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ني بجامعة الدػدان السفتػحة مغ مجى تػافخ كفايات الجػدة الذاممة لمتعميع االلكتخو 
 وجية نطخ السذخفيغ األكاديسييغ

 
 إعجاد: د. عرام الجيغ عبج الخحيع حجاج

 جامعة الدػدان السفتػحة -أستاذ تكشػلػجيا التعميع السداعج 
تيجؼ تتشاكؿ ىحه الجراسة الجػدة الذاممة لمتعمضع االلكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة بالدػداف؛ حضث سدتخمز: ال

الجراسة إلى معخفة مجػ تػافخ كفايات الجػدة الذاممة في التعمضع االلكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة، كتحجيج نقاط 
القػة كنقاط الزعف في كفايات جػدة التعمضع اإللكتخكني كمحاكلة تقجيع حمػؿ مقتخحة لتصبضق معايضخ الجػدة الذاممة 

اسة مغ أىسضة التعمضع اإللكتخكني كدكره في تيضئة مرادر تعمع أكثخ فاعمضة كأكثخ لمتعمضع اإللكتخكني. نبعت أىسضة الجر 
تػجيا نحػ التعمع الحاتي. تع استخجاـ السشيج الػصفي، كتع الحرػؿ عمى السعمػمات كالبضانات السضجانضة عبخ االستبانة 

كفايات الجػدة الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني ك السبلحطة السضجانضة السباشخة. تػصمت الجراسة لعجد مغ الشتائج أىسيا أف 
تتػافخ بجرجة ضعضفة لجػ السذخفضغ األكاديسي. تع كضع مجسػعة تػصضات أىسيا ضخكرة تػفضخ بضئة فاعمة لمتعمضع 

 اإللكتخكني كفقًا لسعايضخ الجػدة الذاممة. 
 

Abstract:The paper tackles the inclusive quality of e-learning at the Open University of 

Sudan. The problem of the study stays within availability of inclusive quality in e-learning 

at the Open University of Sudan, where the adoption of e-learning is facing some 

challenges and some difficulties in practical. The importance of the study comes from the 

importance of e-learning and its role in localization of the philosophy of e-learning and the 

creation of more effective learning sources that more inclined to self-learning. The study 

seeks to identify the strengths and weaknesses in e-learning competencies and providing 

solutions to implementation of inclusive quality standards of e-learning. The study 

followed the analytical descriptive approach and relied on primary information through 

questionnaire and direct observation, as well as books, references and periodicals as 

secondary sources. The study has reached a number of results; the most important of which 

is that the availability of the inclusive quality competencies of e-education is at a weak 

level among the academic supervisors in general. The study concluded with a number of 

recommendations, the most important among which is the provision of good environment 

for e-learning according to the standards of inclusive quality.  
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 مقجمة:
ة إلى العرػر القجيسة كحتى الػقت الحاضخ ، حضث تعػد جحكر تخجع اإلرىاصات األكلى لسفيـػ الجػدة الذامم

االىتساـ بالجػدة إلى سبعة آالؼ عاـ ، حضغ أىتع قجامى السرخيضغ بيا ، كذلظ مغ خبلؿ الشقػش الفخعػنضة عمى 
كتحدضغ  السعابج التي اتدست بالجػدة كدقة التشفضح كفقًا لمسعايضخ السػضػعضة. جاء اإلسبلـ لضؤكج عمى أىسضة الجػدة

العسل ، حضث أكجت الحزارة اإلسبلمضة أف الجػدة في أداء األعساؿ تعتبخ مشيج كأسمػ ب حضاة يصالب بو الفخد السدمع، 
كقج ضيخ ذلظ في مػاقع كثضخة في القخآف الكخيع كالدشة الشبػية الذخيفة. كقج سعت الذخيعة االسبلمضة إلى تحقضق اإلتقاف 

ف في كل مجاالت الحضاة، كاإلحداف يعتبخ أعمى درجات اإلتقاف، مغ خبلؿ ربط ألجل الػصػؿ إلى مسارسة اإلحدا
ف ذلظ بأمانة العسل كإخبلص الشضة هلل سبحانو كتعالى؛ فعغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ " إف هللا يحب إذا عسل أحجكع عسبًل أ

 ـ  (، فالجػدة تعشي إتقاف العسل.1985يتقشو" )أخخجو، الصبخاني:
 مذكمة الجراسة:

لعل مغ أبخز السذاكل التي يعاني مشيا التعمضع العالي في معطع الجكؿ العخبضة، مذكمة الجػدة الشػعضة، كىي مذكمة 
بالغة الخصػرة لتأثضخىا عمى حاضخ كمدتقبل السجتسع؛ لحلظ البج مغ تفعضل الجيػد لتجػيج التعمضع العالي، كخاصة 

ضخكرة كششضة لمشيػض باألمة حتى تذارؾ بػضع برستيا في الحزارة اإلندانضة، مغ التعمضع اإللكتخكني، ألنو أصبح 
خبلؿ تعمضع الكتخكني يتستع بسعايضخ جػدة عالضة. يحجد الباحث مذكمة الجراسة الحالضة في الدؤاؿ الخئضذ التالي: ما 

 مغ كجية نطخ السذخفضغ األكاديسضضغ ؟مجػ تػافخ كفايات الجػدة الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة 
 أىجاف الجراسة:

 تشسضة اتجاه ايجابي نحػ تجػيج التعمضع اإللكتخكني لجػ السذخفضغ األكاديسضضغ بالجامعات.
 تصػيخ التعمضع  اإللكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة كفقًا لسعايضخ الجػدة الذاممة.

 تخكني بجامعة الدػداف السفتػحة .لكتصبضق معايضخ الجػدة الذاممة في التعمضع اإل
 أىسية الجراسة:

 تػضضق فمدفة التعمضع اإللكتخكني كفقًا لسعايضخ الجػدة الذاممة .
 تيضئة مرادر تعمضع أكثخ فاعمضة كبتكمفة أقل مع التخكضد عمى الجػدة الشػعضة الذاممة.

 عج محكًا اساسضًا.اىساؿ معطع الجراسات الدابقة جانب الجػدة الشػعضة الذاممة، كالحؼ ي
 اإلىتساـ بتصبضق الجػدة الشػعضة الذاممة في التعمضع اإللكتخكني.

 زيادة جػدة التعمضع الحؼ تقجمو جامعة الدػداف السفتػحة.
 نجرة الجراسات الدػدانضة التي تشاكلت نطاـ جػدة التعمضع اإللكتخكني، كذلظ في حجكد عمع الباحث.
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 فخضية الجراسة:
األكاديسضضغ بجامعة الدػداف السفتػحة أف كفايات الجػدة الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني تتػافخ بجرجة يخػ السذخفػف 

 ضعضفة.
 مشيج الجراسة وأدواتيا : 

استخجـ الباحث السشيج الػصفي كأسمػ ب مشاسب ليحه الجراسة لػصف الػاقع الحالي لمتعمضع اإللكتخكني  بجامعة 
التعمضع اإللكتخكني  السدتخجمة بالجامعة، كمغ أجل تحقضق ذلظ تع استخجاـ االستبانة الدػداف السفتػحة كتحجيج كفايات 

 كأداة لجسع البضانات مضجانضًا .
 حجود الجراسة : 

ـ(، كبجأت الجراسة فضيا عاـ ) 2002أكاًل : الحجكد السكانضة : جامعة الدػداف السفتػحة، كىي جامعة تع تأسضديا عاـ )
، كتشتذخ فخكعيا في ثساني عذخة مغ كاليات الدػداف. كقع االختضار عمى  ـ( . تقع رئاستيا 2003 بالعاصسة الخخشـػ

 مشصقتي الخخشـػ التعمضسضة ككدبل التعمضسضة لتػافخ تصبضق التعمضع اإللكتخكني في ىاتضغ السشصقتضغ.
 ـ.2018-ـ 2017ثانضًا : الحجكد الدمانضة : تع تصبضق االستبانة خبلؿ العاـ الجراسي

لثًا : الحجكد البذخية : السذخفػف األكاديسضػف في بخنامج عمـػ الحاسػ ب كتقشضة السعمػمات ، كبخنامج العمـػ اإلدارية ، ثا
 كبخنامج القانػف ، بسشصقتي الخخشـػ ككدبل التعمضسضتضغ.

