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امللخص :هدفت الدراسة احلالية للتعرف عىل أمهية تطبيق إنرتنت األشياء يف التعليم ،حيث يعد إنرتنت
األشياء التطبيق التكنولوجي احلديث الذي استحوذ عىل العامل بأكمله من خالل ربط كائنات خمتلفة مع
بعضها البعض دون تدخل االنسان .تسعي الدراسة ملساعدة وزارة التعليم العايل بالسودان للحدّ من
املعوقات والصعوبات والظروف الطارئة التي تواجه العملية التعليمية مثل جائحة فايروس كورونا،
ومعرفة البدائل املناسبة التي يمكن أن تساعد يف حتسني املخرجات التعليمية حالي ًا ومستقبالً .ولتحقيق
أهداف الدراسة صممت استبانة تم توزيعها عىل عينة عشوائية تتكون من ( )202مشارك ًا ،يمثلون
جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السودانية .اعتمدت الدراسة عىل النامذج البنائية ملا
هلا من أدوات صدق عالية خاصة للبيانات النوعية ،ألجل ذلك تم استخدام احلزمة االحصائية
 .AMOSتناولت الدراسة أثر حمددات إنرتنت االشياء ممثلة يف املنصات االلكرتونية والفصول
االفرتاضية واملعوقات االلكرتونية .توصلت الدراسة ايل أن املعوقات ليس هلا أثر يف النموذج وأن حجم
االثر كان ضعيف بلغ  %42مما دل عىل أن هنالك متغريات أخري هلا أثر أكرب يف حمددات إنرتنت
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األشياء .خلصت الدراسة ايل أن انرتنت االشياء يو ّفر الكثري من الطرق واألدوات التي تساعد أعضاء
هيئة التدريس لتحقيق فوائد قيمة ملخرجات التعليم مما يسهل عملهم ،ويزيد من فوائد الطالب .تويص
الدراسة بعمل مزيد من الدراسات والرتكيز عىل إدخال املستفيدين من العملية التعليمية (الطالب) يف
النموذج.
الكلامت الداللية :إنرتنت األشياء ،املنصات االلكرتونية ،الفصول اإللكرتونية ،التعليم
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Abstract: The current study aimed to identify the importance of the Internet of Things
implementation in education, where the Internet of Things is the modern technological
application that has captured the entire world by linking different beings with each other
without human intervention. The study seeks to help the Ministry of Higher Education
in Sudan to reduce the obstacles, difficulties and emergency conditions facing the
educational process such as the Coronavirus pandemic, and to know the appropriate
alternatives that can help in improving educational outcomes now and in the future. To
achieve the goals of the study, a questionnaire was designed and distributed on a
random sample consisting of (202) participants, representing the study community from
faculty members in Sudanese Universities. The study relied on structural models
because of its high validity tools, especially for qualitative data, for this reason, the
AMOS statistical package was used. The study dealt with the determinants of the
Internet of things represented in electronic platforms, virtual classes, and electronic
obstacles. The study concluded that the obstacles have no effect in the model and that
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the effect size was weak reached 42%, which indicates that there are other variables
that have a greater impact in the determinants of Internet of things. The study concluded
that the Internet of Things provides many methods and tools that help faculty members
to achieve valuable benefits for educational outcomes, thus facilitating their work and
increasing student benefits. The study recommends conducting more studies and
focusing on introducing the beneficiaries of the educational process (students) into the
model.
Keywords: Internet of Things, Online platforms, electronic classes, Education
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The Summary
The transmission of the education system, from traditional patterns to new
ones based on E-learning curricula, is supposed to be preceded by a realistic change in
the concept of traditional triple education (faculty member, student and educational
institution), and its transformation into a renewed educational process that includes in
its components: the modern teacher, Positive student, modern university, advanced
educational technology, updated educational curricula and non-formal education.
The study tries to make higher education institutions in Sudan at various levels
to keep pace with every newcomer in the various fields of technology, that have actually
been applied in education in many countries of the world, and its direct orientation to
e-learning and its services in light of the Corona virus pandemic, which has invaded the
world with its impact and a major impact on the performance of most institutions and
sectors This is vital, including the education sector, as some countries managed to
overcome the crisis and succeeded in that due to the existence of a coherent
infrastructure and earlier strategic plans.
The current study seeks to shed light on the determinants of the Internet of
Things and the technologies based on it, and the importance of applying the Internet of
Things in education.
The study Problem:
Sudan went through many events, including the glorious and peaceful December
revolution in the year 2019 AD, which led to the closure of universities and colleges in
all states of Sudan and negatively affected the academic achievement of students, and
then the emergence of the Corona virus (Covid-19) that struck the east and west of the
earth, which led to the suspension Work in many vital sectors and institutions and its
impact on their performance, especially the education sector, This study came to help
the Ministry of Higher Education in Sudan to reduce the obstacles, difficulties and
emergency conditions facing the educational process, such as the Corona virus
pandemic, and to know the appropriate alternatives that can help improve and improve
the current and future educational outcomes, and work to find practical solutions and
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.4.7
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future vision for the educational process to benefit from the Internet Things based on
smart education to link the educational process (faculty member and student) with smart
applications and Internet of things technology to bridge this gap and take advantage of
the time that is the greatest value for the progress of peoples and enriching the
educational process.
Objectives of the study: The study objectives are summarized in the following points:
1.

Shedding light on the methods, tools and determinants that enable universities
and colleges to move towards e learning.

2.

Assist the higher management in the Ministry of Higher Education in
analyzing the current reality of using the Internet of things, and addressing the
weaknesses, to employ this technology in the educational process.

Study methodology: In conducting the study, the researchers relied on a number of
statistical methods and using the statistical package (AMOS), because it is the best fit,
appropriate with the phenomenon in question, and is characterized by objective stability
and credibility to achieve the purposes of the study and test its hypotheses.
Study Population and Sample: The study population consists of faculty members in
Sudanese universities, as the sample included (202) individuals. The vocabulary of the
research sample was chosen by the sample method (facilitated), which is one of the
probability samples that researchers choose to obtain opinions or information from the
vocabulary of the community under study. A questionnaire was designed to identify the
determinants of the Internet of things in order to move towards electronic education in
Sudanese universities, it was distributed electronically, and thus the study used a semicomprehensive inventory method in distributing the study questionnaire.
Findings and discussion: This aspect aims to present and discuss the results of the
statistical analysis of the study variables and the extent of its consistency with its
hypotheses, and try to reach some applied indications that can contribute to linking the
educational environment data and improving the learning outcomes. To measure the
exploratory factor of the study sample using the sample prepared for this purpose, the
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latent roots (anisotropy) and the correlations matrix were found. The statistical package
(SPSS) was used for the study sample in order to measure the exploratory factor of the
study population. The study population consists of faculty members in Sudanese
universities, where the sample included 202 participants. The study relied on structural
models because of their high validity tools especially for qualitative data. For this
reason, the AMOS statistical package was used, which is distinguished by the quality
of its indicators and its efficiency for qualitative data. Where the confirmatory factor
analysis and measurement model are found to verify the study hypotheses.
Results and discussed: The study used the confirmatory factor analysis of all parts and
components of the measurement tool in order to verify the evidence of constructive
validity, to identify the study according to its main dimensions (electronic platforms,
virtual classes, the Internet of things, obstacles) by relying on the Farnell Larker
criterion in addition to four main indicators to test its validity such as Chi-Square,
degrees of freedom, Chi-Square, Relative Standard Chi-Square, and Comparative
Match Index. Through the results of the current study, we find that all previous studies
agree with the current study that the great technical developments in the fifth generation
networks, the Internet of things, and the use of electronic platforms and virtual classes
help in the proposed solutions to overcome some of the educational process obstacles
and the extent of advancement associated with the use of these innovations and
environments in the development of performance and skills The potential as outputs of
the education process, and the application of these technologies in Sudanese
universities have a positive impact on enriching the educational process. In the
summary of the results, we explain the following:
1.

The size of the effect was (0.42), which means that 42% of E-learning is
attributed to indicators, platforms, and virtual classes.

2.

There is 52% of the effect attributable to other variables not included in the
model, which requires further studies of E- learning in Sudan and a retheorizing in the model.
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3.

The Internet of things helps to link the data of the educational environment
and integrate with each other in the education system.

4.

The Internet of Things provides many ways and methods that help teachers
achieve valuable benefits to improving education outcomes, which facilitates
the work of faculty members, and increases student benefits.

