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 أساس�ات ال�حث

 مقدمة  1-1

ارت�ط التعل�م دوما �التر��ة فهما وسیلتان ال غنى عنهما لإلنسان الساعي إلى الكمال الموجب 
وتهذیب نفسه بتحصیلها للسعادة الحق�ق�ة لما لهما من أثر في تهذیب عقله بتحصیله للعلوم النافعة، 

  .للخصال والصفات األخالق�ة الفاضلة

التعل�م والتر��ة عملیتان متكاملتان لكل منهما دور له حدود من حیث یبدأ و�نتهى وعالقته �اآلخر، و�مكن 
أن �جمل القول في هذه العالقة بدا�ة بتوض�ح أن التر��ة هي الهدف الرئ�س المطلوب لإلنسان لیبلغ 

أن تتهذب نفسه وتترقى وتكتسب الفضائل األخالق�ة �الشجاعة والكرم والعفة، وترت�ط �مصدر غایته، وهو 
 .ومن�ع �مالها وسعادتها

أما مرحلة التعل�م فهي العمل�ة الضرور�ة والمؤهلة بدا�ة من حیث �ونها هي الطر�ق أوًال لمعرفة مصدر 
ثر العملي قه من أجل أحداث األالخیر والسعادة ومعرفة الطر�ق المطلوب خوضه والسیر على وف

 .المطلوب في التر��ة وتقو�م السلوك سواء �الفعل أو الترك

زمنة والعصور حتى بدأ ظهور مفهوم التعل�م اإللكتروني في الفترة من سالیب التعل�م مع األأتطورت طرق و 
اإللكترون�ة لمواقع اونشر وما �عدها حیث ظهر الجیل الثاني للش�كة العنكبوت�ة التي تسهل تصم�م  2001

 .استق�ال الملفات سواء �انت �تاب�ة فقط أو مصحو�ة �مؤثرات صوت�ة أو صور وفیدیوعمل�ة و 

كذلك انتشرت �امیرات الفیدیو الموصلة �الحاسب اآللي وأص�ح من ال�سر رؤ�ة الطرف اآلخر أثناء 
واعتماده في العدید من المؤسسات لكتروني نتشار التعل�م اإلإالمحادثة الشفه�ة. و�ل ذلك ساهم في 

 .التعل�م�ة الحدیثة والقد�مة أ�ضاً 

تماش�ًا مع هذا التطور المستمر و أهم�ة التر��ة مع التعل�م وجب ادخال الحداثة في التعل�م التقلیدي ور�طه 
و�ة مما ساس�ة والثانمتلقین العلوم في المرحلة األلارتقائي  ء�األسالیب التر�و�ة �صورة متمیزة تخلق جو 

 .تساهم �صورة م�اشرة في رفع المستوى األكاد�مي والنشاطي
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 مشكلة ال�حث 1-2

 .غ�اب دور الحاسوب وتقن�اته في المجال التر�وي  •

ال توجد أنظمة مراق�ة وتحلیل لتغیرات السلوك التر�وي تكتشف مكامن المشكالت وتساهم في  •
 تقو�مها.

 

اهداف ال�حث 1-3  

ا �مجال من مجاالت هاتاستحداث مفهوم التر��ة اإللكترون�ة وتطب�قهدف الدراسة إلى ت •
 .، على نفس شاكلة التعل�م اإللكتروني والتجارة اإللكترون�ةالحاسوب

 استخدام تقن�ات الحاسوب المختلفة في حل المشكالت التر�و�ة. •
التنبؤ  بناء نظام �ساهم في اكتشاف المشكالت التر�و�ة و�ضع تحل�الت تساعد المختصین في •

 �التغیرات السلو��ة للمجتمعات على المدى القر�ب وال�عید.
 

 

 تساؤالت ال�حث  1-4

هل من الممكن االستفادة من الحاسوب وتقن�اته في تغییر السلوك ال�شري استنادًا على علم  •
 التر��ة؟

 ما مدى استفادة المجتمع على المدى ال�عید �عید استخدام هذا النظام. •
 والمعوقات التي من الممكن ان تجا�ه هذا المشروع ؟ ما هي سلب�ات وا�جاب�ات النظام ؟  •
توس�ع مفهوم التر��ة اإللكترون�ة ما  التوص�ات والمقترحات التي من الممكن ان تساهم في  •

 ؟ وتطب�قاتها
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اهم�ة ال�حث 1-5  

مقدرة الحاسوب اث�ات و وتطب�قاتها. تكمن أهم�ة ال�حث في �ونه �ستحدث مفهوم التر��ة اإللكترون�ة  •
 .تغییر السلوك ال�شري الفردي والمجتمعات على المدى القر�ب وال�عیدوتقن�اته في 

 

 تطلعات ال�حث 1-6

 الي ما یلي:  قو�م هذا النظامیتطلع هذا ال�حث �عد تطبیق وت

 .المرحلة الثانو�ةتطبیق هذا النظام علي �امل  •
 المرحلة .مرحلة األساس مع مراعاة خصائص طالب هذه  تطبیق هذا النظام علي  •

 

 منهج ال�حث 1-7

�استخدام  يه�كلة ال�حث والمنهج الوصفي التحلیلالمنهج االستن�اطي لص�اغة  ت�ع ال�احثسی
 اسلوب دراسة الحالة وجمع ب�انات الدراسة وتبو�بها وعرضها وتحلیلها وتفسیرها.

تعتمد الدراسة علي منهج تحلیل النظم والتحلیل �استخدام نموذج الك�ان والعالقة بین الك�انات والكینونات س
)ERD(. 

 

 حدود ال�حث  1-8

 م2018والعام م 2017الحدود الزمان�ة : العام  •

 السودان. جمهور�ةالحدود المكان�ة :  •
 

 الفئات المستهدفة :  1-9

 الطالب •
 المعلم •
 اإلدارة المدرس�ة •
 أول�اء األمور •
 البیئة والمجتمع •
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 ه�كل�ة ال�حث 1-10

مقدمة، مشكلة (ساس�ات ال�حث أمنه ول الفصل األیتضمن  –یتكون ال�حث من ستة فصول 
ه�كل�ة ال�حث، مصادر جمع  منهج�ات ال�حث، حدود ال�حث،ال�حث، أهداف ال�حث، أهم�ة ال�حث، 

النظر�ة المرت�طة  �أفة المفاه�م الذي یناقشاإلطار النظري أما الفصل الثاني ف�حتوي على . )المعلومات
یتم تحلیل شامل للنظام �جم�ع خطواته في الفصل الثالث . بناء النظاممرت�طة بالمفاه�م �سیر الدراسة وال

المدخالت  ،ثم تحلیل المخرجات) ERDذج الك�ان والعالقة بین الك�انات والكینونات (نمو �استخدام 
و�تم تصم�م النظام في شكله المبدئي في الفصل الرا�ع المخصص  والمعالجة وتحلیل البیئة واألفراد.

 علىف�حتوي الفصل السادس للتصم�م، ومن ثم تنفیذ النظام �صورته النهائ�ة في الفصل الخامس. أما 
إضافة إلى الخاتمة وقائمة المصادر  المستقبل�ة ى والتوص�ات والرؤ التي توصل لها ال�احث النتائج 

 والمراجع التي االستعانه بها في ال�حث.
 

 مصادر جمع المعلومات  1-11

الدراسات  اختصاصي علم النفس التر�وي، المدارس الحكوم�ة، المدارس الخاصة،المعلمون، •
 السا�قة، اإلنترنت.

 


