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 -ملخص:
اج أبعههاد ايااههية صادتةههاد ة صتر ة هههة شهههد العههالم لههى الاهههنةاج اة مههرل جملههة مهه  الت هههد اج  

صاجتماعيههة صافاةيههةك صشههكلا تلهها الت ههد اج بمبعادةهها المختلفههة مندلفههاض لههدعةاج عد ههدل ب ههرصرل إ هه   
النظهههال التعليمهههى بجميهههع مدا  تهههخ صعمليهههاج صمخرجاتهههخك  ةة هههاض لهههى  هههة  عجههه  النظهههال التعليمهههى 

مهه  مجتمههع  ههناعى إلههى مجتمههع معرلههىك لههه ا  ال الى ع  مةاجهههة الت ههد اج التههى ألروةهها ت ههة  العههالم
تتاابق كثمر م  الدص  إل    نظمها التر ة ة بهدف إعداد مةاطنمها له ا المجتمع الجد د ك صلمةاجهة 
تلا الت ههد اج صالت ههةالج البههد مهه  الت ههرر مهه  تفلمد ههة التر يههةك صالهه   أ ههاً المههةل أمههراض  ههرصر اضك ص لهها 

تهههى لر ههها نفاهههها علهههى مجتمعاتنههها العر يهههةك صعلهههى بم تنههها التعليميهههة باالنفتههها  علهههى تفنيهههاج العةهههر ال
التعليميةك للم  عد الهدف  فتةر ه لفط ه على اكتااب الدالهها المعههارف صال فهها قك بههإ تعههداة إلههى تنميههة 
مهاراتههخ صددراتههخ ص نهها  شخةههمتخ ليكههةل دههادراض علههى التفاعههإ مههع متممههراج العةههرك صمهه  اههم  ههنعك   لهها 

مجتمههعك ةيةههاً دههادراض علههى تةلمههد المعرلههةك صشنتاجههها ك صنشههرةا ك صت ههممق الفجههةل المعرةيههة إ جاباض على ال
 الكبمرل بمننا ص م  الدص  التى ص لا إلى مرحلة مجتمع المعرلة

صالخدمههة االجتماعيههة ال تفههإ أةميههة عهه  العلههةل اة ههر  لتدههة ر اههبإ تعليمهههاك لهههى مهنههة لههها 
التههى  مكهه  تدة رةهها مهه   هه   االاههتفادل مهه  صاهها إ تكنةلةجيهها التعلههيم   مفةماتها الفنية صأاههالمبها العلميههة

 االلكترصنى لى إعداد اة ةا مةل االجتماعمةل لمةاكاة تدةراج العةر
 التعليم االلكترصني  -التةعية  – الدصر -الكلمات االستداللية:

Summary:- 
In recent years, the world has witnessed a number of challenges with 

political, economic, educational, social and cultural dimensions, and these challenges 
in their various dimensions formed the starting point for many calls for the need to 
reform the educational system with all its interventions, processes and outputs, 
especially in light of the inability of the current educational system to meet the 
challenges created by the transformation of the world from an industrial society To a 
knowledge society, that is why many countries are racing to reform their educational 
systems with the aim of preparing their citizens for this new society, and in order to 
face these challenges and transformations, it is necessary to break free from 
traditional education, which today has become necessary, by opening up to the 
modern technologies that imposed themselves on our Arab societies and our 
environment. Educational educational, the goal is no longer limited - only - to the 
student’s acquisition of knowledge and facts, but rather to develop his skills and 
abilities and build his personality to be able to interact with the changes of the age, 
and then this will be reflected positively on society, so that he becomes able to 
generate knowledge, produce it, and disseminate it, And narrowing the large 
knowledge gap between us and the countries that have reached the stage of a 
knowledge society Social service is no less important than other sciences to develop 
its teaching methods, as it is a profession that has its technical components and 
scientific methods that can be developed by making use of the means of e-learning 
technology in preparing social workers to keep pace with the developments of the 
times. 

Keywords: - the role - awareness - e-learning 
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 :مدخل لمشكلة الدراسةأواًل: 

ايااهههية صادتةهههاد ة شههههد العهههالم لهههى الاهههنةاج اة مهههرل جملهههة مههه  الت هههد اج  اج أبعهههاد 
صتر ة ههة صاجتماعيههة صافاةيههةك صشههكلا تلهها الت ههد اج بمبعادةهها المختلفههة مندلفههاض لههدعةاج عد ههدل 
ب ههرصرل إ هه   النظههال التعليمههى بجميههع مدا  تههخ صعمليههاج صمخرجاتههخك  ةة ههاض لههى  ههة  
 عجههه  النظهههال التعليمهههى ال هههالى عههه  مةاجههههة الت هههد اج التهههى ألروةههها ت هههة  العهههالم مههه  مجتمهههع
 ههناعى إلههى مجتمههع معرلههىك لههه ا تتاههابق كثمههر مهه  الههدص  إل هه   نظمههها التر ة ههة بهههدف 

تلا الت د اج صالت ةالج البهد مه  الت هرر مه  إعداد مةاطنمها له ا المجتمع الجد د ك صلمةاجهة 
تفلمد ههة التر يههةك صالهه   أ ههاً المههةل أمههراض  ههرصر اضك ص لهها باالنفتهها  علههى تفنيههاج العةههر التههى 

 عد الهدف  فتةر ه فاها على مجتمعاتنا العر يةك صعلى بم تنا التعليمية التعليميةك للم لر ا ن
لفهههط ه علهههى اكتاهههاب الدالههها المعهههارف صال فههها قك بهههإ تعهههداة إلهههى تنميهههة مهاراتهههخ صددراتهههخ ص نههها  
شخةههمتخ ليكههةل دههادراض علههى التفاعههإ مههع متممههراج العةههرك صمهه  اههم  ههنعك   لهها إ جابههاض علههى 

ةهههاً دهههادراض علهههى تةلمهههد المعرلهههةك صشنتاجهههها ك صنشهههرةا ك صت هههممق الفجهههةل المعرةيهههة المجتمهههعك ةي
ك 2006)جامههإإ إبهههرا يمك  التههى ص ههلا إلههى مرحلههة مجتمههع المعرلههةالكبمههرل بمننهها ص ههم  الههدص  

 .(2ص

صم  ةنا جا ج أةمية التعليم بةفة عامةك ال   لم  عد م هإ جهد  لهى أ  مندفهة مه  
التفدل ال قيفى الةحمدك ب مث  مك  أل  فا  أل جةةر الاهاا  العهالمى  العالمك ةنخ  عتبر بدا ة

لى الةدا ال ا ر ةة ااا  لى تدة ر التعليمك صأل حقيفة التنال  ال    جر  لى العالم ةهة 
تنالااض تعليمياضك كما أل الدص  الكبهر  التهى تتةهارل علهى الفمهة المهةل ت هاص  درااهة نظهم التعلهيم 

الهدص  المنالاهة ك صتةجههخ معظهم جهةدةهها لتدهة ر التعلهيمك ةنههخ كمها اههبق  اة هر  المةجهةدل لههى
ركمههه ل التفهههدلك صمههه  اهههم جههها ج لكهههرل التعلهههيم االلكترصنهههى الههه    عتبهههر نفلهههة نةعيهههة دهههد ال  كهههةل 
المجتمههع التعليمهههى لهههى الههدص  الناميهههة مهيهههم لههها انلك صلهههى المفابهههإ لهه ل اإلحجهههال عههه  التفكمهههر 

ك 2006)علمههةلك  دهد  فهةج علهى المجتمههع مةاكاهة متدلاهاج العةهرصالاهعى لمثهإ ةه ا التدههة ر 
 .(2ص

م  مفا يم تلا المجتمعاج لهي كهإ  لفد مرج المجتمعاج اإلناانية بث ث اةراج غمرج
الترحها  صالتنفهإ إلهى  ال راعهة صلمهها ت هة  اإلناهال مه  اةصلهى كهال اكتشهاف كلفي الثهةرل مرحلة

الاخهار  تتمثهإ لهي الثهةرل الةهناعية اكتشها لمهها اإلناهال دهةل االاتفرارك صلي الثةرل الثانية التي
صالهه ع أصجهها الا ههث عهه  مةههادر للمههةاد  ص ههدأ لههي التةههنيع الهه ع  عتمههد علههى اإلنتهها  ال ههخم

صالمتمثلههة لههي اههةرل  كأمهها الثههةرل الثالثههة لهههي مهها ن يشههخ انل المنتجههاج الةههناعية الخههال صتاههة ق
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 تكنةلةجيهة مه   ه   تعلهيم متممه  مبنهي علهى صاها إ المعلةمهاج صالت هة  إلهى مجتمهع المعرلهة
تدههةرج أاههالما التعلههيم صالههتعلم بعههد  صلههي انصنههة اة مههرل. حد ثههة صمتاحههة لمعظههم ألههراد المجتمههع

 (Pinkham, 2008, p201) اإللكترصنهي على التعلهيم صالهتعلم ال د ثة المعتمدل ظهةر التفنياج
 الجههامعي متدلاههاض  تههخ المتكاملههة لههي بم ههة التعلههيمالههتعلم اإللكترصنههي بمنظةم حمههث أ ههاً ااههتخدال

 صلهي نفه  الةدها لمفابلهة احتياجهاج اةعهداد العةهرك أملتهخ ال اجهة لمةاجههة متممهراج   رصر اض 
لماهههتفبإ الههه ع  متلههها لمهههة ال ةاهههاة  الحتياجهههاج جهههم ض  صششهههااعاض  المت ا هههدل علهههى التعلهههيم العهههاليك

مشك تخ التفلمد ة  على ةلةجيا لي التعليم للتملاالدص  أةمية تةظيف التكن صأدركا. صالبرمجياج
 أ ههاً التةظيههف  ههرصرل صاحتيهها  لمهها  مكهه  أل تفدمههخ مهه  كحمههث صتدههة ر العمليههة التعليميههة

 ص التههالي صأ ههاً التعلههيمك 43ك ص2010ك للعمليههة التر ة ههة )عبدال ممههد تمممههر صشعههادل  ههياغة
الثههةرل ال ههخمة لههي عههالم   ههة لر ههتهامل ص ههرصرل مهمههاض  اإللكترصنههي لههي الةدهها ال ا ههر مدلاههاض 

العهال صالعهالي إ هالة كبمهرل  صدد أكاا التعليم اإللكترصني التعليم  صتفنية المعلةماجك  االتةاالج
المههةاطنم   الةجههخ ال قيفههي للتعلههيم صأاهههما لههي نشههرة بههم  أصاهها  حمنمهها غمههرج ص دمههة ةامههة

 أةميههة( 2007ك ) ههةن  ص ههر   (ك 4ك ص1429الم ياهه كص )ص كفهها ل عاليههة بتكههاليف مشههجعةك
الههتعلم اإللكترصنههي صمههد   لماههتفبإ ت د ههد البههدا إ صالاههمنار ةةاج الماههتفبلية الم تملههة صالممكنههة

 ص.المعرلة العر ي لي بنا  مجتمع لاعلمتخ

كما  فدل التعليم ع  بعد لر ة للتعليم الماتمر ل  ادل تمكم  اة ةا مم  االجتماعمم  
اهتة  معههارلهمك ةهيمك  أل  شههمإ التعلهيم الماههتمر المبنهى علههى مه  و ههادل كفها تهم صمهههارتهم صم

التكنةلةجيا كه ض مه  الهدصراج صالم ا هراج صالاهيمناراج صمها  مكه  نفلهخ بالتكنةلةجيها صال نفتةهر 
لفههط علههى التههدر ا علههى الكمبمههةتر أص الههدصراج المااشههرل علههى االنترنهها أص الاههيمناراج المفامههة 

 :National Association of social Workers, 2005, P.P.7)عبر اةدمار الةناعية 

8). 

لهه ا مهه  المهههاراج التههى  جهها أل  ركهه  علمههها تعلههيم الخدمههة االجتماعيههة صتتنااهها مههع 
متدلاههههاج المماراههههة المهنيههههة لههههى المرحلههههة الفادمههههة مهههههاراج التعامههههإ مههههع التكنةلةجيهههها ال د ثههههة 

علمهى صمههاراج التعامهإ مهع المجتمعهاج صااتخدامها لى الخدمة االجتماعيةك صمهاراج الا ث ال
(. 5676ك ص2011االلترا ههية عبههر االنترنهها ك صمهههاراج عمليههة الماههاعد عهه  بعههد )حاهه ك 

لههه ا ت هههمنا اةةهههداف التعليميهههة لبهههراما تعلهههيم الخدمهههة االجتماعيهههة علهههى ماهههتة  الاكهههالةر ةس 
الهم ههههة الفةميههههة تنميههههة مهههههاراج الدهههه ب الاههههتخدال تكنةلةجيهههها المعلةمههههاج لههههى العمههههإ المهنههههى )

(. لفههههى الاههههنةاج اة مههههرل وادج كميههههة المعلةمههههاج 2010ل ههههمال جههههةدل التعلههههيم صاالعتمههههاد ك 
المتاحههههة للدهههه ب عهههه  طر ههههق االنترنهههها صواد ااههههتخدامها للمةههههادر التكنةلةجيههههة لتنههههاص  ةهههه ة 
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المعلةماج صأ اً م  المدلةب تعلهيم الده ب مههاراج ةامهة للفهرل ال هاد  صالعشهر   بمها لهى 
 .(Pinkham and Others, 2008, P.1 )تفميم مةادر المعلةماج  لا 

إل ااههتخدال التعلهههيم االلكترصنههى بمنظةمتهههخ المتكاملههة لهههى بم ههة التعلهههيم الجههامعى أ هههاً 
متدلاهههاض مهمهههاض صأمهههراض  هههرصر اض أملتهههخ ال اجهههة إلهههى التدهههة ر النهههةعى المدلهههةب للم تهههة  العلمهههى 

ر   ال ومة لى تفعمإ صشارا  البم ة التعليمية بمعدياج للمناةا صالماالاج الدرااية صصاا إ التد
صأاههالما صتفنيههاج  ههرصر ة. إل أةميههة بنهها  مكةنههاج تعليميههة صتر ة ههة لاعلههة أد  إلههى  ههرصرل 
تبنههى إاههتراتيجية تعليميههة تهه د  بشههكإ عملههى إلههى مخرجههاج تعليميههة  اج ماههتة  علمههى   ةههإ 

ل يال العملية صشلى التدة ر العلمى الماهتفبلى الدلاة الخر جم  م    لها للد ة  إلى معترك ا
 بكإ جدارل صادتدار.

 فههههاس تفههههدل اةمههههم ص نهههها  ال  ههههاراج بمفههههدار مهههها لههههد ها مهههه  معههههارف صعلههههةل ك صكي يههههة 
االاههتفادل مهه  ةهه ة المعههارفإ لالمعلةمههاج صالمعههارف صتةظيههف التكنةلةجيهها الردميههة ال د ثههة  فههال 

فدل اةمم صردمهاك صلك  الهدف لي  مجهرد ادتنها  ةه ة علمها بنا  ال  اراجك ص ها  فاس مد  ت
المعههارف ك صشنمهها إتاحتههها للعلمهها  لهطهه ل علمهههاك حمههث إل المعلةمههاج صالمعههارف التههى تملكههها 
اةمم صالشعةب تعد م  المرتك اج اةاااية التى تمك  م  م حفة التدهةراج الها لهة لهى شهتى 

 (. 180ك ص 2019مجاالج ال يال )ناجىك 

 Self-Directedعلهههى الهههتعلم الههه اتى   لا  اهههاعد التعلهههيم الردمهههى صااللكترصنهههىصكهههص 

Learning  صاله    اههإ ةيهخ المعلهم للمهتعلم الهد ة  إلهى مجتمهع المعلةمهاجinformation 

Society (Currie, 2008). 

صال شا لى أل أةم ما  مم  تةظيف التعليم الردمى لى العملية التعليمية صالمرصنةص صالتى 
ةلرةههها نظهههم التعلهههيم االلكترصنهههى لعنا هههر متعهههددل لهههى العمليهههة التعليميهههة منهههها المرصنهههة المتعلفهههة ت

المرصنهههة المتعلفهههة بههههالم تة ك المرصنهههة المتعلفهههة بشههههرص  االلت ههها ك المرصنهههة المتعلفههههة بالةدهههاك 
 .(Hamilton, 2012)بالمنها التعليمى صالمةاردك المرصنة المتعلفة بالتاليم صتةلمر اإلمداداج 

ك لا ل ل تةظيف التعلم الردمهى بالعمليهة التعليميهة  اهمى بعةلمهة التعلهيم ب مهث  اهاعد 
علههى بنهها  المفههرراج الدرااههية لههى  ههة  معهها مر علميههة م ههددلك كمهها أنههخ  خلههق نةعههاض مهه  الههتعلم 
التفهههاعلى اإل جهههابى اهههةا  كهههال ت امنيهههاض أص غمهههر ت امنهههىك كمههها  ههههتم بهههالتعلم التعهههاصنى صالتشهههاركى 

 هههالة إلهههى اةتمامهههخ بهههالتعلم الفهههرد  صش جهههاد أنمههها  جد هههدل مههه  التعلهههيم تشهههجع الدههه ب لهههى باإل
اإلقاهها  علههى العمليههة التعليميههةك ةهه ا باإل ههالة إلههى اةتمامههخ ب حههداث مهها  اههمى بالتكامههإ حمههث 
 فهههةل الهههتعلم الردمهههى بت ة هههإ الدههه ب إلهههى مةهههادر تعليميهههة متنةعهههة تهههرتاط بمة هههةل الهههتعلمك 
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 (.18ك ص 2011كامإ التعلم الردمى مع تلا المةادر )ال لفاص ك ص فت ى  لا أل  ت

 

ص مك  الفة  أل تةظيهف الهتعلم االلكترصنهى بهالنظم التعليميهة مه  الممكه  أل  ه د  إلهى 
و ههادل ماههتة  التعههاصل بههم  المعلههم صالدهه بك تعلههم الدالهها بشههكإ ماههتفإ عهه  ان ههر   ك و ههادل 

مهه  الههتعلم بدر فههة االاهتقاا  الاههلبى إلههى الههتعلم عهه  ال ةهملة الثفاةيههة للدالههاك ت ههة  الدالها 
طر ق التةجيخ ال اتىك ارتفال ماتة  الت ةمإ ال اتى بدر فة كبمهرل تنمهى رص  الماهادرل صاتاهال 
ألههق التفكمههر لههد  الدالههاك حههإ مشههك ج الدهه ب الهه     تخلفههةل عهه  وم  هههم لظههرصف دههاةرل 

 عليم.كالمرض صغمرةك م      المرصنة لى الةدا صالت

 Online Learningكما  مك  للجامعاج أل تنشئ مراك  للتعلم الردمى صااللكترصنىص 

Centers   ب مث  مك  ع  طر فها مااعدل اةلراد دا إ المنظمة على ت مإ ما ةلياتهم ن هة
تنممتهم ال اتية صالمهنية مما  ااعد على ت ام  أدا  العاملم ك ص لا لما له ة المراك  مه  دهدرل 

لهههر ط بهههم  المةهههادر التكنةلةجيهههة ال د ثهههة مثهههإ االنترنههها صالمفهههرراج االلكترصنيهههة ك ص هههم  علهههى ا
 .(Heather, 2011)صالمفاالج صالةاا إ الام ية صالاةر ة أدصاج التعلم التفلمد ة مثإ الكتا 

لهه لا أ ههاً التةجههخ ن ههة تراههيخ التعلههيم االلكترصنههى لههى عالمنهها المههةل  ههرصر ة عاجلههة 
صل التعليم االلكترصنى م  أكثر الماتجداج أاراض إ إ  أحهداا صاهت دث تممهراج صمل ةك إ  تعد ار 

ماههتفبلية إ جابيههة صاههتنعك  ةهه ة اناههار علههى تفههدل الههدص ك لاإلحةهها ياج تشههمر إلههى أل حجههم 
-60اههة  التعلههيم االلكترصنههى لههى العههالم  فههدر بمليههاراج الههدصالراج اههنة اض تتركهه  ناههاة مهها بههم  

المت دل اةمر كيةك صددر حجم اإلنفا  العر ى علهى التعلهيم االلكترصنهى   % منها لى الةال اج70
 هههه   اةعههههةال الفلملههههة الما ههههية بم  ههههم  الههههدصالراجك مههههع م حظههههة أل اإلنفهههها  علههههى التعلههههيم 

 (.2ك ص2007لكترصنى  ت اعا انة اض بشكإ م ةإ)الم يا ك اال

ةعى لهد  المدراهم ك ( أل ةنهاك درجهة مه  الهNadia 2003صدهد أشهارج درااهة )ند هدا 
مههع صجههةد بعههد التههردد لههد هم لههى تبنههى ةهه ا النظههالك ص رجههع الاههبا لههى  لهها إلههى الههنف  لههى 
الههدعم الم ااههىك صدلههة الةدهها صالمةههادر لتدبمههق ةهه ا النظههالك باإل ههالة إلههى دلههة المعلةمههاج 

 ,p.p29,36)  (Nadia,2003لى تكنةلةجيا التعليم االلكترصل  صالمعرلة صالخبرل

 Technologicalا لههة لههي الماههت دااج التكنةلةجيههة ة ى طفههرل ر ال ههالةههد العه شهه

Advances ةههفة عامههةك الماههت دااج التكنةلةجيههة المرتادههة بمجهها  التعلههيم بةههفة  ا ههةإ ب
لهههه لا ظهههههرج ال اجههههة إلههههى تةظيههههف تلهههها الماههههت دااج صاالاههههتفادل منههههها لههههى منظةمههههة التعلههههيم 

در  إ حمههث لههم  عههد دصرة دا ههاض علههى نفههإ الجههامعىك ص لهها بهههدف تدههة ر أدا  ع ههة ةم ههة التهه
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بههإ أ ههاً مدالاههاض أكثههر مهه  أ  صدهها م ههى بالتعامههإ مههع اةجههه لك  الم تهة  العلمههى للدهه بك
صالبههههراما التعليميههههة ال د ثههههة صتةههههميمهاك صاإللههههادل بةظا فههههها صشمكاناتههههها ل  ههههادل لاعليههههة الةادهههها 

 التعليمية صكفا تها.  