 مرصمحات الجراسة : 
دني مصمػ ب، كالكفاية التعمضسضة ىي القجرة الكفاية ىي القجرة عمى القضاـ بالعسل بذكل متقغ ال يقل عغ حج أالكفايات : 

عمى أداء العسل بذكل جضج، ككفايات التعمضع تذسل السعارؼ، كالسيارات كاالتجاىات، كجسضعيا قابمة لبلكتدا ب مغ 
 خبلؿ التجريب، كسا أنيا قابمة القضاس كالسبلحطة .

عمسضغ، في أؼ كقت كفي أؼ مكاف، باستخجاـ التقشضات مشطػمة تعمضسضة لتقجيع السشاىج التعمضسضة لمستالتعميع اإللكتخوني : 
التكشػلػجضة مغ شبكات كاالنتخنت كالحاسػ ب كغضخىا مغ الػسائط الستعجدة كقج يكػف متدامشًا أك غضخ متدامغ ، كيعتسج 

 عمى التعمع الحاتي .
ما يتعمق مشيا  تحقق مجسػعة معايضخ كخرائز  في جسضع عشاصخ السشطسة التعمضسضة سػاءالجػدة الذاممة : 

بسجخبلت أك عسمضات أك مخخجات، كتتزسغ ىحه السعايضخ جسضع جػانب تصػيخ كتحدضغ األداء في جسضع عشاصخ 
 السشطػمة التعمضسضة .

ـ( ، كىي جامعة حكػمضة تتبع لػزارة التعمضع العالي كالبحث العمسي ، 2002تأسدت عاـ )جامعة الدػدان السفتػحة : 
 السعخفة ، مغ خبلؿ نطاـ التعمضع السفتػح عغ بعج. كتيجؼ إلى نذخ العمع ك 
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 اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة :
 أوال مفيػم الجػدة في التعميع اإللكتخوني :

( أف جػدة التعمضع اإللكتخكني تعتسج عمى جػدة الخجمة اإللكتخكنضة التي 95ـ:2012تخػ )رشضجة الطاىخ ، رضا عصضة :
عجة معايضخ أىسيا الدخعة كدقة التػقضت في معالجة كإضيار البضانات كالسعمػمات كالشتائج تػفخه، كالتي تعتسج عمى 

لمصالب، كالجقة في السعمػمة أك البضانات السقجمة لمصالب، كالتي تختبط بسرصمح االعتسادية : ىل يسكغ االعتساد عمى 
عمى ما سبق يخػ الباحث أف جػدة التعمضع السرجر أك الخجمة في سخعة معالجة البضانات كدقة السعمػمات. تأسضدًا 

اإللكتخكني تعتسج عمى تحقضق مدتػيات األداء التي تتفق مع السعايضخ السحمضة كاإلقمضسضة كالعالسضة، كتقضضع األداء لجسضع 
 األنذصة حتى تدتصضع السشافدة كالتسضد.
ىسضة جػدة التعمضع اإللكتخكني تطيخ مغ خبلؿ ـ( أف أ 2011تخػ )فايجة الػرفمي: أىسية الجػدة في التعميع اإللكتخوني :

ما يمي: خمق بضئة تعمضسضة تفاعمضة مغ خبلؿ تقشضات إلكتخكنضة ججيجة كالتشػع في مرادر السعمػمات كالخبخة، دعع عسمضة 
ت التفاعل بضغ الصبل ب كأعزاء ىضئة التجريذ باستخجاـ قشػات االتراؿ السختمفة، إكدا ب أعزاء ىضئة التجريذ السيارا

التقشضة، تػفخ السشاىج شػاؿ الضػـ كفي كل األسبػع، سيػلة كتعجد تقضضع تصػر الصالب، الحرػؿ عمى السعمػمات بصخيقة 
 سيمة سخيعة، تػضضف السدتحجثات التكشػلػجضة بذكل فعاؿ في العمسضة التعمضسضة . تػسضع مجارؾ عزػ ىضئة التجريذ.

ـ( إلى أف أىسضة جػدة التعمضع تبخز في عرخ العػلسة باعتبارىا 2011في ذات الدضاؽ تذضخ )عاقمي بشت العخبي :
مجخل أساسي لمتسضد كالقجرة عمى السشافدة، خاصة الجكؿ التي تتمسذ شخيقيا نحػ الشسػ كالتصػر، األمخ الحؼ يقتزى 

ستػقع مشصقضًا أف أف يذغل مػضػع تقضضع األداء كضساف الجػدة مػقع الرجارة. كألىسضة جػدة التعمضع اإللكتخكني فسغ ال
تكػف الجػدة العشرخ األساسي كالسيع في ضل تدارع السدتحجثات التكشػلػجضة، كالسشافدة الحادة بضغ السؤسدات 

 التعمضسضة.
لتصبضق الجػدة في نطاـ التعمضع اإللكتخكني السفتػح أىجاؼ أىجاف تصبيق الجػدة في نطام التعميع اإللكتخوني السفتػح : 

(، أىسيا الجعع كالتصػيخ السدتسخ لمسؤسدات التعمضسضة، رفع مدتػػ فاعمضة 129ـ:2010شادية تساـ :متعجدة، أكردتيا )
األداء، تحقضق مدتػػ عاٍؿ مغ الجػدة في مخخجات العسمضة التعمضسضة بسا يتػافق مع متصمبات  سػؽ العسل، تحقضق 

بات الجػدة في العسمضة التعمضسضة، خفس تكمفة مدتػػ عاٍؿ مغ الخضا لجػ السدتفضجيغ، مػاكبة التغضخات مغ حضث متصم
العسمضة التعمضسضة مغ خبلؿ التػضضف األمثل لبلستفادة مغ الصاقات كالسػارد البذخية كالسادية الستاحة، دعع كتعديد مفيـػ 

 فخيق العسل، دعع كتعديد الخكح السعشػية كالجافعضة كااللتداـ الػضضفي عشج العاممضغ .
كني السفتػح الستدع بالجػدة يجعل السادة العمسضة في متشاكؿ الجارس حضثسا كاف كمتى ما شاء مغ إف التعمضع اإللكتخ 

خبلؿ كسائل االتراؿ الحجيثة دكف الحاجة إلى التجسع في مكاف كاحج مدتخجمًا أسمػ ب التعمع الحاتي ، كشسط مغ 
مضغ مغ مػاكبة التقجـ الحجيث في مجاالتيع دكف أنساط التعمع ، كسا أنو مغ خبلؿ التعمع السدتسخ يسكغ لمجارسضغ كالعام

 انقصاع عغ العسل كىػ ما يؤدؼ إلى تشسضة السجتسع.
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تدعى جػدة التعمضع اإللكتخكني إلى تحقضق التكامل كالتفاعل السصمػ ب بضغ أبعاد كفايات الجػدة في التعميع اإللكتخوني : 
و كأساسضاتو كيزسغ جػدتو، كبسا يػفخ في الػقت نفدو أفزل التعمضع كالتقشضة، مسا يخجـ التعمضع كيحافع عمى متصمبات

( بتحجيج كفاية جػدة التعمضع 416:2008الخجمات التقشضة كيدخخىا في خجمة البضئة التعمضسضة. كقج قاـ )سبلمة حدضغ :
خفة اتجاىات كتعشي معخفة إمكانضة تصػيخ الجػدة الحالضة، كأيزًا معمعخفة الجػدة اإللكتخكني في أربعة أبعاد ىي : 

الجػدة أؼ الدضاسات أك اإلجخاءات أك القػاعج أك األدكات أك قػائع الفحز أك أؼ مقايضذ أخخػ ، كمعخفة الجػدة ىي 
كترف القجرة عمى استخجاـ استخاتضجضات الجػدة، كىػ قائع عمى خبخة  خبخة الجػدة :معخفة إمكانضة تصػيخ الجػدة. 

