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 من نحن 

المجلة العربية للعلوم االنسانية واالجتماعية مجلة علمية الكترونية محكمة ، تعنى بنشر البحوث 
والدراسات ، وملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه ، ونشر فصول من الرسائل العلمية ، ومراجعة 

العلوم  ة في مجاالتالكتب ، ونشر التقارير والندوات والمؤتمرات العلمية ، والحوارات واللقاءات العلمي
االنسانية واالجتماعية بجميع فروعها : التاريخ ، والتربية ، وعلم االجتماع ، والفلسفة ، واألديان ، وعلم 

النفس ، والقانون والعلوم السياسية ، والعلوم االدارية ، والتنمية البشرية ، وعلم الجريمة  وعلم 
 افيا  اآلثار، اإلعالم والصحافة المكتبات والمعلومات.اللغة العربية وآدابها ،الجغر االنثربولوجيا، 

 أعضاء الهيئة االستشارية.
 أعضاء الهيئة االستشارية للمجلة .

_________________________________________________ 

جامعة االسراء  –األستاذ الدكتور أيمن سند القرالة           عميد كلية العلوم التربوية 

 األردنية 

 دكتوراه في األدب االنجليزي 

 استراليا  –جامعة ماكويري  

 

 األستاذ الدكتور محمود جمال السلخي                             جامعة البتراء األردنية 

 دكتوراه في أساليب ومناهج تدريس التربية االسالمية 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

جامعة الزيتونة  –األستاذ الدكتور خلدون خليل الحباشنة           عميد شؤون الطلبة 

 األردنية 

 دكتوراه في التاريخ االسالمي 

 الجامعة األردنية.

_________________________________________________ 

 الدكتوره تغريد أبو حمدان                                               جامعة البتراء األردنية 
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 دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج تربوية للطفل 

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

_________________________________________________ 

 محمد السرهيد   أكاديمية األمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية  الدكتور عارف

 دكتوراه في أصول التربية 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا .

_________________________________________________ 

 ت األردنية الدكتور محمد علي فالح الجبور                 محاضر غير متفرغ / الجامعا

 دكتوراه في القانون التجاري 

 مصر .  -جامعة عين شمس  

 

 الدكتور عوده  الغيالين                          محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتوراه في اللغة العربية ) األدب العباسي( 

 جامعة العلوم االسالمية العالمية  .

---------------------------------------------------------------------------------- 

 الدكتور محمد  عودة الحماد                                 الجامعة االسالمية / منيسوتا 

 دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 جامعة العلوم االسالمية العالمية. 

_________________________________________________ 

 خولة يوسف الحمدان                                     وزارة التربية والتعليم 

 الدبلوم العالي في الدراسات التربوية 

 الجامعة األردنية . –االدارة المدرسية  

_________________________________________________ 

 لدة محمد الجبور                                         وزارة التربية والتعليم خا

 دبلوم اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

 الكادر العربي لتطوير وتحدبث التعليم                                     

 

 

_________________________________________________  رئيس 

 الدكتور عارف محمد السرهيد الجهني       -ير التحر

 (   editor@arabjhs.comايميل التحرير)    -  0223366770خلوي 

-------------------------------------------------------- 

 أحمد محمد مفلح . –سكرتير التحرير 

mailto:editor@arabjhs.com
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 690962092169 :  الخلوي رقم
 690962092169 :     الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتروني
 

 

 األهداف :

 تسعى المجلة العربية للعلوم االنسانية واالجتماعية لتحقيق األهداف التالية : - 

نشر البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجاالت العلمية المتعلقة باآلداب والعلوم  - 
 ،وذلك بعد عرضها على المحكمين.  اإلنسانية

نشر تقارير الندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعات العربية ، والمعاهد العلمية ، ومراكز البحوث  -
. 
نية ن الباحثين، والتواصل العلمي فى مختلف مجاالت العلوم االنساتوثيق ونشر الثقافة العلمية بي -

 واالجتماعية .

 التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجاالت تخّصص المجلة. -

  تشجيع الباحثين العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة. -
 :االجتماعية شروط نشر األبحاث في المجلة العربية للعلوم اإلنسانية و

 يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط المجلة المذكورة أدناه. –
لكتروني البريد اإل يقوم الباحث بارسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى –
 :editor@arabjhs.com 
 مة،يجب أن يكون البحث مكتوبًا بلغة سلي –

 يجب أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى. -

  يلتزم الباحث باألصول العلمية المتعارف عليها في اعداد وكتابة البحوث . -

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:editor@arabjhs.com
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يجب اثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس واحترام األمانة العلمية في االحاالت والمراجع  -
 .والمصادر

 يتّم تقويم البحث من محّكمين. –

 يتم ابالغ الباحث بنتائج التحكيم خالل أسبوع، بالقبول للبحث أو الرفض أو اجراء التعديالت. –
يقوم الباحث بالتعديالت المطلوبة ثم يتم متابعة التعديالت من قيل لجان التحكيم . يتم ارسال  –

 لتحكيم .البحث مع تقرير بقبول البحث بشكل نهائي من لجان ا

 يتم ارسال خطاب رسمي من المجلة بقبول البحث للنشر.-

يقوم الباحث بدفع رسوم النشر والتحكيم .ويرسل ذلك عبر البريد -
 0070620970على الرقم أو الواتسب  ، editor@arabjhs.comااللكتروني

بإتمام عملية النشر في حال إكمال كافة اإلجراءات السابقة يتم إبالغ الباحث بايميل رسمي  -
 وإنجاز عملية النشر الفعلي في عدد المجلة.

 كيفية إعداد البحث للنشر حسب شروط المجلة العربية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية :

 يراعي الباحث ما يلي:

 البحث:
 عنوان البحث : بالغتين العربية واالنجليزية . –
اسم الباحث )الباحثين(  بالعتين العربية واالنجليزية ، الوصف الوظيفي ، المؤسسة التي يعمل  –

 بها ، البريد االلكتروني . 
 الملّخص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية –
 الملّخص باللغة االنجليزية ثم الكلمات المفتاحية –

 : عربيةللعلوم األنسانية واالجتماعيةمحتوى البحث حسب شروط المجلة الترتيب المحتوى: 
المقدمة ،مشكلة الدراسة ،أسئلة الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف الدراسة ، مصطلحات الدراسة  

اإلطار النظري والدراسات السابقة ،  منهج الدراسة ،  أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقشة 
 النتائج ، التوصيات ،المصادر والمراجع .

mailto:editor@arabjhs.com
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(، بحيث يكون نوع وحجم الخط وفق شروط A4يتم تنسيق الورقة على )قياس  يق البحث :تنس
 92، حجم الخط Simplified Arabicهو  االبحاث باللغة العربيةنوع الخط في  –محددة، وهي:

عادي لباقي النصوص وترقيم  91غامق للعناوين الفرعية،  91غامق للعنوان الرئيس، 
 . 9.91االسطر يجب ان ال تقل عن الصفحات و المسافة بين 

غامق  91، حجم الخط Times New Romanهو  االبحاث باللغة اإلنجليزية نوع الخط في –
عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و  91غامق للعناوين الفرعية،  91للعنوان الرئيس، 

 . 9.91المسافة بين االسطر يجب ان ال تقل عن 

( صفحةو ذلك لكي ال يتم زيادة 10يد عدد صفحات البحث على )أال يز حجم البحث والملخص :
كلمة باللغتين العربية واالنجليزية ،  610 – 600رسوم التحكيم. ويجب أرفاق ملخص مكون من 

 .كلمات 2باإلضافة إلى كلمات مفتاحية ال تقل عن 

وعلى النحو التالي  APA ): يتم التوثيق وفقا ألسلوب الجمعية االمريكية السيكولوجية )التوثيق 
(.واذا كان 6001داخل البحث اذا كان المرجع كتابا يكتب اسم العائلة والسنة ، مثال) السرهيد ، 

المرجع بحثا في مجلة علمية يراعى ما سبق ، اما اذا كان موقعا على االنترنت فيكت : اسم 
د للمصادر والمراجع ، تر  المؤلف ، عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة

 المصادر العربية ، ثم المصادر األجنبية .

تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي مالحظة، أو لتوضيح أي معلومة واردة  الهوامش:
في متن البحث، أو للتوثيق في بعض األبحاث وال مانع من ذلك ، وتوضع بين قوسين في أسفل 

 امش توضع في نهاية البحث . الصفحة ، أو يعمل لها ملحق للهو 

  المراجع:
ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيًا في  –

 القائمة حسب اسم المؤلف وفقًا لآلتي:

 أ. إذا كان المرجع بحثًا في دورية:
 اسم الدورية ، رقم المجلد، رقم“ عنوان البحث،”اسم الباحث )الباحثين( بدءًا باسم العائلة،.  —

 العدد، ، سنة النشر.
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 ب.إذا كان المرجع كتابًا:
 اسم المؤلف )المؤلفين( بدءًا باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة النشر. —

 إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه: جـ.
يذكر رسالة ماجستير أو “ راسة،عنوان الد”يكتب اسم صاحب الرسالة بدءًا باسم العائلة،  —

 دكتوراة ، اسم الجامعة، السنة.

 د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية:
 يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير ، المدينة، ، سنة النشر. —

 هـ.إذا كان المرجع موقع الكتروني:
 ، الرابط االلكتروني .يكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتاريخ   —

 وقائع المؤتمر:  -و
اسم الباحث )الباحثين( بدءًا باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم المجلد، سنة  —

 النشر.

 تواصل معنا :

للتواصل مع المجلة العربية للعلوم االنسانية واالجتماعية ، يمكن االتصال مع سكرتير  

 :التحرير على

 690962092169 :  الخلوي رقم

 690962092169 :        الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتروني

 editor@arabjhs.com : أو البريد االلكتروني للمجلة العربية للعلوم االنسانية واالجتماعية
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 فهرس المحتويات .                                            

 

منى حابس  العوامل المؤثرة في أنماط التحاق الطلبة بجامعة اليرموك ) رسالة ماجستير( .

 .محمد بني عيسى ، باحثة تربوية ، القطاع الخاص ، األردن

 

 Factors affecting the enrollment of students at the Unveristy 

of Yarmouk patterns.  

muna habs bani esaa.                                                            
 
 
واقع إدارة التعليم االلكتروني عن بعد ، رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية "  

 بمنيسوتا . –قتصاد وإدارة األعمال ، الجامعة اإلسالمية الدكتوراه" في اال
 –الجامعة اإلسالمية  –إعداد الدكتور عدنان محمد مجلي، أستاذ مساعد 

 .بمنيسوتا
  Reality Of The Department of Remote E-Learning, 

 a letter to the International High Degree "Doctoral" in 
Economics and Business Administration, Islamic 
University of Minnesota. 

 Prepared by Dr. Adnan Mohammed Magli, Assistant 
Professor, Islamic University, Minnesota 
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جامعة  التحاق الطلبة بجامعة اليرموك ) رسالة ماجستير(العوامل المؤثرة في أنماط 

 . اليرموك

 الفصل الثاني : بحث مستخلص من رسالة الماجستير.

منى حابس محمد بني عيسى ، باحثة تربوية ، القطاع الخاص ، األردن 

muna.baniessa@yahoo.com  

 

Factors affecting the enrollment of students at the Unveristy of 

Yarmouk patterns.  

muna habs bani esaa.  

 الملخص 

هدفت هذه الدراسة هو الكشف عن العوامل المؤثرة على التحاق الطلبة بجامعة اليرموك للعام 

،كما سعت للكشف عن الخصائص الديموغرافية لطلبة جامعة اليرموك  6091/ 6091الدراسي 

التحاقهم بالجامعة ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي تبعا للمحافظة التي قدموا منها ، ودوافع 

التحليلي ، أظهرت النتائج تأثر عملية التحاق الطلبة بجامعة اليرموك بعدة عوامل جاءت الدوافع 

الجغرافية والشخصية بالصدارة ، ثم الدوافع االقتصادية ومن ثم الدوافع االجتماعية في المرتبة 

وجود العديد من الفرص الجامعية التي أتيحت اللتحاق الطلبة بها األخيرة ، كما أظهرت النتائج 

، لكنها لم تؤثر على عملية التحاق الطلبة بجامعة اليرموك ، أوصت الدراسة بما يلي : إيالء 

الطلبة الدارسين ميزات وظيفية أكثر من غيرهم ، دعوة أصحاب القرار من اقتصاديين وتربويين 
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الل الطاقات الشبابية وتوجيهها ، وزيادة تقديم المنح والقروض لدعم وغيرغم بتنظيم برامج الستغ

 عملية االلتحاق الجامعي بشكل عام وفي جامعة اليرموك بشكل خاص .

 الكلمات المفتاحية : الخصائص الديموغرافية ، جامعة اليرموك ، الطلبة ، العوامل.

 

 

Summary 

Factors affecting the enrollment of students at the  

Universisty of Yarmouk pattern (Master Thesis). 

muna habs bani esaa, Educational researcher, private 

sector ,Jordan.  muna.baniessa@yahoo.com  

The aim of this study is to reveal the factors affecting the enrollment of students at 
Yarmouk University for the academic year 2013/2014, as it sought to reveal the 
demographic characteristics of yarmouk university students according to the province 
from which they came from, and the motives of their enrollment at the university, the 
study used the descriptive analytical curriculum, the results showed the impact of the 
process of enrolling students at Yarmouk University by several factors came 
geographical and personal motives at the forefront, and then economic motives and 
then Social motivations in the last place, as the results showed the existence of 
many university opportunities that were available to enroll students, but did not affect 
the process of enrolling students at Yarmouk University, the study recommended the 
following: to give students the most functional advantages, to invite decision makers 
from economists, educators and germinto organize programs to exploit and direct 
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youth energies, and to increase the provision of grants and loans to support the 
process of university enrollment in general and at Yarmouk University in particular 
 Key  word ; demographic characteristics, yarmouk university, students, factors. 

 .مقدمة 

م ، ويرتادها الطالب من كافة محافظات المملكة 9702تأسـست جامعة اليرموك عام 

الجامعات االردنية في المملكة عامة  ذكورًا وانـاثـًا. كمـا تعـد جامعة اليرموك احدى اهم 

وفي اقليم الشـمال خاصة . مما يعني زيادة الطلب على هذه الخدمة التعلميمية . ولذا 

كان من الضـــــــــــروري الكشـــــــــــف عن العوامل المؤثرة على التحاق الطلبة للدراســـــــــــة في 

 الجامعة ، والتعرف على دوافع التحاق الطلبة بجامعة اليرموك.

 اليرموك تعريف بجامعة 6-6

هجريــة( والتي وقعــت في ســـــــــــــــهــل اليرموك الــذي 91تكريمــًا لحــادثــة معركــة اليرموك )

يعرف بســــهل الواقوصــــة ، بالقرب من منطقة ســــحم الكفارات اقصــــى شــــمال االردن ، 

والتي انهت الوجود الروماني في منطقة بالد الشـــــــــــام ، تقرر تســـــــــــمية جامعة اليرموك 

ص  6002ســــالمية وعربية . )الشــــمايل  واخرون بهذا االســــم لما ل  من معان وابعاد ا

11-11.) 

