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المستخلص
هدفت هذه الدراسة الى تحديد ابرز تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية اليمنية  ،من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فييي
هذه الجامعات  ،وتقديم تصور مقترح لتفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية في ضوء نتائج الدراسة  .واعتمد الباحثان اسلوب
المنهج الوصفي التحليلي في معالجة مشكلة الدراسة واالجابة على تساؤالتها  ،وتضمنت عينة البحث ( )250مفردة من اعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الحكومية اليمنية .تم جمع البيانات االولية منهم من خالل االستبانة كأداة للدراسة .وتييم تحليييل هييذه البيانييات باسييتالدال بعي

االسييالي

االحصائية المناسبة لطبيعة البيانات واهداف الدراسة.
وخلصت الدراسة الى عدة نتائج ابرزها :ان جميع تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) والبيئة الالاصة (الجزئييية)
للتعليم الرقمي في اليمن -والتي تضمنتها اداة الدراسة (االستبانة) -؛ جاءت جميعها بدرجة مرتفعة بحس المتوسط الحسابي إلجابات افراد العينة
على فقرات االستبانة المتعلقة بتلك التحديات .واظهرت نتائج اختبار فرضيات الدراسة عدل وجود فروق ذات دالليية صحصييائية بييين فراء مفييردات
عينة الدراسة حول ابرز تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) والبيئة الالاصة (الجزئية) للتعليييم الرقمييي فييي اليييمن
وذلك عند مستوى الداللة ( )0.005؛ تعزى لبع

المتغيرات الديموغرافية والوظيفية لمفييردات عينيية الدراسيية وتشييمل :النييوة  ،الجامعيية ،نييوة

الكلية ،الدرجة العلمية  ،سنوات الالبرة  .وخلصت الدراسة الى تقديم تصور مقترح تضمن مجموعة من العناصر واالليات الالزمة لتفعيل التوجه
نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية اليمنية .تم اعداده وفقا ألدبيات ونتائج الدراسة .
الكلمات المفتاحية  :التعليم الرقمي  ،الجامعات الحكومية اليمنية  ،تحديات التعليم الرقمي  ،اليمن
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Abstract
The study aimed to identify the main Challenges to the Orientation towards digital education in Yemeni
governmental universities, from the viewpoint of faculty members in these universities, and to present a
proposed vision to activate the Orientation towards digital education in Yemeni governmental universities in
the light of the results of the study. The researchers adopted the descriptive analytical method in dealing with
the problem of study and answering its questions, and the research sample included (250) individual faculty
members in Yemeni governmental universities. The Research preliminary data were collected by the
questionnaire as a study tool. These data were analyzed using some statistical methods appropriate to the
nature of the data and the aims of this study.
The study concluded several results, the most prominent of which are: that all the challenges of orientation
towards digital education related to the general (macro) and private (micro) environment for digital education
in Yemen - which was included in the study tool (the questionnaire) -; All of them came in a high according to
the arithmetic means for the answers of the sample individuals to the questionnaire paragraphs related to these
challenges. The results of the study hypothesis test showed that there were no statistically significant
differences between the views of the study sample items on the most prominent challenges towards digital
education related to the general (macro) and private (micro) environment for digital education in Yemen at the
level of significance (0.005); refer to some demographic and functional variables for the vocabulary of the
study sample and include: Include: gender, university name , college type, Academic degree, and years of
experience.
The study concluded to present a proposed vision that includes a set of elements and mechanisms necessary to
activate the Orientation towards digital education in Yemeni governmental universities. It was prepared
according to the literature and results of the study

Key words: Digital Education, Yemeni Governmental Universities, Challenges of Digital Education, Yemen.
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واإلقليمية استكمال العملية التعليمية عن بعد من خالل تبني اسييالي
وتقنيات التعليم الرقمي .

لم يعييد التوجييه الرقمييي لماسسييات التعليييم العييالي اليييول خيييارا
جذابا لنجاح هذه الماسسييات فحسي ؛ بييل اصييبر ريير ا ضييروريا

ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتسلط الضييوء علييى ابييرز

لبقاء ونمو هذه الماسسات وتعزيز قدرتها التنافسية في ظل العصيير

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومييية اليمنييية

الرقمي  ،الذي تواجه فيه هذه الماسسات متغيرات وتحديات متعددة

 ،من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات  ،وتقييديم

ومتنوعييه تيياير فييي مالتلييج جوان ي ومجيياالت عملهييا واسييالي

تصور مقتييرح لتفعيييل التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي الجامعييات

واسيييتراتيجيات تقيييديم خيييدماتها العلميييية والبحثيييية واالجتماعيييية

الحكومية في ضوء نتائج الدراسة.

لمنتسبيها من الطالب والباحثين والعيياملين وللمجتمييع.

 .1.1مشكلة البحث Problem Of Research :

لقييد ففييرز

التقدل الهائل في مجييال تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت مفهييول

تواجه الجامعات اليمنية ومنها الجامعييات الحكومييية اليييول جملييه

االقتصيياد الرقمييي ومجتمييع المعرفيية ،وهييو المجتمييع القييائم علييى

من المتغيرات الموترة على ادائها التعليمي واالكاديمي لعل ابرزهييا

توظيج المعرفة كعامل فساسي ميين عوامييل اإلنتيياه ،وكييأهم مييورد

توقج الدراسة في هذه الجامعات بشكل متكرر امييا بسييب ظييروف

للتنمية المستدامة في المجتمع ،حيث اصييبحت المعرفيية اليييول تمثييل

الحرب او كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونييا كمييا

القيمة المضافة األهم في مجال الثورة الرقمية  ،التي تبشر بعالم مييا

حدث ميياخرا  .ولمواجهيية هييذه المتغيييرات او التكيييج معهييا تبييرز

بعد الحداية والتصنيع وصنتاجها هو الرهان ،وتسويقها يعييد المحيير

اهميه وحاجه هذه الجامعات الى تبني استراتيجيات واسالي حديثييه

األول للتنمية المسييتدامة ،ميين فجييل التنييافس الييدولي ومصييدر قييوة،

في التعليم تمكنها من استمرار ادائها في ظل هذه المتغيييرات ومنهييا

لألمييم المتفوقيية فييي صنتاجهييا .و فييي ظييل مجتمييع المعرفيية يحظييى

التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي  .وقييد تناولييت العديييد ميين الدراسييات

المجتمع بالتعليم والثقافة واالتصال واستالدال الييذكاء االصييطناعي،

السابقة معوقات التعليم الرقمي في الجامعات اليمنية  ،من ابرز هذه

وتأهيل اإلنسان بمناهج ومحتويات البرامج الراقية ،ألن يغدو فعيياال

الدراسييات  :دراسيية قحييوان  ، ]1دراسيية النظيياري  ،]2دراسيية

ومبدعا في ماسسات التعليم العالي ،التي تسهر على زيادة اإلنتيياه،

القبا ي  ، ]3دراسة ابو حاتم ..]4
وبالرغم من وجود مراكز او ادارات متالصصة فييي التعليييم عيين

وتفعيل آليات التفكير والتجديد واالختراة والمردودية العالية( .عبد

بعييد بمعظييم الجامعييات الحكومييية اليمنييية ؛ اال ان هييذه المراكييز

الرحمن)2016 ،
ويعد التوجه نحو التعليم الرقمي من اهم ارييكال التوجييه الرقمييي

واالدارات لم يتم تفعيلها ولم تقم في من هذه الجامعات باستالدال في

للجامعات في العصر الحديث  ،ومن العوامييل المهميية والضييرورية

من اسالي وتقنيييات التعليييم عيين بعييد ومنهييا التعليييم عبيير الوسييائط

لمواكبة متطلبات العصر الرقمي ومجتمييع المعرفيية ؛ حيييث فصييبر

الرقمية الستكمال العملية التعليمية خالل فترات توقج الدراسة فيها

هذا التوجه خيارا استراتيجيا تتبناه معظم الدول والجامعييات اليييول ،

 ،وهذا يشير الييى وجييود قصييور واضيير فييي تبنييي هييذه الجامعييات

من واقع قراءتها الواعية للواقع التعليمي فييي العييالم  ،والييذي يشييهد

للتوجه نحو التعليم الرقمي نتيجيية تييوافر جمليية ميين التحييديات التييي

تحوالت واسعة في اتجاه تطبيق الحلول الرقمييية  ،واالعتميياد علييى

تواجهها هذه الجامعييات تتعلييق بعوامييل ومتغيييرات مرتبطيية بالبيئيية

التقنيات الحديثة  ،وما يصاح ذلك من ضرورات تطييوير قييدرات

العامة (الكلية) في الجمهورييية اليمنييية والبيئيية الالاصيية (الجزئييية )

فعضاء هيئة التدريس والطالب وتهيئتهم للتعامل مع فدوات العصر

للتعليم الرقمي على مستوى الجامعات الحكومية في اليييمن  ،تحييول

وامتال مفاتير التعليم الحديث.

دون التوجه الفعال نحو التعليييم الرقمييي ميين قبييل هييذه الجامعييات .
ومن هذا المنطلق يمكن التعبير عن مشكلة هذه الدراسيية ميين خييالل

ويساعد التوجه نحو التعليم الرقمي الجامعات في مواجهة بع
المتغيرات المايرة على ادائها في بيئة التعليم العييالي  ،ولعييل ابييرز

األسئلة االتية:

هذه المتغيرات ما حدث ماخرا ميين ايقيياف الدراسيية فييي الجامعييات

 -مييا فبييرز تحييديات التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي الجامعييات

بمعظييم دول العييالم نتيجيية انتشييار وبيياء) ( Covid. 19المعييروف

الحكومية اليمنية المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) للتعليم الرقمي فييي

باسم فايروس كورونا  ،مما اضطر العديييد ميين الجامعييات العالمييية

الجمهورية اليمنية  ،من وجهة نظر افراد عينة الدراسة من اعضاء
هيئة التدريس في تلك الجامعات؟
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 1.4حدود البحثLimits of Research :

الحكومية المرتبطة بالبيئة الالاصة (الجزئييية ) للتعليييم الرقمييي فييي

تقتصيير هييذه الدراسيية فييي حييدودها الموضييوعية والمكانييية

الجمهورية اليمنية من وجهة نظر افراد عينة الدراسيية ميين اعضيياء

والبشرية على تناول موضوة تحديات التوجه نحييو التعليييم الرقمييي

هيئة التدريس في تلك الجامعات؟

فييي الجامعييات الحكومييية اليمنييية المرتبطيية بالبيئيية العاميية (الكلييية)

 -هل توجد فروق ذات داللة احصائية بييين متوسييطات اراء افييراد

والمرتبطة بالبيئة الالاصة (الجزئية) للتعليم الرقمي في الجمهورييية

عينيية الدراسيية حييول تحييديات التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي

اليمنييية ميين منظييور اعضيياء هيئيية التييدريس فييي تلييك الجامعييات

الجامعات الحكومية اليمنية المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) و البيئيية

باعتبييارهم مقييدمي خدميية التعليييم الرقمييي  ،وميين يييم ليين تتعييرض

الالاصة (الجزئية) للتعليم الرقمي في الجمهورييية اليمنييية  ،تعييزى

الدراسة الى الموضوعات االخرى المتعلقة بمنظومة التعليم الرقمي

لبع

واهميته وتطبيقاته وادواته في مالتلييج ماسسييات التعليييم اال بالقييدر

المتغيرات الالاصة بأفراد عينة الدراسة ؟

 -مييا التصييور المقتييرح لتفعيييل التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي

الذي يالدل اهداف وتساؤالت هذه الدراسة.