حمههث  عههد  Distance Learningلم عهه  بعههد صدههد تبنهها كثمههر مهه  الههدص  بههراما الههتع
نمداض مات دااض لى طبيعة نظامخك صالتعلم ع  بعد عمليهة تعليميهة ال ت هدةا أاهةارك صال لةهة ك 
صتعتمههد علههى التةا ههإ مههع الداراههم  أ نمهها كههانةا ص لهها بف ههإ التدههةر التكنةلههةجى الها ههإ لههى 

ميههة صالشههاكاج العنكبةتيههة لههى نفههإ مجهها  تكنةلةجيهها المعلةمههاج التههى تعتمههد علههى الشههاكاج العال
 M صالههتعلم المتنفههإ  E –Learningالمعلةمههاجك لظهههرج ماههمياج ل الههتعلم االلكترصنههى 

Learning ك صالهههههتعلم الخلهههههيط  Blended Learning ك صالهههههتعلم االلكترصنهههههى عبهههههر
 (34صك2007)ماولكNetworks Based Learning or On Line Learningالشاكاج

لههيم االلكترصنههى عبههر الشهاكاج لههى منتةهها التاههعمنياج نتيجههة النتشههار ص هدأ انتشههار التع
 ا الدرةيههة اههةا ةهههالخ بالتصاServer الشههاكة االلكترصنيههة صتدههةر إنتههها  ال ااهها الخههادل 

Terminal  دة الشاكاجك صاالةتمال بالبم ة االلكترصنية صتدة رةها لهى عمليهاج االتةهاالج ااة ب
ص عد أل كال االعتماد على ال ااا لفط لهى التعلهيم الفها م التى تتجاصو حدصد المكال صال مالك 

أ ههاً االعتمههاد علههى Computer Assisted Instruction (C.A.I) علههى ال ااهها 
 E-Learning Resourcesصمةهادر الهتعلم االلكترصنيهة  ال ااها صالم ااهة صالمعلهم صاةدهرال

ا ا تةلر ددراض كبمراض م  التفاعليهة لى ااتكما  عملية التعليم صالتعلم بةاادة الشاكاج التى أ 
Interactivity  بههههم  ةهههه ة العنا ههههر ص ع ههههها الههههاعدك لههههى الةدهههها صالمكههههال الم  ههههم للمههههتعلم

 .(5ك ص 2005)عبدال ممدك 

شل مظاةر اةومة التر ة ة التعليمية متعددل منهال انفةا  شهاخ تهال بهم  التعلهيم صاهة  ص 
اراج التعليمك صع صف ع  مداصمهة التعلهيمك صاهلبية العمإك صعدل تكال  لرص التعليمك صتعدد ما

المعلمم ك صعدل لعالية الا ث العلمىك صتدنى ماتة  الخر اك الكادر التعليمى ال خمك صلفدال 
المجتمههههع افتههههخ لههههى م ااههههاج التعليميههههةك صتخلهههها المنههههاةا صطههههر  التههههدر  ك ص ههههعا اإلدارل 

 التعليمية.

مةل صالتممر الار ع ال   طرأ على جميع مناحى كما إل الت د اج التى  ةاجهها العالم ال
ال يههههالك   ههههتم علههههى الم ااههههاج التعليميههههة أل تم هههه  بةاهههها إ التعلههههيم ال د ثههههة لت فمههههق أةههههدالها 
صمةاجهههة ةهه ة الت ههد اجك كمهها ركهه ج نظر ههاج الههتعلم ال د ثههة علههى دصر المههتعلم لجعلتههخ م ههةر 

ياهههههر صمرشههههدك صمهههههع التدهههههةر العلمهههههى العمليههههة التعليميهههههةك بمنمههههها رأج أل دصر المعلههههم مهههههنظم صم
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صالتكنةلةجى لى عةر المعلةماج تدةر دصر المعلمك لم اً  رك  على إتاحة الفر ة للمتعلم 
ك صاالعتماد على ال اج لى التعليم صالتركم  على مهاراج الا ث للمشاركة لى العملية التعليمية 

 ة المتعلفة بالتعلم.ال اتىك صالتةا إ الار ع الماتمرك صاتخا  الفراراج التر ة 

إل التعليم االلكترصنى  رصر  لي  لفط كةنخ أحد مةادر التعلهيمك صلكه  أ  هاض صاهملة 
المعلمهم  أل  تةهلةا بع ههم بهاعد صمهع الخبهرا  مهنهم لهى أ  ل تةها ك حمهث  كهةل ب مكهال 

ةههه ا دلعهههة دة هههة للتعلهههيم صطرا فهههخ ك إال أل صاهههط مكهههال لهههى العهههالمك ص التهههالى  مكههه  أل  عدهههى 
االتةههها  ةههه ا  جههها أل  ههههتم دعمهههخ ببهههراما دة هههة مهههه  دبهههإ الم ااهههاج ال كةميهههة صالمنظمههههاج 

 المختلفةك حتى  تم تدر ا المعلمم  الكترصنيا صتعر فهم مشك تخ صكإ ما  تعلق بخ.

ص عههد التعلههيم االلكترصنههى مهه  أةههم أاههالما التعلههيم ال د ثههةك لهههة  اههاعد لههى حههإ مشههكلة 
لههى التعلههيم )الكميعههىك علههى التعلههيمك صتةاههيع لههرص الفبههة  لمت ا ههد االنفجههار المعرلههى صاإلقاهها  ا

 (. 70-66ك ص ص 2013

صلمها كانهها مهنههة الخدمههة االجتماعيهة مهه  المههه  اإلناههانية صالتهى تتممهه  عهه  غمرةهها مهه  
المههه  بخا ههية التههد إ المهنههى المااشههر لههى تعاملههها مههع كالههة الف ههاج صتعمههإ مههع العد ههد مهه  

المماراهههة التهههى تاهههتند إلهههى المشهههاركة صت مهههإ الماههه ةلية ك لههه ل  مكههه   اةناههها  صتههههتم بماهههالما
االعتمههههاد علمههههها لههههى تنميههههة االتجههههاة ن ههههة الههههتعلم الردمههههى صااللكترصنههههىص لههههد  طهههه ب الخدمههههة 
االجتماعية  ا ة طر فتها لى العمإ مع المجتمعاجك حمث ت م  ة ة الدر فة بمل تعد صاهداض 

جتماعيهههة دا هههإ المجتمهههع بت فمهههق تمممهههر الفهههرد صالجماعهههة صةهههدلاض للتمممهههرك ص ااهههتخدال الفهههة  اال
ص ةههاً ألههراد المجتمههع أكثههر صعيههاض بدبيعههة صادعهههم صأكثههر ت مهه ض للماهه ةلية تجههاة ةهه ا الةادههع ك 

 صلد هم الرغاة لى المشاركة االجتماعية.

إل المتخةةهههةل لهههى تعلهههيم الخدمهههة االجتماعيهههة ةهههدلهم اةاااهههى إعهههداد اة ةههها ى 
داعدل علمية عر  ة م  العلةل المختلفهةك لتفهد م الخهدماج االجتماعيهة بشهكإ  االجتماعى على

علمى لخلق كةادر مهنية تاعى لت فمهق أةهداف المهنهة بمها  تفهق مهع أةهداف المجتمهع الم لهىك 
حمث  اعى المتخةةةل لى تفد م الخدماج االجتماعية لى المجتمهع إلهى إاهرا  صتنميهة البنها  

يةك صالردهى بماهالما المماراهة المهنيهةك مه   ه   مةاكاهة كهإ مها ةهة المعرلى للخدمة االجتماع
جد د م  تكنةلةجيا صأاالما متدةر تااةم لى  ياغة م تهة  للخدمهة االجتماعيهة بمها  عكه  
 اتيههة ص ةة ههية المهنههةك ص كههةل نابعههاض مهه  صادههع المجتمههع ص فههى بتدلعاتههخ صمتدلااتههخ لت فمههق 

مههه   ههه   ااهههتخدال أاهههالما التعلهههيم ال د ثهههة صأةمهههها التعلهههيم التنميهههة الشهههاملةك صال  هههتم  لههها إال 
 االلكترصنى صتةظيفخ لى تعليم الخدمة االجتماعية لت ام  اةاالما صالمدا إ المناااة.
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إل مهنههة الخدمههة االجتماعيههة صايفههة الةههلة بههالمجتمع ةنههها تعمههإ علههى ماههاعدل ألههرادة 
 د ههخ مهه  أدصار لههى العد ههد مهه  المجههاالج علههى إحههداث التممههر المفةههةد لمةاكاههة العةههرك لمهها ت

أص المات داة م  أجإ ت ام  أص ال المجتمع صالرلع م  ماهتةاة المختلفة اةا  منها التفلمد ة  
إلى أدةى حداض ممك ك إال أنها ت تا  إلى اتخا  ماار التجد د لى أاهالما تعليمهها صمماراهتها 

يم االلكترصنهى صالتهى تاهاعد لهى و هادل دهدراج المهنية م      ااتخدال التكنةلةجيا صأةمها التعل
اة ةههها مم  االجتمههههاعمم  ل اهههتفادل مهههه  المعرلههههة العلميهههة صتفعمههههإ أدا ههههم لمةاكاههههة المتممههههراج 

العلميههة ك صت ة ههإ المههد  ج إلههى مخرجههاجك لمهها لةاهها إ  العالميههة صتةظيفههها لت فمههق اةغههراض
 .خالتعليم االلكترصنى م  أةمية لى تدة ر أدا  ماتخدمي

كمها ت كههد اهماج العةههر ال هد ث بثةراتههخ العلميهة صتفنياتههخ الفا فهة المتدههةرل أل العنةههر 
ةههه ة المفهههرداج ةهههة الفهههةل الدالعهههة صاةاهههاس لنجههها  صتفهههدل الاشهههر  المهههدرب صالم ةهههإ الاهههتيعاب 

المجتمعك صمه  ةنها كانها االاهتثماراج ال قيقيهة ةهى المةجههة لهناهال إلكاهابخ مههاراج جد هدل 
 ههد مهه  كفا تههخ صترلههع أدا ة المهنههىك صمهه  تههم ن ةههإ علههى أطههر مهنيههة  اج كفهها ل صماههتمرل ت  

 (389ك ص 2013عالية )كش فك 

صالخدمة االجتماعية ال تفإ أةمية ع  العلةل اة ر  لتدهة ر اهبإ تعليمههاك لههى مهنهة 
 لهههها مفةماتهههها الفنيهههة صأاهههالمبها العلميهههة التهههى  مكههه  تدة رةههها مههه   ههه   االاهههتفادل مههه  صاههها إ

 تكنةلةجيا التعليم االلكترصنى لى إعداد اة ةا مةل االجتماعمةل لمةاكاة تدةراج العةر.

 معلوميات الخدمة االجتماعية:

صتعههرف معلةميههاج الخدمههة االجتماعيههة بمنههها الفههدرل علههى جمههع صت لمههإ البيانههاج بدر فههة 
لخدمهة االجتماعيهةك جمدلك صلاعلة لى المعلةماج التشمملية لأل ةا مم  العاملم  لى مجهاالج ا

 صال     اتخدمةل تدبيفاج تكنةلةجيا المعلةماج.

صتف ههإ معلةميههاج الخدمههة االجتماعيههة دمهها تكنةلةجيهها المعلةمههاج لههى المنههاةا الفا مههة 
بههدالض مهه  عمههإ دصراج  ا ههة لتعلههيم تكنةلةجيهها المعلةمههاجك ص مكهه  تعر ههف معلةميههاج الخدمههة 

للمااعدل لهى  صعلةل المعلةماج صالخدمة االجتماعية االجتماعية على أنها ات اد علةل ال ااا
ك 2007إدارل صمعالجة البياناج صالمعلةماج صالمعرلة لدعم مماراة الخدمة االجتماعيهة)إبرا يمك 

 (9ص

صتاهههتند الخدمهههة االجتماعيهههة علهههى داعهههدل علميهههة صااهههعةك تتهههيً لأل ةههها ى االجتمهههاعى 
التى تةاجخ )الفرد أص الجماعة أص المجتمع(  عمق لى لهم صت لمإ المةادا صالمشك ج المختلفة
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ك اهةا  كهال  لها لههى ال ا هر أص الماهتفبإ ك صمه   هه    لها  ت هدد للممهارس أص اة ةهها ى 
 االجتماعى أالةب التد إ المهنى الم  م صلق المةدا اإلشكالى.

ة ص التهههالى لههه ل الفاعهههدل العلميهههة ةهههى ألهههةال المعرلهههة النظر هههة التهههى تبنهههى علمهههها المماراههه
المهنية للخدمة االجتماعيةك صالمتمثلة لى مجمةعهة النظر هاج صالمفها يم صالتعميمهاج التهى تكهةل 
اإلطههار المرجعهههى للمماراهههة المهنيهههة ك باإل هههالة إلهههى مهها تاهههتمدة مههه  نظر هههاج صنمههها   علميهههة 

 المختلفةك كعلم النف  صعلم االجتمهال صد ناميهاج الجماعهةك إ هالة إلهى العلهةلللعلةل التماااية  
 (.167ك ص 2006الايااية صاالدتةاد ة )ارحالك 

صعليهههخ لههه ل الفاعهههدل العلميهههة للخدمهههة االجتماعيهههة التهههى تعتمهههد علهههى النظر هههاج العلميهههة 
الماههههتمدل مهههه  العلههههةل المختلفههههة صالمتجههههددلك صالتجههههارب العلميههههة صاةاههههالما الفنيههههة الناتجههههة عهههه  

اة ةهها ى االجتمههاعى علههى يهها تاههاعد الا ههةث العلميههة ال د ثههة صالمتجههددلك صااههتخدال التكنةلةج
ااهههتخدال أاهههالما التهههد إ المهنهههى المنااهههاك ل هههإ المشهههك ج بشهههكإ علمهههى متدهههةر صمةاكاهههة 

 للعةر م      اإلعداد المهنى النظر  صالتدبيفى.

أ ا ا التكنةلةجيا لى ة ا العةهر عامهإ حااهم لهى التمممهر االجتمهاعى صاالدتةهاد  
  المتةدع أل  كةل عالم المد أكثر تعفمداض م  عالم اةمه  صالمهةلك ك ل ا لمص نا  المةارد الاشر ة

عالم مرتاط بالتفدل المتاارل لى العلم صالتكنةلةجيها صتاهاد  المعلةمهاج صالمعهارفك عهالم  ص بم هة 
تتام بالتنال  ال ادك للم تعد أ  مهنة بمخ صنها المعرلى لفط دهادرل علهى اةدا ك بهإ أ ها ا 

 شعداد ممارامها لها أكبر اةار على تجامدةا لى الةادع العملى.طر  صصاا إ تعليم ص 

كمهههها أل التدههههةر المتاههههارل لههههى تدبيفههههاج التكنةلةجيهههها ص ا ههههة تكنةلةجيهههها المعلةمههههاج 
صاالتةاالج دد أار على مفهةل التعليمك لهي  مه  حمهث الشهكإ صالم تهة  لفهط بهإ صمه  ناحمتهخ 

ليم عبههر الشههاكاج صالتعلههيم المااشههر علههى الهههط كعمليههةك لظهههر التعلههيم االلكترصنههى بةههةرل كههالتع
)أصل ال ه ( صغمرةهها مهه  أشههكا  تةظي يههة للتكنةلةجيهها لهى العمليههة التعليميههةك صالهههدف مهه  إد هها  

متعهههددل صمتدهههةرلك التكنةلةجيهها ةهههة ت اهههم  مليهههة العمليهههة التعليميهههة  اتهههاك صش جهههاد مةهههادر تعلهههم 
ا صع هة ةم هة التهدر  ك مه  شهكلها التفلمنهى  مك  أل تعمد  ياغة الع دة النمدية بم  الدال

ص ةهههاً إلهههى المشهههاركة صالتفاعهههإ اإل جهههابى ك ليةهههاً ع هههة ةم هههة التهههدر   مةجههههاض صم هههاصراض 
 الدالا مشاركاض صما ةالض ع  عملية تعلمخ.

لمهه  اةةميههة االاههتعانة بالتدبيفههاج التكنةلةجيهها التكنةلةجيههة لههى تجد ههد صت ههد ث تعلههيم 
الخدمههة االجتماعيههة  مثههإ أاههاس بنهها   جابهههة ت ههد اج الماههتفبإك لتعلههيمالخدمههة االجتماعيههة صم

مههه  جماعهههاج صألهههرادك لههههة المهنهههى المتخةههه  الفهههادر علهههى التعامهههإ مهههع معديهههاج المجتمهههع 
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التجامد الماد  ال ى للمهنةك صةة مه   فهرض تفهد رةا صاحترامههاك لنظهرل المجتمهع لهخ تعهةد إلهى 
لدر فههة إعهدادة )تعليمههاض ار تتاههم بالمهنيهة صالكفهها لك تعهةد مها  ب لهخ مهه  جههد صمهها  فهةل بههخ مه  أدص 

 صتدر ااض(.

 

كمهها أل عههدل إشههراك الدهه ب لههى ت مههإ ماهه ةلية عمليههة التعلههيمك تجعههإ الدالهها اههلبى 
 تلفهههى المعلةمهههة دصل أل  ماراههههاك ص فهههرأ النظر هههة دصل تدبيفهههها لههه   رتهههاد المكتاهههاج أص  مهههارس 

 .(74ل 72ك ص ص 2007)عة  ك الا ث

ل لا أص ا الدراااج ب رصرل تدبمق نظال الفةة  الدرااهية  هممرل العهددك ل همال ص 
(ك صتههههةلمر اإلمكانيههههاج 2012الجد ههههة صالتعههههاصل بههههم  الدهههه ب لههههى العمليههههة التعليميههههة ) ههههفرك 

(ك 2012صاةمههههاك  صالتجهمهههه اج مهههه  معامههههإ صأدصاج ماههههاعدل حد ثههههة الومههههة للتههههدر ا )الاههههفاك 
ال د ثهههة لهههى التهههدر  ك صتهههةلمر دةاعهههد المعلةمهههاج التهههى  مكههه  أل صتهههةلمر الةاههها إ التكنةلةجيهههة 

 (.5676ك ص 2011 اتخدمها الدالا صع ة ةم ة التدر   )حا ك 

صله ا صجا على أع ا  ةم ة إدراك التدةر الار ع صالها إ ال    تعرض لخ العالم م  
 تدلهها ااههتخدال حةلنهها صأد  إلههى تممههر كثمههر مهه  الثةابهها التههى تهه م  بههها صتعةدنهها علمههها ممهها 

أدصاج التمممههر التكنةلةجيههة المتاحههة صتةظيفههها لههى العمههإ صشعههداد أجيهها  المماراههم  الفههادرل علههى 
العمإ لى ظإ ظرصف غمر معتادل. للم  عد الدصر اةاااهى لع هة ةم هة التهدر   ةهة تة همإ 

ي يههة المعلةمههة صالمعرلههةك بههإ ةههة مةجههخ للههتعلم صالتفكمههر مهه   هه   تههدر ا الدالهها علههى تعلههم ك
صتركم ة على تفة م العمليهاج  ال ةة  على المعلةماج صتفد مها صت ة لها إلى معرلة مع الجماعة 

 (.35 ك ص 2007التعليمية صالفدرل على الا ث صالتكيف)حبماك  

لالتفدل العلمى صالتكنةلةجى المتاارل دد أاههم لهى الكشها عه  العد هد مه  الماهت دااج 
التهههى لهههة أحاههه  تةظيفهههها أمكههه  التة هههإ إلهههى حلهههة  مبتكهههرل  التكنةلةجيهههة )التعلهههيم االلكترصنهههى(

لمشك تنا التعليميةك ة ا باإل الة إلى أل تةظيهف تلها الماهت دااج  مكه  أل  اههم لهى جعهإ 
ك 2008)عبهههههدالمعدىك  لدمةحهههههاج ألهههههراد المجتمهههههعالهههههنظم التعليميهههههة تاهههههتجما بةهههههةرل مرنهههههة 

لى بم ة التعليم الجامعى أ اً مدلااض (ك لااتخدال التعليم االلكترصنى كمنظةمة متكاملة  69ص
مهمههاضك صأمههراض  ههرصر اض أملتههخ ال اجههة إلههى التدههة ر النههةعى المدلههةب للم تههة  العلمههى للمنههاةا 
صالماهههالاج الدرااهههيةك صصاههها إ التهههدر   ال ومهههة لهههى إاهههرا  صتفعمهههإ البم هههة التعليميهههة بمعديهههاج 

كمههها  مكههه  االاهههتفادل مههه   .(214ك ص 2012نهههدراص ك أحمهههدك صد) صأاههالما صتفنيهههاج  هههرصر ة
التدههةر التكنةلههةجى لههى تههدر ا الدهه ب ك عهه  طر ههق  ههدماج االنترنهها صشمكاناتههخك ص ااههتخدال 
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أاالما التهدر ا التهى تهتم عبهر تفنيهاج ال ااهةبك صالتنهةل لهى ااهتخدال أاهالما التهدر ا حاها 
الما تفههة م مة ههةعاج التههدر ا صاحتياجههاج المتههدر م  ك صتدههة ر صاهها إ التفمههيم مهه   هه   أاهه

(ك لهههالتعليم صالتهههدر ا اةكهههاد مى  مكههه  أل  تممهههر بااهههتخدال أدصاج 2011غمهههر تفلمد ة)حاهههنىك 
مثإ ل المدصناج صالمةادع اهر عة اإلنشها  ك صةهى تمكه  الده ب مه    لهها بالمشهاركة   2الة ا

 .(Newlanda and Bylesb, 2014, P.P.315-325)صالتعاصل ص نا  مجتمع للمعرلة 

لمتةدع أنهخ لهى لتهرل ال تتجهاصو ب هعة عفهةد اهيكةل  همط التمممهر دهد  فهد ل ا لم  ا
مههه  مجتمهههع ال هههرل الجهههامعى الكبمهههر صحةلهههخ ةاهههر بعهههد عهههم ك ممههها  فهههرض علهههى الجامعهههاج أل 
تتعامههههإ مههههع  ههههمط العةلمههههة صاههههةرل التكنةلةجيهههها ك صاةنههههةال الجد ههههدل مهههه  المنالاههههاج بتةظيههههف 

 ,Mlitwa, at el., 2007)لعمليههة التعليميههة ااههتخداماج التكنةلةجيهها صتدة عههها لةههالً ا

P.P.54-70) لتتعههد  الكليههاج صالمعاةههد النمديههة صأتهها  للدهه ب لههرص مةا ههلة تعلههيمهم صلفههاض .
لشههههرصطهم الخا ههههة حمههههث  مكههههنهم أل  فههههررصا مهههها  هههه دصل أل  تعلمههههةة صمتههههى صكيههههف  تعلمهههههةة 

(Collins and Halverson, 2009, P.1). 

