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 إمكانية تطبيق التعليم عن بعد ابستخدام اإلنرتنت  يف اجلامعة املفتوحة
 دراسة حالة( - فرع مصراتة)اجلامعة املفتوحة 

 ،     أ.  أبوبكر عبدهللا القطار   مفتاح علي املرابط اعنيبةأ.        ،       عياد يعزالدين عل أ.  
جامعة -كلية تقنية املعلومات  ،   جامعة مصراتة-بيةكلية الرت ،   مصراتةلعلوم والتقنية املعهد العايل ل
 مصراتة 
 
      : لخ .  امل1

ابستخداـ اإلنرتنت يف العملية  عن بعديهدؼ ىذا البحث اىل دراسة إمكانية تطبيق التعليم  
طلبة اجلامعة ادلفتوحة فرع التعليمية ابجلامعة ادلفتوحة، من خالؿ التعرؼ على مدى إدراؾ عينة من 

ـ. ولتحقيق 7602طالبا وطالبة للفصل الدراسي ربيع  (06)وتكونت عينة البحث من عدد  .تةمصرا
، وقد مت حتليل البياانت احصائياً  ىذا اذلدؼ قاـ الباحثوف بتصمييم استبانة لقياس ىذا ادلفهـو

 . SPSSابستخداـ برانمج 
ية استخداـ اإلنرتنت يف وأشارت النتائج اىل أف طالب اجلامعة ادلفتوحة على إدراؾ اتـ أبمه 

على إدراؾ اتـ  اجلامعة ادلفتوحة%(، كما أف طالب 42.78التعليم عن بعد، وبوزف نسيب عاـ )
%(، وأخريًا اتضح 86.64وبوزف نسيب عاـ ) التعليم عن بعداإلنرتنت يف  ستخداـادلاسة الحاجة لل

يات التعليم عن بعد وبوزف نسيب وجود تباين يف إجابة الطالب، وىذا التباين يدؿ على إدراكهم بسلب
%(. وأوصت الدراسة إبنشاء مركز معلومات ابدلقر الرئيسي للجامعة يشمل كافة نظم 27.88عاـ )

عن  WANوتطبيقات وخدمات اجلامعة إلكرتونيا، كما اوصت بربط فروع اجلامعة بشبكة جامعة 
 ين متخصص دلتابعة الشبكة. ، كذلك توفري فريق دعم فVPNطريق خدمة الشبة االفرتاضية اخلاصة 

  
 :املقدمة.  2

واليت مت توظيفها يف  ،يشهد وقتنا احلاضر ثورة عارمة يف رلاؿ تقنية ادلعلومات واالتصاالت 
لتساىم يف انتشار  ابستخداـ اإلنرتنت؛ احلياة، وبشكل فعاؿ يف برامج التعليم عن بعدنواحي مجيع 

تقدمي فرص تعليمية دلن  د ابستخداـ اإلنرتنت يفالتعليم عن بعوتتجسد فكرة  ،التعليم بني افراد اجملتمع
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حيث يتم االتصاؿ  ؛اللتحاؽ ابلتعليم النظاميلتطيعوف التفرغ الكامل سأو ال ي ،ال تسمح ذلم الظروؼ
 .بني الطالب واجلامعة ادلفتوحة بواسطة وسائل االتصاؿ احلديثة

االستفادة من تقنية التعليم اليت هتتم ابستخداـ  على ابستخداـ اإلنرتنتويقـو نظاـ التعليم عن بعد     
ابستخداـ العديد من  األسلوب ادلنهجي ادلنظم، لتحقيق أىداؼ العملية التعليمية بصورة أمشل وأعم

حيث أف  –وعلى الرغم من أف التعليم عن بعد يف العامل يعد ممارسة حديثة نسبيًا  .الوسائل التقنية
إال أنو استطاع حتقيق العديد من النجاحات، واليت من أمهها التنمية  - ة عاـبداايتو مل تتجاوز ادلائ

وكذلك إمكانية احلصوؿ على  ،الريفية، والتعليم العاـ، والتعليم اجلامعي، وإعداد وتدريب ادلعلمني
 .  [0شهادات ُمعتمدة من جامعات عادلية بكثري من ادلرونة واجلودة]