الجامعات الحكومية اليمنية ؟

 1.5فرضيات الدراسة
وفقا ً لمشكلة واهداف الدراسة ؛ تم صياغة فرضيات الدراسة على

 .1.2اهداف البحث Objectives Of Research:

النحو االتي :

هدفت هذه الدراسة الى :
 -تحديد ابرز تحييديات التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي الجامعييات

الفرضية الرئيسية :ال توجد فروق ذات داللة صحصائية عند مستوى

الحكومية اليمنية المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) والمرتبطيية بالبيئيية

الداللة ( )0.005بين متوسطات فراء افييراد عينيية الدراسيية ؛ حييول

الالاصة (الجزئية ) للتعليم الرقمي في الجمهورية اليمنية .

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومييية اليمنييية

 -معرفة مدى وجييود فييروق ذات دالليية احصييائية بييين متوسييطات

المرتبطييية بالبيئييية العامييية (الكليييية) والمرتبطييية بالبيئييية الالاصييية

اراء افراد عينة الدراسة حول تحديات التوجه نحييو التعليييم الرقمييي

(الجزئية) للتعليييم الرقمييي فييي الجمهورييية اليمنييية ؛ تعييزي لييبع

في الجامعات الحكومية اليمنية المرتبطيية بالبيئيية العاميية (الكلييية) و

المتغيرات الوظيفية والديموغرافية لمفردات العينة وتشمل (النوة ،

البيئة الالاصة (الجزئييية) للتعليييم الرقمييي فييي الجمهورييية اليمنييية ،

الدرجة العلمية  ،الكلية  ،سنوات الالبرة)

تعزى لبع

ويتفرة من هذه الفرضية الرئيسية فرضيتين فرعيتين هما:

المتغيرات الالاصة بأفراد عينة الدراسة .

 -وضييع تصييور مقتييرح لتفعيييل التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي

الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق ذات دالليية صحصييائية عنييد

الجامعات الحكومية اليمنية في ضوء ادبيات ونتائج هذه الدراسة .

مستوى الداللة ( )0.005بين متوسطات فراء افراد عينة الدراسة ؛

 .1.3فهمية البحث Importance Of Research: :

حول تحديات التوجه نحو التعليم الرقمييي فييي الجامعييات الحكوميية

تييأتي فهمييية الدراسيية ميين فهمييية التوجييه الرقمييي للجامعييات

اليمنيييية المرتبطييية بالبيئييية العامييية (الكليييية) للتعلييييم الرقميييي فيييي

الحكومية اليمنية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي ومجتمع المعرفة

الجمهورييييية اليمنييييية ؛ تعييييزى لييييبع

المتغيييييرات الوظيفييييية

باعتبار هذه الجامعات مراكز إلنتاه ونشر المعرفيية  ،وتلعي دورا

والديموغرافية لمفردات العينة وتشييمل (النييوة  ،الدرجيية العلمييية ،

مهما في تحقيق التقدل والنمو والنهوض بالمجتمع ،و تحقيق التنمييية

الكلية  ،سنوات الالبرة)

المستدامة بمالتلج مجاالتها ، ،كمييا تييأتي اهمييية هييذه الدراسيية ميين

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فييروق ذات دالليية صحصييائية عنييد

اهمية تبني هذه الجامعات ألسالي وتقنيات التعليم الرقمي لمواكبة

مستوى الداللة ( )0.005بين متوسطات فراء افراد عينة الدراسة ؛

التطورات الحديثة في تكنولوجيا التعليم  ،وتعزيز قييدرتها التنافسييية

حول تحديات التوجه نحو التعليم الرقمييي فييي الجامعييات الحكومييية

في مواجهة المتغيرات المايرة على ادائها في بيئة التعليييم العييالي ،

اليمنييية المرتبطيية بالبيئيية الالاصيية (الجزئييية) للتعليييم الرقمييي فييي

والسيما في ظل الوضع الراهن التي تزداد فيه حاجة هذه الجامعات

الجمهورييييية اليمنييييية ؛ تعييييزي لييييبع

المتغيييييرات الوظيفييييية

الى التوجه بالتعليم الرقمي لمواجهة حاالت توقج الدراسة فييي هييذه

والديموغرافية لمفردات العينة وتشييمل (النييوة  ،الدرجيية العلمييية ،

الجامعييات كمييا حييدث ميياخرا ألسييباب تتعلييق بظييروف الالييرب او

الكلية  ،سنوات الالبرة)

ضمن االجراءات االحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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 1.6المصطلحات والتعريفات االجرائية في الدراسة :

صفحات 140-120

 .2ادبيات الدراسة :
يتنيياول هييذا الجييزء اال ييار النظييري للدراسيية والدراسييات

 -التعليم الرقمي Digital Education

السابقة على النحو االتي:

اسييتنادا الييى التعريييج الييذي قدمييه الطييج  ]5يمكيين تعريييج
التعليم الرقمي صجرائيا ً على فنه "تقديم محتييوى تعليمييي) رقمييي (

 .2.1اال ار النظري للدراسة :
يعيييد التعلييييم الرقميييي  Digital Educationاو التعليييييم

عبيير الوسييائط الرقمييية علييى رييبكة االنترنييت واألجهييزة الذكييية
وتطبيقاتها الى المتعلم بشكل يتير له صمكانية التفاعل النشط مع هييذا

االلكترونييي  Electronic learning؛رييكال جدييدًا ميين فرييكال

المحتوى ومع المعلم ومع فقرانه سواء كان ذلك بصييورة متزامنيية

االتصال بين المعرفة التي يملكها المدرس وبين الطال  ،حيث يتم

فل غير متزامنة.

االنتقال من بيئة تعليمية مغلقة معتمدة على المنهج التقليييدي وعلييى

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي:

المعلميم وعلييى الكتيياب كمصييادر وحيييدة للمعرفيية  ،صلييى بيئيية تعلييم

يمكيين تعريييج تحييديات التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي اجرائيييا

مفتوحيية ومرنيية وغنييية بالمصييادر تسيياعد المييتعلم علييى الييتعلم فييي

ألغييراض هييذه الدراسيية بانهييا مجموعيية العوامييل او المتغيييرات

المكان والزمان المناسبين له من خالل محتوى تفيياعلي يعتمييد علييى

المرتبطة بالبيئة الكلية والجزئية للتعليم الرقمي والتي تعيييق او تحييد

الوسائط المتعددة (نصوص-صوت-صورة-حركة) ويُقدل من خالل

من التوجه الفعال نحو التعليم الرقمي فييي الجامعييات  .ووفقييا لهييذا

وسائط رقمية متنوعة مثييل الحاسي واالنترنييت ومنصييات التعليييم

التعريج تم تصنيج هذه التحديات على قسمين:

الرقمي ..وغيرهما  ،كما ال يتطلي هييذا النييوة ميين التعليييم وجييود

تحييديات عاميية ( كلييية )  : Macro Challengesوتييرتبط هييذه

مبان فو صييفوف دراسييية بييل صنييه يلغييي غالبييية المكونييات المادييية

التحديات بعوامل ومتغيرات تتعلق بالبيئة الكلية للتعليم الرقمي على

التقليدية للتعليم]6 .

مسييتوى الدوليية ،التييي ميين ابرزهييا  :دور الحكوميية والماسسييات

ويرى  ]7 Qwaiderبان التعليم اإللكترونييي منظوميية تعليمييية

والجهييات المعنيييية بييالتعليم العيييالي وعناصيير ومتغييييرات البيئييية

و ريقيية للييتعلم باسييتالدال فنظميية صلكترونييية خاصيية ،و تقنيييات

االقتصييادية والتكنولوجييية واالجتماعييية والقانونييية علييى مسييتوى

االتصييال والتكنولوجييييا الحديثييية كالحاسييوب ورييبكاته ،والوسييائط

الدولة .

المتعددة ،وربكة اإلنترنت ،من فجييل صيصييال المعلومييات للمتعلمييين

 -تحديات خاصييه(جزئية)  : Micro Challengesوتييرتبط هييذه

بشكل صوت وصورة ،وبشييكل متييزامن فو غييير متييزامن وبأقصيير

التحديات بعوامل ومتغيرات تتعلق بالبيئيية الجزئييية للتعليييم الرقمييي

وفسرة وقت ،ومن في مكان وبكلفيية فقييل وبجييودة عالييية وبصييورة

علييى مسييتوى الجامعيية ،والتييي ميين ابرزهييا :دور االدارة العليييا

تمكيين صدارة العملييية التعليمييية ميين ضبطيييها وقيييياس وتقييييم فداء

والقيييادات االدارييية واالكاديمييية للجامعيية وعناصيير البنييية التحتييية

المتعلمين.
فيما يرى البع

للتعليم الرقمي على مستوى الجامعيية والكليييات والمراكييز واالقسييال

 ]8ان التعليم الرقمي يعني استالدال الوسييائط

التابعة لهييا  ،والمتعلقيية بييالموارد المالييية والبشييرية والبنييية التحتييية

الرقمية المتعددة وربكة االنترنت لتحسين جييودة التعليييم واالتصييال

التقنية والرقمية والعوامل المرتبطة بالمقررات الدراسييية واألسيياتذة

والتفاعل بين المعلم والمتعلم.
ويرى اخرون  ]9ان فهمية التعليم الرقمي تتمثييل فييي نظرتييه

والطالب والنظم واللوائر واالجراءات االدارية . ..

صلى الطال على فنه رريك فساسي في عملييية التعليييم ،وليييس فقييط

 الجامعات الحكومية اليمنية:استنادا لي(قانون التعليم العالي اليمني رقم  13لعال  )2010تم

مجرد متلييق للمعلومييات ،صذ يييتم التعليييم عيين ريييق التفاعييل بييين

تعريج الجامعات الحكومية اليمنية لغرض البحث بانها الماسسييات

الطال ووسائل التعليم الرقمية فتتحييول عملييية التعليييم صلييى عملييية

االكاديمييية الحكومييية التييي تعنييي بييالتعليم العييالي والبحييث العلمييي

تعلُّم .فيما ياكد البع

وتتضمن اكثر من كلية وبرنييامج اكيياديمي وتالضييع لقييوانين ونظييم

العالي لتقنيات واسالي التعلم الرقمي في العصر الحييديث لمواجهيية

التعليم العالي والجامعات بالجمهورية اليمنية.

العديد من التحديات والمتغيرات في بيئة التعليم العالي .

 ]10علييى اهمييية تبنييي ماسسييات التعليييم

وبالرغم من توجه العديد من الجامعات اليمنية ومنهييا الجامعييات
الحكومية الى تقديم خدمات التعليم الرقمي من خييالل انشيياء مراكييز
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ووحدات متالصصة بالتعليم عيين بعييد فييي معظييم تلييك الجامعييات ،

المجموعة الثانية  :دراسييات تناولييت التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي

هذه الجامعات بوابات الكترونية للتعليم الرقمي ميين

الجامعييات العربييية واالجنبييية .