Conclusion: The use of Internet of things applications in the modern era has become
necessary and imperative, especially in various fields of education, which requires the
presence of flexible communication infrastructure and networks that help facilitate easy
access to the information required in the educational process. Also, in the near future,
the Internet of Things will be integrated as an upcoming technology that has many
advantages that have been utilized in many fields, especially in the education sector,
and most universities may use it to prepare educated students with a high degree of
technical knowledge, while others may use it to benefit from data, save money and
other needs. If we wish to integrate the Internet of Things and its application in the
educational process, our understanding of the education system must change.
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مقدمة
إن انتقال نظام التعليم ،من األنامط التقليدية اىل أنامط مستحدثة تعتمد عىل مناهج التعليم
االلكرتوين ،جيب ان يسبق بتغري واقعي يف مفهوم التعليم التقليدي الثالثي (عضو هيئة التدريس،
الطالب واملؤسسة التعليمية) ،وحتويله لعملية تعليمية متجددة تضم يف مكوناهتا :املعلم العرصي،
الطالب اإلجيايب ،اجلامعة العرصية ،تكنولوجيا التعليم املتقدمة ،املناهج التعليمية املحدثة والتعليم غري
املنهجي (د.الزهريي .)2009 ،وجيب قبل دراسة برامج التعليم االلكرتوين ،مراجعة حالة العملية
التعليمية يف اجلامعات السودانية.
احللم واألمل والتوقع واألماين واخليال كلها ليكون الواقع الفعيل ملؤسسات التعليم العايل
بالسودان بمختلف املستويات ملواكبة كل مستجد يف جماالت التكنولوجيا املختلفة التي تم تطبيقها فعلي ًا
يف التعليم يف كثري من بلدان العامل ،وتوجهها املبارش للتعليم االلكرتوين وخدماته يف ظل جائحة فايروس
كورونا الذي غزي العامل بأثره وأثر عىل أداء معظم املؤسسات والقطاعات احليوية منها قطاع التعليم.
تطبيقات تكنولوجيا إنرتنت االشياء يف التعليم منحت الكثري من امليزات والفوائد لكل من عضو
هيئة التدريس والطالب واملؤسسة التعليمية ،وتساهم يف اجلانب العميل املحسوس الذي يدعم العملية
التعليمية ويرفع كفاءة التعليم ،والتي تكون خمرجاته كوادر برشية مؤهلة حتتاجها البالد يف التطور
والتنمية (.) El-Dahshan،2019
إنرتنت األشياء أو ما يسمى بإنرتنت كلل يشء يضم كافة األجهزة واملعدات التي هلا قدرة العمل
عىل شبكة اإلنرتنت ومجع وإرسال ومعاجلة البيانات والتقاطها من البيئة من حوهلا مستخدمة حساسات
مضمنة ومعاجلات ووسائط اتصال ،وتعرف عادة باألجهزة املتصلة أو الذكية ألهنا تستطيع التواصل
مع األجهزة األخرى املرتبطة هبا والتفاعل مع املعلومات التي تستجلب من األجهزة األخرى (بالعريب،
 ،)2018وقد ظهرت تقنية انرتنت األشياء يف عام 2000م لتضيف نوع من أنواع التطور للمعلومات
لالنتقال من بيئة إنرتنت اتصال إلنرتنت أشياء وتوظيفها يف شتى املجاالت خصوص ًا جمال التعليم
(.) Alaklabi،2019
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تم اختيار موضوع الدراسة ألمهية تكنولوجيا إنرتنت األشياء ومواكبتها لكل ما هو جديد يف
تقنيات التعليم ،وتقديم بيئة متكاملة لتوفري الدعم واخلدمات للعملية التعليمية من خالل التواصل
وربط املحتوي التعليمي والتفاعل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب ،وكذلك لندرة األبحاث
والدراسات التي تتناول استخدام التطبيقات الذكية وانرتنت األشياء باجلامعات السودانية يف إثراء
العملية التعليمية.
تسعي الدراسة احلالية لتسليط الضوء ملحددات إنرتنت االشياء والتقنيات القائمة عليه  ،وأمهية
تطبيق إنرتنت األشياء يف التعليم  ،حيث يعد إنرتنت األشياء التطبيق التكنولوجي احلديث الذي
استحوذ عيل العامل بأكمله من خالل ربط كائنات خمتلفة مع بعضها البعض ،يف بيئتنا املحيطة ،واليوم
حيث بدأت املؤسسات التعليمية املختلفة ادارك أمهية إدخال التكنولوجيا ،وخاصة إنرتنت األشياء يف
أساليب التدريس اليومية ،ويف القريب العاجل ستدرج العديد من اجلامعات والكليات السودانية
إنرتنت األشياء يف أنشطتها اليومية للحاق باملؤسسات التعليمية املحلية واإلقليمية والدولية ،وعليه فإن
أمهية إنرتنت األشياء واكتساب نظرة ثاقبة وعميقة حول أسباب حتول هذه التكنولوجيا أصبحت
رضورية وحتمية ملنهجيات التعليم والتدريس.

مشكلة الدراسة
مر السودان بالعديد من االحداث منها ثورة ديسمرب يف العام 2019م ،مما أدي ايل إغالق
اجلامعات والكليات بجميع واليات السودان وأثر سلب ًا عىل التحصيل األكاديمي للطالب ،ومن ثم
ظهور جائحة فايروس كورونا (كوفيد  )19-الذي رضب مشارق األرض ومغارهبا ،مما أدي لتوقف
العمل يف كثري من القطاعات واملؤسسات احليوية وتأثريه عىل أدائها وعيل رأسها قطاع التعليم  ،جاءت
هذه الدراسة ملساعدة وزارة التعليم العايل بالسودان للحدّ من املعوقات والصعوبات والظروف الطارئة
التي تواجه العملية التعليمية مثل جائحة فايروس كورونا ،ومعرفة البدائل املناسبة التي يمكن أن
تساعد يف حتسني وجتويد املخرجات التعليمية حالي ًا ومستقب ً
ال  ،والعمل عيل إجياد حلول ورؤية
مستقبلية عملية للعملية التعليمية لالستفادة من أنرتنت األشياء املبني عىل التعليم الذكي لربط العملية
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التعليمية (عضو هيئة التدريس والطالب) بالتطبيقات الذكية وتقنية انرتنت األشياء لسد هذه الفجوة
واالستفادة من الوقت الذي يعترب أكرب قيمة لتقدم الشعوب واثراء العملية التعليمية.
أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة لإلجابة عن االسئلة التالية:


ما هي حمددات إنرتنت االشياء والتقنيات القائمة عليه.



ما هي مزايا تطبيق انرتنت األشياء يف العملية التعليمية.



ما هي املجاالت التي تساعد املؤسسات التعليمية من استخدام إنرتنت األشياء فيها وتطوير
خدماهتا وأنشطتها.

أمهيــة الدراسة:
تأيت أمهية الدراسة من امهية تكنولوجيا انرتنت األشياء ملا هلا من بيئة متكاملة لتقديم خدمات
للعملية التعليمية وتقديم أفضل اخلدمات من خالل التواصل وربط املحتوي التعليمي والتفاعل فيام
بينهام (عضو هيئة التدريس والطالب) ،ويمكن ذكر أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 -1تنبع أمهية الدراسة من االهتامم املتعاظم إلنرتنت األشياء كمنهج متطور يف إتاحة ونرش
املعلومات يف البيئة االلكرتونية.
 -2ندرة األبحاث والدراسات ،التي تتناول استخدام التطبيقات الذكية وانرتنت األشياء
باجلامعات والكليات السودانية يف اثراء العملية التعليمية يف ظل التوجه ايل احلكومة
اإللكرتونية وخدماهتا.
-3

اإلسهام يف زيادة املستوى العلمي والثقايف واالجتامعي ألفراد املجتمع.
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أهداف الدراسة
تتمحور أهداف الدراسة يف النقاط التالية:


تسليط الضوء عىل االساليب واالدوات واملحددات التي متكن اجلامعات والكليات بالتوجه
نحو التعليم اإللكرتوين.



مساعدة اإلدارة العليا يف وزارة التعليم العايل يف حتليل الواقع احلايل الستخدام انرتنت
االشياء ،ومعاجلة جوانب الضعف ،لتوظيف هذه التقنية يف العملية التعليمية.

فرضيات الدراسة
إن انرتنت االشياء دالة يف املنصات االلكرتونية والفصول االفرتاضية واملعوقات االلكرتونية.
مصطلحات الدراسة
انرتنت األشياء :هو اتصال تفاعيل من خالل االنرتنت مع أجهزه احلاسب اآليل واألجهزة الذكية
مع العديد من األشياء فتجعلها قابلة الستقبال وإرسال البيانات.

وقد تم تناول مصطلح إنرتنت األشياء "  " Internet of Thingsبالعديد من التعريفات األجنبية يف
معظمها ،ومن هذه التعريفات:


يعرفها قاموس أكسفورد " "oxford dictionariesبأهنا جيل متطور من االنرتنت جلعل
األشياء املتصلة بالشبكة بشكل مستمر قادرة عىل ارسال واستقبال البيانات . (“Internet
)of Things | Meaning of Internet of Things. by Lexico”, 2019



عرفت ) (Magdalena, 2016إنرتنت األشياء بأهنا أشياء مزودة بأجهزة استشعار مناسبة
ويمكن االتصال هبا والتحكم فيها من خالل شبكة االتصال إلنجاز مهام معينة.



نظام من أجهزة احلوسبة املرتابطة ،واآلالت امليكانيكية والرقمية ،واألشياء ،واحليوانات أو
األشخاص التي يتم تزويدها بمعرفات فريدة ) (UIDsوالقدرة عىل نقل البيانات عرب شبكة
دون أن تتطلب تفاعل من اإلنسان إىل اإلنسان أو اإلنسان إىل الكمبيوتر . (Rouse et al.,
)2018
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التعريف االجرائي :إنرتنت االشياء :هو ربط العديد من األشياء املتنوعة واملتعددة عرب وسائط
استشعار ،والتحكم هبا من خالل االنرتنت .