نظرة جادة لبناء قدراهتا العلمية لتواكب التحوالت والتطورات اإلقليمية  اجلامعات الليبية تتطلبإف     
 ابستخداـ اإلنرتنت، يتطلب وضع اسرتاتيجية للتعليم عن بعد، وىذا والدولية للوصوؿ إىل رلتمع متقدـ

متطلبات العصر احلديث، اليت تتطلب حتوؿ التعليم اجلامعي من مستوى التلقني إىل مستوى واكبة دل
والقدرة على التفكري والعمل اثنيا، ومبعايري  ،ري، أي دتكني وإعداد الطالب من ادلعرفة أوالالتفك

 .[7ومؤىالت العامل ادلتقدـ ]
 
 عامة:م اهيمف.  3
 :التعليم عن بعد 1.3
التقين، دوؿ العامل الثالث ال تستطيع مسايرة التطور العلمي  يفنظمة التعليمية التقليدية والسيما إف األ
 ،وكاف البد من تبين نظاـ تعليمي حديث ،ادلعلوماتية احلديثةو  الترلاؿ االتصا يفاذلائل  والتقدـ

ولقد ظهرت  ،ويكوف مواكبًا للنظاـ ادلعريف اجلديدالتقليدية، يتجاوز كل سلبيات األنظمة التعليمية 
ستخداـ ابواليت من أمهها نظاـ التعليم عن بعد  ،نتيجة لذلك بعض أنظمة التعليم غري التقليدي

ومن أىم تلك  .التعليمىذا النوع من وأف ىناؾ العديد من التعريفات اليت تناولت مفهـو اإلنرتنت، 
نظاـ تعليمي "ؼ التعليم عن بعد أبنو: ر  ( والذي يع0882) احلميديالتعريفات تعريف عبدالرمحن 

اـ الذي حيقق تكافؤ وىو النظ ،يشمل التعليم عن طريق ادلراسلة، واستخداـ وسائل االتصاؿ احلديثة
الفرص التعليمية، وخصوصًا ألولئك الذين ال تسمح ذلم ظروفهم اباللتحاؽ ابدلؤسسات التعليمية، إما 

  .  [3]" أو حبكم البعد اجلغرايف ،حبكم ارتباطهم ابلعمل
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 تقنية املعلومات واالتصاالت:   2.3

 Information and لتقنية ادلعلومات واالتصاالت العلمي فهـوادلإف  
Communication Technology-ICT  ًوتتمثل يف استخداـ  ،من ادلفاىيم احلديثة نسبيا

ادلعلومات بداًل من الوسائل  وتبادؿ الوسائل اإللكرتونية يف عمليات ختزين وحفظ واسرتجاع وبث ونشر
وقد قطعت التقليدية. وقد اجتهت الدوؿ الكربى يف تقدمها التقين إىل إدخاؿ ىذه التقنية يف التعليم، 

وسعت مؤسسات التعليم ، يف ذلك شوطًا كبريًا ابستثمارىا يف ادلناىج الدراسية وتنمية القوى البشرية
تقدمي خطط جديدة وخدمات تعليمية عالية اجلودة إىل الدارسني يف  إىلالعايل يف عدد من دوؿ العامل 

فالتقنية قد تغلبت على عاملني  ، وىو ما يعرؼ ابلتعليم عن بعد ابستخداـ التقنية.أماكنهم البعيدة
أساسيني مها الزماف وادلكاف مما جعل التعليم والتدريب متاحاً دلن يرغب أينما كاف يف أي جزء من أجزاء 

 [4]. العامل ويف الوقت الذي يناسب طالب اخلدمة
 
 :مشكلة البحث.  4
 برامج اجلامعة نت ضمنابستخداـ اإلنرت تكمن مشكلة البحث يف إمكانية تطبيق التعليم عن بعد    

 تية:آلا عايريدلدراسة رلموعة من األسئلة مضمنة يف ا، وذلك من خالؿ ادلفتوحة
 .اجلامعة ادلفتوحةابستخداـ اإلنرتنت يف أمهية تطبيق التعليم عن بعد  .0
 اجلامعة ادلفتوحة.ابستخداـ اإلنرتنت يف احلاجة إىل تطبيق التعليم عن بعد  .7
 ابستخداـ اإلنرتنت. عن بعدسلبيات التعليم  .3
 
