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في الدراسية لموادلتفاعلي ال االلكترونيتعليم الام ظوتقييم ن رتطوي أثر  

  محافظة نابلس مدارس 

 قيس مروان عواد

فلسطين –نابلس  - الجامعة العربية االمريكية  

 

 

 لملخصا

األلكتروني هو طريقة للتعليم بأستتتتم ام الياأل األت تتتاد  الك يحة كالكاستتتوا و ال تتتبكاأل و  ان التعليم
الوستتا ط العتع  م عن ا د اي تتاد الععلوعة للعتعلعين بأستترو ولأل والد كلوة وب تتورم تعكن عن ا ار  

النوو عن  الععلية التعليعية ولياس وتقييم ا اء العتعلعين. ولهذا استتتتتتتتتتتتتتتم عأل  ود العالم العمتلوة هذا
التعليم وذلك لعا يتعيز به عن عوا تتواأل تستتهد الععلية التعليعية ب تتورم فاعةض  ألتاتتأل الكا ه ال  
توعيلة لعمتلف عستوياأل ال راسة وتطويرم لي د ال  كالة ا اد وا اء اكسن. وهذا عالام به الباكث 

م  بتتالطريقتتة الرلكترونيتة بعكتتاولتتة تطوير نتتتام تعليعي الكتروني توتتافلي ل عتتد التعلي البكتتث ا ي هتتذ
 الرا ال  التعليم بالطريقة التقلي ية.

 ق  تناود الباكث  ي الو تتتتد األود تك ي  ع تتتتكلة ال راستتتتة وتعريف الع تتتتطلكاأل العستتتتتم عةض وتم  
العنهمية واال راءاأل و   فرض ال راستتتتاأل الستتتتابقة  ي الو تتتتد الحاني . ثعا الو تتتتد الحالث  يتاتتتتعن 

 لكتروني والتوافلي.تطور كد عن التعليم اال

فن طريق  راسة عو لة ألنواو عمتلوة  يلام الباكث  ي الو د الرابع بتطوير نتام التعليم االلكترون
عن نتم إ ار  التعلم ض و ثهعها نتام عو د لعا يتعتع به هذا النتام عن عوا تتتتتتتتتتتتتتواأل تعيزم فن بقية 

ا  تطبيقتتتاأل ثمرح عرا قتتتة لبرنتتتاع  األنتعتتتة األمرح. كيتتتث لتتتام بعتتت   ث رثأل لتطويرم فن طريق إي تتت
العو د لتعزيز ال انا التقني  ي التعليم وكذلك براع  عكاكا  تكاكي الوالع اال ترااتتتتتتتي للعمتبراأل و 
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التقنية الهن ستتتيةض وبراع  توافلية ستتتاف أل فل   عد الوالع الععلي والنتر  الرا وثستتتهد إل   ألالبي ا
 الطالا والع رس .

 :المقدمة

إن التطوراأل الهاعة التي ك حأل  ي تقنياأل الكاسوا و االت االأل والتي تو أل ب بكة االنترانأل و 
االنترنأل كولأل العالم إل  لرية  غيرم.  ومالد العق ين العن رعين كان هناك اهتعام كبير  ي 
استم ام الكاسوا  ي التعليم والتعلم. ول  ب اء يأمذ ث كاال ف م :  عن التعلم فن بع  ض والتعلم 

بعساف   الكاسوا ض والتعلم فبر االنترنأل ض إل  التعلم االلكتروني والتعلم باستم ام الوالع 
 اال ترااي.

 ي ب اية فق  التسعيناأل ض وامذ يتر   كحيرا بع  النتا   ال ي    االلكترونيلق  تهر ع طلح التعلم  
التي كققها وتهور ثحارم اإلي ابية  ي  فم الععلية التعليعية. ول  استحعر التعليم هذا التق م عن مالد 

لك  ي الن اطاأل العنه ية االستوا   عن هذم التقنياأل  امد القافة ال راسية و ي العمتبراأل وكذ
ويععد الع ي  عن العهتعين  ي هذا الكقد عن ا د استغالد عا تو لأل إليه تقانة   .الال ويه

الكاسوا والبرع ياأل واالت االأل  ي تأسيس نتام تعليم الكتروني عرن وعتوافد ع فم بتقنياأل 
 وبرع ياأل الوالع اال ترااي.

إن الق ر   فل  عواكبة العست  األ السريعة  ي التكنولو يا الك يحة يعتع  ب كد ر يسي فل  الوفي 
بك م التك ياأل و ال عوباأل التي توا هنا  ي  عيع الع االأل.  إن التطوراأل العتالكقة  ي ع اد 

توافد تقنياأل الكاسوا واالت االأل ث بكأل تكتاج إل  عحابر  و ه  عتوا د لاعان عتابعتها وال
.  وعن هنا تأتي االلكترونيععها وتوتيوها لم عة الع تععض ول  انعكس ذلك فل  براع  التعليم 

ا تق عه عؤسساأل التعليمض  التي تق م هذا النوو عن التعليمض  عن ا د ع الكا ة العستعر  إل  عرا عه
التكنولو يا وكا ة إ ماد كد عهم   ي  و عد براع ها عواكبه للتغيراأل السريعة و العتالكقة  ي 

العتعلم والبي ة التي يعيش  يها.  إن التطور الها د  ي تقنية الععلوعاأل و االت االأل بق ر عا ييسر 
بعهاراأل كحير  وعت    .   االلعام للعتعلم الك ود فل  الععلوعاأل العطلوبة زا  بنوس الولأل فليه 
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هم  ي تعزيز التم ص ث بح ععكننا إن كا ة العتعلم إل  لاف   واسعة عن الععلوعاأل التي تسا
إل  ذلك يتطلا هذا النوو عن التعليم  باإلاا ة ي الولأل الكاار وعن مالد التعلم االلكتروني . 

تطوير عهاراأل االت اد ل ح العتعلم ألنها ث بكأل فلعا ثساسيا يساهم  ي ر ع عهاراأل العتعلم 
د  راسته وكذلك بع  نيله ال ها   عن مالد وزيا   لابليته  ي اكتساا الععلوعاأل والتعاعد ععها مال

 براع  التعليم العستعر فبر االنترنأل.

 :البحثمشـــــكلة 

تعتبر ع كلة استيعاا الطالا الراغبين  ي االلتكاق بعؤسساأل التعليم والعؤسساأل التقنية عن ابرز 
فاعه و ي الوطن العربي  التك ياأل التي توا ه ثنتعة التعليم العالي  ي بل ان ال ود الناعية ب ورم

ب ورم ما ةض لذا  أن الطالة االستيعابية لل عافاأل ث ن  بكحير عن الطلا اال تعافي و الت  ق 
 الطالبي فل  التعليم ال اععي .

هي بعحابة عركز ت ريا عوتوح وعستعر ب ون كوا ز  االلكترونيإن العؤسساأل التي تطبق التعليم 
عكان  ي العالم  ي العكتا ثو العنزد و ي ث  ولأل كعا يعكنه كيث يعكن للطالا التوا    ي ث  

 .اال ترااي  االلكترونيثه اف التعليم  كيثعتابعة عستقبله العهني وثفعاله عع تق عه  ي  راسته 

هي براع  لها الق ر  فل  تكوين بي ة فعلية ثو بي ة تطبيقية  simulationإن ثنتعة العكاكا  
تيار الععلياأل وتكليد النتا   واستمرا ها  ون الكا ة إل  عوار  عا ية معمتبريه تسعح بالتعاعد وا

ثو عكانية  هو بذلك يمت ر العكان والزعان و ال ه  ونتا    ليقة وفعليهض ي را العتعلم الكلود 
العمتلوة، و ي ر  الت ارا كعا لو كان  ي عععد كقيقي بالع رسة. و يتول  برناع  الكعبيوتر تقتت ير 

ث ا ه ولتتراراته، و ي عله يعرف مطأها و وابها، و ينقله عن نقطة ألمرح.  تستم م براع   مطواأل 
العكاكا  النعاذج الريااية لتكرار سلوك  علي ل ا ر  إلكترونية ثو  هاز ثو كت  تاهر  ععينه  ثو 

وبيًة،  بافتبارها  ا ر .  وتت ل  ثهعية براع  العكاكا   ي العزايا الع ي   التي تق عها العكاكا  الكاس
تتيح إعكانية  راسة وتكليد وتطوير طرا ق التو يه بعرونة فالية، وبسرفة كبير ، وبألد ل ر ععكن 

عن التكاليف. السيعا وثن تطبيقاأل عحد هذم العكاكا  تاللي انت ارًا عتزاي ًا سواء  ي ع االأل البكث 
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(  ي عؤسساأل التعليم العالي Virtue Laboratoriesوالت عيم، ثو  ي العمتبراأل اال ترااية )
ل الح الععلية الت ريسية والت ريبية. كيث يقوم فل  التعاعد عع النعاذج الريااية والبراع  الكاسوبية 

للك ود فل  ث واأل التأعين الريااي والبرع ي، الالزعة لععلية عكاكا   ال وا ر واأل هز  
 م الت ارا. االلكترونية ثو العيكانيكية بغية تكليد وتقويم هذ

 اسئلة البحث:

 االتي: البكث  ي السؤاد الر يس تتعحد اس لة

 افلية تطوير وتقييم نتام التعليم االلكتروني التوافلي للعوا  ال راسية  ي ع ارس عكا تة احر  عا 
 نابلس.

 : السؤاد الورفي التاليويتورو عن هذا السؤاد الر يس 

 افلية تطوير وتقييم نتام التعليم االلكتروني التوافلي  ي ع ارس عكا تة نابلس عن احر عا  .1
  و هة نتر طلبة ال كتورام  ي تم ص اإل ار  التربوية  ي ال اععة العربية االعريكية. 

 البحث: أهداف

 :هذا البحث الىهدف 

 تطوير وتقييم نظام التعليم االلكتروني التفاعلي في مدارس محافظة نابلس  ةفاعلي اثر  .1

 

 من وجهة نظر طلبة الدكتوراه في تخصص اإلدارة التربوية في الجامعة العربية االمريكية.  

