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 الملخص:

ي فــ ان التعليم والمعرفة والمعلومات واالتصال هي بؤرة تقدم البشرية ورفاهيتها،...، وينبغي تعزيز اسـتعمال تقنية المعلومــات واالتصــاالت       

ليه تسعى في هذه الورقة البحثية إبـراز أهميـة التعليم االفتراضــي فــي ضــمان جــودة التعلــيم وتنمية الموارد" ، وعدريب  حل التعليم والتمرا  جميع

لهــذه ة  بــ لالط  و  العالي في ظل العولمة بعدة نقاط ثم محاولة تقييم تجربة موقع التعليم االفتراضي للجامعة التقنية الشمالية ومــدا اســتجابة اذســاتذة

داة للتعليم، التواصل، تبادل المعارف، نشر المعلومات وحتى إجراء االمتحانات عبر االنترنت وذلك خــالل من خالل استخدامها أ  حديثةالطريقة ال

ن ذيلــ البــة لطتذة متحمســون الســتخدام هــذه التقنيــة علــى ع ــ  اا،حيث توصلت الدراسة علـى أن مختلـــا اذســ  2019/2020الفترة الممتدة بين 
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   Summary: 

      Education, knowledge, information and communication are the focus of human progress and well-being 

..., and the use of information and communication technology should be promoted in all stages of education,  

training and resource development. Therefore, in this research paper, it seeks to highlight the importance of 
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virtual education in ensuring the quality of higher education in light of globalization by several points. Then, 

trying to evaluate the experience of the virtual education site of the Northern Technical University and the 

extent of the response of professors and students to this modern method by using it as a tool for education, 

communication, knowledge exchange, information dissemination and even online exams during the period 

between 2019/2020, where the study found that The various teachers are enthusiastic about using this 

technology, unlike the students who rejected her because they were afraid of it due to their lack of knowledge 

of it. 

key words: virtual (electronic) education, the quality of higher education, the distance learning website 

(virtual learning), Northern Technical University. 

 

 بيان علــىعلــى توزيــع اســت  اقـد اعتمدنف  بة للطلبةللجامعة، أما بالنس

 عينة من الطلبة المسجلين في الموقع لمعرفة رأيهم في مدا تأثير 

 :المقدمة

 معــاتالجا  فــي  فــي  ةغلاب  اهمية   لشي  الفتراضيا  التعليم  اصبح     

ــةارالع ــك قي ــه وذل ــراد الهميت ــع خــا  بشــ ل لالف  بشــ ل وللمجتم

 من  يوفره  لما  نتيجة  التعليم  من  النوع  هذا  الى  الحاجة  وتزايدت .عام

 يطلــ  مــا او  المســتمر  الــتعلم  للعــاملين  الفرصة  تتيح  دراسية  فصول

 معــارف  ســا كال  لهــم  جــالالم  ويفسح  الحياة  مدا  التعلم  احيانا  عليه

 بــدون االنترنــت، برع دراسية فصول روفيبت ذلكو ديدةج  اراتهمو

 عــن تنجــز والتــي ،تنظيميــة او وظيفيــة او م انيــة او زمنيــة حــدود

 وتــوفير  الجامعــات  هــذه  تمتل ــه  الذي  المعرفي  الجانب  تطور  طري 

 تربويــة واتصــاالت وتســهيالت تطبيقــات تصــميم علــى تعتمــد بيئــة

  مات.ولالمع جيات نلو على دةمتعم االساتذةو الطلبة ينب وتعليمية

اسـتخدام طريقـة التعليم االفتراضي على جودة التعلــيم مــن خــالل ) 

ــوفير المعلومــات، اختصــار  ســهولة التواصــل، ســهولة إيصــال وت

ــة قــدرات اســتخدام ت ــاالوقــت و الت لفــة، تنمي حاســو  و لا  نولوجي

 فير فضاء النقاش(.وتالتصال، رنت، سهولة اتناال

: تاتي اهمية البحث من أنها تتنــاول موضــوعا حــديثا اهمية البحث-

بدأت تمتد معالمــه بشــ ل واضــح نتيجــة للثــورة ال بيــرة فــي التقنيــة 

ووسائل االتصاالت،حيث شــجعت تقنيــة المعلومــات علــى اســتخدام 

يدي،فضــال للتعليم التقل  فته رديفا  صب(  ل ترونيالتعليم االفتراضي)اال

ــد  ــيم يع ــذا التعل ــن ان ه ــزز مصــادع ــا يع ــو  رمصــدرا انتاجي النم

 االقتصادي.
إلــى أي مــدا ســاهم موقــع : تتمثــل مشــ لة البحــث  مشكلة البحثث  -

جامعــة التقنيــة الشــمالية فــي الرفــع مــن جــودة لالتعليم االفتراضــي ل

المحور اذول: ماهية التعليم االفتراضــيا المحــور  : محاور البحث .2020-2019التعليم العـالي في المعهد التقني نينوا خالل 

الثــاني: ايجابيــات و ســلبيات التعلــيم االفتراضــيا المحــور الثالــث: 

 التعليم االفتراضي والعولمة.