 البحث: أهداف.  5

 :ىي ذا البحثإىل حتقيقها يف ىالباحثوف سعى يإف األىداؼ اليت     
 ابستخداـ اإلنرتنت. التعريف أبمهية تطبيق نظاـ التعليم عن بعد .0
 ابستخداـ اإلنرتنت. وؿ مبدى احلاجة إىل تطبيق التعليم عن بعدؤ توعية كل من الطالب وادلس .7
 اإلسهاـ يف رفع ادلستوى الثقايف والعلمي واالجتماعي لدى أفراد اجملتمع. .3
 اجلامعة ادلفتوحة.ابستخداـ اإلنرتنت يف التعرؼ على إمكانية تطبيق التعليم عن بعد  .8
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 ابستخداـ اإلنرتنت. عرض ادلتطلبات اليت جيب توفرىا لتطبيق نظاـ التعليم عن بعد .7
 
 :أمهية البحث.  6

 ما يلي:البحث في ان أمهية ىذتكم 
   التعليم  لتشمل إمكانية استخداـ اإلنرتنت يف نظاـدعوة اجلامعة ادلفتوحة لتطوير برارلها التعليمية

 . عن بعد
 .نشر التعليم بني فئات اجملتمع ادلختلفة 
 يميالبحث اجلامعة ادلفتوحة للتوسع يف قبوؿ الطالب الراغبني يف تطوير مستواىم التعل افز ىذحي.  
 اجلامعات الليبيةمستوى اجلامعة ادلفتوحة و البحث على  ا من ىذنيولؤ ادلس ةداستفإمكانية ا 

   األخرى.
 وجعلها تالئم التقدـ التقين. للعمليات التعليمية وادلناىج تطويرالحسني و بين عملية التت 
 منو.للباحثني ميكن تطويره واالىتماـ بو واالستفادة  اجيد االبحث حافز  اعترب ىذي 
 
 حدود البحث:.  7

اجلامعة ادلفتوحة فرع مصراتة، وىي مؤسسة أكادميية يسجل فيها طالب العلم من أفراد  حدود مكانية:
 وأدائهم الوظيفي. ياحلصوؿ على مؤىالت جامعية لتحسني مستواىم التعليم اجملتمع بغية
 ـ.7602 ربيعالفصل الدراسي  حدود زمنية:

 اجلامعة ادلفتوحة. ابستخداـ اإلنرتنت يفة تطبيق التعليم عن بعد إمكانيدراسة  حدود موضوعية:
 عينة من طالب اجلامعة ادلفتوحة فرع مصراتة. حدود بشرية:

 
 :منهجية البحث.  8

استخدـ الباحثوف ادلنهج الوصفي االستكشايف ابعتباره ادلنهج ادلالئم لإلجابة عن تساؤالت      
نو ادلنهج الذي يلقي الضوء على جوانب ظاىرة معينة للتعرؼ على البحث احلايل، ويعرؼ ىذا ادلنهج أب

معدالت انتشارىا، وجوانب شيوعها يف اجملتمع، ويعطي تقديرات عن الفروقات اليت ميكن أف تكوف 
 موجودة داخل نطاؽ الظواىر موضع البحث. 
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  :جمتمع البحث.  9
فتوحة فرع مصراتة والبال  عددىم يتكوف رلتمع البحث من مجيع الطالب ادلسجلني ابجلامعة ادل

 ( طالبا وطالبة.776)
 
 .  عينة البحث:11

( طالبا وطالبة مت اختيارىم بطريقة عشوائية من بني الطالب 06تكونت عينة البحث من عدد )
 .7602ادلسجلني ابلفصل الدراسي ربيع 

 
 .  أدوات البحث: 11

 الدراساتأسلواًب مناسبًا يف مثل ىذه  واليت تعد ةنادتثلت أداة البحث يف استمارة االستب 
حوؿ ظاىرة أو موقف معني من خالؿ اإلجابة على  من وقع عليهم البحثجلمع البياانت وآراء 

واليت مت إعدادىا وتصميمها ة ادلضمنة يف ثالثة معايري، نافقرات االستب اليت دتثل التساؤالترلموعة 
احملكموف بصالحية التساؤالت مع إجراء بعض  وحتكيمها من رلموعة من ذوي االختصاص، وقد أقر

تغريات والوصوؿ إىل ادللقياس التعديالت على صياغة بعضها، واليت مت تعديلها وفقا آلرائهم، وذلك 
 حقائق علمية حوذلا.