املنصات االلكرتونية :تعرف بأهنا بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وجتمع بني مميزات
أنظمة إدارة املحتوى اإللكرتوين وبني شبكات التواصل االجتامعي الفيس بوك ،وتويرت ومتكن املعلمني
من نرش الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية ،واالتصال باملعلمني من
خالل تقنيات متعددة ،تقسيم الطالب إىل جمموعات عمل ،وتساعد عىل تبادل األفكار واآلراء بني
املعلمني والطالب ،ومشاركة املحتوى العلمي ،مما يساعد عىل حتقيق خمرجات تعليمية ذات جودة عالية
(الغامدي.)2016،
التعريف االجرائي :هي منصة الكرتونية تعليمية هتدف لربط مجيع املتعلمني مع مصادر التعلم
التي حيتاجوهنا لتعزيز امكانياهتم وبناء مهاراهتم لالرتقاء بجودة التعليم من خالل توفري بيئة آمنة
لالتصال والتعاون وتبادل املحتوي التعليمي وتطبيقاته.
الفصول االفرتاضية :جمموعة من األدوات التي تشمل بث الفيديو ،والتفاعل الصويت،
واملحادثات النصية ،والسبورة االلكرتونية ،واإلدارة التعليمية التي متكن من تقديم مبارش وتفاعيل
وبأساليب مشاهبة ملا يتم يف التعليم االلكرتوين (الربيعي.)2013،
التعريف االجرائي :هي فصول شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود تواصل بني
األساتذة والطلبة ،ولكنها توجد اون الين عىل شبكة اإلنرتنت وهي ال تتقيد بالزمان أو املكان ،وعن
طريقها يتم استحداث بيئات تعليمية افرتاضية.
الدراسات السابقة
هنالك عدة دراسات تناولت موضوع انرتنت األشياء ( (Internet of Things IOTحيث ركز
الباحثني عىل خدمة انرتنت األشياء والتعليم الذكي ( )Smart education for IOTمتمثلة بتطبيقات
انرتنت األشياء يف التعليم

والتواصل بني املعلم والطالب من خالل الفصول االفرتاضية ( Virtual
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 )Classومنصات التواصل األكاديمي .فيام ييل استعراض ًا لبعض الدراسات السابقة والتي يري
الباحثني عالقتها بموضوع الدراسة احلالية:
تناولت دراسة العنزي واخرون ( )2020أمهية منصات التواصل األكاديمي باعتبارها مواقع
جتمع بني شبكات التواصل االجتامعي والتي بدورها تتيح فرصة تبادل اآلراء واألفكار وتوفري بيئة
مغلقة وآمنة هلم وايض ًا توفر مكتبة رقمية حتتوي عىل مصادر التعلم وتساعد عىل اعداد بنوك األسئلة
واملتابعة والتقييم .هدفت الدراسة للتعرف عىل إثر استخدام التواصل األكاديمي عيل طلبة كلية الرتبية
األساسية بدولة الكويت عىل حتصيلهم العلمي وتفاعلهم الدرايس .اشارت الدراسة إلسهام منصات
التواصل األكاديمي يف تسهيل عملية التواصل بني األساتذة والطلبة ،تساهم منصات التواصل
األكاديمي يف القضاء عىل كل فواصل املكان والزمان وظرف الطقس للتعلم .خلصت الدراسة لعدد
من التوصيات منها :تفعيل استخدام منصات التواصل األكاديمي يف العملية التعليمية ،تفعيل استخدام
أعضاء هيئة التدريس للمنصات التواصل االكاديمية يف العملية التعليمية من خالل طرح اخلطط
الدراسية عرب املنصات االكاديمية ،اعداد دورات تدريبية للمعلمني والطلبة عىل التطبيقات املتنوعة
ملنصات التواصل األكاديمي.
تري الرشيدي ( )2020يف دراستها عن "درجة توظيف التعلم اإللكرتوين جامعة الكويت
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة" أن التعليم االلكرتوين هو استخدام التعليم بواسطة
الشبكة العنكبوتية (االنرتنت) ويعترب العمو الفقري للعملية التعليمية وجزء أسايس يف نظام التعليم
اجلامعي .هدفت الدراسة ألمهية التعليم االلكرتوين ومدي توظيف اجلامعة له يف التدريس اجلامعي مع
استخدام األساليب واملهارات املتاحة من جانب أعضاء اهليئة التدريسية ،خلصت الدراسة يف نتائجها
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توظيف التعليم االلكرتوين من جهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ويعود ذلك لتوفر اإلمكانات املادية وكل متطلبات التعليم االلكرتوين باجلامعات الكويتية.
أوصت الدراسة بتدريب بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يوظفون التعليم االلكرتوين بدرجة
متوسطة وعمل مزيد من الدراسات يف هذ املجال للجامعات األخرى.
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دراسة قام هبا ( Al-Droubi )2020لتحسني منصات التعليم االلكرتونية التفاعلية يف
اجلامعات السورية هدفت ملعرفة اهم امليزات يف التعليم التفاعيل ومدى تأثريها عىل العملية التعليمة،
اهتمت الدراسة بوضع تصميم لنموذج نظام إلكرتوين تفاعيل قابل للعمل عىل خمتلف املنصات وبيئات
التشغيل املختلفة يساعد عىل زيادة التفاعل بني أطراف العملية التعليمية والعمل عىل زيادة الفاعلية
والرسعة يف التعليم .تناولت الدراسة اهم الوسائل احلديثة املستخدمة يف حتسني التعليم منها :اللوح
االلكرتوين ،احلواسيب واهلواتف املحمولة واالجهزة اللوحية .اوصت الدراسة املؤسسات التعليمية
باالعتامد عىل التعليم االلكرتوين التفاعيل كرديف ومساعد للتعليم التقليدي باستخدام التقنيات احلديثة
املتاحة.
هنالك دراسة قام هبا زهر وآخرون ( )2018هدفت للمقارنة بني املكتبات االكاديمية
اللبنانية ،والرتكيز عىل اخلدمات التي توفرها املكتبات االكاديمية اللبنانية يف البيئة الذكية ،وطريقة
االستفادة من تقديم تطبيقات اهلواتف الذكية ،عالوة اىل اخلدمات التي تتيحها هلم مكتباهتم والتي
يرغبها الطالب يف تلك اجلامعات قامت الباحثة بمقارنة اخلدمات املقدمة عرب الصفحات االلكرتونية
التي هلا امكانية التصفح عرب اهلواتف الذكية .خلصت نتائج الدراسة ايل توفر ثالث خدمات ذكية يف
أربع مكتبات جامعية لبنانية من أصل ثامين مكتبات ،والنسبة األعىل من الطالب استخدموا اهلواتف
الذكية للرتفيه والتواصل مع الزمالء بنسبة  ،%62بينام كانت نسبة االستخدام للوصول اىل خدمات
املكتبة بلغت  %37فقط .وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من املقرتحات لتعزيز مفهوم تقديم خدمات
املكتبات عن طريق اهلواتف الذكية.
دراسة قام هبا األكلبي ( (2017عن تطبيقات إنرتنت األشياء يف مؤسسات املعلومات حيث
ذكر أن إنرتنت األشياء له إمكانية للمسامهة يف خدمة البحث العلمي وتكوين جمموعات للتعاون
البحثي لتشارك االهتاممات والتوجهات البحثية ،كام أنه يوفر طرق تدريسية متنوعة ،ويساعد يف
تسهيل رشح املفاهيم املختلفة للطالب وربط وحدات إنرتنت األشياء بالواقع املراد حماكاته .كام
تطرقت الدراسة ألهم مميزات وفوائد انرتنت األشياء يف بيئة مؤسسات املعلومات وإمكانية املسامهة
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بشكل كبري يف تطوير خدماهتا ،وتطوير خدمة البحث العلمي ،والتطور يف قدرات الذكاء الصناعي بام
ساهم يف الزيادة احلقيقية لألشياء املتصلة باإلنرتنت؛ وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أمهها
إجراء املزيد من الدراسات ،التي تتناول العالقة بني خدمات مؤسسات املعلومات وتطبيقات انرتنت
األشياء ،والعمل عىل زيادة الوعي بأمهية دور انرتنت األشياء يف تطوير خدمات مؤسسات املعلومات.
أجري رمضان وآخرون ( )2017دراسة تناولت مدى استخدام الطلبة للهواتف الذكية
هبدف احلصول عىل املعلومات لعينة مكونة من  390طالب وطالبة يف كلية االعالم ،وكلية تكنولوجيا
املعلومات يف جامعة النجاح الوطنية ،هدفت الدراسة للتعرف عىل أهداف الطلبة من استخدام اهلواتف
الذكية ،وهدف طلبة كلية االعالم ،وطلبة كلية تكنولوجيا املعلومات من استخدامها .توصلت
الدراسة يف نتائجها اىل ان طلبة تكنولوجيا املعلومات يعتمدون عىل خربهتم التقنية يف استخدام
اهلواتف الذكية بشكل أكثر من طلبة االعالم ،وكام توصلت نتائج الدراسة اىل أن اهلاتف الذكي هو
وسيلة فعالة للحصول عىل املعلومات .أوصت الدراسة برضورة تثقيف الطلبة الستخدامهم اهلواتف
الذكية يف متابعة دروسهم االكاديمية واحلصول عىل املعلومات وإدخال اهلواتف الذكية تدرجيي ًا ضمن
املنظومة التعليمية.