 

ضــــــــــــمن حدود وتقع جامعة اليرموك الحكومية ، شـــــــــــمال المملكة االردنية الهاشـــــــــــمية 

( كم من العاصــــمة 00على بعد حوالي ) بد ، لواء القصــــبة . منطقة النزهةمحافظة ار 
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( كما 6091تقريبًا)التقرير الســـنوي 6الف م 000منعمان ، على مســـاحة تقدر باكثر 

وتقع الجامعة في اطار كثافة سكنية هائلة حيث بلغ عدد سكان المحافظة ، ما يقارب 

)دائرة االحصـــــــاءات  من عدد ســـــــكان المملكة %90.0أي ما نســـــــبت   9.910.900

 م(.6091العامة 

م ، بعدد محدود من الكليات ، توصـــــــلت بعدها 902وقد انشـــــــأت جامعة اليرموك في 

م 9700م/9702عملية التطور والتوســــع واضــــافة المزيد منها . اعتبر العام الجامعي 

نقطة التحول الرئيســــــــــــــية في مســــــــــــــيرة الجامعة ، وذلك لكون الجامعة تقدمت اكاديميًا 

كليات واحد عشــر مركزًا ومعهدًا علميًا خالل عشــر ســنوات من كلية واحدة الى عشــرة 

رًا انشــــــاء كليتي الطب والعلوم الصــــــيدالنية اعتبابعد موافقة مجلس التعليم العالي على 

م وذلـك تلبيـة لحاجة الســـــــــــــــوق المحلي والعالمي ، 6091م/6091من العـام الجـامعي 

وتلبية لميوالت الطلبة والدارســــــــين اصــــــــبحت الجامعة االن تضــــــــم خمس عشــــــــرة كلية 

بعد اسـتحداث قسمي الهندسة المدنية والمعمارية وسـبعة وخمسـين قسـمًا اكاديميًا وذلك 

ـــــــــــــــــ وعمادة  كما وتضــــم الجامعة عمادتين هما عمادة البحث العلمي والدراســــات العليا ـ

شــؤون الطلبة ( اضــافة الى تســعة مراكز علمية وخمســة كراســي علمية وبحثية اضــافة 

ة باالشـتراك مع الجامعة االردنية وست عشرة دائرة الى محطة العلوم البحرية في العقب

مـــــاليـــــة وثالثـــــة متـــــاحف هي )متحف التراث االردني ، ومتحف التـــــاريخ الطبيعي ، 

خدمة البناء العاملين في الجامعة ومتحف المســـــكوكات( ، ومدرســـــة نموذجية انشـــــأت 
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عة ة تســـــوالمجتمع المحلي ، ومجلس ادارة المشـــــاريع الخارجية. كما ويعمل في الجامع

مئة وسـبعة واربعون من اعضـاء هيئة التدريس من مختلف الرتب والتخصصات والف 

وســـــــت ومئة وثالثة واربعون من العاملين في المجاالت المختلفة من االدارين والفنيين 

والمســـــــتخدمين وقد حرصـــــــت الجامعة على تســـــــخير االماكات المادية واالكاديمية من 

تخصـصات المختلفة لتأهيل الطلبة علمًا من خالل اجل تطوير الخطط الدراسـية في ال

تقـديم الـدورات التـدريبية وحمالت النوعية وورشـــــــــــــــات العمل التثقيفية وتوفير الكفاءات 

االكاديمية واالدارية الناجحة وغيرها وعمليًا من خالل انشــــــاء المســــــتشــــــفيات التعليمية 

د على ازر الحديثة التي شــالمتخصــصــة المزودة باالجهزة التقنية والمختبرات التحليلية 

كليـة الطـب وغيرهـا خدمة لمرضـــــــــــــــى المجتمع المحلي والطلبة الدراســـــــــــــــين والذي بلغ 

عددهم ســــــــــــــبعة االف وثالث مئة وتســــــــــــــعة وثالثين خريجًا في الفو  الثامن والثالثين 

 (.6091)التقرير السنوي لجامعة اليرموك

 طلبة جامعة اليرموك  6-1

م 6091/6091ين لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي بلغ عـدد طلبـة الجـامعـة المقبول

لين بلغ عدد الطلبة المقبو تســعة االف وســت مئة وخمســة وعشــرين طالبًا وطالبة بينما 

دكتوراه في مختلف التخصــــصــــات الفين وخمس مئة في برنامج الدبلوم والماجســــتير وال

ن ومائتين غ عددهم الفيوسـتة واربعين طالبًا وطالبة اما طلبة المدرسـة النموئجية فقد بل

 وخمسة وستين طالبًا وطالبة .
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( %20ونالحظ ان نسبة الطلبة المقبولين في برنامج البكالوريوس في الجامعة بلغت )

( لطلبة الدراســـــــــات العليا ومن ثم طلبة المدرســــــــــة النموذجية بنســــــــــبة قد %90مقابل )

( لهذا فان  من الضــــــــــــــروري دراســــــــــــــة فئة البكالوريوس لعظم حجم تأثير %92)بلغت 

تزايـدهـا او تنـاقصـــــــــــــــهـا على الجـامعـة وللتعرف على الطلبـة المقبولين في الجامعة في 

 ,م 6091/6091مرحلة البكالوريوس حسب الكلية والنوع االجتماعي للعام الدراسي 

( من %91.00داب بنســبة تصــل الى )نالحظ زيادة اعداد الطلبة الملتحقين بكلية االو 

المجموع الكلي لطلبة الجامعة وربما يعود السـبب في ذلك الى تنوع التخصصات التي 

ســــعة تتضـــمها هذه الكلية حيث تندر  اكثر التخصــــصــــات ضــــمن قوائمها والتي بلغت 

( ربما لطبيعة %21.00تخصــصــات قد بلغت نســبة الطالبات االناث المقبوالت فيها )

الكلية وحيويتها في مختلف قطاعات العمل دور في تفاوت النســـــب  تخصـــــصـــــات هذه

فضـــاًل عن ارتفاع اعداد الطالبات االناث الملتحقات بالجامعة اصـــاًل تلي كلية االداب 

،  %91.11كليتي االقتصـــــاد و الحجاوي للهندســـــة التكنولوجية بنســـــبة وصـــــلت الى )

اد م  تخصــصــات كلية االقتصــ( على التوالي وال ننســى الدور الكبير الذي تقد91.79

وخاصــــــــة القطاع الخاص بالقوى العاملة البشــــــــرية في رفد الســــــــوق المحلي والخارجي 

المتميزة والكوادر المؤهلة مما شــــــجع الطلبة واولياء االمور الى المبادرة والتســــــجيل في 

كلية االقتصــــــاد كما توجهت االنظار وزاد التحاق الطلبة بتخصــــــصــــــات كلية الحجاوي 

التكنولوجية ومن الجدير بالذكر ان تخصــــص االدارة المعلوماتية ارتفعت في  للهندســــة 
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اعداد الطلبة الناجحين في الثانونية العامة على مســــــــــــتوى فروع التوجيهي كلها مما قد 

يجعل الميول والرغبات تتوج  لدراســــــة تخصــــــصــــــات هذه الكلية وقد كان التفاوت بين 

لحجاوي ملحوظا اكثر من  في كلية االقتصـــــــــاد اعداد الطلبة الذكور واالناث في كلية ا

( %16.10بحيـث كـان الفـارق في النســـــــــــــــبـة بين الـذكور واالنـاث في كليـة الحجاوي )

( لكلية االقتصـــــاد وفي المقابل ســـــجلت اعدادًا %0.12لصـــــالح الطلبة الذكور مقابل )

 ( على9.70 %9.61اقل للطلبة في كليتي الســياحة والفندقة والصــيدلة وبنســب اقل )

التوالي وعد يعود الســــبب الى تقيد الطلبة فيها بدراســــة تخصــــصــــين منفردين هما قســــم 

الســــياحة والســــفر وقســــم االدارة الفندقية فقط بالنســــبة لكلية الســــياحة اما بالنســــبة لكلية 

الصـــــــــــــــيـدلـة فهي حـديثة العهد اذا ما علمنا ان  تمت الموافقة على افتتاحها بعد موافقة 

كمـــا يالحظ التفـــاوت في  6091م/6091العـــام الجـــامعي  مجلس التعليم العـــالي في

النسـب بين الطلبة الذكور واالناث في كال الكليتين لصـالح الطلبة الذكور في السياحة 

والفندقة ولصـــــــــالح االناث في كلية الصـــــــــيدلة وربما كان لطبيعة الدور الوظايفي لمثل 

يع ف على توز هذه لتخصـــــــصــــــــات وشــــــــواغرها في مجتمعانا دور في ذلك وللتعرف عل

   .الطلبة المقبولين تبعا للمحافظة

د محافظة اربان  معظم المقبولين في الجامعة حســـب المحافظة هم من طلب  نالحظ و 

( وتعد محافظة اربد الحاضـــنة الرئيســـة لجامعة اليرموك تليها %20.17بنســـبة بلغت )

( وهي بذلك شــــــــكلت منطقة طلب %1.60الوســــــــط بنســــــــبة )محافظة عمان في اقليم 
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ســـــــــــــــبقـــت كـــل من جرا وعجلون والمفرق الى اليرموك وفي المرتبـــة الثـــالثـــة جـــاءت 