 أهمــــــية البحث:  

يعرف ف رنا الراهن بع ر الحور  التكنولو ية واالنو ار الععر ي،  ق   ه  العق  األمير عن القرن  
الع رين وب اياأل القرن الكا   والع رين، تق عا ها ال  ي ع اد تكنولو يا الععلوعاأل،  وكولأل 

ع االأل ف ي  ،  الوسا د التكنولو ية الك يحة العالم إل  لرية كونية  غير . وانعكس هذا التطور  ي
إال ثن الع اد الذ  استوا  عنه ب ور  كبير  هو التعليم، الذ  يعتع  فل  هذم التقنياأل وث بح 
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يسع  بالتعليم االلكتروني. ونتي ة لهذم الحور   ي ثساليا وتقنياأل التعليم، والتي و رأل  الوسا د التي 
وااكة، ن أأل ث كاد عمتلوة عن  تساف   ي تق يم العا   العلعية للطالا ب ور  سهلة وسريعة و 

التعليم االلكتروني، تتناسا وكا األ العتعلعين وطبيعة األ واأل العتو ر  لالت اد. وماعأل العناه  
التعليعية إلفا   نتر لتواكا العتطلباأل الك يحة  ي ع تعع الععلوعاأل، وتم االهتعام بتزوي  األ را  

لععلوعاأل. وب ث سوق الععد، عن مالد كا اته لعهاراأل بالعهاراأل التي تؤهلهم الستم ام تكنولو يا ا
 وعؤهالأل   ي  ، يورض تو هاأل وامت ا األ عستك حة  ي ع اد التعليم ال اععي.

يقوم التعليم االلكتروني فل   لسوة التعلم فن بع  الذ  يركز فل  التعلم الذاتي لل ارسين ، ث  و 
، وهنا يتعاتم  ور  فاليةال ارس فل  الذاأل ب ر ه  تكويد فعلية التعليم إل  تعلم و الذ  يعتع   يها

عحد  ي  بكة االنترنأل و تالوسيط االت الي  ي تكقيق العهاراأل الالزعة لععلية التعلم الذ  ي
 بم ا  ها العتطور  . 

 :البحثمصطلحات 

 يلي التعريواأل النترية واإل را ية  ي البكث :  ي عا

 التعليم : 
هو فعلية اكتساا الععلوعاأل والععارف والمبراأل والعهاراأل فن طريق فعلية التعلم التي يقوم بها   

العتعلم بنوسه ثو فن طريق غيرم )الععلم( ويتم كد ذلك بطرق ووسا د عمتلوة بعاها عبا ر  وثمرح 
   غير عبا ر .

  التقليديالتعليم: 
عك   و تو ير م عة التعليم    ود  راسي االت اد بين الععلم والطالا  ي لافة ال رس كسا

لع   كبير عن األ را  يتم تقسيعهم إل  ع عوفاأل عتع   ،  عن مالد ع عوفة عن األ را  
العتم  ين )المبراء والع رسون(،  باستم ام وسا د وث واأل عمتلوة  ي طبيعتها وعكوناتها،  وذلك 

 ع  ي زعن عا،  يتم تك ي م و  ولته عسبقا. ي عكان عا اعن عولع  غرا ي ععين،  يلتقي  يه ال عي
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 التعلم عن بعد: 
هو التعلم ال اععي والعالي فن بع  بوساطة االنترنأل وتطبيقاتها فل  ال بكة العنكبوتية سواء كان 

)ولأل كقيقي وثعاكن عمتلوة( ثو تعلعًا غير تزاعني )ثولاأل عمتلوة وثعاكن عمتلوة(.  و  تزاعناتعلعًا 
يوتف طرق و ثساليا و تقنياأل التعليم التي تت ف بالعرونة و تست يا لكا اتهم و تناسا 

ال وا ياأل و ث رطة  لم فن بع  العا   العطبوفة ، ول راتهم و الوروق الور ية بينهم و عن وسا د التع
لوي يو و األلعار ال نافية ، و الكقيبة التعليعية و األلراص الع ع ة و اإلذافة و األ رطة ا

 السععية  والكاسا اآللي و اإلنترنأل و العؤتعراأل ال بكية و الهاتف و ال ا ة اإللكترونية .

 التعليم االلكتروني: 
االنترنأل ثو االنترانأل ثو األلعار لتعليم الذ  يق م العكتوح التعليعي  يه بوسا ط الكترونية عحد ا

.ويعكن تعريوه بأنه طريقه للتعليم الب رية و  ة ثو األ رطة السععيةال نافية ثو األلراص الليزري
باستم ام آلياأل االت اد الك يحة كالكاسوا و ال بكاأل و الوسا ط العتع    عن ا د إي اد 

عن إ ار  الععلية التعليعية ولياس وتقييم الععلوعة للعتعلعين بأسرو ولأل وثلد كلوة وب ور  تعكن 
  ث اء العتعلعين

 :التعلم االلكتروني التفاعلي

يقوم الع رس بالتوافد عع الطالا ب كد عبا ر، كعا يستطيع  عيع الطالا التوافد عع 
بعاهم ب كد عبا ر وعع الع رس  ي آن واك ،  ويتاعن هذا النعط عن التعلم عؤتعراأل 

با ر  بال وأل وال ور ، و ا األ ع تركة، وثلواح الكترونية عبا ر ، توافلية ع تركة ع
 وععلوعاأل ع تركة، كعا يعكن تمزين الععلوعاأل إل  استم اعاأل ثمرح  ي العستقبد.

    التعليم عبر االنترنت: 
هو التوا د عع الطلبة فل  اإلنترنأل.  وعن مالد هذا الواسطة تكون نقطة التوا د بين الطلبة 

وا  ار  ال اععة.  وعن ماللها يستطيع الطالا الك ود فل  العوا  العلعية الما ة به،  واألساتذ 
 كعا يقوم ثياا بالتوا د عع ثساتذ  ال اععة.
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 اإلطار النظري:ثانيا : 

التربوية، وبين ل راأل  ت ه  األيام األمير ، اتسافًا  ي الو و  بين اكتيا األ الطالا التعليعية
الععلعين العهنية، فل  عواكبة التغييراأل الكاارية السريعة. كيث تز ا  الكا ة إل  توتيف الع ي  
عن الوسا د واألساليا واالستراتي ياأل التربوية الك يحة، للسعي نكو تطوير عهاراأل الطالا فل  

  الععكن. وعن ث د الو ود إل  التوكير والبكث والنق  واإل غاء واالناباط، إل  الك  األل 
الععلم تطوير عهاراته  ي كا ة الع االأل التربوية، واالت اهاأل العتعلقة بسبر  العر و   عل العركلة 

 ثفعاق الطالا وععر ة ثرل  السبد للو ود إل  فقولهم وللوبهم.

رًا  ذريًا، وستتغير ولعد العتأعد ل ور  التعليم اليوم ي   ثنها ل  تغيرأل فن فالم األعس القريا تغي
فل  ال وام، ذلك ألن نتام التعليم العستقبلي لم يع  ينتر إليه فل  افتبار الطالا عستو فًا 

نعا ثاك  التعليم ث ا   للععلوعاأل كعا كان  ي العااي القريا " األسلوا البنكي  ي التعليم "، وا 
كساا العهاراأل واالت اهاأل العمتلو ة التي تعكن األ را  عن النعو عن ث واأل الكركة والتغير، وا 

 الكقيقي.

ثن العالم يعيش حور  فلعية وتكنولو ية كبير ، كان لها تأحيرا فل   عيع  وانا الكيا  ، ث بح 
التعليم عطالبا بالبكث فن ثساليا ونعاذج تعليعية   ي   لعوا هة الع ي  عن التك ياأل فل  العستوح 

ع نقص ف   العؤسساأل التعليعية، وزيا   الكم ثلععلوعاتي العالعي عنها زيا   الطلا فل  التعليم ع
  ون االلتزام بالكاور إل  لافاأل ال راسة. ععر ة  ي الولأل الذ  يواد الطالا ي  عيع  روو ال

 ولو استعرانا عراكد تطور التعليم ن   انه ينقسم إل  ثربعة عراكد:

 م" 1983العركلة األول :  "لبد فام  

 لم التقلي   كيث كان االت اد بين الععلم والطالا  ي لافة ال رس كسا ف ر العع        

   ود  راسي عك  .        
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 م "1993م إل  فام  1984العركلة الحانية:  " عن فام  •

 ف ر الوسا ط العتع    كيث استم عأل  يها ثنتعة ت غيد كالنوا ذ والعاكنتوش         

 واأللراص الععغنطة كأ واأل ر يسة لتطوير التعليم.        

 م" 2000م إل  فام  1993العركلة الحالحة: "عن فام  •

 تهور ال بكة العالعية للععلوعاأل " االنترنأل " .        

 وعا بع ها" 2001العركلة الرابعة: "عن فام  •

 .ح ت عيم العوالع فل  ال بكة ثكحر ال يد الحاني لل بكة العالعية للععلوعاأل كيث ث ب        

  :التعلــيم التقلــيدي  

عن الععروف ثن التعليم التقلي   وعنذ ن أته األول  والتي ب ثأل بتوارث االبن عهنة الوال ، والبنأل 
ثعها  ي ثفعاد العنزد، وال  ثن تهرأل الع رسة ذاأل األسوار واألنتعة والتقالي  و ورها  ي نقد 

الكاار  والعكا تة فليه عن  يد إل  آمر ينهض فل  حالحة ركا ز ثساسية هي التراث الحقا ي و 
الععلم والعتعلم والععلوعة. وال تعتق  انه عهعا تق م العلم والعلوم وتقنياتها يعكن االستغناء فنه كليًا لعا 

ء الععلم التقا إي ابياألله عن اي ابياأل ال يعكن ثن يو رها ث  ب يد تعليعي آمر، كيث يبرز عن ثهم 
والعتعلم و هًا لو ه. وكعا هو ععلوم  ي وسا د االت اد ثن هذا االلتقاء يعحد ثلوح وسيلة لالت اد 
ونقد الععلوعة بين  مص اك هعا يكعد الععلوعة واآلمر يكتاج إل  تعلعها،  ويها ت عع ال ور  

اًل وتتأحر به ، وعن وال وأل واألكاسيس والع افر، وكيث تؤحر فل  الرسالة والعولف التعليعي كاع
 حم يتم تع يد السلوك نكو العرغوا عنه وبالتالي يك ث النعو، وتك ث فعلية التعلم. 

 يعكن تلمي ها  ي التالي:

 عوار  عكانية تتعحد  ي العباني والقافاأل ال راسية التي ي تعع  يها العتعلعين بالععلم. (1)
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عوار  ب رية تتعحد  ي القوح العاعلة العطلوبة لتق يم الم عة والقوح العاعلة العطلوبة   (2)
 لعسان   تق يم الم عة، عن إ اريين وفعاد.