من جهة اخري دراسة اجراها ( ، Ng and others )2017هدفت ملراجعة إنرتنت األشياء
)(IoTمن خالل أربعة تصورات :إنرتنت األشياء كتسييل وكثافة معلومات املوارد؛ إنرتنت األشياء
مثل املادية الرقمية؛ إنرتنت األشياء كتجميع أو نظام خدمات؛ وإنرتنت األشياء كوحدات نمطية
ومعامالت وخدمة .تناولت الدراسة تصور مكمل للمكونات العامة لألنرتنت األشياء وتقنياته
املختلفة والتي متثل أبرز عنارصه يف االيت :الكيانات املادية  physical objectsوأجهزة استشعار
 ،Sensorsوالكيانات االفرتاضية  ،Virtual Objectواألشخاص  ،Peopleواخلدمات ،Services
واملنصات  Platformوقد متثل نوع من الربجميات الوسيطة  Middlewareوالتي تستخدم يف ربط كافة
الكيانات بأنرتنت األشياء وتقنياته ،وتوفري العديد من الوظائف منها اتاحة الوصول لألجهزة ،وضامن
الرتكيب والتشغيل السليم ومتابعة اليات عمل اجلهاز وتتبع حتليالت البيانات والقابلية للتشغيل
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املتبادل واالتصال عىل الشبكة املحلية او السحابة وغريها من األجهزة ،والشبكات  Networksيتم ربط
مكونات انرتنت األشياء وتقنياته باستخدام تقنيات متعددة يف وسائط االتصال الالسلكي واملعايري
والربتوكوالت وذلك لتوفري اتصال واسع النطاق يف بيئة متكاملة.
دراسة أجراها احلسن ( )2017هدفت للتعرف عيل واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف
برامج التعلم عن بعد يف جامعة السودان املفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،خلصت
الدراسة ألمهية استخدام الفصول االفرتاضية يف برنامج التعلم عن بعد باجلامعات السودانية ،اوصت
الدراسة عىل تشجيع وتوعية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السودانية لالستفادة من تقنية الفصول
االفرتاضية لتسهيل وحتسني املامرسة التعليمية يف جمال التعليم عن بعد ،االستفادة من خربات وجتارب
اجلامعات العربية والعاملية يف جمال توظيف تقنية الفصول االفرتاضية يف برامج التعلم عن بعد.
تناولت دراسة صالح ( )2017حماولة الوصول إىل حتديد مدى مالئمة بعض املستحدثات
التكنولوجية وبيئات التعلم احلديثة لتكون أحد احللول املقرتحة لتجاوز بعض معيقات عملية التعليم
ومدى التقدم املصاحب الستخدام هذه املستحدثات والبيئات يف تطوير األداء واملهارات املتوقعة
كمخرجات لعملية التعليم ،خلصت الدراسة ايل عدة نقاط منها وجود بيئة تعليمية الكرتونية ساعدت
الطالب عىل االستفادة من الوقت ،بل وأصبح الطالب خيتار الوقت املالئم له عكس الفصول التقليدية
التي تقيد الطالب بوقت معني ربام ال يتناسب دائام مع ظروفه املختلفة ، .وتوصلت الدراسة إىل جمموعة
من التوصيات أمهها رضورة االهتامم بتوظيف بيئات التعلم اإللكرتونية واملدجمة يف العملية التعليمية.

دراسة قام هبا ( Kamalrudin )2017تناولت أمهية تأمني املحتوى بشكل معياري وقيايس
للمعلومات يف جيل إنرتنت األشياء ،كام استهدفت الدراسة تطوير وتقديم آليات وتطبيقات شاملة
إلنفاذ متطلبات تطبيقات إنرتنت األشياء يف الوقت الذي يندر فيه عدد مطوري الربجميات واملهندسني
املدربني تدريبا وافيا لتوظيف وتطبيق األكواد الالزمة ألعامل التأمني واحلامية للمعلومات والبيانات
املختلفة ،باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة تنفيذ بيئات عمل آمنة ومضمونة ألهنا تتطلب مزيدا من تكامل
اجلهود واملهارات.
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قام سامل ( )2017بدراسة عن أنظمة ومنصات التعليم االلكرتوين ذكرت فيها ان التعليم
االلكرتوين يعترب أسلوبا جديدا من أساليب التعلم فرضته التطورات العلمية والتكنولوجيا احلديثة التي
يشهدها العامل يف تسارع مطرد .تطرقت الباحثة ايل أن أفضل املزايا التي جلبها التعليم االلكرتوين هي
نقل العملية التعليمية من املعلم ايل املتعلم .تناولت الدراسة العديد من مزايا التعليم الذكي أمهها :اعتامد
نظم التعليم الذكي عىل التفاعل التعليمي بني املتعلم من جهة وبني الوسائط التعليمية ،حيقق نظام
التعليم الذكي يف بيئة تعليمية افرتاضية متكن املعلم واملتعلمني من متابعة العملية التعليمية بالتوجيه
واإلرشاد ،خلصت الدراسة ايل أن التعلم االلكرتوين يتيح بيئة تفاعلية باإلثارة والتشويق مما حيقق
التجاوب لدى املتعلمني.
دراسة قام هبا ) ، Lin (2016تناولت التوسعات التقنية الكبرية يف شبكات اجليل اخلامس،
وإنرتنت األشياء ،واحلوسبة السحابية ،والبنية التحتية يف هندسة الشبكات ،وإحداث الرتابط القوي
مع بعضها البعض ،واكتشاف العالقات الفنية بني هذه التقنيات احلديثة ،وتوضيح العديد من الربامج
والتطبيقات اجلارية واملعتمدة يف جامعة جياو تونغ الوطنية .قدمت الدراسة نظرة مستقبلية لتقارب
تقنيات إنرتنت األشياء والبيانات الضخمة والسحابة و الشبكات املعرفة بالربجميات جن ًبا إىل جنب مع
وصول شبكات النطاق العريض لألجهزة املحمولة من اجليل اخلامس .أظهرت الباحثون العالقات
التقنية لتلك التقنيات والربامج والتطبيقات اجلذابة التي يمكن إنشاؤها عند تقارب اثنني أو ثالثة أو
أكثر من هذه التقنيات .خلصت الدراسة ايل رضورة حتديث هذه الدراسة عىل أساس سنوي للحفاظ
نظرا لطبيعة
عىل املعلومات ذات الصلة مواكبة لالجتاهات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ً
التطور الرسيع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار املستمر لتلك التقنيات.
دراسة اجراها احلارثي ) (2014بعنوان " إطار مقرتح لتطبيق انرتنت األشياء يف املؤسسات
التعليمية" هتدف الستعراض التطور التارخيي إلنرتنت األشياء ،وتقديم تصور عام عن ماهيتها،
ومفاهيمها وأسسها التقنية وتطبيقاهتا ،وذلك إلبراز احلدود التي يمكن أن يتم يف إطارها االستفادة
من هذه التقنية يف جمال التعليم ،وذلك عن طريق دمج إنرتنت األشياء بنموذج  ICampusوخمتربات
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املعملية التي ستوضح الدراسة مفاهيمها وآليات عملهام ،ومن ثم إطار دعم التعليم باملؤسسات
التعليمية من خالل املحاور التالية :الصناديق الذكية  ،Smart Boxانرتنت األشياء كإطار للتدريس،
و نموذج التعليم ،كام تقدم الدراسة توصيات متعلقة بمدى حاجة املؤسسات التعليمية إىل االستفادة
من التقنية بشكل عام ،وإنرتنت األشياء بشكل خاص ،وما هي األسس الواجب توافرها لتحقيق
ذلك.
يرى العجرمي ( )2013يف دراسته التي هدفت للتعرف إىل فعالية برنامج مقرتح قائم عىل
الفصول االفرتاضية  ellumniateيف تنمية بعض مهارات التدريس الفعال لدى الطلبة املعلمني بجامعة
القدس املفتوحة واجتاهاهتم نحوها ،متثلت أمهية الدراسة يف عدد من النقاط أمهها أن هذا البحث يفيد
القائمني عىل العملية التعليمية يف اجلامعات بمعلومات وتقنيات جديدة تساعدهم يف التدريب عن بعد
وتصميم برامج مقرتحة ختدم املعلم واملتعلم .تطرقت الدراسة لعدد من التعريفات واملفاهيم للفصول
االفرتاضية ،وخصائص الفصول االفرتاضية املتزامنة .توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها أن
الفصول االفرتاضية هلا فعالية يف جمال تدريب املعلمني والطلبة مقارنة بالطرق العادية ،واسهامها يف
إزالة حاجز اخلوف والرهبة من استخدام التقنية التي يعاين منها املعلمون .أوصت الدارسة بعدة
توصيات أمهها :إنشاء أقسام خاصة يف اجلامعات العربية بشكل عام وفلسطني بشكل خاص لتصميم
وتطوير الفصول االفرتاضية املختلفة ،عىل أن يضم فريق العمل خمتصني يف تكنولوجيا التعليم ،واملناهج
وطرق التدريس ،ومربجمي مواقع الويب.
اإلطار النظري للدراسة
يتناول اإلطار النظري مفهوم انرتنت األشياء ) Internet of Things (IOTومكوناته والتقنية
القائم عليها ومزايا تطبيقات إنرتنت األشياء ،اهم مربرات استخدام إنرتنت االشاء يف التعليم ،وأبرز
معوقات استخدام إنرتنت األشياء يف العملية التعليمية.
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مفهوم إنرتنت األشياء )Internet of Things (IOT

يعرف انرتنت االشياء ) Internet of Things (IOTبأنه مفهوم متقدم لشبكة اإلنرتنت بحيث
متتلك كل االشياء يف عاملنا قابلية االتصال باألنرتنت أو ببعضها البعض إلرسال واستقبال البيانات
ألداء وظائف حمددة من خالل الشبكة (مركز احلاسبة االلكرتونية ُ .)2019،يفرتض يف استخدامنا هلذه
التكنولوجيا أن نجعل التعامل يف حياتنا أسهل لتحسني وضعنا  ،من خالل ربط الكثري من األشياء
املتنوعة واملتعددة عرب وسائط استشعار ،والتحكم هبا من خالل االنرتنت  ،وباإلمكان ان تتفاعل
االشياء مع بعضها البعض من جهة ومع االنسان من جهة اخرى لتتيح بذلك العديد من التطبيقات
احلديثة يف املجاالت التقنية ،والطبية ،والصناعية ،واالقتصادية ،والرتبوية ،والرياضية  ،بحيث يعتمد
جوهر املوضوع عىل عمليات تفاعل االشياء عرب االنرتنت لتوفري افضل اخلدمات لإلنسان ،وهذا يعني
امتالك كل األشياء يف حياتنا والقدرة عىل االتصال مع بعضها البعض أو مع شبكة اإلنرتنت ألداء
وظائف معينة خاصة هبا أو نقل البيانات بني بعضها البعض عرب بعض املستشعرات اخلاصة املتصلة هبا
(،El-Dahshan, 2019عبد اهلل.)2019،
وأيضا تم تعريف (انرتنت االشياء ) (Internet of Things (IOTعىل أنه أحد مفاهيم احلوسبة
والذي يستهدف ربط كل يشء بام يف ذلك الكيانات املادية وتوفري مقومات وقدرات التفاعل مع
األشخاص.
"إنرتنت األشياء عبارة عن منصة جتمع بني األجهزة املدعمة (الكرتونيا وبرجميا) احلساسات
املحركات ،األجهزة الذكية ،وتسمي باألشياء ،تتصل هذه األشياء مع بعضها باستخدام وسائل
االتصال القائمة مثل االنرتنت (الوسيلة االساسية) ،شبكات اجلوال ،الواي فاي ،البلوتوث ...الخ"
(حايك ،)2018 ،حيث يمكن ألنرتنت األشياء حتسني الوصول ايل املواد واخلدمات ،او توفري فرص
التعليم دون املساس بخصوصية املستفيدين.
مما تقدم ذكره من تعاريف ومفاهيم عديدة إلنرتنت األشياء يمكن اعتامد تعريف االحتاد الدويل
لالتصاالت ( )ITUيف عام  2012إلنرتنت األشياء بانه بنية حتتية عاملية جلميع املعلومات تستند ايل
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قابلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتشغيل البيني املتبادل إلتاحة خدمات ناجتة عن ربط بني
األشياء سواء كانت مادية او افرتاضية (احلارثي .)2014،
بيئة إنرتنت األشياء ومكوناهتا
إنرتنت األشياء يستخدم جمموعة من التقنيات الرضورية لالتصال باألشياء،