( بينما احتلت محافظة معان والطفيلة 1.26محافظة جرا بنســبة طلبة وصــلت الى )

ظ ( ونالح%0.06المرتبتين االخيرة وما قبل االخيرة على التوالي بفارق بســــــــــــيط بلغ )

 والتي تقع فيها جامعة اليرموك –هنا ان  وبالرغم من بعد محافظة العاصــــمة عن اربد 

مقارنة بمحافظات اقليم الشــــــــمال )المفرق وعجلون وجرا( اال انها ترفد الجامعة بعدد 

وكــذلــك الحــال بــالنســـــــــــــــبــة لمحــافظتي العقبــة طالب اكثر من غيرهــا من المحــافظــات 

ن بعدهما عن الجامعة لم يمنع ذلك من وصـــــــــــــــول والكرك في اقليم الجنوب فـالبرغم م

الطلبـــة الى اليرموك التحـــاقهم بهـــا فمـــا هي دوافع الطلبـــة في مثـــل هـــذه المحـــافظـــات 

لاللتحاق بجامعة اليرموك من وجهة نظر البعض منهم وهل للمســـــافة او اعداد الطلبة 

رص ر الفالنــاجحين بــالثــانويــة العــامــة اثر في عمليــة االلتحــاق بجــامعــة اليرموك مــا اث

المعترضـــــة على التحاق الطلبة كل هذا وغيره هو ما ســـــتتناول  الدراســـــة الحقا ولزيادة 

   .توضيح ما سبق الحديث عن  من توزيع الطلبة حسب المحافظات التي ينتمون لها

يتبين من تزايد اعداد االناث من محافظات )اربد ، عمان ، وجرا( وصــــــــلت نســــــــبة و 

في حين تنـــاقصــــــــــــــــت اعـــدادهن من  %02.00ى االلتحـــاق من هـــذه المحـــافظـــات ال

فقط اما  %0.11محافظات )مأدبا ، الطفيلة ، ومعان( وبلغت بنســـــــــبة االلتحاق منها 

بالنسـبة لتوزيع الطلبة الذكور المقبولين في جامعة اليرموك فنالحظ من الشكل السابق 

ة بــتزايــدالتحــاق الطلبــة الــذكور من محــافظــات )اربــد ، عمــان ، الزرقــاء( وبلغــت نســـــــــــــــ
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في حين تنــاقصـــــــــــــــت  %00.01التحــاق الطلبــة الــذكور من هــذه المحــافظــات الثالث 

 %0.10اعدادهم من محافظات معان ، الطفيلة ، والعقبة بنســــــــــــبة التحاق لم تتجاوز 

   .وللتعرف على اساس قبول الطلبة في الجامعة

تعــدد اســـــــــــــــس قبول الطلبــة في جــامعــة اليرموك لتقــارب الثالثين  بيــانــاتنالحظ من ال

بحيـــث زادت اعـــداد الطلبـــة المقبولين بـــالجـــامعـــة على اســــــــــــــــاس التنـــافس على المقعـــد 

( بينمـــا حلـــت اعـــداد الطلبـــة %12.12الجـــامعي اذ شـــــــــــــــكلو اكثر من الثلـــث بقليـــل )

( يلي ذلك الطلبة %62.01المقبولين على اســــاس الموازي في المرتبة الثانية بنســــبة )

( في حين %91بنســـــــــبة تجاوزت ) المقبولين على حســـــــــاب المكرمة الملكية الســـــــــامية

تـدنـت اعـداد الطلبـة المقبولين بـالجـامعـة على اســـــــــــــــاس توفر مقاعد من مجلس التعليم 

   .( فقط%0.01او العائدين من اليمن وليبا وسوريا اذ لم تتجاوز النسبة )العالي 

الطلبــــة النــــاجحون في امتحــــان شـــــــــــــــهــــادة الــــدراســـــــــــــــــة الثــــانويــــة العــــامــــة لعــــام  6-1

 .لفرع واالولية على مستوى المملكةم حسب ا6096/6091

مــديريــة توزعــت على  16مــديريــات التربيــة والتعليم في المملكــة لتشـــــــــــــــتمــل على تعــدد 

 للتعرف على مجموعتشــــــــير البيانات محافظات اقليم الشــــــــمال والوســــــــط والجنوب كما 

ـــالثـــانويـــة العـــامـــة لعـــام  ـــا 20117قـــد بلغ ) 6091/6091الطلبـــة النـــاجحين ب ( طـــالب

 .وطالبة
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ظهر اعداد الطلبة الناجحين والحاصــــــــــلين على شــــــــــهادة ت البيانات والتي  تبين منيو 

الثانوية العامة على مســـــــــتوى االلوية والمديريات ان  كان لمديرية تربية قصـــــــــبة عمان 

( طالبا طالبة تلتها مديرية 2101نصــيب االســد حيث بلغ عدد الطلبة الناجحين فيها )

( طالبا وطالبة على 1106( و )1067د بمجموع )تربية الجامعة ثم مديرية قصــبة ارب

ة للطلبة الناجحين بالثانوية العامة في مديرية تربيالتوالي في حين كـانت ادنى االعداد 

( و 900( طالبا وطالبة تلتها مديرتي تربية االغوار الجنوبية ويصـــيرا )960الشـــوبك )

او الفروع  ( طــالبـــا وطـــالبــة على التوالي وللتعرف اكثر من التخصـــــــــــــــصــــــــــــــــات667)

م حســـــــــــــــب 6096/6091االكـاديميـة والمهنيـة للطلبةو الناجحين بالثانوية العامة لعام 

 .الفرع الذي درسوه 

 

ان فرع االدارة المعلوماتية حاز على الدرجة االولى في تســـجيل  ويتضــح من البيانات 

( %17.61( طــالبــا وطــالبــة بنســـــــــــــــبــة )62010)اعــداد الطلبــة النــاجحين في الثــانويــة 

( 69110وبالتحديد في مديرية تربية قصــــبة عمان والجامعةوماركا يلي  الفرع العلمي )

يات تربية الجامعة وقصــــــــــبةعمان ( وخاصـــــــــة في مدير 19.11طالبا وطالبة بنســـــــــبة )

( مســـجال اعلى 90.10( طالبا وطالبة بنســـبة )90160وقصـــبة اربد ثم الفرع االدبي )

اركا وربما كان لمعدالت النجاح هذه دور االرقام في مديرية قصـــــــــــبة عمان والجيزة وم

ة من بعد المســــافة مقارنفي زيادة التحاق طلبة محافظة عمان بجامعة اليرموك بالرغم 
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ببقـاي محافظات اقليم الشـــــــــــــــمال في حين احتلت مديرية تربية قصـــــــــــــــبة الكرك وتربية 

ب لالعقبة المرتبة الخامســـــة عشـــــر والتاســـــعة عشـــــر على التوالي بالنســـــبة لمجموع الط

 .الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مما قد يكون سببا في زيادة تسجيل
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إدارة التعليم االلكتروني عن بعد ، رسااااااالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية " واقع 
 بمنيسوتا . –الدكتوراه" في االقتصاد وإدارة األعمال ، الجامعة اإلسالمية 

 –الجامعة اإلسالمية  –إعداد الدكتور عدنان محمد مجلي، أستاذ مساعد 
 بمنيسوتا

. Adnan7711209995@gmail.com 
 
 

  Reality Of The Department of Remote E-Learning, 
 a letter to the International High Degree "Doctoral" in 
Economics and Business Administration, Islamic 
University of Minnesota. 