اللكترصنههى لههى التههدر   الجههامعى أمههر ةههال إال أنههخ  اههتمر  صلهه لا  كههةل دعههم التعلههيم ا
الكثمهههر مههه  الةدههها صالجههههدك صالت هههد  بالناهههاة للكليهههاج صالمعاةهههد ةهههة أل تنشههه ى بم هههاج تهههدر   

 Johnson)تشجع صتدعم الا ث ال    رك  على تع    التممهر التر هة  صت اهم  نتها ا الهتعلم 

and Others, 2011, P.P.499-513) أدصاج التفاعههإ ظيههف ة الدرااههة أل ت. لفههد أابتهها
المت امنههههة صغمههههر المت امنههههة لههههى المةدهههها التعليمههههى الةاحههههد  هههه د  إلههههى تنميههههة الت ةههههمإ صاةدا  
المهههار  للدالهها أكثههر مهه  االدتةههار علههى نههةل صاحههد مهه  أدصاج التفاعههإ. كمهها أل إاههتراتيجية 

 قيفهاض لهتعلم أل هإ عبهر االنترنها التعليم التعاصنى أكثر إاتراتيجياج التعلم تةظيفاض صااتخداماض صت
(. كمههها ابههها أل ااهههتخدال الهمبرممهههد ا صالفمهههد ة التفهههاعلى    هههد مههه  الت ةهههمإ 2006)البلفهههاسك 

 (.2003الدرااى)أحمدك 

لالمةادع االلكترصنيهة تمثهإ صاهملة مر يهة لبهراما الخدمهة االجتماعيهة لتة همإ المعلةمهاج 
 Wikea and)صأصلة ههاج التههدر ا المهنههىك عهه  ب ههةث الخدمههة االجتماعيههةك صاةكههاد ممم  

Others, 2013, P.P439-450). االجتمهاعى )اةشهيا  ممههد ا(  كمها دهدما صاهها إ اإلعه ل
أالةب جد د نابياض لدرااهة الخدمهة االجتماعيهةك صأظههرج عد هد مه  المممه اج لكهإ مه  الدالها 

ن هاا  تهتم مه   ه   صع ة ةم ة التدر  ك لفد جعلا عملية الدرااة متاحة صأل الدال ية صاال
. صلهى الاهنةاج (Kilpelainena and Others, 2011, P.P1-2)الده ب باع ههم الهاعد

لى اةجيا  الجد هدل دهد أ هاً  ص أةميهة بشهكإ مل هة ك   2الخم  اة مرل بدأ أل تمامر الة ا  
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لااهههتخدال المةادهههع االجتماعيهههة دعهههم تهههرابط الدههه ب صعمهههق التعهههاصل بمهههنهم صارتاهههاطهم بهههالمنهاك 
صطةر مهاراتهم اةاااية صعمق تعاصنهم مع ةم ة التدر  ك كما ل إ معظهم الده ب ااهتخدال 

 :Arqucroa and Frfasb, 2013, P.P238) المةادع االجتماعية صاعتبرصةا ا تيارةم اةص 

249). 

لمةادههع الشههاكاج االجتماعيههة كههال ي  بههةك صمهها  اههبي  أ هها ا مة ههةعاج تخ ههع 
لمجتمع التعليمىك ص ت لمإ ما ص هعخ الده ب علهى حهةا ط  هف اتهم للعد د م  النفاشاج لى ا

على مةدع التةا هإ االجتمهاعى ال هي  بهةك ظههر كيهف ااهتخدمةا تدبيفهاج ةه ة الشهاكاج لهى 
نةاحى تتعلق بالتعليمك م  حمث المنااااج التعليمية صتااد  الخبراج أص تااد  معلةمهاج صاد يهة 

 ,Selwyna) عم المعنهة  أص لهى تع  ه  دهدراتهم اةكاد ميهةعه  متدلاهاج التعلهيم صالتفمهيمك صالهد

2009, P.P157: 174).  كمها أاههما جماعهاج النفهاى علهى االنترنها بااهتخدال المه تمراج
الةةتية بم  أع ا  الجماعاج لى شعةر الد ب بالتةا إ مع ان ر   صأنهها اههلا تعلمههم 

(Pagea and others, 2003, P.P35 : 41).  نتها ا الدرااهاج أل الده ب دهد لفهد أوةهرج
أ ا ةا حميمية بشكإ مت ا د مع مرصر الةدا صأكثر ددرل على تفد م الدعم لاع هم لى تدبمق 

 .(Davisa and Goodmanb, 2014, P.P85: 95) م تة  التعليم صلى المماراة

د مه  ص هتم الااحثةل بتجة د ااتخدال التعليم االلكترصنى صو ادل لعالمتخ صالعمإ على ال ه
المعةدههاج التههى تةاجهههخ أص تةاجههخ أدصاتههخك لتةا ههد حههةار تعلههم حقيفههى باهههةلة علههى لةحههة نفههاى 
الفةإ االلترا ى  مك  أل  كةل ت د اضك ل ا  جها أل نا هث كي يهة تةهميم اةنشهدة صالعةامهإ 
 المختلفة المه ارل التهى تاههإ مشهاركة الده بك صتشهمر النتها ا إلهى أل ااهتخدال التةجيهخ صالتلبيهة
بالمةاعمد النها ية صالتم  ة العكاية صنةل ح هةر المعلهةل  ه ار علهى نتها ا النفهاى لهى الفةهة  
االلترا ههية عبههر االنترنههاك كمهها أل ةنههاك أنههةال معمنههة مهه  أنشههدة الههتعلم تعههد أكثههر م  مههة لههى 
إاههههههارل النفههههههاى صأل دمهههههها أنشههههههدة المنادشههههههة لههههههى التعلههههههيم لههههههخ أاههههههار علههههههى دال يههههههة صمشههههههاركة 

 .(Dennen, 2005, P.P127-148)المتعلم

لفهههى ب هههث لتفمهههيم النفهههاى علهههى االنترنههها لمجمةعهههة مههه  الدههه ب الماهههجلم  لهههى دصرل 
تعليميهة أوةههرج النتهها ا أل تههةلمر دعهم صتاهههم ج للمنادشههة المااشههرل علهى االنترنهها مهه  اةمههةر 

 & Nga)الر ياهههية لهههى تع  ههه  صشاههههرا  المنادشهههة صجعهههإ مشههههاركتهم تدةعيهههة بشهههكإ كامهههإ

Murphyb, 2005, P.P89-109).  صدهد أشهارج نتها ا درااهة تتا يهة لتفمهيم كهم صنهةل التفاعهإ
صم تهههة  الراههها إ بهههم  اةلهههراد صالتهههى اهههجلا عبهههر االنترنههها مااشهههرل لهههى منتهههد اج الجماعهههاج 
الةهههممرل  اج التفاعهههإ غمهههر المتههه ام  لدههه ب الدرااهههاج العليههها ك صكههه لا تفمهههيم الع دهههاج بهههم  
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ل صجههةد التفاعههإ المااشههر بههم  اةلههراد عبههر شههاكة االنترنهها أد  إلههى اةلههراد صاةنشههدةك إلههى أ
و ههادل المشههاركة صاتاههال عمههق المنادشههة ممهها اهههإ بنهها  مجتمههع معرلههةك صلههى النها ههة لهه ل تنظههيم 
عفههد التفههاع ج صدعههم نمههة الجماعههاج المتجاناههة ) اج االةتمههال المشههتركة( مهه  اةع هها  مهه  

 مهها دههد  جعهإ ةنههاك أنمهها  أكثههر ردابهة علههى الاههلةك التفههاعلى  ه   و ههادل التاههاد  بهم  اةلههراد ر 
-Beuchota and Bullenb, 2005, P.P 67)عبهر االنترنها صت اهم  التفاعهإ الجمهاعى 

87). 

صدد أظهرج التعليم ع  بعد ت ةالض لى المفا يم اةاااية الماتخدمة لى  دمة الجماعة 
رل   تههة  علههى التفاعههإ صجهههاض لةجههخك حتههى صدهها لههي  بالاعمههد ك صكههال تعر ههف الجماعههة الةههمم

صمهههع مجهههى  اةشهههكا  الجد هههدل ل تةههها  الجمهههاعى احتهههة  تعر فهههها علهههى الجماعهههاج التليفةنيهههة 
صجماعاج الم اداة عبر االنترناك صجماعاج الدعم المااشر على الخطك صلم  عد مدلة اض شهر  

 ,Simon and Stauber, 2005)االتةهها  المااشههر صجهههاض لةجههخ بههم  أع هها  الجماعههة

P.P67-87) ك صنظراض لشمةل ااتخدال التكنةلةجيا لهى االتةها  صر هط اةع ها  صالجماعهاج لفهد
تههههم االةتمههههال بكي يههههة تعلههههيم الدهههه ب ااههههتخدال الكمبمههههةتر بدر فههههة أاااههههية لههههى مماراههههة  دمههههة 

النتهها ا و ههادل ااههتداعتهم صمفههدرتهم علههى ااههتخدال الكمبمههةتر مههع اةع هها  الجماعههةك صأظهههرج 
  .(Abella and Galinskyb, 2002)ماعاجصالج

لرلع المهاراج العلمية صالفنية للمماراة  كهةل باتااعها نظهم تعليميهة متدهةر تركه  علهى 
االاهههتيعاب التكنةلهههةجى ال التلفهههم ك صتههههتم بهههالعلةل التكنةلةجيهههة ال د ثهههة لهههى التدبيفهههاج المهنيهههة 

مههههةتر لههههى تعلههههيم الخدمههههة (. لفههههد أشههههارج نتهههها ا الا ههههةث أل ااههههتخدال الكمب197)مةاههههىك ص
التفاعههإ بههم  ع ههة ةم ههة التههدر   صالدالهها صكهه لا الدهه ب ص ع هههم االجتماعيههة اههاعد علههى 

الاعدك كما امً للد ب باالشتراك لى ت د د احتياجاتهم التعليميهةك صأ هاً الهدصر اةاااهى 
 ,Hopkins and Colombi)لع ههة ةم ههة التههدر   ةههة تياههمر صتاهههمإ العمليههة التعليميههة

P.20) كمهههها أل ااههههتخدال برنههههاما كمبمههههةتر مةههههمم لتعلههههيم تكنيكههههاج تفمههههيم مماراههههة الخدمههههة .
االجتماعية دد ااعد الد ب على تفميم المماراةك م      إد ا  البياناج صت لملهها صشظههار 
الع دههههاج ةيمهههها بمنههههها لههههى  ههههةرل راههههةل بيانيههههةك ممهههها  ههههدعةا إلههههى و ههههادل ااههههتخدال التدبيقيههههاج 

 ,Conboy, A., 2000) خدال الكمبمةتر لى تعليم ط ب الخدمة االجتماعيةالتكنةلةجية باات

P.P127-138).  صأابتههها نتههها ا درااهههة أ هههر  أل ااهههتخدال اال تاهههاراج االلكترصنيهههة لهههى تعلهههيم
 دمة الجماعة دد واد م  ماتة  الت ةمإ الدرااى للد ب صالدهى دبهة  صرغاهة لهد هم صطهالبةا 

 (.2012 ر  )م مدك بتدبيفها لى كالة المةارد اة
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صعنههد تفمههيم برنههاما لتعلههيم الخدمههة االجتماعيههة عهه  بعههد دههد ات ههً أل اةدا  اةكههاد مى 
صالفههدرل علههى االنجههاو للدهه ب صأع هها  ةم ههة التههدر   بههه ا النههةل مهه  التعلههيم أكثههر لعاليههة مهه  

النترنها ك لتعلهيم الخدمهة االجتماعيهة عبهر ا(M. and T., 1998, P.P9-22)التعليم التفلمهد  
 هههةلر ص شهههكإ أل هههإ لهههرص صتدبيفهههاج متاهههاص ة لدههه ب متفهههاصتم ك لكهههى  ةا هههلةا تعلمههههم مههه  

-Madoc-Jones, 2005, P.P755) هه   التدبيفههاج التكنةلةجيههة الحتياجههاتهم المختلفههة 

. كمههها  اهههمً بال ةهههة  علهههى المعلةمهههاج صالمههههاراج التهههى   تاجةنهههها بعمهههداض عههه  ال هههرل (768
فر أ  اض الراحة صالفدرل على ت مإ التكاليف صالمرصنة عنهد مفارنتهخ ببهراما الجامعى التفلمد ك ص 

. لكثمههر مهه  (Osterndorf, W., 1995, P.P13-17)تعلههيم الخدمههة االجتماعيههة التفلمد ههة
الد ب  عملةل لاعد الةدا أانا  الدرااةك صلهه ا ماهارة علهى  يكلهة تعلهيم الخدمهة االجتماعيهة 

 ,Ryana)مث أل العمإ لاعد الةدا  تيً لر اض لتعلم الد بص خا ة م  حمث المرصنةك ح

ص التههالى لهه ل التعلههيم عبههر االنترنهها  اههاعدةم ص ههةلر لهههم لر ههاض تعليميههة أل ههإ ك لفههد  .(2011
اهاعة لهى  24أتا  ااتخدال مةدع الكترصنى لى تعليم  دمة الجماعة المفهرر الدرااهى الده ب 

 ,Santhiveeran, 2006) اض صلهههى العدههه ج اهههبةل  هههااحاض صماهههاأ هههال لهههى اة 7المهههةلك 

P.P181: 196). 

 الدراسات السابقة:ثانيًا:  

ص ااهههتفرا  الااحثهههة للدرااهههاج الاهههابفة العر يهههة صاةجنبيهههة  اج الةهههلة بمة هههةل الدرااهههة 
 لكما  لىنجدةا 

 الهتعلم اإللكترصنهي  ه دع إلهى تمممهر إلهى أل (2000 في حين أشارت دراسةة االتةودر  
أنههخ   اهههم لههي ت اههم  العمليههة التعليميةكإ ههالة إلههى  ةم ههة التههدر   بمهها فلمد هة لع ههةالت اةدصار

 .لخ داعما   دما ة ا اةالةب مع التعليم المعتاد ةيكةل   كةيمك  أل  مع و جمد للتعليم التفلمدع 

بم   صجةد لرص  دالة إحةا ياض  على (Kariuki& Paulsons, 2001)وأكدت دراسة
المجمةعهههة  المجمةعهههة التجر بيهههة صدرجهههاج ت ةهههمإ الدههه ب ت ممههه  متةاهههط درجهههاج ت ةهههمإ

 ا.ااتخدال التعلم اإللكترصني معه ال ابدة لةالً المجمةعة التجر بية التي تم

إلهى أةميهة االاهتفادل مه  تكنةلةجيها المعلةمهاج  (Baker 2002بيكةر دراسةة اأشةارت 
دصر الههتعلم االلكترصنههى لههى صشمكانيههة تةظيفههها لههى دعههم البههراما التعليميههة المفدمههة ك ل هه ض عهه  

تهههةلمر المراجهههع العلميهههة صم تهههة  المفهههرراج بشهههكإ جههه اب صعلهههى مهههدار الاهههاعةك صشاههههامخ لهههى 
المت ا دل م  المتفهدمم  للدرااهة بالجامعهاج مه   ه   الهتعلم االلكترصنهى غمهر ااتيعاب اةعداد  

م  ع ههة ةم ههة المتهه ام ك صلمهها لههه ا النههةل مهه  التعلههيم مهه  دصر صا ههً لههى تاهههمإ التةا ههإ بهه
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 .الةف اج االلكترصنية صالبر د االلكترصنى صالم ادااجالتدر   صط بخ م      

التههى اةتمهها بههدصر أ ةهها ى  دمههة  (2002وهةة ا مةةا أشةةارت رليةة) دراسةةة االةةزواوى  
 الجماعة لى إكااب الشااب الجامعى مهاراج التعامإ مع عةر تكنةلةجيا المعلةماج.

إلههى تفمههيم التجر ههة ال اليههة للتعلههيم االلكترصنههى لههى كههإ  (2003وهةةدفد دراسةةة االزامةةل  
م  الجامعة العر ية المفتةحة )لرل الر اض( ك صالم ااة العامة للتعليم الفنهى صالتهدر ا المهنهى 
لههى المملكههة العر يههة الاههعةد ةك صتة ههلا الدرااههة إلههى نتهها ا مهه  أةمههها أل تفاعههإ الدهه ب مههع 

ص ة  طر فة التعليم االلكترصنى لعهدد كبمهر مهنهم ك كمها أل التعليم االلكترصنى تمار بابا عدل  
إمكانيهههة تدبمهههق التعلهههيم االلكترصنهههى تعتمهههد علهههى بعهههد العةامهههإ مثهههإ اتفهههال الدههه ب الاهههتخدال 
ال ااهههةب صاإللمهههال بالتفنيهههةك صأظههههرج النتههها ا أ  هههاض أل شهههر  ة كبمهههرل مههه  ألهههراد العمنهههة ت تههها  

متابعهههة المهههنهاك ممههها  فلهههإ مههه  دهههدرتهم علهههى الهههتعلم  اةاهههتا  لفههههم المعلةمهههة صلماهههاعدتهم علهههى
ال اتى. أما ما  تعلق بعةا ق التعليم االلكترصنى لفد تبم  أل نااة مرتفعة م  عمنة الدرااة تر  
أل التكاليف الماد ة ل تةا  باالنترنا صعدل صجةد اةاتا  عنهد ال اجهة إليهخ مه  أبهرو عةا هق 

 التعليم االلكترصنى.

( 2004Benson&Samarawickremaوسةةمارا ابنسةةن عليةة) دراسة وهةة ا مةةا أكةةدت  
العد د م  أع ا  ةم هة التهدر   لهى الهدص  الناميهة لهد هم الفلمهإ صال  ةجهد أ   بهرل لهى تةهميم 
صتدة ر أدصاج التعليم االلكترصنى أص المةادر التعليمية ك صااتنتجا أل ةناك  عا لى الخبرل 

االلكترصنهههى ص التهههالى   تههها  ةههه ال  إلهههى تدهههة ر بم هههة لههد  أع ههها  ةم هههة التهههدر   تجهههاة التعلهههيم 
العمإ لى حفإ التكنةلةجيا مه  أجهإ تفهد م الخهدماج الجمهدل صتفهد م المعرلهة بمل هإ طر فهة عه  
طر هههق ااهههتخدال الةاههها ط المتعهههددل ص لهههق المنهههات التدر اهههى الجمهههد حتهههى  اهههتديع ع هههة ةم هههة 

 التدر   أل  فدل كإ ما  نا  بخ على أكمإ صجخ.

علهههى  هههرصرل تعظهههيم االةتمهههال بهههالتعلم  (Yeung 2005كةةةدت دراسةةةة ا ةةةون  وقةةةد أ
االلكترصنههى  ا هههة لهههى ظهههإ الت هههد اج ال اليهههة صدههد ااهههتهدلا درااهههتخ التعهههرف علهههى الداراهههم  
بالجامعههاج ص عههد مهه  أع هها  ةم ههة التههدر   الهه    شههاركةا لههى تههدر   مفههرراج عبههر شههاكة 

ةههةنا كههةناك ص لهها مهه  أجههإ التعههرف علههى  االنترنهها لههى بعههد الجامعههاج صالمعاةههد لههى مد نههة
العةامإ التى تاهم لى  مال جةدل العملية التعليميهة عبهر شهاكة االنترنها ك صدهد أشهارج نفه  
الدرااههة إلههى مةالفههة المشههاركةل علههى أةميههة الههدعم الم ااههى صتدههة ر المفههرراج صاالاههتفادل مهه  

 .لمرحلة الفادمةاةااس العلمى للتعليم االلكترصنى صالعمإ على تفعملخ لى ا

العالي  التعليم ع  بعد كمد إ للتةاع لي التعليم)بعنةال ( ٢٠٠٦   صقر ا وضحد دراسة  أ 
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التعلههيم  ك صالتههي ااههتهدلا التعههرف علههي دصر التعلههيم عهه  بعههد كمههد إ للتةاههع لههي)لههي مةههر
نظهال التعلهيم  إد ها  التعلهيم المفتهة  صاإللكترصنهي لهي: إلهي صتة هلا الدرااهة العهالي لهي مةهرك

  تها  إد ها   لعالي لي مةر ةة صاملة مل ة لتمديهة احتياجهاج التةاهع لهي التعلهيم ال هاليكا
تدبمق ة ا النظهال  ة ة اةنةال م  التعليم إلدارل ايااة الومة لتمممر افالة التعليم العاليك  مك 

 .النةعم  م  الدرااة لي الكلياج النظر ة صالعملية مع اال ت ف لي طر فة التدبمق بم 

ع  لاعلية ااهتخدال ( Cavus, Uzunboylu 2006ويزونبيال اكافيس  أشارت دراسة و 
نظم إدارل التعلم صاةدصاج التعاصنية لى التدر   عبر الة اك إلى أل ااهتخدال نظهال إدارل الهتعلم 
 كةل أكثر كفها ل صلعاليهة إ  تهم دعمهخ بهمدال تعلهم تعاصنيهةك صأظههرج نجها  مفهرر لمهاج البرمجهة 

 دالخ عبر نظال إدارل التعليم صأدال التعلم االلكترصنية.لى ت فمق أة

 

ص هههع التعلهههيم االلكترصنهههى لهههى ( Leem, Lim 2007 الييم واليةةةم وأوضةةةحد دراسةةةة 
الجامعهههاج الكةر هههة صأل الثهههى مجمهههةل الجامعهههاج تفهههدل تهههدر   أص م ا هههراج للمتعلمهههم  علهههى 

ى رلههع ماههتة  المنالاههة بههم  التعلههيم االلكترصنههىك صادتههر  الااحثههال بعههد الدههر  التههى تهه د  إلهه
الجامعهاج الكةر هة صو هادل عهدد متعلمهى دعهم نظههال التعلهيم االلكترصنهى مه  أجهإ إعدها  الفر ههة 

 للتفاعإ مع أع ا  ةم ة التدر   مع بم ة التعليم االلكترصنى.

أكثهر الت هد اج بهرصواض لهى ماها  التعلهيم ( Anderson 2008ااندرسةو   وأضافد دراسة 
 نكاك صحددج الدرااة ااعة ت هد اج ر ياهة لهى المجهاالج التاليهةل ماهاعدل االلكترصنى لى ار 

الدلاههههةك المرصنههههة ك لعاليههههاج التعلههههيم صالههههتعلمك المههههدا  ج )البنيههههة الت تيههههة صالههههر ط مههههع شههههاكة 
ال ااههةب(ك الثفههة اةكاد ميههة )نةعيههة الدلاههةك صالمةا ههيع التههى تههدرس اههابفاض(ك الم ليههة )اللمههة( 

 صاالتجاةاج.

 ,Renee N. Jefferson1 ,Liz W. Arnold دراسة اريني) وجيفروسنل وأظهرت

عهه  صجههةد ا ههت ف بههم  تةههةر أع هها  ةم ههة التههدر   للتاهههم ج صالعقاههاج لههى بم ههة  (2009
الههتعلم االلكترصنههى عنههها لههى بم ههة الههتعلم المعتههادل لةههالً بم ههة الههتعلم االلكترصنههىك حمههث  عتفههد 

ى بم ههاج معتههادل صال  اههتخدمةل التعلههيم االلكترصنههى أل أع هها  ةم ههة التههدر   الهه     عملههةل لهه
 التعليم االلترا ى بخ عقااج كثمرل صتاهم تخ م دصدل.