 
 .  صدق االستبانة: 12

للتحقق من صدؽ االستبانة يف البحث احلايل استخدـ الباحثوف طريقة االتساؽ الداخلي،  
ك حبساب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات األبعاد ادلختلفة والدرجة الكلية للبعد ويوضح وذل

 ( نتائج ىذا اإلجراء.0اجلدوؿ رقم )
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 ( يوضح صدؽ االستبانة0جدوؿ رقم )
 ادلعيار الثالث ادلعيار الثاين ادلعيار األوؿ

 االرتباط التساؤؿ االرتباط التساؤؿ االرتباط التساؤؿ
0 6.77 4 6.38 07 6.06 
7 6.36 8 6.08 00 6.73 
3 6.38 06 6.03 02 6.78 
8 6.76 00 6.80 04 6.88 
7 6.02 07 6.80 08 6.38 
0 6.03 03 6.32 76 6.73 
2 6.00 08 6.82 70 6.37 

 
( يتبني أف مجيع قيم معامالت االرتباط بني التساؤالت وادلعايري اليت تندرج 0ومن اجلوؿ رقم ) 

، مما يشري إىل معامالت صدؽ جيدة 6.67حتتها كانت دالة ومرضية عند مستوى داللة أقل من 
 لالستبانة. 

 

 .  ثبات االستبانة:13
حلساب ثبات االستبانة استخدـ الباحثوف طريق التناسق الداخلي مبعادلة ألفا كرومباخ،  

 بعد من أبعاد االستبانة.( قيم معامل ألفا وداللتها اإلحصائية لكل 7ويوضح اجلدوؿ رقم )
 ( يوضح ثبات االستبانة7جدوؿ رقم )

 معامل ألفا ادلعايري
 6.06 اجلامعة ادلفتوحةابستخداـ اإلنرتنت يف أمهية تطبيق التعليم عن بعد 

 6.04 اجلامعة ادلفتوحةابستخداـ اإلنرتنت يف احلاجة إىل تطبيق التعليم عن بعد 
 6.26 اإلنرتنت.ابستخداـ  سلبيات التعليم عن بعد

 6.23 كامل االستبانة
( يتبني أف قيم معامالت ألفا تعترب مقبولة، مما يشري إىل معامل ثبات جيد 7ومن اجلدوؿ رقم )

 لالستبانة.
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 .  اجراءات التطبيق:14

قاـ الباحثوف بعد التحقق من ثباث وصدؽ االستبانة بتطبيقها على العينة موضع البحث  
ـ، وكاف التطبيق يتم بشكل فردي بتوزيع االستبانة على الطالب، ومت 7602للفصل الدراسي ربيع 

. وقد استخدـ SPSSتفري  البياانت واجراء ادلعاجلات اإلحصائية ابستخداـ برانمج احلـز االحصائية 
الباحثوف األساليب اإلحصائية الثالية: ادلتوسطات احلسابية، التكرارات والنسب ادلئوية، الوزف النسيب،  

 معامل ارتباط بريسوف، معامل الفا كرومباخ.
 