لـــيم عتبمفهـــوم ال: يهـــدف البحـــث الـــى التعريـــا هثثثدل البحثثثث-

وبيان دوره فــي   ا  جديد  ميا  طا  تعليبصفته نم  )االل تروني(يضااالفتر

 نينوا في ظل العولمة. /رفع جودة التعليم في المعهد التقني
ئل فيه استخدام الوســا  عليمي يتمهو نمط ت  ني:ورتم االلكعليتال.1     

ــة كالحاســو  وشــب ة االنترنــت والوســائط المتعــددة  ــة الحديث التقني

بهدف ايصال المعلومات للطالــب بصــورة تم ــن مــن ادارة العمليــة 

 . [1]التعليمية بفاعلية عن طري  ضبطها وقياس وتقييم االداء

ــيم فرضثثية البحثثث- ــى فرضــية مفادهــا ان التعل : يعتمــد البحــث عل

دعائم التعلــيم العــالي بمــا يــوفره   إحدااالفتراضي)االل تروني( هو  

 تعليمية.  من فر 

اعتمــدنا فــي لبحــث فقــد ر فرضــية ا: ســعيا الختبــاثحثثمنهجيثثة الب-

الجانب التطبيقي على المقابلة مع عينة مــن أســاتذة الجامعــة التقنيــة 

ــيم  ــد التعل ــزات و فوائ ــاه ممي ــرهم تج ــة نظ ــة وجه ــمالية لمعرف الش

االفتراضــي و رأيهــم أيضــا فيمــا يخــع موقــع التعلــيم االفتراضــي 

ووسيلة   اقتصاد معرفي    :اللكتروني(اي)االفتراضأما التعليم    .2    

اهم تقنية في اقتصاد المعرفة وهي االنترنت لتقدم التقني، ويستخدم  ل

للوصول الى المتعلمين وربطهم بالعالم المتقدم، وايصالهم بمصــادر 

مــا يســهم فــي الرقــي العلمــي ، كافــة تعلــم كثيــرة فــي انحــاء العــالم 
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تهم،حيــث   امــام طموحائاعــ ، مــا يشــ ل ةســيالتناف

ــوفر تي ــا ي ــك م ــى ذل ــيم االفتراضــي عل ــب التعل غل

 االستقرار واالحساس بالمساواة والشعور بالرضا.

 فــي العاؤدي دورا فــ تــ ل البشــرية وتحســين االداء، وتنميــة المــوارد

لي وتنميتــه والمشــاركة فــي العمليــات االنتاجيــة حممجتمع الخدمة ال

 .[2] راريته.ينع   اثره على صنع التقدم واستمالمختلفة ما 

ــه  -6 ــاتزخر ب ــن خــالل م ــي م ــوفير الفضــاء المعرف ت

ــال ثرة  ــات تتصــا ب شــب ات االتصــال مــن معلوم

 .اإلنسانية كافةوالتجدد في مجاالت المعرفة 

 مزايا التعليم االفتراضي:.3

يحقــ  التعلــيم االفتراضــي العديــد مــن المزايــا للفــرد 

واختصــار   ةادر المعرفــ صــ م  وصــول الــىسهولة ال -7 في: لثفتراضي تتماالالتعليم والمجتمع والمعلم والمتعلم واهم مزايا 

المعلومة في اي مجال معرفي يتم   لبحث علىوقت ا

بفعالية واليستغرق سوا دقائ  محدودة مــن خــالل 

 محركات البحث المنتشرة على شب ات االنترنت.

والمعلومــاتي ووســائل  الت نلــوجيا ممن التقداالفادة   -1

االتصال الحديثة في احداث نقلــة نوعيــة فــي مجــال 

التعلم واستحداث انماط تعليميــة تســاعد فــي التغلــب 

 .[3]على التحديات التي يواجهها التعليم التقليدي
التغلب على الندرة في بعض التخصصــات العلميــة  -8

حيث يم ن من خالل التعليم االفتراضي ان يشــرف 

ــى  ــدرس عللـ ــرالـ ــدد كبيـ ــ  عـ ــة وذ نمـ ــ الطلبـ  كلـ

 التقليدي. مي التعليمااليستطاع ف

نــب توفير واستثمار وقت المعلم والمتعلم ،حيث يتج -2

ــتع ــي لمالمـ ــاكل روتـ ــجيل والمر نمشـ ــات التسـ اجعـ

ها مــن التعلــيم التقليــدي، كمــا ان تــوفر المــادة ريوغ

التعليمية طوال الوقت عبر االنترنت يم ــن المــتعلم 

من مالءمة وقته واختيار الوقت المناسب للتعلم،امــا 

بالنســـبة للمعلـــم فـــالتعليم االل ترونـــي يم نـــه مـــن 

اشر مــع بلملتعامل ااختصار ال ثير من الوقت  في ا

عــالن النتــائ  اح ويحفي التص  وتوفر الوقت  بلاالط

 .[4]خالل االمتحان االل تروني

المساهمة في رفع مستوا التعليم العالي فــي الــدول  -9

النامية وذلك من خالل مايوفره التعليم االفتلراضــي 

مــن اختصصــات علميــة حديثــة واســتخدام تقنيــات 

 متقدمة غير متوفرة في مؤسسات التعليم التقليدي.