أل الهتعلم اإللكترصنهي  ه دع  علهى التمكمهد لهي (Eaton, 2009)كما اتفقد معة) دراسةة
 .التدر   بما  اهم لي ت ام  العملية التعليمية للع ة ةم ة إلى تمممر اةدصار التفلمدع
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 أع ها  ةم هة حمهث ةهدلا إلهى قيهاس اتجاةهاج(Farouk, 2009)  تناولةد دراسةةو 

 االجتماعيههة ن ههة ااههتخدال الههتعلم اإللكترصنههي لههي تههدر   التههدر   صالدهه ب لههي كليههة الخدمههة
المكةنهههاج المعرةيهههة صاالنفعاليهههة   ههه   قيهههاس مفهههرراج الدههه ب لهههي الخدمهههة االجتماعيهههة مههه 

االنفعاليههة دههد حةههلا  صتة ههلا الدرااههة إلههى أل المكةنههاج صنههيكاإللكتر  صالمهار ههة تجههاة الههتعلم
المكةنههاج   لمههها (2.14)بمتةاههط ترتمبههي دههدرة اةةميههة ص لهها الترتمهها اةص  مهه  حمههث علههى

 (. 1.75) بمتةاط ددرة المهار ة  ام المكةناج( 2.11) المعرةية بمتةاط ددرة

ة التهدر   صالده ب بعنهةال صاتجاةهاج أع ها  ةم ه (2009وقد جاءت دراسةة اصةال   
ن ههة ااههتخدال الههتعلم االلكترصنههى لههى تههدر   مفههرراج الخدمههة االجتماعيههةصك صالتههى تة ههلا إلههى 

ا تاهههار لر هههدمال دهههد أظههههرج أل المكةنهههاج االنفعاليهههة حففههها الترتمههها اةص  مههه  أنهههخ بااهههتخدال 
درااة كه لا حمث اةةمية صتلى  لا المكةناج المعرةية ام جا ج المكةناج المهار ةك صأكدج ال

االجتماعية با ت ف  أنخ ال تةجد لرص   اج داللة لى االتجاة ن ة التعلم االلكترصنى لى الخدمة  
 انلى(. كإ م  )الفام العلمى ه الماتة  التعليمى ه درجة إجادل ال ااا 

أل امههة ع دههة دة ههة صش جابيههة بههم   (Salinas 2010وقةةد أظهةةرت دراسةةة اسةةالينا  
لهم مع المفرر صتةةراتهم ع  الكهم صالكيهف اله    تعلمةنهخك كمها أكهدج تةةراج الد ب لتفاع

الدرااة على صجةد ع دة بم  ر ا الدالا ص م  نمط التعلم االجتماعى المف إك لكلما كانها 
ةنهههاك أةهههداف صا ههه ةك صم تة هههاج دابلهههة للتدبمهههق صتفهههد م جمهههد للمهههةادك كانههها ةنهههاك اتجاةهههاج 

فاعإ الد بك صأنخ كلما وادج  بهراج الده ب بهالمفرراج إ جابية ت ار على ماتة  مشاركة صت
عبر الشاكة كلما واد ر اةم ع  نمط التعلمك صأل الابا الر ي  لتلفى مفهرراج لهى الهتعلم مه  
بعههد عبههر شههاكة االنترنهها ةههة المرصنههة التههى تفههدمها تلهها البههراما بخهه ف البههراما  اج الجههداص  

 .المفمدل

التعهرف علهى تةهةراج بهالمتممراج  (Mathena 2010وقد اسةتهدفد دراسةة اماثينةا 
التالية )العمر ه النةل ه الخبهرل الاهابفة باالنترنها ه كميهة الةدها التهى  ف همها المهتعلم االلكترصنهى 
ل نتها  م  أدا  صاجااتخ(ك صدد تة هلا الدرااهة إلهى أنهخ تةجهد اتجاةهاج إ جابيهة ن هة مفهرراج 

 هم  بهرل أكبههر باالنترنههاك صكهه لا لههد  الدهه ب الهه    الهتعلم االلكترصنههى لههد  الدهه ب الهه    لههد
 .د ةا صدتاض أكبر لى أدا  صاجااتهم

بعنههةال صأاهالما مماراههة التعلهيم عهه  بعهد لههى  (2010وقةد جةةاءت دراسةةة ابةدر الةةد ن  
طر فة  دمة الجماعةص صالتى أكدج على أةميهة التعلهيم عه  بعهد صالهتعلم االلكترصنهى لهى الخدمهة 

عال ص دمة الجماعة بةجخ  اصك كمها ركه ج الدرااهة علهى أاهالما مماراهة االجتماعية بةجخ  
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التعلهههيم عههه  بعهههد صالتعلهههيم االلكترصنهههى لهههى  دمهههة الجماعهههة لدههه ب الدرااهههاج العليههها صشكاهههاب 
التكنةلةجيههة  الدهه ب المهههاراج صالمعههارف صاالتجاةههاج حتههى  مكهه  االاههتفادل مهه  ةهه ة الةاهها إ

 أاالمبها صتكتيكاتها.إلارا  المماراة المهنية صتدة ر  

أةميههة اإلشهراف ل لكترصنهى لههى المماراهة المهنيههةك  (Payne 2010وتناولةد دراسةةة ا
كما تناصلا المفارنة بم  تمامر اإلشراف التفلمد  صاإلشراف االلكترصنىك كما تناصلها كي يهة دمها 

ةميههههة اإلشههههراف االلكترصنههههى لههههى تع  هههه  المماراههههاج المهنيههههةك صلفههههد أص هههه ا نتهههها ا الدرااههههة أ 
 .  اإلشراف االلكترصنى

الكشهها عهه  االتجههاة ن ههة الههتعلم ( 2010 ل والجنةةد  اال  فةةي حةةين اسةةتهدفد دراسةةة
ك الجهن ل التاليهة الثانة ة لي  هة  بعهد المتممهراج صمعلماج المدارس اإللكترصني لد  معلمي

 صأص هه ا. ح هةر نهدصاج تعليميهة لهي مجها  التفنيهاج الخبهرل لهي مجها  العمههإك ك التخةه 
مه   مه  اهنةاج لهي مجها  العمهإ  أدهإ نتا ا أل اتجاة معلمي التخةه  العلمهي  صع  بهرلال

 . إ جابية التفنياج ن ة التعلم اإللكترصني أكثر تعليمية لي مجا  ال    ح رصا ندصاج

الكشهها عهه  اتجاةههاج أع هها  ةم ههة  لفههد كههال ةههدلها (2010 أمةةا دراسةةة االحوامةةدة 
التهدر   الجهامعي مه   ن هة ااهتخدال الهتعلم اإللكترصنهي لهي البلفها  التدبيقيهة لي جامعهة تدر  

صالهههتعلم  التدر بيههة لههي مجههها  ال ااههةب ال ةهههة  علههى الههدصراج كصتعههرف أاههر صجهههة نظههرةم
 ك الخبهههرل لهههي التهههدر   لهههي ةههه ة االتجاةهههاج صمتممهههر اهههنةاجك صمتممهههر الجهههن ك اإللكترصنهههي
أع ها  ةم هة التهدر    اتجاةهاجالدرااة صجةد لهرص   اج داللهة إحةها ية لهي   نتا ا  صأص  ا

 علهى الهدصراج التدر بيهة لهي مجها  اإللكترصنيكتعه   ةاهر متممهر ال ةهة  ن هة ااهتخدال الهتعلم
اه ث دصراج تدر بيهة لهمكثرص. كمها أظههرج " صلةالً م  ح رصا ال ااةب صالتعلم اإللكترصنيك

التهههدر   ن هههة  تةجهههد لهههرص   اج داللهههة إحةههها ية لهههي اتجاةهههاج أع ههها  ةم هههة الخ النتههها ا أنههه
 .الخبرل لي التدر   أص ةار انةاج الجن ك ااتخدال التعلم اإللكترصني تع   ةار

صالمشهرلم  ن هة  إلهى أل اتجاةهاج الده ب (2011  افةارو   كما توصلد نتائ  دراسة
كمها  المت ام  لي الخدمة االجتماعية متةادة الفهةلك  اإللكترصني بنةعيخ المت ام  صغمر  التدر ا

م  حمث اةةمية  لمها المكهةل  اةص  النتا ا حةة  المكةناج المعرةية على الترتما م  تبم 
 .االنفعالي المهار  ام المكةل 

طلاههههة الر ا هههههياج  ااتكشههههاف اتجاةهههههاج (2012اسةةةةةتهدفد دراسةةةةة اقروانةةةةةي  بينمةةةةا
المفتةحهههة ن هههة ااهههتخدال الهههتعلم اإللكترصنهههي بمنماطههههخ  صال ااهههةب صت لملهههها لهههي جامعهههة الفهههدس

صدههد . علههى اتجاةههاج الدلاهة كهه لا معرلهة أاههر متممههراج الدرااهة لههي تعلهم الر ا ههياجك تلفهةالمخ
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حمههث بلمهها  اتجاةههاج الدلاههة ن ههة الههتعلم اإللكترصنههي كانهها  هه يفة أظهههرج نتهها ا الدرااههة أل
 اتجاةاج  كما أظهرج الدرااة أل ةناك %.59.58االاتاانة االاتجابة الكلية على جميع لفراج

طلاههة  منههها لههد  الههتعلم اإللكترصنههي أدههة   اههة الر ا ههياج ن ههة ااههتخدال أنمهها لههد  طل إ جابيههة
الجههن  صالمعههد   تعهه   لمتممههرع  إحةهها ية لههم  كهه  ةنههاك لههرص   اج داللههة بمنمهها ال ااههةبك
 .التراكمي

طه ب الخدمهة  بمةميهة عفهد صرى عمهإ لتهدر ا  (2012   دنةدراوى ا  وقد أوصةد دراسةة
 بههدف حهث صتشهجيع الده ب  هدماج الهتعلم اإللكترصنهي  االجتماعيهة علهى كي يهة االاهتفادل مه

علهى  هرصرل أل تاهتند منهاةا الخدمهة  كما أكدج على المااةمة الفعالة لي التعلم اإللكترصنيك
االرتفها  بماهتة   ر جهي  طر  صأاالما التعلم اإللكترصنهي ل اهتفادل منهها لهي على االجتماعية

 .الخدمة االجتماعية

حمث ةدلا الدرااة إلى التعهرف ( 2012ظيم بشير الخالقى   دراسة اعبدالعوأوضحد  
على صادع افالة صااتخدال أع ا  ةم ة التدر   بكلية التر ية دةر ب  غشمر لتفنية المعلةماج 
صاالتةاالج لى التدر  ك م      معرلة أبرو الدصراج التدر بية التى حةهلةا علمهها ك صأبهرو 

لمتهههههةلرلك صأةهههههم الةههههعة اج التهههههى تةاجههههخ أع ههههها  ةم هههههة البرمجيههههاج صالتدبيفهههههاج الماههههتخدمة صا
التهههدر  ك صااهههتخدال الااحهههث المهههنها الة هههفى الت لملهههىك صكهههال مجتمهههع الا هههث أع ههها  ةم هههة 
التدر   بفام معلم لةإ بكلية التر ية دةر ب  غشهمرك صمه  أبهرو تة هياتهال تهدر ا أع ها  

مههها  تعهههرض لهههخ المجتمهههع مههه  ةم هههة التهههدر   لهههى الكليهههة علهههى كي يهههة ااهههتخدال تفنيهههة صلهههى ظهههإ 
متممههراج اههر عة علههى الةههعمد الم لههى صاإلدليمههى صالعههالمى صالتههى ت ههددج اههماتها لههى االنفتهها  
االدتةهاد  صاالجتمهاعى صالثفهالى علهى دص  العهالمك صاة ه  بال ر هة الشخةهية صالملكيهة الفرد ههة 

ف اج الخا ة صتدعيمها لى الجةانا االدتةاد ةك صاالةتمال بمنظماج المجتمع المدنى صتنمية ال
للمدالاههة ب فةدهههاك صجههدج المههه  بمختلهها تخةةههاتها نفاههها أمههال ت ههد مهه  نههةل  تعههارض مههع 

 أاالمبها التفلمد ة.

 المكهةل المعرلهي ل تجهاة ن هة الهتعلم أل ( Farouk, 2013)بينمةا توصةلد دراسةة 
المرتاة اةصلهى مه  جامعة الفمةل دد حفق -بالجةا  لد  ط ب صمدر ي كلية الخدمة االجتماعية

صاة مهههرل المكهههةل  لهههي الترتمههها الثهههاني المكهههةل المههههار  صلهههى المرتاهههة الثالثهههة الفهههةل تههه ة حمهههث
 . االنفعالي

تجر هة  درااهة ت لمليهة ةاهااب عهدل نجها  (بعنهةال (٢٠١٣  العرينةي ا كما أوضحد دراسةة  
اعفهههد  صالتهههي ااهههتهدلاك )التعلهههيم عههه  بعهههد بكليهههة التر يهههة للبنهههاج الر ااهههة العامهههة لتعلهههيم البنهههاج
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مالم  هههاك  المفارنهههاج بهههم  تجهههر تم  مههه  تجهههارب الهههتعلم عههه  بعهههد أحهههدةما تهههم إجرا ةههها لهههي دصلهههة
 للبنيهة اإلعهداد الجمهد: صتة هلا إلهي أل مه  أةهم العةامهإ التهي تاهاعد علهى الافها ك أص التةدها

صالمراجعهةك صتعهدد  دلالجهة  مراكه  تهةلر صالفنيهةك اإلدار هة صالاشهر ة الماد هةك الخبهرل تهةالر الت تيهةك
 .الةاا ط التفنيةك صجةدتها

 درااهة مفارنهة للتعلهيم عه  بعهد صالنظهال( بعنهةال(Udokang, 2014)  بينةد دراسةة 

 ك صالتههي ااههتهدلا الا ههث لههي اةدا )التفلمههدع حههة  اةدا  الههةظيفي للمعلمههم  لههي صال ههة كههةارل

 بم  برنهاما الهتعلم عه  بعهد صطر فهةعلى التفاصج  بنا اً Offa الةظيفي بم  المعلمم  لي مد نة

 الههتعلم التفلمد ههةك صتة ههلا إلههي أل نظههال الههتعلم عهه  بعههد ةههة م ااههة مكملههة لنظههال المههدارس

 التفلمد ههة ك كمهها أنههخ ال  ةجههد ا ههت ف كبمههر لههي اةدا  الههةظيفي لمعلمههي نظههال الههتعلم عهه  بعههد

 .صالنظال المدراي التفلمدع

لتدر ا االلكترصنى الماتمر كآليهة لجهةدل طر فهة ا (2016وتناولد دراسة اعبدالراز    
العمإ مع الجماعاجك حمث أشارج الدرااة ةةمية التدر ا االلكترصنهى كآليهة إلكاهاب أع ها  

المهاراج صالخبراج ال ومة إلعدادةم كم ةا مم  اجتماعمم ك كما أص  ا الدرااهة الجماعاج  
تة ههلا نتهها ا الدرااههة إلههى  اللكترصنههىك صلفههد ااههتراتيجياج التههدر ا االلكترصنههى صأدصاج التههدر ا ا

 االجتماعية .  دة مفترحة للتدر ا االلكترصنى لجماعاج ط ب الخدمة 

 مشهك ج الده ب الاهالمم ( بعنهةال (Pozdnyakova, 2017) كمةا نجةد أ  دراسةة

 ك ااتهدلا الدرااة ت د د صااتكشهاف مجمةعهة مه  المشهاكإ التهي  ةاجههها)لي التعلم ع  بعد

 ب النا جةل اله     دراهةل عه  بعهدك صتة هلا الدرااهة إلهي صجهةد عد هد مه  المشهاكإالد 

 الشههعةر بههالفلقك صالمخههاصف منههها التههي  ةاجهههها الدهه ب النا ههجةل الهه     دراههةل عهه  بعههد

 الاهالمم  صنفه  الهدعم مه  دبهإ اةاهرل أص صنتها ا الهتعلم لهد  المتعلمهم المتعلفة بعملية التعلهيم 

 .م  دبإ  احا العمإك صالشعةر باليمس صعدل أةمية تعليمهم

أةههم ت ههد اج اإلشههراف  (Eleanor & Mpumelelo 2018وأوضةةحد دراسةةة ا
اله    االلكترصنى صدد طافا الدرااة على طه ب الفردهة الثالثهة مه  طه ب الخدمهة االجتماعيهة 

 أكدصا على عدل كفا ة اإلشراف االلكترصنى.

 معلةمهاج الم تهة  المعرلهى صالماهتل ماج (بعنهةال) ٢٠١٨  جةاللاكما جةاءت دراسةة 
ال د ثة  ك صالتي ااتهدلا التعر ف بالتعليم ع  بعد صةة أحد الدر  )صشمكانية تدبيفة لى العرا 

صت هد ثها لمها  عمهإ علهى تدهة ر المنهاةالي التعليمك صتة لا الدرااة إلي أل التعليم ع  بعد  
بهخك ممها  جعهإ  لخ م  جةانا إ جابيةك ص عمإ بالفعهإ التاهادلي بهم  المتلفهي صالعنا هر الم يدهة
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امت اناتهها لهي مراكه  تابعهة  للمتعلمم  دصرا لي التخديط صاتخا  الفراراج صدبة  نتا جهاك صتجرع 
 (.اإلنترنا) لها صلي  عبر الشاكة

 اإلجرا اج اةاااية لل هد مه ( بعنةال (Gregory et al, 2018) كما جاءت دراسة

 ك صالتي ااتهدلا ت لمهإ عهدد مه  اإلجهرا اج المتخه ل لهي)معدالج التارب لي التعلم ع  بعد

صتة هلا  كااهتملةلك لهي اةص  جهاصمي جامعهة لهي ال ااهة ية الر ا هياج لهي الماجاهتمر درجهة
جامعههة  ماجاههتمر لههي الر ا ههياج ال ااههة ية لههيإلههي أل ةهه ة اإلجههرا اج المتخهه ل لههي درجههة ال

 .جاصمي اةص  تااعد على تفلمإ معد  التارب لي التعلم ع  بعد

 : ثالثًا: الموجهات النظرية

 :Information Theory(نظريات المعلومات 1

تعتمد نظر ة المعلةماج على مفا يم أاااهية لعمليهة االتةها  التهى تههتم بنفهإ صمعالجهة 
كمية المعلةماج لى أ ة راالةك كما تعتمد على النظر اج الر ا ية للمعلةمهاج البياناج صقياس  

صالتههى تفههدل مههد  ض مة ههةعياض لت لمههإ النشهها  االتةههالىك اههةا  كههال  لهها لههى اةجههه ل أص بههم  
الناس أص اةناها  اة هر ك علهى أاهاس القيهاس الكمهى المة هةعى مثهإ نظهال الترممه  الثفهالى 

Binary Coding System صأ  ههاض ت ة ههإ المة ههةعاج المام ههة إلههى عههدد مهه  اةاهه لة  ك
ك هههإ المشهههكلة )مجمةعهههة عنا هههر المعلةمهههاج(ك صقيهههاس كمهههى لم تهههة  الراهههالةك صقيهههاس اهههعة 
صطادههة الفنههةاج االتةههاليةك صلعاليههة الترممهه ك صعمليههة االاههتقاا  ك صعمليههة لهها الرمههةو ك ص هه لا 

راهإ صالماهتفبإك ص تركه  ةهدف النظر هة لهى تفةل نظر ة المعلةماج على أاهاس الع دهة بهم  الم
 (. 53ك 52ك ص ص 1995 فد درجة الممةض لى المةادا التى تتدلا مةاجهة )لهمىك 

 "Shanon & Weaver"صلى إطار نظر ة المعلةمهاجك حهدد كهإ مه  صشهانةلك ص فهرص 
 & Shanon) نمهههة    جمهههع بهههم  المعلةمهههاج صاالتةهههاالج ص تكهههةل مههه  العنا هههر التاليهههة

Weaver, 1994): 

 مةدر معلةماج  فدل بياناج  ال .-1
 الةاملة التى  تم بها ت ة إ البياناج الخال إلى معلةماج  اج معنى.-2
 دنال لنفإ المعلةماج.-3
 ماتفبإ لتلفى المعلةماج صترجمتها.-4
 ةدف معتمد  تم ت قيفخ م  ااتخدال الراالة أص المعلةمة.-5

 : أهمية الدراسة:رابعاً 
 ا  ةم ة التدر   صمعاصنمهم م  معلمم  للتعليم التفلمد  إلى معلمم  للتعليم تدةر دصر أع-1
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االلكترصنىك ب مث ت ة  ة ا الدصر تدر جياض إلى مها  شهاخ المخدهط صالمهنظم صالمشهرف علهى 
العملية التعليمية بفدر أكبر م  كةنخ شارحاض لمعلةماج الكتاب المفررك صحتى  تم الامر لهى 

شة لى ظإ العةلمةك صما  نتا ع   لا م  ماار ادتةاد ة مااشهرل صغمهر ركا التفدل صالمعا 
مااشههرل لههى مةههر ك  مكهه  االاههتفادل منههها صتدة عههها مهه   هه   عمههإ مههنظم   فههق ماههتة  

 معم  م  العمالة المدلة ة لى اة  العمإ م لياض صشدليمياض صدصلياض.
لهه   تدرحههخك حمههث إل الههتعلم تاههتمد الدرااههة أةممتههها مهه  حدااههة صحمة ههة صأةميههة المة ههةل ا-2

االلكترصنهههى اهههيكةل أكثهههر اةنمههها  التعليميهههة شهههمةعاض لهههى الماهههتفبإ الفر هههاك صحمهههث أشهههارج 
الدرااههاج الماههتفبلية إلههى أةميههة ص ههرصرل الت ههة  مهه   ههيمة التعلههيم التفلمههد  إلههى التعلهههيم 

 لى ااتخدامخ.االلكترصنى تمشياض مع االتجاةاج ال د ثة التى تناد  بالتةاع 
إلى تدة ر أدصاتهها صأاهالمبها التعليميهة لتاهتديع ت فمهق أةهدالها  تنظيم المجتمعحاجة طر فة -3

م  حمث نمة الفرد صنمة الجماعهة صالماهاةمة لهى تمممهر المجتمهع بمها  تةاكها مهع التممهراج 
 التى تمر بها لى عةر المعلةماتية صاالنفجار المعرلى.



