
 اتجاهــات طلبــة وأساتـذة الجامعــة 
 نحو التعليم االلكتروني

  د. نهيل الجابري 

 ملخص:
االلكتروني هو أسللللللللوا يب أسللللللللليا التعليم التخ يم ا تلن اسلللللللتو ام الت ني    يي  أنوا مل  ي  التعليم

ن  لئ ة. وال ليعل  العربي  تتو ه حلليل صشلللكو ك ير تلتيصللللل اليعلوي  لليتعلم صر صلللر و   وأ و  م  وأك ر 
  روني . وهتهالكت يسلللللللللللل ل  تلن التعلييي   ي التعليم ال ليعي، وتحويو الكثير يب اليسلللللللللللل ل  التكنولو يل ا تيل 

ال ليع  وأسللللللتتتمل نحو التعليم الكتروني كنتي   لتوليا الحلسلللللوا  ال راسللللل  تم ا تلن يعر   ات لهل   لص 
 ايه  ي  يلي  التعليم. واستو 

 ين   شلللللللللوائي  يب  لص   ليع  ال ترا الولصللللللللل   ي ي ين   يلب، حي  تم اوتيلر  صلوتيلر الصلحث   لي 
( يب  يي  التوصللصلل  Braob Bcalb) bB رنليج  صلسللتو ام  ين  يب ال لص  التيب  رسللوا صعم يسللل لتمم

 ي رسوا لم  يو  ي اوتيلر تم كيل صللتعليم االلكتروني والكليل   ي ال ليع  صع  حصر اليسل ل  التي تم ت ريسمل

 يسلق يب والل الحلسوا يب ا و الي لرن .  أخ
و لل  أ لل   الصلللحثلل  ي يلللسلللللللللللللليب ا ول ل يلللي ات لللهللل  ال لصلل  نحو التعليم االلكتروني والثلللني ل يلللي 

 ات لهل  أسلتتة ال ليعل  نحو التعليم االلكتروني. 
ات لهل  ال لص  نحو التعليم االلكتروني اي ل ي  صصللللللللللللللورة  للي . كيل أب تلن أب  النتلئج ولصلللللللللللللل  و  

ي  أو ال لص  يعزى للكل ات لهل   ي  رق  أيضلللللللللللللللل. وال اي ل يل   ات لهل  ا سللللللللللللللللتتة نحو التعليم االلكتروني كلب
  للو رة عزى ي ال لص  التوصلللللللللله. وو   انه ال  رق  ي ات لهل  ال لص  يعزى لل ني، كيل ال  رق  ي ات لهل 

 االلكتروني.  التعليم  ي

عزى للو رة ي  رق  يب ات لهل  ا سلللتتة للكلي  أو التوصلله. وو   هنل  يعزى   رق  يب ات لهل  ا سلللتتة وال
كثر ت راكل أ  ي التعليم االلكتروني لصلللللللا أصلللللحلا الو رة وييكب  زو تل  تلن أب اليعلييب التيب ل هم و رة

هنل   رق  ي ات لهل  ال لص   ي ال وانا  أب  ي العيلي  التعلييي . كيل  هيي  و وائ  توليا الحلسللللللللللللللوا
 الست  لي يلي االت له نحو التعليم االلكتروني.
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