 عع األ وث واأل تتعحد  ي كا ة الوسا د التي تستم م لتنويذ فعلية التعليم. (3)

 ستم عة إل ار  فعلية التعليم.ثنتعة ولوا ح وا  راءاأل فعد تتعحد  ي األساليا اإل ارية الع (4)

 مطط وبراع  فعد وعناه  تعليعية.  (5)

ثعا عمر األ الععلية  هي بامت ار بسيط تتعحد  ي ت هيز ثو إف ا  ث را  يتعتعون بق ر عن الععر ة 
 والعهار   ي عواايع عك   ، يعتلكون بعض التأهيد العناسا لسوق الععد.

 التعلـــــم الـــــــذاتي:

ساليا اكتساا الور  للمبراأل بطريقة ذاتية  ون ععاونة اك  ثو تو يه عن اك ض ث  ثن الور  هو اك  ث
يعلم نوسه بنوسهض و الذاتية هي سعة التعلم  التعلم يك ث  امد الور  العتعلم  ان كان ذلك نتي ة 

عحال  مبراأل هيأها بنوسه كان التعلم ذاتيا و إن كان نتي ة مبراأل  هيأها له  مص آمر كالععلم
وهو عن ثهم  ،البراع يكان التعلم نات  فن تعليم ذاتي و هناك طرق ف ي   للتعلم الذاتي عنها التعلم 

ثساليا التعلم التي تتيح توتيف عهاراأل التعلم بوافلية فالية ععا يسهم  ي تطوير اإلنسان سلوكيًا و 
األ الع ر القا مض و هو نعط عن ععر يًا و  و  انيًاض  و تزوي م بسالح هام يعكنه عن استيعاا ععطي

ثنعاط التعلم الذ  نعلم  يه التلعيذ كيف يتعلم عا يري  هو بنوسه ثن يتعلعه كيث إن التلعيذ  ي هذم 
 الطريقة هو ععلم نوسه.

 التعلــم عن بعد:

فن بع  بوساطة االنترنأل وتطبيقاتها فل  ال بكة العنكبوتية سواء كان  مهو التعلم ال اععي والعا
تعلعًا تزاعنيًا )ولأل كقيقي وثعاكن عمتلوة( ثو تعلعًا غير تزاعني )ثولاأل عمتلوة وثعاكن عمتلوة(. و 

يوتف طرق و ثساليا و تقنياأل التعليم التي تت ف بالعرونة و تست يا لكا اتهم و تناسا 
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ق الور ية بينهم و عن وسا د التعلم فن بع  العا   العطبوفة ، و ال وا ياأل و ث رطة ل راتهم و الورو 
الوي يو و األلعار ال نافية ، و الكقيبة التعليعية و األلراص الع ع ة و اإلذافة و األ رطة 

ذم السععية  والكاسا اآللي و اإلنترنأل و العؤتعراأل ال بكية و الهاتف و ال ا ة اإللكترونيةض لكن ه
 الطريقة تكتاج إل  ات اال ما ا ذا طبيعة ما ة وله ف تربو  تعليعي  .

لق  تع  أل التعريواأل التي واعأل كود عوهوم ثو عاعون التعلم فن بع ، وعنها فل  سبيد العحاد 
 The United States Distance Learningتعريف ال ععية األعريكية للتعلم فن بع  ) 

Association (USDLA تعلم فن بع  هو تو يد للعوا  التعليعية ثو الت ريبية فبر وسيط : " ال
تعليعي الكتروني ي عد األلعار ال نافية وث رطة الوي يو واأل رطة ال وتية والكاسباأل وتكنولو يا 

 الوسا ط العتع    ثو غيرها عن الوسا ط العتاكة لنقد الععلوعاأل".

 خصائص التعلم عن بعد :

ليو  الزعان و العكان ،  الطالا يتعلم و هو  ي بيته ثو  ي عكتبه ثو  ي  القااء نها يا فل  – 1
سيارته  ي الولأل الذ  يري  كسا التروف العتاكة له  ي ثيام الععد ثو  ي ثيام اإل ازاأل و 

األفيا  ألن االت اد سيكون عن مالد اإلنترنأل لعوا   راسية ثو تعليعية سبق تكعيلها عن األستاذ ، 
ط ثن يتوا   األستاذ ولأل ات اد الطالا. و   نوس الولأل لم يع  عطلوبا تهي ة لافاأل لذا ال ي تر 

و بالتالي نكون ل  لاينا فل  لي  العكان و لي  العاد و   رس و ع ر األ تسع الع األ ثو اآلالف
 اإلعكاناأل .

 توحيق االت اد بين األستاذ و الطالا ألن الطالا يت د بأستاذم عن مالد اإلنتترنأل ،  – 2

و يتلق  األستاذ الرسالة  ي الولأل الذ  يناسبه هو و ير  فليها و يتلق  الطالا الر   ي الولأل الذ  
 يناسبه و ينال ه و يتوافد االحنان ب ر ة غير عتاكة  ي النتام التعليعي التقلي  .

فعد عنال األ و عناتراأل  يعا بين الطالا وهم عتوا  ون  ي ثعاكن و  ي بال  عتع    كود – 3
 عواوو ععين ي رسونه، و هو ثعر غير ععكن  ي نتام التعليم التقلي  .
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 :التعليم االلكتروني

 ثن ع ا ر الععر ة والعلم العتو ر  للطالا  ي هذم األيام، عتنوفة وو ير ، ويعكن الو ود إليها
بطرق سهلة و ذابة،  ون االفتعا  فل  الععلم للك ود فليها. لذا لم يع   ور الععلم الهام، عقت رًا 
فل  تو يد الععلوعاأل  قط؛ بد يتع ح ذلك بكحير. إذ ثنه  ار عس واًل فن بناء  م ية الطالا 

 ه ذاتيًا. الذ  يستطيع الو ود إل  الععلوعاأل وتوسيع آ ال ،الباكث والعوكر والنال  والعستقد

و يعرف ف رنا الراهن بع ر الحور  التكنولو ية واالنو ار الععر ي،  ق   ه  العق  األمير عن 
القرن الع رين وب اياأل القرن الكا   والع رين، تق عا ها ال  ي ع اد تكنولو يا الععلوعاأل،  

 وكولأل الوسا د التكنولو ية الك يحة العالم إل  لرية كونية  غير . 

ويعرف التعليم االلكتروني بأنه " استم ام الوسا ط العتع    التي ي علها الوسط االلكتروني عن ) 
ثو إذافة ثو ث الم  ي يو ثو تلوزيون ثو  ساتاليأل بكة الععلوعاأل ال ولية العنكبوتية " االنترنأل " ثو 

الععلوعاأل ال ولية (  ثلراص ععغنطة ثو عؤتعراأل ثو بري  الكتروني ثو عكا حة بين طر ين فبر  بكة
  ي الععلية التعليعية ".

 أنواع التعليم االلكتروني :  

 : Synchronous E-Learningثوال: التعليم ثلتزاعني 

وهو التعليم فل  الهواء الذ  يكتاج إل  و و  العتعلعين  ي نوس الولأل ثعام ث هز  الكاسوا إل راء 
( ثو  Chattingالعنال ة والعكا حة بين الطالا ثنوسهم وبينهم وبين الععلم فبر غتتتترف العكا حة ) 

 . Virtual classroomتلقي ال روس عن مالد الو ود اال ترااية 

 : Asynchronous E-Learningيم غير ثلتزاعني حانيًا: التعل
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وهو التعليم غير العبا ر الذ  ال يكتاج إل  و و  العتعلعين  ي نوس الولأل ثو  ي نوس العكان، 
ويتم عن مالد بعض تقنياأل التعليم االلكتروني عحد البري  االلكتروني كيث يتم تبا د الععلوعاأل بين 

 أل عتتالية، وينتقي  يه العتعلم األولاأل واألعاكن التي تناسبه.الطالا ثنوسهم وبين الععلم  ي ثولا

 :م اإللكترونيياألسس العامة للتعل

 يقوم التعلم اإللكتروني فل  عبا ئ نترية برونر للتعلم عن كيث:

 ( عرافا  م ا ص العتعلعين.1)

   تسعح للعتعلم (  عرافا  توا ر ل ر كبير عن الكرية  ي عوالف التعلم بإف ا  عوالف تعلم عتع 2)
عكاناته.  لالمتيار عنها و ق ل راته وا 

( عرافا  الوروق الور ية بين العتعلعين، وذلك بتق يم الععلوعاأل  ي ث كاد عتنوفة تناسا ل راأل 3)
 عتكركة. ثو العتعلعين عن كيث تق يعها  ي  ور  عكتوبة ثو عسعوفة

التعليم عن التعركز كود العلم كع  ر ( التعركز كود العتعلم، كيث الب  وثن يتكود نعط 4)
 للععلوعة إل  التعركز كود العتعلم وعهاراته  ي الك ود فل  الععلوعاأل وتنعية العهاراأل.

(  االفتعا  فن ن اط التعلم،  ذلك يساف  فل  إي ا  بي ة تعليعية تساف  فل  إلباد العتعلم فل  5)
 والسرفة  ي تكقيق األه اف. التعلم والرغبة  يه، ععا يزي  عن  ا عية للتعلم،

 اإللكتروني: يمأهمية التعل  

 ول   لأل نتا   بكوث ف ي   فل  ثن التعلم اإللكتروني يساف  فل : 

 ( تق يم  رص للطالا للتعلم ب كد ث اد.1)

 (  ترك ثحر إي ابي  ي عمتلف عوالف التعلم.2)
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عع الولسواأل التربوية الك يحة ونترياأل ( تق يم  رص للتعلم عتعركز  كود التلعيذ، وهو عا يتوا ق 3)
 التعلم ال ا  .

 م اإللكتروني:يأوجه التعل

 هناك الع ي  عن ثو ه التعلم اإللكتروني، والتي يعكن استم اعها  ي الو ود ال راسية، عن ثهعها:

 استخدام الفيديو التعليمي:[  1]

اإللكتروني، ما ة وثن الوي يو التعليعي يع  الوي يو التعليعي ببراع ه العتع    عن ثهم ثو ه التعلم 
يق م الععر ة للطالا  ي  ور  عتكاعلة عن وسا د فرض الععلوعاأل، العقروء ، والعسعوفة والعر ية 

 كت  يستطيع استم ام هذا الو ه عن ثو ه التعلم اإللكتروني ب لة.