وتصميم بع

وواقع ومعوقات تطبيقه فييي بعي

حالل مواقعها االلكترونية على ربكة االنترنت ؛ اال ان معظييم هييذه

ومن هذه الدراسات :دراسة عمة  ]14التي هدفت الى التعرف

الجامعات فشلت في هذا المجال مما ادى الييى ايقيياف بييرامج التعليييم

على واقع التعليم االلكتروني في الجامعة المستنصرية بالعراق من

عن بعد في معظم هذه الجامعات من قبل المجلس االعلى للجامعات

وجهة نظر عينة من فعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي كلياتهييا العلمييية

فييي اليييمن لعييدة اسييباب ،منهييا عييدل تبنييي الجامعييات بييرامج تعليييم

واإلنسييانية  ،تييم جمييع البيانييات ميينهم ميين خييالل اسييتبانة خاصيية

صلكترونييي تراعييي اليينظم والمعييايير العلمييية  ،وعييدل تفعيييل دور

تضمنت مجموعة من الفقرات موزعة على المحيياور ايتييية (مييدى

عناصر التعليم اإللكتروني ،وفدواتييه فييي معظييم الجامعييات خاصيية

استالدال التعليم االلكتروني  ،ايجابيات التعليم االلكتروني  ،سييلبيات

األدوات التفاعليييية ،وتركييييز األهيييداف المصييياغة لييينظم التعلييييم

التعليييم االلكترونييي  ،معوقييات التعليييم االلكترونييي)  .وخلصييت

اإللكتروني في فغل الجامعييات اليمنييية علييى المييردود المييادي فو

الدراسة الى عدة نتائج ابرزهييا  :ان تبنييي اسييالي وتقنيييات التعليييم

الشيييكلي للتعلييييم اإللكترونيييي دون االهتميييال بيييالمحتوى التعليميييي

االلكتروني يسهل عمل األساتذة في مالتلج مجاالت عملهم ويادي

اإللكتروني ،واستالدال التقنيات واالدوات الالديثة في هييذا المجييال .

الى زيييادة عملييية التفاعييل مييع المييادة التعليمييية  ،وذلييك ميين خييالل
استالدال العديد من الوسائط  .فضييال عيين ان اسييتالدال تقنييية التعليييم

]11

االلكتروني في التدريس يعالج العديد من المشاكل التربوية .

 2.2الدراسات السابقة

وهدفت دراسة الشريج  ]15الييى قييياس وتحديييد مييدى الييوعي

فيما يتعلق بالدراسات السييابقة ذات الصييلة بموضييوة ومتغيييرات
هذه الدراسة ؛ يمكن تصنيج هذه الدراسات الى يالث مجموعات :

بالتقنييييات التعليميييية الرقميييية والذكيييية ألعضييياء هيئييية التيييدريس

المجموعيية االولييى  :دراسييات تناولييت موضييوة التوجييه الرقمييي

بالجامعات السعودية واتجاهاتهم نحوها؛ وخلصت الدراسة صلى عدة

للجامعات واهميتييه فييي العصيير الحييديث عصيير االقتصيياد الرقمييي

نتائج من فهمها :عدل وجود فروق دالة صحصييائياف فييي درجيية وعييي

]12 Mark

فعضيياء هيئيية التييدريس بالجامعييات السييعودية بالتقنيييات التعليمييية

التي هدفت الى تحليييل ابييرز التوجهييات الجديييدة فييي مجييال التعليييم

الرقمييية والذكييية؛ تعييود صلييى األييير االساسييي للدرجيية العلمييية ،فو

العالي  ،وخلصت الى ان التعليم العالي اصبر اليول بمثابيية صييناعة

الجنس ،ووجود فروق دالة صحصييائياف فييي اتجاهييات فعضيياء هيئيية

خدمات وقصة نجاح رائعيية بمعظييم مقيياييس النجيياح الصييناعي فييي

التدريس بالجامعات السييعودية ترجييع صلييى األييير االساسييي للدرجيية

جميع فنحاء العالم  ،حيث تعتمد العديد من ماسسات التعليييم العييالي

العلمية ،بينما لم توجد فييروق داليية صحصييائيا فييي االتجاهييات فيضيياف

في العصيير الحييديث التوجييه الرقمييي لمواكبية المتغيييرات فييي بيئيية

ترجع االير األساسي لعامل الجيينس ألفييراد عينيية البحييث .و قييدمت

التعليم العالي  ،مع التركيز على تحديد الفرص الجديدة .والنظر صلى

الدراسيية عييدة توصيييات ميين بينهييا ضييرورة االسييتفادة والتوظيييج

الطالب والباحثين كشركاء في انتاه وتسليم قيمة للمجتمييع وتطييوير

األمثل للتقنيات التعليمية الرقمية في مرحلتي التعليم الجامعي وقبييل

وتحييديث البييرامج والالييدمات الجامعييية لتواكيي التطييور الكبييير

الجامعي في تقديم المقررات الدراسية النظرية والعملية.

ومجتمييع المعرفيية  .وميين هييذه الدراسييات :دراسيية

والمتنييامي فييي مجييال تكنولوجيييا التعليييم ومصييادر المعلومييات

وهدفت دراسة الطج  ]16الى صلقاء الضوء على تقنيات التعلم

واحتياجييات ومتطلبييات سييوق العمييل ميين المهييارات والمعييارف

الرقمي باسييتالدال األجهييزة الذكييية فييي عملييية الييتعلم  ،وفييير الييتعلم

والتطبيقيييات الحديثييية  .وفيييي ذات السيييياق ؛ خلصيييت دراسييية

الرقمي باستالدال األجهزة الذكية على التحصيل العلمي للطالب فييي

 ]13 Nguyenالى ان الجامعييات اليييول هييي رييريك اساسييي فييي

مقرر الوسائل التعليمية واتجاههم نحو استالدال األجهزة الذكييية فييي

صييناعة مييا يعييرف باقتصيياد المعرفيية وهييو االقتصيياد القييائم علييى

التعلم والتعليم  ،واجريت الدراسة على عينة من الب كلية التربية

تكنولوجيا المعلومات وذلك ميين خييالل تبنييي بييرامج حديثيية تواكي

بجامعيية ال القييرى ،واسييتالدل الباحييث الميينهج رييبه التجريبييي ذو

اقتصاد المعرفة وتمكين البها وباحثيها من التعامل مييع تطييورات

المجموعات الضابطة والتجريبية  ،وفي ضوء نتائج التجربيية وبعييد

العصيير التقنييية  ،واسييتالدال الوسييائط الرقمييية فييي تقييديم برامجهييا

التحليل واستالراه النتائج توصل البحث الى عييدة نتييائج ابرزهييا :

وخدماتها للمجتمع .

صن استالدال األجهزة الذكية في تدريس المقررات الجامعية يزيد من
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التحصيييل االكيياديمي واتج ياه المتعلمييين االيجابييية نحييو اسييتالدال

فحسيين األحييوال تقييديم خييدمات االنترنييت ،فو مالتبييرات لتعليييم

األجهزة الذكية وتطبيقاتها في التعلم والتعليم .كمييا انييه يمكيين اعييداد

الحاسوب.

تطبيقيييات تعليميييية فعالييية تغطيييي مفيييردات المقيييررات الجامعيييية

وهييدفت دراسيية المييزين  ]20الييى التعييرف علييى فهييم معوقييات

للتالصصات المالتلفة ولتحقق االهداف التعليمية .

تطبيق التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية من وجهيية نظيير
الطلبة وسبل الحد منها في ضوء بعي

وهدفت دراسة رفيقة  ]17الى بيان فهمية التعليم الرقمييي فييي

المتغيييرات .حيييث اسييتالدل

استحداث المنظومة التربوية فييي جميييع مجاالتهييا سييواء ميين ناحييية

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستالدل استبانة مكونة ميين (48

التييدريس فو المحتيييوى المعرفييي فو اسيييتالدال الوسييائل التعليميييية

) فقرة بقت علييى عينيية الدراسيية البييال( عييددها ( )281ميين لبيية

المستحدية ،وكيفية تحقيق جودة التعليم الرقمييي .وخلصييت الدراسيية

بع

الجامعييات فييي محافظيية غييزة .وتوصييلت الدراسيية الييى عييدة

الى ضرورة اهتمال ماسسات التعليم الع بتدري و تكوين االسيياتذة

نتائج ابرزها  :وجود فروق ذات داللة صحصائية عند مسييتوى دالليية

وبصييفة دورييية فييي اسييتراتيجيات تطبيييق التعليييم الرقمييي وتييوفير

( ) 0.005لمعوقييات تطبيييق الييتعلم االلكترونييي فييي الجامعييات

الوسائل و التقنيات الحديثة التي لها عالقة بالتعليم الرقمي والتطبيق

الفلسييطينية حسي متغييير نييوة التعليييم) تقليييدي ،مفتييوح ( لصييالر

الفعلي للرقمة في كل المستويات التعليمية .

التعليم المفتوح في حين لم توجد فروق ذات داللة حس متغيييرات
الجنس والكلية والتالصص.

وهدفت دراسة وهيبة وسليم  ]18الى ابراز الييدور المحييوري
الذي تاديه الرقمنة فييي المنظوميية التربوييية بصييفة عاميية ،والتعليييم

وهدفت دراسة العبادي و زكريييا  ]21الييى تحديييد المعوقييات

الجامعي بصفة خاصة فييي الجزائيير  ،وتحديييد اهييم التحييديات التييى

التي تواجه تطبيق التعليم االلكتروني في كلية الحدباء الجامعية في

تواجهها المنظومة الرقمية في قطاة التعليم  .وخلصت الدراسة الى

محافظيية نينييوى ،واسييتالدل الباحثييان االسييتبانة كييأداة للدراسيية

عييدة نتييائج ابرزهييا وجييود تحييديات تقنييية وبشييرية ومادييية تواجييه

وتضمنت عينة البحث ( ) 40مفردة من الكييادر التدريسييي بالكلييية .

منظومة التعليم الرقمي في الماسسات التعليمية الجزائرييية تقتضييي

وخلصييت الدراسيية الييى وجييود معوقييات مالييية وتقنييية وبشييرية

العمل على مواجهتهييا وتييوفير البيئيية المناسييبة لتفعيييل التوجييه نحييو

ومعوقات اخييرى تيياير علييى اسييتالدال تقنيييات الييتعملم اإللكترونييي

التعليم الرقمي في الجزائر .

بالكلية  ،واوصى الباحثييان بضييرورة تييوفير البنييية التحتيةالمناسييبة

وهدفت دراسة الالزرجي وعباس  ]19الى ابراز مفهول التعليم
االلكتروني واألسباب التي تدفع صلى االهتمييال بهييذا الجاني

للتوجه نحو هذا النوة من التعليم بالكلية والجامعة .