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 
-65- 

 العدد الثانى عشر 

 : أهداف الدراسة:خامساً 
 لمكةل المعرلى لد  أع ا  ةم ة التدر   لى التعليم االلكترصنى .ت د د ماتة  ا-1
 ت د د أةداف التعليم االلكترصنى لى الجامعة. -2
 ت د د لةا د ااتخدال التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   . -3
 ت د د مم اج ااتخدال التعلم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   . -4
 ت د د معةداج التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   . -5
   لى ااتخدال التعليم االلكترصنى.أع ا  ةم ة التدر  تمك المفترحاج التى ت د د  -6
أةهههههداف طر فهههههة تنظهههههيم المجتمهههههع لت ص هههههد صعهههههى أع ههههها  ةم هههههة التهههههدر   بهههههالتعليم ت د هههههد  -7

 .االلكترصنى
 .أع ا  ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصنى. تةعيةت د د دصر المنظم لى  -8
 .اةدصاج التى تاتخدمها الدر فة لتةعية أع ا  ةم ة التدر  ت د د  -9

 : تساؤالت الدراسة:سادساً 
 ما ماتة  المكةل المعرلى لد  أع ا  ةم ة التدر   لى التعليم االلكترصنى ؟-1
 ما أةداف التعليم االلكترصنى لى الجامعة؟-2
 ما لةا د ااتخدال التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   ؟ -3
 ما مم اج ااتخدال التعلم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   ؟-4
 ما معةداج التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   ؟-5
 ل التعليم االلكترصنى؟أع ا  ةم ة التدر   لى ااتخدا تمك ما المفترحاج التى -6
 ما أةداف طر فة تنظيم المجتمع لت ص د صعى أع ا  ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصنى؟-7
 ؟أع ا  ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصنى. ما دصر المنظم لى تةعية-8
 اةدصاج التى تاتخدمها الدر فة لتةعية أع ا  ةم ة التدر  ؟-9

 : مفاهيم الدراسة:سابعاً 

 فهوم الدور:م(1

ةههفة عامههة إلههى ص هها الاههلةك الهه ع  جهها أل  لتهه ل بههخ ب شههمر مفهههةل الههدصر المهنههي 
الفرد أانا  قيامخ بعملخ صةة الةك صال مفةةد  اترشد بخبراج مهنيهة متراكمهة صالةجهخ التنفمه ع 

 للمرك  ال ع  شملخ الفرد.

 لتهه ل بههخ ص شههمر مفهههةل الههدصر المهنههي بةههفة عامههة إلههى ص هها الاههلةك الهه ع  جهها أل 
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الشهههخ  أانههها  قيامهههخ بعملهههخ صةهههي ع داتهههخ مهههع اةلهههراد أص الجماعهههاج أص المنظمهههاج ص تكهههةل 
الالةك م  مجمةعة م  التةرلاج التلفا ية التي  اتهدف منها إشاال حاجاتخ ةة صشنما الةك 
صال صمفةهههههةد  اترشهههههد بمجمةعهههههة مههههه  الماهههههادل صالمفههههها يم الماهههههتمدل مههههه  الخبهههههراج المهنيهههههة 

 .(264ك ص2000لعمر  ك ا)المتراكمة

صأل الدصر  فهم م      المةادها االجتماعيهة التهي تعكه  التةدعهاج صالاهلةكياج التهي 
 .(1ك ص1991اعدك )تتةالق مع صظيفة أص مكانة  ا ة

ص شهمر مةههدلً الههدصر غلههى اههلةك  فههةل بهخ شههمإ مركهه  معههم    ههدد اةنمهها  الاههلةكية 
   تفاعهههإ معههههم صا هههعاض لهههي اعتاهههارة ال فهههة  التهههي  جههها عليهههخ أل  جمعهههها تجهههاة ان هههر   الههه  

صااللت اماج التي  فر ها عليخ مرك ة صم  ام  مك  الفة  بمل الدصر ةة الةجخ التنفم ع للمركه  
 .(119ك ص1989عبدالعا  صم رصلك )ال ع  شملخ الفرد

الدصر ةة مجمةعة م  التةدعاج صالالةكياج المتناااة مع المةدع لي البنا  االجتماعي 
تمتي اةدصار م  التةدعاج الخا ة أص تةدعاج ان ر   أص دهد تناها إلمنها كنتيجهة لظهرصف   صدد

دااهههههمك )معمنهههههة أص دهههههد تت فهههههق مههههه   ههههه   مماراهههههة بعهههههد اةشهههههيا  التهههههي  فهههههةل بهههههها اإلناال
 .(646كص2004

كما  عرف الدصر بمنخ )جملة اةلعا  صالةاجااج التي  تةدعها المجتمع ممث ض لهي ةم هاج 
 .(166ك ص2015)ر يعك  تملةل أص  تفاعلةل لي مةادا معمنة(صألراد  ش

 مفهوم الوعي:(2

 عههرف الههةعي لمة ههاض علههى أنههخ صحفهه  الفلهها للشههئ صعههي الشههئ صال ههد ث   يههخ صعيههاض أص 
 (.275صك 1307ك اب  منظةر)صعا  أ  حفظخ صلهمخ صدبلخ لهة صالص

ك ص عههرف الةعهها بمنههخ ص عههرف مةههدلً الههةعي لمة ههاض أ  ههاض بمنههخ صالفهههم صاهه مة اإلدرا
اتجهههاة عفلهههي  مكههه  الفهههرد مههه  إدراك نفاهههخ صالبم هههة الم يدهههة بهههخ بهههدرجاج متفاصتهههة مههه  الة هههة  

 (.645-644ص ص ك 1975ك  مدكةر)صالتعفمدص

المعنههههى الر ياههههي لكلمههههة الههههةعي ةههههة اإلدراك  -ص شههههمر مجمههههع اللمههههة العر يههههة إلههههى أل 
دراك صصعههي ال ههد ث حفظههخ صلهمههخ صدبلههخ صاإلحاطههة صصعههاة تةعيههة اكاههاخ الفههدرل علههى الفهههم صاإل

ك معجهههم اللمهههة العر يهههة)صصعهههي اةمهههر أدركهههخ علهههى حقيفتهههخ ص عنهههي أ  هههاض الفههههم صاههه مة اإلدراك
  (.675صك 1980
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ص عههرف الههةعي لههي معجههم مةههدل اج العلههةل االجتماعيههة إلههى الههةعي علههى أنههخ إدراك 
الشعةر  ة صكما  مك  إرجال مظاةر المر  ل اتخ صما   يط بخ إدراكاض مااشراض صةة أااس كإ معرل

 (.81ص ك 1986ك  بدصع ) إلى ا اة ةي اإلدراك صالمعرلة صالةجدال صالن صل صاإلرادل 

كما  شمر معجم العلةل االجتماعية إلى الهةعي علهى أنهخ إدراك النهاس لتةهةراتهم للعهالم 
الفههرد صالتههي المة ههةعي الم ههيط كمهها  شههمر إلههى مجمههإ اةلكههار صالمعههارف صالثفالههة التههي  مثلههها 

تجعلهههخ  اهههلا ماهههلكاض معمنهههاض كمههها  شهههمر إلهههى االاهههتجاباج التهههي  فهههةل بهههها الشهههخ  إوا  مةدههها 
 .(644ك 1975مدكةر ك )معم 

" فيشير رلى أ  مصطل  الوعي يعني معنيين أساسيين Websterأما معجم "ويستر  
 هي:
 حالة تيف  صانتااة اإلناال صشدراكخ لمشاعرة صلما   دث حةلخ.-1
 (Victoria, 1994, p296) ل ألكار الفرد صمشاعرة صاندااعاتخ صعفلخ الةاعيمجمة -2

ص شهمر دهامةس أكاهفةرد إلهى أل الهةعي ةهة اةاهاس اةكثهر أةميهة لهي مةاجههة ال قيفههة 
 . (The Oxford Dictionary Of Philosophy,1996, p16) الخارجية

ةهة  اإلدراك اله ةني أص  ص شمر دامةس الخدمة االجتماعية إلى الةعي على أنخ ةهة  لها
 .(Barker, 1987, p32) لا الج   م  العفإ ال ع  تةاط بم  البم ة صالمشاعر صاةلكار 

الشهخ   هدرك صادعهخ صمه  اهم لهههة  لص شهمر صعلهى لملهةص إلهى أل امهت ك الهةعي  عنهي أ
 (.551صك 1985ك لملة )ر ما  تد إ لتمممرة لي مااراج معمنة

معرلههة الفههرد بةجههةد شههئ مهها صأل الههةعي العههال للفههرد  ص ههر  الههاعد أل كلمههة صعههي تعنههي
 فةههد بههخ م ةههلة اةلكههار صالثفالههاج التدلعههاج الفا مههة لههي بم ههة معمنههة صدههد تةههإ ةهه ة اةلكههار 
صالثفالاج صالتدلعاج إلى ماتة  نا ا  مك  معخ اعتاار أل الهةعي العهال دهد أاهتكمإ مفةماتهخ 

  .(1997ك الانهةرع )اةاااية ص رتاط الةعي العال

صعهرف الهةعي علههى أنهخ اتجههاة عفلهي اههلةكي  تكهةل مهه  العد هد مهه  المعديهاج ال ياتيههة 
 ص نعك  ة ا االتجاة على الفعإ االجتماعي لكإ م  اإلناال المجتمع تجاة ة ة المعدياج.

كمهههههها عههههههرف علههههههى أنههههههخ اإلدراك المعرلههههههي الشخةههههههي صاإلدراك للظههههههرصف االجتماعيههههههة 
 الم يدة.

 يف الوعي في الدراسة رجرائيًا بأن):في ضوء ما سبق يمكن تعر 
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 لهم صشدراك الشااب لأللكار صالمعارف صاةا  صالركا   المكةنة لثفالة الدصلة المدنية.-1
 لهم صشدراك الشااب صااتيعابهم لمفهةل الدصلة المدنية.-2
 عابهم لمفهةل المةاطنة كمحد ركا   افالة الدصلة المدنية.0لهم صشدراك الشااب صااتي-3
  لههههههم صشدراك الشهههههااب صااهههههتيعابهم لقهههههيم المةاطنهههههة كمحهههههد ركههههها   افالهههههة الدصلهههههة المدنيهههههة-4

(Power,1986, p109). 
 افالة الدصلة المدنية.ركا   لهم صشدراك الشااب صااتيعابهم لمفهةل الد مفراطية كمحد -5
 , Levin) يةلهم صشدراك الشااب صااتيعابهم لقيم الد مفراطية كمحد ركا   افالة الدصلة المدن-6

1993, p50). 

 (مفهوم التعليم االلكترونى:3

تةجد العد د م  المفا يم التى حاصلا ت د د مةدلً التعليم االلكترصنى منها مها  عرلهخ 
بمنهخ صطر فههة للتعلهيم بااههتخدال مليهاج االتةهها  ال د ثهة مهه  حااها صشههاكاج صصاها دخ المتعههددل 

اج الكترصنيههةك صكهه لا بةابههاج االنترنهها مهه   ههةجك ص ههةرلك صراههةماجك صمليههاج ب ههثك صمكتاهه
اةا  كال ع  بعد أص لى الفةإ الدرااى المهم المفةةد ةة ااتخدال التفنية بجميهع أنهةال لهى 

 (.200ك ص2007إ ةا  المعلةمة للمتعلم بمدةر صدا صأدإ جهد صأكبر لا دل ص )المةاىك 

حهة  المتعلمهم ك صمةهممة كما عرلا بمنخ صطر فة إبداعية لتفد م بم ة تفاعليةك متمرك ل 
ماافاض بشكإ جمهد ك صمياهرل ة  لهرد صلهى أ  مكهال صأ  صدهاك بااهتعما   ةها   صمةهادر 
االنترنهههها صالتفنيههههاج الردميههههة بالتدههههابق مههههع ماههههادل التةههههميم التعليمههههى المنااههههاة لبم ههههة الههههتعلم 

 (.18ك ص2005المفتةحةك صالمرصنةك صالمةوعةص)الخالك 

ما  التفنية صالةاها إ التكنةلةجيهة لهى التعلهيم صتاهخمرةا لتعلهيم ص عرف ه أ  اض ه بمنخ ااتع
الدالهها  اتيههاض صجماعيههاض صجعلههخ م ههةر الم ا ههرلك بههدا  مهه  التفنيههاج الماههتخدمة للعههرض دا ههإ 
الةهها الدرااههى مهه  صاهها ط متعههددل صأجههه ل الكترصنيههةك صانتههها  بههالخرص  عهه  مكةنههاج الماد ههة 

كالمدراههة ال كيههة صالةههفةف االلترا ههية التههى مهه   هه    ههتم التفاعههإ بههم  ألههراد الههتعلم  للتعلههيم ل
الكترصنههى  ههتم لههى اهه ث بم ههاج مختلفههة صةههى الههتعلم الشههاكى المااشههرك الههتعلم الشههاكى المتمههاو  

 صالتعليم الشاكى المااند.

م  أص المتهدر م  ص فةد بخ منظةمة تعليمية لتفهد م البهراما التعليميهة أص التدر بيهة للمتعلمه
لى أ  صدا صلى أ  مكال بااتخدال تفنياج المعلةماج صاالتةاالج التفاعليهة مثهإ )االنترنهاك 
اإل اعةك الفنةاج الم لية أص الف ا ية للتلفاوك اةدهراص المممندهةك التلفهةلك البر هد االلكترصنهىك 

متعددل المةهادر بدر فهة  أجه ل ال ااةبك الم تمراج ع  بعد...(ك لتةلمر بم ة تعليمية تفاعلية
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مت امنههة عهه  بعههد دصل االلتهه ال بمكههال م ههدد اعتمههاداض علههى الههتعلم الهه اتى صالتفاعههإ بههم  المههتعلم 
 (.289ك ص 2004صالمعلمص)االمك 

صدهههد أشهههار إليهههخ علهههى أنهههخ أحهههد أاهههالما التعلهههيم التهههى تعتمهههد علهههى ااهههتخدال الكمبمهههةتر 
لهههى بنههها  صتدهههة ر المةهههادر التعليميهههة ك ص هههةلر صااهههتخدال االنترنههها صالتكنةلةجيههها المرتادهههة بهههخ 

 .(Susan, 2006, P.P45, 68)االنترنا دنةاج اتةا  متعددل

صةههة ااههتخدال تفنيههاج الةاهها ط المتعههددل ال د ثههة مههع االنترنهها لتع  هه  جههةدل الههتعلم عهه  
طر ههق تياههمر التعامههإ مههع مةههادر المعرلههة ص ههدماج الشههاكة صدعههم التعههاصل صتاههاد  المعلةمههاج 

 .(Huseyin, 2006, P.P201, 209)شاركة ع  بعدصالم

صكههه لا  عهههرف علهههى أنهههخ  لههها النهههةل مههه  التعلهههيم الههه    عتمهههد علهههى ااهههتخدال الةاههها ط 
المتعهههددل صشهههاكاج المعلةمهههاج صاالتةهههاالج )االنترنههها( التهههى أ ههها ا صاهههيداض لهههاع ض للتعلهههيم 

الدالهههاك صعههه  طر هههق االلكترصنهههىك ص هههتم التعلهههيم عههه  طر هههق االتةههها  صالتةا هههإ بهههم  المعلهههم ص 
التفاعهههإ بهههم  الدالههها صصاههها إ التعلهههيم االلكترصنهههى اة هههر ك كالهههدرصس االلكترصنيهههة ك صالمكتاهههة 

 .(David, 2005, P.301)االلكترصنية صالكتاب االلكترصنىك صغمرةا 

صةهههة مهههد إ تجد هههد  لتة هههمإ التعلهههيم إلهههى الجمهههاةمر الاعمهههدل بةااهههدة ااهههتخدال شهههاكة 
اد الههتعلم صالتفاعههإ مههع الم تههة  صالمعلههم صالهه م  ك صال ةههة  علههى االنترنهها لل ةههة  علههى مههة 

التشههجيع الهههدا م أانهها  العمليهههة التعليميههة مههه  أجههإ اكتاهههاب المعرلههةك صللنمهههة صالردههى مههه   ههه   
 .(Ally, 2004)الخبرل التعليمية  

كما  ر  على أنخ التعليم ال     دث لى كإ صدا صال    مكه  للمهتعلم ت   نهخ للرجهةل 
 ,Kohl)لهى أ  صدهاك صدهد  كهةل مبثهاض لفهرد صاحهد لهى صدها أص عهدل ألهراد لهى الةدها نفاهخ  إليخ

M., 2002, P.11). 

ص فةهد بهالتعليم االلكترصنهى إجرا يهاضل )ةههى حةاهاة المنهاةا صالمفهرراج الدرااهية لمختلهها 
ممها المراحهإ الجام يهة صت مملهها علهى االنترنهاك صالتههى تفهدل  هدماج تعليميهة الكترصنيهة لماههتخد

 م  الد ب الجامعمم (.

 :نشأة وتطور التعلم اإللكتروني عن بعد

ك بكهر) بماهمى التعلهيم بالمرااهلة ل1840عهال إنجلتهرا بدأ أص  إشكا  للتعليم ع  بعهد لهي
بالمرااهلة متخةةهة لهي  م ااة للتعلهيم تماي  تمل 1856 صلي ألمانيا عال( ك 7ك ص2000

 جامعههة لنههدل عههال تة  التعلههيم العههالي لفههد بههدأ لههيعلههى ماهه أمهها( 2007 مههدنيك) تعلههيم اللمههاج
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اةمر كيهة تعهد جامعهة المنهة  أص  جامعهة تفهدل   صلي الةال اج المت هدل(ك  2008  أحمدكل )1936
ام انتشر إلى بقية دص  العالم   (90ك ص2005ك  ل )عاكة 1874  بالمراالة عال تعليمية براما

 .كاليابال صالةم 

العهالمي إلههى جهههةد م ااههاج  علههى الماههتة   عه  بعههدللتعلههيم  ص عه   التدههةر ال قيفههي
 عهال صشنشها  الجامعهة البر دانيهة المفتةحهة لهي اةمر كيهة المت هدل الةال هاج التعلهيم عه  بعهد لهي

أاههالماخ  عهه  بعههد ص لههةرج اتجاةههخ صطههةرج صالتههي ركهه ج جهةدةهها علههى بههراما التعلههيمل 1971
الكليههاج لههي الةال ههاج  نةهها عههدد دههدما ل2001 الدرااههاج إلههى أنههخ لههي عههال صتشههمر لياتههخكمص 

 مههه  ةههه ة% 60  هههم  برامجهههها. ص نها هههة العهههال نفاهههخ دهههدل المت هههدل نهههةل مههه  التعلهههيم عههه  بعهههد
 .(Dumort, 2002, P.290) ع  بعد إلكترصنياض   الم اااج تعلماض 

صظههةر الجامعهاج االلترا هية  ص ع   شمةل تدبيفاج التعلم اإللكترصني عه  بعهد عالميهاض 
المعلةمههاج صاالتةههاالج  المتاههارل لههي تكنةلةجيهها التكنةلةجيهها ص ا ههة النمههة لههي إلههى التدههةراج

 (.2005ك الةالً. )المعلةماتية صتدبيفاتها على الشاكة العنكبةتية صالارعة العالية للشاكة

 بمههت ك) أجيهها  الههاعد إلههى ا اههة صدههد مههر تدههةر التعلههيم عهه  بعههد بعههدل أجيهها   ههنفها
 (2008 أحمدك) جيا  نفها إلى اتة أ صمنهم م  (2007

 :م اإللكترونييالتعل أنواع

ةنهاك عد هد مهه  التفاهيماج التههى ت هدد مه    لههها أنهةال التعلههيم االلكترصنهى إال أل ةهه ة 
-http://www.new-educ.com/qucst-ce)اةنةال ةى اةشهر تداصالض للتعليم االلكترصنى

que-le-learing)ل 

صةة أحد أاهالما الهتعلم اله   تمثهإ ةيهخ صاها إ  (Distance Education)التعليم ع  بعد -1
االتةهها  صالتةا ههإ المتههةلرل دصراض أاااههياض لههى التملهها علههى مشههكلة الماههالاج الاعمههدل التههى 

 تفةإ بم  ع ة ةم ة التدر   صالدالا.

ةهههة نمهههة    هههتم ةيهههخ دمههها ااهههتراتيجياج الهههتعلم  (Blended Learning)التعلهههيم الممههه ص  -2
تفلمد هههة مهههع أدصاج التعلهههيم االلكترصنهههى عبهههر االنترنهههاك صةهههة  اهههمى المااشهههر لهههى الفةهههة  ال

 أ  اض بالتعلم المدما.