 Prepared by Dr. Adnan Mohammed Magli, Assistant 
Professor, Islamic University, Minnesota 

 
Adnan7711209995@gmail.com                     

 
  

 الملخص                                       
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع إدارة التعليم االلكتروني بالجامعة اإلسالمية 

بمنيسوتا في ضوء مقاييس الجودة الشاملة ، وتحددت مشكلة الدراسة في عدد من 
األسئلة منها : ما مقاييس الجودة الشاملة التي يمكن في ضوئها تقويم إدارة التعليم 

ة ، وما  واقع  إدارة التعليم اإللكتروني بالجامعة اإللكتروني في الجامعة اإلسالمي
اإلسالمية في ضوء مقاييس الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، 

( من مجتمع الدراسة ، واستخدم الباحث برنامج الرزم 972تكونت عينة الدراسة من )
: توافر مقاييس  ، أظهرت نتائج الدراسة ما يليspssاالحصائية للعلوم االجتماعية 
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  االجودة الشاملة في مجال إدارة التعليم اإللكتروني بالجامعة اإلسالمية بمنيسوت
، أوصت الدراسة ما يلي : االهتمام بالمعرفة لتنمية الموارد البشرية ، بدرجة عالية 

االهتمام بالكفايات البشرية ، وتنميتها وبالبنية التحتية ، ووضع الخطط في جميع 
 .الجامعةفروع 

 الكلمات المفتاحية : الجامعة االسالمية ، الجودة الشاملة ، التعليم اإللكتروني .
 

  
Summary 

 
This study aimed to know the reality of the department of e-
learning at the Islamic University of Minnesota in light of the 
overall quality measures, and identified the problem of study in 
a number of questions, including: what are the comprehensive 
quality measures that can be evaluated in the light of the 
evaluation of the department of e-learning at the Islamic 
University, and what is the reality of the department of e-
learning at the Islamic University in light of the overall quality 
measures from the point of view of the faculty members, the 
sample of the study consisted of (1) 96) From the study 
community, the researcher used the statistical package 
program for social sciences sps, the results of the study 
showed the following: the availability of comprehensive quality 
measures in the field of e-learning management at the Islamic 
University of Minnesota to a high degree, the study 
recommended the following: attention to knowledge for the 
development of human resources, attention to human 
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competence, development and infrastructure, and the 
development of plans in all branches of the university.. 

Key word: Islamic University, the comprehensive quality, E-
Learning. 

 
 
 

 المقدمة  
 

شــــــــــهد العالم في االونة االخيرة تطورًا هائاًل وســـــــــــريعًا في جميع نواحي الحياة ســـــــــــواء 
العلميــة او العمليــة وعلم االدارة كغيره من العلوم تــأثر بهــذه التطورات وواجــ  تحــديــات 

كترونية لمختلفـة نتيجـة لثورة المعرفـة مثـل العولمـة وتكنولوجيـا المعلومـات والحكومـة اال
واالنترنــت وااليزو وادارة الجودة الشـــــــــــــــاملــة وغيرهــا وجــاءت التطورات في حقــل االدارة 
سـريعة جدا سواء في القطاع العام او الخاص ومنها االدارة االلكترونية التي اثرت في 

 كيفية الحصول على مخرجات العملية االدارية.
المرتطبةبادارة االعمال وتركز الدراســــــات حيث تعد االدارة االلكترونية احد المواضــــــيع 

والبحوث المتخصـصة في هذا المجال الحديث على تفعيل الطاقات البرشية من خالل 
التخطيط الســـــــــــــــليم واســـــــــــــــتيعـاب المتغيرات ومواءمة النظم االدارية وبرامج التأهيل مع 

 متطلبات التنمية.
رية ي المنظومة االداوذلـك بـان التطورات في تقنيـة االتصـــــــــــــــاالت قد احدثت تغيرات ف

حيث ســـــــاهمت هذه التقنيات واالتصـــــــاالت في تغيير اســـــــلوب العمل االداري وفعاليت  
وادائ  واسهمت بصورة مباشرة في التواصل االلكتروني وهذا التواصل ساهم في تطور 
مجاالت ومسميات عمل االدارة فظهر مفهوم االدارة االلكترونية مما ادى الى االنتقال 

لصـــــــــــــناعة الى مجتمع المعلومات وترتب على ذلك التحول التدريجي من من مجتمع ا
االنشـطة العادية الى االنشطة االلكترونية فنشا ما يعرف باسم االدارة االلكترونية التي 
تهــدف الى تقليص االجراءات واختصـــــــــــــــارهــا وحيــث ان هــذه االدارة االلكترونيــة تعني 

اسب لوماتية بما فيها استخدام شبكات الحاالنتقال من العمل التقليدي الى تطبيقات مع
االلي لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها لتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات 
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التخاذ القرارات المناســــــــــبة وانجاز االعمال وتقديم الخدمات للمســـــــــــتفدين بكفاءة وباقل 
عن  عادتكلفة واســـــــــرع وقت ممكن وكما ســـــــــاعدت هذه االدارة بصـــــــــورة كبيرة في االبت

االرشــفة الورقية وفي القضــاء على اغلب المشــكالت والعقبات التي تواجه  المســتفدين 
 (6091،6)الحربي 

 
وتزايد االعتماد على تقنيات المعلومات واالتصـاالت في هذا العصـر بعد ان اصبحت 
احـــد الركـــائز المهمـــة التي تنطلق منهـــا االدارة الحـــديثـــة وقـــد تحكمـــت ثورة المعلومـــات 

 واالتصاالت في ادارة التغيير بشكل حاسم.
 

( ان توظيف المعلومات اصـــــــــــبح متاحًا من اجل تحقيق 6001حيث يرى رضـــــــــــوان )
اهـداف االدارة التعليميـة كمـا ان الثورة المعلومـاتية قد اثرت في تطور العملية التعليمية 

ول خبصــورة مباشــرة وغير مباشــرة خاصــة بعد التطور المذهل في وســائل االتصــال ود
االقمار الصــــــــــــــناعية في عملية االتصــــــــــــــال االمر الذي جعل العالم وكان  قرية واحدة 

 (.1،  6001)رضوان 
 

ويرى )لســـــــــتر ثرو( ان التطور الحاصـــــــــل في تقنيات االتصـــــــــاالت والثورة المعلوماتية 
الحــاصـــــــــــــــلــة قــد يؤدي الى عــدد من التــأثيرات في الحيــاة اليوميــة ومن هــذه التــأثيرات 

 (7،  6009ير على عملية التعليم )الموسى المحتملة التأث
حيـــث نالحظ ان التعلم االلكتروني من الخـــدمـــات التعليميـــة المنـــاســـــــــــــــبـــة التي تواكـــب 
العصـــــــــر بمســـــــــتجداته  التكنولوجية فهو يعد وســـــــــيلة من الوســـــــــائل التي تدعم العملية 

يــث ح التعليميــة وتحولهــا من طور التلقين الى طور االبــداع والتفــاعــل وتنميــة المهــارات
يقـــدم احـــدث الطرق في مجـــال التعليم التي تهـــدف الى التحول من التعلم االلكتروني 
المعتمد على تكنولوجيا االتصـــــــــــــاالت وشـــــــــــــبكات المعلومات فهو متكامل العناصـــــــــــــر 
والفعـاليـات بـدءًا من تحـديـد متطلبـات الطالب واالهداف وتصـــــــــــــــميم المحتوى التفعالي 

ليم االلكتروني على مهــارات المعرفــة الشـــــــــــــــاملــة وانتهــاء بنظــام التقويم حيــث يركز التع
والمعرفة المتخصــــــــــصــــــــــة في ان واحد وذلك من خالل االســــــــــتفادة من نظم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصـاالت وتطويعها الثراء العملية التعليمية بالمصادر واالدوات الالزمة 

تمر ام  المســـــــــــباالضــــــــــافة الى اعتماده للمعاير والمواصــــــــــفات التعليمية العالمية واهتم
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بجودة التعليم وتقييم مخرجـاتـ  كمـا ان التعلم االلكتروني اســـــــــــــــلوب متطور يعتمد على 
اسـتخدام ادارة المرفة والمشــاركة الواســعة للطالب وتفاعلهم المســتمر كاداة اســاســية من 

 ادوات التعليم الكساب المعلومات وبناء المهارات الالزمة للطالب.
 