فضييال

وهييدفت دراسيية السييعدني  ]22الييى تحديييد فهييم المعوقييات التييي

عن تحديد المعوقات التي تحول دون التقدل فو تطبيق هذا الفرة من

تحول دون استالدال الييتعلم االلكترونييي فييي بييرامج تعليييم المكتبييات

التعليم في العراق ،ومييا هييي الحلييول المقترحيية لتطييوير العمييل فييي

والمعلومات في الجامعات المصرية من وجهيية نظيير فعضيياء هيئيية

مجال التعليم االلكتروني .وخلصت الدراسة صلى التأكيد على وجييود

التدريس .استالدال الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينيية

نقص كبييير فييي هييذا المجييال فضييال عيين عييدل تييوفر البنييي التحتييية

الدراسة ميين (  ) 39عضييوا ميين فقسييال المكتبييات والمعلومييات فييي

للنهوض بالتعليم االلكتروني على الرغم من صن الجامعييات العراقييية

مصر .وتضمنت فداة الدراسة من (  ) 35فقرة موزعة على فربعيية

اليول تحاول اإلفادة من برامج التعليم االلكتروني في تطوير العملية

محيياور .توصييلت نتييائج الدراسيية الييى فن درجيية الموافقيية علييى

التعليمية بعد صن تراجعت خالل العقدين الماضيين صلى درجة كبيرة،

المعوقييات المتعلقيية بعضييو هيئيية التييدريس كانييت بدرجيية كبيييرة.

وبالرغم من وجود خطوات مهمة قد تحققت في هذا االتجاه ،خاصة

ودرجيية الموافقيية علييى المعوقييات المتعلقيية بطلبيية األقسييال كانييت

على مستوى توفير األجهزة والمالتبرات ،وتييامين االتصييال بشييبكة

متوسطة،

االنترنت ،صال فن األسالي التقليدية في التعليم هي السائدة في عمول

وهدفت دراسة الحوامدة  ]23صلى الكشج عن معوقات استالدال

الجامعات العراقية  ،فضال عن صن الكثير من األجهزة والمالتبييرات

التعملم اإللكترونييي ميين وجهيية نظيير فعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي

التي تم تجهيزها ألغراض التعليم االلكتروني ،استهلكت قبل صن يييتم

جامعة البلقيياء التطبيقييية ،ولتحقيييق ذلييك اعتمييدت الدراسيية الميينهج

استثمارها بشكل حقيقي ،فو استالدمت ألغييراض فخييرى ،منهييا فييي

الوصفي التحليلي ،حيث تم تطوير استبانة مكونة من )  ( 24بندا ً ،
وقد تم توزيعها على عينة الدراسة المكونيية ميين) ) 96عضييوا ً ميين
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فعضاء الهيئة التدريسية فييي كلييية صربييد الجامعييية ،وكلييية الحصيين

بينمييا كانييت درجيية الموافقيية علييى المعوقييات المتعلقيية بيياإلدارة

الجامعييية .و فظهييرت نتييائج الدراسيية فن بنييود األداة ككي مل ري تكلت

متوسطة.

معوقات للتعملم اإللكتروني ،تواجه فعضاء الهيئة التدريسييية ،حيييث

واتفقت دراسات كل ميين Ahmadpour & Mirdamadi :

اإلدارييية والمادييية فكبيير

 ]27و دراسيية وزمالئييه  ]28 Duttaودراسيية Sheikhi

المعوقات ،تالها المعوقات المتعلقة بييالتعملم اإللكترونييي نفسييه ،فمييا

وزمالئه  ]29علييى وجييود العديييد ميين التحييديات التقنييية والمالييية

المعوقات التي تتعلق بالمدرس والطالي فجيياءت بالمرتبيية الثالثيية،

والبشرية التي يمكن ان تحييد ميين تطبيييق الييتعلم الرقمييي فييي بعي

وفظهرت نتائج الدراسة فنته ال توجد فروق ذات داللة صحصائية بين

الجامعات االجنبية التي رملتها تلك الدراسات .

متوسييطات تقييديرات فعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي التالصصييات

المجموعة الثالثة  :دراسات تناولت واقع ومعوقييات التعليييم الرقمييي

األكاديمييية العلمييية وفعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي التالصصييات

في الجامعات اليمنية  ،ومن ابرز هذه الدراسات  :دراسيية النظيياري

األكاديمية األدبية على معوقات استالدال التعملم اإللكتروني بالنسييبة

 ]30التيييي هيييدفت اليييى تحدييييد درجييية معيقيييات تطبييييق التعلييييم

ري تكلت المعوقييات المتعلقيية بالجواني

االلكتروني التي تواجه اعضاء هيئة التدريس في جامعة تعييز فييرة

الى كل محور من محاور الدراسة.

التربة  ،وصنفت الباحثة تلييك المعيقييات فييي اربييع مجيياالت تتعلييق

وهنا العديد من الدراسات التي تناولييت تحييديات التعليييم الرقمييي

بييياإلدارة الجامعيييية  ،واالسيييتاذ الجيييامعي  ،والطاليي  ،والمقيييرر

في دول اجنبية منها :
دراسة  Kellerوزمالئه  ]24التي هدفت الى معرفة معوقات

الجامعي  ،وخلصييت هيذه الدراسيية الييى ان درجيية معيقييات تطبيييق

اسييتالدال الييتعلم االلكترونييي فييي كييال ميين الجامعييات السييويدية

التعليم االلكتروني التي تواجه اعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز

واألرجنتين ، ،وتوصلت الى فن من فهييم المعيقييات ،نقييص الحييافز

فييرة التربيية جيياءت متوسييطة  ،وقييدمت الدراسيية مجموعيية ميين

تجيياه اسييتالدال نمييط الييتعلم االلكترونييي ،واسييتالدال فدوات الييتعلم

التوصيات لمواجهة معوقات تطبيييق التعليييم االلكترونييي فييي الكلييية

االلكتروني ألغراض صدارية وليست تربوييية ،وضيييق الوقييت لييدى

والجامعة في ضوء نتييائج الدراسيية  .فيمييا هييدفت دراسيية القبييا ي
 ]31الى استقصاء صمكانيات التعلم اإللكتروني ومدى االستفادة منه

عضو هيئة التدريس .
ودراسيية  ]25 Andersonالتييي هييدفت الييى تحديييد فكثيير

فييي االرتقيياء بمسييتوى التحصيييل لييدى الطلبيية فييي اليييمن عاميية

التحييديات بييروزا فييي مسيياق الييتعلم اإللكترونييي فييي سييريالنكا ،

واالرتقاء بمستوى فداء المعلمين خاصة .والتعرف علييى متطلبييات

ورملت هذه الدراسة  1887رالصا ً وجمعت المعلومييات ميين عييال

صدخال التعلم اإللكتروني فييي المنظوميية التعليمييية فييي ضييوء بعي

2004لغاييية عييال  ، 2007واسييتطلعت هييذه الدراسيية آراء الطلبيية

التجارب العربية والعلمية  ،وخلصت الدراسة الى تقييديم مقترحييات

وفعضاء هيئة التدريس ،واستالدمت الطريقيية الكمييية لتحديييد فكثيير

بضييرورة تييوفير متطلبييات تفعيييل التعليييم االلكترونييي فييي اليييمن

العوامل فهمية ،وتبعها تحليييل نييوعي لشييرح فهمييية هييذه العوامييل،

المتعلقة بالموارد المالية والبشييرية والمتطلبييات التقنييية واالدارييية .

وحصييرت الدراسيية سييبعة تحييديات رئيسيية فييي المجيياالت ايتييية:

وتناولييت دراسيية قحييوان  ]32ودراسيية ابييو حيياتم  ]33بع ي

مساعدة الطلبة ،والمرونة ،وفعاليات التعليم والييتعلم ،والمييدخالت )

التحييديات المتعلقيية بييالتعليم االلكترونييي فييي الجامعييات اليمنييية ،

البنية التحتية والربط مع ربكة الحاسوب( والثقة األكاديمية ) نوعية

وركزت علييى التحييديات المرتبطيية بتبنييي اسييالي وتقنيييات التعليييم

الطلبيية ،والمواضيييع التييي تييدرس سييابقا (  ،واللغيية المحلييية،

االلكتروني على مستوى الجامعيية ومنهييا مييا يييرتبط بالبنييية التحتييية

واالتجاهات .

للتعليييم االلكترونييي علييى مسييتوى الجامعيية ميين اجهييزة ومعييدات

فيمييا هييدفت دراسيية ]26 Cahill

ورييبكات وبييرامج وانظميية فضييال عيين عوامييل متعلقيية بيياإلدارة

الييى تحديييد الحييوافز

الجامعية واعضاء هيئة التدريس والطالب والمقررات الجامعية.

والمعيقات التي تشجع فو تعيق فعضاء الهيئة التدريسييية ميين تبنييي
نظال الييتعلم اإللكترونييي .حيييث تكونييت عينيية الدراسيية ميين )(27

ومن خالل العرض السابق ألبرز الدراسييات السييابقة ذات الصييلة

عضو هيئيية تييدريس يعملييون فييي كلييية التربييية فييي جامعيية سييانت

بأهداف ومضامين هذه الدراسة ومتغيراتها ؛ يمكيين اسييتالالص مييا

يوماس في الواليات المتحدة األمريكية ،وفسفرت نتائج الدراسة فمييا

يأتي :

المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية فكانت درجة الموافقة عليها كبيرة.
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تأكيد معظم هذه الدراسات على فهمية وفوائد تبني الجامعييات اليييول

الجامعات الحكومية المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية ) للتعليم الرقمي

ألسييالي وتقنيييات الييتعلم الرقمييي كأحييد متطلبييات العصيير الرقمييي

في اليمن  ،فيما تضييمن المحييور الثيياني ( )25فقييرة حييول تحييديات

ومجتمع المعرفة.

التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية المرتبطة بالبيئيية

ركزت الدراسات السابقة التي تناولت معوقييات التعليييم الرقمييي فييي

الالاصة (الجزئية) للتعليم الرقمي في اليمن  .وقد اسييتالدل الباحثييان

اليمن على الجوان المتعلقة بالتعليم الرقمي على مستوى الجامعات

فييي قييياس آراء مفييردات عينيية البحييث حييول مييا تتضييمنه فقييرات

او الكليات التي تناولتها هذه الدراسات  ،بينمييا تركييز هييذه الدراسيية

االسيييتبانة المتعلقييية بمالتليييج المحييياور السيييابقة مقيييياس ليكيييارت

على التحديات المرتبطة ببيئة التعليم الرقمي (الجزئية)على مستوى

الالماسييي ( )Likert Scale Five Pointعلييى النحييو االتييي :

الجامعييات الحكومييية وبيئيية التعليييم الرقمييي (الكلييية) علييى مسييتوى

(الدرجيية  = 1غييير موافييق ص القييا ,الدرجيية  = 2غييير موافييق ,

الدولة والحكومة واالجهزة المعنية بييالتعليم العييالي وعناصيير البيئيية

الدرجة  = 3محايد  ,الدرجة  = 4موافق ,الدرجة  = 5موافق بشييدة

السياسييية واالقتصييادية واالجتماعييية والتكنولوجييية والثقافييية فييي

) .وعنييد عملييية التحليييل للبيانييات المجمعيية تييم تقييييم المتوسييطات

الجمهورييية اليمنييية  ،وهييي جوان ي لييم تركييز عليهييا معظييم تلييك

الحسابية إلجابات عينة الدراسة على النحو االتي-1( :اقل ميين)2.8

الدراسات السابقة .