ةههههة ااههههتخدال اةجههههه ل ال اههههلكية  (Mobile Learning)التعلههههيم المتنفههههإ أص الم مههههة   -3
الةههممرل صالم مةلههة مثههإ الهةاتهها النفالههة صالهةاتهها ال كيههةك صال ااههااج الشخةههية الةههممرل 

(Tablet PCs)  مال ص ة  المتعلم م  أ  مكال للم تة  التعليمى صلى أ  صدا.ك ل 
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ةهة نمهط مه  التعلهيم  جمهع المعلهم صالمهتعلم  (Synchronous Learning)التعلهيم الت امنهى -4
لهههههى  اج الةدههههها بااهههههتخدال أدصاج التعلهههههيم كالفةهههههة  االلترا هههههية أص الم اداهههههة الفةر هههههة أص 

 .(Chatting)الدردشة النةية 

 

 : راءات المنهجية للدراسةثامنًا: اإلج

 (نوع الدراسة:1ا

تنتمههى ةهه ة الدرااههة صلفههاض ةةههدالها إلههى نمههط الدرااههاج الة هه ية الت لمليههة صالتههى تعتمههد 
علهههى الة ههها صالتفاهههمر صالت لمهههإ الكمهههى صالكيفهههى للظهههةاةر المختلفهههةك صمههه  اهههم تاهههمى الدرااهههة 

ةم هة التهدر    أع ها ل الهةعى لهد  و هاد.الدصر المفتر  لدر فة تنظهيم المجتمهع لهي الراةنة إلى  
ك ص لا لى  ة  االاتناد إلى المعدياج النظر ة صالمهدا إ العلميهة لدر فهة   بالتعليم االلكترصني

 .(48ك ص 1988)عبدالعا ك تنظيم المجتمع 

 ( المنه  المستخدم:2ا 

 صلفهد اتااداض مع أةداف الدرااة ال الية لفد تم االعتماد على المنها الكمهى صالكيفهى معهاض 
ةم ههههة التههههدر     ةع هههها الشههههامإ اعتمههههدج الدرااههههة الراةنههههة علههههى طر فههههة الماههههً االجتمههههاعى 

)عبداللديفك صم ههههإ التدبمههههق بكفههههر الشههههيخ بالمعهههههد العههههالي للخدمههههة االجتماعيههههة بكفههههر الشههههيخ
 .(66ك ص 2002

 أدوات الدراسة: (3ا

الهههدصر المدافهههة تهههم االعتمهههاد لهههى جمهههع البيانهههاج مههه  الممهههدال علهههى ااهههتمارل االاهههتبيال 
 ةم هة التهدر   بهالتعليم االلكترصنهي أع ها الةعى لهد   و ادلالمفتر  لدر فة تنظيم المجتمع لي 

 ص صااللت ال باإلاتراتيجية العلمية لى تةميم االاتمارل ص لا على الةجخ التالىل

 رجراءات تصميم األداة:

متعهارف علمهها لهى ةه ا لفد اعتمدج الدرااة لى تةهميم اةدال علهى الخدهةاج العمليهة ال
 الشملك ص لا صلفاض للخدةاج التاليةل

 االط ل على الكتاباج العلمية المتخةةة حة  د ية الدرااة ال الية.-1
 االط ل على الدراااج صاةب اث العر ية صاةجنبية  اج الةلة بف ية الدرااة.-2
الةههلة  اراج صاةدصاج  اج االطهه ل علههى العد ههد مهه  المفهها ي  صااههتماراج االاههتبيال صاال تاهه-3

 الشاابص(. بفةية الدرااة ال الية )صدصر اةح اب الايااية لي تنمية الةعي الايااي لد  
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 ت د د أبعاد اةدال صلفاض ةةداف الدرااة صتاا التها على الةجخ التالىل-4

 قد جاءت االستمارة مكونًا من جزءا  رئيسا  وهما:

طهه ب ة مرتادههة بالبيانههاج اةصليههة المترتاههة علههى ( أاهه ل7ل صاشههتمإ علههى )الجةةزء األول
م ههإ التدبمهههق صأصجههخ االاههتفادل صمعةدهههاج  الفردههة الرابعههة بالمعهههد العهههالي للخدمههة االجتماعيههة 

 . ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصني أع ا تةعية 

 الجزء الثانى: قد اشتمل الجزء الثانى على األهداف الفرعية التالية:
 .( عااراج 8) ةم ة التدر   حة  التعليم االلكترصني   أع ا  كةل المعرلي لد   ما ماتة  الم -1
 ( عااراج.8)التي  اعى التعليم االلكترصني لت قيفها لي الجامعة   اةةدافما  -2
 .( عااراج 8) ةم ة التدر      أع ا  ما ةي الفةا د التي  فدمها التعليم االلكترصني م  صجهة نظر   -3
 ( عااراج.8)فدمها التعليم االلكترصني م  صجهة نظر التدر   ما المم اج التي   -4
 .( عااراج 8) ةم ة التدر      أع ا  ما المعةداج التي تةاجخ التعليم االلكترصني م  صجهة نظر   -5
 ( عااراج.8) ةم ة التدر   لي ااتخدال التعليم االلكترصني أع ا ما مفترحاج   -6
 ةم ة التهدر   بهالتعليم االلكترصنهي أع ا  ص د صعي طر فة تنظيم المجتمع لي ت  أةدافما    -7

 ( عااراج.8)
 .(عااراج 8) ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصني    أع ا  ما ةة دصر المنظم االجتماعي لي تةعية   -8
ةم هة التهدر   بهالتعليم االلكترصنهي  أع ها التي تاهتخدمها الدر فهة لتةعيهة   اةدصاجما ةي    -9

 ( عااراج.8)

( عاههارل ص لهها دبههإ 72لههى  لهها لفههد أ ههاً عههدد عاههاراج االاههتمارل إجمههاالض )صتماياههاض ع
 إجرا اج  د  الم كمم  له ة اةدال.

 صد  وثبات أداء الدراسة: (5ا

 الصد  الظاهرى اصد  المحكمين(:

( عشهرل مه  الم كمهم  مه  10تم التمكد م   د  أدصاج الدرااة ص لا بعر ها على )
كليههة الخدمههة االجتماعيههة جامعههة حلههةال صالمعهههد العههالى للخدمههة الاههادل أع هها  ةم ههة التههدر   ب

االجتماعيهههة بكفرالشهههيخك صدهههد طلههها الاهههاحثم  اهههيادتهم ت كهههيم أدال الدرااهههة ص لههها صلهههق ارتاههها  
اةاهههه لة باةبعههههاد التههههى تقياههههها صمههههد  ارتااطههههها بمة ههههةل الدرااههههة ك صكهههه لا مههههد  اهههههةلتها 

 صص ةحها للا ةث.

لتى صردج مه  الاهادل الم كمهم  ك تهم حاهاب ناهاة االتفها  ة ا صلى  ة  التةجمهاج ا
%( صنهتا عه   لها بعهد 85صح ف بعد اةا لة صال ااراج التهى ت ةهإ علهى ناهاة اتفها  )
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( عاههارلك 16( عاههارل ك صدههد تهم حهه ف عههدد )80التعهد  ج لههى االاههتمارلك حمههث كانها عااراتههخ )
 .(64ليةاً عدد عااراج االاتمارل لى  ةرتها النها ية )

 صد  ال اتى:

 ثبات وصد  المقيا  

دصر طر فههة تنظههيم المجتمههع لههى  ا تاههار ااههاج ص ههد  ااههتمارل .ص بهه جرا دامهها الااحثههة 
 ص و ادل الةعى لد  أع ا  ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصنى

ص لهها علههي عمنههة مكةنههة مهه  عشههرل ألههراد حمههث طبههق المقيههاس علههمهم ص عههد  إحةهها يا 
تدبمق اال تاار صتم ااتخدال نتها ا القيهاس الفبلهي كمتممهر أص  )س   دلإعا ماة عشرل  ةما تم  

 مر ااني )ص(ااتخدما نتا ا القياس الاعدع كمتم( لي حم  

تفههد ر معامههإ الثاههاج  أصصتههم حاههاب معامههإ ارتاهها  بمراههةل بههم  المتممههر   )ر( لقيههاس 
صتهم ك مهإ الةهد  )ر(تفهد ر لمعا أصلي حم  ااتخدل الجه ر التر يعهي لمعامهإ االرتاها  كقيهاس 

دكتهةر   2 =المفارنة مهابم  القهيم الم اهة ة نظر ها صالقهيم المفابلهة لهمها جهدصليا بهد رجهة حر هة ل
 .  552 -521دار الفكر العر ي  1979 – اإلحةا يل اد الامد البهي علم النف  

دصر طر فهههة تنظهههيم  –مقيهههاس  إلبعهههاد(  ة هههً قهههيم معهههام ج الثاهههاج صالةهههد  1جهههدص  ردهههم )
 جتمع لى و ادل الةعى لد  أع ا  ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصنىالم

الداللة  
 اإلحصائية 

 الثبات  الصد  
 م البعد 

 0.82 0.91 دا  جدا 
ماههتة  المكههةل المعرلههى لههد  أع هها  ةم ههة التههدر   لههى التعلههيم 

 االلكترصنى

1 

 2 أةداف التعليم االلكترصنى لى الجامعة 0.77 0.88 جدا  دا 

 0.79 0.89 جدا  دا 
لةا ههد ااههتخدال التعلههيم االلكترصنههى مهه  صجهههة نظههر أع هها  ةم ههة 

 التدر  

3 

 0.83 0.91 جدا  دا 
ممهه اج ااههتخدال الههتعلم االلكترصنههى مهه  صجهههة نظههر أع هها  ةم ههة 

 التدر  

4 

 0.76 0.88 جدا  دا 
عةدهههههاج التعلهههههيم االلكترصنهههههى مههههه  صجههههههة نظهههههر أع ههههها  ةم هههههة م

 التدر  

5 

 0.81 0.90 جدا  دا 
المفترحهههههههاج ةع ههههههها  ةم هههههههة التهههههههدر   لهههههههى ااهههههههتخدال التعلهههههههيم 

 االلكترصنى

6 

 0.78 0.88 جدا  دا 
أةداف طر فة تنظيم المجتمع لت ص د صعى أع هها  ةم ههة التههدر   

 بالتعليم االلكترصنى

7 
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 8 دصر المنظم لى التةعية 0.86 0.93 جدا  دا 

 9 ة أع ا  ةم ة التدر  اةدصاج التى تاتخدمها الدر فة لتةعي 0.82 0.91 جدا  دا 

 

 8قيمة ) ر( الجدصلية ص درجة حر ة  

 0.632% =      95عند ماتةع افة  

 0.765% =  99عند ماتةع افة  

 

 :تاسعًا: مجاالت الدراسة
 المجال البشرى:

 رطار المعا نة:تم تحد ده على النحو التالي:
 . المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ-1
 .ع ة( 50) التدر   بالمعهد ةم ة أع ا -2

 ( مفردل.50إجمالي إطار المعا نة )       

 عينة الدراسة:

ةم هههة التهههدر   بالمعههههد العهههالي للخدمهههة  أع ههها مههه  تهههم ت د هههد عمنهههة الدرااهههة الممدانيهههة 
ةم هههة  أع ههها ( مفهههردل مههه  50بم الظهههة كفرالشهههيخ حمهههث بلهههث عهههدد الما هههةام  )  االجتماعيهههة

 كفر الشيخ   م إ الدرااة. بمد نة  التدر   بالمعهد

 اب( المجال المكانى:

  المعهههد العهههالي للخدمههة االجتماعيهههة( ١بلههث حجههم مجتمهههع الا ههث لههى الدرااهههة الراةنههة )
المعههد العهالي للخدمهة  إلبكفر الشيخ بمد نة كفر الشيخك ص لا للعد د م  اةاااب لعإ أةمهها 

الفعليهههة صالمشهههاركة  لعلميهههة صاالجتماعيهههةا تةعيهههةالم ااهههاج التهههي تهههتم بال أةهههممههه    االجتماعيههة
لي المجتمعك ل  ض عه  أنهخ ماه ة   صأكاد ميةكم ااة تعليمية  ةم ة التدر   الجامعي  لع ة

عههه  تفهههد م الخهههدماج المةجههههة لهههه ا العنةهههر ت د هههداك كمههها أنههههم  شهههتركةل لهههى ص هههع الخدهههط 
المتخةةههة صالتههى  مكهه   صالمجتمههعك كمهها أنههخ مهه  الف ههاجالجههامعي  لألاههتا صالبههراما التههى تفههدل 

 للااحث التعامإ معهم م  الجانا اةكاد مىك اةمر ال ع جعإ الااحثة تتجخ لتدبمق الا ث.

 اج( المجال الزمنى:

 ابر هإك بهدأج الااحثهة لمهها بدا هة شههر  شههر صنةهالفد ااتمردا ةه ة الدرااهة حهةالي  
 .2018 ما ة منتةاصحتى  2018

 :الميدانية وتحليل التساؤالتعاشرًا: النتائ  العامة للدراسة 
 (الجداول الخاصة بالبيانات األولية:1
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 (  ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا النةل 2)ردم جدص  
 النسبة المئوية  العدد  النوع 

 % 60 30  كر
 % 40 20 أنثي

 %   100 50 المجموع 

( تةو ع عمنة الدرااة حاا النةل ص ظهر ةنا أل عدد ال كةر  2 ة ً الجدص  ردم ) 
أل عدد ال كةر  %( صة ا  د  على  40( صنااة اإلناث )%60أكثر م  عدد اإلناث بنااة )

 أكثر صة ا دد  ااعد لى تة يً أةمية التعامإ مع الجةانا التكنةلةجية بشكإ أل إ. 
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 الا    ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا ( 3ردم )جدص  
 النسبة المئوية  العدد  النوع 

  فر %  - 35   -  30

35-    40 10 20   % 
40  -   45 20 40   % 
 %   40 20 لمكثر    45

 %   100 50 المجموع  
 ( ردم  الجدص   صنر 3 ة ً  الا   الدرااة حاا  عمنة  تةو ع  مرتاة (  أعلى  أل  ةنا    

(  40-35%( ص ليخ ) 40انة بنااة )  لمكثر(45ك ص)( 45-40  ةم أعمارةم )مبنااة كانا  
لةادى( صة ا  ااعد لى إ جاد الفر ة  تااص  لى الا  )ا%( صة ا  ة ً أل 20انة بنااة )

 لى تعليم التدة ر التكنةلةجى صمعرلة كي ية التعامإ مع الشاكاج. 
 ال الة الةظي ية  ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا ( 4ردم )جدص  

 النسبة المئوية  العدد  الحالة الوظيفية 
 %   28 14 أاتا 

 %   12 6 أاتا  مااعد
 %   60 30 مدرس

 ر %  ف  فر مدرس مااعد
 % 100 50 المجموع 

( ردم  الجدص   اةكبر  4 ة ً  النااة  صكانا  الةظيفة  حاا  الدرااة  عمنة  تةو ع   )
المااعد  %( ص ليخ  28بنااة )اةاتا   %( ص لمها  60بنااة )  للمدرس  %(12بنااة )اةاتا  

التعليم  لى  صرغاة  تفر ااض  اةكثر   *** أل  نر   صةنا  للمدرام   اةكثر  العدد  أل  ةنا  ص ظهر 
 االلكترصنى بشكإ أل إ صلى ااتخدال كإ ما ةة جد د. 

  ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا ال الة االجتماعية  ( 5ردم )جدص  
 النسبة  العدد  الحالة االجتماعية 

 %  6 3 أع ب
 %  4 2 أرمإ
 %   88 44 مت ص 
 %  2 1 مدلق

 %   100 50 المجموع  
( ردم  الجدص   ال 5 ة ً  حاا  الدرااة  عمنة  تةو ع  ةنا (  ص ظهر  االجتماعية  الة 

%( صة ا  ة ً أل  6بنااة )اةع ب %( صتلمها ل ة 88)   هالنااة اةعلى بالمت ص   احت   ل ة  
لد  اةع ا    االجتماعى صالفنى  المت صجم  صة ا  ااعد لى صجةد االاتفرار  أكبر عدد م  
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 . الجد د حة  المعلةماج المختلفة   اا  ااعد على إعدا  الفر ة الاتقاصة 
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  ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا الد إ الشهر  ( 6)ردم جدص  
 النسبة  النوع  الدخل الشهرى 

 %   10 5 3000 -  2500م  
 %   10 5 3500 -  3000م  
 %   30 15 4000 -  3500م  
 %   50 25 لمكثر  4000م 

 %   100 50 المجموع  
النااة اةكبر ( تةو ع عمنة الدرااة حاا الد إ صنر  ةنا أل  6 ة ً الجدص  ردم )

صتلمها م  ةم د ةلهم تتراص  بم    %(50( بنااة )لمكثر4000كانا لل    تتراص  د ةلهم بم  )
الع( صة ا   كد على أل  %30( بنااة )3500-4000) الد ة   الاة  أكبر عدد م  أ  اب 

 صة ا  ااعد على تةالر اةجه ل التى تااعد لى تةلمر تكنةلةجيا التعليم صعدل صجةدةا عا ق. 

 انةاج الخبرل لي مجا  التدر    ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا (7)ردم  جدص 
 النسبة  العدد  سنوات الخبرة في مجال التدريس

4  - 6 5 10 % 
6  - 8 5 10 % 
8  - 10 10 20 % 

 % 60 30 لمكثر.   10م  
 %   100 50 المجموع 

 ( ردم  الجدص   حاا  7 ة ً  الدرااة  عمنة  تةو ع  مجا (  لي  الخبرل  التدر  انةاج     
تتراص    لل     كانا  اةكبر  النااة  أل  ةنا  )  انةاج  براتهم صنر   بنااة لمكثر  10م   بم    )

صةنا العدد اةكبر لى م   (  %20( بنااة )10-8بم  )  انةاج  براتهمصتلمها م  ةم    %(60)
شد ا   ةم  برل كبمرل جداض صة ا  ااعد على إ جاد الر ط بم  الخبرل الممدانية صالف ة صالفكر ة ص 

  لا مع التدة ر التكنةلةجى لتدة ر التعليم الردمى. 

 تخة  ع ة ةم ة التدر    ة ً تةو ع عمنة الدرااة حاا (8)ردم  جدص 
 النسبة  العدد  تخصص عضو هيئة التدريس 

 %   16 8 مجاالج
 %   18 9  دمة لرد

 %   14 7  دمة جماعة
 %   26 13 ىاجتماعتخديط  

 %   26 13 تنظيم مجتمع
 %   100 50 المجموع 
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( ردم  الجدص   التدر   8 ة ً  ةم ة  ع ة  تخة   حاا  الدرااة  عمنة  تةو ع   )
صتلمها   %(26بنااة )  لك  م  تخديط اجتماعىك صتنظيم مجتمع  صنر  ةنا أل النااة اةكبر  

لرد  م  )   دمة  المجاالج  (  %18بنااة  أل  صتلمها  على  ةم  صة ا   كد  التخةةاج  أكثر 
 ااعد على صجةد لكر عالى صتنظيمى صصلق ندا  أكبر لى اتجاةاج  االج صالتنظيم صة ا  المج

 كبمرل صة ا   د  إلى تةايع نتا  التدة ر التكنةلةجى.
 (الجداول الخاصة بأسئلة الدراسة: 2

 ماتة  المكةل المعرلى لد  أع ا  ةم ة التدر   لى التعليم االلكترصنى ( ة ً 9جدص  )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 اً تمام 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

أعتفههههد أل التعلههههيم االلكترصنههههى مفمههههد لههههى تعلههههم  -1
 الخدمة االجتماعية. 

40 8 2 138 2.76 4 

أعتفههد أنههخ مهه  ال ههرصر  ال ةههة  علههى الم ا ههراج مهه    -2
 المةدع االلكترصنى الخاص بالمفرر. 

40 9 1 139 2.78 3 

فهههرر مههه  ال هههرصر  االلت ههها  بمجمةعهههاج الم -3
 الدرااى. 

45 4 1 144 2.88 1 

أعتفههههد أل ااههههتخدال الههههتعلم االلكترصنههههى  ةاههههع  -4
 م  مدارك الدالاة. 

40 7 3 138 2.76 4 

ال أتجاةهههههههههإ التعامهههههههههإ مهههههههههع أنظمهههههههههة الهههههههههتعلم  -5
 االلكترصنى. 

40 9 1 139 2.78 3 

أعتفههههد أل منتههههد اج الههههتعلم االلكترصنههههى لياهههها  -6
  رصر ة. 

45 4 1 144 2.88 1 

إ لكهههرل أل التفاعهههإ مهههع الهههتعلم االلكترصنهههى أدبههه  -7
  ااعد لى و ادل التفاعإ اإل جابى. 

42 6 2 140 2.80 2 

أعتفههد أل الههتعلم االلكترصنههى  اههاعد لههى تاههاد   -8
 اةلكار. 

39 10 1 138 2.76 4 

 % 93.33اةةمية النابية للاعد =  
الجدص    ة ا  التدر   ة ً  ةم ة  أع ا   لد   المعرلى  المكةل  التعليم   ماتة   لى 

اةص   االلكترصنى المرك   لى  جا   م    حمث  المفرر    ك ض  بمجمةعاج  االلت ا   ال رصر  
( ك صلى المرك   2.88بنااة )الدرااىك صأعتفد أل منتد اج التعلم االلكترصنى لياا  رصر ة  

بنااة  جا     أدبإ لكرل أل التفاعإ مع التعلم االلكترصنى  ااعد لى و ادل التفاعإ اإل جابىالثانى  
اة مر  2.80)  المرك   صلى  م   (  الخدمة  ك ض  تعلم  لى  مفمد  االلكترصنى  التعليم  أل  أعتفد 

صأعتفد أل التعلم    ك صأعتفد أل ااتخدال التعلم االلكترصنى  ةاع م  مدارك الدالاةك    االجتماعية
لى  نر  أل أةم المعارف تظهر  ا  ن( صة2.76)جا  بنااة    االلكترصنى  ااعد لى تااد  اةلكار

باإللمال   االةتمال  لى  االلكترصنى صة ا  ااعد  التعليم  صتنظيم  االلكترصنى  لأللكار  تنظيم  عمإ 
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 .(Udokang, 2014)  اة دراكما لى بالجةانا المعرةية بشكإ أكبر 
 

 أةداف التعليم االلكترصنى لى الجامعة( ة ً 10جدص  )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

   الوز
 المرج  

 الترتيب 

ال د م  البياج التعليم التفلمد  المبنههى علههى  -1
 التلفم . 

40 9 1 139 2.78 3 

تههههةلمر عنةههههر التشههههة ق صالمتعههههة أانهههها  تفههههد م  -2
 الم ا راج. 

20 27 3 117 2.37 7 

دعههههم صاههههها إ االتةههههها  التعليمهههههى لفهههههتً بهههههاب  -3
 اإلبدال صالتدر ا المبتكر. 

35 13 2 133 2.66 6 

اد شهههههاكاج تعليميهههههة لتنظهههههيم صشدارل عمهههههإ إ جههههه  -4
 الم اااج التعليمية. 

35 14 1 134 2.68 5 

إكاهههاب الدههه ب المههههاراج ال ومهههة الاهههتخدال  -5
 تفنياج االتةاالج صالمعلةماج. 

40 9 1 139 2.78 3 

 4 2.76 138 2 8 40 نم جة التعليم صتفد م لى  ةرل م يار ة.  -6

مهههةل صلهههى أ  تهههةلمر المهههنها الدرااهههى طهههةا  ال -7
 صدا صم  أ  مكال. 

45 3 2 143 2.86 2 

مفبةلة لتااد  الرأ  بههم  الدهه ب   طبيعةإ جاد   -8
 صأع ا  ةم ة التدر  . 

45 4 1 144 2.88 1 

 % 90.58اةةمية النابية للاعد =  
  حمث جا  لى المرك  اةص  أةداف التعليم االلكترصنى لى الجامعة   ة ً ة ا الجدص   

التدر  مفب  طبيعةإ جاد   ةم ة  صأع ا   الد ب  بم   الرأ   لتااد   )  ةلة  صلى  (2.88بنااة  ك 
الثانى   مكالالمرك   أ   صم   صدا  أ   صلى  المةل  طةا   الدرااى  المنها  بنااة  جا     تةلمر 

الثا(  2.86) المرك   التلفم كك ض م     لثصلى  المبنى على  التفلمد   التعليم   ال د م  البياج 
ال  المهاراج  الد ب  صالمعلةماجإكااب  االتةاالج  تفنياج  الاتخدال  بنااة جا     ومة 

جا  بنااة    تةلمر عنةر التشة ق صالمتعة أانا  تفد م الم ا راجصلى المرك  اة مر  (2.78)
إمكانياج (  2.37) تةلمر  لى  التفر ا  لى  التدر    أنخ  مك  مااعدل أع ا  ةم ة  صةنا نر  

الردمي الخدماج  لتنمية  أل إ  صتدر بية  بعدمهار ة  ع   التعليم  صتنمية  لى    ة  درااة  كما 
 . ( ٢٠١٣كالعر ني)

 لةا د ااتخدال التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر  ( ة ً 11جدص  )
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-81- 

 العدد الثانى عشر 

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

 5 2.78 139 1 9 40 ال   در المعلم إلى تكرار الشر .  -1

 3 2.86 143 - 7 43  تيً صدا المعلم إلعداد براما أكثر.  -2

 1 2.96 148 - 2 48 التركم  على المهاراج التى   تا  المتعلم.  -3

 7 2.72 136 2 10 38  رك  أكثر على التم  ة المرتدل م  المتعلم.  -4

 8 2.64 132 3 12 35  تا  لخ لر ة أكبر لتنمية ددراتخ المختلفة.  -5

 6 2.76 138 1 10 39 تفلمإ أصداج الغياب ع  العمإ.  -6

تههههههةلمر بم ههههههة صافالههههههة منااههههههاة لتنميههههههة  ههههههنال  -7
 المعرلة. 