رسدها Hahn

)(2017يف أربعة متطلبات وهي :أوال ،حتديد اهلوية ، Identificationوذلك بوضع معرفات عىل كل
جهاز يتصل باإلنرتنت .ثاني ًا ،حساس  Sensorsلكل جهاز من خالل وضع أجهزة استشعار تقيس
كل جوانب الكائن .ثالث ًا ،يتطلب قدرة الكائن لالتصال باإلنرتنت أو الكائنات األخرى املامثلة ،رابع ًا،
حتتاج خاد ًما مركز ًيا  Central Serverيتم عربه مجع البيانات من مجيع هذه الكائنات للتحليل والسامح
للمستخدم بالتحكم هبا.
التقنية القائم عليها إنرتنت األشياء
إنرتنت األشياء) Internet of Things (IOTيعمل عىل ربط الكيانات واألشياء مع بعضها
البعض عرب معرف لكل جهاز وطاملا أن هذه الكيانات أو األشياء (األجهزة) متصلة باإلنرتنت وهلا
املقدرة عىل االستشعار ونقل البيانات والتفاعل فيام بينها أو التفاعل مع األفراد (عبد اهلل )2019،وهي
كام ييل:
-1

معرف فريد من نوعه لكل جهاز أو كيان سيكون متصل باإلنرتنت.

 -2أجهزة استشعار لكل جهاز أو كيان لقياس اجلوانب والتأثريات املختلفة له.
 -3وجود وسيط للتواصل بني هذه األجهزة والكيانات ويمثلها هذه احلالة اإلنرتنت
مزايا تطبيق إنرتنت األشياء
إنرتنت األشياء يسهم يف تقليل إهدار الوقت واملجهود وإنجاز املزيد من اإلنتاج ،كام يساعد
يف اختاذ قرارات مناسبة من خالل حتليل الكم اهلائل من البيانات املدخلة أو التي تدعم اختاذ قرار
فعال يف وقت وجيز مما ينتج عنه حتسني كفاءة العمليات وتقليل االنفاق (عبد اهلل ،)2019،حيث
يمكننا صياغة هذه املزايا يف عدة نقاط أمهها- :
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فعالية استغالل املوارد املتاحة.



يمكن احلصول عىل املعلومات من أي جهاز وأي مكان ويف أي وقت.



تقليل التدخل البرشي ومن ثم تقل نسبة األخطاء.



تقليل التكاليف واإلنفاق.



زيادة اإلنتاجية.



اختاذ القرارات الفعالة.



حيفز إنرتنت األشياء املؤسسات والرشكات عىل إعادة النظر يف طرق التعامل مع األعامل
والصناعات واألسواق اخلاصة هبم ومنحهم األدوات الالزمة لتحسني اسرتاتيجيات أعامهلم
(جمتمع تكنولوجيا املعلومات | الرئيسية .) El-Dahshan, 2019،2019

أسباب ومربرات الستخدام إنرتنت األشياء يف التعليم
هنالك عدة أسباب ومربرات الستخدام انرتنت األشياء يف التعليم (ادارة التحرير(2019 ،

نذكر منها ما ييل:


وغريهم ،لالستطالع والتعلم
توفر هذه التقنية منرب مرن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ّ
والتجاوب مع نظام التعليم يف بيئة تقنية حديثة.



التكنولوجيا املتطورة تساعد الطلبة عىل تعلم أشياء جديدة لدعم األغراض التعليمية،
بحيث تتيح أدوات للطلبة وهيئة التدريس ملشاركة املوارد عرب اإلنرتنت.



يعترب قطاع التعليم عىل الدوام يف مقدمة القطاعات التي تدرج التقنيات احلديثة يف خدمتها،
حيث يمثل هذا القطاع الركيزة األساسية التي تقوم عليها توجهات اقتصاد املعرفة.
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تطبيقات انرتنت األشياء املستخدمة يف جمال التعليم جتعل الواقع العميل ملؤسسات التعليم
بمختلف مستوياهتا مواكب ًا لكل جديد وحديث يف جماالت التكنولوجيا التي تطبق عملي ًا يف
التعليم بالعديد من بلدان العامل.



تساعد الطالب للتواصل مع هيئة التدريس باستخدام طرق وأساليب خمتلفة.



توفر تقنية انرتنت االشياء خدمات أفضل باستخدام منصات خمتلفة تساعد يف احلصول عىل
التعليم يف أي وقت ويف أي مكان عىل شبكة اإلنرتنت.

معوقات استخدام إنرتنت األشياء يف العملية التعليمية
إن معظم التطورات التقنية التي يشهدها العامل احلديث تكاد ال ختيل من بعض العالت ،حيث
ذكر األكلبي ( )2017أن من معوقات إنرتنت األشياء هي املخاوف املرتبطة باخلصوصية ،كام يؤدي
استخدام إنرتنت األشياء حدوث هجامت إلكرتونية بنسب عالية لتعطيل خدمات حمددة ،أو
للحصول عىل معلومات معينة .وفيام يتعلق بمستوى األمان فيعترب غري مضمون؛ بحيث من املمكن
أن تنقطع اخلدمة ألي ظروف طارئة تؤدي إىل انقطاع اتصال األشياء ببعضها أو تؤدي لضعف
االتصال .وكام أن الرشكات واملؤسسات تواجه مشكالت فيام يتعلق بتوحيد الربتوكوالت واملعايري
التي تساعد عىل إنجاز املشاركة الفاعلة بني األشياء .من جانب آخر يرى املشاركون يف االستبانة ان
هنالك معوقات األخرى إلنرتنت األشياء تقف عائقا أمام تطبيق انرتنت األشياء يف العملية التعليمية
يف السودان أبرزها:


عدم توفر البنى التحتية وشبكات االتصال باملؤسسات التعليمية خصوص ًا الواليات.



ضعف شبكة االنرتنت وعدم توفري االجهزة واملعدات اجليدة.



التكلفة املالية لتطبيق إنرتنت األشياء.



ضعف التدريب ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.



عدم معرفة كثري من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بتطبيقات إنرتنت األشياء.
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انقطاع التيار الكهربائي باستمرار.



عدم اهتامم العديد من املؤسسات التعليمية بالتعليم االلكرتوين.



عدم االستفادة من التجارب العاملية يف جمال التعليم اإللكرتوين والتطبيقات يف جمال الفصول
االفرتاضية واالختبارات اإللكرتونية.



عدم وجود منصات الكرتونية باجلامعات والكليات السودانية.



العائق املادي واحلصار االقتصادي عىل السودان حيد من االستفادة من التقنيات املستحدثة.



ضعف الوعي املجتمعي بكيفية استخدام تقنيات االنرتنت ومقاومة التغيري واخلوف من عدم
فاعلية التعليم عرب الوسائل االلكرتونية احلديثة.



عدم امتالك عدد كبري من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ألجهزة حاسب آيل وأجهزة ذكية.



عدم توفر الربيد االلكرتوين الرسمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة باجلامعات والكليات.



عدم وضع احلكومة مليزانية ثابتة لدعم تطبيقات التعليم االلكرتوين باجلامعات.



عدم توفري احلكومة لألجهزة والتقنيات التي تدعم االستاذ اجلامعي واجلامعات لتطبيق
التعليم االلكرتوين .



ضعف البنية التحتية لتقانة املعلومات.



عدم اقتناع بعض أعضاء هيئة التدريس بالتعليم االلكرتوين.

