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 السقجمة
يعج التعميؼ االلكتخوني أسمؾب مؽ أساليب التعميؼ في إيراؿ السعمؾمة لمستعمؼ، ويتؼ فيو استخجاـ آليات   

االتراؿ الحجيثة مؽ حاسب آلي وشبكاتو ووسائظو الستعجدة مؽ صؾت وصؾرة ورسؾمات وآليات بحث 
راسي؛ أؼ استخجاـ ومكتبات إلكتخونية،وكحلػ بؾابات اإلنتخنت سؾاء كاف عؽ بعج أو  في الفرل الج

التقشية بجسيع أنؾاعيا في إيراؿ السعمؾمة لمستعمؼ   بأقرخ وقت وأقل جيج وأكبخ فائجة. قج جعمت ثؾرة 
السعمؾمات العالؼ أشبو بذاشة إلكتخونية صغيخة في عرخ االمتداج بيؽ تكشؾلؾجيا اإلعالـ والسعمؾمات 

دؿ األخبار والسعمؾمات بيؽ شبكات الحاسب اآللي والثقافة والتكشؾلؾجيا، وأصبح االتراؿ إلكتخونيا وتبا
حكيقة ممسؾسة، مسا أتاح سخعة الؾصؾؿ إلى مخاكد العمؼ والسعخفة والسكتبات واالطالع عمى الججيج 

 لحغو لحغو.
ولكؽ القزية االساسية التي واجيت السؤسدات التعميسية ىي مدألة قبؾؿ ىحه التظبيقات الخاصة 

ثيخ مؽ الجراسات في مجاؿ نغؼ السعمؾمات اإلدارية وأنغسة التعميؼ االلكتخوني اف بالتعميؼ، ولقج اثبتت الك
  وانتذار مثل ىحه األنغسة.ىشاؾ دور ميؼ لمكفاءة الحاتية لمحاسؾب في قبؾؿ 

جؾدة التعميؼ االلكتخوني ال تكسؽ في تؾصيل السعمؾمات إلكتخونيا الى الظالب فقط، ولكشيا تعشي اف 
العسمية التعميسية في بيئة التعميؼ اإللكتخوني السحتخؼ. ويسكؽ تعخيف الجؾدة في  التفاعل بيؽ عشاصخ

التعميؼ اإللكتخوني بأنيا "عسمية اإلنتاج السذتخؾ بيؽ بيئة التعميؼ اإللكتخوني والستعمؼ والسؤسدة التعميسية 
وبسعشى أخخ، فإف  بسا سيزسؽ أف السخخجات مؽ العسمية التعميسية ال تتأثخ بعسميات إنتاج السؤسدة".

جؾدة التعميؼ اإللكتخوني يقرج بيا تخخيج طالب قادر عمى التعامل مع التكشؾلؾجيا الحجيثة، وليذ اكداب 
الظالب السعخفة أو السعمؾمة عؽ التكشؾلؾجيا بل أيزا طخيقة التعامل معيا واالستفادة مشيا والتفاعل مع 

  معظياتيا وحيدىا الحؼ تدتخجـ فيو.
ؽ ىحا االنتذار والتبشي الؾاسعيؽ لتكشؾلؾجيا السعمؾمات في مختمف السجاالت واالنذظة اال وعمى الخغؼ م

اف استخجاـ وقبؾؿ تكشؾلؾجيا ة التي تؾاجيا ىحه التكشؾلؾجيا. انو ال زاؿ ىشاؾ بعض القزايا االساسي
مجاؿ  السعمؾمات تسثل قزية ميسة حازت عمى كثيخ مؽ االىتساـ مؽ قبل الباحثيؽ والعامميؽ في

تكشؾلؾجيا السعمؾمات الكثخ مؽ عقج مزى. اذ اف االستثسار الشاجح  في تكشؾلؾجيا السعمؾمات يقؾد الى 
تعديد االنتاجية، في حيؽ اف االنغسة الفاشمة مؽ السسكؽ اف تقؾدة الى عؾاقب غيخ مخغؾبة مثل الخدائخ 

 السالية وحالة عجـ الخضا بيؽ االفخاد العامميؽ.
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نغاـ التعميؼ يعج قزية حخجة، كؾف اف الكثيخ مؽ األنغسة قج تؾاجو مدألة  القبؾؿف فزال عؽ ذلػ، فأ
يتعمق بالكثيخ مؽ العؾامل التي يجب التحقيق فييا واختبارىا.  القبؾؿ. اذ اف السقاومة مؽ قبل السدتفيجيؽ

الكادر التجريدي جؾدة نغاـ التعميؼ االلكتخوني في قبؾلو مؽ وجية نغخ وجاء البحث الحالي الختبار اثخ 
 .في احجػ كميات جامعة السؾصل
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 الفرل األول

 مشيجية البحث
 

 اوال: مذكمة البحث
يسكؽ  بالتظؾرات التكشؾلؾجيا وما افخزتو الثؾرة السعمؾماتية مؽ وسائل وتقاناتالسؤسدة التعميسية لقج تأثخت 

استخجامو في مجاؿ تؾصيل خجمات التعميسية وزيادة فاعمية العسمية التعميسية. ونتيجة لمتظؾر ىحا فمقج 
. وىحا الشسط مؽ التعميؼ اصبح شائعا وواسع  E-Learningعيخ ما يعخؼ بالتعميؼ االلكتخوني 

دألة او قزية اساسية ولكؽ الزاؿ ىشاؾ ماالستخجاـ مؽ قبل السؤسدات التعميسية وباختالؼ انؾاعيا. 
تتسثل في قبؾؿ تقانة التعميؼ االلكتخوني، لحلػ فمقج جاء البحث الحالي لمتحقيق في دور جؾدة التعميؼ 

 بشاءا عمى ذلػ تسثمت مذكمة البحث بالتداؤالت االتية:االلكتخوني في قبؾؿ ىحا الشغاـ، 
 نغاـ التعميؼ االلكتخوني؟ قبؾؿؽ وبيىل ىشاؾ عالقة ارتباط معشؾية بيؽ جؾدة التعميؼ االلكتخوني  .٠
 نغاـ التعميؼ االلكتخوني؟ قبؾؿتأثيخا معشؾيا في  جؾدة التعميؼ االلكتخونيىل تؤثخ  .2

 
 ثانيا: فخضيات البحث

ىشاؾ عالقة ارتباط معشؾية بيؽ جؾدة التعميؼ االلكتخوني وبيؽ قبؾؿ نغاـ التعميؼ : الفخضية األولى
 .االلكتخوني

 .جؾدة التعميؼ االلكتخوني تأثيخا معشؾيا في قبؾؿ نغاـ التعميؼ االلكتخونيتؤثخ  :الفخضية الثانية
 

 ثالثا: اىسية البحث
اف أىسية البحث تشبثق مؽ تشاوليا واحج مؽ السؾاضيع الحجيثة والتظبيقات التي أصبحت مؾجؾدة في 

والتي أجبخت الجوؿ  جسيع السؤسدات التعميسية باختالؼ مدتؾياتيا، وبخاصة بعج عخؼ جائحة كؾرونا،
عمى إيجاد حمؾؿ ججيجة لتدميؼ الخجمة التعميسية لمظمبة، فكاف التعميؼ االلكتخوني ىؾ الحل األمثل في ىحا 

فزال عؽ ذلػ، فأف أىسية البحث تكسؽ في تشاولو متغيخيؽ ميسيؽ يتسثالف بجؾدة التعميؼ الجانب. 
اف الكثيخ مؽ تظبيقات تكشؾلؾجيا السعمؾمات الحجيثة االلكتخوني وقبؾؿ ىحا الشغاـ مؽ قبل التجريدييؽ. اذ 
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ومشيا التعميؼ االلكتخوني قج يالقي مقاومة مؽ قبل السدتفيجيؽ وبالتالي يكؾف ىشاؾ استخجاـ محجود ليحا 
 التظبيق او مذاكل في تظبيقو، وبالتالي ىحا ما يؤثخ في قبؾؿ الشغاـ والشتائج الشاجسة عؽ استخجامو. 

 
 البحثرابعا: اىجاف 

 .جؾدة نغاـ التعميؼ االلكتخوني وقبؾلو مؽ قبل أعزاء التجريذتحجيج طبيعة العالقة بيؽ  .٠
 قبؾلو مؽ قبل أعزاء ىيئة التجريذ السبحؾثيؽ. في  جؾدة نغاـ السعمؾماتبياف تأثيخ  .2

 
 حجود الجراسة خامدا: 

 يسكؽ تقديؼ حجود ىحه الجراسة الى حجود مكانية وحجود زمانية وبذخية: 

الحجود السكانية: تتحجد حجود الجراسة السكانية بالسؾاقع التي تؼ اختيارىا بؾصفيا عيشة  .٠
 بجامعة السؾصل )كمية االداب(.لمجراسة مسثمة 

الحجود الدمانية: انحرخت حجود الجراسة الدمانية في السجة التي تست فييا الجراسة وىي مؽ  .2
٠١/٠2/2١2٠ -١5/7/2١2٠ . 

الحجود البذخية لمجراسة باالشخاص الحيؽ تؼ تؾزيع استسارة االستبانة الحجود البذخية :تسثمت  .3
 .االداب عيشة مؽ االساتحة العامميؽ في جامعة السؾصل وتحجيجا في كمية عمييؼ وشسمت 



 ادوات جسع البياناتسادسا: 

 الجانب الشظخي : . 1

التي تسثمت بالسخاجع و عمى العجيج مؽ السرادر البحث  فقج اعتسجاالطار الشغخؼ لمبحث، لغخض تغظية 
 (وقبؾؿ الشغاـ االلكتخوني جؾدة نغاـ التعميؼالتي تتعمق بسؾضؾعي الجراسة )سجالت ودراسات واطاريح ب

 االنتخنتؾمؽ السكتبة االلكتخونية لكمية االدارة واالقتراد في جامعة السؾصل. ، وتؼ الحرؾؿ عمييا مؽ 

 بيانات ومعمهمات الجانب السيجاني : . 2

( ٠١١)ولقج تؼ تؾزيع ، االستبانة كأدة رئيدة لجسيع البياناتد ااعتس فمقج تؼالجانب السيجاني يتعمكبفيسا 
( 67استبانة عمى الكادر في كميات عمؾـ الحاسبات والخياضيات بجسيع اقداميا وكاف ىشاؾ )استسارة 

 %.67وكانت ندبة االستجابة ، حميلاستسارة مختجعة وجسيعيا صالحة لمت
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 سابعا: استسارة االستبانة

اء اعتسج البحث لجسع السعمؾمات الخاصة بالجانب السيجاني عمى استسارة استبانة تكؾنت مؽ ثالثة اجد 
 وىي كسا مؾضحة في ادناه.

 

 المصدر المحتويات الجزء

 الجدء االول
معمؾمات تعخيفية عؽ السدتجيب 

ومجة الخجمة مثل العسخ والجشذ 
 .والمقب العمسي والذيادة

- 

 الجدء الثاني

 جؾدة نغاـ السعمؾمات : وتزسؽ 

 فقخات 5بعج السحتؾػ  .٠
 فقخات 3بعج التؾقيت  .2
 فقخات 4بعج الذكل  .3
 4بعج امؽ السعمؾمات  .4

 فقخات

 (022٥،  الذمبي)

 الجدء الثالث

( فقخة ٠2ويتزسؽ ىحا الجدء )
لقبؾؿ نغاـ لكياس ثالثة ابعاد 

 :التعميؼ االلكتخوني

 (022٥، الجبهري )
 4الشغاـ:  السشفعة السجكة مؽ

 فقخات 

 فقخات  5: سيؾلة االستخجاـ

  3: الشية في استخجاـ الشغاـ
 فقخات

 ( يؾضح استسارة االستبانة التي تؼ استخجاميا في البحث. ٠والسمحق )
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 الفرل الثاني
 االطار الشظخي لمبحث

 
 التعميم االلكتخوني السفيهم واالىسية واالىجافالسبحث األول: 

 
 ي اإللكتخونالتعميم  أوال: مفيهم

حاسؾب وشبكات  طخيقة لمتعميؼ باستخجاـ أليات االتراؿ الحجيثة مؽ بانوالتعميؼ االلكتخوني يعخؼ 
وكحلػ بؾابات  الكتخونية، مؽ صؾت وصؾرة ورسؾمات وآليات بحث ومكتبات و الستعجدة ووسائظ

أنؾاعيا  بجيسع  األنتخنيت سؾاء كاف عؽ بعج أو في الفرل الجراسي. السيؼ السقرؾد ىؾ استخجاـ التقشية
 .(2١٠9،٠25)حياة ،جيج وأكبخ فائجة" ل في ايراؿ السعمؾمة لمستعمؼ بأقرخ وقتؾأق

يعتسج عمى ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ الحؼ  بانوالتعميؼ االلكتخوني  فمقج عخؼ (2١١6،59)الحمفاوؼ ،اما
التعميسية وتؾصيل السحتؾػ التعميسي الى الستعمسيؽ دوف الؾسائط االلكتخونية في تحقيق األىجاؼ استخجاـ 

األجيدة االلكتخونية الحجيثة مثل الكسبيؾتخ ىحه الؾسائط في الدمانية والسكانية وتتسثل اعتبار لمحؾاجد 
مؽ ستسثمة في االنتخنت ما افخزتو ت الحاسب المؽ األقسار الرشاعية اومؽ خالؿ شبكاوأجيدة االستكباؿ 

 وسائط أخخػ كالسؾاقع التعميسية والسكتبات االلكتخونية 
 

يدتخجـ تقشيات السعمؾمات وشبكات الحاسؾب في تجعيؼ وتؾسيع نظاؽ نغاـ تعميسي بانو وعخؼ أيزا 
الكتخونية ججيجة والتشؾع في خمق بيئة تعميسية تفاعمية مؽ خالؿ تقشيات العسمية التعميسية مؽ خالؿ 
 (2١٠١،4،االحسخؼ مرادر السعمؾمات والخبخة )

 
ية لتقجيؼ البخامج التعميسية مشغؾمة تعميسوفي اطار الشغخ الى التعميؼ االلكتخوني عمى انو مشغؾمة عخؼ، 

تقشيات السعمؾمات وفي أؼ مكاف باستخجاـ في أؼ وقت ،او التجريبية لمستعمسيؽ ،او الستجربيؽ ،
،األقخاص اإلذاعة،القشؾات السحمية ،او الفزائية لمتمفاز ،مثل )االنتخنت ،االنتخانت ،،واالتراالت التفاعمية 

بيئة تعميسية /تعمسية لتؾفيخ  عؽ بعج (،أجيدة الحاسؾب،السؤتسخات تميفؾف،البخيج االلكتخوني السسغشظة ،ال
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،او غيخ متدامشة عؽ بعج دوف االلتداـ السرادر بظخيقة متدامشة في الفرل الجراسي تفاعمية متعجدة 
 .(2١٠5،55السذيقح ،و اليؾسف )والسعمؼ ،بيؽ الستعمؼ اعتساد عمى التعميؼ الحاتي ،والتفاعل بسكاف محجدة 