 حتليل نتائج البحث:  1.14
"، اجلامعة ادلفتوحةابستخداـ اإلنرتنت يف أمهية التعليم عن بعد ينص على " املعيار األول:  1.1.14

 وحيتوي على سبعة تساؤالت ىي:
 وادلكاف الوقت يف اىجهاومن ادلناسبة البحوث اختيار يف ادلرونة ادلتعلم يكسب بعد عن ( التعليم0

 .ادلناسبني
 أـ كانت قريبة جغرافية منطقة أي يف ادلتعلمني إىل ويصل واجلهد الوقت يوفر بعد عن ( التعليم7

 .بعيدة
 احلاسوب استخداـ مهارة من ويزيد احلديثة، التقنيات يف التطور مواكبة إىل يؤدي بعد عن ( التعليم3

 (.اإلنرتنت) العادلية علوماتادل شبكة من ادلعلومات على واحلصوؿ
 أي يف يشاىدىا أو إليها، يستمع أف أو ويطبعها، احملاضرة يقرأ أف للطالب يسمح بعد عن ( التعليم8

 .يناسبو وقت
 واألىداؼ. العلمية ادلادة مضموف حيث من النظامي التعليم مع بعد عن التعليم ( يتفق7
 .التقليدي التعليم من أقل تكوف بعد عن للتعليم ادلادية ( التكلفة0
االستيعابية  طاقاهتا مشكلة على التغلب من التعليمية واذليئات اجلامعات مي كن بعد عن ( التعليم2

 احملدودة.
ولإلجابة على تساؤالت ىذا ادلعيار مت حساب التكرارات والنسب ادلئوية والوزف النسيب، كما  

 (.3ىو موضح ابجلدوؿ رقم )
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 ج ادلعيار األوؿ( يوضح نتائ3جدوؿ رقم )

 التساؤؿ
التكرار 
 النسبة

 البدائل
 ادلتوسط

الوزف 
 االجتاه النسيب

 نعم حياانأ ال

0 
 88 03 3 ؾ

 نعم 48.88 7.04
% 7.6 70.2 23.3 

7 
 84 8 3 ؾ

 نعم 80.02 7.27
% 7 07 46 

3 
 38 04 3 ؾ

 نعم 40.02 7.06
% 7.6 07.6 46.6 

8 
 83 08 3 ؾ

 نعم 44.48 7.02
% 7.6 73.3 20.2 

7 
 87 8 8 ؾ

 نعم 47 7.77
% 07.6 07.6 26.6 

0 
 30 06 08 ؾ

 نعم 24.48 7.32
% 73.3 00.2 06.6 

2 
 84 06 7 ؾ

 نعم 87.77 7.22
% 3.3 00.2 46.6 

 نعم 42.78 2.63 ادلتوسط العاـ والوزف النسيب للبعد
 

تساؤالت ىذا ادلعيار يف اجتاه البديل "نعم" وبوزف نسيب  عاـ  ( يتبني أف كل3من اجلدوؿ رقم )
%(. وىذا يشري اىل إدراؾ الطالب ألمهية استخداـ اإلنرتنت يف التعليم عن بعد يف اجلامعة 42.78)

 %(، والذي ينص على "التعليم87.77" أكثرىا موافقة وبوزف نسيب )2ادلفتوحة، وكاف التساؤؿ رقم "
االستيعابية احملدودة".  طاقاهتا مشكلة على التغلب من التعليمية واذليئات عاتاجلام مي كن بعد عن

 الوقت يوفر بعد عن %( والذي ينص على "التعليم80.02" بوزف نسيب )7ويليها التساؤؿ رقم "
" 0بعيدة". بينما كاف التساؤؿ رقم " أـ كانت قريبة جغرافية منطقة أي يف ادلتعلمني إىل ويصل واجلهد
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 أقل تكوف بعد عن للتعليم ادلادية %(، والذي ينص على "التكلفة24.48موافقة وبوزف نسيب ) أقلها
 التقليدي". التعليم من
 

اجلامعة يف التعليم عن بعد اإلنرتنت يف  حاجة استخداـينص على " املعيار الثاين:  2.1.14
  "، وحيتوي على سبعة تساؤالت ىي:ادلفتوحة

 .ادلختلفة التعليم مراحل يف دراساهتم استكماؿ يف الراغبني الطالب دادأع يف ادلستمرة ( الزايدة0
    التعليم من أقل تكلفتو تكوف التعليم من جديد منط وجود يتطلب مما التعليم على اإلنفاؽ ( تزايد7