كيذضخ إلى القجرة عمى ترسضع كاستخجاـ  ترسيع الجػدة :لتعمضع اإللكتخكني. السيتسضغ بشذاط  كتصػيخ الجػدة في ا
كيذضخ إلى تحمضل عسمضات  تحميل ونقج الجػدة :استخاتضجضات الجػدة الستاحة، إكىي قجرة تتصمب ممكات إبجاعضة لمتغضضخ. 

 عمى السعخفة كالخبخة.تصػيخ الجػدة كمقارنة عجد مغ األنطسة ، كيدتخجـ الشقج لتحقضق القجرة كانعكاسيا 
ىشاؾ عجد مغ االستخاتضجضات يجب كضعيا في االعتبار عشج الدعي استخاتيجيات ضسان جػدة التعميع اإللكتخوني : 

لتحقضق الجػدة في عسمضة التعمضع اإللكتخكني، كتخكد ىحه االستخاتضجضات عمى احتضاجات الستعمع )سبلمة حدضغ 
 (.427-423ـ:2008:

أىع األبعاد التي يتع تقضضسيا في جػدة أسالضب التعمضع اإللكتخكني ما يمي : التعميع اإللكتخوني : أبعاد تقييع جػدة 
كىي أساس في جػدة التعمضع اإللكتخكني، كمغ أساسضات التفاعمضة كجػد معمع سػاء أكاف االتراؿ كجيًا لػجو التفاعمية 

حتػػ مغ خبلؿ األسئمة القرضخة أك السحاكاة ، كاألسئمة أك مغ خبلؿ الػسائط اإللكتخكنضة ، كتحجث التفاعمضة مع الس
: تختبط التعاون : يخكد التعمضع الفخدؼ عمى الػحجات الرغضخة لمسحتػػ.  . الػحجات الرغيخة )السػديالت(التفاعمضة

األفخاد  العسمضة التعمضسضة بتعاكف الصبل ب مع بعزيع البعس فضحدغ تبادؿ األفكار، ك عسمضة التفكضخ كتعسق الفيع بضغ
: يتعمع الصبل ب بصخؽ كثضخة كمختمفة ، كمغ السيع أف بخامج التعمضع اإللكتخكني ال تقجـ  أساليب التعمعفي السجسػعات. 

لع يعج السعمع السرجر الػحضج لمسعمػمات،  مذاركة السؤسدات التعميسية :بصخيقة كاحجة لتػصضل السادة التعمضسضة. 
تخنت كالػصػؿ إلى السعمػمات السػثػؽ بيا أك أف أساس أؼ بخنامج جضج لمتعمضع كأصبح دكره ارشاد الصبل ب عمى اإلن

: عشج تقضضع جػدة بخنامج أك مؤسدة فسغ السيع  دعع الخجماتاإللكتخكني يقـػ عمى مذاركة السؤسدات التعمضسضة. 
سػاقع ، كالسػضفضغ ، فحز مرادر دعع التعمضع اإللكتخكني مثل خجمات الحاسػ ب كالسدتذاريغ التخبػيضغ كمجيخؼ ال

: البج لمسؤسدة التعمضسضة أف يكػف ليا معضار ثابت كفعاؿ لتقضضع الصبل ب،  تقييع العسمية التعميسيةكالسكتبة اإللكتخكنضة. 
كيقـػ التقضضع الفعاؿ لمعسمضة التعمضسضة عمى أنو يسكغ مقارنة الصبل ب الخخيجضغ مع الصبل ب الحاصمضغ عمى نفذ البخنامج 

 في العالع. في أؼ مكاف
 معاييخ الجػدة الذاممة في التعميع اإللكتخوني :

)    تتعجد السعايضخ العالسضة السدتخجمة في تقضضع جػدة التعمضع اإللكتخكني، كمغ أىع السعايضخ العالسضة كأشيخىا ما يمي 
 ( :141-139ـ:2011عبجهللا إبخاىضع ، أحسج عبجالسجضج:
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كػؿ قضاس أساسي لمتػاصل بضغ السادة التعمضسضة كنطاـ تدضضخ إدارة التعمضع ، تعشي بخكتػ ( :  Scormمعاييخ سكػرم )
تدعى إلى تحقضق عجد مغ األىجاؼ مغ أىسيا : الػصػؿ ، قابمضة التكضف  األىجافكتغصي معايضخ )سكػـر ( كل مغ : 

ػذج تجسضع السحتػػ كبضئة التذغضل نسالسحتػيات : وتذسل ، اإلنتاجضة ، قابمضة التذغضل البضشضة، قابمضة إعادة االستخجاـ. 
حضث يعتبخ عزػ ىضئة التجريذ السحػر أعزاء ىيئة التجريذ في مجال التعميع اإللكتخوني كالترفح كالتتابع. 

األساسي في تحقضق جػدة العسمضة التعمضسضة ، كىػ الحمقة األساسضة في السشطػمة التعمضسضة ، بسقجار يسكشو مغ ميارات 
 التقشضات الحجيثة يكػف نجاحو في أداء رسالتو. التعمضع كاستخجامو

كألىسضة ىحه الشقصة األخضخة، كارتباشيا الػثضق بسػضػع الجراسة الحالضة، يػرد الباحث الكفايات البلزمة لعزػ ىضئة 
 ـ(:2011التجريذ في التعمضع اإللكتخكني الجامعي ) الدضج أبػ خصػة:

الفشػف الحخة ، محتػػ السػضػع الجراسي ، نطخية السشيج ، نطخية الشسػ . معخفة السحتػػ كذلظ مغ خبلؿ التسكغ مغ 1
 ، بضئات ثقافضة متشػعة ، استخجاـ التكشػلػجضا في مجاؿ التخرز.

. السيارات التخبػية : كتذسل ميارات اإلدارة الفعالة لمتفاعاؿ الرفي، السسارسات التجريدضة الفعالة، التقػيع الفعاؿ، 2
 ع كالتعمضع، تخصضط السشاىج كتشطضسيا.تشػع أسالضب التعم

( السعايضخ التي أعجتيا 2012،19بّضغ ) سسضخ الشججؼ،(:  EADT4معاييخ الخابصة األوربية لجامعات التعمع عغ بعج )
كتعشي أف يكػف  اإلدارة االستخاتيجية لمشطامالخابصة األكركبضة لجامعات التعمع عغ بعج لجػدة التعمضع اإللكتخكني كىي: 

كيقرج بو كاجية العخض الشيائضة  إيرال السقخرارة نطاـ التعمضع اإللكتخكني سضاسات استخاتضجضة تصػيخية تشفضحية ، إلد
لسقخر التعمضع التي تجار مغ خبلليا عسمضة التعمع لمستعمسضغ كتذسل القجرة عمى تقػيع السدتػػ العمسي كالتخبػؼ بصخيقة 

، يشبغي أف تخاعى فخكقات الستعمسضغ  ترسيع محتػى التعميعسحتػػ العمسي ، تقشضة تجعع األىجاؼ التخبػية السعمشة لم
دعع السذخفضغ الستفخغضغ  دعع السػضفيغ والعامميغ بشطام التعميع اإللكتخونيالفخدية ، كأف تكػف مشطسة تضدخ التعمع ، 
 الصمبة. دعع –الجعع اإلدارؼ  –الجعع التخبػؼ  –كغضخ الستفخغضغ، كيشقدع إلى الجعع التقشي 

 الجراسات  الدابقة
ـ( بعشػاف )إدارة الجػدة الذاممة في الكمضات التقشضة في السسمكة العخبضة 2008شضباف )دراسة : شالل سعيج عسخ آل 