جيب عىل احلكومات عدم غض الطرف أمام هذا احلدث ،فكلام كان االهتامم كبريا ،يؤدي
لسهولة التنظيم واالستخدام املرن والف ّعال واجليد إلنرتنت األشياء من جانب املؤسسات واملواطنني يف
عامل املعرفة وجمتمع املعلومات .وك ّلام قل االهتامم ،تعقدت عملية إدارة ومتابعة ظاهرة إنرتنت األشياء.
ومن أمثلة رضورة االهتامم املبكر هلذه الظاهرة مسألة اخلصوصية (أفراد ومؤسسات) ،ومسألة إعادة
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تعريف احلقوق املدنية وقضية البيانات مفتوحة املصدر ) (Open Data Sourceوالبيانات الضخمة
)(Big Dataواحلوسبة السحابية

) (Cloud computingوالنقود االلكرتونية )(Electronic money

وسياسات االستثامر يف البنية األساسية (التحتية) والبنية الفوقية ،وأهم من ذلك سياسات التعليم وحمو
األم ّية احلاسوب ّية وغريها من املواضيع املستحدثة (إنرتنت األشياء ، )2020،كام ال ختفى التحديات
التي تصاحب االستخدام الواسع ألنرتنت األشياء ،مثل اختفاء بعض الوظائف اخلدمية ،والتي تتطلب
استبداهلا بإجياد فرص عمل يف جماالت جديدة ،وبمهارات مناسبة .وهذا من شأنه حتفيز احلكومات عىل
إعطاء التدريب والتأهيل االهتامم الكايف (هباء الدين ،2020،املسامهون يف مشاريع ويكيميديا،
.)2012
األساليب االحصائية للدراسة
اعتمد الباحثون يف إجراء الدراسة عىل عدد من األساليب اإلحصائية وباستخدام احلزمة
االحصائية ) (AMOSألهنا األفضل مالئمة ومناسبة مع الظاهرة موضع البحث ومتتاز بموضوعية
ذات ثبات ومصداقية لتحقيق أغراض الدراسة واختبار فرضياهتا.
جمتمع وعينة الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس اجلامعات السودانية البالغ عددهم ()202
مشاركا للحصول عىل املعلومات ،حيث تم توزيع نموذج االستبانة الكرتونيا ،وبالتايل تكون الدراسة
قد استخدمت أسلوب احلرص يف توزيع االستبانة.
أداة الدراسة
تم تصميم استبانة للتعرف عىل حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين
باجلامعات السودانية وتم تقسيمها إىل قسمني كااليت:
القسم األول :يشمل عىل جمموعة من األسئلة التي تتعلق بالسامت الشخصية ألفراد العينة.

القسم الثاين :يناقش حماور الدراسة والتي تتكون من:
املحور األول :يناقش املنصات االلكرتونية ويتكون من  8فقرات.
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املحور الثاين :يناقش الفصول االفرتاضية ويتكون من  20فقره.
املحور الثالث :يناقش انرتنت االشياء ويتكون من  5فقرات.
املحور الرابع :يناقش املعوقات االلكرتونية ويتكون من  5فقرات.

وقد كانت اإلجابة لكل فقرة من الفقرات وفق مقياس (ركارت الثالثي واخلاميس أحيان ًا( ،
ومن ثم ًاخذت االستبانة املراحل االتية:
.1

إعداد استبانه أولية ،إلستخدمها ىف احلصول عيل البيانات واملعلومات املطلوبة.

 .2عرض االستبانه األولية عىل خمتصني قبل التحكيم إلختبار مدى مالئمتها يف

البيانات.

وتعديل االستبانه بصورة أولية بنا ًء عىل التوصيات.
 .3عرض االستبانه عىل جمموعة من املحكمني والذين قاموا بتقديم النصح واإلرشاد ،حيث
تم تعديل وحذف ما يلزم،انظر ملحق رقم ). (1

 .4تم اجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لإلستبانه لغرض التحقق من صدقها وتعديل ما هو
مطلوب تعديله.

.5

تم توزيع االستبانه عىل مجيع افراد جمتمع الدراسة.

اختبار االتساق والثبات الداخيل للمقاييس املستخدمة يف الدراسة
يقصد بالثبات (استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه ،أي أن املقياس يعطي نفس النتائج
ٍ
مساو لقيمة املعامل إذا أعيد تطبيقه عىل نفس العينة) ،وبالتايل فهو يؤدي إىل احلصول عىل نفس
باحتامل
النتائج أو نتائج متوافقة يف كل مرة يتم فيها إعادة القياس .وكلام زادت درجة الثبات واستقرار األداة
كلام زادت الثقة فيه ،وقد تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaيف هذه الدراسة.
النتائج املتحصل عليها من عينة الدراسة اشارت إىل ان قيمة معامل ألفا كرونباخ ملفاهيم الدراسة بلغت
( %89للمجتمع) ،مما يدلل عىل وجود ثبات تام يف االستبانة.
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النتائج ومناقشتها
هيدف هذا اجلانب ايل عرض ومناقشة نتائج التحليل االحصائي ملتغريات الدراسة ومدى
اتساقه مع فروضها وحماولة التوصل لبعض الدالالت التطبيقية التي يمكن ان تسهم يف ربط معطيات
البيئة التعليمية وحتسني خمرجات التعلم.
التحليل العاميل االستكشايف لعينة الدراسة:
لقياس العامل االستكشايف لعينة الدراسة باستخدام العينة املعدة هلذا الغرض ،تم اجياد اجلذور
الكامنة (تباين املكونات) ومصفوفة االرتباطات.
اجلذور الكامنة (تباين املكونات):
استخدمت احلزمة االحصائية ( )SPSSلعينة الدراسة من اجل قياس العامل االستكشايف
ملجتمع الدراسة .النتائج املتحصل عليها موضحة يف اجلدول رقم (.)1
جدول رقم ( :)1يبني اجلذور الكامنة (تباين املكونات) ملجتمع الدراسة
Initial
Eigenvalues

Initial
Eigenvalues

Initial
Eigenvalues

Rotation
Sums of
Squared
Loadings

Rotation
Sums of
Squared
Loadings

املكونات

املجموع

التباين%

القيم املكملة%

املجموع

التباين%

1
2
3
4
5
6

14.536
3.650
2.809
1.662
1.084
.983

46.890
11.774
9.060
5.361
3.498
3.170

46.890
58.664
67.723
73.085
76.582
79.753

8.536
4.767
4.664
3.625
2.148

27.537
15.377
15.045
11.694
6.930

7

.845

2.727

82.479

Rotation
Sums of
Squared
Loadings

القيم
املكملة%
27.537
42.914
57.958
69.652
76.582

املصدر :تقديرات الباحثني باستخدام البيانات املتحصل عليها من االستبانة ملحق رقم (.)1
اجلدول رقم ( )1يبني اجلذور الكامن ومصفوفة االرتباطات (تباين املكونات أو العوامل)
وجمموعها يساوي رتبة املصفوفة ويساوي ( )38بقدر عدد املتغريات حيث ان املكون االول الرئييس له
أكرب جذر كامن (او تباين العامل) ويساوي ( )8.536ويفرس التباينات الكلية للمتغريات ،وإن املكون
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الثاين (العامل) يفرس  %15.377من التباينات ،واملكون الثالث يفرس  ،% 15.045املكون الرابع يفرس
 .%11.694وقد أمهل الربنامج بقية املكونات ألن جذورها الكامن تقل عن الواحد.
التحليل العاميل التوكيدي )التثبيتي( للدراسة Confirmatory Factor Analysis – CFA


يتكون جمتمع الدراسة من اعضاء هيئة التدريس باجلامعات السودانية حيث شملت العينة
 202مفردة ،اعتمدت الدراسة عىل النامذج البنائية ملا هلا من ادوات صدق عالية خاصة
للبيانات النوعية ،ألجل ذلك تم استخدام احلزمة االحصائية اموس ( )AMOSالتي متتاز
بجودة مؤرشاهتا وكفاءهتا للبيانات النوعية .حيث يتم اجياد التحليل العاميل التوكيدي
ونموذج القياس للتحقق من فرضيات الدراسة .استخدمت الدراسة التحليل العاميل
التوكيدي جلميع أجزاء ومكونات أداة القياس هبدف التحقق من أدلة الصدق البنائي،
الستبانة الدراسة وفق ًا ألبعادها الرئيسية (املنصات االلكرتونية ،الفصول االفرتاضية ،
انرتنت االشياء ،املعوقات ) من خالل االعتامد عىل معيار فورنال الركر باإلضافة إىل أربع
مؤرشات رئيسية الختبار صالحيته مثل مربع كاي ودرجات احلرية و ، (Df) Chi-Square
ومربع كاي املعياري النسبي) ،(CMIN/DFو مؤرش املطابقة املقارين  CFIجيب ان يكون
أكرب من( )0.90كام اشار ( ، )Bollen 1993ومؤرش جذر متوسط مربع اخلطأ التقريبي
 RMSEAجيب أن يكون أقل من ( )0.5حسب ( ( Browne 1993, Saris 2009ويعتمد
هذا املؤرش عىل مقدار مربعات الفروق بني النموذجني (احلايل واالفرتايض) بحيث تقيم
صالحية النموذج اذا جاءت القيم ضمن حدود( 0.00و ( )0.08هايل ، )2017،طبقت
هذه املنهجية عىل بيانات الدراسة باستخدام برنامج ( )AMOSوالنتائج املتحصل عليها
موضحة يف الشكل رقم (.)1
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شكل رقم ( :)1النموذج التوكيدي ألبعاد دراسة استخدام حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين
باجلامعات السودانية
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املصدر :تقديرات الباحثني باستخدام البيانات املتحصل عليها من االستبانة املعدة لغرض الدراسة
ملحق رقم ( )1بتطبيق برنامج اموس(.)AMOS
دلت نتائج التحليل العاميل التوكيدي للدراسة كام موضح يف الشكل رقم ( )1ملقياس
النموذج التوكيدي ألبعاد دراسة (استخدام حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين
باجلامعات السودانية) أهنا خالية من االرتباط الغري منطقي والذي يصل أو يتجاوز الرقم الصحيح،
وهذا يؤكد لنا بأنه ال توجد مشكلة يف التحليل التوكيدي ملقياس ابعاد الدراسة االربعة الرئيسية وهي
(املنصات االلكرتونية ،الفصول االفرتاضية  ،انرتنت االشياء ،املعوقات) وبالرغم من خلو املقياس
من االرتباط الغري املنطقي إال أن بعض مؤرشاته الرئيسية تشوهبا إشكاليات عدم التطابق ويتضح لنا
هذا من الشكل رقم ( )1وبالنظر إىل قيمة مؤرش تطابق املقارنة كانت  CFI=0.64قيمة أقل من قيمة
املحك ، 0.90إضاف ًة إىل مؤرش املطابقة غري املعياري مؤرش تاكر لويس حيث بلغ ،)Tli(=0.61
استنادا عيل النتائج املتحصل عليها يتم حذفة بعض االبعاد او املؤرشات التي قيمة تشبعها ضعيفة واقل
قيمة يف التشبعات ،بمعي اخر نقوم بإعادة التنظري يف النموذج للوصول ايل مؤرشات مقبول للنموذج
ثم نخترب التنظري اجلديد للدراسة .عليه نقوم بعمل نموذج بعد حذف االبعاد واملؤرشات االقل تشبعا
التي ادت ايل عدم تطابق النموذج.
من الشكل رقم ( )2نجد ان قيم تشبعات املؤرشات مجيعها متتاز بقيم كبرية ،اال ان وجود داللة
إحصائية معناه أن النموذج ال يعيد إنتاج البيانات القريبة من البيانات األصلية ،وبالتايل ال يمثل
البيانات ،ولذلك يرفض النموذج.
عليه نقوم بعمل نموذج توكيدي بعد حذف االبعاد واملؤرشات (بعد املعوقات) التي ادت ايل
عدم التطابق يف النموذج ويسمي النموذج املعدل .النتائج املتحصل عليها بعد حذف االبعاد واملؤرشات
(النموذج املعدل) التي ادت ايل عدم تطابق النموذج موضحة يف الشكل رقم ( )2النموذج التوكيدي
ألبعاد الدراسة بعد التعديل.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.4.7
283
International Journal of Research in Educational Sciences