 شبكات مؤتمرات الفيديو:[  2]

، هي إك ح Video Conference سكون  رانو  بكاأل عؤتعراأل الوي يو ثو عا يعرف بالوي ي
عن عمتلف األعاكن  تالعيذ  االبتكاراأل التكنولو ية التعليعية الك يحة، التي تسعح للععلم باللقاء عع

لقاء يسعح بالتكاور ونقد الععلوعاأل بأ كالها العمتلوة، ويستم م ثياا لت ريا الععلعين  ي ثعاكن 
فعلهم ت ريبا كيا توافليا، يسعح بالنقاش بين الع را والعت ربين، وتلقي التكليواأل وتلقي التغذية 

 الرا عة فليها بسهولة ويسر.

 مصادر التعلم:استخدام الحاسوب كمصدر من  -3

لكون الكاسوا يتعتع بق ر  فالية فل  تمزين الععلوعاأل ب ورها العتع   ،  يعكن ثن يستم م 
الكاسوا كع  ر عن ع ا ر التعلم للطالا، كيث يعكن للطالا االطالو فل  علواأل عع   عن 

 كد طالا اجكتويمالد الكاسوا تق م لهم مبراأل تعليعية عتع    األ كاد )عكتوبة، ع ور ،  ي يو( 
 إل  كاسا  ي ال ف ال راسي لالطالو فل  ع ا ر الععر ة العتاكة به
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وتتيح لهم تلقي تغذية را عة عبا ر ، وذلك عن مالد بعض البراع  التي تؤلف لهذا الغرض والتي  
 عن ثهعها:

 :Internetاإلنترنت    * 

اإلنترنأل هي  بكة ات االأل إلكترونية  ا قة السرفة، تتع    يها ثو ه االت اد  ي آن واك ، يتم عن 
ماللها تبا د الععلوعاأل بين ف   كبير ال عتناهي عن العرسلين والعستقبلين  ي  ت  بقاو العععور . 

 -ويمكن عرض هذه الخدمات ووسائل استخدامها في التعليم فيما يلي:

 :Webكة العنكبوتية   الشب) ث (  

، وهي فبار  فن W3، ثو كعا يطلق فليها World wide web بكة االت اد العالعية العنكبوتية  
 ا ر  ععارف ها لة ععت   فبر بل ان العالم، يتيح لعستم عها ثن يبكث فن ث  ععلوعاأل تهعه 

سياسية، حقا ية،  ينية، ث بية، ت ارية،  نية...إلخ( ب كد يسير، كعا يتيح ن ر الععلوعاأل )فلعية، 
بعمتلف ث كالها ب كد يسهد انت ارها، ولذا ات هأل ال اععاأل وعؤسساأل التعليم الستم اعها لتسهد 

 .ن ر ععلوعاتهم، واستقباد الععلوعاأل التي تسهد تعلعهملفل  الباكحين وال ارسين 

 :E-mailيد اإللكتروني  البر )ا( 

البري  اإللكتروني ثك  الم عاأل العهعة التي تق عها اإلنترنأل  هو ب يد كي لتوافد الرسا د البري ية، 
ثو كت  الرسا د الالسلكية كالتلغراف ثو الواكس، كيث يعكن عن مالله  تبا د الرسا د الن ية، ثو 

 بسهولة وسرفة  ا قة ال تتع ح  لا ق عك و  . تبا د العلواأل التي تكو  الععلوعاأل بعمتلف ث كالها

 : Mailing listsالقوائم البريدية  ) ت(   

هي نوو عن البري  اإللكتروني يسعح بالعنال ة بين ع عوفة عن األ را  ت ععهم اهتعاعاأل عتقاربة 
ويتم عن عن مالد الرسا د البري ية، ويعكن للع ترك الواك  ثن يرسد رسالة ل عيع ث را  الع عوفة، 
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ماللها تبا د الععلوعاأل واأل كار، وتق م هذم القوا م م عاأل تعليعية وت ريسية كالتي يق عها البري  
  .اإللكتروني

 :أدوار المعلم في التعلم اإللكتروني

 يقوم الععلم بأ وار ف ي    ي التعلم اإللكتروني عنها:

ف ا  براع  التعلم اإللكتروني:  )ث(   ورم  ي امتيار وا 

يقوم الععلم ب ور عهم  ي امتيار براع  التعلم اإللكتروني، وفليه فن  االمتيارض  يرافي م ا ص 
طالبه واأله اف العر و تكقيقها عن  راسة العقرر وثن يمتار نعط التعلم اإللكتروني الذ  تتو ر له 

 .اإلعكاناأل بع رسته 

 )ا(   ورم  ي تنويذ التعلم اإللكتروني:

كبير  ي تنويذ التعلم اإللكتروني،  هو يقوم ب ور العو ه لطالبه، والعكوز لهم، يقوم الععلم ب ور 
  .والع را فل  استم ام التقنية التكنولو ية التي يتم عن ماللها التعلم، كعا يقوم ب ور التغذية الرا عة

 :التعلم االلكترونيالتعليم التقليدي و  بين واالختالف المقارنةأوجه 

الحقا ة التقلي ية والتي تركز فل  إنتاج الععر ة ويكون الععلم هو ثساس فعلية يعتع  فل   1
يق م نوو   ي  عن الحقا ة هي الحقا ة الرلعية والتي تركز فل  ععال ة الععر ة وتساف   التعلم.

 الطالا ثن يكون هو عكور الععلية التعليعية وليس الععلم.

ال يكتاج التعليم التقلي   إل  نوس تكلوة التعلم االلكتروني عن بنية تكتية وت ريا الععلعين  2
  .التقنية العهاراألوالطالا فل  اكتساا 
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 :والتجارب الدراسات السابقة

و  أل  راستتتتتتتتتتتاأل ف ي    ي ع اد استتتتتتتتتتتتم ام الكاستتتتتتتتتتتا اآللي واالنترنأل  ي التعليم، وعن ثوا د هذم 
[ والذ  طالا بتوتيف الكاستتا اآللي وذلك لتو ير 27ال راستتاأل  راستتة  تح الباا فب  الكليم الستتي ]

ل  زعن التعلم و عله عحعرا كيث ثنه يستتتتتتتتتتاف  فل  تكقيق األه اف التعليعية كعستتتتتتتتتتاف   العتعلعين ف
التعرف فل  تطبيقاأل الكاستتتتتتتا اآللي واستتتتتتتتم اعاتها  ي الكيا  وا  ا تها ويستتتتتتتاف  فل  إ ا   العا   

كعا يستتتتتتتتتتتتاف  فل  ت فيم العنه   ي تناود عواتتتتتتتتتتتتوفاأل   ي   تكون فاعال  ي إك اث و ال راستتتتتتتتتتتتية 
 التغيير.

 راسة كود استم ام اإلنترنأل  ي التعليم العالي و تو ال إل  إن  ]28[و ل  ث رح  رانأل و سكوأل 
استتتتتتتتتتتتم ام اإلنترنأل  ي الكلياأل يستتتتتتتتتتتاف  فل  تطوير األ اء األكا يعي ألفاتتتتتتتتتتتاء هي ة الت ريس، و 
ت تتتتتتتتتتتتتت عهم فل  القيام باألفعاد البكحية الع تتتتتتتتتتتتتتتركة، و تأليف العرا ع العلعية و إ راء اال تعافاأل 

ي  ث را  العينة اتتتتتتتتتتتتتترور  تطبيق التقنية الك يحة و عنها  تتتتتتتتتتتتتتبكة اإلنترنأل  ي البكحية الها  ة. و ل  ث
 التعليم.

[   راستتتتتتتتة كود والع استتتتتتتتتم ام  تتتتتتتتبكة 29م( ]1998و ث رح فعر هع تتتتتتتتر  و فب الكعي  بو فز  )
اإلنترنأل عن لبد ثفااء هي ة الت ريس ب اععة السلطان لابوس. و استم م الباكحان العنه  الو وي 

ال راستة عن  عيع ثفاتاء هي ة الت ريس الذين يستتم عون  تبكة اإلنترنأل  ي  اععة  و تكون ع تعع
فاتتتتتتتتتتتتتوًا. و  159م، و تكونأل فينة ال راستتتتتتتتتتتتتة عن 1998\1997الستتتتتتتتتتتتتلطان لابوس للعام ال اععي 

تو تتتتلأل ال راستتتتة إل  ثن ععتم ثفاتتتتاء هي ة الت ريس يستتتتتم عون البري  اإللكتروني، و الت تتتتوح، و 
   عن ث تتد البكتتث فن الععلوعتتاأل. و ث تتا  ثفاتتتتتتتتتتتتتتتتاء هي تتة التتت ريس ثن بطء زيتتار  العوالع العتعتت 

 االت اد و االز كام  ي ال بكة عن ثهم ال عوباأل التي وا هتهم  ي استم ام ال بكة.

[ كود استتتتتتتتتتم ام االنترنأل  ي عكتبة 30( ] 1999وتناولأل  راستتتتتتتتتة ربكي فليان و كعاد القيستتتتتتتتتي )
% عن 71.9و  اإلناث%( عن  58.95العستم عين لل بكة ) اععة البكرين ول  ثتهرأل ثن غالبية 

 95% عن طلبة ال راستتتتتتاأل العليا وثن 9.9% عن ثفاتتتتتتاء هي ة الت ريس و 15طلبة البكالوريوس و 
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% عستتتتتتتتتتتتوي ون عن استتتتتتتتتتتتم ام ال تتتتتتتتتتتبكة للبكث فن الععلوعاأل ألغراض كتابة ال راستتتتتتتتتتتاأل والبكوث 
 والتقارير.