عمى التجريب والتعمؼ التي تذسل انجماج مجسؾعة واسعة مؽ التظبيقات والعسميات وتؼ تعخيفو أيزا عمى 
)أبؾ عقيل يوالتعاوف الخقستعمؼ عبخ االنتخنت ،والفرؾؿ االفتخاضية عمى الكسبيؾتخ ،والالتعمؼ القائؼ 

،2١٠4،4) 
 

عبخ تقجيؼ السادة الستعمسة عبارة عؽ وفي سياؽ استخجاـ الياتف الشقاؿ عخؼ التعميؼ االلكتخوني عمى انو 
اسب االلي وشبكاتو ،اـ الياتف الشقاؿ او السحسؾؿ ،اـ وسيمة االلكتخونية كالح االلكتخونيةجسيع الؾسائل 

 (٠25 ،2١٠9حياة ،)وغيخىا 
التكشؾلؾجية أسمؾب التعميؼ السخف باستخجاـ السدتحجثات بانو وكحلمػ يسكششا تعخيف التعميؼ االلكتخوني 

الستعجدة االتجاىات وتقجيؼ مادة وتجييدات شبكات السعمؾمات عبخ االنتخنت ،معتسجا عمى االتراالت 
وىيئة التجريذ والخبخات والبخمجيات في أؼ وقت وباؼ مكاف تعميسية تيتؼ بالتفاعالت بيؽ الستعمسيؽ 

 (54،ص2١١9)إسساعيل ،
السعتسجة عمى الؾسائط  يخ تقجيؼ محتؾػ تعميسي الكتخوني غبانو  ايزاالتعميؼ اإللكتخوني ويعخؼ 

ومع السعمؼ التفاعل الشذط مع ىحا السحتؾػ ومع ى الستعمؼ بذكل يتيح لو إمكانية الكسبيؾتخ وشبكاتو ال
في الؾقت والسكاف ذلػ برؾرة متدامشة اـ غيخ متدامشة وكحلػ إمكانية إتساـ ىحا التعميؼ اقخانو سؾاء اكاف 

 لؤساط التعمؼ أيزا مؽ خالؿ تمػ افزال عؽ إمكانية إدارة ىحا التي تشاسب عخوفو وقجراتو ، ة وبالدخع
 (2١١5،24)زيتؾف ،

 
نغاـ تفاعمي لمتعميؼ عؽ بعج ،يقجـ بانو ويسكؽ الشغخ الى التعميؼ االلكتخوني في اطار التفاعمية، اذ يعخؼ 

بشاء السقخرات عمى بيئة الكتخونية متكاممة تدتيجؼ ويعتسج  on demandوفقا لمظمب لمستعمسيؽ 
،وإدارة السرادر والعسميات وتقؾيسيا والتؾجيو وتشغيؼ االختبارات بؾاسظة االنتخنت ،واإلرشاد وتؾصيميا 

 .(2١١5،5،عبج الحسيج )
 

 اىسية التعميم االلكتخونيثانيا: 
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حتسية لكل السجتسعات سؾاء الستقجمة مشيا أو الشامية وبخاصة في عل  يعتبخ التعميؼ اإللكتخوني ضخورة
والستالحقة فيحا الشؾع مؽ التعميؼ يقجـ فخصًا وخجمات تعميسية الرعؾبات تتعجػ  الستغيخات الستدارعة

وإف كثيخ مؽ دوؿ العمؼ تؾلي اىتسامًا بالتعميؼ اإللكتخوني وتتجو  الرعؾبات الستزسشة في التعميؼ السعتاد.
ة التعميؼ أىسي إلى التؾسع في تظبيقو وىحا التؾجو يعكذ أىسية ىحا الشؾع مؽ التعميؼ ويسكؽ إيجاز

 :(52-5٠ ،2١٠4)عامخ ، اإللكتخوني في اآلتي
االستفادة مؽ مرادر التعميؼ والتعمؼ الستاحة عمى شبكة اإلنتخنت التي قج ال تتؾفخ في العجيج مؽ  .٠

 الجوؿ والسجتسعات وبخاصة الجوؿ الشامية.
باإلضافة إلى تجعيؼ طخؽ تجريذ ججيجة تعتسج عمى الستعمؼ وتخكد عمى أىسية قجراتو وإمكاناتو  .2

 الخرائص والدسات الفخدية .
 السداعجة عمى تعمؼ المغات األجشبية. .3
إفادة الظالب ذوؼ االحتياجات الخاصة والغيخ قادريؽ عمى الحزؾر يؾميًا إلى السجرسة بدبب  .4

 إرتفاع كمفة السؾاصالت أو تعظل وسائل السؾاصالت العامة .
عشج اكتداب السيارات والسعارؼ التعمسية ولكؽ في التعميؼ اإللكتخوني ال تؾقف دور الستعمؼ  .5

سيكتدب ميارات التعامل مع التقشيات الحجيثة في االتراؿ والسعمؾمات والتي أصبحت ضخورة 
 في ىحا العرخ ومكياسًا لمتظؾر .

 اإلفادة لقظاع كبيخ مؽ العامميؽ في السؤسدات السختمفة . .6
تكشمؾجيا السعمؾمات  والتجريب بإستخجاـ إلفادة لدكاف السجتسعات الشائية في مجاؿ التعميؼ .7

  .واإلتراالت
 
الكامل لمتعميؼ كؾنو الشسؾذج الججيج الحؼ يعسل عمى التغييخ الذكل مؽ  تخجع أىسية التعميؼ االلكتخونيو 

السدتسخ والتجريب السدتسخ بالتعميؼ التعاوني العالسي والتعميؼ التعميسية ، لييتؼ بالسؤسدة التقميجؼ 
 االتية وتتزح تمػ األىسية مؽ الشقاط  والعمسية ،السحتخفيؽ في جسيع السجاالت التعميسية ،وتجريب 

  :(62-2١١9،59)إسساعيل ،
 التقميجية لمتعميؼ.يقمل مؽ االحتياجات والستظمبات  – ٠
 التعميسي االلكتخوني.سخعة الظالب الحاتية في التعميؼ وتفاعمو مع عشاصخ السؾقف  يعتسج عمى – 2
 لو. قجراتو الخاصة وفي الؾقت السشاسب ظالب التعمؼ برؾرة فخدية حدب يسكؽ لم – 3
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عمى كفاءة مسارسة مع استالميؼ تغحية راجعة أوال بأوؿ لمتاكيج في عسميات التعمؼ ،يتحكؼ الظالب  – 4
 خالؿاستخاتيجيات وإجخاءات التعمؼ مؽ دافعية كامشة لتحديؽ كفاءة عسميات التعمؼ ،كسا يتؾلج لجييؼ 

 يتؼ تعمسيؼ واختيارىؼ السشاسب ليا .تقييسيؼ لسختمف البخامج التي 
السادة في تعمسو وفقا لدخعتو الخاصة وطبيعة حيث يتقجـ لمظالب تجعيؼ الدخعة الحاتية في التعمؼ  – 5

ما ىؾ معخوؼ ،وبالتخكيد عمى السشاطق واالجداء وتعخفو عمى كل تعمسو السادة التي يجرسيا مؽ خالؿ 
 مؽ السيارات والسعمؾمات .الظالب في تعمسيا الى السديج التي يحتاج 

في التعميؼ ويذجع الظالب عمى اتباع مدار في تعميؼ الظالب مؽ وقت التعمؼ بالدخعة الحاتية يقمل  – 6
 تعمؼ السادة .في يحقق اعمى مدتؾػ مؽ الكفاءة اكثخ كفاءة وفعالية حتى 

تعمؼ الظالب عمى  وفعاؿ ،فالسحاكاة تداعجتجريذ السؾحجة بسا ليا مؽ دور إيجابي يؾفخ خبخة ال – 7
الحكيقة او السمحة لتعمسيا او التعمؼ في السؾاقف لمسؾاقف الخظخة ذات الحاجة السيارات دوف التعخض 

 الؾاقع .والتي يرعب مسارستيا في الشادرة او ذات التكمفة السختفعة 
استخجاـ العجيج مؽ اشكاؿ فالؾسائط الستعجدة تمجأ الى التعمؼ اكثخ تذؾيقا يديؼ في جعل عسميات  – 8

 كبيخة لجػ الظالب نحؾ السعمؾمات .الستشؾعة مسا ييدخ جحب االىتساـ برؾرة عخض السعمؾمات 
مؽ التعمؼ االلكتخوني ويسجنا بالسديج التجريب عمى التعمؼ باستخجاـ دتسخ لعسميات التقييؼ الس – 9

 السعمؾمات والبيانات عؽ أداء الظالب .
تفاعال وتفاعمية ،فالسدتخجـ يربح اكثخ ة الستؾفخة بو بخبخة مؾحجة الؾسائط الستعجدة الفعالتسجنا  – ٠١

وسائط الشجاح والفعالية الؼ بخمجية لكؾف مفتاح بالخبخات الستعمسة ،مع تخكيد حؾاسو مع البخنامج 
 . ؼ دافعية وكفاءة اثشاء اشتخاكو في التعمالستعمؼ اكثخ الجيج لكي تجعل متعجدة يكسؽ في الترسيؼ 

حيث لمؾصؾؿ الى قاعات الجراسة ،التتظمب الدفخ لداعات طؾيمة يتيح أساليب تعميؼ الكتخوني  – ٠٠
او الجامعة الحؼ يتؾاجج بو مثل السشدؿ التعميؼ عشجما يخيج وفي السكاف يتسكؽ الستعمؼ مؽ الحرؾؿ عمى 

مؽ اماـ أبؾاب التعميؼ مؽ ججيج تعميؼ سيل الحرؾؿ عميو مع مخونتو ،ويفتح او العسل ،مؽ ثؼ فيؾ 
،ومؽ ثؼ في دولة أخخػ ية ،او لتؾاجج التعميؼ  الحؼ يخيجه عجد او أسباب عائمأغمقت اماميؼ سابقا بدبب 
وال يحىب الستعمؼ الى الى الستعمؼ الجغخافية اماـ الستعمسيؽ ،وفيو يحىب التعميؼ اف ىحا التعميؼ يديل القيؾد 

 التعميؼ .
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بشفدو عمى التجخبة الشذظة يذارؾ الستعمؼ فعالة مؽ خالؿ تعمؼ قائؼ الكتخوني تعميؼ يتيح وسائل  – ٠2
ة التجريذ سمبي وعزؾ ىيئالتعميؼ التقميجؼ حيث الستعمؼ عؽ بعيج التفاعل السعمؾماتي بسؾقف التعمؼ في 

 يعتسج عمى االلقاء .
او الرعبة في يجعل السادة التعميسية الجافة اثارة ،حيث التعميؼ االلكتخوني يجعل الستعمؼ اكثخ  – ٠3

 لتربح اكثخ سيؾلة مع اشتخاؾ وتفاعل الستعمؼ معيا .جاذبية واثارة ويبدط معمؾماتيا اكثخ دراستيا 
التعميسي ليذارؾ فيو متعمسؾف مؽ بيئات اجتساعي حيث يعخض السحتؾػ يؾكج اف التعمؼ نذاط  – ٠4

يجعؼ االنعكاس االجتساعي اإلتراؿ والتعاوف ويتذاركؾا في السعمؾمات مسا جغخافية متشؾعة ،فيحجث 
 ومشاقذتو بيشيؼ .

تعمؼ متشؾعة مثل وبالظخيقة التي تشاسبو ،حيث يعخض أساليب يذجع الستعمؼ عمى إدارة تعمسو  – ٠5
 التجارب الكتخونيا .والفحص واالستكذاؼ والبحث واالتراؿ والسشاقذة وتشفيح القخاءة والسخاقبة 

العسل ،حيث يسكؽ التعمؼ اثشاء العسل وفق الؾقت مؼ ضسؽ عسميات يداعج عمى تزسيؽ التع – ٠6
يكتدب أيزا فانو الخسسي ،فعشجما يسارس الفخد وعيفتو بالتعميؼ ممتحقا الستاح لمفخد حيث اليكؾف 

ومؽ ثؼ مشاقذة ىيئة ئو بالعسل ويسكؽ مشاقذتيا مع زمالمعمؾمات ججيجة مؽ أنذظة التعمؼ الذكمية 
التي تؾاجو الفخد يعخض حمؾؿ لمسذكالت كسا  تؾاجيو ،التظبيكية التي في السذكالت التجريذ والتجريب 

دقائق ( ٠١:3زمؽ يتخاوح بيؽ )بديظة يدتغخؽ كل مشيا في العسل عمى ىيئة إرشادات سخيعة او حمؾؿ 
 عمى ىيئة لقظة فيجيؾ او رسؼ متحخؾ .

تشفيح السؾقف التعميسي في أؼ الجرس الى الجيب ، حيث يسكؽ لمستعمسيؽ  يشقل التعمؼ مؽ قاعة – ٠7
ه ، اىجار وعجـ ومؽ ثؼ يسكشيؼ االستفادة مؽ الؾقت ،اثشاء العسل او الدفخ او البيت او حـخ الجامعة مكاف 

 .فيسا يدسى بالتعميؼ بالسؾبايل كسبيؾتخ الجيب او اليؾاتف الشقالة وذلػ يتظمب استخجاـ 
التعمؼ كفاءة التعمؼ ،وتخفيض زمؽ مؽ الؾقت وسخعة التعمؼ وارتفاع يداعج عمى االستفادة  – ٠8

، وارتفاع أداء والسجخخات وتكاليف الفخصة البجيمة وتدؾيق التعمؼ ، مسا يؤثخ عمى السختبات والحؾافد ،
  .بالعسلالسدتحجثات التكشؾلؾجية السالئسة لمتظبيق في سؾؽ العسل باستخجاـ العامميؽ والتشافذ 

 
تكسؽ أىسية التعميؼ اإللكتخوني بتدييل العسمية التعميسية بالشدبة لمظمبة، إذ أصبح متاح ليؼ حزؾر 
السحاضخات مؽ أؼ مشظقة جغخافية كانت دوف الحاجة لمتشقل السدتسخ والجيج الكبيخ السبحوؿ فيو، كسا 

سية بظخيقة بديظة وسيمة وتتيح أدوات التعميؼ اإللكتخوني القجرة عمى أرشفة السحاضخات والحرص التعمي
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تتيح لمظمبة الخجؾع ليا بالؾقت السشاسب ليؼ. تخفيض التكاليف تبخز أىسية التعميؼ اإللكتخوني في قجرتو 
عمى تخفيض التكاليف السالية عمى الظمبة والعائالت، إذ أنو وّ فخ تكاليف التشقالت مؽ مشظقة ألخخػ 

خ السراريف اإلضافية كالظعاـ والمباس لغايات قزاء ف ّ ولمحرؾؿ عمى التعميؼ السجرسي أو الجامعي، 
يؾـ خارج السشدؿ، كسا وّ فخ كمفة السؾاد التعميسية الؾرقية التي أصبحت متاً حة إلكتخوفً يا وبأسعار 
معقؾلة. تعديد جؾدة التعميؼ تكسؽ أىسية التعميؼ اإللكتخوني في تعديد جؾدة التعميؼ، إذ إنوُ يعج تعميؼ 