د .الشفيع جعفر حممود & د .فيصل حممد نافع عيل & د .بابكر حمجوب موسى
املجلد ( )4العدد (2021 )4م

شكل رقم ( :)2النموذج التوكيدي ألبعاد الدراسة بعد التعديل.

املصدر :تقديرات الباحثني باستخدام البيانات املتحصل عليها من االستبانة املعدة لغرض الدراسة
ملحق رقم ( )1بتطبيق برنامج اموس (.)AMOS
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.4.7
284

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Alshafie Jafaar Mhmoud & Dr. Faisal Mohammed Nafie Ali & Dr. Babiker Mahajoub Musa
Volume (4) No. (4) 2021

اقرتحها حتليل
بعد ربط فقرات وحذف أخرى ملقياس النموذج التوكيدي ألبعاد الدراسة التي ً
أموس ،وبالنظر إىل الشكل رقم ( )2اوضحت نتائج املعامل واملعامالت املعيارية والالمعيارية؛ بأن
مؤرشات تطابق النموذج مع البيانات جاءت متام ًا واملعايري املحددة ،جدول رقم ( )2يوضح قيم تطابق
النموذج التوكيدي ألبعاد دراسة استخدام حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين
باجلامعات السودانية قبل وبعد حذف التشبعات ملؤرشات الدراسة.
جدول رقم ( :)2قيم تطابق النموذج التوكيدي ألبعاد دراسة استخدام حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم
االلكرتوين باجلامعات السودانية قبل وبعد حذف التشبعات
مؤرشات التطابق

رمز مؤرش التطابق

قيم التطابق قبل
التعديل

قيم التطابق بعد التعديل

مربع كائ املعياري النسبي

cmindf

34.50

5.06

مستوى الداللة

p

0.00

0.000

مؤرش املطابقة املقارن

cfi

0.64

0.86

مؤرش املطابقة غري املعياري

Tli

0.61

0.84

مؤرش جذر متوسط اخلطأ التقريبي

Rmsea

0.811

0.105

املصدر :تقديرات الباحثني باستخدام البيانات املتحصل عليها من االستبانة املعدة لغرض الدراسة
ملحق رقم ( )1بتطبيق برنامج اموس (.)AMOS
تشري القيم يف اجلدول رقم ( )3ملقياس النموذج التوكيدي ألبعاد دراسة استخدام حمددات
إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين باجلامعات السودانية وأبعاده الثالثة بعد التعديل أهنا
خالية من االرتباط الغري منطقي والذي يصل أو يتجاوز الرقم الصحيح ،مما يدل عىل عدم وجود
مشكلة يف التحليل التوكيدي ملقياس ابعاد الدراسة ذو االبعاد الثالثة الرئيسية (املنصات االلكرتونية،
الفصول االفرتاضية ،انرتنت االشياء) ،وأن مجيع مؤرشاته الرئيسية ال تشوهبا إشكاليات عدم التطابق
ويتضح لنا هذا من الشكل رقم ( )3واجلدول رقم ( )3وبالنظر إىل قيمة مؤرش التطابق املقارن كانت
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قيمة  CFI=0.86أكرب من قيمة املحك  ،0.84إضاف ًة إىل مؤرش املطابقة غري املعياري مؤرش تاكر لويس
حيث بلغ  .)Tli(=0.90عليه النموذج بعد التعديل يمثل نموذج دراسة استخدام حمددات إنرتنت
األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين باجلامعات السودانية.
جدول رقم ( :)3التقديرات غري املقننة ،وقيمة يت ومستوى الداللة ونسبة التشبع واالرتباط املتعدد الرتبيعي ومتوسط
التباين املستخلص لنموذج ابعاد دراسة استخدام حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين باجلامعات
السودانية
AVE

عامل
كامن

عامل كامن

االرتباط

متوسط

الرتبيعي

التباين

SM

املستخلص

0.57

0.32

0.56

1.101

.144

7.670

***

0.75

0.56

1.113

.154

7.246

***

0.69

0.48

.914

.135

6.785

***

0.63

0.40

1.065

.129

8.256

***

0.85

0.72

1.142

.143

7.996

***

0.81

0.66

1.017

.130

7.850

***

0.78

0.61

1.032

.127

8.129

***

0.83

0.69

0.77

0.60

التقديرات

خطاء

غري املقننة

القياس

قيمة

مستوي

االحصائية)(CR

الداللة

t

P

التشبع
Loading

املنصات
a1

االلكرتونية

1.000

املنصات
a2

االلكرتونية
املنصات

a3

االلكرتونية
املنصات

a4

االلكرتونية
املنصات

a5

االلكرتونية
املنصات

a6

االلكرتونية
املنصات

a7

االلكرتونية
املنصات

a8

االلكرتونية
الفصول

C10

االفرتاضية

1.000
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AVE

عامل
كامن

عامل كامن

التقديرات

خطاء

غري املقننة

القياس

قيمة

مستوي

االحصائية)(CR

الداللة

t

P

التشبع
Loading

االرتباط

متوسط

الرتبيعي

التباين

SM

املستخلص

الفصول
C11

االفرتاضية

1.159

.098

11.775

***

0.81

0.66

1.258

.100

12.607

***

0.85

0.72

1.358

.100

13.556

***

0.90

0.81

1.384

.099

14.044

***

0.93

0.86

1.089

.091

11.983

***

0.82

0.67

1.149

.100

11.485

***

0.79

0.62

1.061

.095

11.125

***

0.77

0.60

0.84

0.71

.830

.076

10.915

***

0.83

0.69

.728

.075

9.748

***

0.72

0.52

الفصول
C12

االفرتاضية
الفصول

C13

االفرتاضية
الفصول

C14

االفرتاضية
الفصول

C15

االفرتاضية
الفصول

C16

االفرتاضية
الفصول

C17

االفرتاضية
انرتنت

D1

االشياء

1.000

0.64

انرتنت
D3

االشياء
انرتنت

D4

االشياء
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ملحق رقم ( )1بتطبيق برنامج اموس (.)AMOS
من الشكل رقم ( )3واجلدول رقم ( )3نجد أ ن نسبة التشبع أو االرتباط بني العامل األول
املنصات االلكرتونية وفقراته كانت ذات داللة إحصائية حيث أن قيمة )يت( اإلحصائية لكل فقرة
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أكرب من ، 1.964ومستوى الداللة )قيمة االحتامل( أقل من ( .)0.001كانت نسبة التشبع عالية
وممتازة والتي ترتاوح قيمها بني ( .)0.57كأقل قيمة و( )0.85كأعىل قيمة ،وهي أعىل من القيمة
املرغوبة ( )0.50وهذا يؤكد الصدق التقاريب ) (Convergent Validityلعامل البعد املنصات
االلكرتونية ،وتربيع هذه النسبة أو تربيع التشبع يطلق عليه االرتباط املتعدد الرتبيعي )ثبات املفهوم
أو ثبات املركب( املتوسط احلسايب لالرتباط املتعدد الرتبيعي )أي مجع االرتباطات املتعددة الرتبيعية
وقسمتها عىل عددها ( يطلق عليه متوسط التباين املستخلص

Extracted- Average Variance

 AVE,وجيب أن يكون عىل األقل  50بوصفه أحد املعايري الرئيسية للصدق التقاريب.كام اشار قولر
والنكر.
ومن اجلدول رقم ( )3يتضح أن قيمة متوسط التباين املستخلص لعامل املنصات االلكرتونية
كانت ( )0.56وهي أكرب من املحك ) )0.50يتضح لنا أ ن الفقرات كانت ذات كفاءة لتمثيل
العامل املنصات االلكرتونية ومتيز هذا العامل بأدلة الصدق التقاريب.

ومن اجلدول رقم ( )3يتضح أن قيمة متوسط التباين املستخلص لعامل الفصول االفرتاضية
كانت ( )0.70واعيل من املحك ) )0.50يتضح لنا أن الفقرات كانت ذات كفاءة لتمثيل العامل
الفصول االفرتاضية ومتيز هذا العامل بأدلة الصدق التقاريب.