 .النظامي    
 .أقل بتكاليف كبرية أعداد ( إمكانية تعليم3
 .والعمل التعليم بني اجلمع على األفراد ( مساعدة8
 .التعلم يف وادلعاقني ادلرضى بعض ( مساعدة7
 .األفراد لدى الدافعية زايدة على يعمل بعد عن ( التعليم0
 وتطوير لتحسني وادلؤسسات الشركات يف العاملني من العديد حاجة مع بعد عن التعليم ( يتوافق2

 .العلمي مستواىم
 

رات والنسب ادلئوية والوزف النسيب، كما ىو ولإلجابة على تساؤالت ىذا ادلعيار مت حساب التكرا
  (.8موضح ابجلدوؿ رقم )
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 ( يوضح نتائج ادلعيار الثاين8جدوؿ رقم )

 التساؤؿ
التكرار 
 النسبة

 البدائل
 ادلتوسط

الوزف 
 االجتاه النسيب

 نعم حياانأ ال

0 
 06 70 8 ؾ

 نعم 82.24 7.83
% 0.2 83.3 6.6 

7 
 36 77 4 ؾ

 عمن 24.48 7.32
% 03.3 30.2 76.6 

3 
 88 0 06 ؾ

 نعم 47.70 7.72
% 00.2 06.6 23.3 

8 
 78 3 3 ؾ

 نعم 87 7.47
% 7.6 7.6 86.6 

7 
 78 7 0 ؾ

 نعم 80.00 7.44
% 0.2 4.3 86.6 

0 
 32 76 3 ؾ

 نعم 47.70 7.72
% 7.6 33.3 00.2 

2 
 88 2 8 ؾ

 نعم 80.02 7.27
% 0.2 00.2 40.2 

 نعم 90.08 7.26 ادلتوسط العاـ والوزف النسيب للبعد
 

( يتبني أف كل تساؤالت ىذا ادلعيار يف اجتاه البديل "نعم" وبوزف نسيب  عاـ 8من اجلدوؿ رقم )
يف التعليم عن بعد اإلنرتنت يف  ستخداـادلاسة الحاجة %(. وىذا يشري اىل إدراؾ الطالب لل86.64)

%(، والذي ينص على 82.24" أكثرىا موافقة وبوزف نسيب )0كاف التساؤؿ رقم ". و اجلامعة ادلفتوحة
ادلختلفة". ويليها  التعليم مراحل يف دراساهتم استكماؿ يف الراغبني الطالب أعداد يف ادلستمرة "الزايدة

 يف وادلعاقني ادلرضى بعض %( والذي ينص على "مساعدة80.00" بوزف نسيب )7التساؤؿ رقم "
 %(، والذي ينص على "تزايد24.48" أقلها موافقة وبوزف نسيب )7بينما كاف التساؤؿ رقم " التعلم".
 النظامي". التعليم من أقل تكلفتو تكوف التعليم من جديد منط وجود يتطلب مما التعليم على اإلنفاؽ
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على  ابستخداـ اإلنرتنت "، وحيتوي سلبيات التعليم عن بعدينص على " املعيار الثالث:  3.1.14
  سبعة تساؤالت ىي:

 . ادلتعلم لدى الصحية الناحية على اآللة طريق عن التعليم ( يؤثر0
 ادلتعلم لدى االجتماعية العالقات يضعف بُعد عن ( التعليم7
 .ادلتعلمني لدى والقدرات ادلواىب اكتشاؼ من التعليم من النوع ىذا ميك ن ( ال3
 ادلطلوب الوقت عن كثرياً  يزيد إلكرتونياً  ادلتعلمني اراتاستفس إىل لالستجابة ادلطلوب الوقت ( إف8

 .لوجو وجهاً  ادلعتاد التعليم يف األسئلة نفس على لإلجابة
 مثل الستخدامها إتقاهنم عدـ أو الدارسني، بعض لدى بعد عن التعليم مستلزمات بعض توفػر ( عدـ7

 .ادلعلوماتية الشبكة مثل ادلساندة واخلدمات اآليل احلاسب
 .وادلتعلم ادلعلم بني ادلباشر واالتصاؿ التفاعل ألسلوب بعد عن التعليم نظاـ افتقار (0
 .التعليم من األسلوب ىذا إىل اجملتمع ( نظرة2