اذبية لمظمبة، يعتسج بذكل رئيدي عمى التعميؼ الرؾرؼ والسقاطع التؾضيحية الستحخكة تفاعمي، أكثخ ج
التعميؼ.رفع الكفاءة  جؾدة  عدز مؽ ، مساوالتي بجورىاُ تداعج عمى تحكخ السعمؾمات بذكل أفزل وأسخع، 

ذ إنو أتاح لمسجرسيؽ رفع كفاءة وفعالية الظمبة والسجرسيؽ، إ والفعالية تبخز أىسية التعميؼ اإللكتخوني بجانب
لعخض السادة التعميسية بظخؽ جحابة ومثيخة لمظمبة باستخجاـ األدوات اإللكتخونية   فخص غيخ محجودة

 الستاحة، كسقاطع الفيجيؾ والرؾر التؾضيحية لمجروس، والتي زادت مؽ فعالية فيؼ الظمبة لمسؾاد بعيً دا
عؽ السرادر التقميجية السحجودة، وعدزت السفاليؼ لجييؼ، كسا ورفعت كفاءة السجرسيؽ التعميسية.مؾاكبة 
التظؾر التكشؾلؾجي ساىؼ التعميؼ اإللكتخوني في مداعجة الظمبة عمى مؾاكبة التظؾر التكشؾلؾجي سؾاء 

وصشاعة الشساذج الخقسية  عمى السدتؾػ الذخري أو عمى السدتؾػ التعميسي، إذ أتاح الفخصة لمسحاكاة
باستخجاـ األدوات التكشؾلؾجية الستقجمة، كسا وأتاح الفخصة في األبحاث الستقجمة والتؾاصل الفعاؿ في 
تأقمؼ الظمبة الستعساؿ البخامج التكشؾلؾجية الحجيثة، مسا يداىؼ في مؾاكبة التظؾر التكشؾلؾجي السدتسخ 

عبج ) عمى التأثيخ في مديخة التظؾر ؼ اإللكتخوني وقجرتووصحة استخجامو وىحا يشبثق مؽ أىسية التعمي
 .(2١٠١،٠٠2الكخيؼ ،

 
 

 اىجاف التعميم االلكتخونيثالثا: 
 :(2١١7،٠٠2)زيتؾف ،التالية  تيجؼ تجخبة التعميؼ االلكتخوني إلى تحقيق األىجاؼ

 طاقاتو .حجود  .إدخاؿ تقشية السعمؾمات كؾسيمة لتعديد قجره الظالب عمى التعمؼ إلى أقرى٠
 .تقجيؼ الخجمات التعميسية لسؽ فاتتيؼ فخص التعميؼ .2
 مدتججات العرخ . .نذخ الثقافة التقشية بسا يداعج في خمق مجتسع الكتخوني قادر عمى مؾاكبة3
 .اإلسياـ في محؾ األمية وتعميؼ الكبار .4
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إلتساـ تعميسيا وال سيسا التعميؼ  .يؾفخ التعميؼ االلكتخوني لمسخأة )السيسا في العالؼ العخبي ( فخصة كبيخة5
واالنتغاـ في صفؾؼ الجامعية أؼ اف ىحا التعميؼ ىيئ  الجامعي فتتغمب عمى مراعب الخخوج مؽ البيت

 وزمانياً  . مخونة التعميؼ مكانيا ً 
 .تشسية ميارات الظمبة .6
بؾسائل التعميؼ التقميجؼ إذ .إف ىحا الشؾع مؽ التعميؼ يقجـ لمظمبة مؽ السعمؾمات والسعارؼ الكثيخ مقارنة 7

إف ىحا الشؾع مؽ التعميؼ ) االلكتخوني ( يؾفخ مرادر متعجدة ومتبايشة لمسعمؾمات فزالً  عؽ إمكانية 
 وفزال عؽ كل ما تقجـ فاف ىحا الشؾع مؽ التعميؼ يخاعي بذكل كبيخ عخوؼ ،تبادؿ الخبخات التخبؾية

  .الجارسيؽ التعميسية
ّكمفت نفديا عشاء ذلػ، وىحا  لمتعميؼ االلكتخوني مبتغى وأىجاؼ واضحة، وإال لساإف الستخجاـ السؤسدات 

مؽ مشظمق الفؾائج الكثيخة التي يؾّفخىا ىحا التعميؼ، وفيسا يمي تجسيع ألىؼ أىجاؼ التعميؼ اإللكتخوني كسا 
 :(٠3١-٠29،ص2١٠9)حياة ، يمي
 االرتقاء بسدتؾيات التعميؼ، والتّعمؼ واإلبجاع. -٠
 تخفيض تكمفة التعميؼ. -2 
 السعمؾمات والخبخة. خمق بيئة تعميسية تفاعمية مؽ خالؿ تقشيات إلكتخونية ججيجة والتّشؾع في مرادر -3 
 تعديد العالقة بيؽ أولياء األمؾر والسجرسة، وبيؽ السجرسة والبيئة الخارجية. -4
التخبؾيةواآلراء  خات تبادؿ الخبدعؼ عسمية التفاعل بيؽ الظالب والسعمسيؽ والسداعجيؽ مؽ خالؿ  -5

            والسشاقذات والحؾارات اليادفة لتبادؿ اآلراء ةاالستعانة بقشؾات االتراؿ السختمفة كالبخيج اإللكتخوني
 إكداب السعمسيؽ السيارات التقشية الستخجاـ التقشيات التعميسية الحجيثة. -6
 ستخجاـ تقشيات االتراؿ والسعمؾمات.إكداب الظالب السيارات والكفاءات الالزمة ال -7
 نسحجة التعميؼ وتقجيسو في صؾرة معيارية. -8
 تظؾيخ دور السّعمؼ في العسمية التعميسية حتى يتؾاكب مع التظؾرات العمسية والتكشؾلؾجية السدتسخة -9

 والستالحقة.
وعجـ االقترار عمى تؾسيع دائخة اتراالت الظالب مؽ خالؿ شبكات االتراالت العالسية والسحمية  -٠١

 السّعمؼ كسرجر لمسعخفة مع ربط السؾقع التعميسي بسؾاقع تعميسية أخخػ كي يدتديج الظالب.
 خمق شبكات تعميسية لتشغيؼ وإدارة عسل السؤسدات التعميسية. -٠٠
 .يؼتقجيؼ التعميؼ الحؼ يشاسب فئات عسخية مختمفة مع مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيش -٠2
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كفاءة ،وزيادة ،وتحديؽ الجؾدة التعميسية االلكتخوني تتسثل في تحديؽ السجخالت اف ابخز أىجاؼ التعميؼ 

وتؾسيع الى تحقيق رضا العسالء )السدتفجيؽ مؽ الخجمة التعميسية (،كل مؽ السؤسدات والظالب ،أضافة 
السعمسيؽ في اعجاد السؾاد داعجة ،ووصؾليا الى السشاطق الشائية ،ومالتعميسية الخقعة الجغخافية لمسؤسدات 

االلكتخونية الحقائب التعميسية برؾرتيا لجػ بعزيؼ ،وتقجيؼ الخبخة وتعؾيض نقص التعميسية لمظالب 
في نقص إدارة تظؾيخ السشاىج ،وإمكانية التعؾيض تحجيثيا مخكديا مؽ قبل لمسعمؼ والظالب معا ،وسيؾلة 

االفتخاضية ،وأخيخا الجامعات والسجارس الثانؾية عؽ طخيق الرفؾؼ الكؾادر االكاديسية والتجريدية في 
 .(2١٠2،٠5، خظيب ال)في السجتسع وإعظاء مفيـؾ أوسع لمتعميؼ السدتسخ نذخ التقشية 

 

 رابعا: خرائص التعميم االلكتخوني
اىؼ  ومؽ .مشفخدا بيا والتي تتزح مؽ خاللياجعمتو يترف التعميؼ االلكتخوني بسجسؾعة مؽ الخرائص 

 :(٠١٠4،7١)عامخ  ، خرائص التعميؼ االلكتخوني ما يمي
تقجيؼ التعميؼ : يدتخجـ أسمؾب التعميؼ االلكتخوني شبكة عمى وسائل االتراؿ مؽ بعج في االعتساد  –أ 

مؽ اجل تؾصيل بخامج التعميؼ والخبط بيؽ في االنتذار والتغظية االنتخنت وما تسمكو مؽ قجرات عالية 
 االتراؿ .عسمية اطخاؼ 

التعميؼ االلكتخوني يتاح مؽ الؾسائط:مؽ خالؿ أسمؾب متشؾعة يتيح التؾاصل بتؾعيف مجسؾعة  –ب 
 ومشيا :لمسعمؼ تقجيؼ اكبخ قجر مؽ الؾسائط 

الؾاف وغيخىا مؽ  -كتابات مقخوءة –رسؾـ متحخكة وثابتة  –صؾت مدسؾع  –)صؾر متحخكة وثابتة 
 والتفاعل مؽ خالليا .ويجعؼ عسمية التؾاصل الؾسائط( 

باقل عجد مسكؽ مؽ قميل مؽ السعمسيؽ : يدتعيؽ أسمؾب التعميؼ االلكتخوني يحتاج الى عجد  –ج 
كبيخة يكؾف ىشاؾ معمؼ واحج لتعميؼ مجسؾعة عجد مسكؽ مؽ الستعمسيؽ ،فقج السعمسيؽ لتقجيؼ التعميؼ الكبخ 

 ج .انحاء البالد وفي وقت واحجسيع مؽ الظالب السشتذخيؽ في 
 اإلنتاج السدبق لمبخامجيعتسج أسمؾب التعميؼ االلكتخوني عمى االعجاد السدبق لسحتؾػ بخامج التعميؼ:  –د 

مع وسيمة االتراؿ السدتخجمة وىحا االعجاد الرؾرة السالئسة الستشاسبة التعميسية وتجييدىا مدبقا في 
 والجيج والساؿ .يجعؼ العسمية التعميسية وذلػ يؾفخ الؾقت 
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الغاىخؼ بيؽ : يعتسج أسمؾب التعميؼ االلكتخوني عمى الفرل الغاىخؼ بيؽ السعمؼ والستعمؼ الفرل  -ىػ 
 االتراؿ دوف السؾاجية بيؽ السعمؼ والستعمؼ .فيؾ يحقق عسمية السعمؼ والستعمؼ 

 
 اف ىشاؾ خاصيتيؽ اساسيتيؽ لمتعميؼ االلكتخوني تتسثل باالتي: (26-2١١9،25)كافي ،اما  
 

 التعميؼ الحاتي الخاصية األولى: 
مؽ السحاضخات الجراسية ذاتيا ،ويداعج ىحا عمى تفادؼ يتيح لػ التعميؼ االلكتخوني إمكانية االستفادة 

عشج مغادرة قاعة الجرس لظارغ مجبخا عمى ذلػ سؾاء فقجاف السعمؾمات في حاالت يكؾف الظالب فييا 
 .خارجي او لعجـ قجرتو عمى فيؼ ما قالو السعمؼ في الرف 

التعميؼ العادؼ . في صفؾؼ لمسدتخجـ عشاصخ تحكؼ ذاتية غيخ متؾافخة تقجـ دروس التعميؼ االلكتخوني 
عمى ايقؾنة عمى بالشقخ نبزات قمب عميل مؽ صؾت قمب سميؼ التفخيق بيؽ صؾت عمًى سبيل السثاؿ ،
بيا . ويعتبخ عشرخ بسفخده لحلػ الرؾت عجد السخات التي يخغب لمستعمؼ االستساع الذاشة ،والتي تتيح 

 تجعل التعميؼ االلكتخوني فعااًل ججا .التعميؼ الحاتي ىحا واحج مؽ األشياء التي 
 

 التفاعلالخاصية الثانية: 
مًؽ التفاعل اف يكؾف ، ويسكؽ ليحا الشؾع عشرخا اخخ لظالبو اال وىؾ التفاعمية يتيح التعميؼ االلكتخوني 

التي تحسل رسائل وتكؾف األلعاب التفاعمية مشاسبة لالسئمة ،او لمبجء بعسمية ما .عمى شكل استجابة 
الظالب يؤدؼ وىشا يجب اف نفكخ في األلعاب حيث في تظؾيخ التعميؼ االلكتخوني .تعميسية فعالة ججا 

واف يدتخجـ أدوات يكتذفيا اثشاء ىحه يتعمؼ أمؾرا حؾؿ البيئة ،تؤدؼ مثال الف مجسؾعة مؽ السياـ والتي 
لؤللعاب اف تأخح في أنؾاع مختمفة مؽ بخامج التعميؼ ،ويسكؽ التقشيات ه العسمية . ويسكؽ دمج نفذ ىح

االستكذاؼ ومحاولة اكساؿ مى شاريؾ مؽ أؼ شكل كاف . وتذكل السقجرة عالظالب في مغامخة ليا سي
 ا .تعميسا جيجالمعبة والشجاح والفذل كميا 
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 معاييخ جهدة التعميم االلكتخونيأوال: 
 

الى  أشاربالشغخ لمتعخيف المغؾؼ لكمسة )جؾدة ( نجج انيا وردت في القامؾس السحيط لمفيخوزبادؼ ،حيث 
. اما (٠987،35١يخوزبادؼ ،اف :" الجيج ضج الخدؼء ،وجاد يجؾد جؾدة وجؾدة :صار جيجا " )الف

فقج عيخ في البجاية مختبظا بالسؤسدات الرشاعية والتجارية ،حيث لؼ يكؽ   Oualityمرظمح الجؾدة 
ؼ اىتساماتيؼ ،واختال األشخاصمختمفة باختالؼ تقجيخ  أشياءىشاؾ اتفاقا حخؿ تعخيف "فالجؾدة تعشي 

السعاييخ ىي  أصبحتاف تعخيفات الجؾدة تذيخ الى ارتباطيا الؾثيق بالسعاييخ ، فقج  .واىجافيؼواولياتيؼ 
السجخل الحكيقي الى تحقيق جؾدة التعميؼ في مؤسدة ،لحا تعج عسمية تحجيج السعاييخ امخا في غاية 

"عبارة عؽ مجسؾعة مؽ القؾاعج الشسؾذجية . ويسكؽ تعخيف السعاييخ بانيا لزساف تحقيق الجؾدة األىسية
السخجعية او الذخوط التي نحكؼ مؽ خالليا او نكيذ عمييا سمؾكيات االفخاد او الجساعات  األطخاو 

بانيا  الجؾدة في التعميؼ (. وتعخؼ معاييخ235،  2١٠8" )العتيبي ، واإلجخاءاتواالعساؿ وانساط التفكيخ 
،سياسة  اإلدارةي تؾافخىا في نغاـ التعميؼ ، والتي تتسثل في :جؾدة تمػ السؾاصفات والذخوط التي يشبغ

،طخؽ  أىجافياالقبؾؿ ،جؾدة السعمسيؽ ،البشية والتجييدات السادية ،جؾدة البخامج التعميسية )مؽ حيث 
التجريذ الستبعة ،نغاـ التقؾيؼ واالمتحانات ( ،بحيث تؤدؼ الى مخخجات تترف بالجؾدة وتعسل عمى 

 .(236، 2١٠8ياجات السدتفيجيؽ " )العتيبي ،تمبية احت
 

 ومشيا ما يميولتحقيق جؾدة التعميؼ االلكتخوني فاف ىشاؾ مجسؾعة مؽ الستظمبات  التي يذتخط تؾافخىا ، 
 (: 2١١7)الخؾالجة ،