الدعػدية (، استخجـ الباحث السشيج الػصفي ، كالسشيج شبو التجخيبي . تكػنت عضشة الجراسة مغ عضشة عذػائضة مغ 
( عزػ ىضئة 240غ كالصمبة بالكمضات التقشضة في محافطات ججة ، الصائف ، كالباحة البالغ عجدىع )ىضئة التجريذ كالفشضض

( مػضػعًا يحتاج إلى تصبضق إدارة الجػدة 15( شالب. أىع الشتائج : ىشاؾ )300( مغ الفشضضغ ، ك)60تجريذ ك)
كتصبضقيا في الكمضات التقشضة ، ضخكرة إقشاع  الذاممة قي الكمضات التقشضة ، أىسضة الػعي بسفيـػ إدارة الجػدة الذاممة

اإلدارة العمضا بفمدفة إدارة الجػدة الذاممة، تػفضخ أجيدة الحاسػ ب كاإلنتخنت كالسكتبات اإللكتخكنضة مغ أجل الحرػؿ 
أعمى عمى البضانات العمسضة السصمػبة، ضخكرة إشخاؾ الصبل ب في األنذصة السختمفة، تػفضخ دكرات تجريبضة لمفشضضغ عمى 

 مدتػػ. 
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بعشػاف ) الشطع اإلدارية لمتعمضع عغ بعج دراسة حالة جامعة الدػداف م(: 2009دراسة : إبخاىيع حدغ حديغ العجب ) 
السفتػحة (، استخجـ الباحث السشيج الػصفي ، كسا استخجـ االستبانة كأداة في جسع السعمػمات. تكػنت العضشة مغ 

( شالبًا كشالبة مغ الجامعة بػالية الخخشـػ . أىع الشتائج : تحقق بعس 130) ( عامبًل مغ العاممضغ بالجامعة، ك50)
أىجاؼ التعمضع عغ بعج ، مثل الػصػؿ إلى شخائح مختمفة كتػفضخ التعمضع السدتسخ كخفس اإلنفاؽ عمى التعمضع، اعتسجت 

عضل قضاـ السذخؼ األكاديسي بأداء الجامعة السفتػحة نطع إدارية جضجة تديع في تحقضق معايضخ جػدة التعمضع عغ بعج، تف
أدكاره يحتاج إلى مديج مغ العشاية كالستابعة كالتأىضل كالتجريب، االتراؿ مع الجارسضغ يتدع بالقرػر كتذعخ الجارس 
بزعف انتسائو لمسؤسدة التعمضسضة، ساىست إدارة اإلسشاد التعمضسي في دعع العسمضة التعمضسضة كمتابعة تشفضح البخامج 

ضة كاإلرشادية ، يػاجو األداء اإلدارؼ لمجامعة السفتػحة بعس أكجو القرػر في ضل انتذار سخيع لفخكع األكاديس
 الجامعة عمى امتجاد جغخافي كاسع .

بعشػاف )كاقعضة تصبضق الجػدة الذاممة في إدارة التعمضع عغ بعج( دراسة م(: 2011دراسة إليام حديغ الصيب مرصفى )
لتقشضة كالتشسػية بجامعة الدعضع األزىخؼ، اتبعت الباحثة السشيج الػصفي، استخجمت االستبانة مضجانضة بكمضة الجراسات ا

( مغ اإلداريضغ بكمضة الجراسات التقشضة  كالتشسػية ، أما 20كالسقابمة في جسع السعمػمات، كتكػنت عضشة الجراسة مغ )
شسػية . أىع الشتائج أف كمضة الجراسات التقشضة كالتشسػية السقابمة فكانت مع العسضج كالسدجل لكمضة الجراسات التقشضة كالت

بجامعة الدعضع األزىخؼ )التعمضع عغ بعج ( تقـػ بتصبضق معايضخ الجػدة الذاممة، يتع تجريب العاممضغ بالجامعة عمى 
ذاممة كالتعمضع تصبضق معايضخ الجػدة الذاممة كفق أسذ عمسضة ، عجـ كجػد مضدانضة كافضة كدعع حكػمي لتصبضق الجػدة ال

 ج.عغ بعج ، كىحه إحجػ السذاكل كالسعػقات التي تػجو التعمضع عغ بع
بعشػاف ) كاقع استخجاـ الػسائل الدسعضة البرخية في التعمضع عغ بعج( ) دراسة م(: 2011دراسة : دمحم الشػر إبخاىيع )

كات الجراسة مغ االستبانة كالسقابمة لجسع حالة جامعة الدػداف السفتػحة (، استخجـ الباحث السشيج الػصفي، كتكػنت أد
السعمػمات ككانت مػجية لصبل ب السدتػػ الخابع بكمضة التخبضة بجامعة الدػداف السفتػحة ، كالسرسسضغ لمسػاد كالػسائل  

اكيا الدسعضة البرخية كاإلداريضغ. أىع الشتائج أف الػسائل الدسعضة البرخية تعتبخ مغ أفزل كسائل التعمضع عغ بعج بإشخ 
ألكثخ مغ حاسة في عسمضة التعمضع كالتعمع ، كجػد قرػر في تصبضق الدضاسات التعمضسضة كلمخصط التخبػية إلنتاج كتػفضخ 
الػسائل  التعمضسضة الدسعضة البرخية بجامعة الدػداف السفتػحة كإنداليا لمػاقع، أف السضدانضات السعتسجة مغ إدارة الجامعة 

ئل التعمضسضة الدسعضة البرخية السصمػبة مع التكمفة السالضة العالضة لتػفضخ كتذغضل أجيدة ال تفي بإنتاج كتػفضخ الػسا
كمعجات الػسائل التعمضسضة الدسعضة البرخية، قرػر بخامج التأىضل كالتجريب لمفشضضغ مغ السشتجضغ كالسرسسضغ مع عجـ 

 بجامعة الدػداف السفتػحة. عغ بعجتػفخ معطع الػسائل الدسعضة البرخية التي تجعع نطاـ  التعمضع 
 تعقيب عمى الجراسات الدابقة :

اجخيت الجراسات الدابقة فى فتخات زمشضة كاماكغ مختمفة ىحا يذضخ الى اىسضة التعمضع االلكتخكنى بذكل عاـ، اغمب 
، استفاد الجراسات استخجمت السشيج الػصفى، أضيخت الجراسات الدابقة اىسضة معايضخ الجػده فى التعمضع االلكتخكنى

الباحث مغ الجراسات الدابقة فى بشاء استبانو الجراسة  كاختضار االسالضب االحرائضة السشاسبة لمبحث. اختمفت الجراسة 
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الحالضة عغ الجراسات الدابقة فى انيا تعتبخ االكلى التى تعالج مػضػع الجػده الذاممة فى التعمضع االلكتخكنى بجامعة 
انيا شبقت اداتيا عمى السذخفضغ االكاديسضضغ فى حضغ اغمب الجراسات شبقت عمى الدػداف السفتػحو كسا تسضدت 

الصبل ب ، كسا تشاكلت الجراسة الحالضة السذخفضغ االكاديسضضغ بفخعضغ مختمفضغ كذلظ لمسقارنو ، ايزا تشاكلت الجراسة 
 ية كالقاتػف(.الحالضة السذخفضغ االكاديسضضغ فى ثبلثة تخررات ىى )عمـػ الحاسػ ب كالعمـػ االدار 

 مشيجية الجراسة وإجخاءاتيا السيجانية
: جسضع السذخفضغ األكاديسضضغ بسشصقتي الخخشـػ التعمضسضة ككدبل التعمضسضة في بخنامج العمـػ اإلدارية،  مجتسع الجراسة

ألصمي مغ ( يػضح مجتسع الجراسة ا1(، كالججكؿ رقع )127كبخنامج عمـػ الحاسػ ب، كبخنامج القانػف، البالغ عجدىع )
 ـ . 2017/2018السذخفضغ األكاديسضضغ . حدب إحرائضة العاـ 