ولإلجابة على تساؤالت ىذا ادلعيار مت حساب التكرارات والنسب ادلئوية والوزف النسيب، كما  
 (.7ىو موضح ابجلدوؿ رقم )

 ائج ادلعيار الثالث( يوضح نت7جدوؿ رقم )

 التساؤؿ
التكرار 
 النسبة

 البدائل
 ادلتوسط

الوزف 
 االجتاه النسيب

 نعم حياانأ ال

0 
 04 77 02 ؾ

 أحياان 02.77 7.67
% 74.3 80.2 36.6 

7 
 00 70 73 ؾ

 أحياان 06 0.46
% 34.3 83.3 04.3 

3 
 78 04 03 ؾ

 أحياان 27.70 7.72
% 70.2 36.6 84.3 

8 
 78 73 4 ؾ

 84.3 34.3 03.3 % نعم 24.33 7.37
 



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

726 

 التساؤؿ
التكرار 
 النسبة

 البدائل
 ادلتوسط

الوزف 
 االجتاه النسيب

 نعم حياانأ ال

7 
 70 36 8 ؾ

 أحياان 23.33 7.76
% 07.6 76.6 37.7 

0 
 80 08 7 ؾ

 نعم 40.02 7.06
% 4.3 73.3 04.3 

2 
 08 72 08 ؾ

 حياانأ 08.88 7.64
% 73.3 87.6 30.2 

 ياانً حأ 72.94 2.19 ادلتوسط العاـ والوزف النسيب للبعد
 

( يتبني أف معظم تساؤالت ىذا ادلعيار يف اجتاه البديل "أحياانً" وبوزف نسيب  عاـ 7من اجلدوؿ رقم )
%(. وىذا يشري إىل تباين يف إجابة الطالب إلدراؾ سلبيات التعليم عن بعد. وكاف التساؤؿ 27.88)

 من التعليم من النوع ىذا نميك   %(، والذي ينص على "ال27.70" أكثرىا تبايناً بوزف نسيب )3رقم "
" وبوزف نسيب 7ادلتعلمني". وأقلها تباينًا التساؤؿ رقم " لدى والقدرات ادلواىب اكتشاؼ

 ادلتعلم".  لدى االجتماعية العالقات يضعف بُعد عن %(، والذي ينص على "التعليم06.66)
%( 24.33نسبيني  )" يف اجتاه البديل "نعم" وبوزنني 0" ورقم "8بينما جاء التساؤالف رقم "

 استفسارات إىل لالستجابة ادلطلوب الوقت ( على التوايل، وينص كل منهما على "أف40.02و)
 وجهاً  ادلعتاد التعليم يف األسئلة نفس على لإلجابة ادلطلوب الوقت عن كثرياً  يزيد إلكرتونياً  ادلتعلمني

وادلتعلم" على  ادلعلم بني ادلباشر واالتصاؿ التفاعل ألسلوب بعد عن التعليم نظاـ لوجو" و"افتقار
التوايل. وىذا يدؿ على ميوؿ التباين يف إجابة الطالب إلدراؾ سلبيات التعليم عن بعد اىل البديل 

 "نعم".
 .  التوصيات واملقرتحات:15

من خالؿ اعداد ىذا البحث مت التوصل اىل عدة توصيات ومقرتحات للبنية التحتية لتنفيذ مشروع 
 م عن بعد ابستخداـ االنرتنت يف اجلامعة ادلفتوحة، تكوف كالتايل:تطبيق التعلي
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  Data Center البياانت مركز  1.15
 اليت واخلدمات والتطبيقات النظم إنشاء مركز معلومات ابدلقر الرئيسي للجامعة حيتضن كافة 

 الطالب تسجيل من التعليمية العملية إلدارة إلكرتونياً، كبواابت الكرتونية فعالة اجلامعة تقدمها
 أجهزة يف تتمثل واليت الدولية. ادلعايري وتقييمهم وتوفري ادلناىج وادلراجع وغريىا. وذلك وفق ومتابعتهم

 والتكييف وأجهزة للتربيد ووحدات الكهرابئية للطاقة خارجي ومولد( UPS)الكهرابئية  الطاقة حفظ
حيث . األمنية ادلراقبة وأجهزة الدخوؿ ضبطو  التحكم وأجهزة الدخاف استشعار وأجهزة احلرائق إطفاء