  في الظالب السمتحقيؽ بيحا الشؾع مؽ التعميؼ لزساف مجخالت تعميسية ذات  أساسيةتؾفيخ شخوط
 ات مشاسبة إمكاني

  واإلبجاع  اإلنتاجتخظيط بخامجو عمى احجث السعارؼ والسعمؾمات السعاصخة لؾصؾؿ الى 
  السخاقبة الجقيقة ليحه البخامج إثشاء التشفيح 
  تؾافخ الذخوط الشؾعية ليحا الشؾع مؽ التعميؼ والستعمقة بالسؾاد والؾسائل التعميسية والسعمسيؽ

 والبخمجيات 
  جريذ ىيئة الت أعزاءتظؾيخ 
  والفشي في التعميؼ االلكتخوني برفة دورية لتحقق التغحية الخاجعة. اإلدارؼ إعادة الشغخ في الشغاـ 
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 ( معاييخ جؾدة التعميؼ االلكتخوني الى السعاييخ التالية: 667، 2١١9قج صشف )الغخيب ،

 السعاييخ الخئيدية لمجؾدة بالتعميؼ االلكتخوني السحتخؼ. -
 .دة التعميؼ االلكتخونيخئيدية لجؾ السعاييخ ال -
 .التعميؼ االلكتخونيجؾدة  إدارةمعاييخ  -
 التؾزيع لشقل وتبادؿ السعمؾمات االلكتخونيا . أساليبمعاييخ جؾدة  -
 العخض والتقجيؼ . أساليبمعاييخ جؾدة  -
 معاييخ جؾدة تظؾيخ استخجاـ  السؾاد التعميسية في التعميؼ االلكتخوني  -
 الظالب في التعميؼ االلكتخوني.  أداءمعاييخ جؾدة  -
 معاييخ جؾدة استخجاـ عزؾ ىيئة التجريذ لمسرادرااللكتخنية  -
 معاييخ جؾدة تظبيق تكشؾلؾجيا التعميؼ االلكتخوني.  -
 معاييخ جؾدة التعميؼ االلكتخوني السحتخؼ االجسالية . -

 
)إسساعيل  مجاالت ، وىي كالتالي اما "فخايجيشبيخج " فقج حجد معاييخ جؾدة التعميؼ االلكتخوني في تدعة  
،2١١9 ،667):  
التقشية والجعؼ وتذسل اللتداـ السالي والبشية    Institutional Commitmentااللتداـ اؿ مؤسدي  – ٠

 .والدياسات الفشي ،
وتذسل ىحه الخجمات التي تتؼ قبل الجخؾؿ الى الرف   Student Servicesخجمات الظالب  – 2

 االفتخاضي واثشاء التعميؼ وبعج االنتياء مؽ البخنامج. 
  Instructional Design and Courseالترسيؼ التعميسي وتظؾيخ السقخر االلكتخوني  – 3

Development  ات التعمؼ وتعشي باىجاؼ التعمؼ وعخض السحتؾػ ،والتفاعالت ، والتقؾيؼ ،ونذاط
 ا."ذاتي اإلنتاج،وتقشيات التعميؼ ، وغيخىا والتاكيج عمى الفاعمية والكفاءة الخاصة بعسمية التظؾيخ "

وتذسل تذجيع االتراؿ الفعاؿ بيؽ عزؾ   obstruction and lnstructorsالتجريذ والسجرسيؽ  – 4
ؼ السقخر واثشاء تقجيسو وبعج قبل تقجي األستاذىيئة التجريذ والظالب ،وتؾفخ السداعجيؽ وخجمة دعؼ 

 االنتياء مشو.
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ومتابعة  واإلدارةوالسدئؾليات ،واالتراؿ ،  واإلجخاءاتوتذسل الدياسات   Deliveryنغاـ التؾصيل  – 5
 تقجـ الظالب ، وتشكيح السقخرات ،والستظمبات التقشية ،وغيخىا 

 عسمياتو  إدارةو وتذسل مجخالت نغاـ التعميؼ االلكتخوني    Financesالتسؾيل  – 6
وتذسل التقيج بالشغؼ والقؾانيؽ السعسؾؿ بيا في  Compliance Regulatoryالتشغيسات القانؾنية  – 7

 الجولة التي تظبق تعمسا الكتخونيا 
 يج عمى التقشيات التفاعمية.التأكوتتعمق بسكؾنات الشغاـ مع   Technologyالتقشية  – 8
وىي خاصة بجسيع جؾانب بخنامج التعمؼ باستخجاـ طخؽ متشؾعة ،وتظبيق   Evaluationالتقؾيؼ  – 9

معاييخ محجدة تذسل مخخجات التعمؼ ،ومجػ رضا الظالب وىيئة التجريذ ،وخجمات مرادر التعمؼ 
 .التكمفة وغيخىا-الفاعمية ،واإلتاحة ،وتقجيخ 

 
 االلكتخونيطبق في نظام التعميم ثانيا: معاييخ الجهدة العالسية التي ت

وبخيظانيا ،بخسؼ خظؾط عخيزة لسعاييخ تزسؽ  وألسانياقامت بعض الجوؿ األوربية مؾخخا مثل اليؾناف 
الجؾدة والشؾعية في التعميؼ االلكتخوني بذكٍل يتساشى ويتكافأ مع نغاـ التعميؼ العالي التقميجؼ في تمػ 

التعميؼ االلكتخوني ،وتعج دولة  أنغسةسشحيا خظؾة تسييجية لالعتخاؼ ،واعتساد الذيادات التي ت فيالجوؿ ،
لكدسبؾرغ مؽ الجوؿ الرغيخة التي قظعت شؾطا كبيخا في ىحا السزسار سائخة عمى خظى فخندا 

 وبخيظانيا، ومشيا:
 

 (SCORMمعاييخ سكؾـر ) -
او نسؾذج معاييخ  The Sharable Content Object Reference Modelتعج معاييخ سكؾـر 

، مؽ السعاييخ التي  األميخكيةادر السحتؾػ ، والحؼ حجد في الؾاليات الستحجة مذاركة وحجات مر
تقشؽ عسمية تظؾيخ السحتؾػ التعميسي ودمجو ونذخه ، وتعسل كحمقة وصل بيؽ مؤلفي السحتؾػ 

التي تداعج عمى زيادة جؾدة التعميؼ  األساسياتالتعمؼ ،كسا انيا تؾفخ  إدارة أنغسةالتعميسي ومبخمجي 
 (:2١- ٠8، ص2١٠2) الشججؼ ، يأتيخوني ،ونتخمص تمػ السعاييخ بسا االلكت

  سيؾلة الؾصؾؿAccessibility   تحجيج مؾقع السحتؾػ التعميسي ،والؾصؾؿ اليو  إمكانية: وىي
 وقت . أؼمكاف وفي  أؼمؽ 
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  قابمية التكيفAdaptability   وىي السقجرة عمى التكيف لتمبية احتياجات السؤسدات :
 والستعمسيؽ.

  القجرة عمى تحسل التكاليفAffordability بانقاص  واإلنتاجية: وىي السقجرة عمى زيادة الفعالية
 الدمؽ والتكمفة المتيؽ يذتسل عمييسا تؾصيل التعميؼ.

  الستانة التحسميةDurability  أنغسةالتعميسي ،والؾصؾؿ اليو في  : حيث يسكؽ استخجاـ السحتؾػ 
 عجة  تذغيمية.

  قابمية التذغيل البيشيةlnteroperability  االتراؿ بيؽ مشرات التذغيل  إمكانية: وىي
Platforms  واألدوات Tools   . السختمفة واف تعسل معا بكفاءة 

  االستخجاـ  إعادةقابميةReusability  استخجاـ السحتؾػ التعميسي. وإعادة: وىؾ قابمية التعجيل 
وعمى الخغؼ مؽ اف سكؾـر اتى بسعاييخ عمسية تظبق عمى عشاصخ السحتؾػ االلكتخوني ،لشقل وحجات 
التعمؼ الالزمة وتؾصيل وحجات السحتؾػ االلكتخوني لكل مؽ الستعمؼ والسؤسدة التعميسية ،والقائسة في 

ال تؾفخ معاييخ شاممة لجؾدة نغاـ التعمؼ االلكتخوني بشائيا عمى السذاركة بالسحتؾػ االلكتخوني ، فانيا 
ككل ، وقج تزافخت جيؾد الستخرريؽ والتخبؾييؽ حجيثا لؾضع مثل ىحه السعاييخ جؾدة متكاممة ، وىي 

 سيمة التظبيق في بيئة التعمؼ االلكتخوني وقج اعتسجتيا كثيخ مؽ دوؿ العالؼ.
 

 ( :EADTUعج ) معاييخ الخابظة االوربية لجامعات التعمؼ عؽ ب -
 European Association Association ofاعجت الخابظة االوربية لجامعات التعمؼ عؽ بعج 

Distance Teaching Universities ( EADTU)    ، معاييخ لجؾدة نغاـ  التعميؼ االلكتخوني
حاليا ا عمى السدتؾػ العالسي شيؾعا واعتساد األكثخوصشفتيا بذكل محكات يديل تتبعيا ، وتعج 

 :وىي
 االستخاتيجية لمشغاـ  اإلدارةStrategic Management    وتعشي اف يكؾف الدارة نغاـ التعمؼ

بعيؽ  تأخحااللكتخوني سياسات استخاتيجية تظؾيخية وتشفيحية متكاممة ضسؽ نغاـ التعميؼ ككل ، 
مؽ السعجات ، والبخامج  االعتبار متظمبات واحتياجاتو غيخ العادية ، كالبشية التحتية ،وما تحتاجة

ضسؽ ججوؿ زمشي معمؽ  األىجاؼ،والتجريب ، والبحؾث ،ومتابعة التظؾرات التكشؾلؾجية لتحقيق 
 وواضح.
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 السقخر  إيراؿCourse Delivery   ، ويقرج بو واجية العخض الشيائية لمسقخر التعميسي :
تقجيؼ السحتؾػ العمسي  التي تجار مؽ خالليا عسميات التعمؼ لمستعمسيؽ ، وتذسل القجرة عمى

التخبؾية السعمشة لمسحتؾػ العمسي ،وتتؼ في بيئة افتخاضية  األىجاؼوالتخبؾؼ بظخيقة تقشية تجعؼ 
أمشو ومبدخة تتيح فخصة لمشقاشات والتؾاصل بيؽ السعمؼ والستعمسيؽ انفديؼ ،مع القجرة عمى رصج 

 ة.لشذاطاتيؼ السختمف إحرائيةالى تؾفيخ قخاءات  إضافة، أدائيؼ
  ترسيؼ السحتؾػ التعميسيCurriculum Design    يختمف ترسيؼ السحتؾػ التعميسي في :

التعميؼ االلكتخوني عشو في التعميؼ التقميجؼ ،حيث يفتخض اف يجسع بيؽ السخونة في الؾقت 
والسكاف دوف السداس بسدتؾيات السعخفة والسيارات التي تعالجيا اىجاؼ السحتؾػ ،كسا يشبغي اف 

في ترسيسيا فخوقات الستعمسيؽ الفخدية والستشؾعة ،واف تكؾف مشغسة في تدمدل او ىخمية  تخاعي 
 تبدخ التعمؼ .

  دعؼ السؾعفيؽStaff Support   ويقرج بو دعؼ السذخفيؽ الستفخغيؽ وغيخ متفخغيؽ والعامميؽ
  أتييبشغاـ التعميؼ االلكتخوني لمؾصؾؿ الى نغاـ تعمسي ذؼ جؾدة عالية ، ويشقدؼ الى ما 

لمسذخفيؽ  األوقات: الجعؼ التقشي ، ويقرج بو تؾافخ السخافق والجعؼ التكشؾلؾجي في جسيع  أوال -
الستفخغيؽ وغيخ الستفخغيؽ عمى حج سؾاء ،مؽ غيخ السظالبة باف يربحؾا خبخاء في تكشؾلؾجيا 

  السعمؾمات واالتراالت ،اخحيؽ بعيؽ االعتبار العبء االكاديسي وحقؾؽ السمكية الفكخية
واصؾؿ  أساليبثانيا الجعؼ التخبؾؼ ، يجب اف يجرب السذخفؾف في نغاـ التعميؼ االلكتخوني عمى  -

 التجريذ التخبؾيو الخاصة بيحا الشغاـ بظخؽ فخدية مباشخًة ،او عبخ مجسؾعات مييشة متقاطعة 
ي تظؾيخ الفعاؿ لجسيع السؾعفيؽ السذاركيؽ ف اإلدارؼ ،يشبغي تؾفيخ الجعؼ  اإلدارؼ ثالًثا الجعؼ  -

مقخرات وبخامج التعميؼ االلكتخوني وتشفيحىا ،وتؾفيخ الخجمات االداريو التي تديل التفاعل مع 
 العسل. أعباءالستعمسيؽ عبخ االنتخنت بسا يتالءـ مع 

  دعؼ  الظمبةStudents support   األسبؾع: تعج خجمات دعؼ الظمبة التقشية عمى مجار  ،
والعذخيؽ ساعة في بيئة التعميؼ االلكتخوني عاماًل جؾىخًيا النجاح ىحا الشغاـ الحؼ  األربعةوخالؿ 

قج تكؾف آلية او بذخية. كسا يشبغي اف  يعسل ضسؽ ججاوؿ زمشية مخنة ، عمسا باف ىحه الخجمات 
 يدود الستعمؼ في بيئة التعميؼ االلكتخوني بجليل يذخح لو مؽ خاللو بالتفريل ما يتؾقع مشو ، وما

، كسا يشبغي تؾفيخ خجمة الجخؾؿ الى السكتبات السيارات التي يجب اف يتقشيا مؽ اجل الشجاح 
لسعالجة اية صعؾبات قج تشذأ  إداريةااللكتخونية والكتب العمسية ، وتؾفيخ خجمات استذاريو 
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، وتؾفيخ مذخؼ دائؼ يتابع معو خظة دراستو ويقجـ لو الشرح والسذؾرة بذاف اختيار وحميا 
 .قخراتالس

 
 معاييخ وضهابط الجهدة في السقخرات اإللكتخونيةثالثا: 

 
الجؾدة  تدعى السؤسدات التعميسية إلى إدارة مسارسات التعميؼ اإللكتخوني بسا يتشاسب مع معاييخ

احسج ،سعيج ومؽ ىحه السعاييخ ما يأتي  لمتعميؼ برفة عامة والتعمؼ اإللكتخوني برفة خاصة ،
،2١٠4 ،97 -98: ) 

 
 االىتساـ بالترسيؼ الستكامل لسشغؾمة التعميؼ اإللكتخوني تحكسو القؾاعج العامة لمتعميؼ في -٠

السؤسدات التعميسية. حيث تقؾـ السؤسدة التي تشؾؼ تقؾيؼ بخامج دراسية إلكتخونية بتظؾيخ ىحه 
ؾصيات البخامج وإدارتيا بسا يتشاسب مع األسذ الستعارؼ عمييا لمتعميؼ ، مع األخح باالعتبار خر

ىحا الشسط غيخ التقميجؼ ومتظمباتو ،فيجب عمى السؤسدة التعميسية قبل الذخوع في تقجيؼ بخامج التعمؼ 
اإللكتخوني اف ترسؼ أنغسة التجريذ واإلدارة لمبخامج التي تشؾؼ تفعيميا وتجخب ، وتؾافخ متظمباتيا 

ييخ ، وكحلػ مخاعاة القؾانيؽ كافة بغخض الحفاظ عمى السدتؾػ السظمؾب مؽ الجؾدة وااللتداـ بالسعا
الدارية في البمج التي تقجـ فييا بخامج التعميؼ اإللكتخوني ، والعسل عمى تؾفيخ السيدانية السظمؾبة 
لبخامج التعمؼ اإللكتخوني التي تشؾؼ تقؾيسيا ، ولكامل السجة التي سيقزييا الظالب في دراسة ىحه 

 تزعيا السؤسدة . البخامج ،وبسا يحافع عمى معاييخ الجؾدة التي
 مخاعاة السعاييخ األكاديسية ومعاييخ الجؾدة في مخاحل ترسيؼ السقخرات واعتسادىا ومخاجعتيا . -2

تحخص السؤسدة التعميسية عمى أف تخزع التعمؼ اإللكتخوني السعتسج والسظبق في السؤسدة لعسميات 
عمى أف تغل السؾاد العمسية  الفحص والسخاجعة وإعادة االعتساد بذكل دورؼ ، وبخاصة يجب الحخص

حجيثة ، وذات أىسية ، وأف تحدؽ السادة العمسية عمى التغحية الخاجعة واستخاتيجيات التجريذ والتقؾيؼ 
 والبشاء .