42 7 1 141 2.82 4 

اهههههههرعة نشهههههههر اة اهههههههار صالتعليمهههههههاج صالثفالهههههههة  -8
 الجد دل. 

45 5 - 145 2.90 2 

 % 93.50اةةمية النابية للاعد =  
الجدص    ة ا  ا ة ً  التعليم  ااتخدال  ةم ة لةا د  أع ا   نظر  صجهة  م   اللكترصنى 

اةص التدر     المرك   لى  المتعلم  حمث جا   التى   تا   المهاراج  بنااة جا     التركم  على 
الثانى  2.96) المرك   صلى  ك  الجد دل (  صالثفالة  صالتعليماج  اة اار  نشر  بنااة   ارعة  جا  
الثا2.90) المرك   صلى  أكثر  لث  (  براما  إلعداد  المعلم  صدا  ) تيً  بنااة  (صلى  2.86جا  

لتنمية ددراتخ المختلفةالمرك  اة مر   أكبر  لخ لر ة  صةنا نر  أل  (  2.64جا  بنااة )   تا  
أنخ   الفةا د  م   ما  نتا  صالمجهةد   أةم  الةدا  صتةلمر  صالتنمية  التدة ر  لى  ااتخدامخ   مك  

 (. 2016درااة )عبدالراو ك كما لى    الجامعة \دا إ نط
 ج ااتخدال التعلم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر  مم ا( ة ً 12جدص  )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

 8 2.36 118 2 28 20 اهةلة التةا إ مع أاتا ل المفرر.  -1

ااههههههتخدال صاهههههها إ متعههههههددل لت ةههههههمإ المهههههههادل  -2
 الدرااية. 

42 5 3 139 2.78 4 

االطهه ل الماههتمر علههى كههإ مهها ةههة جد ههد لههى  -3
 التخة . 

32 15 2 128 2.56 5 

المههه   بهههم  الدر فهههة الةههه ية التفلمد هههة صالهههتعلم  -4
 االلكترصنى لى الم ا رل. 

36 4 10 126 2.52 7 

 عمههههإ الههههتعلم االلكترصنههههى علههههى تةاههههيع ملهههها   -5
 الدالاة. 

27 23 - 127 2.54 6 
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-82- 

 العدد الثانى عشر 

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

المرتادههههة  اههههةلة ال ةههههة  علهههى المعلةمههههاج -6
 بالمفرر. 

46 3 1 145 2.90 2 

 3 2.86 143 3 1 46 . االاات ل  تنمية مهاراج التفكمر النفد  لد  -7

تنههةل المعلةمههاج التههى   ةههإ علمههها الدهه ب  -8
 بمالةب شمق. 

50 - - 150 3.00 1 

 % 89.67اةةمية النابية للاعد =  
الجدص    ة ا  م  ة ً  االلكترصنى  التعلم  ااتخدال  ةم ة   مم اج  أع ا   نظر  صجهة 

اةص   التدر   المرك   لى  بمالةب   حمث جا   الدالااج  علمها  التى ت ةإ  المعلةماج  تنةل 
)جا     شمق الثانى  3.00بنااة  المرك   صلى  ك  المرتادة (  المعلةماج  على  ال ةة   اهةلة 

الثا2.90جا  بنااة )  بالمفرر المرك   الدالث  ( صلى  النفد  لد   التفكمر    لااج تنمية مهاراج 
(  2.36جا  بنااة )  اهةلة التةا إ مع أاتا ل المفرر (صلى المرك  اة مر  2.86جا  بنااة )

ص مك  ةع ا    أارل  بشكإ  المعلةماج  اكتااب  على  الد ب  أنخ  مك  مااعدل  نر   صةنا 
ةم ة التدر   التفر ا لى إعدا  المعلةماج المختلفة ةع ا  مجتمع الجامعة صأ  اض إمكانية  

درااة  كما لى    لمناةا حاا تدة ر التعليم بشكإ ماتمر صش جاد د إ ما ةة جد دبتةة ر ا
 . ) ٢٠١٨ك ج  )

 معةداج التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر    ( ة ً 13جدص  )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

تهههدر   صمعههههاصنمهم دلهههة صعهههى أع ههها  ةم هههة ال -1
 بما  ااتخدال التعليم االلكترصنى. 

35 10 5 130 2.60 4 

دلههههههة صعههههههى ر اهههههها  اةداههههههال بمةميههههههة التعلههههههيم  -2
 االلكترصنى. 

30 18 2 128 2.56 6 

عهههدل تهههةلر الخبهههرل لهههى إعهههادل تنظهههيم المنههههاةا  -3
 لتفدل بةةرل الكترصنية. 

40 2 8 132 2.64 3 

مليههههههاج  عهههههدل معرلهههههة الع هههههة بكي يهههههة تفعمهههههإ -4
 التعليم االلكترصنى. 

38 11 1 137 2.74 5 

 1 2.92 146 2 30 28 عدل تفد م الةيانة الماتمرل لألجه ل.  -5

عههههههدل تههههههةلمر بنيههههههة ت تيههههههة لخدههههههة  اتةهههههها   -6
 متدةرل. 

30 15 5 125 2.50 8 

عههههههدل صجههههههةد حههههههال  لع ههههههة ةم ههههههة التههههههدر    -7
 صمعاصنمهم ل تجاة إلى التعليم االلكترصنى. 

38 20 2 126 2.52 7 
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 العدد الثانى عشر 

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

انخفهههههههاض د هههههههة  أع ههههههها  ةم هههههههة التهههههههدر    -8
صمعهههاصنمهم  ههه د  إلهههى عهههدل االةتمهههال بهههالتعليم 

 االلكترصنى. 

40 8 2 138 2.76 2 

 % 88.50اةةمية النابية للاعد =  
  معةداج التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر   ة ً ة ا الجدص   
( ك صلى  2.92بنااة )جا     الةيانة الماتمرل لألجه ل عدل تفد م    حمث جا  لى المرك  اةص 

الثانى   االةتمال المرك   عدل  إلى  صمعاصنمهم   د   التدر    ةم ة  أع ا   د ة   انخفاض 
عدل تةلر الخبرل لى إعادل تنظيم لث  ( صلى المرك  الثا2.76جا  بنااة )  بالتعليم االلكترصنى

عدل تةلمر بنية ت تية  (صلى المرك  اة مر  2.64جا  بنااة )  المناةا لتفدل بةةرل الكترصنية
الد ة   نا نر  أنخ  ظهر مشكلة لر ية و ادل  ( صة2.50جا  بنااة )  لخدة  اتةا  متدةرل

الخبرل  التمة إ صظهةر مشكلة تجنا  تةلمر  االلكترصنى صال  ر   العمإ  صة ا   ار لى تدة ر 
 Gregory et) درااةكما لى  العلمى  االلكترصنية صدلة االاتخدال التكنةلةجى لى متابعة التفدل  

al, 2018) . 
 المفترحاج ةع ا  ةم ة التدر   لى ااتخدال التعليم االلكترصنى ( ة ً 14جدص  )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

تههههههههههدر ا جميههههههههههع أع هههههههههها  ةم ههههههههههة التههههههههههدر    -1
 لكترصنى. صمعاصنمهم على ااتخدال التعليم اال

43 8 10 122 2.44 7 

تفعمهههههههههإ حهههههههههةال  ةع ههههههههها  ةم هههههههههة التهههههههههدر    -2
 صمعاصنمهم على ااتخدال التعليم االلكترصنى. 

42 6 2 140 2.80 2 

تخةهههي  دعهههم لنهههى لهههى نفههه  المراكههه  ل هههإ  -3
 المشك ج مااشرل مع الد ب. 

22 25 3 119 2.38 8 

تةلمر العدد الكالى م  أع هها  ةم ههة التههدر    -4
معاصنم  الفههادر   علههى ااههتخدال البرمجيههاج صال

 الجاة ل. 

37 12 1 136 2.72 5 

ت اهههههههم  أاهههههههالما التهههههههدر   لهههههههى الجامعهههههههاج  -5
 صدعمهما بالمات دااج التكنةلةجية. 

38 12 - 138 2.76 4 

 3 2.78 139 1 9 40 اإل مال بمةمية التعليم االلكترصنى.  -6

تشجيع أع ا  ةم ة التدر   صمعههاصنمهم علههى  -7
المشهههههههاركة اإل جابيهههههههة لهههههههى عمليهههههههاج التعلهههههههيم 

 االلكترصنى. 

42 7 1 141 2.82 1 
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-84- 

 العدد الثانى عشر 

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

االةتمهههال بتكنةلةجيههها المعلةمهههاج بهههم  أع ههها   -8
 ةم ة التدر   صالمعاصنم . 

29 20 1 128 2.56 6 

 % 88.58اةةمية النابية للاعد =  
  لكترصنىالمفترحاج ةع ا  ةم ة التدر   لى ااتخدال التعليم اال ة ً ة ا الجدص   
تشجيع أع ا  ةم ة التدر   صمعاصنمهم على المشاركة اإل جابية   حمث جا  لى المرك  اةص 

تفعمإ حةال  ةع ا   ( ك صلى المرك  الثانى 2.82بنااة )جا   لى عملياج التعليم االلكترصنى
االلكترصنى التعليم  ااتخدال  على  صمعاصنمهم  التدر    )  ةم ة  بنااة  المرك 2.80جا   صلى   ) 

االلكترصنىلث  الثا التعليم  بمةمية  )  اإل مال  بنااة  اة مر  2.78جا   المرك   تخةي  (صلى 
صةنا  ظهر (  2.38جا  بنااة )  دعم لنى لى نف  المراك  ل إ المشك ج مااشرل مع الد ب

الفنية   التنمية  أل  تم  حمث  تمك   أكبر  بشكإ  الفنى  الدعم  تةلمر  لى  االةتمال  لى  البد  أل 
 . ( 2011ك )لارص   درااةكما لى تدة ر التكنةلةجى للتعامإ مع الشاكاج المختلفة صالفكر ة لل

 أةداف طر فة تنظيم المجتمع لت ص د صعى أع ا  ةم ة التدر   بالتعليم االلكترصنى ( ة ً  15جدص ) 

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

تدر   المعرةية النظر ههة إكااب ع ة ةم ة ال -1
 حة  ااتخدال المنظماج الردمية. 

40 10 - 140 2.80 4 

ا هههد ل ع هههة ةم هههة التهههدر   علهههى أةميهههة  -2
التعامههههههإ مههههههع المنظمههههههاج لههههههى ظههههههإ التدههههههةر 

 الخدمية. 

38 10 2 136 2.72 5 

تهههههههةلمر مهههههههدر م  منااهههههههبم  لت اهههههههم  التعلهههههههيم  -3
 االلكترصنى. 

30 5 5 105 2.10 8 

لتعلهههيم االلكترصنهههى بهههم  اةاههههات ل نشهههر افالهههة ا -4
 صالد ب. 

35 10 5 130 2.60 6 

إمكانيهههههههههة التعهههههههههة د لهههههههههى نفههههههههه  الكهههههههههةادر  -5
اةكاد ميهههههة صالتدر بيهههههة مههههه   ههههه   الةهههههفةف 

 االلترا ية. 

15 30 5 110 2.20 7 

نشر التفنية لى المجتمع صشعدا  مفهههةل أصاههع  -6
 للتعليم. 

42 8 - 142 2.84 3 

شههاكاج التةا ههإ الردميههة ر ههط صادههع المجتمههع ب -7
 لتدة ر التفاعإ االلكترصنى. 

44 6 - 144 2.88 2 

تنميههههة المعرلههههة الفنيههههة لههههى ااههههتخدال اةجههههه ل  -8
 التكنةلةجية. 

46 3 1 145 2.90 1 
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-85- 

 العدد الثانى عشر 

 % 87.67اةةمية النابية للاعد =  
الجدص    التدر     ة ً ة ا  لت ص د صعى أع ا  ةم ة  المجتمع  تنظيم  أةداف طر فة 

اةص   االلكترصنىبالتعليم   المرك   لى  جا   اةجه ل   حمث  ااتخدال  لى  الفنية  المعرلة  تنمية 
)جا     التكنةلةجية الثانى  2.90بنااة  المرك   صلى  ك  التةا إ  (  بشاكاج  المجتمع  صادع  ر ط 

االلكترصنى التفاعإ  لتدة ر  )  الردمية  بنااة  الثا2.88جا   المرك   صلى  لى لث  (  التفنية  نشر 
م صشعدا   للتعليمالمجتمع  أصاع  )  فهةل  بنااة  اة مر  2.84جا   المرك   مدر م  (صلى  تةلمر 

صةنا  مك  معرلة أةداف الدر فة م   (  2.10جا  بنااة )  مناابم  لت ام  التعليم االلكترصنى
علمية بشكإ أل إ  ت  العملية اللي  ت ام      التمكمد على تةلمر المدر م  صال    ااعدصل 

لى   تعة د  إمكانية  أاات ل  صأ  اض  التعامإ  دادرلإ جاد  التكنةلةجيا  على  لى    مع  درااة  كما 
 . (2010  )ال ةامدلك

 
 
 

 دصر المنظم لى التةعية( ة ً 16جدص )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

 5 2.80 140 - 10 40  اتخدل دصر المعلم.  -1

 6 2.12 106 2 40 8  اتخدل دصر الااحث.  -2

 3 2.88 144 1 4 45  اتخدل دصر المرشد.  -3

 4 2.84 142 3 2 45  اتخدل دصر الممك .  -4

 7 2.06 103 1 45 4  اتخدل دصر معالا البياناج.  -5

 5 2.80 140 2 6 42  اتخدل دصر المنمى.  -6

 2 2.90 145 1 3 46  اتخدل دصر الخبمر.  -7

 1 2.94 147 1 1 48 .  اتخدل دصر جامع البياناج -8

 % 88.92اةةمية النابية للاعد =  
 اتخدل دصر   حمث جا  لى المرك  اةص   دصر المنظم لى التةعية ة ً ة ا الجدص   

البياناج )جا     جامع  الثانى  2.94بنااة  المرك   صلى  ك  الخبمر(  دصر  بنااة     اتخدل  جا  
الثا2.90) المرك   صلى  المرشدلث  (  دصر  بناا   اتخدل  )جا   اة مر  2.88ة  المرك   (صلى 

البياناج )   اتخدل دصر معالا  بنااة  بالتركم  على (  2.06جا   االةتمال  أنخ  جا  صةنا نر  
إ جاد كإ ما ةة جد د لى التدة ر التكنةلةجى   إلى دصر الااحث كمحد أةم اةدصار التى تهدف  

م التعامإ  تنظيم  إلى  حمث  هدف  البياناج  معالا  بدصر  االةتمال  العمإ صأ  اض  جةانا  ع 
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 . (2010   صالجندعك)ال درااةكما لى االلكترصنى صتدة رةا 
 اةدصاج التى تاتخدمها الدر فة لتةعية أع ا  ةم ة التدر  ( ة ً 17جدص )

 أوافق  العبارة  م
ال  
 أوافق 

أوافق  
 تماماً 

مجموع  
 األوزا  

الوز   
 المرج  

 الترتيب 

 5 2.74 137 4 5 41  اتخدل المنظم المفاب ج مع اةع ا .  -1

 4 2.82 141 4 1 45  اتخدل اللفا اج المااشرل.  -2

 3 2.88 144 1 4 45 . عليميةتال اتخدل الم اراج التنمة ة   -3

 2 2.92 146 1 2 47  اتخدل صرى العمإ التكنةلةجية.  -4

 اهههههههتخدل االجتماعهههههههاج مهههههههع أع ههههههها  ةم هههههههة  -5
 التدر  . 

35 15 - 135 2.70 6 

 8 2.30 115 5 25 20 صاج المختلفة.  اتخدل المنظم الند -6

 اههههههههههههتخدل الاههههههههههههج ج صالملفههههههههههههاج المرتاههههههههههههة  -7
 صالمامةعة. 

22 25 3 119 2.38 7 

 اهههتخدل المهههنظم بعهههد  اةجهههه ل التكنةلةجيهههة  -8
 لى تدر   اةاات ل. 

48 2 - 148 2.96 1 

 % 90.42اةةمية النابية للاعد =  
الجدص    ة ا  الدر ف ة ً  تاتخدمها  التى  التدر  اةدصاج  ةم ة  أع ا   لتةعية    ة 
  اتخدل المنظم بعد  اةجه ل التكنةلةجية لى تدر   اةاات ل   حمث جا  لى المرك  اةص 

(  2.92جا  بنااة )   اتخدل صرى العمإ التكنةلةجية( ك صلى المرك  الثانى  2.96بنااة )جا   
(صلى المرك  اة مر 2.88جا  بنااة )  عليميةتال اتخدل الم اراج التنمة ة  لث  صلى المرك  الثا

الندصاج المختلفة  المنظم  التمكمد على  رصرل ااتخدال  (  2.30جا  بنااة )   اتخدل  صةنا نر  
التعليم التكنةلةجى صأ  اض  الندصاج المختلفة حمث تااعد لى تااد  اةلكار الجد دل حة  تةة ر  

 . (Payne 2010درااة ) كما لى    ااتخدال الةاا إ التكنةلةجية المختلفة 

المجتمع   لتنظيم  المقترح  الدور  التدريس  حادى عشر:  لدى أعضاء هيئة  الوعى  فى زيادة 
 : بالتعليم االلكترونى

 النتائ  العامة:
االلكترصنىبالنااة ل-1 التعليم  لى  التدر    لد  أع ا  ةم ة  المعرلى  المكةل  حمث   ماتة  

م    أنخ  إلى  الدرااة  ص ال رصر   تة لا  التعرف  بمجللع ة  المفرر االلت ا   مةعاج 
صأ  اض  م االلكترصنى  يالتعلالتعامإ بشكإ أكبر جد ة صأ  اض التعامإ مع كالة أنظمة    الدرااى
 التعامإ نع التعليم االلكترصنى  ااعد لى بنا  اةلكار. رصرل 

التعليم االلكترصنى لى الجامعة  بالنااة ة  -2 الدرااة إلى  حمث  ةداف  طبيعة إ جاد  تة لا 
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تةلمر المنها الدرااى طةا   صأ  اض    رأ  بم  الد ب صأع ا  ةم ة التدر  مفبةلة لتااد  ال
صنم جة التعليم لى  ةرل م يار ة ص جا تمكم  ت ام    المةل صلى أ  صدا صم  أ  مكال

 تفد م العملية التعليمية بالكمية اةمثإ.
ل  -3 التبالنااة  ةم ة  أع ا   نظر  صجهة  م   االلكترصنى  التعليم  ااتخدال  حمث در    فةا د 

إلى   المتعلمتة لا  التى   تا   المهاراج  صالتعليماج ص   التركم  على  اة اار  نشر  ارعة 
 .صدا المعلم إلعداد براما أكثرصشتاحة   صالثفالة الجد دل

ل  -4 التدر  بالنااة  ةم ة  أع ا   نظر  صجهة  م   االلكترصنى  التعلم  ااتخدال  حمث   مم اج 
إلى  رصرل   الدرااة  المعلة تة لا  بمالةب شمقتنةل  الدالااج  علمها  التى ت ةإ   ماج 

بالمفرر  صأ  اض  المرتادة  المعلةماج  على  ال ةة   التفكمر  صأ  اض    اهةلة  مهاراج  تنمية 
 . اةاات ل صااتخدال صاا إ علمية لت ةمإ المادل الدراايةالنفد  لد  

تة لا  ث  حم   معةداج التعليم االلكترصنى م  صجهة نظر أع ا  ةم ة التدر  بالنااة ل  -5
إلى   لألجه لالدرااة  الماتمرل  الةيانة  تفد م  ةم ة   صأ  اض   عدل  أع ا   د ة   انخفاض 

عدل تةلر الخبرل لى   صأ  اض   التدر   صمعاصنمهم   د  إلى عدل االةتمال بالتعليم االلكترصنى
 . إعادل تنظيم المناةا لتفدل بةةرل الكترصنية

 
التدر    بالنااة    -6 التعليم االلكترصنىلمفترحاج ةع ا  ةم ة  تة لا  حمث    لى ااتخدال 

تشجيع أع ا  ةم ة التدر   صمعاصنمهم على المشاركة اإل جابية لى عملياج  الدرااة إلى  
االلكترصنى على  ص   التعليم  صمعاصنمهم  التدر    ةم ة  ةع ا   حةال   التعليم  تفعمإ  ااتخدال 

 المجتمع.  ياتية دا إ ل رصرل ح   اإل مال بمةمية التعليم االلكترصنى ص   االلكترصنى 
بالتعليم ة  بالنااة  -7 التدر    ةم ة  أع ا   صعى  لت ص د  المجتمع  تنظيم  طر فة  ةداف 

  صأ  اض   تنمية المعرلة الفنية لى ااتخدال اةجه ل التكنةلةجيةإلى  تة لا  حمث    االلكترصنى
ر التفنية نش  صأ  اض   ر ط صادع المجتمع بشاكاج التةا إ الردمية لتدة ر التفاعإ االلكترصنى

 . االلكترصنى لى المجتمع صشعدا  مفهةل أصاع للتعليم
تة لا حمث  ع ا  ةم ة التدر    بالتعليم االلكترصنى ة  دصر المنظم لى التةعيةبالنااة ل  -8

  دصر المرشدل  ا اتخدا  صأ  اض    اتخدل دصر الخبمر  ل دصر جامع البياناجا اتخدالدرااة إلى ا
كي ية التعامإ مع    ة اةدصار تااعد لى تعليم االلراد صة   ناجدصر معالا البيا  ل ااتخدا  صأ  اض 

 التكنةلةجيا صكيف  مك  تةة رةا بالشكإ اةمثإ.
تة لا الدرااة إلى    ةدصاج التى تاتخدمها الدر فة لتةعية أع ا  ةم ة التدر  بالنااة    -9

ل صرى  اتخداا  صأ  اض   جا   ل المنظم بعد اةجه ل التكنةلةجية لى تدر   اةاات لااتخدا
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التكنةلةجية التنمة ة  ا اتخدا  صأ  اض   العمإ  الم اراج  إحداث تدة ر    عليميةتالل  حمث  مك  
  رصر  صنفاى صمعنة  لد  أع ا  ةم ة التدر   للتعامإ مع ة ا التدة ر . 