 لصــ يعــزال التــي  نالي حالة ايلغي التعليم االفتراض -10

م عن بعد التــي تعتمــد الطــرق لعب في التاليها الطال

التقليدية كوسيلة اتصال بمصادر التعلم كمــا يخفــا 

 من عزلة الطالب بالنســبة للــزمن والبعــد الجغرافــي

[5]. 

تنمية شخصية المتعلم وقدراته وخل  االعتماد على  -3

الذات ويــتم ذلــك مــن خــالل االســاليب الــي يوفرهــا 

التعلــيم االل ترونــي مثــل الــتعلم الــذاتي والتعلــيم 

ــين الم ــتمر،كا ان االتصــال ب ــات عالمس ــرجموع  ب

ى عقــدة لــ عالســيطرة المــتعلم مــن  ن ــ ماالنترنــت ي

 الخجل التي تنتابه اثناء اللقاء المباشر.

 سلبيات التعليم االفتراضي:.4

على الرغم من الميزات وااليجابيــات العديــدة التــي 

عض منهــا بلــ اضــي اال ان اترلــيم االفيتمتــع بهــا التع

نوع من التعليم سلبياته التــي اليم ــن لاان لهذا  يرا  

 غض الطرف عنها ومنها:
اختصار ال ثيــر مــن المصــروفات حيــث ان التعلــيم  -4

االفتراضي يحدث وفرة اقتصادية لعدم حاجتــه الــى 

 اذخــرا وبتــاليمباني جامعية وم تبات والخدمات  

فر ســ المصاريا    يحتاجها التعليم التقليدي،كما يوفر

 دراسة.الى اماكن ال لاواالنتق

ــرا  -1 ــهميــــــــــ ــيم  بعضــــــــــ ان التعلــــــــــ

ــن  ــيم م ــرد التعل االفتراضــي)االل تروني( يج

وذلــك النعــدام التواصــل بــين  طابعه االنساني

المعلم والمتعلم ، من منطل  ان اللقاء المباشــر 

مــن  اقــ يضــفيه المو مــافعاليــة بي ــون اكثــر 

ثر فــي المــتعلم طــوال ؤتــ انية قــد لمســات انســ 

 حياته.

ــديو -5 ــاواة  لـ ــاس بالمسـ ــي االحسـ ــيم االفتراضـ التعلـ

والرضا بين افــراد المجتمــع الــذين لــم يتم نــوا مــن 

االلتحاق بالتعليم الجــامعي النظــامي لســبب او اخــر 

ــات  ــتيعابية للجامعـ ــة االسـ ــة الطاقـ ــل محدوديـ مثـ

ة النظاميــــة، وت ــــاليا التعلــــيم المرتفعة،والقــــدر
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انقسمت اآلراء حول العولمة ما بين رأي مؤيد لها مركز علــى       

إيجابياتها، ورأي معـارض لهـا مركز على سلبياتها، ورأي وســطي 

بياتهــا اذخـــذ بجيجا يأوالســـمين،   ـثبـين الغيرا ضرورة التمييـز  

اوز سلبياتها. وإذا ما تجاوزنــا التيــار المعـــارض للعولمـــة فـــي جتو

العـالم العربـي واإلسالمي الــذي ال يــرا فيهــا ســوا أنهــا مشــروع 

فــجن العولمــة  هااســتعماري يهــدف إلــى "أمركــة" العــالم مــن خـــالل

العولمة   يرضتقل  معافر  ومخاطر. مهما كانت المخـاطر التـي  

 [10]مزايا وفوائد نما تحققه ا ال تقاس بمهنجف

هناك مــن يتخــوف مــن تهمــيم دور المعلــم ،  -2

والتقليــل مــن اهميتــه بحلــول الوســائل التقنيــة 

فــي هــذا النــوع مــن  بعضــهممحلــه قــد اليثــ  

التعليم نظرا لحداثته او يرا انه اقل كفاءة من 

الفهم حــ ي    بمــن لــمالتعليم التقليدي او انه خا

 ي .ماليم النظلتحاق بالتعالل الحظ

فــــــي التعلــــــيم  بعضــــــهمقــــــد يــــــرا  -3

االفتراضـــي)االل تروني( منافســـا للجامعـــات 

التقليدية، من حيــث انــه قــد يــؤدي الــى نــزو  

ال ثير من الطــال  والمدرســين الــى الجامعــة 

 االفتراضية .