 
 إدارة بخامج التعمؼ اإللكتخوني بأسمؾب الحؼ يحقق السعاييخ األكاديسية لمجرجة السسشؾحة . -3
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السعاييخ األكاديسية لمجرجات السسشؾحة لبخامج التعمؼ تحخص السؤسدة التعميسية عمى أف تكؾف 
اإللكتخوني مكافئة لمجرجات التي تسشحيا السؤسدة بالظخؽ التقميجية ، وممتدمة بالزؾابط والسعاييخ 
السعتسجة ، عمى أف تتدؼ تمػ البخامج ومكؾناتيا بالتؾافق الؾاضح بيؽ أىجاؼ التعمؼ مؽ جية ، وبيؽ 

 محتؾػ السادة العمسية وأنساط التقؾيؼ ومعاييخه مؽ جية أخخػ.استخاتيجيات التجريذ و 
 

كحلػ تحخص السؤسدة التعميسية عمى أف تقجـ بخامج التعمؼ اإللكتخوني بحيث تؾفخ لمظالب فخصًا 
عادلة لمؾصؾؿ إلى السدتؾيات السظمؾبة إلنجاز متظمبات التخخج ، فيسثل التعميؼ اإللكتخوني نذاط 

 ؽ في الشغاـ بحيث تدتخجـ نتاجات التقؾيؼ والسخاجعةيسارسو جسيع السذاركي
 . والتغحية الخاجعة بذكل مدتسخ لتظؾيخ مكؾنات التعميؼ كافة باإلضافة إلى التقشيات السدتخجمة

دعؼ التعمؼ الحاتي وتسكيؽ الستعمسيؽ مؽ التحكؼ في نسؾىؼ التعميسي : يجب عمى السؤسدة  -4
خقًا عمسية لتحكيقيا ووسائل لمتحقق مؽ بمؾغ األىجاؼ، فعمييا التعميسية اف تزع اىجافًا واقعية وط

تؾفيخ السعمؾمات الكاممة والؾاضحة عمى الظالب الجارسيؽ في جسيع السجاالت مثل : طبيعة التعمؼ 
 ومتظمباتو والعالقة بيؽ التحريل واإلنجاز

اف تقجـ ىحه السعمؾمات  والتقؾيؼ، وخرائص نغاـ التعميؼ ، وكيفية التعامل والتفاعل معو ، كسا يجب
كي تعيؽ الظالب عمى اتخاذ القخارات حؾؿ دراستيؼ وتقؾيؼ مدارىؼ الجراسي حدب معاييخ واضحة 
لؤلداء ، كسا يجب اف تتأكج السؤسدة التعميسية وفعالية السعمؾمات السقجمة لمظالب ، والعسل عمى 

جيج الؾسائل السشاسبة لتؾاصل عمى تح تعجيميا كسا اقتزى األمخ ذلػ ، وكحلػ العسل مؽ جانبيا
 الظالب وتقجيؼ أعساليؼ بسا يتالئؼ مع الظالب .

 طخؽ التقؾيؼ الختامي السدتخجمة لمسقخرات اإللكتخونية:  -5
البج أف تكؾف طخؽ التقؾيؼ مشاسبة لشسط الجراسة وعخوفيا كسا اف إجخاءات التقؾيؼ والترحيح وإعالف 

ىحه اإلجخاءات تمتـد بالسعاييخ األكاديسية ، ويجب أف الجرجات تجخؼ بذكل مؾثؾؽ ومشغؼ ، اف 
تتأكج السؤسدة اف التؾقيع الختامي لبخامج أو مكؾناتو يكيذ بذكل مشاسب إنجاز الظالب ، ويكؾف 
التقؾيؼ الختامي تحت اإلشخاؼ السباشخ لمسؤسدة التعميسية ، وكحلػ تخاجع السؤسدة بذكل مشيجي 

 .وتقـؾ بتعجيميا كسا اقتزى األمخ ذلػ التقؾيؼ سالمة إجخاءات ومسارسات
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 اإللكتخوني ولمتعميؼ عامة برفة لمتعميؼ الجؾدة معاييخ عمى اإللكتخوني التعميؼ مؤسدات إدارة تعتسج
 وقج السؤسدة في اإللكتخوني التعميؼ جؾدة مخاعاة مؽ تسّكشيا معاييخ اعتساد عمى وتعسل خاصة، برفة
 (:٠42-٠39، 2١٠9)حياة ،  يمي كسا السعاييخ ىحه ترشيف إلى عسجنا

  :تخبؾية معاييخ-٠
 وتقؾيسو التّعمؼ بيئة واستخاتيجية واألنذظة التعميسي،والستعمسيؽ والسحتؾػ  التعميسية باألىجاؼ مختبظة وىي

 :التالية الشقاط في وتتسثل الخاجعة والتغحؼ
 
 :اإللكتخوني لمتعميؼ متكاممة مشغؾمة ترسيؼ-أ

 الذخوع قبل تفعيميا تشؾؼ  التي لمبخامج واإلدارة التجريذ أنغسة وتجخب ترسؼ أف التعميسية السؤسدة فعمى
 مؽ السظمؾب السدتؾػ  عمى والحفاظ متظمباتو كافة تؾفيخ بغخض اإللكتخوني التعميؼ بخامج تقجيؼ في

 تقجيسيا السدمع اإللكتخوني التعميؼ لبخامج السظمؾبة السيدانية تؾفيخ يجب كسا. بالسعاييخ وااللتداـ الجؾدة
 سيقزييا التي السجة ولظيمة
 .بيا السعسؾؿ الجؾدة معاييخ عمى يحافع وبسا التّعمؼ في الظالب

 
 :اإللكتخوني والسقخر البخامج ترسيؼ مخاحل مختمف في الجؾدة معاييخ مخاعاة -ب

 السسشؾحة لمجرجات مكافئة والسقخرات البخامج تكؾف  أف عمى اإللكتخوني التعميؼ مؤسدات تحخص أف يجب
 لمسخاجعة قابمية ىشاؾ تكؾف  أف عمى تحخص أف يجب كسا. السعتسجة والسعاييخ بالزؾابط وممتدمة
 التجريذ واستخاتيجيات التعميسية السادة تحديؽ يتؼ وأف دورؼ  بذكل السادة لسحتؾيات والتحجيث والتظؾيخ
 السؤسدات احتياجات لتمبية التّكيف عمى تحخص أف يجب كسا. التغحيةالخاجعة عمى بشاء والتقييؼ

 مخاعاة إلى باإلضافة السحتؾػ، ترسيؼ عشج تّعمسيؼ وأنساط الستّعمسيؽ بيؽ الفخوقات مخاعاة مع والستّعمسيؽ
 .والتقييؼ الكياس وآليات التعميسية األىجاؼ وضؾح

 
 :السسشؾحة الجرجة يحقق وبسا الجؾدة لسعاييخ وفقا اإللكتخوني التعميؼ بخامج إدارة -ج

 عادلة فخصا لمظالب تؾفخ بظخيقة اإللكتخوني التعميؼ بخامج تقجيؼ يتؼ أف عمى السؤسدة تحخص أف يجب
 التحتية البشية تظؾيخ خالؿ مؽ وذلػ .التخخج متظمبات إلنجاز السظمؾبة السدتؾيات إلى لمؾصؾؿ
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 لمشغاـ دائؼ وتقؾيؼ ومدتسخة دورية ومتابعة فعاؿ إشخاؼ إلى باإلضافة مدتسخ، بذكل الخجمات وتحديؽ
 ومخخجاتو التعميسي

 
 :التعميسي نسؾمدتؾاىؼ في التّحكؼ مؽ الستعمسيؽ وتسكيؽ الحاتي التّعمؼ عؼد-د 

 بخنامج طبيعة بخرؾص والؾاضحة الكاممة السعمؾمات لظالبيا تؾفخ أف التعميسية السؤسدة عمى يجب
 مع التفاعل كيفية وعؽ السعتسجة والداعات والتقييؼ واإلنجاز التحريل بيؽ العالقة وكحا ومتظمباتو، التعميؼ

 لمسكتبات الجخؾؿ إمكانية وتدييل الستّعمؼ يحتاجو ما حؾؿ عامة إرشادات تقجيؼ خالؿ مؽ وذلػ البخنامج،
 مدارىؼ وتقييؼ دراستيؼ حؾؿ الّدؾية القخارات اتخاذ عمى الظالب إلعانة وىحا العمسية، والكتب اإللكتخونية

 .األداء واضحة لسعاييخ وفقا الجراسي
 

 : اإللكتخوني التعميؼ بخامج في السدتخجمة التقييؼ إجخاءات سالمة مخاجعة -ىػ 
 التقييؼ إجخاء تزسؽ أف السؤسدة وعمى وعخوفيا، الجراسة لشسط مشاسبة التقييؼ طخؽ  تكؾف  أف يجب

 الستفق الجؾدة معاييخ مع يتشاسب وبسا مشغؼ ّّ  ؽوم مؾثؾؽ  وبذكل الشتائج عؽ واإلعالف والترحيح
 السؤسدة تعسل كسا الظالب، إنجازات مع يتشاسب ومكؾناتيا لمبخامج الختامي التقييؼ يكؾف  بحيث عمييا،
 لـد ما متى بتعجيميا ليا يدسح مسا ومسارساتو التقييؼ إجخاءات لدالمة والجورية السشيجية السخاجعة عمى
 .الخاجعة التغحية عمى وباالعتساد األمخ

 
 :تقشية تكشؾلؾجية معاييخ -2 

 والخسـؾ والفيجيؾ الثابتة والخسؾمات والرؾر الشرؾص، معاييخ تزسؽ
 والتؾجيو والسداعجة السؾقع، واجيات وترسيؼ الترفح، وأساليب التفاعمية، والخوابط إلخ...الستحخكة
 مؽ وذلػ اإللكتخوني، التعميؼ في الجؾدة معاييخ في تؾافخىا يجب التي اليامة العؾامل مؽ وتعج. والبحث
 والكتب اإللكتخونية السكتبات تؾفيخ وكحا التكشؾلؾجية األدوات استخجاـ عمى والتجريب التقشي الجعؼ خالؿ

 التي الرعؾبات مختمف لسعالجة إدارية استذارية وخجمات بيا، السؾثؾؽ  السعمؾمات عؽ والسّعبخة العمسية،
 ألغخاض الشغاـ مالءمة ويشبغي ، ليا الحمؾؿ وإيجاد التّعمؼ عسمية خالؿ تشذأ أف يسكؽ

 الخئيدية الرفحة عمى بؾضؾح الشغاـ اسؼ عخض يتؼ كأف. الشغاـ استخجاـ سيؾلة ومخاعاة الستّعمسيؽ،
 كؾاجية االستخجاـ سيؾلة عمى تداعج التي العؾامل إلى باإلضافة. مشو اليجؼ عمى اسسو يجؿ وأف
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 عمييؼ يديل حتى لمستّعمسيؽ ومفيؾمة واضحة عشاصخىا تكؾف  وأف بالبداطة تتدؼ أف يشبغي التي التفاعل
 عمى يعسل كسا دراستيؼ، خظة والستّعمسؾف  الظالب معو يتابع دائؼ مذخؼخ تؾاف ضخورة مع التفاعل،

 . لمسقخرات اختيارىؼ بذأف والسذؾرة ليؼ الشرح تقجيؼ
 

-95،ص2١٠4)احسج ،سعيج ، وىشاؾ مؽ يشغخ الى جؾدة السقخر االلكتخوني مؽ خالؿ السعاييخ ادناه  
96): 

 أ. مخجعية السقخر:
 تحجيج اسؼ السؤسدة التعميسة السقجمة لمسقخر. -
 تحجيج بيانات السؤلف ومؤىالتو .  - 
 .تحجيج بيانات فخيق العسل وخبخاتيؼ  -
 .استخجمت في بشاء محتؾػ السقخر تحجيجالسخاجعؾالسرادرالتي - 
مخاعاة حقؾؽ السمكية  -تقؾيؼ السقخر السقجـ بذكمو الشيائي واعتساده مؽ قبل الجيات السدؤولة   - 

 الفكخية.
 
 ب. معمؾمات عؽ السقخر:  
 تحجيج عشاصخ وأىجاؼ السقخر الجراسي .  -
 تدويج السقخر بدجل خاص يدجل فيو الظالب بياناتو .  -
 الستظمبات القبمية لجراسة السقخر .تحجيج  -
 تزسيؽ السقخر عمى خخيظة تعخؼ بالسقخر ، وتؾضح جسيع عشاصخه -
 
 رسيؼ السحتؾػ:ت . ت 
 أرتباط السحتؾػ باألىجاؼ التعميسية لمسقخر . -
 تخكيد محتؾػ السقخر عمى الكفايات السعخفية والسيارية السحجدة .  - 
 محتؾػ السقخر.  التشغيؼ والتؾاصل السشظقي في عخض -
 سالمة السحتؾػ مؽ الشاحية العمسية والمغؾية .  -
 تشغيؼ السحتؾػ في شكل متتابع وفق خظؾات مشغسة .  -



٢٥ 
 

 تجدئة السحتؾػ إلى فقخات قريخة متخابظة تحقق أىجاؼ التعميؼ .  -
 مشاسبة محتؾػ السقخر مع خرائص الستعمسيؽ .  -
 

 ث. ترسيؼ الؾسائط الستعجدة :
مخاعاة معاييخ الترسيؼ لجسيع عشاصخ الؾسائط الستعجدة وىي ، الشرؾص ، والرؾر ، والخسـؾ يجب 

الثابتة ، ولقظات الفيجيؾ، والخسؾـ الستحخكة ، والرؾت ، وترسيؼ الخوابط ، والسؾضؾعية، واالتداؽ، 
 والسداعجة والتؾجيو .

