education who
represent the community of the research sample, as they were analyzed using the
SPSS V.20
The importance of research: The importance of the research in the fact that it
focuses on one of the educational methods represented in integrating the
traditional method and relying on modern technologies using computers and the
Internet in the field of education to improve the reality of education in Iraq in
general and the Nineveh Governorate in particular.
Theoretical conclusions: This study has reached a number of conclusions, most
important of which are that e-learning has many advantages, such as shortening
time and effort, providing a diverse learning environment, alternatives and
options, encouraging self-education and the possibility of education outside
educational institutions without commitment to time and space.
Practical results: The results showed a correlation and significant effect between
E-learning and total quality management.
Keywords: E-Learning, Total Quality Management, Educational Institutions
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