، ذلــك يمثــل دعــوة إلـــى نمـــط تف يــري متــوازن ، بمعنــى أن نف ــر 

ــة، أي أن ي ــون البعـــد  ــة محلي ــة، ونتصــرف بطريق ــة عالمي بطريق

العالمي جزءا من اساسيات تف يرنا ذلك ما يقود التف يــر الســليم إلــى 

ـــى إيجاب ـــز عل ـــات العالتركي ــا الممإ ة واســتغاللمــ ولي تاحــة  انياته

 .[11]في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومنها ةخاص

 التعليم االفتراضي والعولمة:.5

من   العقد اذخير  ذنالدولية م  ةاحعلى الس  فرضت العولمة نفسها     

العشرين، وهي تأخذ أكثــر مــن صــفة نظــرا لتــداعياتها علــى   نالقر

 ،كافــة  المستويات السياســية واالقتصــادية واالجتماعيـــة والتعليميـــة

 يصفها بأنها ظاهرة حتمية. بعضهمذلك ما جعل 

تشجيع البحث العلمي ومواكبة تطوراته من خالل ارتباط   -1

 العولمة بشب ة اإلنترنت.

تم ن العولمة من التعرف إلى االكتشافات العلمية والبحثية  -2

  .بش ل سريع ومتواصل
ا مثل: يشير منظرو العولمة إلى العديد من المسـميات التي تصفه    

معلومـــات، عـــالم لاة، ثـــورة مجتمـــع المعرفـــ  ،تة االتصـــااليـــ قنت

اقتصاديات السـوق، وغير ذلك من المسميات. تشمل العولمة ثــالث 

عمليات رئيسـة تتمثـل فـي: ســـعة االنتشـــار المعلومــاتي، والتنمــيط 

أي ازدياد معدالت التشابه بــين اذفــراد والمؤسســات والجماعـــات، 

 .[6[ن الدولوذوبـان الحدود بي

الميــة، الف ريــة الع  تادإلى القيــا  فعرة من التتم ن العولم -3

اكبــة المــؤتمرات وحلقــات النقــاش فــي أي م ــان فــي ومو

 العالم من خالل الوسائل التقنية الحديثة.

مــن كافــة سهولة الحصول على المعلومات في المجــاالت   -4

  .بنوك المعلومات المفتوحة على شب ة اإلنترنت

ــرن     ــ لا تقت ــة بث ــات الم ورة عولم ـــاون ـــة لم ـــه  الثالث ـــ  علي يطل

ـــي ـــار  التقن ــين  Technology  Convergence التق ،أي ب

الحوســـبة الحديثـــة واالتصـــاالت والوســـائط المعلوماتيـــة اذكثــــر 

ذلك ما ساهم فــي التــروي  لظــاهرة العولمــة، وانتشــارها   [7]حداثـة

يعا ونشــطا ســر  اكــ محرمــة  لعولات  ا، وأصبحالسريع، وتأكيد حقيقته

 .[8]وغير المنظورة كافة  رةت المنظولتعامـالل

  ةا علــى شــبعولمــة بعــض المعلومــات العلميــة وتوفيرهــ  -5

مــا يســاعد علــى   كلــ جميـــع ذ  مقابـل ومــــن  نواإلنترنت د

 توسيع وتعمي  التفاهم المشترك بين أبناء الدول المختلفة. 

ليســت العمليــة التعليميــة والتربويــة بمنــأا عــن الحركــة  

النشطة للعولمة، فقد أصبحت النظم التعليمية في العالم لهــا 

ــة ــادل اذنظمـ ــبح تبـ ــترك، وأصـ ــوقها المشـ ــةالتعليم سـ  يـ

فضــال  وســهولة.    ةعسـعة وسرخبرات أكثـر  لاووالتربوية  

العديد من المؤسســات التعليميــة التــي تنشــر المحتــوا   عن

التعليمــي علــى شــب ة اإلنترنــت فقــد انتشــرت المؤسســات 

التعليمية متعددة الجنسيات التي أصبحت قادرة على تقــديم 

ــة فــي أرجــاء العــالم ــيم . جــاء اكافــة خــدماتها التعليمي لتعل

فــي عولمــة   امة ليســـاهات االفتراضــيعماتراضي والجفالا

ــات االفتراضــية  ــن الجامع ــد م ــت العدي ــد أقيم ــيم، وق التعل

التقدم في تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت علــى تبــادل  في عصر    

الخدمات التي كانت تتصا بوثاقــة الصــلة بــين منتجهــا ومســتهل ها 

العولمــة مــن أهــم ســمات التعلــيم   تعدمثل التعليم والرعاية الصحية.  

العلميــة واقعــا   تالمــؤتمرااالفتراضي و  ميلأصبح التع  دفقلحـديث،  ا

 .[9اإلل ترونية واإلنترنت] ملموسا عن طريـ  شـب ات االتصـال
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الوصول إلى نظــم تربويــة وتعليميــة عاليــة ال فــاءة تتمتــع 

بالرضا، والمحافظة على عدم ذوبان نظام أمام نظام آخر. 