 
 ج. التفاعمية والتحكؼ :

 وتتسشى لو التؾفيق .  يبجأ السقخر بعبارات تخحب بالستعمؼ -
 تدويج السقخر بؾسيمة تمقي استفدارات الستعمسيؽ والتؾاصل بيشيؼ وبيؽ السعمؼ .  -
 الدساح لمستعمسيؽ بشذخ أفكارىؼ ومقتخحاتيؼ عمى زمالئيؼ والسعمؼ .  -
 تحكؼ الستعمؼ في تدمدل عخض السحتؾػ .  -
 تؾفيخ فخص لمتعمؼ التعاوني . -
 لمستعمؼ ليقجـ استجابتو . تؾفيخ الؾقت الكافي  - 
 

 ح. الحجاثة والسعاصخة : 
 تحجيج آخخ مخة حجث فييا السقخر .  -
 مخاعاة الحجاثة في محتؾػ السقخر .  -
 مرادر التعمؼ السدتخجمة مؽ روابط وكتب ومؾاقع عمسية حجيثة ومعاصخة .  -
 تعجيل السحتؾػ وتغييخه وتحجيثو برؾرة مشتغسة. خ. التكمفة :  -
 تتشاسب تكمفة التقشيات السدتخجمة في ترسيؼ السقخر ونذخه مع العائج التعميسي مشيا . -
 عجـ وجؾد مقابل مادؼ الستخجاـ السقخر .  - 
 الحرؾؿ عمى السؾاقع والسرادر العمسية السختبظة بالسقخر مجانًا . -
  .إمكانية تحسيل مخاجع مجانية وبخامج مداعجة تحتاجيا ممفات السقخر - 
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 السبحث الثالث
 قبهل التقانة

مؽ الشساذج التي طبقت في  ٠986في سشة  Davisيعتبخ نغاـ قبؾؿ التكشؾلؾجيا الحؼ طؾره العالؼ  
العجيج مؽ السجاالت العمسية، وىؾ يختص بالجرجة األولى بالتشبؤ بقبؾؿ تكشؾلؾجيا السعمؾمات. ويعتبخ 

ميؽ لمتعامل مع أؼ تكشؾلؾجيا ججيجة. فقج عسل ديفيد مؽ أبخز مؽ عسل عمى دراسة مجػ قبؾؿ السدتخج
  Technology Acceptance  (TAMديفيد عمى تظؾيخ إطار عسل قؾامو نسؾذج قبؾؿ التكشؾلؾجيا )

Model   كظخيقة لمتشبؤ ولتبخيخ مجػ قبؾؿ تكشؾلؾجيا السعمؾمات لغخض تقؾيؼ التظبيقات البخمجية داخل
كمسا كانت نغخة السدتخجـ لمتكشؾلؾجيا الججيجة عمى أنيا سيمة مشغسات العسل. ويؤكج الشسؾذج عمى أنو 

االستخجاـ ومفيجة، كمسا كاف ىشاؾ اتجاه إيجابي نحؾىا. وبالتالي تؾافخ الخغبة أو الجافعية في استخجاميا، 
واإلقباؿ عمييا. وتذيخ العجيج مؽ الجراسات إلى أف نسؾذج قبؾؿ التكشؾلؾجيا يعتبخ مؤشخًا قؾيًا يسكؽ مؽ 
خاللو التشبؤ عؽ رغبة الذخص في استخجاـ التكشؾلؾجيا في السؾاقف الحياتية السختمفة سؾاء كانت 

في بشاء مقاييدو عمى عامميؽ اعتبخىسا مؽ السحجدات الجؾىخية في  Davisشخرية أو عسمية. واعتسج 
ركة. ويذيخ عامل قبؾؿ السدتخجـ لمتكشؾلؾجيا، وىسا: مقجار االستفادة السجركة وسيؾلة االستخجاـ السج

االستفادة السجركة إلى الجرجة التي يعتقج فييا الذخص أف استخجاـ نغاـ معيؽ يسكؽ أف يعدز ويحدؽ 
مؽ أدائو في العسل. أما عامل سيؾلة االستخجاـ السجركة فيذيخ إلى الجرجة التي يعتقج فييا الذخص أف 

ظمب أؼ جيج أو معاناة. وقج أضاؼ ديفيد استخجاـ نغاـ معيؽ يسكؽ أف يكؾف يديخًا وطّيعا بحيث ال يت
الحقًا عامميؽ آخخيؽ، ىسا: عامل االتجاه، وعامل الخغبة في استخجاـ التكشؾلؾجيا. ويختبط عامل االتجاه 
بسذاعخ الفخد وانفعاالتو نحؾ استخجاـ التكشؾلؾجيا. أما عامل الخغبة في االستخجاـ، فيذيخ إلى أف 

يسثل نسؾذج قبؾؿ التقانة واحجًا مؽ  (.33، 2١٠7سدتقبل )عخفة ومميجي، يدتخجـ الفخد التكشؾلؾجيا في ال
أىؼ الشغخيات التي قجمت لتفديخ سمؾكيات االفخاد في تبشي التقانة، ولقج استخجـ ىحا الشسؾذج وال يداؿ 

 . بذكل واسع مؽ قبل الباحثيؽ لتفديخ ىحه الدمؾكيات ولتحجيج العؾامل السؤثخة في تبشي تقانة السعمؾمات
ىؾ اليجاد تؾضيح حؾؿ محجدات قبؾؿ الكؾمبيؾتخ، وىحا اليجؼ العاـ،  TAMواف اليجؼ الخئيذ لشسؾذج 

والقجرة عمى تفديخ سمؾكيات السدتخجميؽ مؽ عبخ مجػ واسع مؽ مدتخجمي التكشؾلؾجيا السحدؾبة وعامة 
خ الدمؾكيات في قبؾؿ السدتخجميؽ، وذلػ مؽ خالؿ تقجيؼ تفديخات نغخية حؾؿ الشسؾذج وقجرتو عمى تفدي

تقانة ونغؼ السعمؾمات. فزال عؽ ذلػ، فالشسؾذج لؽ يكؾف فقط أداة لتحجيج أو لمتكيؽ بالعؾامل التي تؤثخ 
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في قبؾؿ التقانة بل سيقجـ التفديخات والتدؾيغات حؾؿ ىحه العؾامل. لحلػ فاف الباحثيؽ واالختراصييؽ 
دوا اسباب عجـ قبؾؿ نغاـ ما مؽ قبل السدتخجميؽ في مجاؿ تقانة ونغؼ السعمؾمات مؽ السسكؽ اف يحج

 وما ىي الخظؾات الترحيحية السشاسبة لجعل ىحا الشغاـ مقبؾال. 

عمى عشرخيؽ اساسيؽ يذكالف األعسجة الخئيدة ليحا الشسؾذج والعامميؽ االكثخ   TAMيدتشج نسؾذج 
وسيؾلة   Perceived usefulnessاىسية في تفديخ سمؾكيات قبؾؿ التقانة، وىسا السشفعة السجركة 

 .Ease of Useاالستخجاـ 

ولقج عخفت السشفعة السجركة عمى انيا درجة اعتقاد الفخد بأف استخجاـ نغاـ معيؽ مؽ السسكؽ أف يعدز 
أدائو الؾعيفي، اما سيؾلة االستخجاـ فقج عخفيا عمى انيا درجة اعتقاد الفخد باف استخجاـ نغاـ معيؽ مؽ 

 .TAM( يؾضح نسؾذج ٠. والذكل )مسكؽداء العسل الى أدنى حج يج أالسسكؽ اف يقمل ج

            
            
            
            
            
            
            
         

 ( نسهذج قبهل التقانة3الذكل )

   (Davis, 1989, 985)نقال عؽ:
( " استخجام نسهذج قبهل 022٧عخفة، نرخ طو حدن، ومميجي، عبجالحكيم مججي مميجي )

التكشهلهجيا لتحميل اتجاىات ونهايا طمبة الجامعات الدعهدية نحه االستعانة بالتعميم اإللكتخوني 
 .(30)السجمج العاشخ العجد  –لسقخراتيم الجراسة " السجمة العخبية لزسان جهدة التعميم الجامعي 

 

 اىع٘اٍو

 اىخبسعٞخ

سٖ٘ىخ

 االسزخذاً
 
 

اىَْفعخ

 اىَذسمخ

اىَ٘اقف

رغبٓ

 االسزخذاً

اىْٞخ

اىسي٘مٞخ

 ىالسزخذاً
 

االسزخذاً

اىحقٞقٜ

 ىيْظبً
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بإمكانيتو إلضافة أٍؼ مؽ الستغيخات الخارجية التي يخػ الباحث انيا ججيخة بالجراسة،  TAMيستاز نسؾذج 
وليحا الدبب يدتخجـ ىحا الشسؾذج مؽ قبل الكثيخ مؽ الباحثيؽ المكانية احتؾائو الكثيخ مؽ الستغيخات 

قاـ عمى افتخاضات عجة مؽ اىسيا أف االستخجاـ الحكيقي لمشغاـ يعتسج عمى  TAMاف نسؾذج  الججيجة.
استخجاـ الكؾمبيؾتخ   TAMالشؾايا الدمؾكية الستخجاـ ىحا الشغاـ مؽ قبل االفخاد. ولقج افتخض نسؾذج 

وىحا االفتخاض ىؾ  (Behavioral intention to use BI)يتحجد مؽ خالؿ الشؾايا الدمؾكية لالستخجاـ 
يتحجد ايزا بسؾاقف  BIمع االختالؼ في مدألة واحجة وىي اف  TRAابو لسا تؼ طخحو في نغخية مذ

والسشفعة السجركة. ويسكؽ تؾضيح ىحه  (Attitude toward using A)الفخد تجاه استخجاـ الشغاـ 
 (:٠3، 2١٠5)الجبؾرؼ،    هعالقة مؽ خالؿ السعادلة في  ادناال

BI= A + U 

اف ىشاؾ متغيخيؽ رئيديؽ  TAMل السحجدة لستغيخ السؾاقف، فمقج افتخض نسؾذج فيسا يتعمق بالعؾام
يحجداف مؾاقف األفخاد تجاه استخجاـ الشغاـ وىسا السشفعة السجركة ،وسيؾلة االستخجاـ ،وكسا ىؾ واضح 

  في السعادلة االتية:

A= U + EOU 

التي تؼ اختيارىا لتكؾف احج االركاف كسا ذكخ أنفًا فإف، سيؾلة استخجاـ الشغاـ كاف أحج أىؼ العؾامل 
. اف اسياـ ىحا الستغيخ يكسؽ في اختداؿ جيؾد االفخاد العامميؽ في السشغسة وفي TAMالسيسة لشسؾذج 

 TAMتسكيؽ االفخاد لتأدية السديج مؽ االعساؿ وبالجيج نفدو . ووفقا لحلػ فمقج تؼ االفتخاض في نسؾذج 
بأف سيؾلة االستخجاـ تؤثخ وبذكل مباشخ في السشفعة السجركة مؽ استخجاـ الشغاـ ، وكسا ىؾ واضح في 

 (Davis, 1989, 987) السعادلة أدناه:

U= EOU + External Variables 

 بأف ىحا الستغيخ يتحجد مؽ خالؿ العؾامل الخارجية: TAMأما سيؾلة االستخجاـ فمقج افتخض نسؾذج 
(Davis, 1989, 987) 

EOU= External Variables 
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استشجت إلى أسذ فمدفية تؼ استشباطيا مؽ  TAMإف ىحه العالقات واالفتخاضات التي قاـ عمييا نسؾذج 
دراسات سابقة في مجاؿ نغؼ السعمؾمات والعمؾـ الدمؾكية، واف كل عالقة مؽ ىحه العالقات تؼ تدؾيغيا 

 .(٠4، 2١٠5)الجبؾرؼ،  لجراسات التظبيكيةودعسيا بالسدؾغات الشغخية والتبخيخات مؽ ا
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 الفرل الثالث 
 االطار العسمي لمجراسة

 

 السبحث االول: وصف وتذخيص متغيخات البحث
واالنحخافات السعيارية الستجابات  عات التكخارية واالوساط الحدابية( الى التؾزي٠يذيخ الججوؿ )

  X5الى  X1حؾؿ بعج السحتؾػ ، حيث تؼ قياس السحتؾػ بخسدة فقخات تسثمت بالفقخات مؽ  السبحؾثيؽ
( وقج جاءت في التختيب ١.8٠5((وبانحخاؼ معيارؼ بمغ ) 3.54١وقج جاء ىحا البعج بؾسط حدابي قجره 

بي تستاز السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ بالذسؾؿ وقج حرمت عمى اعمى وسط حدا   X5االوؿ الفقخة 
بؾسط  X3( . اما في التختيب الثاني فقج جاءت الفقخة ٠.١١9( وبانحخاؼ معيارؼ )3.835وقجره )

بؾسط  X2( اما التختيب االخيخ فمقج جاءت الفقخة ١.988( وبانحخاؼ معيارؼ )3.567حدابي قجره )
 .( ٠.١72اؼ معيارؼ )( وبانحخ  3.388حدابي قجره )

 
 لبعج السحتؾػ  ( مؤشخات االحراء الؾصفي٠الججوؿ )

 
 
 

واالنحخافات السعيارية الستجابات السبحؾثيؽ  عات التكخارية واالوساط الحدابية( التؾزي2الججوؿ ) يبيؽ
وقج جاء ىحا  X8الى  X6حؾؿ بعج التؾقيت، حيث تؼ قياس التؾقيت بثالثة فقخات تسثمت بالفقخات مؽ  

( وقج جاءت في التختيب االوؿ الفقخة ١.65١( (وبانحخاؼ معيارؼ بمغ )3.338البعج بؾسط حدابي قجره 
X8 ( 3.462تستاز السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ بالذسؾؿ وقج حرمت عمى اعمى وسط حدابي وقجره )
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بؾسط حدابي قجره  X6( . اما في التختيب الثاني فقج جاءت الفقخة  ٠.١١4وبانحخاؼ معيارؼ )
بؾسط حدابي قجره X7االخيخ فمقج جاءت الفقخة ( اما التختيب ٠.١62( وبانحخاؼ معيارؼ )3.447)
 ( . ٠.١١2( وبانحخاؼ معيارؼ ) ٠١4.3)
 
 

 لبعج التؾقيت ( مؤشخات االحراء الؾصفي2الججوؿ )

 
 

واالنحخافات السعيارية الستجابات ات التكخارية واالوساط الحدابية ( الى التؾزيع3يذيخ الججوؿ )
وقج  X12الى  X9حؾؿ بعج الذكل، حيث تؼ قياس الذكل باربعة فقخات تسثمت بالفقخات مؽ   السبحؾثيؽ

وقج جاءت في التختيب  .(١.645وبانحخاؼ معيارؼ بمغ ) (3.354)حا البعج بؾسط حدابي قجره جاء ى
قجره تستاز السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ بالذسؾؿ وقج حرمت عمى اعمى وسط حدابي و  X9االوؿ الفقخة 