عتمــادًا كليــًا على المســـــــــــــــتحــدثــات التنكنولوجيــة وخــاصـــــــــــــــة ويعتمــد التعلم االلكتروني ا 
الكمبيوتر واالجهزة االلكترونية المتعلقة والمرتبطة باالنترنت وشــــــــــيكات المعلومات مع 
اقتحامها للمدارس وجامعات البلدات المتقدمة اصــــــــــبحت تقدم كل ما ينشــــــــــده المدرس 

ذلك  ة تســــــــعى الىوالطالب في قاعة الدرس الحقيقية واصــــــــبحت كل الجهات التعليمي
اليوم الذي تصـــــــبح في  المدارس والجامعات فيما بينها متصـــــــلة عبر الشـــــــبكة ويتحقق 

 (61،  6000الحافز التعليمي لدى الطالب في كافة انحاء العالم )ابراهيم 
 

وان التطور الحاصـــــل في المجتمعات المتقدمة جعل من حتمية التقدم الوظيفيواالداري 
الشـــــعوب التي ما اثرت اال ان تزيد وتحســـــن من الخدمات  ضـــــرورة ومطلبا ملحًا لتلك

الوظيفية التي تعكس مدى التطور البشــــري في مجال الخدمات االدارية مما اســــتوجب 
ايجاد حلول وطرائق جديدة من شـــــــــــــــانها تطوير العمل االداري والرقي ب  في مجاالت 

 العشـــــــــــــــرين مــا جــلعــديــدة وزيــادة لى الثورة المعلومــاتيــة التي حــدثــت في اواخر القرن 
العديد من االكتشــــافات والتكنولوجيات الحديثة تظهر كأثر لتلك الثورة وما افرزت  على 
الجانب البشــــــــــــري والتقني واالداري فتولد ما يســــــــــــمى باالدارة الخدمية االلكترونية هذه 
االدارة التي تعتمــد على التكنولوجيــا الرقميــة ممــا يجعــل ملهــا يتحول من ورقي تنظيمي 

كتروني شـــــبكي حيث ال وجود لعراقيل وحواجز ادارية وتنظيمية تقف امام العمل الى ال
االداري كمـا ان مفهمومي الزمـان والمكـان ينتفيـان وال يصـــــــــــــــبح لهمـا ادنى تأثير على 
مجريات العمل االداري تحت شــــــــــــعار العمل المســــــــــــتمر في كل مكان واي زمان هذه 

مل المســــــــــــتمر في كل مكان واي التغيرات في مجال العمل االداري تحت شــــــــــــعار الع
زمان هذه التغييرات في مجال العمل االداري فرضــــت نفســــها على الجامعات واصــــبح 
لزاما عليها تطبيقها حتى تحقق افضـــــــــــــل الخدمات للمســـــــــــــتفدين وبالتالي كســـــــــــــب ثقة 
المســتفدين ووالئهم النظمتها وهذا ما ســيتم توضــحي  في هذه الدراســة حيث تســعى الى 

ة التعليم االلكتروني بالجامعة االسـالمية بمنيسوتا بوصفها ادارة خدمية معرفة واقع ادار 
 اقرب الى المستفيد.
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 مشكلة الدراسة :

في ضـــوء التقدم المتزايد باســـتخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
 مالءفي المنظمات وتعدد اماكن عملها والمتعاملين معها ســــــــواء داخل المنظمة او الع

الخـارجين اصـــــــــــــــبح دور اســـــــــــــــتخــدام التكنولوجيــا في ادارتهــا اكثر فـاعليــة وتــاثيرا على 
 المؤسسة ككل او المتعاملين عها

 
وعلي  فان مســــــالة اختيار منظمة االعمال لتوجهاتها المســــــتقبلية والتعامل مع اســــــلوب 

لشـــاملة ااالدارة االلكترونية يتطلب معرفة واقع هذه االدارات في ضـــوء مقاييس الجودة 
حيث ان تطبيق انظمة االدارة االلكترونية بنجاح يتطلب عملية تقييم مســـــــــــــتمر لقياس 
مــدى فعــاليتهــا ومقــارنــة النتــائج المتحققــة بــاالهــداف المرجوة منهــا ومن ثم بــذل جهود 
تطويريــة الغالق أي فجوة اداء بين مــا هو متحقق ومــا هو مطلوب من هــذه االنظمــة 

  ديد مشكلة في االسئلة التالية :ومن هذا المنطلق يمكننا تح
( مـــا مقـــاييس الجودة الشــــــــــــــــاملـــة التي يمكن في ضـــــــــــــــوئهـــا تقويم واقع ادارة التعليم 9

 االلكتروني في الجامعة االسالمية بمنيسوتا؟
 
( ما واقع ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســـــالمية بمنيســـــوتا في ضـــــوء مقاييس 6

 ء هيئة التدريس؟الجودة الشاملة من وجهة نظر اعضا
 
( ما االسس الفلسلفية والتنظيمية التي تستند عليها ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة 1

االســــالمية بمنيســــوتا في ضــــوء مقاييس الجودة الشــــاملة من وجهة نظر اعضــــاء هيئة 
 التدريس ؟

 
معة ا( ما االســـــــــاليب والخطط الالزمة التي تســـــــــتخدمها ادارة التعليم االلكتروني بالج1

االســــالمية بمنيســــوتا في ضــــوء مقاييس الجودة الشــــاملة من وجهة نظر اعضــــاء هيئة 
 التدريس؟
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( ما هيكلة ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســـــــالمية بمنيســـــــوتا المســـــــاعدة على 1
توظيف تقنية المعلومات واالتصـــــــاالت في ضـــــــوء مقاييس الجودة الشـــــــاملة من وجهة 

 ؟ نظر اعضاء هيئة التدريس
 
( ما اهداف ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســالمية بمنيســوتا في ضــوء مقاييس 2

 الجودة الشاملة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب؟
 
( مــا طرق ادارة ومتــابعــة مخــاطر تقنيــة المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت المتوقعــة بــادارة 0

ن بمنيسـوتا في ضـوء مقاييس الجودة الشاملة مالتعليم االلكتروني بالجامعة االسـالمية 
 وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب ؟

 
( ما المعوقات التي تواج  ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســالمية بمنيســوتا من 0

 وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب ؟
 
د بالجامعة االســـــالمية ( ما درجة رضـــــا الطالب عن ادارة التعليم االلكتروني عن بع7

 بمنيسوتا من جهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب ؟
 

( مـا طرق ادارة ومتـابعــة مخــاطر تقنيـة المعلومـات واالتصـــــــــــــــاالت المتوقعــة بــادارة 90
التعليم االلكتروني بالجامعة االسـالمية بمنيسـوتا في ضـوء مقاييس الجودة الشاملة من 

 الب ؟وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والط
 

( ما المعوقات التي تواج  ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســـــــالمية بمنيســـــــوتا 99
 من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب ؟

 
( ما درجة رضـا الطالب عن ادارة التعليم االلكتروني عن بعد بالجامعة االسالمية 96

 بمنيسوتا من جهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب ؟
 

 اهداف الدراسة :
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 تهدف هذه الدراسة الى االتي : -9

 
التعرف مقاييس الجودة الشــاملة التي يمكن في ضــوئها تقويم واقع ادارة التعليم  -6

 االلكتروني في الجامعة االسالمية بمنيسوتا.
 

التعرف على واقع ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســــــــالمية بمنيســــــــوتا في  -1
 املة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس.ضوء مقاييس الجودة الش

 
التعرف على االســــــــــــس الفلســــــــــــفية والتنظيمية التي تســــــــــــتند عليها ادارة التعليم  -1

االلكتروني بالجامعة االســـالمية بمنيســــوتا في ضــــوء مقاييس الجودة من وجهة 
 نظر اعضاء هيئة التدريس.

 
التعليم التعرف على االســـــــــــــــــاليـــب والخطط الالزمـــة التي تســـــــــــــــتخـــدمهـــا ادارة  -1

االلكتروني بالجامعة االســــالمية بمنيســــوتاة في ضــــوء مقاييس الجودة الشــــاملة 
 من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس.

 
التعرف على هيكلة ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســـــــــــــالمية بمنيســـــــــــــوتا  -2

المســـــــــــاعدة على توظيف تقنية المعلومات واالتصـــــــــــاالت في ضـــــــــــوء مقاييس 
 ن وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس.الجودة الشاملة م

 
معرفة اهداف ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســـالمية بمنيســـوتا في ضـــوء  -0

 مقاييس الجودة الشاملة من وج  نظراعضاء هيئة التدريس والطالب.
 