  والتخزين (Servers)اخلوادـ  على أحدث أجهزة وإلكرتونية، حتتوي يزود أبجهزة ومعدات شبكية
(Storage)ادلوزعات أحدث على حتتوي كما العالية، والقدرة ابلكفاءة دتتاز اليت(Switches)  

 الشبكة زلور يعترب وادلركز. احلماية وأجهزة (Firewalls)  النارية واجلدراف(Routers)  وادلوجهات
 وترتقي اجلامعة احتياجات أبحدث تقنيات تزويد خدمة اإلنرتنت، لتليب ومرتبط اجلامعة، لفروع ادلوسعة

 ادلركز. خلدمات األمين ابدلستوى
 Network Connectionالربط الشبكي   2.15

 االفرتاضية الشبكة خدمة طريق عن ،WAN [5] جامعة ادلفتوحة بشبكة اجلامعة فروع مجيع ربط
  76 - 06 بني ما مرتاوحة بسرعات ) VPN ) Virtual Private Networkاخلاصة 
 ادلتعددة  الربوتوكوالت مقسم استخداـ طريق عن وادلوثوقية ابألماف تتمتع واليت ابيت ميجا

(MPLS) Multi-Protocol Label Switch  [6]البياانت نقل عند احلماية لزايدة  ،
يف ادلقر  Data Center( يوضح ربط فروع اجلامعة ادلفتوحة مبركز ادلعلومات 0والشكل رقم )

 الرئيسي للجامعة ادلفتوحة.
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 ( يوضح ربط مركز ادلعلومات بفروع اجلامعة.0شكل رقم )

 
 Personal Computersأجهزة احلواسيب  3.07
 مع والتعامل والصورة الصوت توجيو على قادر تشغيل تعمل بنظاـ حديثة أجهزة حاسوب توفري

 ترفع واليت الذكية التطبيقات من العديد تتيح اخلدمة ىذه أف بروتوكوالت االتصاالت ادلختلفة. حيث
 Video) وادلرئية ،(IP Telephony) السمعية الرقمية كاالتصاالت ادلصاريف وتقلل الكفاءة

Conferencing)االتصاؿ مبدير ، وربطها (Call Manager )الرئيس قرادل يف. 
 فريق الدعم الفين  8.07

توفري فريق متخصص لرتكيب ومتابعة وصيانة وتطوير كافة األجهزة وادلعدات والربامج اخلاصة ابلبنية 
 تشغيلها ابلصورة ادلطلوبة. واستمرارية سالمتها التحتية للتعليم عن بعد، لضماف
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 .  املراجع:16
تعليم عن بعد يف برانمج كلية الدراسات التطبيقية إمكانية استخداـ ال ،خليل إبراىيم السعدات [1]

 ـ.7663، 7766، العدد 07وخدمة اجملتمع جبامعة ادللك فيصل، رللة جامعة دمشق، رللد 
 شبكة العصر اتػومتطلب ليبيا في الجامعي التعليم تطويراحلوات ومجعة عاشور،  على [2]

، التاريخ:  pdf-08-1-http://www.ncrss.com/books/30.4 ،الدولية المعلومات
 ـ60-06-7602
عبداحلميد احلميدي، التعليم ادلستمر بني النظرية والتطبيق، الرايض، مطاب  الفرزدؽ التجارية،  [3]

 ـ.0882
 بقطاعيو التعليم العايل مؤسسات يف التعليم تطوير يف ادلعلومات تقنيات جربيل العريشي، دور [4]

 ـ.7662الرايض،  سعود، ادللك وجدة، جامعة الرايض ينيتمد على تطبيقية دراسة -والعاـ اخلاص
[5] Wanos Company, How WAN Optimization works,  
http://wanos.co/wan-optimization/how-wan-optimization-
works,  
Date: 02-11-2017.  
[6] Network world, Network Security MPLS Explained, 
https://www.networkworld.com/article/2297171/sd-
wan/network-security-mpls-explained.html, Date: 03-11-2017. 
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