ــات  ــم والمعرفــة والطاق ــك العل ـــا أن مـــن يمل ــار هن والمعي

نفســه وحفــظ التقنيــة والبشــرية يســتطيع الصــمود وإثبــات 

 .[13]ظل عالم سريع التغير م انته فـي 

الدوليــة فــي الــدول الغربيــة تتبنـــى منظومــة تعليميــة ذات 

منــاه  متقدمــة تم نهــا مــن بنــاء العقــول وفقــا لمنظومتهــا 

 الحضارية.

ت تطــر  كمـا أن هــذه الجامعــات فــي كثيــر مــن الحــاال   

ناسـب مـــع وبمـــا تتتها وال  تالئم مجتمعا  ةيويات تعليمتمح

يفتحـه التعلـــيم االفتراضــي)اإلل تروني( مــن أفــ  عــالمي 

أمام كثير من الطال  لاللتحاق به وفــ  مــنه  وف ــر تلــك 

الجامعــات، فــجن ذلــك مــن شــأنه أن يشــ ل خطــورة علــى 

ية التــي مستقبل التعليم العالي في الـدول العربيـة واإلسالم

مــن تطــور  مفــي العــاللــة عمــا يحــدث  زع  ي نفســها فــيقتب

تحجــيم دور الجامعــات التقليديــة غيــر   فضال  عــنتعليمي،  

 .[12]المواكبة للتطور

ــة         ــة والمعلوماتيـ ــة بالعولمـ ــديات المرتبطـ ــة التحـ إن مواجهـ

ــة واإلســالمية  ـــدول العربي ــى ال والتغيــرات المتســارعة تفــرض عل

ــرنة عمل ــيمعصــ ــة التعلــ  process learning of يــ

Modernization  وتهيئــــة وإعــداد مواطنيهـــا لمواجهـــة هـــذه،

ات مــن أجــل مواكبــة التطــورات المتجــددة فــي مجـــال تقنيـــة التحدي

ــتراتيجيات  ــاء اس ــة لبن ــا بفعالي ــات واالتصــاالت، وتوظيفه المعلوم

مت املـــة إلدارة المعرفـــة وال شـــك أن توظيـــا منظومـــة التعلـــيم 

ــيم االفتراضــي)اإلل تروني( مــن خــالل      .[14]اضي واإلل تروني فـي تطوير اقتصاد المعرفةاالفتر ــتح التعل ــد ف لق

القتــرا   بعضــهمالجامعــات االفتراضــية المجــال أمــام 

إم انية وجود نظام تعليمي موحد علــى المســتوا العــالمي 

أن تقــوم علــى مبــدأ ب مــن منطلــ  أن عولمــة التعلــيم يجـــ

ــراع  ــاس صـ ــى أسـ ــارات ال علـ ــل الحضـ ــل وتقابـ ت امـ

الحضارات. يرا أصحا  هـذا المقتر  أن عولمة التعلــيم 

لتثبــت نفســها عــن طريــ  كافة  تفسح المجال أمام الثقافات  

لثقــافي والتفاعــل مــع الثقافــات العالميــة واالنفتــا  التبادل ا

ـاط التقـــاء علــى التجــار  اإلنســانية، وبالتــالي إيجـــاد نقــ 

مشتركة بين النظم التربوية المختلفــة فــي العــالم مــا يم ــن 

 تحليل نتائج االستبيان:.6

لجزء استعراض النتائ  التي تم التوصــل إليهــا مــن يتم في هذا ا     

اســتبانة علــى  100عمليــات التحليــل االحصــائي، حيــث تــم توزيــع 

أمــا بالنســبة لذســاتذة فقــد تــم  جميع أفراد عينة الدراسة )فقط الطلبة

ـــيم  مــنهممقابلــة مــع مجموعــة  اجــراء لمعرفــة رأيهــم بأهميــة التعل

زيز هذا النوع مــن التعلــيم االفتراضـي و دور موقـع الجامعة في تع

  . بالجامعة محل الدراسة

 المحور االول:ماهية  ومزايا التعليم االل تروني للطلبة

 موافق موافق بشكل متوسط غير موافق المحاور ت

 %12 %10 %78 و استخدام االنترنت للحصول على المعلومةهالتعليم االفتراضي  -1

 %93 %2 %5 مدرس  التعليم االفتراضي هو التعليم بدون -2

 %93 %2 %5 التعليم االفتراضي هو التعليم عن بعد -3

 %88 %7 %5 االنترنت  بوساطةالتعليم االفتراضي هو التعليم  -4

 %88 %7 %5 عدة ميزاتاالل تروني يمتلك التعليم  -5

 %81 %14 %5 اعتقد ان التعليم االل تروني افضل من التعليم العادي -6

 %84 %17 %0 عليم االل تروني م مل للتعليم التقليدي اعتقد ان الت -7
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 %5 %18 %78 عدة يقدم التعليم االل تروني ميزات -8

 %81 %14 %5 تعتقد ان التعليم االل تروني اكثر مرونة ومتعة من التعليم العادي -9

 %87 %5 %4 اعتمد بش ل كبير على المراجع االل ترونية في اعداد البحوث -10

 