معرفــة طرق ادارة ومتــابعــة مخــاطر تقنيــة المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت المتوقعــة  -0
بالجامعة االســــــــــالمية بمنيســــــــــوتا في ضــــــــــوء مقاييس  بادارة التعليم االلكتروني

 الجودة الشاملة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطالب.
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التعرف على المعوقــــــات التي تواجــــــ  ادارة التعليم االلكتروني بــــــالجــــــامعـــــــة  -7
 االسالمية بمنيسوتا.

 
 اهمية الدراسة :

 تنبثق اهمية الدراسة في االتي :
 

دعوة الى التطوير واالســـــــــــــــتمرارية والتفاعلية مع  جاءت هذه الدراســـــــــــــــة بمثابة -9
 المستجدات.

ضــــــــرورة تطوير ادارة التعليم االلكتروني بجامعة العلوم االســــــــالمية بمنيســــــــوتا  -6
بشـــــــكل يتوافق مع متطلبات عصـــــــر تقنيات المعلومات واالتصـــــــاالت والجودة 

 الشاملة.
روني اللكتاالســـــتفادة من تقنيات المعلومات واالتصـــــاالت خاصـــــة في التعليم ا -1

 في تطوير االنظمة والبرامج التعليمية في ضوء مقاييس الجودة الشاملة.
االسهام في سد الفراغ في ادبيات ادارة التعليم االلكتروني والدراسات واالبحاث  -1

 المتخصصة في هذا المجال.
تعد من اوائل الدراســــــــــــات التي تبحث في ادارة التعليم االلكتروني في الجامعة  -1

 بمنيسوتا في حدود علم الباحث.االسالمية 
تعتبر هذه الدراسـة مهمة كونها تتناول موضـوعًا في غاية االهمية ادارة التعليم  -2

االلكتروني بالجامعة االســـــالمية بمنيســـــوتا في ضـــــوء مقاييس الجودة الشـــــاملة 
 حيث تعتبر الدراسات في هذا الموضوع قليلة.

روني على ادارة التعليم االلكت قد تســهم نتائج هذه الدراســة في مســاعدة القائمين -0
بالجامعة االســـــــالمية بمنيســـــــويا في تطوير الخطط والبرامج التعليمية من اجل 

 الميزة التنافسية.
قد تفتح المجال امام الباحثين لدراســــــــــات وبحوث اخرى في مجال ادارة التعليم  -0

 االلكتروني.
ادة المتخصـــــــــصـــــــــة وافالمســـــــــاهمة في اثراء المكتبة العربية والعالمية بالبحوث  -7

 القراء في هذا المجال.
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تعطى الباحث اضـــافة علمية ودراســــة موضـــوعية واكتســــاب معرفة عن  -90
واقع ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة االســالمية بمنيســوتا والتي يســاعدها في 

 الحياة العملية.
ان قيام الباحث بالبحث والتنقيب عن المعلومات من مصــــــادرها االولية  -99

ة يؤدي الى توســـــــــــــــيع دائرة المعــارف وترســـــــــــــــيخ المعلومــات في ذهن والثــانويــ
 الباحث.

تحسين االداء بالنسبة للباحث في القدرة على اعداد االبحاث والدراسات  -96
بشـــــــــــــكل علمي منظم مما يســـــــــــــاعد الباحث ويهيئ  العداد ابحاث الدكتواره او 

 ابحاث اخرى.
اسات بحاث والدر تحسين االداء بالنسبة للباحث في القدرة على اعداد اال -91

بشــكل علمي منظم مما يســاعد الباحث ويهيئ  العداد ابحاث الدكتوراه وابحاث 
 اخرى.

 
 حدود الدراسة :

 
  الحــدود الموضـــــــــــــــوعيــة : واقع ادارة التعليم االلكتروني بــالجــامعــة االســـــــــــــــالميــة

 بمنيسوتا.
  م6060-6097الحدود الزمنية : اجريت الدراسة في العام الجامعي 
 انية : الجامعة االسالمية بمنيسوتا بالواليات المتحدة االمريكية.الحدود المك 
  الحدود البشــــــــــرية : اعضـــــــــــاء هيئة بالتدريس بالجامعة االســــــــــالمية بمنيســـــــــــوتا

 والطالب المنتمين لها.
 

 اسباب اختيار الدراسة :
اســــــتنادًا الى مبدا الســــــببية والذي ينص على ان هناك لكل ظاهرة ســــــبب او لكل على 

لى اســــــباب اختيارهذه الدراســــــة الى نواحي عديدة تنقســــــم الى نواحي داخلية معلول تتج
وهي خاصــــــــة بالباحث ونواحي خارجية وتتعلق بموضــــــــوع البحث وكل ما يشــــــــير الي  
ولهذا فان اسباب اختيار الدراسة يمكن توضيحها وتبيان عناصرها وفق التقسيم التالي 

: 
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اخلية التي تتعلق بشـــــــــخصـــــــــية اســـــــــباب ذاتية : هناك العديد من االســـــــــباب الد -9
البـاحث وتنبع من ذاتيت  الباحث والتي لها اثر باطني على موضـــــــــــــــوع البحث 

 يتعلق بالفسلفة الذاتية للباحث :
 

ميل الباحث لمثل هذه المواضـــيع المتعلقة بالتكنولوجيا واالنترنت واســـتخداماتها  -
 في مجال االدارة.

يســــــتوجب تناول مواضــــــيع تخصــــــص الباحث في علم ادارة اعمال والعمل مما  -
تكون على عالقــة بمجــال تخصـــــــــــــــص البــاحــث في ميــدان االدارة والتنظيمــات 

 بصفة عامة.
ارتباط الباحث بمجال العالم االفتراضـــــــــــي وعلم الحاســـــــــــوب والبرمجيات االمر  -

 الذي استوجب تناول مثل هكذا موضوع.
مثــابــة ب تثمين المكتبــة بهــذا البحــث العلمي ذلــك ان هــذه البحوث العلميــة تعتبر -

 مراجع لدراسات ومواضيع تساهم في دعم المكتبة.
 

اســباب موضــوعية : تظهر االســباب الموضــوعية في اختيار هذه الدراســة الى  -6
عوامل خارجة عن نطاق ذاتية الباحث وشـــــخصـــــ  وانما تدور حول الموضـــــوع 

 المتناول بالدراسة وماهيت  وكل االشكال والعوامل التي تحيط ب  مثل :
 

وع ادارة التعليم االلكتروني في مجـــال االدارة وتطبقـــاتهـــا ممـــا حـــداثـــة موضـــــــــــــــ -
 يستوجب تناول  بالدراسة.

بطء وندرة تطبيق ادارة التعليم االلكتروني في الجامعات ممايســـــــــتوجب التنقيب  -
 عن اسباب 

 محاولة الوصول الى حلول لمشكلة تطبيق االدارة االلكترونية في الجامعات.  -
 تناولت موضوع ادارة التعليم االلكتروني في اليمن.ندرة وقلة البحوث التي  -
الفائدة العلمية التي تعود على الجامعة االســـــــــالمية بمنيســـــــــوتا وذلك من خالل  -

 تشخيص االدارة االلكترونية الموجودة فيها.



 0202 تشرين األول 31(4)العدد                                                           المجلة العربية للعلوم االنسانية واالجتماعية
 تصدر من السنبلة للدراسات والتدريب والنشر 

 

 
 مصطلحات الدراسة :

 
 الجودة الشاملة :

 
ونة ءة افضــــــــل ومر عرفها بدخ بانها : اســــــــلوب تحســــــــين االداء والنتائج الجامعية بكفا

اعلى ويشــمل جميع فروع الجامعة ليحقق رضــا اطراف العملية التعليمية بشــكل افضــل 
 (.10،  6000وبتحسين مستمر الهداف الجامعة )بدخ 

 
وعرفها النجار بانها : اســلوب متكامل يطبق على المؤســســة التعليمية بمســتوياتها كافة 

نجار المســـتفدين من عملية التعليم )الليوفر للعاملين الفرصـــة الشـــباع حاجات الطلبة و 
6000  ،01.) 