ضعيفة  -2.8( ,اقل من  )3.6متوسطة  ) 5 -3.6( ,مرتفعة.

تركيز هذه الدراسة ايضا على وضع تصور مقترح لتفعيييل التوجييه

 .3.1مجتمع وعينة البحث :
تضييمن مجتمييع البحييث ميين اعضيياء هيئيية التييدريس بالجامعييات

نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية اليمنية في ضوء ادبيات

الحكومية اليمنية  ،وقد تم اختيار مجتمييع البحييث ميين اعضيياء هيئيية

ونتائج هذه الدراسة .

التييدريس باعتبييارهم مقييدمي الالدميية التعليمييية ميين خييالل الوسييائط
الرقمييية واالكثيير معرفيية بتحييديات ومتطلبييات التوجييه نحيية التعليييم

 .3منهج البحث Methodology:
اعتمييد الباحثييان فييي اعييداد هييذه الدراسيية علييى الميينهج الوصييفي

الرقمي في الجامعات الحكومية اليمنية  .فيما تضمنت عينة البحييث

التحليلي القائم على مراجعة العديد من البحوث والدراسييات السييابقة

( )250مفييردة ميين اعضيياء هيئيية التييدريس بالجامعييات الحكومييية

المتعلقة بموضوة البحث  ،وجمع البيانات االولييية ميين افييراد عينيية

اليمنييية تييم اختيييارهم بطريقيية عشييوائية  .وتييم جمييع البيانييات ميين

البحث من خالل االستبانة كأداة للدراسة  ،والتي تضييمنت – فضييال

مفردات العينة من خالل استبانة تضمنت مجموعيية ميين المحيياور

عن خصائص عينة الدراسة – محورين اساسيين  :ارتمل المحييور

والفقييرات المتعلقيية بتسيياؤالت واهييداف البحييث  .ويوضيير الجييدول

االول على ( )20فقرة حول تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في

االتي – جدول رقم ( - )1خصائص مفردات عينة البحث :

جدول  1 .خصائص مفردات عينة البحث
الخصائص الرئيسية
النوع

الجامعة

الخصائص الفرعية

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

185

74

انثى

65

26

جامعة صنعاء

77

31

جامعة تعز

106

43

جامعة ذمار

34

14

جامعة اب

16

6

جامعة عمران

8

3

جامعة الحديدة

3

1
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جامعة حضرموت

3

1

جامعة عدن

3

1

كلية انسانية

156

62

كلية علمية

94

38

استاذ

34

14

استاذ مشار

65

26

استاذ مساعد

152

60

فقل من سنتين

8

3

من  2صلى فقل من  4سنوات

17

7

من  4صلى فقل من  6سنوات

58

23

من  6صلى فقل من  8سنوات

47

19

 8سنوات فأكثر

120

48

250

100

نوع الكلية
الدرجة العلمية

الخبرة السابقة

صفحات 140-120

االجمالى
يتضيير ميين الجييدول السييابق  :ان اكثيير مفييردات العينيية ميين

لملحوظييات ومقترحييات المحكمييين  .كمييا تييم اسييتالدال معامييل الفييا

اعضاء هيئيية التييدريس بالجامعييات الحكومييية هييم ميين فئيية الييذكور

كرونبييا( (  )crobach's Alphaميين خييالل البرنييامج اإلحصييائي

بنسييبة ( )%74ميين صجمييالي مفييردات العينيية  ،وميين جييامعتي تعييز

) )SPSS. V.21لقياس مدى الثبييات الييداخلي لمحيياور االسييتبانة .

وصنعاء بنسبة (  )%74من صجمالي مفردات العينة  ،ومن الكليييات

ويتضر من بيانات الجدول االتي – جدول رقييم ( - )2فن معييامالت

االنسانية بنسبة ( )%62من اجمييالي مفييردات العينيية  ،وميين ذوي

الثبات لمحوري االستبانة هى ( )%84.6و()%82.5على التييوالي

الدرجة العلمية استاذ مسيياعد بنسييبة ( )%60ميين صجمييالي مفييردات

 ،في حين بل( الثبات الكلي لالستبانة ( )%84.7وهي قيميية مقبوليية

العينة  ،ومن ذوي الالبرة السابقة التي تزيد عيين اربييع سيينوات فييي

علميا مما يييدل علييى فن االسييتبانة تتمتييع بدرجيية عالييية ميين الثبييات

مجال العمل بنسبة (  )%90من صجمالي مفردات العينة .

تطمئن الباحثين علييى صييالحيتها كييأداة للقييياس  .كمييا بلغييت درجيية

 .3.2قياس صدق ويبات ادة الدراسة(االستبيان )

المصييداقية لالسييتبانة ( ،)%90.9وهييذا يعنييي فن درجيية مصييداقية
اإلجابييات مرتفعيية  ،وفن العينيية متجانسيية فييي االسييتجابة عليييى

لتحديد مدى مالئمة محاور وفقرات اداة الدراسيية (االسييتبانة)
لمجاالت واهداف الدراسة ؛ تم عرضها على محكمين متالصصين

االستبانة ،ويمكن االعتماد علييى النتييائج فييي تعميمهييا عليى مجتمييع

 ،ألخييذ آرائهييم ومالحظيياتهم وقييد خضييعت األداة للتعييديل وفقيا ً

الدراسة الذي تم سح العينة منه.
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صفحات 140-120

جدول  2.معامل يبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (كرونبا( فلفا)
درجة المصداقية
عدد

المحاور

الفقرات

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية
المرتبطة بالبيئة الخاصة (الجزئية ) للتعليم الرقمي في اليمن
تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية
المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) للتعليم الرقمي في اليمن
المجال ككل

 .3.3األسالي اإلحصائية المستالدمة في الدراسة :
اعتمد الباحثان على بع

درجة الثبات Alpha

20

%84.6

%91.7

25

%82.5

%89.8

45

%84.7

%90.9

 .4تحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض

االسالي االحصائية المناسبة لطبيعة

يتضييمن هييذا الجييزء عييرض لنتييائج التحليييل الوصييفي للبيانييات

بيانات الدراسيية واهييدافها وفرضييياتها  ،باسييتالدال برنييامج الرزميية

االولية التي تم جمعها ميين خييالل اداة الدراسيية االسييتبانة والمتعلقيية

اإلحصييائية للعلييول االجتماعييية( )SPSS v.21ومنهييا  :اختبييار

بمحوري الدراسة المتمثلة في تحديات التوجه نحييو التعليييم الرقمييي

كرونبييا( الفييا ( )Alpha Cronbach's Coefficientلقييياس

المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) والبيئيية الالاصيية (الجزئييية) للتعليييم

درجيية االتسيياق لفقييرات االسييتبيان ومتغيييرات الدراسيية االساسييية.

الرقمي في الييمن  ،فضييال عيين نتييائج اختبييار فرضيييات الدراسيية ،

وفسييييالي التحليييييل الوصييييفي كييييالتكرارات والنسيي ي المئوييييية

وذلك على النحو االتي :

والمتوسطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية لوصييج متغيييرات

 .4.1تحديات التوجه نحو التعليييم الرقمييي المرتبطيية بالبيئيية العاميية

الدراسييية  .وتحلييييل التبييياين األحيييادي One-Way ANOVA

(الكلية ) للتعليم الرقمي في اليمن

الختبييار فرضيييات الدراسيية المتعلقيية بتحديييد دالليية الفييروق بييين

يوضر الجدول رقم ( )3نتائج التحليل الوصفي إلجابات افييراد

متوسطات استجابات افراد العينة حول متغيرات الدراسيية الرئيسييية

عينة الدراسة على فقرات االستبانة المتعلقة بتحديات التوجه نحو

.

التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلييية) للتعليييم الرقمييي فييي
اليمن.
جدول  3.نتائج التحليل الوصفي إلجابات افراد عينة الدراسة حول ابرز تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية)
للتعليم الرقمي في اليمن

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلية) للتعليم الرقمي في اليمن

Mean

Std.
Dev.

ترتيب
األهمية
النسبية

ضعف التوجه الرقمي على مستوى الدولة في اليمن

4.56

.33

4

غياب الدعم الحكومي للتوجه نحو التعليم الرقمي

4.56

.39

4

ضعف دور وزاره التعليم العالي في تفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات اليمنية

4.44

.30

6
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ضعف دور المجلس االعلى للجامعات في تفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات

صفحات 140-120

4.56

.41

4

4.48

.34

5

4.20

.31

9

4.48

.39

5

4.24

.26

8

ظروف الحرب وغياب االمن واالستقرار في العديد من المناطق اليمنية في الوقت الراهن

4.32

. 28

7

تردي االوضاع االقتصادية والمعيشية على مستوى الدولة في الوقت الراهن

4.56

.30

4

انخفاض مستوى الدخل على مستوى الفرد والمجتمع

4.64

.341

3

تردي خدمات االنترنت واالتصاالت في معظم انحاء اليمن

4.64

.36

3

عدم توفر خدمات االنترنت في بعض المناطق اليمنية

4.68

.31

2

ارتفاع اسعار خدمات االنترنت في اليمن

4.24

. 78

8

ارتفاع اسعار اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته في اليمن

4.16

. 42

10

عدم توافر خدمات الكهرباء في في معظم انحاء اليمن

4.72

.56

1

انخفاض وعي الكثير من ابناء المجتمع اليمني بالتعليم الرقمي

4.24

.23

8

عدم توفر ضوابط وإجراءات قانونية لتنظيم ورقابة التعليم الرقمي

4.20

.39

9

عدم توفر ضوابط ومعايير اكاديمية لجوده التعليم الرقمي

4.32

.48

7

ضعف دعم القطاع الخاص للتوجه الرقمي في التعليم العالي

4.08

.84

11

عدم وجود خطة استراتيجية لدى الحكومة واألجهزة المختصة بالتعليم العالي في اليمن للتوجه
الفعال نحو التعليم الرقمي.
انخفاض وعي القيادات العليا في األجهزة الحكومية بأهمية التوجه نحو التعليم الرقمي
غياب التنسيق والتعاون بين االجهزة الحكومية ذات العالقة بالتعليم العالي لتفعيل التوجه نحو
التعليم الرقمي
عدم توفر االمكانيات المادية والبشرية والفنية الالزمة لتفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي لدى
وزارة التعليم العالي

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات عينة البحث على الساال األول في قائمة االستبيان
يتضر من بيانات الجدول السييابق  -جييدول رقييم ( - )3ان جميييع

المالتصة بالتعليم العالي فيها نحو التعليم الرقمييي ودورهييا ودعمهييا

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلييية)

لهذا التوجه على مستوى الدوليية  ،وتشييمل هييذه العناصيير  :ضييعج

للتعليم الرقمي في اليمن المبينة في الجدول السييابق جيياءت جميعهييا

التوجه الرقمي على مستوى الدولة وغياب الدعم الحكييومي للتوجييه

بدرجة مرتفعة بحسي المتوسييط الحسييابي إلجابييات افييراد العينيية .