توجه غير مواف  وهذا يدل على ان الطلبة لم يتلقــوا اي حيث كان ال

اوليات عن استخدام الموقــع وهــذا مــايؤثر علــى طريقــة اســتعمالهم 

ومدا استجابتهم في حين كانت مختلا العبارات التــي تقــي  مــدا 

ته فــي تســهيل عمليــات مية الموقع،سهولة التسجيل ومدا مســاهالفع

 مواف . تبادل المعلومات مع االستاذ على توجه

ــا ان  مــن      ــي الجــدول اعــاله الحظن ــائ  الموضــحة ف خــالل النت

المتوسط االجمالي الجمالي افراد العينة حــول هــذا المحــور موافــ  

 بــهاي ان افراد العينــة يتفقــون ان التعلــيم االفتراضــي)االل تروني(  

 كما انه م مل للتعليم االل تروني. عدة عدة ميزات وفوائد

مفهــوم التعلــيم االفتراضــي ( التــي تــنع علــى  4( و)3( و)2اما)   

  علم بماهية التعليم االل تروني. ةبتوجه مواف  اي للطلب

المحور الثاني:تقييم موقع التعلــيم االفتراضــي للمعهــد التقني/نينــوا 

 ومدا نجا  التعليم االفتراضي في الجامعة التقنية الشمالية

( التي تنع ان التعليم االل ترونــي م مــل 7ايضا بالنسبة للعبارة)   

( فتعني ان التعليم االل تروني مؤشــر 10)رةللتعليم التقليدي اما العبا

 .جيد الستخدام الطلبة واالنترنت والمراجع االل ترونية

(  ادناه يوضح تقييم موقع التعلــيم االفتراضــي للمعهــد 2اما الجدول)

التقني/نينوا ومدا نجــا  التعلــيم االفتراضــي فــي الجامعــة التقنيــة 

 الشمالية

)تلقيــت تــدريب حــول لى( والتــي تــنع ع13وحصلت العبارة رقم)

كيفية استخدام مواقع التعلــيم االل ترونــي للمعهــد( علــى ادنــى قيمــة 

 فقوام موافق بشكل متوسط غير موافق المحاور ت

1- 
اعتقد ان الجامعة التقنية الشمالية تشجع التعليم االل تروني من خالل تبنيها 

 تعليم االل ترونيلموقع ال
14% 12% 74% 

2- 
ارغب في التسجيل في برنام  التعليم االل تروني عن طري  موقع الجامعة 

 التقنية الشمالية 
7% 4% 89% 

 %73 %20 %7 ع مستوا التعليم للطلبةرف هل لديك قناعة باهمية هذه التقنية في -3

4- 
ن اجل اكتشاف  ارغب بالتسجيل في موقع التعليم االل تروني للجامعة م

 خصائع التعليم االل تروني
4% 19% 78% 

5- 
ان استخدام موقع التعليم االل تروني يرفع من مستوا التف ير واالبداع لدا 

 طلبة الجامعة
0% 22% 78% 
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6- 
الموقع االل تروني يرفع من مستوا المعرفة م ااعتقد ان استخد

 الت نولوجية)تنمية القدرة على البحث في االنترنت 
2% 15% 87% 

7- 
اعتقد ان الجامعة التقنية الشمالية بام اناتها الحالية)التجهيزات الت نولوجية، 

 توفر االنترنت( قادرة على االنتقال الى تعميم استخدام التعليم االل تروني
4% 9% 87% 

8- 
ان اهمية الموقع االل تروني للمعهد في تبادل المعلومات واتاحة  

 ت المحاضرات على االنترن
11% 14% 75% 

 مواف   مواف  بش ل متوسط  غير مواف   المحاور  ت

9- 
ان اهمية موقع التعليم االل تروني للمعهد التقني/نينوا في تسهيل عملية 

 ارسال الواجبات والبحوث
85% 15% 0% 

10- 
هل من المم ن ان يعوض موقع التعليم للمعهد التقني/نينوا الطريقة 

 التعليمية التقليدية 
71% 18% 12% 

11- 
اعتبر مش لة االنترنت و شركات االتصاالت من اكبر العوائ  التي تحول 

 دون نجا  التعليم االل تروني في المعهد.
4% 16% 91% 

12- 
ن عوائ  نجا  التعليم االل تروني في م بان تدني الثقافة االل ترونية للطال

 المعهد.
7% 11% 82% 

 %0 %0 %100 الموقع االل تروني للمعهد تلقيت تدريب حول كيفية استخدام -13

 