بؾسط حدابي  X10( . اما في التختيب الثاني فقج جاءت الفقخة  ١.88١( وبانحخاؼ معيارؼ )3.835)
وسط حدابي X11( اما التختيب االخيخ فمقج جاءت الفقخة ١.972( وبانحخاؼ معيارؼ )3.432قجره )
 ( . ٠.١١8( وبانحخاؼ معيارؼ )2.79٠قجره )
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 الؾصفي لبعج الذكل( مؤشخات االحراء 3الججوؿ )

 
 

واالنحخافات السعيارية الستجابات  عات التكخارية واالوساط الحدابية( الى التؾزي4يذيخ الججوؿ )
  امؽ السعمؾمات، حيث تؼ قياس امؽ السعمؾمات باربعة فقخات تسثمت بالفقخات مؽ ؿالسبحؾثيؽ حؾ 

X13الى  X16  ١.743(وبانحخاؼ معيارؼ بمغ )( 3.272وقج جاء امؽ السعمؾمات بؾسط حدابي قجره )
تستاز السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ بالذسؾؿ وقج حرمت عمى  X13 وقج جاءت في التختيب االوؿ الفقخة

( . اما في التختيب الثاني فقج جاءت ١.927( وبانحخاؼ معيارؼ )3.5١7اعمى وسط حدابي وقجره )
( اما التختيب االخيخ فمقج جاءت ١.97٠ارؼ )( وبانحخاؼ معي3.4٠7بؾسط حدابي قجره ) X14  الفقخة
 .(٠.294( وبانحخاؼ معيارؼ )3.١74وسط حدابي قجره )X15 الفقخة

 
 امؽ السعمؾمات( مؤشخات االحراء الؾصفي لبعج 4الججوؿ )
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عيارية الستجابات واالنحخافات الس عات التكخارية واالوساط الحدابية( الى التؾزي5يذيخ الججوؿ )
السشفعة السجركة، حيث تؼ قياس السشفعة السجركة باربعة فقخات تسثمت بالفقخات مؽ   حؾؿ السبحؾثيؽ

X17  الىX20  ١.7٠6( وبانحخاؼ معيارؼ بمغ )3.6١8وقج جاء السشفعة السجركة بؾسط حدابي قجره )
ت عمى تستاز السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ بالذسؾؿ وقج حرم X18وقج جاءت في التختيب االوؿ الفقخة 

( . اما في التختيب الثاني فقج جاءت ١.884( وبانحخاؼ معيارؼ )3.776اعمى وسط حدابي وقجره )
( اما التختيب االخيخ فمقج جاءت ١.937( وبانحخاؼ معيارؼ )3.7١٠بؾسط حدابي قجره ) X19الفقخة  
 ( . ٠.٠7١( وبانحخاؼ معيارؼ )3.3٠3وسط حدابي قجره )X17الفقخة 

 
 حؾؿ السشفعة السجركةخات االحراء الؾصفي ( مؤش5الججوؿ )

 
 
 

سعيارية الستجابات الى التؾزيعات التكخارية واالوساط الحدابية  واالنحخافات ال فيذيخ (6الججوؿ )اما 
سيؾلة االستخجاـ، حيث تؼ قياس سيؾلة االستخجاـ بخسدة  فقخات تسثمت بالفقخات مؽ   السبحؾثيؽ حؾؿ

X21  الىX25  وبانحخاؼ معيارؼ بمغ 3.6١9وقج جاء سيؾلة االستخجاـ بؾسط حدابي قجره) )
تستاز السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ بالذسؾؿ وقج  X25( وقج جاءت في التختيب االوؿ الفقخة  742.١)

( . اما في التختيب الثاني ٠.2٠6( وبانحخاؼ معيارؼ )3.7٠6حرمت عمى اعمى وسط حدابي وقجره )
( اما التختيب االخيخ ١.956( وبانحخاؼ معيارؼ )3.686بؾسط حدابي قجره ) X23الفقخة   فقج جاءت

 ( . ٠.٠97( وبانحخاؼ معيارؼ )3.537وسط حدابي قجره )X22فمقج جاءت الفقخة 
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 حؾؿ سيؾلة االستخجاـ( مؤشخات االحراء الؾصفي 6الججوؿ )

 
واالنحخافات السعيارية الستجابات  ساط الحدابيةعات التكخارية واالو التؾزي فيؾ يبيؽ( 7الججوؿ ) اما

السبحؾثيؽ حؾؿ الشية في استخجاـ الشغاـ، حيث تؼ قياس الشية في استخجاـ الشغاـ بثالثة  فقخات تسثمت 
( 3.676وقج جاء  الشية في استخجاـ الشغاـ بؾسط حدابي قجره  X28الى  X26بالفقخات مؽ  

تستاز السعمؾمات التي يقجميا X28( وقج جاءت في التختيب االوؿ الفقخة  ١.868(وبانحخاؼ معيارؼ بمغ )
( . اما ٠.٠62( وبانحخاؼ معيارؼ )3.73٠الشغاـ بالذسؾؿ وقج حرمت عمى اعمى وسط حدابي وقجره )

( ٠.٠٠9( وبانحخاؼ معيارؼ )3.67٠بؾسط حدابي قجره ) X27فقج جاءت الفقخة  في التختيب الثاني 
 ( . ٠.١56( وبانحخاؼ معيارؼ )3.626وسط حدابي قجره )X26اما التختيب االخيخ فمقج جاءت الفقخة 

 
 حؾؿ سيؾلة االستخجاـ( مؤشخات االحراء الؾصفي 7الججوؿ )
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 السبحث الثاني

 اختبار فخضيات البحث

تؼ تخريص ىحا السبحث الختبار فخضيات البحث، ولقج تؼ اختبار الفخضيات وفقيؽ السمؾبيؽ احرائييؽ 
االوؿ ىؾ معامل االرتباط والحؼ خرص الختبار الفخضية االولى، وتحميل االنحجار والحؼ خرص 

 الختبار الفخضية الثانية. 

ميل االرتباط بيؽ جؾدة نغاـ السعمؾمات ( نتائج تح8وفي سياؽ اختبار الفخضية االولى يبيؽ الججوؿ ) 
 وقبؾلو مؽ قبل السدتفيجيؽ.

 

 ( تحميل االرتباط بين الجهدة والقبهل )عمى السدتهى الكمي(٨الججول )

Correlations 

 جودة النظام قبول النظام 

Pearson Correlation 1 .378 قبول النظام
**
 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 67 67 

Pearson Correlation .378 جودة النظام
**
 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 0.01يالحع اف قيسة معامل االرتباط بيؽ جؾدة الشغاـ وقبؾلو كانت قيسة معشؾية عشج مدتؾػ معشؾية 
وىي قيسة ذات داللة عمى وجؾد االرتباط بيؽ ىحيؽ الستغيخيؽ. ولمحرؾؿ عمى مديج مؽ التفاصيل فمقج 
تؼ اجخاء اختبار االرتباط بيؽ كل متغيخ فخعي مؽ متغيخات الجؾدة )السحتؾػ والتؾقيت والذكل واالمؽ( 

 (.9لججوؿ )مع متغيخ القبؾؿ عمى السدتؾػ الكمي. وكانت نتائج ىحا االختبار مؾضحة في ا
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 ( نتائج اختبار متغيخات الجهدة عمى السدتهى الجدئي مع متغيخ القبهل عمى السدتهى الكمي٩الججول )

Correlations 

 االمن الشكل التوقيت المحتوى القبول 

 Pearson القبول

Correlation 

1 .107 .259* .259* .463** 

Sig. (2-tailed)  .390 .034 .034 .000 

N 67 67 67 67 67 

 Pearson المحتوى

Correlation 

.107 1 .368** .077 .120 

Sig. (2-tailed) .390  .002 .537 .335 

N 67 67 67 67 67 

 Pearson التوقيت

Correlation 

.259* .368** 1 .724** .295* 

Sig. (2-tailed) .034 .002  .000 .015 

N 67 67 67 67 67 

 Pearson الشكل

Correlation 

.259* .077 .724** 1 .358** 

Sig. (2-tailed) .034 .537 .000  .003 

N 67 67 67 67 67 

 Pearson االمن

Correlation 

.463** .120 .295* .358** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .335 .015 .003  

N 67 67 67 67 67 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

( اف جسيع عالقات االرتباط بيؽ متغيخات الجؾدة عمى السدتؾػ 9يالحع مؽ خالؿ الشغخ في الججوؿ )
و  0.005الجدئي مع متغيخ قبؾؿ الشغاـ عمى السدتؾػ الكمي كانت معشؾية عشج مدتؾيي السعشؾية 

. وفي ىحا داللة واضحة عمى تأثيخ الجؾدة في قبؾؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني عمى السدتؾػ الكمي 0.001
 والجدئي.

 وفقا ليحه الشتائج فأف البحث يقبل الفخضية االولى والتي تشص عمى:

عميؼ ىشاؾ عالقة ارتباط معشؾية بيؽ جؾدة التعميؼ االلكتخوني وبيؽ قبؾؿ نغاـ الت: الفخضية األولى
 .االلكتخوني
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وفيسا يتعمق باختبار الفخضية الثانية والفخضيات الفخعية السشبثقة عشيا فمقج تؼ استعساؿ اسمؾب تحميل 
االنحجار، اذ اف جؾدة نغاـ السعمؾمات كانت الستغيخ السدتقل، اما الستغيخات السعتسجة فتسثمت بقبؾؿ 

نغاـ التعميؼ االلكتخوني عمى قبؾؿ نغاـ التعميؼ نغاـ التعميؼ االلكتخوني. وكانت نتائج اختبار جؾدة 
 (.  ٠١االلكتخوني عمى السدتؾػ الكمي عمى الشحؾ السبيؽ في الججوؿ )

 
نظاو انرعهيى  قثىلفي  نجىدج نظاو انرعهيى االنكرروني( نرائج ذحهيم االنحذار نرأثير 11انجذول)

 االنكرروني )انًسرىي انكهي(
اىَزغٞشاىَسزقو ّظبًاىزعيٌٞقج٘هاىَعزَذ)اىَزغٞش

(االىنزشّٜٗ

R 

Square 

F

Beta T value Sig. اىَحس٘ثخ Sig.

ع٘دحّظبًاىزعيٌٞ

االىنزشّٜٗ

.514 3.289*
 

.002 .143 10.820 

 

0.002 

 اىزأصٞشغٞشٍعْ٘ٛ N.Sاىزأصٞشٍعْ٘ٛ* 

 

 

 قبؾؿفي  لجؾدة نغاـ التعميؼ االلكتخوني( اف ىشاؾ تأثيخ معشؾؼ  ٠١يتبيؽ مؽ خالؿ الشغخ في الججوؿ )
 قبؾؿ% مؽ التغيخ في ٠4.3ما ندبتو  غاـ التعميؼ االلكتخوني. اذ فدخت جؾدة نغاـ التعميؼ االلكتخونين

، وىحا ما يجؿ 0.002ومدتؾػ السعشؾية  10.820السحدؾبة  Fنغاـ التعميؼ االلكتخوني. وكانت قيسة 
 نغاـ التعميؼ االلكتخوني.  قبؾؿفي  جؾدة نسؾذج نغاـ التعميؼ االلكتخونيعمى معشؾية الشسؾذج ومعشؾية 
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 الفرل الخابع

 االستشتاجات والتهصيات

 اوال: االستشتاجات

عمى تؾاؼ عشاصخ الجؾدة في نغاـ التعميؼ  كاف ىشاؾ اتفاؽ متؾسط مؽ قبل السبحؾثيؽ .٠
 االلكتخوني السعتسج حاليا في جامعة السؾصل وبخاصة في كمية االداب، الكمية السبحؾثة. 

السعمؾمات التي يقجميا الشغاـ تستاز بالجقة والؾضؾح، وىي ذات عالقة باحتياجات الظالب  .2
دتحرمة مؽ الشغاـ في الكياـ والتجريدي، فزال عؽ امكانية االعتساد عمى السعمؾمات الس

 باالنذظة التعميسة السختمفة.
يؾفخ الشغاـ السعمؾمات في الؾقت السشاسب وحدب حاجة السدتفيجيؽ مؽ الظمبة والتجريدييؽ،  .3

ومؽ السسكؽ تحجيث السعمؾمات بذكل مدتسخ، وىحا ما يعظي ميدة حرؾؿ السدتفيجيؽ عمى 
 معمؾمات محجثة بذكل دائؼ.

السقجمة مؽ قبل الشغاـ بسقبؾلية بظبيعة شكميا، فيي سيمة الفيؼ وتفريمية تستاز السعمؾمات  .4
 ومختبة بذكل مشظقي وتقجـ باشكاؿ مشؾعة بسا في ذلػ عمى شكل صؾر وافالـ واشكاؿ بيانية. 

يستاز الشغاـ السعتسج في كمية االداب بسخاعاة الجانب الستعمق بأمؽ السعمؾمات، فيشاؾ مدتؾيات  .5
جخؾؿ الى الشغامؽ فالشغاـ يحتاج الى كمسة سخ، ويكؾف مختبط ببخيج الكتخوني امشية متعجدة لم

رسسي خاصة بجامعة السؾصل، فزال عؽ امكانية التأكج مؽ وصؾؿ السعمؾمة الى السدتفيج 
 الرحيح وعجـ وصؾليا الى اشخاص اخخيؽ غيخ السدتفيجيؽ.

فالشغاـ لؼ يستاز بالتعقيج ووعائفو كاف ىشاؾ اتفاؽ بيؽ السدتفيجيؽ عمى سيؾلة استخجاـ الشغاـ،  .6
 كانت سيمة التظبيق وىشاؾ سيؾلة في تعمؼ السدتفيج العسل عمى الشغاـ.

اكجت نتائج التحميل اف الشغاـ مؽ السسكؽ اف يحقق مشفعة لمسدتفيج، تتسثل في تحديؽ ادائو وفي  .7
 انتاجية السدتفيج.اخترار الؾقت الالـز الداء السياـ السظمؾبة مؽ التجريدي، فزال عؽ زيادة 

اعيخت نتائج التحميل اف لجػ السدتفيجيؽ وتحجيجا اعزاء ىيئة التجريذ الشية في استخجاـ الشغاـ  .8
 في السدتقبل وبخاصة في عل تذجيع االدارة العميا لمكادر التجريدي لالستسخا في استخجامو.
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اشخت نتائج التحميل اف ىشاؾ تأثيخ معشؾؼ لجؾدة نغاـ التعميؼ االلكتخوني بابعاده السختمفة )بعج   .9
السحتؾػ، بعج التؾقيت، بعج الذكل، بعج امؽ السعمؾمات( في قبؾؿ نغاـ التعميؼ االلكتخوني. اذ 

بؾلو مؽ قبل انو كمسا كاف نغاـ التعميؼ االلكتخوني يستمػ خرائص الجؾدة كمسا اسيؼ في زيادة ق
اعزاء الكادر التجريدي، وبخاصة تأثيخه في زيادة مشفعة الشغاـ لمعسل الحؼ يقـؾ بو التجريدي 

 وزيادة احتساالت تبشي الشغاـ في السدتقبل، وتعديد سيؾلة استخجامو. 
 

 ثانيا: التهصيات

اـ سيل العسل عمى تبشي نغاـ تعميؼ الكتخوني يكؾف سيل االستخجاـ، اذ انو كمسا كاف الشغ .٠
 االستخجاـ كمسا كانت فخصة قبؾلو مؽ قبل الكادر التجريدي افزل.