 
 

 االدارة االلكترونية :
 

تعرف االدارة االلكترونية بانها عملية ميكنة جميع مهام وانشـــــــطة المؤســـــــســـــــة االدارية 
باالعتماد على جمي تقنيات المعلومات الضــــرورية للوصــــول الى تحقيق اهاف االدارة 

وتبســـيط االجراءات والقضـــاء على الروتين واالنجاز الجديدة في تقليل اســـتخدام الورق 
الســـــــــــــــريع والــــدقيق للمهــــام والمعالمالت لتكون كــــل ادارة جــــاهزة لربطهــــا بــــالحكومــــة 

 (911،  6001االلكترونية الحقا )السالمي 
 

ويعرفها رضــــــــوان بانها انجاز المعامالت االدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شــــــــبكة 
ن ان يضــــــــطر العمالء من االنتقال الى االدارات شــــــــخصــــــــيًا  االنترنت او االنترت بدو 

، 6001النجاز معامالتهم مع ما يترافق من اهدار للوقت والجهد والطاقات رضــــــــــوان 
6 
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وعرفها الغرياني بانها عملية اســــــــــــتخدام المؤســــــــــــســــــــــــات االدارية لتكنووجيا المعلومات 
قة في الية الجودة والدواالتصـال تقديم خدمات للمواطن والمؤسسة بمستويات قياسية ع

ظل وجود بنية اساسية متطورة من تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتبسيط االجراءات 
االدارية بشــــــــكل يســــــــمح بتقديمها الكترونيا وشــــــــفافية المعلومات واالتصــــــــال وتبســــــــيط 
االجراءات االدارية بشــــــــكل يســــــــمح بتقديمها الكترونيا وشــــــــفافية المعلومات وعرضــــــــها 

سين االداء في مرافق الخدمات االدارية بشكل عام والوصول بالخدمات المواطنين وتح
 (2، 6001االدارية الى اقصى المواقع الجغرافية )الغرياني 

ويعرفها الباحث اجرائيًا : بانها اسـترتيجية ادارية عصرية تعمل بها الجامعة االسالمية 
الل مع اســــتغ بمنيســــوتا لعصــــر المعلومات تعمل على تحقيق خدمات افضــــل للطالب

امثــل لمصـــــــــــــــدار المعلومــات المتــاحــة من خالل توظيف الموارد المــاديــة والبشـــــــــــــــريــة 
والمعنويـة المتـاحة في اطار الكتروني حديث من اجل اســـــــــــــــتغالل امثل للوقت والجهد 

 وتحقيقًا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة.
 

 التعليم االلكتروني :
 

تعطي من خالل قراءتها نظرة واســـــــعة وشـــــــاملة  فيما يلي مجموعة من التعريفات التي
 للمفهوم.

 
( يريان ان التعليم االلكتروني هو أي اســــــــــــــتخدام لتقنية  6001:91فهورتين وهورتن )

 الويب واالنترنت الحداث التعلم.
 

( فيعرفان  بان  مصـــــــطلح عالمي حديث للتعليم والتدريب 6001:91اما فولن وبراون )
 المعتمد على الشبكات. الذين يتم تقديمها بالحاسب

 
( بان  : التعلم باســـــــــتخدام الحاســـــــــبات االلية وبرمجياتها 61،  6001وتعرف  الغراب )

المختلفة ســــواء على شــــبكات مغلقة او شــــبكات مشــــتركة او شــــبكة االنترنت وهو تعلم 
( بان  : طريقة 901،  6001مرن ومفتوح وعن بعد فيما يعرف  الموســــــــــوي والمبارك )

خدام اليات االتصـــال الحديثة من حاســـب وشـــبكات  ووســـائط  المتعددة من للتعليم باســـت
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صـــــــوت وصـــــــورة ورســـــــومات واليات بحث ومكتبات الكترونية وكذلك بوابات االنترنت 
ســواء اكانت عن بعد ام في الفصــل الدراســي المهم اســتخدام التقنية بجميع انواعها في 

 فائدة. ايصال المعلومة للمتعلم باقصر وقت واقل جهد واكبر
 

ـــ  : مـــا تقوم بـــ  ادارة التعليم االلكتروني من تعليم مرن  ـــان ـــًا ب ويعرفـــ  البـــاحـــث اجرائي
ومفتوح وتســـــــــــــــتخــدم التقنيــة بجميع انواعهــا من خالل توظيف وســـــــــــــــائط متعــددة وذلــك 

 اليصال المعلومة للطلبة لمراعاة الفروق الفردية بينهم باقصر وقت واقل جهد.
 
 

 منهج الدراسة :
 

داف الدراسـة واسئلتها تم اسخدام المنهج الوصفي المسحي ويمكن تعريف في ضـوء اه
هذا المنهج بان  "المحاولة البحثية المنظمة لوصـــــــــــف وتحليل الوضـــــــــــع الراهن لظاهرة 
معينة باســـــــتخدام المعلومات الكمية والكيفية المناســـــــبة التي تؤدي الى فهم طبيعتها ثم 

موض المحيط بها والذي يقود بدوره صــياغة اســتنتاجات علمية تســاعد على كشــف الغ
 (660،  9770الى حل المعضلة المتعلقة بهذه الظاهرة" )عبيدات واخرون 

 
وتم اختيـار المنهج الوصـــــــــــــــفي للـدراســـــــــــــــة الحـاليـة لعـدة اعتبارات بحثية من وج  نظر 

 الباحث اهمها :
 
 

  يتميز المنهج الوصـــــفي بالشـــــمولية في تناول الدراســـــات مع التركيز على جمع
معلومــات عن موضـــــــــــــــوع معين وفق اطــار محــدد وغــالبــًا مــا تكشـــــــــــــــف نتــائج 
الدراســـــــات الوصـــــــفية عن مزيد من المشــــــــكالت الكامنة التي تحتا  الى بحث 
ومن هذا المنظور فان المنهج الوصــــــــفي مهم جدا في البحث العلمي وال يمكن 

 (91،  9777االستغناء عن  في االبحاث الميدانية )الكاللدة وجودة 
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  مة المنهج الوصـــــفي لبحث المشـــــكالت العلمية المتنوعة كما يســـــعد على مالء
تكوين االطر النظرية ويؤدي بالتالي الى تكوين الخلفية العلمية المناســــبة حول 

 الظاهرة محل الدراسة.
  ان المنهج الوصـــــــــــــــفي يزود البـاحث بمعلومات كثيرة عن ظاهرة معينة تتجاوز

الســـــــــــتطالعية وبالتالي فان هذا من حي دقتها ووضـــــــــــح معالمها الدراســـــــــــات ا
المنهج يالئم طبيعة الدراســــــــــة الحالية من خالل االجابة عن اســــــــــئلتها وتحقيق 
اهدافها والتي تحاول القاء الضـــــــوء على واقع ادارة التعليم االلكتروني بالجامعة 

 االسالمية بمنيسوتا
 

 خطوات الدراسة :
 

 طبقت الدراسة وفقا للخطوات التالية :
 

ى االدب العلمي واالظر النظرية والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة المتعلقة االطالع عل -9
بموضـــــــوع االدارة االلكترونية والجودة الشـــــــاملة بشـــــــكل عام وموضـــــــوع التعليم 

 االلكتروني في التعليم الجامعي بشكل خاص.
بنــاء اداة الـــدراســــــــــــــــة "االســـــــــــــــتبــانـــة" والتي تقيس واقع ادارة التعليم االلكتروني  -6

نيســــــــوتا في ضــــــــوء مقاييس الجودة الشــــــــاملة واعدادها بالجامعة االســـــــالمية بم
 بصورتها االولية.

عرض اداة الــــدراســـــــــــــــــة والتي تقيس واقع ادارة التعليم االلكتروني بــــالجــــامعــــة  -1
االســـالمية بمنيســـوتا في ضـــوء مقاييس الجودة الشـــاملة على مشـــرف الدراســــة 

ي فومجموعة من المتخصـــصـــين للتاكد من صـــدقها واجراء التعديالت الالزمة 
 ضوء ارائهم واقتراحاتهم.

 تطبيق اداة الدراسة على عينة استطالعية للتاكد من صدقها وثباتها. -1
 التحقق من ثبات االستبيان بمعادلة الفا كرونباخ. -1
 تطبيق االستبان  على عينة الدراسة. -2
 اجراء التحليالت االحصائية واستخرا  النتائج ومناقشتها. -0
 االقتراحات بناء على النتائج.تفسير النتائج وتقديم التوصيات و  -0
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