الل الوســائل خــ  مــنيتم التواصل بــين أطرافهــا عــن بعــد 

ــيم  ـــة التعلـ ـــي بيئـ ـــون فـ ــة. يت ـ ــائط اإلل ترونيـ والوسـ

ــا ــي( مجتمع ــا افتراضــيا،  االفتراضــي )اإلل ترون تعليمي

يطاب  المجتمع التعليمي التقليدي مـن الناحيــة الوظيفيــة، 

مع وجود فارق بين البيئتين فــي مســتوا اذداء والخدمــة 

 والفائدة

 :االستنتاجات

اصبح التعليم االفتراضي أمرا واقعا في عصر العولمــة،  -1

فهــو يســاهم فــي عولمــة التعلـــيم مـــن خــالل انتشــار 

ددة الجنسيات، اذمر الذي يجعله تعم  المؤسسات التعليمية

، كافــة  يش ل تحديا تربويا للنظم التعليمية في المجتمعــات

ش ل خطورة على مستقبل التعلــيم العــالي فــي الــدول ما ي

الناميــة إذا أبقــت نفســها فــي عزلــة عــن مواكبــة التطــور 

 .العالمي في مجال التعليم

عليمي حــديث مــن ت  مطالتعليم االفتراضي )اإلل تروني( ن -3

أش ال التعليم عن بعد، بـــدأ يأخـــذ موقعــه فــي المنظومــة 

أواخــر العقــد اذخيــر مــن القــرن التعليميــة العالميــة منــذ 

المنصرم. وهـو بيئـة تعليمية تفاعليــة تقــوم علــى كــل مــا 

ــات  ــة المعلومـ ــل تقنيـ ــي حقـ ــي فـ ــدم العلمـ ــوفره التقـ يـ

 اتدمواالتصاالت، مـــن وســائل تربويــة إل ترونيــة، وخــ 

تقنية أهمها اإلنترنت، بهـدف إيصـال المعلومـــة للمـــتعلم 

قت، وأقل جهــد. والتواصل معه في أي م ان، وبأقصر و

ة يئــ تختلا بيئة التعلــيم االفتراضــي )اإلل ترونــي( عــن ب -2

التعليم التقليدي في طريقة التواصـل والتفاعل في العملية 

بيئــة ماديـــة واقعيـــة ذات التعليمية. بيئة التعلــيم التقليــدي  

اتصـال وتفاعـل مباشرين، بينما بيئة التعلــيم االفتراضــي 

بيئة المادية، إنها افتراضية تخيلية تحاكي الواقع المادي، 
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دم عــ   و  محاولة االستخدام اذمثل لجميع مميــزات الموقــع -6

 االقتصار فقط على خدمة و ضع المحاضرات.

ــن التطــورات  ــوم، مســتفيدا م ــد ي ــا بع وهــو يتطــور يوم

المتالحقة في المجــاالت التقنيــة والمعلوماتيــة والمعرفيــة 

ه واالتصالية. لذلك فلي  التعلـيم اإلل تروني ترفا، بــل إنــ 

ورة من ضرورات العصر إلعــداد تالميــذ المســتقبل ضر

 .قبلبما ي سبهم مـن مهارات ويفتح أمامهم آفاق المست

 

 

 

يتف  أفراد العينة على أهمية التعليم االفتراضي في ترقية  -4

التعليم ل ن يعتبرونه م مال للتعليم التقليـدي أي ال يم ـــن 

 .االستغناء عن التعليم االل تروني نهائيا

 رالمصاد

، التعليم عــن طريــ  مضر عدنان زهران وعمر عدنان زهران  [1]

 .373 ، 2002االنترنت،عمان: دار زهران للنشر والتوزيع ،

ــ  ا  -5 ــ لطيتف ــة لب ــي اتاح ــاهم ف ــع س ــجلين أن الموق ة المس

بتخصصــات أم  المتعلقة بتخصصهم    سواء"المحاضرات  

 أخرا.

البنية التحتية الســتخدام ت نولوجيــا المعلومــات   فادي اسماعيل،  [2]

بعــد. النــدوة اإلقليميــة حــول   م عــنواالتصاالت في التعليم، والتعلـــي

 توظيا تقنيات 

ــ  -6 ــع يتفـ ــتخدام الموقـ ــيم اسـ ــجلين أن تعمـ ــة المسـ   الطلبـ

اإلل تروني يساهم في رفع جودة التعليم العالي من خـالل 

تحســـين الثقافــة الت نلوجيــة، تســهيل عمليــة االتصــال 

 ت.ماباذستاذ، توفير المعلو

دمشــ ،   ،بعــد  علــيم عــنالمعلومات واالتصاالت فــي التعلــيم والت    

 .36 ،2003يوليو 15-17

 411، 2015،: البيئة اإلل ترونيةالطائي جعفر حسن [3]

 

http://www.almughtarib.com/index.php?option

=com_content&ta 

يرا اذساتذة أن من خالل المقابلة ضعا نسبة التجاو   -7

دون نجـــا    من طرف الطلبة في استخدام الموقع تحـــول

نسبة اإلقبال على الموقــع متدنيــة و  تعميم استخدامه وان 

هذا راجع لعــدم تلقــي الطلبــة ت وينــا فــي كيفيــة اســتخدام 

 غيـا  التوعية  فضال  عنالموقع،  

مــدخل إلــى التــدريب   ،ونــيالتعليم االل تر  الغرا ،  إيمان محمد  [4]