[  ته ف للتكقق عن ف   عن 32هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت( ]1424 -2003ثعا  راستتتتتتتتتتة عكع  غاز  عكع  ال و   )
ال وانا العهعة لع تتتكلة استتتتم ام الكاستتتا اآللي بين ثفاتتتاء هي ة الت ريس وطالا كلياأل الععلعين 

المبراأل الكالية التي   ي الععلكة العربية الستتعو ية وتم  يها التركيز فل  ف   عن العكاور عن ثهعها
لعاعهم باستتتتم ام الكاستتتا اآللي، وتقويم الععلوعاأل الععر ية يتعتع بها ثفاتتتاء هي ة الت ريس وع ح إ

ألفاتتتتتتتتتتتتاء هي ة الت ريس فن الكاستتتتتتتتتتتتا اآللي و هعهم لوتيوته، والتعرف فل  االكتيا األ الت ريبية 
العاعة التي ي تتتتعر ثفاتتتتاء هي ة الت ريس بأنهم  ي كا ة لالعام بها وتاتتتتعينها  ي عوا   راستتتتية ثو 

فل  ات اهاأل ثفاتتتتتتتاء هي ة الت ريس ت ام تقنية الععلوعاأل ب تتتتتتتكد فام  براع  ت ريبية لهم. والتعرف
والكاستتتتتتتا اآللي ب تتتتتتتكد ماص. حم ع ح تو ر الت هيزاأل العا ية والب تتتتتتترية ألفاتتتتتتتاء هي ة الت ريس 
بكلياأل الععلعين وطالبهم فل  استم ام تقنية الععلوعاأل ب كد عقبود.  وبينأل نتا   هذم ال راسة ثن 

فاتتتتتتتتتتتتتتتاء هي ة الت ريس وكوالي الحلث عن الطالا ث ا وا بأنهم ال يعلكون ث  ربع فينة البكث عن ث
مبرم  ي ع اد الكاسا اآللي، وثن حلث ثفااء هي ة الت ريس وكوالي ن ف الطالا ال يستم عون 
الكاستتتتتتتتتتتتتا اآللي نها يا، وال تتو ر لهم ث هز  كاستتتتتتتتتتتتتا لالستتتتتتتتتتتتتتم ام  ي العنزد ثو  ي الكلية ثو ل ح 

ث  ت ريا  ي هذا الع اد وليس بإعكانهم استتتتتتتتتتتتتم ام ث  عن البراع  التطبيقية  األ تتتتتتتتتتتت لاء ولم يتلقوا
 الواسعة االنت ار وثن هناك ف زا  ي تو ير عن يقوم بالت ريا فل  الكاسا اآللي. 

بتق يم ع عوفة عن األستتتتتتتس والعتطلباأل التي يعتع  فليها بناء نعوذج إل ار   األكعا ثو تتتتتتتأل ال راستتتتتتت
 .اعنه و يف السليم لتكنولو يا الععلوعاألنتم التعليم والت ريا كبنية ثساسية لاعان التوت

 التجربة األمريكية -1

 ترااي الععتع   ي الوالياأل العتك   االعريكية تق م ععتم ال اععاأل نوفا عن التعلم األلكتروني و األ
فل  تقنية الكاسوا و األت االأل . و تععد هذم ال اععاأل باألاا ة ال  عراكز البكوث و 
ال ركاأل العتم  ه فل  توتيف كد عاهو   ي   ي فالم الكاسوا و االت االأل و األ هز  
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 عد ععها عناأللكترونية لتطوير العوا  التعليعية األلكترونية ض وتسهيد فعلية الو ود اليها و التعا
    .لبد العتعلم وكذلك تو ير وسا د  عالة لتوافد العتعلم عع العا   التعليعية فبر األنترنأل

 فن  الك يث فن التعليم االلكتروني  ي ثعريكا الب  عن الك يث فن ت ربة  اععة  ونكس األعريكية
تأستتستتأل  اععة  1989. وفام 1978و افتع أل ك اععة ما تتة  ي فام  1976التي تأستتستتأل فام 

 تتاععتتة متتا تتتتتتتتتتتتتتتتة تعنح  ر تتة البكتتالوريوس  ي العتت يتت  عن  ثودلتي تعتبر ا  ونكس فبر األنترنتتأل 
عن كعلة ال كتورام و  8000. وهي اكبر  اععة ععتع   يععد  يها بك و  اإلنترنألالتم  األ فبر 
ع را و ني وع تتتتترف و  9000إل  ثكحر عن  باإلاتتتتتا ةذو  المبر   ي كقد التعليم العا ستتتتتتير عن 

 عركز  تعليعي لل اععة.  170إ ار  يععلون  ي ثكحر عن 

 ي هتتتذم الت ربتتتة بتتتأنهتتتا  يتتت م  تتت ًا و عتتتالتتتة الن التعليم فن بعتتت  و بتتتالتتتذاأل التعليم  البــاحــثو يرح 
و التنا س  يه كبير   ًا و م تتتتتتتو تتتتتتتا  ي الستتتتتتتنواأل  األ اتتتتتتتدااللكتروني  ي ثعريكا ب ث يت ه نكو 

ض وكذلك  هي  عبة لك   الك يحة.  و لكن هناك الكا ة لتعلم كيويه التعاعد عع هذم التقنياأل األمير 
ستتتتتتكون تطوير  اللغةما تتتتتة لتقوية  عا فل  الطالا الوا  ين وما تتتتتة العرا  لذلك و و  كورستتتتتاأل

وفلعية ع تتتتتتتععة بلغاأل عمتلوة لتلبية كا ة ال عهور  هث بيلهذم الت ربة وكذلك  تح امت تتتتتتتا تتتتتتتاأل 
 .العهتم بهذم الت ربة

 التجربة اليابانية -2

ثن التق م التكنولو ي الها د الذ   تتتتتتته م العالم  ي العق ين العن تتتتتتترعين وما تتتتتتتة  ي اليابان انعكس 
ب تتتتتتتتكد عبا تتتتتتتتر فل  التعليم ال اععي والتعليم العهني ض كيث تهرأل الكا ة إل  تو ير كوا ر فلعية 

بير  لذلك عؤهلة لا ر  فل  عواكبة الععد . ث تتتتتبكأل العؤستتتتتستتتتتاأل التعليعية  ي اليابان ثعام تك ياأل ك
فعلأل فل  استك اث براع  تعليعية ف ي   عنها براع  التعلم فن بع  والتعليم االلكتروني . و ي العام 

تم إن تتتتتتتاء  اععة الهواء  اليابانية  ي ع ينة  تتتتتتتيبا ض وتم انتتام ال ارستتتتتتتين  ي  تتتتتتتهر نيستتتتتتتان  1983
طبيقية لم عة لطاو .  و ي ب اية االستتتتتتتتتتتتتتتك اث تاتتتتتتتتتتتتتتعنأل براع ها التعليعية كقد العلوم الت1985

 ال نافة.     
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بع تتتتتتتتتروو  تتتتتتتتتبكة تلوازيه تبث العوا   1994ب ثأل ت ربة اليابان  ي ع اد التعليم االلكتروني  ي فام 
ال راستتتتتتتية التعليعية بواستتتتتتتطة ث تتتتتتترطة  ي يو للع ارس كستتتتتتتا الطلا عن مالد القابد و كمطو  ثول  

 [.46للتعليم فن بع  ]

و  االت تتتتتتتتتاالألاليابان  ي ع اد  إلعكانياألنترا  الععتاز بأن هذم الت ارا عن الت ارا  الباحثيرح 
لليابان و ارتواو  مد الور  ععا ستتتتتتتتتهد  فعلية  العلعية التكتيةتقنياأل الكاستتتتتتتتتوا العمتلوة ولو  البنية 

كد هذا  اإل اريةاليابان و ي عمتلف عنتعاتها التعليعية و  ثنكاءمتلف عالتوا تتتتتتتتتتتد وتو ر التقنية  ي 
 . العتطور البرع ياأل  ثمرلويه  ي كيوية استم ام  ععلوعاتيةفلعيه وملويه  ولاف   عناسبة بي ةو ر 

 التجربة العربية -4

إن هذم الت ارا التي فراتتأل تعحد  تتريكة عن ال اععاأل االلكترونية اال ترااتتية عن عناطق عمتلوة 
عن العالمض بعاتتتتتتتها عن ال ود ال تتتتتتتنافيةض والبعض األمر عن  ود ناعية لها تروف عت تتتتتتتابهة لوالع 

العمتبراأل التعليم  ي الوطن العربي. لق  استتتتتتتم عأل هذم ال اععاأل الوالع التطبيقي  ي التعليم ض عنها 
االلكترونية / اال ترااتتتتية والتي تعتاز بإعكانية تطورها واستتتتتم اعها  ي عوااتتتتيع ف ي   ض إاتتتتا ة إل  
عرونتها وف م عك و يتها عن ناكية العكان والستتتتتتتتتتعة وولأل االستتتتتتتتتتتم ام عع عر و  الت تتتتتتتتتتا    ي  ض 

 .ويرها وثحبتأل ت ارا كحير  عن هذم ال اععاأل ارور  و و  العمتبراأل اال ترااية وتط

 

 :واإلجراءاتة المنهجيثالثا:

ثن ثنتعة التعليم االلكتروني بعوهوعها الكالي تعتبر ثستتتتتتتتتتتتتتاس فعد التعليم الغير تقلي   والذ  يطبق 
ثنتعتتة إ ار  التعلم  يتته ثنتعتتة عمتلوتتة لتكقيق هتذا الهتت ف و التي تستتتتتتتتتتتتتتع  ثنتعتتة إ ار  التعلم.  وثن 

هي ثراتتتتتتتتتتتتتتياأل للتكوين فن بع  لا عة فل  تكنولو ياأل  (اإللكترونياإللكترونية )عن تتتتتتتتتتتتتتتاأل التعلم 
بعحابة الساكاأل التي يتم بواسطتها فرض األفعاد و عيع عا يمتص بالتعليم اإللكتروني ، وهي الوثا

 . وت عد العقرراأل اإللكترونية وعا تكتويه عن ن اطاأل
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 و ب وة فاعة يعكن تع ا  حالث ثنواو عن العستم عين: 

:  بتستتتت يله  ي ال تتتتووف اال ترااتتتتية يقوم ببناء ععار ه كيث ي   كد عا Apprenantالطالب  (1)
 يكتا ه عن عقرراأل  راسية وبراع . 

: يعكن ثن يقوم بععلية الت ريس والت تتعيم Tuteur/ Concepteur األســتاذ دمدرسم مصــمم( (2)
 ثستاذ واك  ثو ثن كد ثستاذ يقوم ب ور واك  )الت عيم ثو الت ريس(. 

: وهو الذ  يتكود بإ ار  العن تتتتتتتتتتتتتتتة ويقوم ب عيع األفعاد اإل ارية. Administrateurاإلداري  (3)
 وكد هؤالء يععلون اعن هذم البي ة ثو األراية التي تسع  ثنتعه إ ار  التعلم والعكتوح.