نحييو التعليييم الرقمييي فضييال عيين ضييعج دور المجلييس االعلييى

وهذا يدل على ان هنا صجماعا ميين افييراد العينيية علييى اهمييية هييذه

للجامعييات فييي تفعيييل التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي الجامعييات

التحديات والسيما مييا يتعلييق منهييا بعناصيير البنييية التحتييية الالدمييية

اليمنية  .وعييدل وجييود خطيية اسييتراتيجية لييدى الحكوميية واألجهييزة

واالقتصادية االساسية للتعليم الرقمي على مستوى الدولة والمتمثليية

المالتصة بالتعليم العالي في اليمن للتوجه الفعال نحو التعليم الرقمي

في :عدل توافر خدمات الكهرباء فييي معظييم انحيياء اليييمن  ،وعييدل

 ،فضال عن غياب التنسيييق والتعيياون بييين االجهييزة الحكومييية ذات

المنا ق اليمنية  ،وتردي خدمات

العالقة بالتعليم العالي لتفعيل التوجه نحو التعليم الرقمييي  ،وضييعج

االنترنت واالتصاالت في معظييم انحيياء اليييمن  .وتييردي االوضيياة

دور وزاره التعليم العالي في تفعيل التوجه نحو التعليم الرقمييي فييي

االقتصييادية والمعيشييية علييى مسييتوى الدوليية فييي الوقييت الييراهن ،

الجامعات اليمنية.

وانالفيياض مسييتوى الييدخل علييى مسييتوى الفييرد والمجتمييع  .يليهييا

 .4.2تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئيية الالاصيية

عناصيير التحييديات المتعلقيية بتوجييه الحكوميية اليمنييية والجهييات

(الجزئية) للتعليم الرقمي .

توفر خدمات االنترنت في بع
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يوضر الجدول رقم ( )4نتائج التحليل الوصفي إلجابات افييراد

صفحات 140-120

التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة الالاصيية (الجزئييية) للتعليييم الرقمييي
في اليمن.

عينة الدراسة على فقرات االستبانة المتعلقة بتحديات التوجه نحو

جدول  4.نتائج التحليل الوصفي إلجابات افراد عينة الدراسة حول ابرز تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة الالاصة (الجزئية)
للتعليم الرقمي في اليمن

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة الخاصة (الجزئية) للتعليم الرقمي في اليمن

Mean

Std.
Dev.

ترتيب
األهمية
النسبية

ضعف التوجه الرقمي على مستوى الجامعة

4.08

.26

9

ضعف ادراك القيادات االدارية واالكاديمية في الجامعة بأهمية ودور التعليم الرقمي.

3.68

.58

14

غياب التخطيط االستراتيجي للتوجه نحو التعليم الرقمي على مستوى الجامعة

4.20

.32

6

ضعف دعم التوجه نحو التعليم الرقمي من قبل القيادات العليا في الجامعة

4.28

.61

4

عدم وجود جهة مختصة بإدارة التعليم الرقمي ضمن هيكل الجامعة التنظيمي.

3.80

.34

13

عدم وجود ضوابط وسياسة عامة للتعليم الرقمي في الجامعة

4.00

.27

11

غياب التنسيق والتعاون بين الجهات االدارية واالكاديمية في الجامعة فيما يتعلق بالتوجه الرقمي للجامعة

4.00

.29

11

ضعف اهتمام قيادة الجامعة بتدريب وتنمية مهارات منتسبي الجامعة في تقنيات واساليب التعليم الرقمي

4.20

.25

6

ضعف االهتمام بالتوجه الرقمي على مستوى الكليات واالقسام العلمية في الجامعة

4.32

. 28

3

ضعف اهتمام ووعي بعض اعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالتعليم الرقمي

3.68

.35

14

افتقارالجامعة للموارد المالية الكافية لتفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي.

3.96

.34

12

االفتقار الى المعدات واالنظمة والبرامج الالزمة لتفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعة

4.08

.27

9

غياب الربط الشبكى بين ادارات وكليات ومراكز واقسام الجامعة

4.24

.36

5

عدم توقير خدمات االنترنت داخل الحرم الجامعي

4.48

. 48

1

ضعف دور المراكز والكليات التقنية والمتخصصة في الجامعة بالتوعية بأساليب وتقنيات التعليم الرقمي

4.32

. 42

3

االفتقار الى اساليب وتقنيات التعليم الرقمي في كليات الجامعة

4.28

.52

4

ضعف التحول نحو المكتبة الرقمية في الجامعة

4.24

.36

5

ضعف االهتمام بالموقع االلكتروني للجامعة والوسائط الرقمية المرتبطة بالموقع

4.12

.59

8

3.62

.44

15

4.44

.34

2

تدني مهارات تصميم المقرر اإللكتروني لدى كثير من أعضاء التدريس

4.16

.37

7

االفتقار الى المحتوى الرقمي في اغلب المقررات الدراسية بالجامعة

4.24

.36

5

ضعف االهتمام بتنمية وعي الطالب بأساليب وتقنيات التعليم الرقمي

4.12

.33

8

انخفاض اهمية ومكانة التعلم الرقمي مقارنة بالتعلم التقليدي من وجهة نظر الطالب

4.12

.33

8

ضعف االهتمام بالبحث العلمي في مجال التعليم الرقمي على مستوى كليات واقسام الجامعة

4.04

.33

10

االفتقار الى كوادر فنية ومتخصصة في تقنيات التعليم الرقمي على مستوى الكليات واالقسام العلمية
بالجامعة
غياب الدعم والتشجيع ألعضاء هيئة التدريس في تبني اساليب وتقنيات التعليم الرقمي لتدريس مقرراتهم
االكاديمية بالجامعة

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات عينة البحث على الساال األول في قائمة االستبيان
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يتضر من الجدول السابق  -جدول رقم ( - )4ان جميع تحديات

صفحات 140-120

قحييوان  ، ]34دراسيية النظيياري  ،]35دراسيية القبييا ي ، ]36
دراسة ابو حاتم .]37

التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي المرتبطيية بالبيئيية الالاصيية (الجزئييية)
للتعليم الرقمي في اليمن المبينة في الجدول السييابق جيياءت جميعهييا

 .4.3نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

بدرجة مرتفعة بحسي المتوسييط الحسييابي إلجابييات افييراد العينيية .
وهذا يدل على ان هنا صجماعا ميين افييراد العينيية علييى اهمييية هييذه

الختبار فرضيييات الدراسيية تييم اسييتالدال تحليييل التبيياين األحييادي

التحديات والسيما ما يتعلق منهييا بعناصيير البنييية التحتييية االساسييية

( )One-Way ANOVAلمعرفة مييدى وجييود فييروق ذات دالليية

للتوجه نحو التعليم الرقمي علييى مسييتوى الجامعيية ،ودعييم واهتمييال

احصائية فييي متوسييطات فراء مفييردات عينيية الدراسيية حييول ابييرز

قيييادة الجامعيية لهييذا التوجييه  ،وابييرز هييذه العناصيير  :عييدل تييوقير

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلييية)

خدمات االنترنت داخل الحرل الجامعي  ،وغيياب الييدعم والتشييجيع

والبيئة الالاصة (الجزئية) للتعليم الرقمي في اليمن ؛ تعييزى لييبع

ألعضاء هيئة التدريس فييي تبنييي اسييالي وتقنيييات التعليييم الرقمييي

المتغيرات الديموغرافية والوظيفية لمفردات عينة الدراسيية  ،وفيمييا

لتدريس مقرراتهم االكاديمية بالجامعة  ،وضعج االهتمييال بالتوجييه

يلي نتائج اختبار فرضيات الدراسة :

الرقمييي علييى مسييتوى الكليييات واالقسييال العلمييية فييي الجامعيية .

 1.4.3نتائج اختبار الفرضي االولي :

واالفتقار الى اسالي وتقنيات التعليم الرقمييي فييي كليييات الجامعيية .

تيينص هييذه الفرضييية علييى انييه ال توجييد فييروق ذات دالليية

فضال عن غياب الربط الشبكي بين ادارات وكليات ومراكز واقسال

صحصائية بين متوسييطات فراء مفييردات عينيية الدراسيية حييول ابييرز

الجامعيية  ،وضييعج التحييول نحييو المكتبيية الرقمييية فييي الجامعيية ،

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلييية)

وغييياب التالطيييط االسييتراتيجي للتوجييه نحييو التعليييم الرقمييي علييى

للتعليم الرقمي في اليمن ؛ تعييزى لييبع

المتغيييرات الديموغرافييية

مستوى الجامعة  ،وضييعج اهتمييال قيييادة الجامعيية بتييدري وتنمييية

والوظيفية لمفردات عينة الدراسة وتشمل :النييوة  ،الجامعيية  ،نييوة

مهارات منتسييبي الجامعيية علييى تقنيييات واسييالي التعليييم الرقمييي،

الكلية ،الدرجة العلمية  ،سيينوات الالبييرة  .ويوضيير -جييدول رقييم

فضال عن ضعج دعم التوجه نحو التعليم الرقمي من قبييل القيييادات

( -)5نتائج اختبار هذه الفرضية  .حيث يتضر من بيانييات الجييدول

العليييا فييي الجامعيية واالفتقييار الييى المحتييوى الرقمييي فييي اغليي

عييدل وجييود فييروق ذات دالليية صحصييائية بييين فراء مفييردات عينيية

المقييررات الدراسييية بالجامعيية .وتييدني مهييارات تصييميم المقييرر

الدراسة حول ابرز تحديات التوجه نحييو التعليييم الرقمييي المرتبطيية

اإللكتروني لدى كثير من فعضاء التدريس.

بالبيئة العامة (الكلية) للتعليم الرقمي في اليييمن وذلييك عنييد مسييتوى

وفيما يتعلق بهذه التحديات فإن دراستنا تتفييق – الييى حييدما  -مييع
نتائج بع

الدالليييية ( )0.005؛ تعييييزى لييييبع

المتغيييييرات الديموغرافييييية

الدراسييات السييابقة التييي ركييزت علييى معيقييات التعليييم

والوظيفية لمفردات عينة الدراسة وتشييمل :النييوة  ،الجامعيية ،نييوة

الرقمييي المتعلقيية بعناصيير البنييية االساسييية للتعليييم الرقمييي علييى

الكلية ،الدرجة العلمية  ،سيينوات الالبييرة  .صذ صن قيميية  Fالمحسييوبة

مسييتوى الجامعيية ،مثييل (اإلدارة الجامعييية  ،واالسييتاذ الجييامعي ،

لكل من هذه المتغيرات اقل من قيمتها الجدولية ( )2.6عند مسييتوى

والطال  ،والمقرر الجامعي) وميين ابييرز هييذه الدراسييات  :دراسيية

داللة (  ، )0.005مما يعنى قبول صحة هذه الفرضية.