( يػضح مجتسع الجراسة األصمي مغ السذخفضغ األكاديسضضغ مشصقة الخخشـػ التعمضسضة كمشصقة كدبل  1ججكؿ رقع ) 
 التعمضسضة

 مشصقة كدبل التعمضسضة مشصقة الخخشـػ التعمضسضة 
عجد  عجد السذخفضغ البخنامج

 السذخفات
عجد  عجد السذخفضغ السجسػع

 السذخفات
 السجسػع

 16 - 16 40 18 22 العمـػ اإلدارية
 6 - 6 32 14 18 الحاسػ ب

 10 1 9 23 11 12 القانػف 
 32 1 31 95 43 52 السجسػع

 
 

عغ شخيق الحرخ الذامل أؼ أف الباحث اخح السجتسع األصمي كمو بالسشصقتضغ لرغخ حجسو ، عيشة الجراسة : 
  ( يػضح خرائز السذخفضغ األكاديسضضغ بعضشة الجراسة.2ؿ رقع )كالججك 

( يػضح خرائز مجسػعة السذخفضغ األكاديسضضغ بعضشة الجراسة تبعًا لشػع السذخؼ األكاديسي كبعس  2ججكؿ رقع ) 
 الستغضخات الجيسغخافضة األخخػ 

 السجسػع إناث ذكػر التجرج متغضخات التػصضف
 39 22 17 تسشػا 5أقل مغ  سشػات الخبخة

 43 9 34 10ػ  5
 27 6 21 فأكثخ 11

 109 37 72 السجسػع
 30 14 16 بكبلريػسالسؤىل العمسي 
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قاـ الباحث بترسضع استبانة كفايات جػدة التعمضع اإللكتخكني عمى ضػء اإلشار الشطخؼ كالجراسات أدوات الجراسة : 
ػ تػافخ كفايات جػدة التعمضع اإللكتخكني لجػ  الدابقة، ىجفت االستبانة لمحرػؿ عمى بضانات كاممة كدقضقة عغ مج

السذخفضغ األكاديسضضغ بجامعة الدػداف السفتػحة. تكػنت االستبانة مغ عذخكف عبارة ، تسثل األسئمة التي أثارتيا مذكمة 
اجع الجراسة. قاـ الباحث برضاغة عبارات االستبانة كاضعًا أمامو تػجضيات صضاغة عبارات االستبانة الػاردة في مخ 

مشاىج البحث العمسي. حخص الباحث عمى كضع نفدو بقجر اإلمكاف مػضع السجضب عمى العبارات كتػصل إلى تعجيل 
كححؼ بعس العبارات فضسا يتعمق بقػاعج المغة ، صعػبة األسمػ ب، عجـ كضػح العبارات . عخض الباحث االستبانة 

كذلظ إلبجاء السبلحطات كاإلفادة مغ آرائيع حػؿ: مجػ عمى مجسػعة مغ أساتحة التخبضة كعمع الشفذ بغخض تحكضسيا، 
شسػلضة العبارات،إضافة عبارات ججيجة أك ححؼ أخخػ، الرضاغة المغػية لمعبارات،  مجػ صبلحضة كمشاسبة العبارات 
لمتصبضق . بحلظ تكػف االستبانة قج خزعت لكثضخ مغ التجقضق كالفحز مغ جانب السحكسضغ ، حضث تست بعس 

 البلزمة التي اتفق عمضيا أغمب السحكسضغ، حضث ضيخت االستبانة في صػرتيا السعجلة بتػجضيات السحكسضغ.التعجيبلت 
 الجراسة األولية )االستصالعية( لالستبانة:

لسعخفة الخرائز القضاسضة لمفقخات باالستبانة عشج تصبضقيا بسجتسع الجراسة الحالضة قاـ الباحث بتصبضق صػرتيا الشيائضة 
( مذخفًا، تع اختضارىا بالصخيقة الصبقضة العذػائضة مغ مجتسع الجراسة الحالضة، 32أكلضة )استصبلعضة( حجسيا ) عمى عضشة

 كبعج ترحضح االستجابات قاـ الباحث بخصج الجرجات كإدخاليا في الحاسب اآللي، كمغ ثع تع إجخاء اآلتي:
االتداؽ الجاخمي( لمفقخات باالستبانة عشج تصبضقيا لسعخفة صجؽ البشاء ) صجق البشاء )االتداق الجاخمي لمفقخات( :

بسجتسع الجراسة الحالضة تع حدا ب معامل االرتباط بضغ درجات الفقخات مع الجرجة الكمضة لبلستبانة، كالججكؿ التالي 
 يػضح نتائج ىحا اإلجخاء:

تصبضقيا بسجتسع الجراسة الحالضة ( يػضح قضع معامبلت ارتباط الفقخات مع الجرجة الكمضة لبلستبانة عشج 3ججكؿ رقع ) 
 (32)ف = 

 64 18 46 ماجدتضخ لمسذخؼ
 15 5 10 دكتػراه 

 109 37 72 السجسػع
 48 15 33 عمـػ إدارية التخرز

 34 12 22 الحاسػ ب كتقانة معمػمات
 27 10 17 القانػف 

 109 37 72 السجسػع
 السػقع

 )السشصقة التعمضسضة(
 77 36 41 الخخشـػ

 32 1 31 كدبل
 109 37 72 السجسػع
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 ـ االرتباط الفقخة ـ االرتباط الفقخة ـ االرتباط الفقخة ـ االرتباط الفقخة
1 .250 6 .260 11 .357 16 .569 
2 .250 7 .452 12 .436 17 .496 
3 .766 8 .561 13 .234 18 .670 
4 .700 9 .441 14 .284 19 .546 
5 .754 10 .142 15 .613 20 .352 

 
( أف معامبلت ارتباشات الفقخات مػجبة اإلشارة كدالة إحرائضًا عشج مدتػػ 3يبلحع الباحث مغ ججكؿ رقع )

((، ماعجا معامبلت ارتباط الفقخات 0.295()أصغخ قضسة دالة لسعامل االرتباط ىي )0.05)
(، كمع 0.05إحرائضًا عشج مدتػػ داللة ) (، فقضسة أؼ مشيا مػجبة اإلشارة كلكشيا غضخ دالة14()13()10()6()2()1)

ذلظ قخر الباحث عجـ ححؼ أؼ فقخة مغ ىحه الفقخات لقخ ب قضع معامبلت ارتباط بعزيا مغ مدتػػ الجاللة، كسا أف قضع 
((، كبيحا القخار تكػف صػرة االستبانة بتػجضيات السحكسضغ ىي نفديا 0.100بعزيا اآلخخ غضخ صفخية )أكبخ مغ )

 ئضة ليا، كىي صػرة تتستع جسضع فقخاتيا برجؽ اتداؽ داخمي جضج عشج تصبضقيا في مجتسع الجراسة الحالضة.الرػرة الشيا
لسعخفة الثبات لمجرجة الكمضة لبلستبانة عشج تصبضقيا بسجتسع الجراسة الحالضة، قاـ الباحث بتصبضق معامالت الثبات : 

( مذخفًا، فبّضغ ىحا 32عضشة االستصبلعضة )األكلضة( التي حجسيا )معادلتي ألفا كخكنباخ كسبضخماف ػ بخاكف عمى بضانات ال
 اإلجخاء الشتائج السعخكضة بالججكؿ التالي:

 
 ( يػضح نتائج معامبلت الثبات لمجرجات الكمضة لبلستبانة بسجتسع الجراسة الحالضة4ججكؿ رقع ) 

عجد  البضاف
 الفقخات

 معامل الثبات
 سبضخماف ػ بخاكف  ألفا كخكنباخ

 796. 841. 20 الجرجة الكمضة لبلستبانة
 

(، 0.79( أف جسضع معامبلت الثبات لمجرجات الكمضة لجسضع لبلستبانة أكبخ مغ )4يبلحع الباحث مغ الججكؿ رقع )
 األمخ الحؼ يؤكج مبلءمة ىحه االستبانة لقضاس كفايات جػدة  التعمضع اإللكتخكني بسجتسع الجراسة الحالضة.