 أنظمة إدارة التعلم:

إ ار  ن تتتتتتتتتتتتتتتتاطتتاأل التعليم والتعلم، عن كيتتث العستتتتتتتتتتتتتتتتالتتاأل، التوتتافتتد، التتت ريبتتاأل  ؤعنهي برع يتتاأل ت
والتعتتتارين... الخ.  وتعتبر ثكتتت  ثهم كلود التعليم اإللكتروني  ي ال تتتاععتتتاأل.  و هنتتتاك عن يعرف 

 LMS)براع  إ ار  نتم التعلم والعكتوح التعليم االلكتروني ب كد ثكحر  لة وتم ي ا بأنه استم ام
& LCMS)   عك    عحد ععايير فالعيةععايير ك بإتباو ذلوSCORM IMS, IEEE   ل تتتتت  إك اث
  [.74فعلية التعلم ]

 :نتائـــــــج الدراســـــــــةرابعا : 

اإل راءاأل التي لام بها الباكث لتطوير نتام التعلم االلكتروني  العنه ية و الحالثذكرنا  ي الو تتتتتتتتتتتد 
بعا  ي ذلك إاتتتتتتتا ة بعض التطبيقاأل و براع  العكاكا  و براع  االت تتتتتتتاد العمتلوة و تك ي  البراع  
التي تناستتتتتتتتتتتتتتا هذم الت ربة.   كان الب  عن تطبيق هذا النتام فل  فينة عن العستتتتتتتتتتتتتتتم عين )طلبةض 

 األ  عالية التطويراأل و نقلها عن الكالة النترية إل  الكالة التطبيقية.ع رسينض إ اريين( إلحب

و لتكقيق هذا الغرض تم توعيد و تطبيق كزعة عن البراع  فل  ع عوفة عن طلبة ال بلوم لعمتلف 
(.  (Moodleالتم تت تتاأل و لستتم عن طلبة تقنية الععلوعاأل بواستتطة نتام التعلم االلكتروني العو د 
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باستتتتتتم ام نتام التعلم  التم تتتتت تتتتتاألبإلقاء عكااتتتتتراأل عمتلوة العوااتتتتتيع لعمتلف كيث لام الباكث 
 االلكتروني فل  اوء التطويراأل و اإل راءاأل التي لام بها.  

إن كا ة العتعلم إل  لاف   واسعة عن الععلوعاأل التي تساهم  ي تعزيز التم ص ث بح ععكننا  ي 
باإلاتتتتتا ة إل  ذلك يتطلا هذا النوو عن التعليم   الولأل الكااتتتتتر وذلك عن مالد التعلم االلكتروني.

تطوير عهاراأل االت تتتتتتاد ل ح العتعلم ألنها ث تتتتتتبكأل فلعا ثستتتتتتاستتتتتتيا يستتتتتتاهم  ي ر ع عهاراأل العتعلم 
  عن مالد وزيا   لابليته  ي اكتستتاا الععلوعاأل والتعاعد ععها مالد  راستتته وكذلك بع  نيله ال تتها 

 النتا   هي:، وكانأل اهم براع  التعليم العستعر

  كا ة التم  األزيا    رص التعليم لل عيع والك ود فل  عؤهالأل و ر األ فلعيه  ي. 
  ثتاكأل  ر ه للطلبة وللطالباأل تكأل التروف ال عبة ولسكان العناطق النا ية والعوتوين و

 الععالين.
  عرافا  الوروق الور ية لل ارستتتتتتتتتتتتتتين  ي عتابعة تعليعهم كيث يتعكن كد  ارس عن عوا تتتتتتتتتتتتتتلة

ال راستتتتتتتتتة  ي ث  ولأل ي تتتتتتتتتاء وبالستتتتتتتتترفة التي يراها عناستتتتتتتتتبة  امد العركلة الواك   وبالتالي 
 يستطيع ثن يمت ر الولأل العك   له وكسا لابليته.
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 :التوصياتاالستنتاجات و 

 :ةالتالياألعور  وو قا لهذا ال راسة يستنت  الباكث

  والت ريستتيين والعستتتم عين  الطلبةفالية عن لبد  واستتت ابةوالتطبيق وبأ اء  االستتتم امستتهولة
 .للنتام ال  ي 

  عولية هذا النتام هو إعكانية استم اعه  ي االمت ا األ التقنية و الهن سية العمتلوة  ي 
 .الكلياأل و ال اععاأل وعمتلف العؤسساأل التعليعية

 استتتم ام براع    يكد النتام ال  ي  ع تتكلة التوافلية بين األستتتاذ و الطالا وذلك فن طريق
 .توافلية تتيح للت ريسي عن عكاورم الطلا وعنال ته و التوافد فل  نوس التطبيق 

  تسهيد وتوسيع ث اق الطالا وتو ير ع ا ر إاا ية له العتالك النتام التعليعي االلكتروني
العطور لابليه تس يد العكااراأل ثو ث  فعلية تعليعية بال وأل وال ور  ععا تتيح للطالا 

 ستر او الععلوعاأل وعرا عتها فن  الكا ة لها. ا
 :التوصيات  

وعن مالد عا ثحبتته الت ارا فن طريق ال راستتتتة الستتتتتمالص النتا   والبناء فليها  ي تطوير النتام 
 :ع عوفة عن النقاط عنهاتك ي    باإلعكانم اإللكتروني والتعلم فن بع   ي العالم ، ياألعحد للتعل

  العمتلوة و الم عاأل العتاكة عن مالله لتستتتتتتتتتتتتتتهيد فعلية التعليم  النقاداستتتتتتتتتتتتتتتم ام تطبيقاأل
 التوافلي 

  االت اد ذاأل التقنياأل والسرفة العالية لتوعيد نتام التعليم االلكتروني.استم ام  بكاأل  
  تطوير غرف العكا حة وتكويلها إل  غرف عتع    األبعا  و علها لريبه عن ال تتتتتتف ثو لافة

 و ال اكلة لل ووف و القافاأل العستم عة  ي التعليم التقلي  . اال تعاو  ي ال كد 
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  إي ا  براع  ستتتيطر  ووا هاأل تطبيقيه عربوطة فن طريق ال تتتبكة العالعية عع ث هزم عمتبريه
كقيقية  ي العمتبراأل الععلية  ي الكلياأل و الععاه  وربطها  ي النتام لتو ير بي ة عمتبريه 

  وتقوية الوالع الععلي لرنتعة.
  و  تتتتتتتتتتتهرها لتتوا ق عع عك  األ الع تععاأل العمتلوة  ال ود العتق عةاالستتتتتتتتتتتتوا   عن ت ارا

 ليتوا ق و العا األ والتقالي  والبي ة العكيطة.
 

 استبيان( (

 

 المدارسقياس كفاءة و نجاح أنظمة التعليم اإللكتروني في 

 

 

 ........................................أسم االختصاص )اختياري(.

 

 في المربع المناسب:( ×)الرجاء وضع عالمة 

 

 العمر:

 

 المؤهل العلمي:

 

عن الطالبمعلومات   
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 المرحلة األولية دبلوم دبلوم عالي

   

 

 

 سنوات الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (4) 

 أوافق

(3) 

 محايد

(2) 

 ال أوافق

(1)  

 بنود التقييم

 أشهر 6 -1 2  -  1.5 3  - 2.5 سنوات 3أكثر من 

    

 تقييم نظام التعليم اإللكتروني
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أوافق 

 بشدة

ال أوافق  

 بشدة

 

  نظام التعليم اإللكتروني متوفر للطالب عند الحاجة.     

1 

  نظام التعليم اإللكتروني سهل االستخدام للطالب.     

2 

نظام التعليم اإللكتروني يوفر بيئة استخدام مناسبة      

 للطالب. 

 

3 

نظام التعليم اإللكتروني يوفر ميزات تفاعلية مع      

 . التدريسي أو الطالب

 

4 

نظام التعليم اإللكتروني يوفر عرض مشخص      

 للمعلومات.

5 

نظام التعليم اإللكتروني لديه ميزات تالقي استحسان      

 الطالب.

6 

يوفر الحصول على المعلومة  نظام التعليم اإللكتروني     

 بسرعة عالية.

 

7 

يوفر المعلومات التي يحتاج  نظام التعليم اإللكتروني     

 لها الطالب بالضبط.

 

8 

يوفر المعلومات التي يحتاج  نظام التعليم اإللكتروني     

 في الوقت المناسب. الطالبلها 

9 

التي يوفرها النظام لها عالقة بطبيعة المعلومات      

 االختصاص.

10 
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المعلومات التي يوفرها النظام كافية للوفاء      

 باحتياجات الطالب العملية.

11 

 المعلومات التي يوفرها النظام سهلة الفهم      

 

12 

-up)المعلومات التي يوفرها النظام حديثة و منقحة )     

to-date. 

 

13 

يوفر مستوى مناسب من  التعليم اإللكترونينظام      

 الدعم الفني للموظف.

 

14 

الفريق المطور لنظام التعليم اإللكتروني يتفاعل بشكل      

 واسع مع المستخدمين خالل عمليه تطوير النظام.

15 

الفريق المختص بنظام التعليم اإللكتروني يوفر      

 االستشارة للطالب طوال الوقت.

 

16 

فريق التعليم اإللكتروني يتقبل اقتراحات الطالب بصدر      

 رحب.

 

17 

فريق التعليم اإللكتروني يوفر الدعم المرضي للطالب      

 المستخدم للنظام.

 

18 

 معدل استخدام الطالب لنظام التعليم اإللكتروني عالي.     

 

19 

 20 يمكن للطالب االعتماد على النظام كوسيلة تعليمية.     
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 الطالب له تقييم إيجابي تجاه النظام ووظائفه.     

 

21 

معدل الفائدة المتوقعة من استخدام نظام التعليم      

 اإللكتروني عالي.

 

22 

الطالب يشعر بالرضاء عن تجربته مع نظام التعليم      

 اإللكتروني.

 

23 

نظام التعليم اإللكتروني يساعد في تطوير األداء      

 الوظيفي.

 

24 

نظام التعليم اإللكتروني يساعد الطالب على حل      

 مشاكل العمل.

25 

نظام التعليم اإللكترونية الجديد يقلل من المشاكل      

 الدراسية التي يواجهها الطالب

26 

تستجيب  المدرسةنظام التعليم اإللكتروني يجعل      

 للتغيير بشكل أسرع.

27 

في تقديم  المدرسةنظام التعليم اإللكتروني يساعد      

 المعرفة والعلوم المختلفة بشكل أفضل. 

28 

تطوير  فيالمدرسة نظام التعليم اإللكتروني يساعد      

 مناهج ومواد جديدة.