جدول  5.نتائج تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAالختبار الفرضية االولى
المتغيرات (الالصائص
الديموغرافية)
النوة
الجامعة
نوة الكلية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات

درجة

مجموة

متوسط

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

المربعات

F

الداللة

.373

0.75

6.124

0.261

1.572

0.343

.256

.194

5.234

0.327

1.637

0.442

.745

.923

4.113

0.446

1.232

.0521

1
7
1
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بين المجموعات

2

داخل المجموعات
بين المجموعات

4

داخل المجموعات

 2.4.3نتائج اختبار الفرضية االولي :

.785

.702

5.193

0.960

.726

.643

4.101

0.782

صفحات 140-120

1.370

0.143

1.283

0.162

داللة صحصائية بين فراء مفردات عينة الدراسة حول ابييرز تحييديات

تيينص هييذه الفرضييية علييى انييه ال توجييد فييروق ذات دالليية

التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي المرتبطيية بالبيئيية الالاصيية (الجزئييية)

صحصائية بين متوسييطات فراء مفييردات عينيية الدراسيية حييول ابييرز

للتعليييم الرقمييي فييي اليييمن وذلييك عنييد مسييتوى الدالليية ( )0.005؛

تحييديات التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي المرتبطيية بالبيئيية الالاصيية

المتغيييرات الديموغرافييية والوظيفييية لمفييردات عينيية

(الجزئييية) للتعليييم الرقمييي ف يي اليييمن ؛ تعييزى لييبع

تعزى لييبع

المتغيييرات

الدراسة وتشمل :النييوة  ،الجامعيية ،نييوة الكلييية ،الدرجيية العلمييية ،

الديموغرافية والوظيفية لمفييردات عينيية الدراسيية وتشييمل :النييوة ،

سنوات الالبرة  .صذ فن قيمة  Fالمحسوبة لكييل ميين هييذه المتغيييرات

الجامعة  ،نوة الكلية ،الدرجة العلمية  ،سنوات الالبرة

اقل من قيمتها الجدولية ( )2.6عند مستوى داللة (  ، )0.005ممييا

.

يعنى قبول صحة هذه الفرضية.

ويوضيير الجييدول االتييي -جييدول رقييم ( -)6نتييائج اختبييار هييذه
الفرضية  ،حيث يتضر من بيانات الجدول عييدل وجييود فييروق ذات

جدول 6 .نتائج تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAالختبار الفرضية الثانية
المتغيرات (الالصائص
الديموغرافية)
النوة
الجامعة
نوة الكلية
الدرجة العلمية
سنوات الالبرة

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات

درجة

مجموة

متوسط

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

المربعات

F

الداللة

365.

0.693

7.114

0.327

1.428

0.421

.294

.163

6.311

0.421

1.614

0.423

.785

.936

4.213

0.732

1.251

0.581

.785

.705

5.163

0.940

.1251

0.318

.585

.623

5.131

0.962

.1442

0.329

1
7
1
2
4

 5.1الهدف من التصور المقترح :

 .5التصور المقترح
في ضوء نتائج تحليل نتييائج الدراسيية الميدانييية  ،حييول حييول

يهدف هذا التصور الى تفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي فييي

ابرز تحديات التوجه نحييو التعليييم الرقمييي المرتبطيية بالبيئيية العاميية

الجامعات الحكومية اليمنية في ظييل التحييديات الحالييية التييي تواجييه

(الكلية) والبيئة الالاصة (الجزئية) للتعليييم الرقمييي فييي الجمهورييية

هذا التوجه والمرتبطيية بمتغيييرات وعناصيير البيئيية العاميية (الكلييية)

اليمنية  ،ومن منطلق اهمية التوجه الفعال نحييو التعليييم الرقمييي فييي

والبيئة الالاصة (الجزئية) للتعليم الرقمي في الجمهورية اليمنية .

الجامعات الحكومية اليمنية ؛ يقترح الباحثان التصور التالي لتفعيل

 5.2الجهات المسئولة عيين تطبيييق التصييور المقتييرح  :تشييمل هييذه

هذا التوجه.

الجهات :
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الحكومة اليمنية ممثلة بمجلس الوزراء.

 2.5.3دعم وتعزيز التوجييه الرقمييي لماسسييات التعليييم العييالي فييي

الماسسات واالجهزة الحكومية ذات العالقيية بمجييال التعليييم العييالي

الجمهورية اليمنية  :وذلك من خالل االليات االتية :

والبحييث العلمييي فييي اليييمن مثييل  :وزارة التعليييم العييالي والبحييث

توفير البنية التحتية الالدمييية والتقنييية واالقتصييادية الالزميية لتفعيييل

العلمي  ،المجلس االعلى للجامعات  ،مجلس االعتماد االكاديمي .

التوجه الرقمي في مالتلج ماسسات التعليم العالي والبحييث العلمييي

الجامعات الحكومييية اليمنييية والكليييات واالقسييال العلمييية واالدارات

في اليمن .

التابعة لها.

وضييع خطيية اسييتراتيجية عاميية للتوجييه الرقمييي لماسسييات التعليييم

المراكيييز والوحيييدات المتالصصييية بمجيييال التعلييييم الرقميييي فيييي

العالي والبحث العلمي في اليييمن  ،وتضييمين الالطييط االسييتراتيجية

الجامعات اليمنية.

لتلك الماسسات ما يدعم ويعزز توجهها الرقمي .

 5.3عناصر واليات التصور المقترح :

تفعيل دور المجلييس االعلييى للجامعييات ووزارة التعليييم العييالي فييي
دعم وتعزيز التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات اليمنية.

يتضمن التصور المقترح لتفعيل التوجه نحو التعليم الرقمي فييي
الجامعات الحكومية اليمنية العناصر واالليات االتية :

الربط الشبكي بين مالتلج ماسسات التعليم العالي والبحييث العلمييي

 1.5.3دعيييم وتعزييييز التوجيييه الرقميييي عليييى مسيييتوى الدولييية

في اليمن.

والماسسات الحكومية  :وذلك من خالل االليات االتية :

تبني وتوظيج احدث النظم والتقنيات والوسييائط الرقمييية فييي تقييديم

توفير البنية التحتية الالدمييية والتقنييية واالقتصييادية الالزميية لتفعيييل

البرامج والالدمات التعليمية والبحثييية واالدارييية بماسسييات التعليييم

التوجييه الرقمييي علييى مسييتوى الدوليية وابرزهييا  :تييوفير وتحسييين

العالي والبحث العلمي في اليمن.

خييدمات الطافيية الكهربائييية وخييدمات االنترنييت واالتصيياالت فييي

ربط التوجه الرقمي لماسسات التعليييم العييالي والبحييث العلمييي فييي

مالتلج المنا ق اليمنية.

الييييمن بمعيييايير ومتطلبيييات الجيييودة واالعتمييياد االكييياديمي لتليييك

العمل على تحسين الوضييع االقتصييادي والمعيشييي ألبنيياء المجتمييع

الماسسات.

اليمني ورفع مستوى دخل الفرد .

دراسيية وتحليييل التجييارب الناجحيية فييي التوجييه الرقمييي لماسسييات

تفعيل التوجه الرقمي في مالتلج ماسسات الدولة ميين خييالل رؤييية

التعليييم واالسييتفادة منهييا والسيييما تجييارب الييدول النامييية األخييرى

مستقبلية واضحة ومحددة وخطة استراتيجية متكاملة .

المشابهة لظروف اليمن واالستعانة بالبراء منها.

توعييية ابنيياء المجتمييع اليمنييي بأهمييية وفوائييد التعامييل مييع مالتلييج

التعاون والتنسيييق المشييتر بييين مالتلييج ماسسييات التعليييم العييالي

الوسائط والمنصات الرقمية .

والبحث العلمي الحكومييية واالهلييية فييي الجواني المتعلقيية بتعزيييز

اسييتالدال البوابييات والمنصييات الرقمييية لتقييديم الالييدمات الحكومييية

التوجه الرقمي لتلك الماسسات .

للموا نين من قبل مالتلج الماسسييات الحكومييية الالدمييية وتشييجيع

 3.5.3دعييم وتفعيييل التوجييه نحييو الييتعلم الرقمييي فييي الجامعييات

الموا نين على التعامل من خالل تلك البوابات والمنصييات الرقمييية

الحكومية اليمنية .وذلك من خالل االليات االتية :

الحكومية.

توفير خدمات االنترنت في كل الجامعييات ودعييم وتشييجيع اعضيياء

تييوفير الييدعم الحكييومي المييالي والتقنييي الييالزل لمالتلييج ماسسييات

هيئة التدريس فييي تبنييي اسييالي وتقنيييات التعليييم الرقمييي لتييدريس

الدوليية لتشييجيعها علييى تبنييي التوجييه الرقمييي لتفعيييل اداء مهامهييا

مقرراتهم االكاديمية بالجامعة.

والتواصل والتنسيق فيما بينها وتقديم خدماتها للجمهور .

وضع خطط استراتيجية لتبني الجامعة التوجه نحييو التعليييم الرقمييي

التنسيق والتعاون بييين مالتلييج االجهييزة الحكومييية لتفعيييل التوجييه

وتفعيل االهتمييال بالتوجييه الرقمييي علييى مسييتوى الكليييات واالقسييال

الرقمي .

العلمية في الجامعة .
دعم التحول نحييو المكتبيية الرقمييية فييي الجامعيية ،وتييوفير المحتييوى
الرقمي للمراجع والمصادر العلمية فيها.
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تطييوير وتحييديث البييرامج االكاديمييية والمقييررات الدراسييية فييي

جملة من التحديات التي تواجه تفعيل هذا التوجه سوا ًء على مستوى

الجامعة وتوفير المحتوى الرقمي لها لتواك متطلبات التوجييه نحييو

البيئة الكلية او الجزئية للتعليم الرقمي في اليمن.

التعلم الرقمي.

اظهييرت نتييائج الدراسيية الميدانييية يراء افييراد عينيية الدراسيية ميين

االهتمييال بتييدري وتنمييية مهييارات منتسييبي الجامعيية علييى تقنيييات

اعضيياء هيئيية التييدريس بالجامعييات الحومييية اليمنييية حييول ابييرز

واسالي التعليم الرقمي ،ومهييارات تصييميم المقييررات اإللكترونييي

تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العامة (الكلييية)

واستالدال مالتلج المنصات الرقمية في مجال التعليم الرقمي .

والبيئيية الالاصيية (الجزئييية ) للتعليييم الرقمييي فييي اليييمن – التييي

تبنييي اسييالي وتقنيييات الييتعلم الرقمييي الحديثيية والمناسييبة لظييروف

تضمنتها محاور االستبانة  -؛ ان هنا اجماعا على زيييادة درجيية

وامكانات الجامعة وقدرات الطالب

اهمية هذه التحديات  ،بحس مييا تبييين ميين قيييم المتوسييط الحسييابي

التغيير الجذري في رق التدريس و رق تقديم المحتوى التعليمييي

إلجابات افراد العينة على فقرات االستبانة المتعلقة بتلك التحييديات،

وآليات تقييم الطالب لتواك متطلبات التوجه نحو التعلم الرقمي.

والتي جاءت جميعها بدرجة مرتفعيية ممييا يييدل علييى اهمييية دراسيية

االهتمال بتصميم ومحتوى المواقع االلكترونية للجامعات الحكومييية

وتحليل مجمل هذه التحديات والعمل على معالجتهييا والتعامييل معهييا

اليمنية وتضمينها بوابات خاصة بالتعلم الرقمي .