العسل عمى تؾعية اعزاء ىيئة التجريذ تجاه السدايا والسشافع السسكؽ تحريميا مؽ خالؿ تبشي  .2
 نغاـ التعميؼ االلكتخوني.

كتداب اخزاع اعزاء ىيئة التجريذ لمتجريب عمى انغسة التعميؼ االلكتخوني السختمفة مؽ اجل ا .3
السيارة والخبخة في التعامل مع ىحه االنغسة، وجعميؼ يستمكؾف القجرة عمى حل السذكالت التي 

 تؾاجييؼ اثشاء استعساؿ الشغاـ.
العسل عمى دعؼ انغسة التعميؼ االلكتخوني بالبخامجيات السختمفة التي تتجعؼ ىحه االنغسة وذلػ  .4

ىحه البخامجيات الجاعسة بخامج التدجيل  لتقجيؼ افزل خجمة تعميسية لمسدتفيجيؽ، ومثاؿ عمى
 الرؾتي وبخامج التدجيل الفيجيؾؼ لمسحاضخات، وبخامج ترسيؼ السحاضخات.

ايجاد حالة مؽ التؾاصل بيؽ اعزاء ىيئة التجريذ وبيؽ الكادر العامل في مجاؿ تكشؾلؾجيا  .5
عمى احجث السعمؾمات في الكمية وفي الجامعة، وذلػ مؽ اجل اطالع اعزاء ىيئة التجريذ 

 السدتججات في مجاؿ انغسة التعميؼ االلكتخوني. 
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 السرادر

 اوال: الخسائل واالطاريح

 
لكياس قبؾؿ نغاـ التؾزيع االلكتخوني  TAM( " استخجاـ نسؾذج 2١٠5الجبؾرؼ، سالؼ عمي دمحم ) .٠

لذخكة تؾزيع  لمسشتجات الشفظية فخع  الذسالية" رسالة دبمؾـ غيخ مشذؾرة، كمية االدارة واالقتراد، 
 جامعة السؾصل. 

( : درجة تظبيق معاييخ جؾدة  التعميؼ االلكتخوني في جامعة 2١٠2الخظيب، زيج عبج الؾىاب ) .2
ة التجريدية في ضؾء بعض الستغيخات، رسالة ماجدتيخ ، جامعة حائل مؽ وجية نغخ أعزاء الييئ

 اليخمؾؾ ، األردف .
 ثانيا: السجالت والجوريات

( : واقع التعميؼ االلكتخوني ومعيقات استخجامو في التعميؼ 2١٠4دمحم ) أبؾعقيل ، إبخاليؼ إبخاليؼ .٠
، غدة 7الجامعي مؽ وجية نغخ طمبة جامعة الخميل ، مجمة جامعة فمدظيؽ لؤلبحاث والجراسات ،ع 

 ، فمدظيؽ .
(: تقؾيؼ السقخرات االلكتخونية 2١٠4احسج، ىالة إبخاليؼ حدؽ وسعيج، فيرل دمحم عبج الؾىاب ) .2

متعميؼ الدؾداف السفتؾحة في ضؾء معاييخ جؾدة السقخرات االلكتخونية ، السجمة الفمدظيشية ل بجامعة
 ، فمدظيؽ.8السفتؾح ، ع 

( : ضؾابط معاييخ الجؾدة في التعميؼ االلكتخوني ،مجمة التعميؼ عؽ  بعج 2١٠9حياة، قدادرؼ ) .3
 ، بشي سؾيف ، مرخ .٠3والتعميؼ السفتؾح، ع 

(: معاييخ الجؾدة في أنغسة التعميؼ االلكتخوني ، 2١٠9بؽ سمسي الؾرقي )العتيبي، عبج السجيج  .4
 ، الدعؾدية .7السجمة العخبية  لآلداب والجراسات اإلندانية ، ع 

( " استخجاـ نسؾذج قبؾؿ 2١٠7عخفة، نرخ طو حدؽ، ومميجي، عبجالحكيؼ مججؼ مميجي ) .5
دية نحؾ االستعانة بالتعميؼ اإللكتخوني التكشؾلؾجيا لتحميل اتجاىات ونؾايا طمبة الجامعات الدعؾ 

 .(30)السجمج العاشخ العجد  –لسقخراتيؼ الجراسة " السجمة العخبية لزساف جؾدة التعميؼ الجامعي 
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(: تقؾيؼ جؾدة التعميؼ االلكتخوني في جامعة القجس السفتؾحة في ضؾء 2١٠2الشججؼ، سسيخ) .6
 ،فمدظيؽ.7تعميؼ السفتؾح ،ع السعاييخ العالسية لمجؾدة ، السجمة الفمدظيشية لم

(: اثخ استخجاـ نغاـ 2١٠5اليؾسف، جؾاىخ بشت دمحم بؽ عبج العديد و السذيقح ،دمحم بؽ سمساف ) .7
moodle  ، عمى تحريل طالبات الرف الثالث الستؾسط في مقخر المغة اإلنكميدية بسجيشة الخياض

 ، فدمظيؽ .٠٠السجمة الفمدظيشية لمتعميؼ السفتؾح ،ع 
 

 الكتب ثالثا:
 

 ( : التعميؼ االلكتخوني ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، مرخ.2١٠5االحسخؼ، سعجية ) .٠
 عساف ، الفكخ دار ، السعمؾمات عرخ في التعميؼ تكشؾلؾجيا :مدتحجثات( 2١١6)  وليج ، الحمفاوؼ  .2

. 
 .االلكتخوني والتجريب التعميؼ مخكد ، االلكتخوني التعميؼ في الجؾدة ضبط :( 2١١7) دمحم ، الخؾالجة .3

 – التظبيق -القزايا – السفيؾـ":  االلكتخوني التعمؼ التعميؼ في ججيجة رؤية :( 2١١5) زيتؾف، حدؽ .4
 .الدعؾدية العخبية ،السسمكة لمتخبية الرؾتية التقييؼ، الجار

( :التعميؼ االلكتخوني والتعميؼ االفتخاضي اتجاىات عالسية معاصخة 2١٠5عامخ، طارؽ عبج الخؤوؼ ) .5
 ،السجسؾعة العخبية لمتجريب والشذخ، القاىخة، مرخ. 

 عبخ االلكتخوني التعميؼ مشغؾمة الذبكات، عبخ االلكتخوني التعميؼ فمدفة :(2١١5)  ،دمحم الحسيج عبج .6
 .قاىخةال الكتب، الذبكات، عالؼ

 .التعميؼ في االنتخنت ودور اإللكتخونية السجرسة.   دمحم ،السالمح عبجالكخيؼ .7
، عالؼ ٠( : التعميؼ االلكتخوني مؽ التظبيق الى االحتخاؼ والجؾدة ،ط2١١9الغخيب، زاىخ إسساعيل ) .8

 الكتب، القاىخة ،مرخ.
 .بيخوت ،2ط ، الخسالة السحيط ،مؤسدة القامؾس :(٠987)  الفيخورزبادؼ .9

(: التعميؼ االلكتخوني واالقتراد السعخفي ،دار ومؤسدة رسالف 2١١9كافي، مرظفى يؾسف ) .٠١
 لمظباعة والشذخ، دمذق، سؾريا.
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 السالحق
 ( استسارة االستبانة2ممحق )

 
 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

 قسى ادارج االعًال

 اسرًارج اسرثانح

 اىفبظواالسزبراىفبظيخ/االسزبرح

غٞجخ:رحٞخ

 اسرًارج اسرثانح /و 

ثحضٞخ اىزٜثِٞٝذٝنٌٕٜأداح األعَبهٗاىَ٘سً٘)ىجحشرخشطاالسزَبسح جىدج نظاو انرعهيى فٜئداسح

االنكرروني ودورها في قثىنه: دراسح يسحيح الراء عينح ين انكادر انرذريسي في كهيح االداب/جايعح 

عيَٞخٗمّ٘نٌاألقذسعيٚاىزعبٍوٍعفقشاداالسزجبّخ،(.ّٗظشاىَبّعٖذٓفٞنٌٍِخجشحٗقذسحانًىصم

ٗرىل فقشارٖب، عِ ثبإلعبثخ اىزفعو ٝشعٚ اىذساسخ اسزجبّخ اىنشَٝخ أٝذٝنٌ ثِٞ ٗرفبؤه ثسشٗس ّعع

 ( عالٍخ ث٘ظع ) رعبّٗنٌ√ ً سيفب شبمشِٝ ّظشمٌ، ٗعٖخ عِ اىزٛٝعجش اىخٞبس أُأٍبً ً عيَب ٍعْب.

ٗاُّزبئظاإلعبثبداإلعبثبدرسزخذًألغشاضا ىزمشاألسٌ. ىجحشاىعيَٜفقػٗىٞسْٕبكاىعشٗسح

 سزظٖشعيٚشنوٍغَ٘عبدئحصبئٞخالعالقخىٖبثأشخبصنٌ.

ٝشعٚاإلعبثخعِاألسئيخعَٞعٖبألُرشكأٛسإاهدُٗاإلعبثخٝعْٜعذًصالحٞخاإلسزَبسحىيزحيٞو.

 

شبمشِٝرعبّٗنٌٍعْب

 رفانًش انطانثاخ

 ايح يظفر حسن

 ايالف عًار ادريس

 انذكرىر احًذ يىنس انسثعاوي

 

 

 

 انًحىر االول: انًعهىياخ انرعريفيح

 انجنس:

 انعًر:

 انهقة انعهًي:

 يذج انخذيح االجًانيح:
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 انشهادج:

 

 السحهر االول: جهدة نظام التعميم االلكتخوني
 اوال: بعج السحتهي 

اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق نىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقرج

     ظ٘ػ–١ ظبًثبىذقخٗا٘ى ٍبداىزٜٝقذٍٖباْى ع٘ي رَزبصاَى

     رَزبصاىَعيٍ٘بداىزٜٝقذٍٖباىْظبًثبىشَ٘ه–٢

     اىَعيٍ٘بداىَقذٍخٗصٞقخاىصيخثبحزٞبعبداىطبىت–٣

     َٝننننِاالعزَنننبدعينننٚاىَعيٍ٘نننبداىَقذٍنننخفنننٜاىقٞنننبً–٤

ثبالّشطخاىزعيَٞٞخاىَخزيفخ

     ٕبٍِاىزذاخوٗاىزعبسض-٥ قذٍخثخ٘ي ٍبداَى ع٘ي رَزبصاَى

 ثانيا: تعذ انرىقيد 

اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق 

 نىعا يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقرج

     رقذًاىَعيٍ٘بدفٜاى٘قذاىَْبستٗحستاحزٞبعبد–٦

اىطيجخ

     ٝ٘فشاىْظبًٍعيٍ٘بدربسٝخٞخرسبعذفٜاداءاىطبىت–٣

ىالّشطخاىزعيَٞٞخاىَطي٘ثخٍْٔ

     ٝ٘فشاىْظبًٍعيٍ٘بدٍحذصخ–8

 ثانثا: تعذ انشكم

اذفق 

 ذًايا
 اذفق

اذفق 

 نىعا يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقرج

     ٍبدىيطبىتثشنوٍْبستٝسٖوٍعٔفَٖٖب–9 ع٘ي رقذًاَى

     خعِاداءاىطبىت–١٣ ٍبدرفصٞٞي ظبًٍع٘ي ٝ٘فشاْى

     رقذًاىَعيٍ٘بدثزشرٞتٍْطقٍٜزسيسو–١١

     رقذًاىَعيٍ٘بدثأشنبهٍْ٘عخثَبفنٜرىنلاى٘سنبئػ–١٢

اىشقَٞخ)ص٘س،أفالً،أشنبهثٞبّٞخ(

 

 راتعا: اين انًعهىياخ

 اذفق اذفق ذًايا
اذفق نىعا 

 يا
 ال اذفق

اذفق ال 

 ذًايا
 انفقرج

     ظبً–١٣ ٍِزعذدحىيذخ٘هىْي ظبًٍسز٘ٝبدٍا ٝز٘فشفٜاْى

     ٝسنننننننننننزعَواىْظنننننننننننبًرقْٞنننننننننننبداىزفننننننننننن٘ٝط–١٤

،رحذٝذاىصالحٞبدالسزعَبهق٘اعذاىجٞبّبد

     ر٘عذفٜاىنيٞخخطخىحفعاىَعيٍ٘بدٗرخضْٖٝب–١٥

ثْسخاحزٞبغٞخفٜحبىخاىط٘اسئ

     رننننزٌٍشاقجننننخر٘صٝننننعاىَعيٍ٘ننننبدىعننننَبُعننننذً–١٦

ٗص٘ىٖبىيَ٘قعأٗاىَسزفٞذاىخطأ



 انًحىر انثاني: قثىل نظاو انرعهيى االنكرروني


 خايسا:  انًنفعح انًذركح

اذفق نىعا  اذفق اذفق ذًايا ال اذفق  ال اذفق  انفقرج
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 ذًايا يا

     اىننٚاّغننبصاسننزخذاًّظننبًاىزعيننٌٞاالىنزشّٗننٜٝننإدٛ-١٣

ثسشعخاىزعيَٞٞخاىَٖبًاىَطي٘ثخ

     ادائٜاى٘ظٞفّٜظبًاىزعيٌٞاالىنزشٍِّٜٗٝحسِ-١8

     قننذسرٜعيننّٚظننبًاىزعيننٌٞاالىنزشّٗننٍٜننِٝحسننِ-١9

اىزعيَٞٞخرحقٞقاالٕذاف

     ٝغعورأدٝخاىَٖبًاى٘ظٞفٞخامضشسٖ٘ىخ-٢٣

 

 

 

 سادسا:  سهىنح االسرخذاو

 اذفق اذفق ذًايا
اذفق نىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا
 انفقرج

     ّظبًاىزعيٌٞاالىنزشّٜٗأعذسٖ٘ىخفٜرعيٌرشغٞو-٢١

     ثسٖ٘ىخّظبًاىزعيٌٞاالىنزشَّٜٗٝنِاُارفبعوٍع-٢٢

     ٍننِاىسننٖ٘ىخثبىْسننجخىننٜالمننٍُ٘ننبٕشفننٜاسننزخذاً-٢٣

اىْظبً

     أعذسٖ٘ىخفٜاسزخذاًاىْظبً-٢٤

     اىزفبعوٍعاىْظبًالٝزطيتعٖ٘دارْٕٞخمجٞشح-٢٥

 

 سادسا:  اننيح في اسرخذاو اننظاو

 اذفق اذفق ذًايا
اذفق نىعا 

 يا
 ال اذفق

ال اذفق 

 ذًايا

انفقرج

     اإلداسحاىعيٞبرشغعْٜىالسزَشاسثبسزخذاًاىْظبً-٢٦

     (٦اسنننزخذاًاىْظنننبًسٞسنننزَشخنننالهاه)أر٘قنننعثنننبُ-٢٣

أشٖشاىقبدٍخ

     س٘فاسزَشثبسزخذاًاىْظبًفٜحبهاٍزالمٜاىقذسح-٢8

ىي٘ص٘هأىٞٔ

 