معامل ارتباط  (spss)استخجـ الباحث الحدمة الخـز اإلحرائضة لمعمـػ االجتساعضة ية لمبيانات :السعالجات اإلحرائ
بخاكف( كألفا كخكنباخ لمتحقق مغ ثبات االستبانة.  –)بضخسػف( لمتحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي، كمعادلتي ) سبضخماف 

-Tاؼ السعضارؼ، كمغ ثع تصبضق اختبار )ت( كلمتحقق مغ صحة فخضضة الجراسة تع حدا ب الستػسط الحدابي كاالنحخ 
Test .لستػسط مجتسع كاحج 

 عخض نتائج الجراسة : 
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لمتحقق مغ صحة فخضضة الجراسة كالتي نريا: " يخػ السذخفػف األكاديسضػف بجامعة الدػداف السفتػحة أف كفايات 
خاء اختبار )ت( لستػسط مجتسع كاحج، ، الجػدة الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني  تتػافخ بجرجة ضعضفة "، قاـ الباحث بإج

( يػضح نتضجة اختبار )ت( لستػسط مجتسع كاحج لمحكع  5ججكؿ رقع )  كالججكؿ التالي يػضح نتائج ىحا اإلجخاء :
عمى درجة تػافخ كفايات الجػدة الذاممة  في نطاـ التعمضع اإللكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة مغ كجية نطخ 

 (88() د ح = 1.5ضغ العاممضغ بيا )القضسة السحكضة لبلختبار = السذخفضغ األكاديسض
كسط  فقخات االستبانة  ـ

 حدابي
قضسة )ت(  ع

 السحدػبة
استشتاج درجة  ح

 السػافقة
 ضعضفة 004. 2.746- 48. 1.36 لمجامعة رؤية مػثػقة كمشذػرة لمجسضع 1
 ضعضفة 004. 2.782- 48. 1.36 لمجامعة رسالة مػثػقة كمشذػرة لمجسضع 2
 ضعضفة 001. 11.908- 31. 1.10 كضػح أىجاؼ تصبضق جػدة التعمضع اإللكتخكني    3
 ضعضفة 001. 14.546- 26. 1.07 تػجج سضاسات معمشة لتصبضق جػدة التعمضع اإللكتخكني 4
 ضعضفة 001. 8.557- 37. 1.16 تبشى الجامعة فمدفة تختكد عمى معايضخ إدارة الجػدة      5
 ضعضفة 001. 5.066 44. 1.74 جامعة عمى نذخ ثقافة جػدة التعمضع اإللكتخكني    تعسل ال 6
 كسط 238. 724.- 50. 1.43 تيتع الجامعة بتصبضق معايضخ الجػدة الذاممة    7
 كسط 132. 1.140- 50. 1.39 تتبشى اإلدارة العمضا لمجامعة فمدفة إدارة الجػدة الذاممة      8
 ضعضفة 001. 13.545- 28. 1.08 ضسضة لمجامعة نطع إدارة الجػدة الذاممة      تصبق السخاكد التعم 9

 كبضخة 021. 2.075 49. 1.61 الشطاـ اإلدارؼ لمجامعة يداعج عمى تصبضق معايضخ الجػدة     10
 ضعضفة 023. 2.049- 49. 1.38 تعسل الجامعة عمى التحدضغ السدتسخ     11
 ضعضفة 001. 4.564- 36. 1.14 معايضخ الجػدة      تػجج مضدانضة مخررة لتصبضق 12
 كسط 181. 926.- 50. 1.41 لمجامعة نطاـ محجد لتقػيع التعمضع اإللكتخكني 13
 كبضخة 001. 7.116 39. 1.81 تػجج في الجامعة إدارة تعسل عمى ضساف جػدة 14
 كسط 181. 926.- 50. 1.41 تخزع بخامج التعمضع اإللكتخكني لمسخاجعة      15
 كسط 121. 1.190- 50. 1.40 تػجج معايضخ لتقضضع مقخرات  التعمضع اإللكتخكني 16
 ضعضفة 002. 3.028- 48. 1.34 كسائل االتراؿ سيمة االستعساؿ    17
 ضعضفة 001. 4.934- 44. 1.26 تحجيج السدؤكلضات كتحدضشيا باستسخار 18
 ضعضفة 001. 10.238- 33. 1.12 تصػيخ البشضة  التحتضة ذات الرمة باستسخار 19
 ضعضفة 001. 11.196- 32. 1.11 يذارؾ الصبل ب كالسذخفػف في تقػيع الشطاـ بالجامعة 20

 
( التي نريا ) لمجامعة رؤيا  مػثػقة كمشذػرة لمجسضع( فإف قضسة )ت( السحدػبة 1( أف العبارة رقع )5يػضح الججكؿ )

كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة (، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ -2,746)
( التي نريا )لجامعة رسالة مػثػقة كمشذػرة لمجسضع  فشجج أف قضسة 5( مغ الججكؿ )2بجرجو ضعضفة. أما العبارة رقع )

بسػافقة السفحػصضغ (، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة -2,782)ت( السحدػبة  )
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( التي نريا " كضػح أىجاؼ تصبضق  جػده التعمضع اإللكتخكني 5( مغ الججكؿ )3لمعبارة بجرجة ضعضفة. كأيزًا العبارة )
(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي  لمعبارة -11,908نجج أف قضسة )ت( السحدػبة )

( التي نريا "تػجج سضاسات 5( مغ الججكؿ )4بجرجة ضعضفة . ككحلظ العباره رقع ) بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة 
(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة ، -14,546معمشة لتصبضق جػدة التعمضع اإللكتخكني نجج أف قضسة  )ت( السحدػبة )

( التي نريا " تتبشى  5( مغ الججكؿ )5اؼ مػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ضعضفة . كحلظ العبارة رقع )
(، مسا يعشي -8,557( نجج أف قضسة )ت( السحدػبة )TQMالجامعو فمدفة تختكد عمي معايضخ إداره الجػدة الذاممو )

كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة  بسػافقة السفحػصضغ  عمى العبارة بجرجة ضعضفة . كأيزًا 
( التي نريا ) تعسل الجامعة عمى نذخ ثقافة جػدة التعمضع اإلكتخكني (  حضث نجج أف 5) ( مغ الججكؿ6العبارة رقع )

(، مسا يعشي كجػد داللة  إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي  لمعبارة بسػافقة 5,066قضسة )ت( السحدػبة )
لتي نريا )تيتع الجامعة بتصبضق (  ا5( مغ الججكؿ )7كجاءت العبارة  رقع ) السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ضعضفة .

(، كىحا يعشي كجػد داللة  -،724معايضخ الجػدة الذاممة في التعمضع اإللكتخكني (، نجج أف قضسة )ت( السحدػبة  )
( 8إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة كسط . كأيزًا العبارة رقع )

التي نريا ) تتبشى اإلدارة العمضا لمجامعة فمدفة إدارة الجػدة الذاممة التعمضع اإللكتخكني(، حضث نجج أف ( 5مغ الججكؿ )
(، كىحا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة بسػافقة  -1,140قضسة )ت( السحدػبة )

 السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة كسط . 
( التي نريا ) تصبضق السخاكد التعمضسضة لمجامعة  نطع إدارة الجػدة الذاممة لمتعمضع 5مغ الججكؿ ) (9أما  العبارة رقع )

(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج - 13,545اإللكتخكني(، حضث نجج أف قضسة )ت( السحدػبة  )
( 5( مغ الججكؿ )10فضسا يتعمق بالعبارة رقع )اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ  عمى العبارة بجرجة ضعضفة . 