بشكل فعال لتعزيز التوجه بالتعليم الرقمي في الجامعييات الحكومييية

توعية العيياملين بالجامعييات ،وتعييريفهم بييالتعليم الرقمييي ،وصقنيياعهم

اليمنية ،وذلك من قبل الجهات ذات العالقة كافة بتلك التحديات على

بأهميته ،وضرورته لتطييوير التعليييم واالرتقيياء بالعملييية التعليمييية،

مستوى الدولة والحكومة واالجهزة والماسسات المالتصيية بييالتعليم

وتعريييج كييل فييرد بييدوره فييي هييذا النظييال وتدريبييه علييى األدوات

العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية بشكل عال  .من خييالل

الجديدة التي سيستالدمها لتنفيذه.

االسترريياد بمييا تضييمنه التصييور المقتييرح للدراسيية ميين عناصيير

اسييتالدال احييدث الوسييائط الرقمييية فييي تقييديم البييرامج والالييدمات

واليات .

التعليمييية والبحثييية واالداري ية بماسسييات التعليييم العييالي والبحييث

اظهرت نتييائج اختبييار فرضيييات الدراسيية عييدل وجييود فييروق ذات

العلمي في اليمن.

داللة صحصائية بين فراء مفردات عينة الدراسة حول ابييرز تحييديات

اعادة هيكليية وتنظيييم مراكييز وادارات ووحييدات التعليييم الرقمييي او

التوجه نحو التعليم الرقمي المرتبطة بالبيئة العاميية (الكلييية) والبيئيية

(التعليم عن بعد) في الجامعات الحكومية اليمنييية  ،وتحديييد مهامهييا

الالاصة (الجزئييية) للتعليييم الرقمييي فييي اليييمن وذلييك عنييد مسييتوى

ودورها في التوجه نحو التعلم الرقمي ورفدها بالوسائل واالمكانات

الدالليييية ( )0.005؛ تعييييزى لييييبع

المتغيييييرات الديموغرافييييية

المالية والبشرية والفنية الالزمة لتقديم خدمات التعلم الرقمي.

والوظيفية لمفردات عينة الدراسة وتشييمل :النييوة  ،الجامعيية ،نييوة

التنسيييق والتعيياون العلمييي والبحثييي واالستشيياري بييين الجامعييات

الكلية ،الدرجة العلمية  ،سنوات الالبرة .
ووفقييا ً لمييا سييبق  ،ولتعزيييز التوجييه نحييو التعليييم الرقمييي فييي

الحكومية اليمنية والجهات العامة والالاصة ذات العالقة بتوجه هييذه
الجامعات نحو التعلم الرقمي في الجمهورية اليمنية.

الجامعييات اليمنييية  ،يوصييي الباحثييان بضييرورة تييوفير العديييد ميين

 .6االستنتاجات :

المتطلبييات الالزميية والضييرورية لتعزيييز هييذا التوجييه فييي الواقييع
العملي ،ونجاح تطبيق اليات التصور المقترح الذي قدمتييه الدراسيية

من خالل اسييتعراض ادبيييات الدراسية ونتييائج تحليييل بيانييات
الدراسة الميدانية؛ يمكن استالالص ما يأتي:

 ،ومن ابرز هذه المتطلبات ما يأتي :

ان التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات الحكومية اليمنية  ،بات

ادرا مالتلج القيييادات العليييا فييي الدوليية والحكوميية و الماسسييات

يشكل اهمية كبيرة لمالتلج الجامعات في العصر الحييديث ،وحاجيية

المعنية بالتعليم والبحث العلمي والجامعييات اليمنييية ؛ بأهمييية ودور

ملحة للجامعات الحكومية اليمنية في ظل المتغيييرات التييي تواجهييا

التعليم الرقمي في العصر الراهن  ،ودعم وتييوفير مالتلييج عناصيير

فييي الوقييت الييراهن  .ورغييم الجهييود التييي قامييت العديييد ميين هييذه

البنية التحتية الالزميية لتفعيييل التوجييه بييالتعليم الرقمييي فييي مالتلييج

الجامعات في التوجه نحو التعليم الرقمي اال ان هذه الجهود لم تات

ماسسات التعليم .

يمارها في التطبيق الفعال لهييذا التوجييه فييي الوقييت الييراهن لوجييود

وضييع اليينظم واللييوائر القانونييية التشييريعية المنظميية إلجييراءات
وضوابط التوجه نحو التعليم الرقمي في الجامعات اليمنية ؛ لضمان
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]6 Ali, M . , Raza, S. A. ; Qazi, W. ; Puah, C. – H.

ميين تطويييع القييوانين واللييوائر بشييكل يضييمن ديناميكييية النظييال

(2018)"Assessing e-learning system in higher

التعليمي ،ليوائم التطورات العصرية سريعة التغير .ويج فن توفر

education institutes: Evidence from structural

القييوانين الغطيياء الييالزل لحماييية حرييية التفكييير وتحصيييل المعرفيية

equation modeling", Interactive Technology and

وتوفير ضمانات تجعل التعليم الرقمي فكثيير مويوقييية ،ممييا يتطلي

Smart Education, Vol. 15, Issue:,p 37

القوانين التي تقج عقبة في ريق التعامل الرقمي .

]7 Qwaider, Walid Qassim, (2011), Integrated of

تعديل بع

وضييع المعييايير االكاديمييية لضييمان جييوده التعليييم الرقمييي فييي

Knowledge Management and E- Learning System,

الجامعات وتفعيل دور المجلس االعلى واالكاديمي في هييذا الجاني

Information

Hybrid

of

والرقابيية الدورييية والمسييتمرة علييى مييدى التييزال الجامعييات بتلييك

Journal

International

Technology, Vol. 4.p.63

الضوابط واالجراءات والمعايير في الواقع العملي.

]8 Alkhattabi, Mona &Neagu, Daniel & Cullen,

دعم وتشجيع الجامعات اليمنية المتميزة فييي تبنييي اسييالي وتقنيييات

Andrea, (2010), Information Quality Framework

التعليم الرقمي.

Knowledge

العمل على نشر الوعي بتكنولوجيا المعلومات والتعليم الرقمييي بييين

International

Systems,
An

افراد المجتمع من خالل مالتلج وسائل النشر العامة والالاصة .

&Management

E-Learning:

Journal, Vol.2, No.4, p. 340

العمل على صنشاء معامل الحاسوب فييي المييدارس الثانوييية وتييدري
الب المدارس على استالدال الحاسوب وبع

e-Learning

for

]9 Butler, D., Hallissy, M. & Hurley, J. (2018).

تطبيقييات وتقنيييات

The Digital Learning Framework: What Digital

التعليم الرقمي .

Learning can look like in Practice, An Irish

هوامش البحث :

Perspective? In E. Langran & J. Borup (Eds.),

 ]1قحيييوان  ،محميييد قاسيييم عليييى ( )2012تحيييديات التعلييييم

Information

االلكتروني في الجامعات اليمنية ،مجلة العلول التربوييية  ،جمعييية

for

Society

of

Proceedings

Technology & Teacher Education International

التربية المقارنة  ،كلية التربية  ،جامعة عين رمس  .ص 122

Conference, p.27

 ]2النظيياري  ،بشييرى محمييد عبييد الييرحمن ( )2019معيقييات

]10 Ali,et al., Ope cite : p.62
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نظر اعضاء هيئة التدريس المجلة الدولية التربوية المتالصصة ،

في اليمن مقال منشور في مدونة الباحث على ربكة االنترنت  :تم

المجلد ( )8العدد ( ، )12ص 32

استرجاعه في  2020/6/14من الرابط التالي :

احمييد ( )2019التعليييم االلكترونييي

https://sites.google.com/site/dryahya1974/32234

 ]3القبييا ي  ،علييى عبييد

ودوره في تطوير التعليم مجلة بحوث ودراسييات  ،جامعيية تعييز ،

p34
]12 Mark D.Uncles,(2018) " Directions in higher

المجلد السادس  ،ص 144
 ]4ابو حاتم  ،عبد الكريم يحييى ( )2014التحييديات التييي تواجييه

education: A marketing perspective" Australasian

التعليييم االلكترونييي فييي اليييمن  ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،

Marketing Journal (AMJ), Volume 26 Issues: 4.

الجامعة الماليزية .ص 121

p:123

 ]5الطج  ،اياد ( )2019فير التعلم الرقمي باسييتالدال األجهييزة

]13 Nguyen Dang , ( 2018) " The university in a

الذكية على التحصيل العلمي للطالب فييي مقييرر الوسييائل التعليمييية

world of digital technologies: Tensions and

واتجاهاتهم نحو استالدال األجهزة الذكية في التعلم والتعليم  ،مجلة

challenges" , Australasian Marketing Journal

جامعة فل القرى للعلييول التربوييية والنفسييية – المجلييد ( ، )10العييدد

(AMJ), Volume 26 Issues: 4 . p 176

( ، )2ابريل .ص287 :
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media international, 1(46), p 67
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]25 Anderson, A. (2008). Seven major challenges

547

for e- learning in Developing countries: Case study

 ]15الشييريج  ،بسيييم بيين نييايج محمييد (  )2018مييدى الييوعي

of

Journal

International

Lanka.

Sri

EBIT,

بالتقنييييات التعليميييية الرقميييية والذكيييية ألعضييياء هيئييية التيييدريس

Education and Development using ICT, 4(3). P 46

بالجامعييات السييعودية واتجاهيياتهم نحوهييا  ،مجليية كلييية التربييية،

]26 Cahill, Rosann (2008). What motivates

جامعة األزهر ،العدد ١٧٩الجزء األول يوليو  ،ص 601

faculty participation in e-learning: A case study of

 ]16الطج  ،اياد  ،مصدر سبق ذكره ،ص 281

complex factors? Ph.D. dissertation, University of

 ]17رفيقيية ،ياللييج ( )2019جييودة التعليييم الرقمييي ،مجليية

st. Thomas. Publication No. AAT3340549, p 346
]27 Ahmadpour, Amir & Mirdamadi, Mehdi,

اإلناسة وعلول المجتمع  ،العدد ( )5يوليو  ،ص 166
 ]18وهيبيية  ،الجييوزي خليفيياتي و سييليم ،مغرانييي () 2019

(2010), Determining Challenges in the Application

التعليييم الرقمييي فييي ظييل التحييديات المعاصييرة  ،المجليية العربييية

of E-Learning in Agricultural Extension Services

لالعالل ويقافة الطفل  ،العدد  ،5يناير  .ص 109

in Iran, IDOSI Publications, p396

 ]19الالزرجى  ،حمد جاسييم محمييد و عبيياس سييلمان محمييد علييي

& ]28 Dutta, Ashit Kumar & Mosley, Al-Adhaileh

( )2018التعليم االلكتروني في العراق وابعاده القانونية  ،مجليية

Akhtar, ,Mohammad Mobin, (2011), E-learning in

مركز بابل للدراسات االنسانية ،المجلد (، )8العدد (. )1ص245 :

Higher Education: Design and Implementation,

 ]20الميييزين ،سيييليمان (  )2016معوقيييات تطبييييق التعليييييم
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Amirhossein,
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