فى زيادة الوعى لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم الدور المقترح لتنظيم المجتمع  
 :االلكترونى
 لتصور المقترح: أهداف ا-1

دصر مفتهههر  لتنظهههيم المجتمهههع لهههى و هههادل الهههةعى لهههد   اهههتهدف التةهههةر المفتهههر  إ جهههاد 
مهه   هه   تنميههة صعههمهم با جابيههاج صاههلبياج التعلههيم  أع هها  ةم ههة التههدر   بههالتعليم االلكترصنههى

 االلكترصنى صالعمإ على مااعدتهم لى و ادل اإلدراك ةةميهة التعلهيم الردمهى مهع تعلهيمهم بعهد
المهاراج التى تمكنهم م  الفهم الشامإ لتلا المةادع صكي ية االاهتفادل منهها دصر ةهدف ص هيال 

 الةدا دصر عا د منها.
 استراتيجيات التصور المقترح:-2

ةنهاك العد هد مهه  االاهتراتيجياج التههى  اهتخدمها اة ةهها مةل لهى تنظههيم الجميهع للعمههإ 
 يهة صالع جيهة صالتنمة هة التهى تاهتهدلها طر فهة مع أع ها  ةم هة التهدر   لت فمهق اةةهداف الةدا

 تنظيم المجتمع صتتمثإ تلا االاتراتيجياج لى انتىل
الجماعى التفاعل  لتااد   أ(رستراتيجية  الفر ة  بالفاعإ كةاملة إلتاحة  عندما  هتم  تاتخدل  ل 

 الجماعة.  صجهاج النظر لى المة ةعاج المختلفةك حمث أل التفاعإ ةة لا عملية  دمة 

ل صةة تمامر عفإ على م رك ص لا لمااعدل ان ر   على اإلدنال بفكرل  اإلقناع  ستراتيجيةب(ر
ة ا  بمل  ادتناعهم  بمنفاهم  لمها  إلى مرحلة  فرصل  للة ة   ان ر    لمااعدل  أص  رأ   أص 

 الرأ  ةة اة لً. 

الجماعية  ج(رستراتيجية المواقف  فى  المعلةمالتعليم  إعدا   على  التعليم  عملية  ترتك   اج ل 
إاتراتيجية  أل  حمث  االلكترصنىك  بالتعليم  المرتادة  صالمهاراج  الفدراج  صتنمية  صالمعارف 

لى حإ المشك ج   التعليم تفةل على المشاركة التى تعمإ على تشجيع التعاصل حتى تاهم
 .التى تةاجههم

صدادالتعاو    د(رستراتيجية الجامعى  المجتمع  بم   التعاصل  لرص  لتهم ة  تاتخدل  صالخل  برا   تخ 
اةةلية   الجهةد  بم   أص  المتاحة  صاإلمكانياج  للمةارد  ممك   ااتخدال  أحا   لت فمق 

 .صال كةمية على الماتة اج الم لية صالفةمية ل مال نجا  الخدة لى ت فمق أةدالها.

التعليم   هة(رستراتيجية ااتخدال  تةاجخ عند  التى  المشك ج  على  للتعرف  ص لا  المشكلةل  حإ 
  الجامعىك صالتدر ا على كي ية التةرف صالعمإ على ااتثمار المةارد  االلكترصنى بالمجا

 صالخدماج المتاحة دا إ الجامعة ص ارجها لى مةاجهة ة ة المشك ج.

 األدوار المهنية المالئمة لدور المقترح:-3
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ل صلى ة ا الدصر  تد إ المنظم االجتماعى م  أجإ ص ع براما صأنشدة لتنفم  أ(دور المخطط
 لمفتر .الدصر ا

على التعبمر    اع ا  ةم ة التدر  ل صلى ة ا الدصر  ااعد المنظم االجتماعى  ب(دور الخبير
 . صرغااتهم لي مشاكلهم مع جةانا التدة ر التكنةلجي صطر  المةاجهة.ع  مشاعرةم 
المساعدة اةا   ج(دور  صالمااعدل  العةل  ليفدل  االجتماعى  كمنظم  الدصر  تد إ  ة ا  صلى  ل 
 .الع ا  ةم ة التدر  ص غمر مااشرل كانا مااشرل أ

 المقترح:قترحة التى تستلزم تحقيق التصور الم تاألدوا-4

االجتماعى  ل  الندواتأ( اة ةا ى  التى  اتخدمها  اةدصاج  م   الندصاج  لمهنة  تعد  الممارس 
الخدمة االجتماعية لى الدعةل صالتثقيف لمة ةل معم  أص مشكلة أع ا  ةم ة التدر  ك 

 لها دعةل مجمةعة م  المتخةةم  لى المجاالج المختلفة التى تهم الشااب.ص تم م    
االجتماعيةك  ل  ب(اللجا  الخدمة  أنشدة  لمماراة  صالر ياية  اةاااية  اةدصاج  م   اللجال 

صاللجنة عاارل ع  مجمةعة م  اةاات ل ال     فةمةل باإلعداد صالتنفم  صالتفة م لبرناما أص 
 نشا   اند لهم. 

للةدةف تماعاتج(االج بالكلية  العمإ  صلر ق  التدر    ةم ة  أع ا   بم   ااتخدامها  ص مك   ل 
 على احتياجاج أع ا  ةم ة التدر   م  أجإ التدة ر التكنةلةجية . 

الدور الجد د  د(لعب  التعليم  نظال  لى  الهامة  الجةانا  اةاات ل  إلكاابخ  ااتخدامخ  ص تم  ل 
 لبية الناتجة مع إدليم التعليم االلكترصنى. صتمكنهم م  التعامإ الفعا  مع اناار الا

 



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 
-90- 

 العدد الثانى عشر 

 المستخدمة  مراجعال
 أوالً : المراجع العربية:

 .المداعة اةممر ةك الفاةرلك لاال العرب(ل 1307)اب  منظةر
(ل لعاليههة ااههتخدال الخمبرممههد ا صالفمههد ة التفههاعلى علههى الت ةههمإ 2003أحمههدك  ههفا  رلعهها )

دل الفم  ههها  لههد  طههه ب الةهها اةص  الثهههانة ك راهههالة الدرااههى ك صاالتجهههاة العلمههى ن هههة مهها
 دكتةراة غمر منشةرلك كلية التر ية ك جامعة دنال الاة  .

(ل برنهههاما مفتهههر  لتفعمهههإ مليهههاج التعلهههيم 2012أحمهههدك ةنههها  عهههارفإ دنهههدراص ك  م مهههد اهههمد )
 بالمجا  الجامعى م  منظةر طر فة العمإ مع الجماعةك ب ث منشهةر لهى المه تمر العلمهى 

 الدصلى الخام  صالعشرصلك كلية الخدمة االجتماعية ك جامعة حلةال..
 .اةا  التر ة ة للتعليم اإللكترصنيك عالم الكتاك الفاةرل (ل2008) أحمدك ةنا  عةدل

(ل أاهالما مماراهة التعلهيم عه  بعهد لهى طر فهة  دمهة الجماعيهةك 2010بدرالد  ك ةد  رمه   )
 لل كلية الخدمة االجتماعية ك جامعة حلةال.راالة ماجاتمر غمر منشةرلك الفاةر 

 .لبنال مكتاةك  بمرصجك االجتماعية العلةل مةدل اج معجم :(1986)وكي بدصع أحمد
 .درا ل لي التعليم ع  بعدك دار الةلا ك اإلاكندر ة (ل 2000) بكرك عبد الجةاد

تنميههههة  (ل تةظيههههف أدصاج التفاعهههإ لشهههاكة االنترنهههها لهههى2006البلفهههاسك منههها   هههها ى علهههى )
الت ةهههمإ صاةدا  المههههار  مههه   ههه   إاهههتراتيجية الهههتعلم التعهههاصنى ك راهههالة ماجاهههتمر غمهههر 

 منشةرلك كلية التر ية ك جامعة حلةال.
التكنةلةجيا صالتعلهيم اإللكترصنهي صالتعلهيم عه  بعهدك ترجمهة صلمهد شه ادلك  (ل2007) بمت ك طةني

 ض.مكتاة العبيكالك الر ا
المدراهة اإللكترصنيهة صأدصار حد ثهة للمعلهمك الر هاضك  (ل2003) التهةدرعك عهةض حاهم  م مهد

 د.مكتاة الرش
(ل التعلههيم االلكترصنههى كآليههة 2006جامههإك عبههدالرحم  عبدالاهه لإ إبههرا يم ك م مههد عبههدالراو  )

م  ملياج ت فمق مجتمهع المعرلهةك ب هث مفهدل إلهى المه تمر صالمعهرض الهدصلى اةص  لمركه  
 ة الا ر  ك كلية التر ية.التعليم االلكترصنىك جامع

معلةمههاج الم تههة  المعرلههى صالماههتل ماج : التعلههيم عهه  بعههد(ل ٢٠١٨(جهه  ك  اههر   ههاد 
ك ٦٥ مجلههد.كمجلههة المجمههع العلمهى.كالمجمههع العلمهى العرادههيك العههرا  ة لههىيههصشمكانيهة تدبيق

 ٣. 
ماهتجداج (ل ملا  جد دل للتعليم الجهامعى العر هى لهى  هة  ال2007حبماك مجد  عبدالكر م )

العالميههة المعا ههرل لههى اههة  العمههإك ب ههث منشههةر بههالم تمر الفههةمى الاههنة  الرابههع عشههرك 
 مرك  تدة ر التعليم الجامعى ك جامعة عم  شم .
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(ل مليهههههاج ت فمهههههق لاعليهههههة التهههههدر ا الممهههههدانى لدههههه ب الخدمهههههة 2011حاهههههنىك اهههههمر م مهههههد )
 ماعية ك جامعة الفمةل .االجتماعيةك راالة ماجاتمر غمر منشةرلك كلية الخدمة االجت

(ل التعلههههيم االلكترصنههههى تدبيفههههاج ماههههت داةك الفههههاةرلل دار 2011ال لفههههاجك صلمههههد اههههالم م مههههد )
 الفكر  العر ى.

اتجاةاج أع ا  الهم ة التدر اهية لهي جامعهة البلفها  التدبيقيهة ن هة  (ل2010) ال ةامدلك م مد
نظههرةمك مجلههة جامعههة النجهها   الجهامعي مهه  صجهههة ااهتخدال الههتعلم اإللكترصنههي لههي التههدر  

 (.3)24 لألب اث )العلةل اإلناانية(ك مجلد
(ل مههد  تدبمههق أع هها  ةم ههة التههدر   لتكنةلةجيهها التعلههيمك 2012الخههالفىك عبههدالعظيم بشههمر )

جامعههة طههرابل  نمة جههاض ك المهه تمر العلمههى الاههنة  اةصلههىك كليههة التر يههة دةههر بهه  غشههمرك 
 .1جامعة طرابل ك ما

(ل ااهههتراتيجياج التعلهههيم االلكترصنهههىك ترجمهههة المةاهههة ك علهههى بههه  شههههرف 2005)الخهههالك بهههدر 
 صم رصلك اةر اك شعال للنشر صالعلةل.

 نههاما مفتههر  لتفعمههإ مليههاج التعلههيم اإللكترصنههيبر   (ل2012) دنههدراصعك ةنهها  عههارف م مههد اههمد
المهه تمر الخهههام  ك  دمههة الجماعههةك ب هههث منشههةر بالمجهها  الجههامعي مهه  منظهههةر طر فههة

 .مارس8-7لعشرصلك جامعة حلةالك كلية الخدمة االجتماعيةكصا
(ل مليههاج تفعمههإ دصر الشههااب لههى عمههإ ماهه ةلياج القيههادل الفاعلههة مهه  2015ر يههع ك أبههة عمههر )

 .3ك  4دراااج لى الخدمة االجتماعية ك كلية الخدمة االجتماعيةك جامعة حلةالك  
ر ههة التعلههيم االلكترصنهى لههى بعههد م ااههاج (ل تفمههيم تج2003ال امهإك وكر هها بهه  عبههدل ال امهإ)

التعلهههيم العهههالى بالمملكهههة العر يهههة الاهههعةد ة مههه  صجههههة نظهههر الدالهههاك ب هههث مفهههدل للمههه تمر 
 التفنى الاعةد  الثالثك متةلر على

 www.elearnmg.edu.sa/forum/showthread.php?t=hhp:// 
اعة لى إكااب الشااب (ل دصر مفتر  ة ةا ى  دمة الجم2003ال صاص ك عبمر حا  على )

الجامعى مهاراج التعامإ مع عةهر تكنةلةجيها المعلةمهاجك راهالة ماجاهتمر ك كليهة الخدمهة 
 االجتماعية ك جامعة حلةال.

 .1(ل تكنةلةجيا التعليم صالتعليم االلكترصنى ك الر اضك مكتاة الرشدك  2004االمك أحمد )
ية المعا هرك الفهاةرلل مجمةعهة النمهإ (ل الخدمة االجتماع2006ارحالك نظيمة أحمد م مةد )

 العر ية.
ا ى االجتمهههاعى لهههى تنميهههة المشهههرصعاج ةههه(ل دصر مفتهههر  لأل 1991اهههعدك م مهههد الظر هههف )

ممرل بمراكهه  الشههاابك ب ههث منشههةر لههى المهه تمر العلمههى الرابههعك كليههة الخدمههة ةههاإلنتاجيههة ال
 االجتماعية ك جامعة الفاةرلك لرل الفمةل.
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 لهي االجتمهاعي الهةعي لتنميهة للخدمة االجتماعية نما   ن ة(ل 1997)مدم  أحمدك الانهةرع 

 جامعهة االجتماعيهة الخدمة كليةك العاشر العلمي بالم تمر منشةر ب ثك الم لية المجتمعاج

 . إبر إ11ل 9 الفترل م ك حلةال
مه تمر التعليميل شراكة م  اجإ الجةدلك ال اإللكترصني صالتةميم التعلم (ل2005) الً. بدرالة

اإللكترصني صمتدلاهاج  العلمي العاشر للجم ية المةر ة لتكنةلةجيا التعليم صتكنةلةجيا التعليم
  .الجةدل الشاملةك كلية التر يةك جامعة عم  شم

(ل اتجاةههههاج المههههدر م  صالدهههه ب ن ههههة ااههههتخدال الههههتعلم 2009 ههههالًك أحمههههد لههههارص  م مههههد )
الم تمر العلمى الثانى صالعشر  ك الفهاةرل  االلكترصنى لى الخدمة االجتماعيةك ب ث منشةرك

 ل كلية الخدمة االجتماعية ك جامعة حلةال. 
 التعلههيم عهه  بعههد كمههد إ للتةاههع لههي التعلههيم العههالي لههي مةههر(ل ٢٠٠٦( ههفرك حههاول علههي

مههه تمر التخدهههيط االاهههتراتيجي لهههنظم التعلهههيم . مركههه  التعلهههيم المفتهههة -جامعهههة عهههم  شهههم .
 .الفاةرل. ما ة). ٢. (١  . ر للتمم إطا -المفتة  صاإللكترصني

ك 1التعليم اإللكترصني صمات دااج تكنةلةجيا التعلهيمك   (ل2010)عبد ال ممدك عبد الع    طلاة
 .المكتاة العةر ةك المنةةرل

(ل نما   لى تنظيم المجتمعك )الفاةرلك كلية الخدمة 1989ا صم رصل) عبدالعا  ك عبدال ليم ر 
 ال(.االجتماعية ك جامعة حلة 
(ل الجهةدل صاالعتمهاد بهالتعليمك دار الةه اب للنشهر صالتةو هع 2008عبدالمعدىك أحمد حانم  )

 ك الفاةرل.
درااة ت لملية ةاااب عدل نجا  تجر هة التعلهيم عه  بعهد بكليهة (ل  ٢٠١٣(العر نيك اارل إبرا يم

اههاج عر يههة لههي درا. رابدههة التر ههة م  العههرب. الر ااههة العامههة لتعلههيم البنههاج التر يههة للبنههاج
 . ةنمة. ٣  ك ٣٨ ل. التر ية صعلم النف 

تفنيهههاج المعلةمهههاج لهههي تدهههة ر التعلهههيم لهههي م ااهههاج التعلهههيم  دصر(ل 2005) عاهههكة ك اهههنا 
 .جامعة الملا عبد الع   ك جدل العاليك راالة ماجاتمر غمر منشةرلك

ى مةهههر لهههى ظهههإ (ل اناهههار االدتةهههاد ة لتفعمهههإ التعلهههيم لههه2006علمهههةلك و نههها تةلمهههق الاهههمد )
 العةلمة ك الفاةرلك معهد طماة العالى لتكنةلةجيا المعلةماج.

ل ال ههةار المجتمعههي ص نهها  دههدراج الشههااب لههي ظههإ العةلمههة (2007) أبههة النجهها م مههدك مههرع عال
ك كليههة الخدمههة االجتماعيههةك ب ههث منشههةر بههالم تمر العلمههي العشههرصل ك العالميههة صالمتممههراج

 .ثالمجلد الثالك جامعة حلةال
(ل أنظمهة غههدارل المفههرراج لههى م ااهاج التعلههيم العههالىك التعلههيم 2005العمهةد ك اههعمد م مههد )
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عههه  بعهههد بهههم  النظر هههة صالتدبمهههقك جامعهههة الكة هههاك أمانهههة لجنهههة ماههه ةلى التعلهههيم عههه  بعهههد 
 بجماعاج صم اااج التعليم العالى لدص  الخليا العر ى.

الخدمهههة االجتماعيهههةك اإلاهههكندر ةك دار (ل تكنةلةجيههها االتةههها  لهههى 1995لهمهههىك م مهههد اهههمد )
 المعرلة الجام ية.

(ل دصر المدراة لى تنمية القيم االجتماعية لد  الد ب صدرااة 2004دفى م مد )ةداامك م
صالمدارس ال كةمية بمد نة الفمةلص ك ب ث منشهةر لهى  ة   ية مفارنة بم  المدارس الخا ص 

 جامعة حلةال. جتماعيةكالم تمر العلمى الاابع عشر ك كلية الخدمة اال
اتجاةههاج طلاههة الر ا ههياج صال ااههةب لههي جامعههة الفههدس  :(ل2010) درصانههيك مههاةر نظمههي

ااهتخدال الهتعلم اإللكترصنهي لهي تعلهم الر ا هياجك  ن هة كمندفهة اهلفما التعليميهةك المفتةحهة
 ر.المجلة الفلادمنية للتعليم المفتة ك المجلد الثالثك العدد الاادسك  نا 

(ل التنمية المهنية لأل ةا مم  االجتماعمم  العاملم  بالم اااج 2013حام  على )  كش فك
 .5التعليميةك ب ث منشةر بمجلة العلةل االجتماعيةك كلية انداب ك جامعة طرابل ك ل

(ل التعلهيم االلكترصنهى كماهت دث تعليمهى لعها ك مجلهة كليهة 2013الكميعىك  الد  ليفة عمهر )
 .21ك ل اندابك جامعة طرابل 

 االتجههاة ن ههة الههتعلم اإللكترصنههي لههد (ل 2010) ال ك وكر هها   مههىك الجنههدعك عليهها  عبههد ل

ل أالمملكهة العر يهة الاهعةد ةك مجلهة جامعهة ك جهدل معلمي صمعلماج المدارس الثانة هة بمد نهة
 ك  ةلمة.الفر  للعلةل النفاية صالتر ة ةك المجلد الثانيك العدد الثاني

 دار الثفالة للنشر صالتةو علك ل العالم الثالث د ا ا صمشك ج )الفاةر (1985)علىك لملة 
(ل اتجاةاج عةر ة لي تكنةلةجيها تدهة ر المنهاةا صالتر يهة العلميهة 2007ماولك حاال م مد )

 ك الداعة الثانيةك الفاةرلك مكتاة النه ة.
 ل ك عالم الكتا.(ل منظةمة التعليم عبر الشاكاج ك الفاةر 2005م مد ك عبدال ممد م مد )
(ل أاههر ااههتخدال اال تاهاراج االلكترصنيههة علهى ت ةههمإ الدهه ب 2012م مهد ك عبههدل م مهةد )

لمادل )العمإ مع الجماعاج(ك ب ث منشةر لى الم تمر العلمى الدصلى الخام  صالعشرصلك 
 كلية الخدمة االجتماعية ك جامعة حلةال.

دار  لههى  ههة  الت ههد اج العالميههة صالم ليههة ك م مههةد عبههداللديف مةاههىل الدال يههة للتههدر ا اإل
 الدار العالمية للنشر صالتةو ع ك الفاةرل.

ملتفهى التعلهيم  تةطم  التعليم اإللكترصنيك م ا هرل لهي(ل 1429)  الم يا ك إبرا يم ب  عبد ل
  .جمادع اةص 21-19 اةص 
 العامهة المةهر ة الهم هةكالفاةرل) االجتماعيهة العلهةل معجهم  :(1975)صم هرصل  إبهرا يمك  مهدكةر
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 (.للكتاب
 

ك دار الماهمرل صالهتعلم عه  بعهد صأةدالهخ صأااهخ صتدبيفاتهخ العمليهة (ل 2007) مهدنىك م مهد عدها
 .ك عمال1للنشر صالتةو عك  

  (.دار المعارفك الفاةرلك )المعجم الةجم   :(1980)معجم اللمة العر ية
 ااههها انلهههى لهههى التعلهههيم ك الر هههاضك (ل ااهههتخدال ال2007المةاهههىك عبهههدل بههه  عبهههدالع    )

 .1مدابع ال مي ىك  
(ل الماتةدعاج الردمية للجامعاج لى العالم العر ىك اإلاكندر ة ل 2019ناجىك إةدا      )

 دار التعليم الجامعى.
التعلهيم عه     ه اإللكترصنهى لهي تع دصر الهتعلم ك(2013) نفه  عه  )العمهةدعك اهعمد به  م مهد

 لعاليك الر اضبعد صوارل التعليم ا
Economic Co-operation and Development (OECD2008) 

(ل المعهها مر الفةميههة اةكاد ميههة القيااههية 2010الهم ههة الفةميههة ل ههمال جههةدل التعلههيم صاالعتمههاد )
 لفدال الخدمة االجتماعية ك جمهةر ة مةر العر ية.

 .اضصايفة الخدة التااعةك الر  (ل2010) صوارل االدتةاد صالتخديط
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