التي نريا )الشطاـ  اإلدارؼ لمجامعة يداعج عمى تصبضق معايضخ الجػدة الذاممة في التعمضع اإللكتخكني (، نجج أف قضسة 
 ة.(، مسا يعشي كجػد  داللة إحرائضة  لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ  عمى العبارة  بجرجة  كبضخ 2,075)ت( السحدػبة )

( التي نريا ) تعسل الجامعة عمى التحدضغ السدتسخ في كافة  خجمات 5( مغ الججكؿ )11كسا  جاءت العباره رقع )
(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج - 2,049التعمضع اإللكتخكني (، نجج أف قضسة )ت(  السحدػبة )

 بجرجة ضعضفة. اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة 
( التي نريا ) تػجج مضدانضة مخررة لتصبضق معايضخ الجػدة الذاممة في 5( مغ الججكؿ )12كأيزًا العبارة رقع )

( مسا يعشي  كجػد داللة  إحرائضة مغ كاقع االستشتاج -4,564التعمضع اإللكتخكني(، نجج أف قضسة )ت( السحدػبة )
( التي 5( مغ الججكؿ )13ى العبارة بجرجة ضعضفة .كسا جاءت العبارة رقع )اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ  عم

(، كىحا يعشي كجػد داللة -،926نريا ) لمجامعة نطاـ محجد لتقػيع التعمضع اإللكتخكني(، نجج أف قضسة )ت( السحدػبة )
 سط .إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ك 
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( التي نريا ) تػجج في الجامعة إدارة تعسل عمى ضساف جػدة التعمضع  5( مغ الججكؿ )14اما العبارة رقع )
(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي 116،7االلكتخكني( فشجج أف قضسة )ت( السحدػبة )

 لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة كبضخة .
( التي نريا ) تخزع بخامج التعمضع اإللكتخكني لمسخاجعة بذكل دكرؼ( نجج أف قضسة 5( مغ الججكؿ )15كالعبارة رقع )

(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ -،926)ت( السحدػبة )
( التي نريا ) تػجج معايضخ لتقضضع مقخرات التعمضع 5مغ الججكؿ ) (16عمى العبارة بجرجة كسط . كأيزًا العبارة رقع )

(، كىحا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي -1,190اإللكتخكني ( نجج أف قضسة )ت( السحدػبة )
 لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة كسط .

ريا ) كسائل االتراؿ سيمة االستعساؿ مغ قبل الصبل ب السذخفضغ ( فشجج ( التي ن5( مغ الججكؿ )17اما العبارة رقع )
(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج اإلحرائي لمعبارة بسػافقة -3,028أف قضسة )ت( السحدػبة )

السدؤكلضات ( التي نريا) تحجيج 5( مغ الججكؿ )18السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ضعضفة. كايزا العبارة رقع )
(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة مغ كاقع االستشتاج -4,934كتحدضشيا باستسخار( فشجج أف قضسة )ت( السحدػبة )

( التي نريا 5( مغ الججكؿ )19اإلحرائي لمعبارة بسػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ضعضفة . كحلظ العبارة رقع )
(، مسا -10.238ذات الرمة باستسخار(، فشجج أف قضسة )ت( السحدػبة)  ) تصػيخ البشضة التحتضة كتحدضغ الخجمات

 يعشي كجػد داللة إحرائضة ، أؼ مػافقة السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ضعضفة .
( التي نريا )يذارؾ الصبل ب كالسذخفػف  في تقػيع نطاـ 5( مغ الججكؿ )20أما العبارة األخضخة مغ السحػر كرقسيا )

(، مسا يعشي كجػد داللة إحرائضة ، أؼ مػافقة -11,196ني لمجامعة (. فشجج أف قضسة)ت( السحدػبة )التعمضع االلكتخك 
 السفحػصضغ عمى العبارة بجرجة ضعضفة .

 مشاقذو نتيجو فخضية الجراسة 
مغ   ( نتائج استبانة السذخفضغ األكاديسضضغ كيتشاكؿ كفايات جػدة التعمضع اإللكتخكني؛ يتزح لمباحث5يبضغ الججكؿ )

خبلؿ مبلحطة الشتائج أف معطع العبارات جاءت استجابات السفحػصضغ بالسػافقة بجرجة ضعضفة كالعبارات ىي: رقع 
%(، كتعتبخ 65( كعجدىا ثبلث عذخة عبارة ، أؼ بشدبة )20()19( )18()17()12()11()9()6()5()4()3()2()1)

 ندبة عالضة ججًا .
بًل كاضحًا في ضعف معخفة السذخفضغ األكاديسضضغ  إلى رؤيا كرسالة الجامعة كيفدخ الباحث ىحه الشتضجة بأف ىشالظ خم

كيعػد ذلظ  إلى حجاثة إنذاء إدارة ضساف الجػدة، كسا أف ىشاؾ عجـ اىتساـ بيحا الجانب مغ قبل  العاممضغ بجامعة، 
رة الجػدة الذاممة  بذكل عاـ ، كفي كذلظ لعجـ تجريبيع عمى ثقافة الجػدة الذاممة، كسا أف العاممضغ لع يصبقػا العسل بإدا

التعمضع اإللكتخكني بذكل خاص . إضافة إلى ذلظ نجج قمة االىتساـ بثقافة السعايضخ، كخاصة في الجػدة الذاممة  . كسا 
أف ثقافة الجػدة الذاممة في العسمضة التعمضسضة  تعتبخ حجيثة في الدػداف برػرة عامة كسا أنيا حجيثة ججًا  في جامعة 
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ػداف السفتػحة، لحلظ لع تكػف ىشاؾ قشاعة تامة بسفيـػ إدارة الجػدة الذاممة في العسمضة التعمضسضة، كيعج التعمضع الد
 السفتػح عغ بعج مغ أكثخ انساط التعمضع لتصبضق معايضخ الجػدة الذاممة .

(، 16( )15( )13( )8( )7أيزًا يبلحع الباحث أف ىشاؾ عبارات نالت السػافقة بجرجة كسط، كىي العبارات رقع )
كيعدك الباحث ىحه الشتضجة إلى أف الجامعة عشجما أنذأت إدارة لزساف الجػدة جاءت ىحه الشتضجة الخاصة بعبارات رقع 

( . كسا أف الشطاـ العاـ لتقػيع البخامج األكاديسضة لضذ فضو معايضخ دقضقة ، ربسا أدػ ذلظ ليحه الشتضجة . لكغ 8( )7)
يع في الجامعة يجج أنو لضذ بالشطاـ الجقضق السحكع، خاصة في مجاؿ التعمضع اإللكتخكني الحؼ لع يجج الستابع لشطاـ التقػ 

االىتساـ .أيزا بخامج السخاجعة لمتعمضع اإللكتخكني ال تتع بالرػرة العمسضة السشيجضة ذات الزػابط السحجدة كالسعايضخ 
ت فخدية لضذ ليا معايضخ محجدة كمتفق عمضيا . إضافة إلى أف الجقضقة،  كإنسا السخاجعة تتع عبخ اراء شخرضة كاجتيادا

 معايضخ تقضضع مقخرات التعمضع اإللكتخكني تتع عبخ ما تع تشاكلو في الدصػر أعبله.
(، جاءت السػافقة بجرجة كبضخة، كيعدك الباحث ىحه الشتضجة إلى أف 14( )10كسا يبلحع الباحث اف ىشاؾ عبارتضغ ىسا )

داعج عمى تصبضق معايضخ إدارة الجػدة الذاممة، كىحا صحضح، أف ىشالظ  إدارة لزساف الجػدة، كسا أف الشطاـ اإلدارؼ ي
معطع االنطسة اإلدارية تداعج عمى تصبضق الجػدة الذاممة، كىحا اليختمف فضو اثشاف، كعمضو تعتبخ ىحه الشتضجة  شبضعضة 