29 

في توفير النفقات مقارنة  المدرسةالنظام يساعد      

 بالنظام التقليدي.

30 
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ع في تسري المدرسةنظام التعليم اإللكتروني يساعد      

 تعامالتها وإجراءاتها الداخلية.

31 

 32 في تحقيق أهدافها.  المدرسةالنظام يساعد      

 

 و في ما يلي  النتائج التي حصلنا عليها
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5 4 3 2 1 Total

1 4 18 2 5 1 30 3.9 4

2 4 19 4 2 1 30 4.0 4

3 13 11 0 5 1 30 4.3 4

4 11 13 0 6 0 30 4.3 4

5 7 21 1 1 0 30 4.4 4

6 8 13 4 5 0 30 4.1 4

7 11 15 1 3 0 30 4.4 4

8 7 12 6 5 0 30 4.0 4

9 4 18 3 5 0 30 4.0 4

10 9 18 2 0 1 30 4.4 4

11 5 15 5 5 0 30 3.9 4

12 6 19 2 3 0 30 4.2 4

13 10 17 1 1 1 30 4.4 4

14 7 18 5 0 0 30 4.4 4

15 5 14 7 4 0 30 3.9 4

16 6 11 10 3 0 30 3.9 4

17 6 12 8 3 1 30 3.9 4

18 6 10 9 4 1 30 3.8 4

19 6 9 7 5 3 30 3.6 3

20 14 10 3 2 1 30 4.4 4

21 8 20 0 1 1 30 4.4 4

22 10 14 4 1 1 30 4.3 4

23 7 13 6 4 0 30 4.0 4

24 14 14 1 1 0 30 4.7 4

25 11 11 8 0 0 30 4.4 4

26 10 16 3 1 0 30 4.5 4

27 11 14 4 1 0 30 4.5 4

28 12 14 1 3 0 30 4.5 4

29 11 14 3 2 0 30 4.4 4

30 9 16 3 2 0 30 4.4 4

31 13 15 1 1 0 30 4.6 4

32 10 15 3 2 0 30 4.4 4

النتيجة:             اوافق

نتائج استبيان لقياس كفاءة و نجاح انظمة التعليم االلكتروني 
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مخطط يبين نتائج استبيان  لقياس كفاءة انظمة التعليم االلكتروني
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 الباحث بتحليل بيانات االستبيان . وفيما يلي نتيجة فرز اإلجابات على أسئلة موضوع االستبيان: قام

( طالب كما 30"طبيعة النظام وجودته"  و كانت النتائج المختبرة على )  عن  :المجموعة األولى

 هي موضحة في الجدول التالي :

 

 اإلجابات 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العينات

 %27 % 51 %7.5 %13.3 %1.3 الطلبة

 

%.  وان 51: تدل اإلجابات على إن غالبية الطلبة موافقين على طبيعة النظام وجودته بنسبة التعليق

 % من الطلبة يوافقون بشدة وهي نسبة اكبر مما كان الباحث يطمح لها . 27

 المعلومات وجودتها و المقدمة من هذا التطبيق" ."كمية البيانات و   عن: المجموعة الثانية

 

 اإلجابات 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العينات

 %26 %48 %15 %8.75 %2.1 طلبة

 

% وهي الموافقة على أسببببئلة 48:. أظهرت النسببببب في الجدول أعاله بعن أعلى نسبببببة كانت التعليق

% 2.1المجموعة الثانية التي تختص بكمية البيانات وجودتها بينما كانت نسببببة اختيار ال أوافق بشبببده 

 % وهي نسبة قليلة جدا. 8.75وهي اقل نسبة موجودة. و نسبة ال أوافق هي 

 "حجم الفائدة المستنتجة من تطبيق هذه التجربة" .  عن :المجموعة الثالثة

Pro.Mohamed AL Azab
Typewriter
51



http:// araedu.journals.ekb.eg        IJIE       المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت                                    
        online 1687 -5796                                               2021يوليو             

 
 

[Type here] 

http:// araedu.journals.ekb.eg               المجلة الدولية للتعليم باإلنترنت 

 

 اإلجابات 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العينات

 %36 %48 %11 %5 %0  طالب

 

% ذهبت إلى الموافقة على إن الفائدة المسببببببتنتجة من 48النتائج بعن أعلى النسببببببب  ت: أظهرالتعليق

للطالب , وان نسببببببه صبببببفر % تدل على انه ال يوجد طالب غير موافق  عاليةتطبيق  التجربة كانت 

 بشدة  على هذه المجموعة من األسئلة.  

 

 :التوصياتاالستنتاجات و 

 :ةالتالياألعور  وو قا لهذا ال راسة يستنت  الباكث

  والت ريستتيين والعستتتم عين  الطلبةفالية عن لبد  واستتت ابةوالتطبيق وبأ اء  االستتتم امستتهولة
 .للنتام ال  ي 

  عولية هذا النتام هو إعكانية استم اعه  ي االمت ا األ التقنية و الهن سية العمتلوة  ي 
 .الكلياأل و ال اععاأل وعمتلف العؤسساأل التعليعية

 استتتم ام براع    يكد النتام ال  ي  ع تتكلة التوافلية بين األستتتاذ و الطالا وذلك فن طريق
 .توافلية تتيح للت ريسي عن عكاورم الطلا وعنال ته و التوافد فل  نوس التطبيق 

  تسهيد وتوسيع ث اق الطالا وتو ير ع ا ر إاا ية له العتالك النتام التعليعي االلكتروني
العطور لابليه تس يد العكااراأل ثو ث  فعلية تعليعية بال وأل وال ور  ععا تتيح للطالا 

 ستر او الععلوعاأل وعرا عتها فن  الكا ة لها. ا

 :التوصيات  
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وعن مالد عا ثحبتته الت ارا فن طريق ال راستتتتة الستتتتتمالص النتا   والبناء فليها  ي تطوير النتام 
 :ع عوفة عن النقاط عنهاتك ي    باإلعكانم اإللكتروني والتعلم فن بع   ي العالم ، ياألعحد للتعل

  العمتلوة و الم عاأل العتاكة عن مالله لتستتتتتتتتتتتتتتهيد فعلية التعليم  النقاداستتتتتتتتتتتتتتتم ام تطبيقاأل
 التوافلي 

  االت اد ذاأل التقنياأل والسرفة العالية لتوعيد نتام التعليم االلكتروني.استم ام  بكاأل  
  تطوير غرف العكا حة وتكويلها إل  غرف عتع    األبعا  و علها لريبه عن ال تتتتتتف ثو لافة

 و ال اكلة لل ووف و القافاأل العستم عة  ي التعليم التقلي  . اال تعاو  ي ال كد 
  إي ا  براع  ستتتيطر  ووا هاأل تطبيقيه عربوطة فن طريق ال تتتبكة العالعية عع ث هزم عمتبريه

كقيقية  ي العمتبراأل الععلية  ي الكلياأل و الععاه  وربطها  ي النتام لتو ير بي ة عمتبريه 
  وتقوية الوالع الععلي لرنتعة.

  و  تتتتتتتتتتتهرها لتتوا ق عع عك  األ الع تععاأل العمتلوة  ال ود العتق عةاالستتتتتتتتتتتتوا   عن ت ارا
 ليتوا ق و العا األ والتقالي  والبي ة العكيطة.

 

 استبيان( (

 

 المدارسقياس كفاءة و نجاح أنظمة التعليم اإللكتروني في 

 

 

 ........................................أسم االختصاص )اختياري(.

 

عن الطالبمعلومات   
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 في المربع المناسب:( ×)الرجاء وضع عالمة 

 

 العمر:

 

 المؤهل العلمي:

 

 المرحلة األولية دبلوم دبلوم عالي

   

 

 

 سنوات الخبرة

 

 

 

 

 

 

 أشهر 6 -1 2  -  1.5 3  - 2.5 سنوات 3أكثر من 
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(5) 

أوافق 

 بشدة

(4) 

 أوافق

(3) 

 محايد

(2) 

 ال أوافق

 

(1) 

ال أوافق 

 بشدة

 

 بنود التقييم

 

  نظام التعليم اإللكتروني متوفر للطالب عند الحاجة.     

1 

  نظام التعليم اإللكتروني سهل االستخدام للطالب.     

2 

نظام التعليم اإللكتروني يوفر بيئة استخدام مناسبة      

 للطالب. 

 

3 

نظام التعليم اإللكتروني يوفر ميزات تفاعلية مع      

 . التدريسي أو الطالب

 

4 

نظام التعليم اإللكتروني يوفر عرض مشخص      

 للمعلومات.

5 

نظام التعليم اإللكتروني لديه ميزات تالقي استحسان      

 الطالب.

6 

يوفر الحصول على المعلومة  نظام التعليم اإللكتروني     

 بسرعة عالية.

 

7 

 تقييم نظام التعليم اإللكتروني
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يوفر المعلومات التي يحتاج  نظام التعليم اإللكتروني     

 لها الطالب بالضبط.

 

8 

يوفر المعلومات التي يحتاج  نظام التعليم اإللكتروني     

 في الوقت المناسب. الطالبلها 

9 

التي يوفرها النظام لها عالقة بطبيعة المعلومات      

 االختصاص.

10 

المعلومات التي يوفرها النظام كافية للوفاء      

 باحتياجات الطالب العملية.

11 

 المعلومات التي يوفرها النظام سهلة الفهم      

 

12 

-up)المعلومات التي يوفرها النظام حديثة و منقحة )     

to-date. 

 

13 

يوفر مستوى مناسب من  التعليم اإللكترونينظام      

 الدعم الفني للموظف.

 

14 

الفريق المطور لنظام التعليم اإللكتروني يتفاعل بشكل      

 واسع مع المستخدمين خالل عمليه تطوير النظام.

15 

الفريق المختص بنظام التعليم اإللكتروني يوفر      

 االستشارة للطالب طوال الوقت.

 

16 

فريق التعليم اإللكتروني يتقبل اقتراحات الطالب بصدر      

 رحب.

17 
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فريق التعليم اإللكتروني يوفر الدعم المرضي للطالب      

 المستخدم للنظام.

 

18 

 معدل استخدام الطالب لنظام التعليم اإللكتروني عالي.     

 

19 

 يمكن للطالب االعتماد على النظام كوسيلة تعليمية.     

 

20 

 الطالب له تقييم إيجابي تجاه النظام ووظائفه.     