غير التقليدي. جمهوريـة مصـر العربيــة.القاهرة: المنظمــة العربيــة 

 .36،  2003،للتنمية اإلدارية

 https://www.goodreads.com/book/show/18138502 

،مصدر 2015،: البيئة اإلل ترونيةالطائي جعفر حسن [5]

 . 415ساب ، 
 :التوصيات

 

http://www.almughtarib.com/index.php?option

=com_content&ta 

ية دم  التعليم اإلل تروني بــالتعليم التقليــدي ملع  البدء في -1

كفــاءة لتحســين العمليــة التعليميــة وجعلهــا أكثــر مرونــة و

 .وفاعلية

ــ  [6] الحاســـو  التعليمـــي وتطبيقاتـــه  ،عيـــادات مـــدا احيوسـ

دار المســــــيرة للنشــــــر والتوزيــــــع  ،.عمــــــان  1ط،التربويــــــة

 .294، 2004،طباعةوال

تــوفير االنترنــت فــي الجامعــة و فــي االقامــات الجامعيــة  -2

 ذنها من أبرز العوائ .

اجراء اختبار للطلبة حول كيفية استخدام الموقع وابــراز   -3

https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edi الميزات التي يتيحها.

tion_no=65797 4- لطلبة و اذساتذة بأهميــة التعلــيم االل ترونــي مــن ا  يةتوع

 خالل تنمية الثقافة االل ترونية.
 .2، 2002،، العولمة ومخاوف العالم العربيحبيب اظمك [7]

طلبة المسجلين و تقديم تحفيزات للطلبــة اذكثــر متابعة ال  -5

ــب االســتاذ  ــك مــن جان ــع و ذل دخــوال و اســتخداما للموق

 المشرف على التعليم االل تروني.

. http://www.ibn-rushd.org/forum/GlobalA.htm-4 

http://www.almughtarib.com/index.php?option=com_content&ta
http://www.almughtarib.com/index.php?option=com_content&ta
https://www.goodreads.com/book/show/18138502
http://www.almughtarib.com/index.php?option=com_content&ta
http://www.almughtarib.com/index.php?option=com_content&ta
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=65797
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=65797
http://www.ibn-rushd.org/forum/GlobalA.htm4-
http://www.ibn-rushd.org/forum/GlobalA.htm4-
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: التربيــة المدنيــة وأثرهــا عماد الدين  ن، منى مؤتمنالديعماد    [14]

نميـــة السياســية. الممل ــة على التنمية السياسية. مــؤتمر المـــرأة والت

 .14،  25/3/2004-23اذردنية الهاشمية. 

رؤا لتوظيا وسائط   ،التقنيات التربويةابراهيم،    مجدي عزيز  [8]

تبــــة االنجلــــو : م القــــاهرة .االتصــــال وت نولوجيـــــا التعلـــــيم

 .334، 2002،المصرية

http://www.moe.gov.jo/dera/dera16.pps http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.asp

x? 
 

اتجاهـــات حديثـــة فـــي   عطيــة،  عبد القــادر محمــد عبــد القـــادر  [9] 

 .343 ،1999،اإلسـ ندرية: الـدار الجامعية ،التنميـة

http://balis.bibalex.org/AR/OPAC/Home/SearchO

PAC?keyword   

الخضيري، العولمــة، مقدمــة فــي ف ــر واقتصــاد محسن احمد    [10]

وإدارة عصــــــــر الالدولـــــــــة. القـــــــــاهرةمجموعة النيــــــــل 

 .147، 2005العربية.)د.ت(،

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/

files/events/files/19dec05ghalioun.pdf 

 

ي تداعيات العولمة على التعليم العــالي فــ   التميمي،  عبد الجليل  [11]

 29،سبتمبر  26محاور مطروحة لالهتمام. صحيفة    ،بالد العربية  ال

 .26، 2005أيار 

  http://www.26sep.net/nprint.php?=7090 

ــد[ 12] ــودت احم ــعادة ج ــايز س ــادل ف ــرطاوي ، ع ــتخدام الس : اس

تعلــيم. عمــان، رام  : وال  الحاسو  واالنترنت فــي ميــادين التربيــة

 ومابعدها. 334، 2003،دار الشروق للنشر والتوزيع

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lb

b126669-86796&search=books 

ــز [13] ــر مجــدي عزي ــة، اهيماب ــات التربوي ــا  ،التقني رؤا لتوظي

ـــ  و القاهرة: م تبـــة االنجلـــ م،ائط االتصـــال وت نولوجيــــا التعلــــيوس

 .334،مصدر ساب ، 2002،المصرية

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.asp

x? 

http://www.moe.gov.jo/dera/dera16.pps
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx
http://balis.bibalex.org/AR/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword
http://balis.bibalex.org/AR/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf
http://www.26sep.net/nprint.php?=7090
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb126669-86796&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb126669-86796&search=books
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