ومن اجلدول رقم ( )3يتضح أن قيمة متوسط التباين املستخلص لعامل انرتنت االشياء كانت
( )0.64وهي اعيل من املحك )0.50( .يتضح لنا أ ن الفقرات كانت ذات كفاءة لتمثيل العامل
انرتنت االشياء ومتيز هذا العامل بأدلة الصدق التقاريب.

اختبار الفرضيات الرئيسية للنموذج
بعد التأكد من كفاءة ارتباط أو عالقة املتغريات امللحوظة بعواملها الكامنة يتم اختبار
فرضيات النموذج النظري ،للتحقق من فرضية الدراسة والتي مفادها ان انرتنت االشياء دالة يف
املنصات االلكرتونية والفصول االفرتاضية واملعوقات االلكرتونية .حيت ان املتغري الكامن انرتنت
االشياء هو املتغري التابع وان املتغريات الكامنة املنصات االلكرتونية والفصول االفرتاضية واملعوقات
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االلكرتونية هي متغريات مستقلة .يتم رسم النموذج استنادا عىل حتليل العامل التوكيدي ،وخيترب كل
من اختبار مستوي الداللة االحصائية ،وقيمة ( .)tومن ثم طريقة التقديرات غري املقننة وتستوجب
قيمتها ان تكون أكرب من ( )0.20وهي متثل قيم املسار ،باإلضافة ايل حجم االثر ومعيار سوبل إذا كان
هناك متغري وسيطي.

شكل رقم ( :)3خمطط النموذج النظري لدراسة استخدام حمددات إنرتنت األشياء للتوجه نحو التعليم االلكرتوين
باجلامعات السودانية.
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املصدر :تقديرات الباحثني باستخدام البيانات املتحصل عليها من االستبانة املعدة لغرض الدراسة
ملحق رقم ( )1بتطبيق برنامج اموس (.)AMOS
النتائج املتحصل عليها أكدت أنه يوجد تأثري مبارش للمتغريات الكامنة عىل نموذج الدراسة
واملتمثلة يف البعد انرتنت االشياء متغري تابع ،واملتغريات الفصول االفرتاضية واملنصات االلكرتونية
متغريات مستقلة .بالنظر إىل شكل رقم ( )3خمطط النموذج النظري لنموذج الدراسة فإن الفرضية
كانت ذات داللة معنوية إحصائية إذ أن قيمي  T-Valueكبرية وهي أعىل من املحك املعيار، 1.964
وقيمة مستوى الداللة  ،p = 0.000ذات داللة معنوية إحصائية ،وأقل من املحك املعيار للداللة
املعنوية 0.05.وقيمة معامل املسار أو التقديرات املعيارية كام يف الشكل رقم ( )3كان (- ،0.47
 )0.10اجتاه إجيايب للبعد االول ،اما الثاين اجتاه سلبي مما يؤكد أن زيادة االهتامم باملنصات االلكرتونية
والفصول االفرتاضية يؤدي ايل حتقيق التعليم االلكرتوين يف السودان .وحجم األثر كان ( )0.42وهذا
يعني أن  %42من التعليم االلكرتوين يعزى إىل املؤرشات املنصات والفصول االفرتاضية .ويعترب هذا
التأثري بسيط يف املتغريات الكامنة .تشري هذه النتيجة ايل ان هنالك  %52من االثر يعزي ملتغريات اخري
مل تتضمن يف النموذج مما يتطلب مزيد من الدراسات للتعليم االلكرتوين يف السودان واعادة التنظري يف
النموذج ،ووضع يف احلسبان املستفيدين(الطالب) كمتغري اسايس يف النموذج.
من خالل ما تم استعراضه من دراسات سابقة وما توصلت اليه من نتائج يمكن أن نخلص ايل
ما ييل:
تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف تناوهلا لتطبيق انرتنت األشياء ،ومنها
دراسة كل من (احلارثي )2014،ودراسة (األكلبي )2017،ودراسة ) (Lin ,2016ودراسة
( )Kamalrudin,2017ودراسة ( .)Ng,2017تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة من
حيث تناوهلا للمنصات االلكرتونية ودورها اإلجيايب يف العملية التعليمية ومنها دراسة كل من
(احلسن )2017،ودراسة (العجرمي )2013،ودراسة (زهر )2018،ودراسة (رمضان)2017،
ودراسة (العنزي )2020،ودراسة (صالح )2017،ودراسة ( .)Al-Droubi,2020تتفق الدراسة
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احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف تناوهلا ألمهية التعليم االلكرتوين منها دراسة كل من
(سامل )2017،ودراسة (الرشيدي .)2020،الدراسات السابقة املذكورة أفادت الدراسة احلالية يف
جوانب كثرية من حيث املحاور التي ارتكزت عليها ،ومن جانب استعراضها للتطورات التقنية الكبرية
يف شبكات اجليل اخلامس وانرتنت األشياء واستخدام املنصات االلكرتونية والفصول االفرتاضية التي
تساعد يف احللول املقرتحة لتخط بعض معوقات العملية التعليمية ومدى الرقي املصاحب الستخدام
هذه املستحدثات والبيئات يف تطوير األداء واملهارات املحتملة كمخرجات لعملية التعليم .انفردت
الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة لتناوهلا أثر حمددات إنرتنت االشياء ممثلة يف املنصات
االلكرتونية والفصول االفرتاضية واملعوقات االلكرتونية باجلامعات السودانية ،حيث أوضحت
الدراسة احلالية أن تطبيق هذه التقنيات يف اجلامعات السودانية يكون له االثر واإلجيايب يف إثراء العملية
التعليمية .ويف خالصة نتائج الدراسة احلالية يتضح لنا االيت:


حجم األثر كان ( )0.42وهذا يعني أن  %42من التعليم االلكرتوين يعزى إىل املؤرشات
املنصات والفصول االفرتاضية.



ان هنالك  %52من االثر يعزي ملتغريات اخري مل تتضمن يف النموذج مما يتطلب مزيد من
الدراسات للتعليم االلكرتوين يف السودان واعادة التنظري يف النموذج



يساعد إنرتنت األشياء عىل ربط معطيات البيئة التعليمية والتكامل مع بعضها يف منظومة
التعليم.



يو ّفر انرتنت االشياء الكثري من الطرق واألساليب تساعد التي االساتذة يف حتقيق فوائد قيمة
لتجويد خمرجات التعليم مما يسهل عمل أعضاء هيئة التدريس ،ويزيد من فوائد الطالب.
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اخلامتة والتوصيات
إن استخدام تطبيقات انرتنت األشياء يف العرص احلديث أصبحت رضورية وحتمية خصوص َا
يف جمالت التعليم املختلفة مما يتطلب وجود بنية حتتية وشبكات اتصاالت مرنة تساعد عىل سهولة
الوصول للمعلومات املطلوبة يف العملية التعليمية .كام أنه يف املستقبل القريب سيتم دمج إنرتنت
األشياء كتقنية قادمة يب قوه هلا العديد من املزايا تم االستفادة منها يف جماالت كثرية السيام يف قطاع
التعليم وقد تستخدمه معظم اجلامعات إلعداد طالب متعلمني وبدرجة عالية من املعرفة التقنية بينام قد
يستخدمه آخرون لالستفادة من البيانات وتوفري املال واالحتياجات األخرى .وإذا رغبنا يف دمج
إنرتنت األشياء وتطبيقه يف العملية التعليمية جيب أن يتغري فهمنا لنظام التعليم.
من جانب آخر جيب أال نغفل عن التحديات التي تواجه إنرتنت األشياء وامهها كرس
خصوصية بيانات املستفيدين والتكلفة املالية ملا حتتاج ايل بنية حتتية رقمية قوية سوف يكون له األثر
اإلجيايب يف العملية التعليمة يف ظل كل الظروف والتحديات التي تواجه العملية التعليمية الفعالة ،وقد
نواجه مصاعب ومعوقات كثرية يف عاملنا العريب منها حتديات اقتصادية واجتامعية ونفسية وال مناص
من مواكبة التقنيات املستقبلية الذكية للحاق بركب األمم املتطورة.
من خالل هذه املقاربات التحليلية حول جماالت اإلفادة من إنرتنت األشياء يف العملية
التعليمية ،فإن هذه الدراسة تويص باآليت


رضورة عمل دراسات للتعليم االلكرتوين يف السودان وادخال متغريات أكثر خاصة
املستفيدين (الطالب)



تبني وزارة التعليم العايل لسياسات انرتنت األشياء باجلامعات وحتفيزها حتى تكون امر واقع
ومعاش ،وعمل الرشاكات ال سيام مع وزارة االتصاالت لتطوير التقنيات بالبالد واالهتامم
بتقنية انرتنت االشياء.



رضورة مواكبة التقنيات وبام فيها انرتنت األشياء.
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تقوية شبكة االتصاالت باجلامعات لتفادي مشكلة االنقطاعات املتكررة يف شبكة اإلنرتنت
وتسهيل تنفيذ إنرتنت األشياء يف العملية التعليمية.



إجياد فرص للتدريب ورفع قدرات املستفيدين (الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني)
ملواكبة التقنيات احلديثة.



استحداث إدارة أو قسم للتعليم االلكرتوين بوزارة التعليم العايل يضم املختصني يف املجال
تكون مهمته االساسية تطبيق التعليم االلكرتوين باجلامعات السودانية.



عىل الدولة توفري األجهزة والتقنيات التي تدعم االستاذ اجلامعي واجلامعات لتطبيق التعليم
االلكرتوين.



توفر خدمة انرتنت جمانية داخل اجلامعات وداخليات الطلبة.



أن تتخذ وزارة التعليم العايل خطوات جادة يف تطبيق تقنيات التعليم االلكرتوين وانرتنت
األشياء.
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