 

21 

معدل الفائدة المتوقعة من استخدام نظام التعليم      

 اإللكتروني عالي.

 

22 

الطالب يشعر بالرضاء عن تجربته مع نظام التعليم      

 اإللكتروني.

 

23 

نظام التعليم اإللكتروني يساعد في تطوير األداء      

 الوظيفي.

 

24 

نظام التعليم اإللكتروني يساعد الطالب على حل      

 مشاكل العمل.

25 

نظام التعليم اإللكترونية الجديد يقلل من المشاكل      

 الدراسية التي يواجهها الطالب

26 
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تستجيب  المدرسةنظام التعليم اإللكتروني يجعل      

 للتغيير بشكل أسرع.

27 

في تقديم  المدرسةنظام التعليم اإللكتروني يساعد      

 المعرفة والعلوم المختلفة بشكل أفضل. 

28 

تطوير  فيالمدرسة نظام التعليم اإللكتروني يساعد      

 مناهج ومواد جديدة.

29 

في توفير النفقات مقارنة  المدرسةالنظام يساعد      

 بالنظام التقليدي.

30 

في تسريع  المدرسةنظام التعليم اإللكتروني يساعد      

 تعامالتها وإجراءاتها الداخلية.

31 

 32 في تحقيق أهدافها.  المدرسةالنظام يساعد      

 

 

 و في ما يلي  النتائج التي حصلنا عليها
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5 4 3 2 1 Total

1 4 18 2 5 1 30 3.9 4

2 4 19 4 2 1 30 4.0 4

3 13 11 0 5 1 30 4.3 4

4 11 13 0 6 0 30 4.3 4

5 7 21 1 1 0 30 4.4 4

6 8 13 4 5 0 30 4.1 4

7 11 15 1 3 0 30 4.4 4

8 7 12 6 5 0 30 4.0 4

9 4 18 3 5 0 30 4.0 4

10 9 18 2 0 1 30 4.4 4

11 5 15 5 5 0 30 3.9 4

12 6 19 2 3 0 30 4.2 4

13 10 17 1 1 1 30 4.4 4

14 7 18 5 0 0 30 4.4 4

15 5 14 7 4 0 30 3.9 4

16 6 11 10 3 0 30 3.9 4

17 6 12 8 3 1 30 3.9 4

18 6 10 9 4 1 30 3.8 4

19 6 9 7 5 3 30 3.6 3

20 14 10 3 2 1 30 4.4 4

21 8 20 0 1 1 30 4.4 4

22 10 14 4 1 1 30 4.3 4

23 7 13 6 4 0 30 4.0 4

24 14 14 1 1 0 30 4.7 4

25 11 11 8 0 0 30 4.4 4

26 10 16 3 1 0 30 4.5 4

27 11 14 4 1 0 30 4.5 4

28 12 14 1 3 0 30 4.5 4

29 11 14 3 2 0 30 4.4 4

30 9 16 3 2 0 30 4.4 4

31 13 15 1 1 0 30 4.6 4

32 10 15 3 2 0 30 4.4 4

النتيجة:             اوافق

نتائج استبيان لقياس كفاءة و نجاح انظمة التعليم االلكتروني 

0
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10

15

20

25

     

مخطط يبين نتائج استبيان  لقياس كفاءة انظمة التعليم االلكتروني
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 الباحث بتحليل بيانات االستبيان . وفيما يلي نتيجة فرز اإلجابات على أسئلة موضوع االستبيان: قام

( طالب كما 30"طبيعة النظام وجودته"  و كانت النتائج المختبرة على )  عن  :المجموعة األولى

 هي موضحة في الجدول التالي :

 

 اإلجابات 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العينات

 %27 % 51 %7.5 %13.3 %1.3 الطلبة

 

%.  وان 51: تدل اإلجابات على إن غالبية الطلبة موافقين على طبيعة النظام وجودته بنسبة التعليق

 % من الطلبة يوافقون بشدة وهي نسبة اكبر مما كان الباحث يطمح لها . 27

 المعلومات وجودتها و المقدمة من هذا التطبيق" ."كمية البيانات و   عن: المجموعة الثانية

 

 اإلجابات 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العينات

 %26 %48 %15 %8.75 %2.1 طلبة

 

% وهي الموافقة على أسئلة 48:. أظهرت النسب في الجدول أعاله بعن أعلى نسبة كانت التعليق

% 2.1المجموعة الثانية التي تختص بكمية البيانات وجودتها بينما كانت نسبة اختيار ال أوافق بشده 

 % وهي نسبة قليلة جدا. 8.75وهي اقل نسبة موجودة. و نسبة ال أوافق هي 

 "حجم الفائدة المستنتجة من تطبيق هذه التجربة" .  عن :المجموعة الثالثة
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 اإلجابات 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العينات

 %36 %48 %11 %5 %0  طالب

 

% ذهبت إلى الموافقة على إن الفائدة المستنتجة من 48النتائج بعن أعلى النسب  ت: أظهرالتعليق

للطالب , وان نسبه صفر % تدل على انه ال يوجد طالب غير موافق  عاليةتطبيق  التجربة كانت 

 بشدة  على هذه المجموعة من األسئلة.  

 

. 
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 لمراجع العربيةا

 (: "التعليم اال ترااي فن  بع  )العبا ر اال ترااي (  عكتبة 2004تيسير)   الكيالني، -[ 1]

 بيروأل. -لبنان       

 كلية التربية  بع  ع لةال اععة الع رية للتعلم فن  وع رو الكليم: طنطاو ، عكع  فب   -[ 2]

 . 2003، اععة الزلزيق سبتعبر/ثيلود/39الع          

 ثلك ي ،انس بن  اد: فقباأل تكود  ون  تطبيق  التعليم  االلكتروني   ي ال اععاأل -[ 17]

 .2002،سبتعبر / ثيلود/91العربية ، ع لة الععر ة، الرياض الع          

ب ير فباس لطبي: الت ارا العالعية  ي التعلم العوتوحض ورلة فعد ل عأل لعؤتعر التعليم فن  -[24]
 .2005/ثيار/والمرطومض عايبع   ي السو ان الكاار والعستقبدض 

العربية للتعليم فن  االستتتتتتتتتتراتي يةم(: ع تتتتتتتتتروو 2003عؤتعر العنتعة العربية للحقا ة والعلوم)  -[25]
لين فن التعليم العالي و البكث العلعي  ي الوطن العربي  التاسع للوزراء العس و ع ض العؤتعر ب

 ال عهورية العربية السورية.

الوقهاء ف ام ن يا :  يناعياأل تطور استراتي ياأل التعليم فن بع  ض العؤتعر العلعي للتربية  -[27]
 األر ن ض  يستتتعبر – يويا  ال الع وث اق العستتتتقبد ض  اععةو التعليم فن بع  . الو  اال ترااتتتية

 .2003كانون األود /

( : والع استتتم ام  تتبكة االنترنأل عن لبد ثفاتتاء 2000فعر هع تتر  و فب  الكعي  بوفز  ) -[29]
 2الع   27الع ل   –ع لة  راستاأل العلوم التربوية  –هي ة الت ريس ب اععة الستلطان لابوس 

 .341-328ص.  – األر ن –فعان 
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(:استتتتتتتتم ام  تتتتتتتبكة االنترنأل  ي  اععة البكرين، ولا ع 1999و كعاد القيستتتتتتتي)ربكي فليان  -[30]
العؤتعر العربي الحتتتاعن للععلوعتتتاأل لتكنولو يتتتا الععلوعتتتاأل  ي العكتبتتتاأل وعراكز الععلوعتتتاأل 

 .403-399ص.  –القاهر  –العربية بين الوالع والعستقبد 

الععلوعاأل. عكتبة ال ار العربية  ( : الععلوعاأل وتكنولو يا2000عكع   تكي فب  الها   ) -[31]
 ع ر. -القاهر  -األول   ةللكتاا. الطبع

(: التكقق عن اكتياج ثفاتتتتتتتتتتتتتتاء هي ة الت ريس 1424 -2003عكع  غاز  عكع  ال و   ) -[32]
وطالا كلية الععلعين  ي الععلكة العربية الستتتتتتتتتعو ية إل  الت را فل  استتتتتتتتتتم ام الكاستتتتتتتتتا 

 .191 -184ص. -الع   األود -الع ل  الحالث –اآللي. ع لة كلياأل الععلعين 

(: ال تتتتتتتتتتتتتتبكة العالعية للععلوعاأل ) االنترنأل( 1424 -2003 عاد فب  العزيز ال تتتتتتتتتتتتتترهان ) -[33]
ة الرياض. ع لة و ورها  ي تعزيز البكث العلعي ل ح طالا  اععة العلك ستتتتتتتتتتتتتتعو  بع ين

 .42-1ص.  -الع   الحاني -الع ل  الحالث –كلياأل الععلعين 

(:  راستتتتتتتتتتتتتتتة عقتركة لتطوير نتم إ ار  التعليم 1425 -2004عكع   اروق القطا فب  اهلل ) -[34]
كلية الععلعين  ي  –اإللكتروني فبر  تتتتتتتتتتبكاأل الكاستتتتتتتتتتا اآللي. ع لة البكوث وال راستتتتتتتتتتاأل 

 ص.  –الع   األود  –عكا تة     

( : استتتتم ام االنترنأل و وا عها ل ح طلبة  اععة البكرين ) 2004تكستتتين ب تتتير عن تتتور )  -[35]
الستتتتنة الحانية  –الع   الستتتتا س والحعانون  – راستتتتة عي انية(. الع لة العربية للعلوم اإلنستتتتانية 

 .196 -167ص.  –والع رون 

بريطتتتانيتتتا ض عكتتتتا التربيتتتة العربي لتتت ود ثبو فعتتتةض عكعتتت  فبتتت  الركعن :التعليم العتتتالي  ي  -[38]
 .2000الرياض -الملي 

 .21/9/2004ضبتاريخ 2419 ري   الرث  األر نية ض الع  -[ 39]
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ض يوليو / 3ال تتتتتتا ر  فن ال تتتتتتبكة العربية للتعليم العوتوح و التعلم فن بع  ض الع    ث اقع لة  -[41]
 .1999تعوز 

 -فن بع )العبا تتتتتتتتتتتتتتر و اال ترااتتتتتتتتتتتتتتي( عكتبة لبنان الكيالني تيستتتتتتتتتتتتتتير : التعليم ال ترااتتتتتتتتتتتتتتي -[45]
 .2004بيروأل
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