 شار الشطخؼ لمجراسة. كلضدت نقصة محػرية في االستبانة، كسا أنيا جاءت مؤكجة اإل
مسا سبق يدتشتج  الباحث  أف نتضجة  ىحه االستبانة تعتبخ متػافقة  كمشدجسة كمتجاندة مع بعزيا ، حضث نجج اختبلفًا 

(، جاءت السػافقة بجرجة  كسط، يعتبخىا الباحث لضدت بالبعضجة ألنيا قخيبة مغ درجة 16( )13شفضفًا في العباراتضغ  )
( في االستبانة بالسػافقة بجرجة كبضخة ، كبالخغع مغ ذلظ التعتبخ ىاتاف 14()10العبارات رقع ) الزعضف. بضشسا جاءت

 العبارتاف ذكاتي تأثضخ كبضخ، ألف معطع عبارات االستبانة جاءت بجرجة ضعضفة.
السػافقة  مسا تقجـ يبلحع الباحث أف معطع العبارات جاءت فضيسا السػافقة بجرجة ضعضفة ماعجا عبارتضغ جاءت فضيسا

بجرجة كبضخة ، كسا لع تحرل أؼ عبارة بجرجة مػافقة بجرجة كبضخة ججًا ، كىحا دلضل كمؤشخ كاضح عمى أف كفايات جػدة 
التعمضع اإللكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة تتػافخ بجرجة ضعضفة مغ كجية نطخ السذخفضغ األكاديسضضغ،  كىحا يؤكج 

)يخػ السذخفػف األكاديسضػف بجامعة الدػداف السفتػحة أف كفايات الجػدة  تحقق صحة فخضضة الجراسة التي نريا
باستقخاء ىحه الشتائج كمقارنتيا مع الجراسات الدابقة نجج أف نتائج ىحه  الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني تتػافخ بجرجة ضعضفة.

(، كدراسة إبخاىضع حدغ العجب ـ 2008الجراسة تتفق مع ماتػصمت إلضو  كل مغ دراسة شبلؿ سعضج عسخ اؿ شضباف ) 
 ـ(،  عجـ كجػد مضدانضة كافضو لتصبضق الجػدة الذاممة . 2011ـ(، كدراسة إلياـ حدضغ الصضب ) 2009) 

 ممخز نتائج الجراسة واستشتاجاتيا :
كفايات الجػدة الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني بجامعة الدػداف السفتػحة تتػافخ بجرجة ضعضفة مغ كجية نطخ   .1

 خفضغ األكاديسضضغ.السذ
 لع يصبق العسل بادارة الجػدة الذاممة بذكل عاـ كالتعمضع االلكتخكني بذكل خاص.  .2
 ضعف القشاعة بسفيـػ الجػدة الذاممة في العسمضة التعمضسضة.  .3
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 بخامج السخاجعة لمتعمضع االلكتخكني ال تتع بالرػرة العمسضة السشيجضة ذات الزػابط كالسعايضخ .  .4
 يداعج عمى تصبضق ادارة الجػدة الذاممة . الشطاـ االدارػ  .5

 التػصيات :
 ػدة الذاممة لمتعمضع اإللكتخكني تصبضق كفايات ) معايضخ ( الج .1
 إنذاء كحجة لزساف الجػدة بسخكد  التعمضع اإللكتخكني. .2
 تػفضخ بشضة تحتضة غشضة لمتعمضع اإللكتخكني بالجامعة . .3
 ـ التعمضع اإللكتخكني .تحلضل العػائق االدارية التي تحػؿ دكف استخجا .4
 كضع معايضخ فشضة لتصبضق التعمضع اإللكتخكني بالجامعة . .5
 تكػيغ  مجمذ لمجػدة بالتعمضع  اإللكتخكني . .6
تصبضق معايضخ سكػـر إلنتاج السقخرات التعمضسضة . .7
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 قائسة السخاجع :
االتجاىات العالسضة كاالحتضاجات  ـ( ، الجػدة في بخنامج التعمضع السفتػح ) في ضػء2010شادية عبج الحمضع تساـ : ) -

 ( ، السكتبة العرخية لمشذخ كالتػزيع ، السشرػرة ، مرخ1السحمضة ( . ط )
ـ( ، الجضل الثاني في التعمضع اإللكتخكني معايضخ 2011عبج هللا عمي دمحم إبخاىضع ، أحسج صادؽ عبج السجضج دمحم : ) -

 ىخة .( ، دار الدحا ب لمشذخ كالتػزيع ، القا1سكػـر . ط )
مفاىضع نطخية كخبخات عالسضة ، دار  –ـ( ، الجػدة في التعمضع اإللكتخكني 2008سبلمة عبج العطضع حدضغ : ) -

 الجامعة الججيجة لمشذخ ، اإلسكشجرية ، مرخ.
ـ( ، جػدة التعمضع اإللكتخكني رؤية معاصخة ، 2012رشضجه الدضج أحسج الصاىخ كرضا عبج البجيع الدضج عصضة : ) -

 عة الججيجة لمشذخ ، اإلسكشجرية .دار الجام
دراسة حالة جامعة الدػداف السفتػحة  –ـ( ، الشطع اإلدارية لمتعمضع عغ بعج 2009إبخاىضع حدغ حدضغ العجب : ) -

 ، رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة في تكشػلػجضا التعمضع ، جامعة الدعضع األزىخؼ ، عسادة الجراسات العمضا ، كمضة التخبضة .
ـ( ، كاقعضة تصبضق الجػدة الذاممة في إدارة التعمضع عغ بعج ) دراسة مضجانضة 2011الصضب مرصفى : )إلياـ حدضغ  -

بكمضة الجراسات التقشضة كالتشسػية بجامعة الدعضع األزىخؼ ( ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة في تكشػلػجضا التعمضع ، 
 ضة .جامعة الدعضع األزىخؼ ، عسادة الجراسات العمضا ، كمضة التخب

ـ(، إدارة الجػدة الذاممة في الكمضات التقشضة في السسمكة العخبضة الدعػدية، 2008شبلؿ سعضج عسخ اؿ شضباف : ) -
 رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة في التخبضة ، جامعة الشضمضغ ، كمضة الجراسات العمضا.

التعمضع عغ بعج )دراسة حالة جامعة ـ( ، كاقع استخجاـ الػسائل الدسعضة كالبرخية في 2011دمحم الشػر إبخاىضع : ) -
 الدػداف السفتػحة ( ، رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة ، جامعة الدعضع األزىخؼ ، كمضة الجراسات العمضا كالبحث العمسي .

ـ( ، تقػيع جػدة التعمع اإللكتخكني في جامعة القجس السفتػحة في ضػء السعايضخ العالسضة 2012سسضخ الشججؼ : ) -
 ( كانػف الثاني .6( العجد )3ة الفمدصضشضة لمتعمضع السفتػح، السجمج )لمجػدة، السجم

ـ( ، معايضخ الجػدة في تػضضف أعزاء ىضئة التجريذ لمتعمضع 2011الدضج عبج السػلي الدضج أبػخصػة : ) -
 12 – 10اإللكتخكني . السؤتسخ العخبي الجكلي لزساف جػدة التعمضع العالي السشعقج في جامعة الدرقاء األردف ، 

 مايػ . 
ـ( ، الجػدة الذاممة كالتعمضع اإللكتخكني )حالة الجدائخ (، السؤتسخ العخبي 2011عاقمي فزضمة بشت العخبي : ) -

 الجكلي لزساف جػدة التعمضع العالي ، جامعة الدرقاء ، األردف .
دة في التعمضع العالي . ـ( ، أىسضة تػضضف التعمضع اإللكتخكني في تحقضق الجػ 2011فايجة دمحم سالع الػرفمي : ) -

 السؤتسخ العخبي الجكلي لزساف جػدة التعمضع العالي ، جامعة الدرقاء ، األردف.
 


